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   تنفيذيموجز    

  )األونكتاد(استعراض التنظيم واإلدارة يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية     
    JIU/REP/2012/1  

  األهداف    
 يف أمانة ليات اإلداريةالعماهلدف من هذا االستعراض هو حتليل هياكل احلوكمة و        

وتركز . األونكتاد بغية الوقوف على املمارسات السليمة واجملاالت اليت تستدعي التحسني         
هذه العملية على جماالت اإلدارة التقليدية مثل اإلدارة التنفيذية، واإلدارة املاليـة، وإدارة             

 ويبحث االسـتعراض،    . عن الرصد والتقييم   املوارد البشرية، والتنسيق بني الشُّعب، فضالً     
عن طريق تقييم العمليات اإلدارية املقابلة، ما إذا كانت املمارسات احلالية تساعد أمانـة              

: األونكتاد على تنفيذ واليتها بفعالية كما كلفتها هبا الدول األعضاء يف ركائزها الـثالث      
  .ن التقين، والتعاوتحليلالبناء توافق اآلراء على املستوى احلكومي الدويل، والبحث و

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    

  اآللية احلكومية الدولية وبناء توافق اآلراء    
ابتعدت الدول األعضاء إىل حد ما عن تنفيذ برنامج عمل األونكتاد، تاركة جماالً              •

  أوسع مما ينبغي لألمانة لكي متسك بزمام هذه العملية؛
 بـصوغ النـصوص املقترحـة       مـسبقاً صارت ممارسة معتادة أن تقوم األمانة        •

ومتنح هذه املمارسـة    . لالستنتاجات املتفق عليها لكي تنظر فيها الدول األعضاء       
  .يف عملية بناء توافق اآلراءقوة تأثري مبالغاً فيها ألمانة ا

  املنشورات/البحث والتحليل    
وظيفة أمانة األونكتاد كمركز فكري يف منظومة األمم املتحدة يف جمال البحـث              •

التحليل عند ملتقى التجارة والتنمية ظلت تفقد استقالليتها مبرور السنني حـىت            و
  صارت وكأهنا وظيفة وساطة؛

 للربط بفعالية بني أنشطة التعاون التقين وبنـاء          ثرياً تشكل نواتج البحوث خمزوناً    •
  القدرات؛

يـة   هتدف إىل التبسيط من أجل تقو      فيما يتعلق باملنشورات، تبذل األمانة جهوداً      •
  .حافظتها حىت تزيد من تركيزها على تقاريرها الرئيسية
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  الشراكات/التعاون التقين      
الغالبية العظمى من املسامهات اخلارجة عن امليزانية اليت يقدمها مجيع أنواع املاحنني  •

ويف هذا اجملال، جنحت األمانـة يف تنفيـذ     . إىل األونكتاد خمصصة للتعاون التقين    
النظـام اآليل لتجهيـز      البارزة املتعددة األقطار، مثل برناجمي       براجمها النموذجية 

ملا ميكن أن يترتب     ونظراً. البيانات اجلمركية، ونظام إدارة الديون والتحليل املايل      
دليـل ألفـضل    "، ميكن استخدامها يف إعـداد       على هذه الربامج من تأثري كبري     

 أن  ات، يبـدو  صل بالشراك وفيما يت . استناداً إىل الدروس املستفادة   " املمارسات
  هنج جزئي؛إزاءها النهج املتبع 

 الكايف يف الترويج للـشراكة بوصـفها أداة رئيـسية           بالقدرليس األونكتاد استباقياً     •
  الجتذاب املهارات واملوارد املتاحة بالفعل يف منظومة األمم املتحدة؛

ـ        التقيندائرة التعاون   تشكل   • ة، مركـز   ، إىل جانب والية مركز التجـارة الدولي
 شراكات  تشكيلاالمتياز للتعاون التقين املتصل بالتجارة، وتضطلع بدور رائد يف          

  األونكتاد وتوضيحها؛
 لتعزيـز اإلدارة     رئيـسياً  يشكل وجود استراتيجية متسقة جلمع التربعات مكوناً       •

  .املستدامة للتعاون التقين

  اإلدارة القائمة على النتائج/الرؤية والقيادة      
  انة األونكتاد إىل استراتيجية مؤسسية واضحة لالضطالع بواليتها بنجاح؛ أمتفتقر •
 أن الشُّعب تعمل باستقاللية كبرية عن بعضها البعض، ُيستشف نقـص            حنييف   •

وعلـى  . يف األمانةالعمل يف القيادة من اإلدارة العليا يؤثر تأثرياً سلبياً على تنسيق   
سـتراتيجية لالتـصال والتركيـز      الرغم من أن األمني العام لألونكتاد وضـع ا        

بوصفها رؤية مـشتركة لألمانـة، مل تـتمكن         ) بيان التاءات الثالث  (والتنسيق  
املنظمة من ترمجة بيان التاءات الثالث إىل هوية مؤسـسية لوحـدة العمـل يف               

، ويف وجـود ثقافـة      أشبه بالصومعة وقد أسهم هذا يف إنشاء هيكل       . األونكتاد
 لعليا واملوظفني؛اتصال ضعيفة بني اإلدارة ا

ويبدو . ال تطبق أمانة األونكتاد يف عملياهتا هنجاً متسقاً موجهاً حنو حتقيق النتائج            •
أن اإلسراع بتصميم استراتيجية متكاملة لإلدارة القائمة على النتـائج ضـرورة            

  .حتمية للمنظمة

  إدارة املوارد البشرية      
 املشتركة عن أن املوظفني     يكشف استقصاء املوظفني الذي أجرته وحدة التفتيش       •

يشعرون بعدم الرضا إىل حد كبري، وأهنم حمبطون ومثبطون من أسـلوب عمـل        
  إدارة املوارد البشرية؛
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تعترب عمليات التعيني واالختيار غري شفافة والتطوير الوظيفي حيتاج إىل روابـط             •
  .قوية باألداء الفردي

  امليزانية وإدارة األموال    
اد على مدى الـسنوات القليلـة األخـرية إىل مواجهـة           اضطرت أمانة األونكت   •

 ٣٦,٨من  (ختفيضات يف املسامهات اخلارجة عن امليزانية يف صناديقها االستئمانية          
 مليـون   ٣٠,٧ إىل   ٢٠٠٧مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         

 وال ميكن أن تعزى هذه    ). ٢٠١٠دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام        
 يف   تراجعـاً  التخفيضات إىل األزمة املالية احلالية وحدها، بل إهنا تعكس أيـضاً          

  اهتمام بعض البلدان املاحنة الرئيسية باألونكتاد؛
تفتقر أمانة األونكتاد إىل استراتيجية متسقة جلمع التربعات ميكن اسـتخدامها يف           •

 إقامة عالقة منهجية بني املانح واملستفيد؛

، حمددةسامهات اخلارجة عن امليزانية خمصصة بصرامة ألغراض        نظراً ألن معظم امل    •
من أجـل   حمدد  تتضح أمهية وجود صندوق استئماين جديد غري خمصص لغرض          

اجتذاب مسامهات املاحنني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، اليت ميكن اسـتخدامها            
  .مبرونة أكرب

  التوصيات الرئيسية    

  ١التوصية     
د التشريعية أن تتحمل مسؤولياهتا يف التوصل إىل استنتاجاهتا         ينبغي هليئات األونكتا    

اليت ينبغي أن يقتصر األمر     واملتفق عليها دومنا تدخل من خدمات الدعم اليت تقدمها األمانة           
  .عن ذلكالناجتة على مطالبتها بتجهيز وثائق اهليئة التداولية احلكومية الدولية 

  ٣التوصية     
ونكتاد أن يطلق استراتيجية ُمنظمة وطويلة األجل فيما خيص         ينبغي لألمني العام لأل     
وأن يتفاوض مع مجيـع شـركاء       التربعات،   استراتيجية نشطة جلمع     تكّملها ،الشراكات

  .األونكتاد يف اجملال اإلمنائي على وضع مذكرات تفاهم ختّص كلّ شريك من هؤالء

  ٤التوصية     
لى سبيل األولوية، على حتديد ووضع ينبغي لألمني العام لألونكتاد أن يعمل، ع     

تفاصيل إطار متكامل واضح لإلدارة القائمة على النتائج واستراتيجية التنفيذ يتضمن            
، وذلك لترمجة الواليات الربناجمية العامة املمنوحة يف        ١٠٩العناصر الواردة يف الفقرة     
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ة األجل، متشياً مع    املتحدة إىل برامج طويلة ومتوسطة وقصري     العامة لألمم   مانة  األإطار  
األولويات اليت تضعها الدول األعضاء يف األونكتاد، مع حتديد واضح للمـسؤوليات            

 وطرح ذلك اإلطار على جملس      ،خطي شفاف ملبدأي تفويض السلطة واملساءلة     حتديد  و
  .التجارة والتنمية للنظر فيه واملوافقة عليه

  ٧التوصية     
اد، بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء،      ينبغي أن يصوغ األمني العام لألونكت       

 واضحة األهداف والغايات واألولويـات      تكوناستراتيجية مؤسسية جلمع التربعات     
واملقاصد، يف إطار هنج إداري قائم على النتائج حيدد بوضوح حدود مسؤولية اجلهات             

  .عتمادهاالعلى نظر جملس التجارة والتنمية على أن ُتعرض املعنية ومساءلتها، 

  ٩التوصية     
ينبغي أن يلتمس األمني العام لألونكتاد من اجلمعية العامة، بالتشاور مع جملس              

التجارة والتنمية، اإلذن له، عالوة على الصناديق االسـتئمانية احلاليـة املخصـصة             
ألغراض حمددة وتلك املقترحة للمجموعات املواضيعية، بإنشاء صندوق استئماين عام          

سيما أعمـال البحـث      دد لدعم عمليات األونكتاد الفنية، وال     غري خمصص لغرض حم   
  .والتحليل وأنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا

  ١١ التوصية    
تاد بأن يكفل ختـصيص مـوارد       ينبغي أن يوعز املؤمتر إىل األمني العام لألونك         

  . أمانة األونكتادداخل ءلتعزيز قدرات التقييم املستقل والكفكافية 
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 ٦٧  ...................................................................................املشتركة

 



 

 

  
  



JIU/REP/2012/1 

1 GE.12-00562 

  مقدمة  -أوالً  

   واهلدفالنطاق  -ألف  
يف ) الوحدة( وحدة التفتيش املشتركة     من سلسلة استعراضات أجرهتا   هذا التقرير جزء      -١

استعراض التنظيم واإلدارة   وقد أُدرج   . شاركةاملنظمات  امل يف   نظيم واإلدارة السنوات األخرية للت  
، بناء  ٢٠١٠ يف برنامج عمل الوحدة لعام       )األونكتاد(يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       

 لدوائر خمتلفـة    على اقتراح مكتب خدمات الرقابة الداخلية الذي أجرى بنفسه عدة مراجعات          
  .تادمن أمانة األونك

ولقد طلبت أمانة األونكتاد بالفعل من الوحـدة أن ترجـئ الـشروع يف هـذا                  -٢
وتلبيةً هلذا الطلب، مل جتر الوحدة      . االستعراض حلني انتهاء عمليات املراجعة األخرى اجلارية      

 على أساس أن تتعاون أمانة األونكتاد بالكامل مـع   ٢٠١٠نوفمرب  /حبثها إال يف تشرين الثاين    
ثناء العملية ضماناً لالنتهاء من إعداد التقرير يف الوقت املناسب لكي تنظر فيـه              الوحدة يف أ  

الدول األعضاء يف أثناء األونكتاد الثالث عشر، عن طريق تيسري الرد السريع علـى طلـب                
  .املعلومات وعن طريق إبداء التعليقات يف الوقت املناسب على نسخة مشروع التقرير

كلف بإجراء هذا االستعراض يف خالل النصف األول من         ولألسف، واجه الفريق امل     -٣
فعلى سبيل  . فترة اإلعداد له صعوبات يف احلصول على املعلومات املطلوبة من أمانة األونكتاد           
 كـانون   ٢٢املثال، أُرسل املشروع األصلي إىل أمانة األونكتاد إلبداء تعليقاهتـا عليـه يف              

غري .  للرد  هنائياً  موعداً ٢٠١٢يناير  /ون الثاين  كان ١٦، مع حتديد يوم     ٢٠١١ديسمرب  /األول
وقُبل املوعـد النـهائي     . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣١ للمهلة حىت    أن األمانة طلبت متديداً   

اجلديد شريطة أال يؤدي ذلك إىل تأخري تقدمي التقرير إىل الدول األعضاء يف أثناء مؤمترهـا                
الدوحة، وكذلك على أساس أن ذلك سيسهل      الذي ُينظم كل أربع سنوات واملقرر عقده يف         

إذن على األمني العام لألونكتاد إبداء تعليقاته الرمسية على النسخة النهائية كما تنص علـى               
وعالوة على ذلك، طلب املفـتش إىل       . من النظام األساسي للوحدة   ) د(٤-١١ذلك املادة   

 أثناء حدث الدوحة، حبيـث      ممكنة لعرض االستعراض يف   زمنية  أمانة األونكتاد أن حتدد فترة      
وباإلضافة إىل ذلك، يعرب . يصل إىل الدول األعضاء يف الوقت املناسب لكي تنظر يف التقرير

املفتش عن أسفه الشديد لكون واحد على األقل من مسؤويل اإلدارة العليا ألمانة األونكتـاد   
 مـن   ٧املـادة   يف سري هذا االستعراض بأسلوب ينتهك بوضوح        مربر   غري   قد تدخل تدخالً  

النظام األساسي للوحدة، املتعلقة باالستقالل املتوقع للمفتشني يف أثناء اضطالعهم بواجبات           
  .وأسفرت هذه األحداث عن تأخر كبري يف االنتهاء من إعداد هذا االستعراض. عملهم

إن اهلدف من استعراض التنظيم واإلدارة هو حتليل القضايا التنظيميـة والتـشغيلية               -٤
سية من أجل الوقوف على إمكانات التحسني يف جماالت مثل احلوكمـة، والتخطـيط              الرئي
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كما أنه يستعرض دور األونكتاد داخل منظومـة        . االستراتيجي، والتنظيم واإلدارة يف املؤمتر    
األمم املتحدة واجملتمع الدويل يف تنفيذ واليته واملسامهة يف الواليات الشاملة املتعلقة بقـضايا              

م االستعراض يف النهاية ثقافة املنظمـة       ويقّي.  طريق تعزيز الشراكات وبناء التآزر     التنمية عن 
وقد كشف االستقصاء عـن بعـض       . احلالية بتحليل نتائج استقصاء املوظفني على اإلنترنت      

التحديات اهليكلية اليت يتعني على اإلدارة أن تتصدى هلا من أجل إعادة احليوية إىل سري العمل 
وهتدف توصيات هذا التقرير إىل مـساعدة       . سني مناخها وبيئة عملها اليومي    يف املنظمة وحت  

  .املؤمتر، وجملس التجارة والتنمية، واألمانة يف وفاء كل منها بواليته

  املنهجية  -باء  
 للمعايري الداخلية واملبادئ التوجيهية لوحدة التفتيش املشتركة وإجراءات عملها          وفقاً  -٥

، واستقـصاء    استعراض مكتيب أويل    من ية املتبعة يف إعداد هذا التقرير      املنهج تألفتالداخلية،  
، واسـتبيانات خمصـصة،   تشامل للموظفني على اإلنترنت مشل املديرين على مجيع املستويا       

وأدلة للمقابالت أُرسلت قبل إجراء املقابالت الشخصية واجلماعية، وبعثـات ميدانيـة يف             
  .لومات اليت ُجمعتالبلدان النامية، وحتليل متعمق للمع

 يف املائة،   ٥١,٦ للرد بلغ     مرتفعاً وقد حقق استقصاء املوظفني على اإلنترنت معدالً        -٦
وكان يهدف إىل مجع معلومات من موظفي األونكتاد عن أسلوب سري العمـل اليـومي يف            

 لقـاً  مغ  سؤاالً ٢٨ هلذه الغاية، تضمن االستقصاء      وحتقيقاً. املنظمة ونظرهتم إىل مكانتهم فيها    
 للتقيـيم الكيفـي أو لتقـدمي         واحداً  مفتوحاً ، وسؤاالً )بنظام االختيار من إجابات متعددة    (

وكانـت  . االقتراحات، باإلضافة إىل مثانية من أسئلة التصنيف لتنظيم الردود يف جمموعـات           
ة تقييم ثقاف ) ب(تقييم بيئة العمل، و   ) أ: (اجملموعات املواضيعية الثالث اليت مشلها االستقصاء     

  .التطوير الوظيفي وتقييم األداء) ج(املنظمة، و
 مقابلة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني      ٧١ويف أثناء هذا االستعراض أجرى املفتش         -٧

مثل اإلدارة العليا ألمانة األونكتاد، مبا يف ذلك األمني العام، ونائب األمني العام، ومـديرو               
، عهـد االفتراضـي التـابع لألونكتـاد       املالشُّعب، ورؤساء خدمات دعم الربامج، ومنسق       

 دول أعضاء   ١٠، وممثلو   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    واملستشار األقاليمي، ورئيس وحدة     
مخسة من البلدان النامية ومخسة من البلدان املتقدمة، هي أملانيـا، وبـاراغواي، وتايلنـد،               (

، وثالث جمموعـات    )رياوسويسرا، وزمبابوي، وغانا، والصني، واملكسيك، ونيبال، وهنغا      
ائـتالف   والصني، و  ٧٧ل جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وجمموعة ا        (

 من أمانة    موظفاً ١٦، و ))جسكانز( جمموعة الدول املتقدمة غري املنضمة إىل االحتاد األورويب       
ظامل يف سويـسرا،  األونكتاد من بينهم كوادر إدارية متوسطة وممثلون عن املوظفني، وأمني امل     

منظمة التجارة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ( موظفني من املنظمات الشريكة      ١٠و
 يف أثناء البعثة إىل      مسؤوالً ٢٦، و )ومركز التجارة الدولية، ومكتب األمم املتحدة يف جنيف       
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ا، وليـسوتو، وكوبـا،     ية، ورواند كي االحتادية، واجلمهورية الدومين   أوغندا، ومجهورية ترتانيا  
  . عن ممثلني عن احلكومة احمللية واجملتمع املدينفضالً
 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضـع هـذا           ٢-١١ووفقاً للمادة     -٨

التقرير يف صيغته النهائية بعد التشاور بني املفتشني هبدف وضع االسـتنتاجات والتوصـيات     
  .ماعية للوحدةالواردة فيه على حمك احلكمة اجل

 الثالـث    املرفـق  يتضمن عن رصدها،    ولتيسري تناول التقرير وتنفيذ توصياته، فضالً       -٩
 من هيئات األونكتاد اإلدارية وتلك املوجهـة إىل          حيدد التوصيات اليت تتطلب قراراً     جدوالً

  .األمني العام لألونكتاد
إعداد هـذا التقريـر،     املفتش أن ُيعرب عن تقديره جلميع الذين ساعدوه يف          ويود    -١٠

  .عن طيب خاطر ما لديهم من معارف وخرباتوتقامسوا كوا يف املقابالت وخباصة من شار
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  الوالية واحلوكمة  -ثانياً  

  الوالية  -ألف  
، "املـؤمتر "أنشئ مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ويشار إليه فيما يلي باسـم               -١١

الـصادر  ) ١٩-د(١٩٩٥مم املتحدة مبوجب القـرار      لألكهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة      
وقد جاءت نشأته نتيجة للجهود املتـضافرة الـيت         . )١(١٩٦٤سمرب  دي/ كانون األول  ٣٠ يف

بذلتها البلدان النامية لوضع إطار مؤسسي داخل منظومة األمم املتحدة يتناول قضايا التجارة             
اتفاق ( التعريفات اجلمركية والتجارة     االتفاق العام بشأن  وكان  . والتنمية باتباع هنج متكامل   

 يتناول آنذاك قواعد التجارة يف حني أن جلانا خمتلفة تابعة للمجلـس االقتـصادي               ")الغات"
واالجتماعي كانت مسؤولة عن االتفاقات الدولية املتعلقة بالسلع األساسية باالشتراك مـع            

 ومنظمة التعـاون والتنميـة يف       وكان البنك الدويل،  . منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
امليدان االقتصادي، مث املصارف اإلقليمية بعد ذلك تتصدر تقدمي املعونة الدولية مـن أجـل               

  .التنمية، يف حني أن صندوق النقد الدويل كان يغطي قضايا التعاون النقدي الدويل
قرارات الـيت    من البلدان النامية غري راضني عن عمليات اختاذ ال          وفداً ٣٦وملا كان     -١٢

كانت هتيمن عليها مؤسستا بريتون وودز اللتني شعرت بلدان نامية عديدة أهنا هتمشها، فقد              
 لألمم املتحدة، والذي دعـا       تابعاً ، الذي مل يكن اجتماعاً    ١٩٦٢نظموا مؤمتر القاهرة لعام     

يوية املتعلقة  مجيع القضايا احل  "إعالنه اخلتامي إىل عقد مؤمتر دويل يف إطار األمم املتحدة بشأن            
بالتجارة الدولية، وجتارة السلع األساسية األولية، والعالقات االقتصادية بني البلدان الناميـة            

ويف وقت متأخر من السنة نفسها، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة           . )٢("والبلدان املتقدمة 
، شكل هـذا القـرار      وبالفعل. عقد مؤمتر بشأن التجارة والتنمية، وأنشأت جلنة حتضريية له        

 يف مواجهة االعتراض العام الـذي       دءوبة للبلدان النامية نشأ عما مارسته من ضغوط         جناحاً
 من روح ميثاق هافانا الذي      وبطريقة ما، أنقذ األونكتاد جزءاً    . أبدته البلدان املتقدمة الغربية   

غات مل يتناول قضية    فال. للتجارة الدولية مل يصدَّق عليه قطّ والذي كان يقترح إنشاء منظمة          
وبالفعل، ظلـت  . السلع األساسية، وهو جمال حاسم للنمو االقتصادي املمكن للبلدان النامية         

مجيع القضايا املتصلة بالسلع األساسية حتوز على اهتمام بالغ من األونكتاد لسنوات عديـدة              
  .حىت بداية القرن اجلديد

املبينة فيما يلـي،    " ركائزه الثالث "هنا  ويشار عادة إىل الوظائف الرئيسية للمؤمتر بأ        -١٣
  :حيث تعمل املنظمة بوصفها

__________  
 ).١٩-د(١٩٩٥انظر قرار اجلمعية العامة  )١(
)٢( UNCTAD (1985), The History of UNCTAD 1964-1984, New York: United Nations. 
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  ؛على املستوى احلكومي الدويل منتدى للمداوالت وبناء توافق اآلراء  )أ(  
   للبحث والتحليل يف جمال قضايا التنمية الرئيسية والناشئة؛اً فكرياًمركز  )ب(  
، ئمـة لالحتياجـات   املالمنظمة تقدم، حبسب الطلب، املساعدة التقنيـة          )ج(  
 يف تنفيـذ    اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة       البلدان النامية والبلدان    باحتياجات   للوفاء

  .استراتيجيات التنمية
 كما يـنص    بطبيعتها، وهي مترابطة    األخرىكمل  توكل من هذه الركائز الثالث        

  .)٣(على ذلك اتفاق أكرا
ه الذي حيّدث حمتويـات واليتـه العامـة         ويعقد األونكتاد كل أربع سنوات مؤمتر       -١٤

كـان  (باالستناد إىل القضايا البارزة يف جمال التجارة والتنمية عن طريق وثائق املؤمتر اخلتامية              
وهبذه املناسبة، أعادت الدول األعضاء التأكيد على دور        ). ٢٠٠٨آخرها اتفاق أكرا يف عام      

 األمم املتحدة فيما يتعلق باملعاجلة املتكاملة       مركز التنسيق داخل منظومة   أمانة األونكتاد بوصفها    
، وشجعت األمانة على مواصلة دعم ركائزها الثالث وعلى أن تـشغل         لقضايا التجارة والتنمية  

 النسبية؛ والتمايز والتكامل؛ والتدخل     امليزة: مكانة استراتيجية بالتركيز على ثالثة مبادئ رئيسية      
ونكتاد اخلاصة أن املنظمة تتوصل إىل استنتاجات متفـق         ومن مسات األ  . )٤(االستراتيجي واحملفز 
 من اتفاق أكرا، أعادت الدول األعضاء التأكيد علـى          ١٧١ويف الفقرة   . عليها دون تصويت  

لقد دأب األونكتاد علـى    : "دور األونكتاد االستراتيجي للبلدان النامية، حيث جاء فيها ما يلي         
لبلدان النامية يف اجملاالت اليت تندرج ضمن واليتـه          عاماً على معاجلة شواغل مجيع ا      ٤٠امتداد  

  ."وخربته، هبدف مساعدهتا على االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملي
وتتوقف فعالية تنفيذ والية أية منظمة بشدة على امتالكها إلدارة قوية ورؤية تـدعم                -١٥

واألهداف، وبالتعبري عن   حتديد واليتها وأنشطتها باالستناد إىل تقاسم رؤية مشتركة للمقاصد          
ذلك خبطط استراتيجية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل لتحقيقها، عن طريق استراتيجية قائمة            

وميتلك املؤمتر، إذا جرى تنظيمه بفعالية ودعمه بالقدر الكـايف،          . واضحة التوجه وعلى النتائج   
عن طريق القيـام بـدوره     الوالية الواسعة الضرورية إلجراء مسامهة ملحوظة يف اجملتمع الدويل          

وعلى الرغم من   .  لتحديد سياسات التنمية املستدامة وتعزيزها     املكلف به بوصفه منتدى أساسياً    
 يف املناقشات الدولية الدائرة حول التجارة، فإن هـذا           مهماً  يؤدي دوراً  أن األونكتاد ظل دائماً   

ر السنني يف وجه انعدام     فقد وقفت أمانة األونكتاد على م     . االستعراض يكشف عن عدة خماطر    
يقني على املستوى الوجودي ميس هوية املنظمة، واالفتقار إىل رؤية مـشتركة واضـحة مـن         

ـ وقد أُبلغ امل.  قيادهتا للمنظمة األعضاء ويفلاإلدارة العليا، فضالً عن تراجع يف التزام الدو   ش تف
  . املقابالتهبذا الرأي عن طريق كل من الدول األعضاء وموظفي األمانة يف أثناء

__________  
 .١٧٨، الفقرة UNCTAD/IAOS/2008/2الوثيقة  )٣(
)٤( UNCTAD/IAOS/2008/2. 
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ورئيـسياً  عندما أُنشئ األونكتاد، توقعت دوله األعضاء أن يصبح مـصدراً فريـداً               -١٦
للخربات يشري عليها يف عملية التجارة والتنمية اليت كانت ترتكز عليها استراتيجيات البلـدان              

اد حتـت   وهكذا، قامت أمانة األونكت   . النامية الرامية إىل حتسني اندماجها يف النمو االقتصادي       
، األمني العام املؤسس للمؤمتر، بتعيني موظفني مـن اخلـرباء يف القـضايا       راؤول بريبيش قيادة  

، من داخل املنظمة، فصدرت أفكار جديدة عن مركز          جديداً االقتصادية واإلمنائية ابتكروا شيئاً   
نـة  ومع مرور السنني، أخذت البريوقراطية تـتمكن مـن أما         . األفكار الذي استحدثوه فعلياً   

، مما قلص ما يتوصل إليه بنفسه من استنتاجات أعمال البحث والتحليـل،   فشيئاً األونكتاد شيئاً 
فصار أقرب إىل كونه وسيطا مع اخلرباء، يتعاقد مع املستشارين ويعقد اجتماعـات للخـرباء               

كتاد،  التساع والية األون   وترى األمانة أنه نظراً   . ولفيهاتالستقاء املعارف اخلارجية وجتميعها و    
 توفري خربات داخلية لتناول مجيع القضايا اليت يغطيها،         وألسباب تتعلق بامليزانية، يستحيل عملياً    

  . يف الوفاء بوالية األونكتاد مهماًومن مث فإن استخدام اخلربة اخلارجية املستهدفة يؤدي دوراً
األصـلية الـيت    ويرى املفتش أنه ينبغي ألمانة األونكتاد أن تعيد النظر يف رسالتها              -١٧

تشكل علة وجودها، وأن تقوي قدرهتا الداخلية على البحث والتحليل اليت قوضها إقباهلـا              
  . الوسيطةاملتزايد على أداء وظيف

كالتنسيق واالتصال بني خمتلف    (لقد أدت جوانب الضعف اإلداري وانعدام القيادة          -١٨
ؤ التنسيق ونقصه يف ختطيط أنشطة      إىل جتز ) دال أدناه -خامساًالشُّعب والدوائر، انظر الفصل     

ويتوقع املفتش أن يصبح هذا االستعراض وتوصياته أداة فعالـة ملـساعدة            . املؤمتر وتنفيذها 
املنظمة يف التركيز على اجملاالت اليت هلا فيها دور فريد تؤديه واليت تستطيع أن حتقـق فيهـا                  

، قيمـة   متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة  والبلدان اليت  للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً      
  .مضافة يف جمال التجارة والتنمية

وباإلضافة إىل والية األونكتاد املستمدة من اجلمعية العامة واليت يتواصل جتديـدها              -١٩
وحتديثها عن طريق املؤمترات املتتالية اليت ُتعقد كل أربع سنوات واألعمال املترامية األبعاد اليت      

جملس التجارة والتنمية، يقف األونكتاد عند مفترق طرق العديد من والياته الشاملة            يقوم هبا   
 يؤديه يف بلـوغ     وهكذا، فإن له دوراً   . املتعلقة بالتنمية واملستمدة من منظومة األمم املتحدة      

األهداف اإلمنائية لأللفية فضالً عن تنفيذ توافق آراء مونتريي بشأن متويـل التنميـة، ولـه                
كبرية يف هذه اجملاالت، تشمل إسهامات فنية رئيسية هتـدف إىل إجيـاد أدوات              إسهامات  

وكما هو مبني يف امليزانيـة  . ملساعدة البلدان النامية يف احملافظة على قدرهتا على حتمل الديون  
، كجزء من   ، ينبغي ألمانة األونكتاد أن تساهم أيضاً      ٢٠١٣ و ٢٠١٢الربناجمية لفترة السنتني    

  : يليواليتها، فيما
 يف تنفيذ إجراءات حمددة مطلوبة يف توافـق آراء          سيساهم األونكتاد أيضاً    

ن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية؛ وإعالن الدوحة بشأن متويل التنمية          عمونتريي املنبثق   
، الـذي   ومؤمترات متابعته؛ ونتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً          
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؛ ونتائج خطة جوهانسربغ التنفيذية املتفق عليها يف مـؤمتر          ٢٠١١سُيعقد يف عام    
 القمـة القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ ونتائج وإعالن مبادئ وخطة عمل مؤمترات           

تلبية االحتياجات اخلاصـة للبلـدان      : العاملية جملتمع املعلومات؛ وبرنامج عمل أملايت     
تعاون يف جمال النقل العابر من أجـل  النامية غري الساحلية ضمن إطار عاملي جديد لل     

البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، ونتائج استعراض منتـصف            
، واستراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج      ٢٠٠٨املدة لربنامج عمل أملايت لعام      

ضافة إىل ذلـك،    وإ .العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية        
 الواردة يف إعـالن     سيساهم األونكتاد يف مواصلة تنفيذ األهداف املتفق عليها دولياً        

الدوحة الوزاري الصادر عن املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية، وغري ذلك          
  .)٥(من القرارات ذات الصلة

مكانات لتفسري واليتها الواسعة     من اإل  ومما ال شك فيه أن أمام أمانة األونكتاد نطاقاً          -٢٠
فلما كان األونكتاد بالفعل منظمة هتدف إىل توافق اآلراء، ينبغي لـه أن جيعـل               . وتنفيذها

وقد الحظ املقرر، يف أثناء االستعراض، .  من أولوياته يف هذا الشأنالتوصل إىل التوافق واحداً
تفسري كيفية وضـع احلـدود      أن هناك آراء متباينة من خمتلف جمموعات الدول األعضاء يف           

ويف حني أن البلدان املتقدمة تدعو      . الفاصلة بني خمتلف اجملاالت الواقعة ضمن والية األونكتاد       
إىل تفسري جامد إىل حد كبري تالفياً لتوسيع نطاق وتغطية القضايا املتصلة بالتنمية يف البلدان               

تطورة للتكيف مـع القـضايا اجلديـدة        ، فإن البلدان النامية حتبذ والية م      )مثل البيئة (النامية  
وترى األمانة يف الواقع أن البلـدان املتقدمـة ال تريـد            . والناشئة يف سياق التنمية املستدامة    

بالضرورة تقييد والية األونكتاد، وإمنا توسيعها لتشمل جماالت أخرى كاحلوكمة الرشـيدة            
  .واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان

حيدث أن ظلت والية األونكتاد ووظائفه، مثلها كمثل والية سـائر           ويف الواقع، مل      -٢١
فعلى سبيل املثال، مل تكـن قـضية        . ووظائفها، دون تغيري مبرور السنني     املنظمات األخرى 

كمـا ميكـن    . االستثمار والقضايا املتصلة بتطوير املشاريع ضمن والية األونكتاد األصـلية         
منائي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان        اإلشارة إىل برنامج األمم املتحدة اإل     
  .كأمثلة على تطور واليات املنظمة

  احلوكمة  -باء  
اهليئة اإلدارية العليا لألونكتاد هي مؤمتره الذي ُيعقد كل أربع سنوات، وهي هيئـة                -٢٢

 أو  وأعضاء األونكتاد هي الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة         . فرعية تابعة للجمعية العامة   
  .الوكاالت املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية

__________  
)٥( A/66/6 (sect 12) ٨-١٢، الفقرة. 
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وقد أنشئ جملس التجارة والتنمية بوصفه هيئة فرعية دائمة للمؤمتر، وهو بذلك جزء               -٢٣
وبوسع مجيـع الـدول     . من اآللية احلكومية الدولية لألمم املتحدة يف ميدان التجارة والتنمية         

 دولة عضواً، يف حني أن ١٩٤ من  ويتألف اجمللس حالياً. أعضاء يف اجمللستصبحاملؤمتر أن   يف
واجمللـس مكلـف باالضـطالع مبهـام     . )٦( عضوا١٥٥ًجملس التجارة والتنمية يتألف من    

فيما بني الدورات اليت ُتعقد كل أربع سنوات، ومسؤول أمام املؤمتر واجلمعية العامـة               املؤمتر
  .لألمم املتحدة

 مـرات يف    ٣دورة عادية يف اخلريف، ولعدد يصل إىل        وجيتمع اجمللس يف جنيف يف        -٢٤
ويف .  عن املسائل اإلدارية واملؤسسية    دورات تنفيذية لتناول القضايا السياساتية العاجلة فضالً      

أثناء الدورات السنوية العادية، حتدد الدول األعضاء برنامج عمل وترصد كيفية تقدم األمانة             
ويف هذا الصدد، يعمـل جملـس التجـارة         . متر السابق على طريق تنفيذ واليتها مقارنة باملؤ     

وقد جرى تأكيد دور اجمللس وتعزيزه يف إعـالن         . والتنمية بوصفه جلنة توجيهية استراتيجية    
، ممـا أدى إىل     )٧()األونكتـاد التاسـع    (١٩٩٦ميدراند الصادر عن مؤمتر األونكتاد لعام       

واجمللـس  . نكتـاد وهيكلـها   إصالحات تنظيمية وتبسيط ضخم لكل من أنشطة أمانة األو        
مطالب، من بني وظائفه األخرى، بتحديد األولويات وتعديلها يف خالل الفترات الفاصلة بني       
املؤمترات اليت ُتعقد كل أربع سنوات، وقد كُلف بوضع املقاييس وبتقييم األداء علـى هـذا                

  ).من اإلعالن) أ(١٠٧انظر الفقرة (األساس 
، واملشاريع والتنميـة  نة التجارة والتنمية، وجلنة االستثمار      جل: وتساعد اجمللَس جلنتان    -٢٥

واألونكتاد هو أيضاً أمانة جلنة     . ٢٠٠٨وكلتامها أنشئ يف أثناء األونكتاد الثاين عشر يف عام          
  .تسخري العلم ألغراض التنمية، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

يئة فرعية تابعة جمللس التجارة والتنمية، من مرتني إىل         وجتتمع الفرقة العاملة، وهي ه      -٢٦
وتضطلع بالرقابة احلكومية الدولية على برامج األونكتاد على املستوى         . ثالث مرات يف السنة   

اخلطة الربناجمية لفترة السنتني وامليزانيـة      وقد ُدعيت لالجتماع من أجل استعراض       . التشغيلي
وعالوة على ذلك، فهي تشرف على القـضايا املتـصلة        . كتادألونمانة ا الربناجمية املقترحة أل  

  .)٨( ومتويلها، وتقييم أنشطة األمانةبالتعاون التقين
ويف حني أن األونكتاد هيئة فرعية من هيئات اجلمعية العامة، فإنه يتمتع مبستوى من                -٢٧

 مقارهـا يف     ملستوى إدارات األمم املتحدة األخرى اليت تقـع        السلطات املفوضة إليه مماثالً   
 مـن صـناديقها     واهليكل التنظيمي الشامل لألمم املتحدة جيعل من األونكتاد جزءاً        . جنيف

__________  
)٦( TD/B/Inf.222.      انضمام مجهورية جنوب السودان كعـضو       ٢٠١١يوليه  / متوز ١٤ أقرت اجلمعية العامة يف 

 . عضوا١٩٤ًوعليه، مت حتديث قائمة أعضاء األونكتاد واليت تتضمن اليوم . يف األمم املتحدة
 .١٠٩-١٠٠، الفقرات TD/377انظر  )٧(
)٨( TD/B/56/CRP.2. 
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 مـن أن     بدالً  عاماً وبراجمها، ولكنه يعطيه مكانة فريدة يعرب عنها كون رئيسه التنفيذي أميناً          
  .ملتخصصة كما هي احلال عادة فيما يتعلق بالصناديق والربامج والوكاالت ا عاماًيكون مديراً

واألمني العام لألونكتاد مسؤول أمام األمني العام لألمم املتحدة، ولكنه مستقل عن              -٢٨
. املقر يف أداء برامج التعاون الفين والتقين اليت توافق عليها اهليئات احلكومية الدولية لألونكتاد             

مام اجلمعيـة  وهو مسؤول مسؤولية مباشرة أمام املؤمتر واجمللس والدول األعضاء، ومسؤول أ  
كما أنه ميثل األونكتاد يف عالقتـه       . العامة من خالل املؤمتر واجمللس، عن تنفيذ هذه الربامج        

 إىل طبيعة املؤمتر واجمللس وإىل الوظائف       واستناداً. باحلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين    
حلوكمة احلكومية الدوليـة    املعهود هبا إليهما، من الواضح أن اجلمعية العامة أرادت أن تفصل ا           

لألونكتاد، من حيث اتصاهلا بربناجمه الفين، عن تنظيم الشؤون اإلدارية واملالية ألمانة األونكتاد             
  : أدناه١ويرد هيكل حوكمة األونكتاد يف الشكل . املعهود هبا إىل األمني العام

  ١الشكل 
  هيكل احلوكمة يف األونكتاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فتيش املشتركة وحدة الت :املصدر

 اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اجمللس االقتصادي 
 واالجتماعي

مؤمتر األونكتاد الذي يعقد كل
 ع سنواتأرب

 الدول األعضاء

 امليزانية العادية

 العضوية املوافقة

 العضوية

يضطلع بالوظائف 
 فيما بني الدورات

املوارد اخلارجة عن
 امليزانية

 جملس التجارة والتنمية
  جيتمع سنوياً 

 اهليئة اإلدارية الرئيسية

 جلنة االستثمار  جلنة التجارة والتنمية
 واملشاريع والتنمية

 الفرقة العاملة 
 اجتماعات دورية

 أمانة األونكتاد

 األمانة العامة لألمم املتحدة 
 النظام الداخلي

 التنظيم واإلدارة

 تنفيذ برنامج العمل

 اإلبالغ والتنسيق

 اإلبالغ

رقابة تنفيذ قضايا 
 حمددة

 الوالية

 اإلبالغ

برنامج العمل يشرف على تنفيذ الوالية

 االتفاقات الثنائية
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ومن بني العقبات التشغيلية الرئيسية اليت تعترض سالسة األداء أن اخلرباء الفنيني يف               -٢٩
التجـارة، املاليـة،    (جمال عمل األونكتاد ينتمون إىل وزارات خمتلفة يف البلدان األعـضاء            

 ليـسوا   ،يةيف حني أن املمثلني يكونون عادة دبلوماسيني من وزارات اخلارج         .) إخل الزراعة،
ويرجع بعض ذلـك إىل  . على املستوى الالزم من اخلربة ملتابعة النقاشات التقنية يف األونكتاد     

داخل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باملعاجلة       دور أمانة األونكتاد يف العمل كمركز تنسيق        
ـ          ايل واالسـتثمار  املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية واملسائل املترابطة املتعلقـة بالقطـاع امل

ومن مث تعمل أمانة األونكتاد مع أصحاب املصلحة من عدد          . والتكنولوجيا والتنمية املستدامة  
، تقدم   وليس آخراً  وأخرياً. من املناطق، ولكن املنظمة تفتقر إىل مكون مكرس جملال التجارة         

ارة والتنمية، وتقـدم    أمانة األونكتاد تقارير عن أعماهلا الفنية إىل الفرقة العاملة وجملس التج          
وال بد من توضيح يف     . تقاريرها عن جمال التعاون التقين مباشرة إىل املاحنني والدول األعضاء         

  .هذا اجملال اإلداري
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  الركائز الثالث: إجنازات األونكتاد  -ثالثاً  
يهدف هذا االستعراض يف النهاية إىل حتديد اجملاالت اليت تستدعي التحسني يف أداء               -٣٠
ية الرئيسية لألونكتاد الذي يشكل مركز التنسيق ملنظومة األمم املتحدة لتناول قـضايا             الوال

 عـن   ، فضالً التجارة والتنمية، بغية حتسني مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً           
  .البلدان اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

األونكتاد، فإن عمله ينقـسم     ) واليات(ا هو مذكور يف الفصل املتعلق بوالية        وكم  -٣١
اآللية احلكومية الدولية وبنـاء توافـق اآلراء؛        ) أ(، وهي   "الركائز الثالث "ما يطلق عليه     إىل
علـى  ) ١٧٩الفقرة (ويشري اتفاق أكرا إليها    . التعاون التقين ) ج(البحث والتحليل؛ و  ) ب(و

  :النحو التايل
ه األركان الثالثة ينبغي أن ُتسهِم، من منظـور التجـارة والتنميـة، يف         هذ  

تكامل وتنسيق تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقـدها            
 من جماالت، فضالً    هبمااألمم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي وما يتصل         

  .عليها دولياًَ، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةعن حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق 
ومن الواضح أنه ميكن أن ُينظر إىل النهج الشمويل جتاه عمل األونكتاد على أنه تدفق     -٣٢

وينبغي أن تعزز أمانة األونكتاد قدراهتا غري املنحازة واملـستقلة يف           . جارٍ بني الركائز الثالث   
تقدمي املـشورة إىل    : ب ذلك يف الركيزتني األخريني    جمال ركيزة البحث والتحليل لكي يص     

الدول األعضاء يف بناء توافق اآلراء بشأن القضايا الفنية ومجيع اجملاالت املتـصلة بالتجـارة               
والتنمية، وإعداد خطة استراتيجية للتعاون التقين استنادا إىل نتائج البحث والتحليل باالقتران            

  .رية أو اإلقليميةمع نتائج تقييمات االحتياجات القط

  اآللية احلكومية الدولية وبناء توافق اآلراء  -ألف  

   االجتماعات احلكومية الدوليةتقدمي اخلدمات إىل    
أجرى املفتش يف أثناء االستعراض سلسلة من املقابالت مع ممثلني عن الـدول مـن       -٣٣

 يف آليـة األونكتـاد      معظم اجملموعات اإلقليمية يف جملس التجارة والتنمية الستطالع آرائهم        
فاألونكتاد ميثل أوالً وأخرياً دوله األعضاء، وأمانته ختدم اآللية احلكوميـة           . احلكومية الدولية 

الدولية املقابلة من أجل تنفيذ الوالية اليت حتددها الدول األعضاء ومن أجل االضطالع باملهام              
  .اليت حيددها املؤمتر واجمللس

 إىل األمانة وكأهنا هيئـة       الدول األعضاء يشريون كثرياً    وقد الحظ املفتش أن ممثلي      -٣٤
ويف هذا الـسياق، يـشري      . مستقلة هلا سلطتها املستقلة يف اختاذ القرارات يف القضايا الفنية         

املفتش إىل أن الدول األعضاء هي اليت تكون املنظمة، ومن مث فهي الوحيدة املسؤولة عن اختاذ 



JIU/REP/2012/1 

GE.12-00562 12 

يتصل بالسياسات الفنية، يف حني أن األمانة مسؤولة عـن          القرارات وتقدمي التوجيهات فيما     
تقدمي املشورة إليها بشأن هذه القضايا وعن األعمال اليومية للتنظيم واإلدارة املتصلة باملهـام              

ويشكل تقدمي اخلدمات إىل اآللية احلكومية الدولية جزءا من والية املنظمة نفـسها،             . املقابلة
وتتوىل األمانة، عن طريـق     . ث ما يتصل ببناء توافق اآلراء     بوصفه واحدة من الركائز من حي     

السري الفعال لعمل اآللية، مساعدة أعضاء األونكتاد يف التوصل إىل مواقف متفق عليها بشأن              
القضايا اليت تتناوهلا الوالية املتعلقة بالتجارة والتنمية اليت يشكل األونكتاد املنظمـة الرائـدة              

  .ة األمم املتحدةاملسؤولة عنها داخل منظوم
 وقد استشعر املفتش أن انعدام الثقة املتبادل بني بعض الدول األعضاء أصبح واحداً               -٣٥

من العقبات الرئيسية املواَجهة يف أثناء عمليتها الرامية إىل بناء توافق اآلراء بشأن كـل مـن                 
حلامسة لألمانـة يف    ويود املفتش يف هذا الشأن أن يربز املسؤولية ا        . القضايا املؤسسية والفنية  

ومن مث، ينبغي لألمانة أن تكفل الدعم املوضوعي        . مساعدهتا يف التغلب على هذه الصعوبات     
  .واحملايد ملمثلي الدول األعضاء

 ملمثلي الدول األعضاء الذين أجريت معهم املقـابالت، توجـد مـشكلتان             ووفقاً  -٣٦
 مها نقص الـشفافية فيمـا يتـصل    رئيسيتان تؤثران على سري عمل اآللية احلكومية الدولية،   

وقد أشار عدة ممثلني إىل     . باألعمال الفنية لألونكتاد، واالتصال بني الدول األعضاء واألمانة       
ضرورة حتسني االتصال بني أمانة األونكتاد والبعثات الدائمة، مبا يف ذلك حتـسني آليـات               

  .ئيسية، وال سيما املنشوراتالتواصل واتباع هنج أكثر استباقية جتاه الترويج ملنتجاهتا الر
 عن ختوفها من اجتاه قوي يف عمليـة التوصـل إىل            وكشفت الدول األعضاء أيضاً     -٣٧

فقد تطور ما بـدأ كمـشورة       . االستنتاجات املتفق عليها عن طريق اآللية احلكومية الدولية       
تنتهج فيهـا   مستنرية من اخلرباء تقدمها األمانة إىل األعضاء ليصبح ممارسة عامة من األمانة             

 من الناحيـة العمليـة      الصياغة املسبقة لنص مقترح لالستنتاجات املتفق عليها، يكون جاهزاً        
ويعتقد املفتش أن مثل هذه املمارسة متنح األمانة        . إلقراره يف أثناء اجتماعات اهليئات اإلدارية     

ؤولة مسؤولية تامة   فالدول األعضاء نفسها مس   .  فيها يف عملية اختاذ القرارات     اًقوة تأثري مبالغ  
عن احلوكمة واختاذ القرارات يف القضايا الفنية، وينبغي أن تدير بنفـسها عمليـة املناقـشة                

  .والتوصل إىل االستنتاجات املتفق عليها
وبينما اشتكى بعض الدول األعضاء من طـول عمليـة االتفـاق علـى هـذه                  -٣٨

األمانة هلذه الوثائق الفنية مـن      االستنتاجات، أعرب غريها عن عدم معرفته السبب يف إعداد          
 للمقابالت، ساعدت هذه املمارسـة يف تقويـة االنطبـاع بـأن            ووفقاً. أجل هيئتها اإلدارية  

 من أن توجهه الدول األعضاء، وبالتايل أصـبح بعـض الـدول         األونكتاد توجهه األمانة بدالً   
شدة بوقـف هـذه     ويعرب املفتش عن قلقه من هذه املسألة، ويوصي ب        ". أعضاء غري فاعلني  "

 وينبغي، بدالً . ألية وثيقة حكومية دولية عن طريق األمانة      " الصياغة املسبقة "املمارسة املتمثلة يف    
من ذلك، أن تتفق الدول األعضاء على االستنتاجات بنفسها، إذا ما أرادت ذلك، وأن تـسلم                

  .م الدول األعضاءخالصة االستنتاجات إىل األمانة لتجهيزها يف شكلها النهائي وإصدارها باس
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بـل إن   . واملشاكل اليت يواجهها األونكتاد ال ميكن أن تعزى إىل أداء األمانة وحده             -٣٩
فهـي  . الدول األعضاء وهيئاهتا التشريعية تتحمل املسؤولية الكربى عن سالسة عمل املنظمة          
ولـئن  . اليت حتدد املقاصد واألولويات والغايات واألهداف، وهي املراقب األعلى للمنظمـة          

عجزت عن الوفاء مبسؤوليتها؛ وإن عينت ممثلني منخفضي املستوى، مبا يف ذلك متدربون، أو 
إن مل حتضر االجتماعات ببساطة؛ وإن مل تطلب املساءلة، إخل؛ فإهنا تبعث برسالة إىل اإلدارة               

  .العليا واألمانة ومجيع أصحاب املصلحة، ُيفهم منها أهنا ال تكترث بعمليات األونكتاد
فعالية وكفاءة اآللية احلكوميـة     يؤدي إىل تعزيز     ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن       

  .الدولية لألونكتاد

  ١التوصية 
ينبغي هليئات األونكتاد التشريعية أن تتحمل مسؤولياهتا يف التوصل إىل استنتاجاهتا             
قتـصر  بغي أن ي  واليت ين عم اليت تقدمها األمانة     ليها دومنا تدخل من خدمات الد     املتفق ع 

  .عن ذلكالناجتة على مطالبتها بتجهيز وثائق اهليئة التداولية احلكومية الدولية األمر 

  التواصل واالتصال    
 قسم االتصاالت واملعلومات والتواصـل مـن        ٢٠٠٨أنشأت أمانة األونكتاد يف عام        -٤٠

تب خدمات الرقابة   ، راجع مك  ٢٠١٠ويف عام   . أجل تنسيق أنشطة التواصل اليت جتريها املنظمة      
، أبلغت  ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  .  توصية ١٧ حسابات هذا القسم وقدم      )٩(الداخلية

 عشرة توصية   ١٢  توصيات وأهنا تقوم بتنفيذ    ٥أمانة األونكتاد وحدة التفتيش املشتركة بتنفيذ       
. ٢٠١٢بالتدريج على أن يكون املوعد املستهدف لتحقيق ذلك هو الربع األول مـن عـام    

تقدم أمانة األونكتاد تفاصيل إضافية بشأن التوصيات اليت مت تنفيذها وتلك اليت ال تـزال        ومل
ويقوم باألعمال املتعلقة بتنفيذ املوقع الـشبكي قـسم االتـصاالت           . يف طريقها إىل التنفيذ   

ويذكر تقرير مكتـب    . واملعلومات والتواصل باالشتراك مع قسم دعم تكنولوجيا املعلومات       
الرقابة الداخلية يف هذا الشأن أن عدم مالءمة إدارة املوقع الشبكي أسفرت عن عدم              خدمات  

وجود استراتيجية تتعلق بشبكة اإلنترنت ومبادئ توجيهية تتعلق بالسياسات، وعدم وجـود            
  .عالمة مسجلة وشكل وتصميم موحد بني خمتلف املواقع الشبكية

وقد كـان   . مباشرة نائب األمني العام  يتبع قسم االتصاالت واملعلومات والتواصل ل       -٤١
 قبل ذلك لشعبة اإلدارة، وإن مل يكن هذا يظهر يف اهليكل التنظيمـي الرمسـي                خيضع إدارياً 

ومع مراعاة أن إنشاء هذا     . ٢٠١١-٢٠١٠للميزانية الربناجمية ألمانة األونكتاد لفترة السنتني       
ع بربنامج التواصل باألونكتاد،  قد أسهم يف حتسني الفعالية يف االضطال   ٢٠٠٨القسم يف عام    

ال بد من تناول قضايا رئيسية تتعلق هبيكل القسم وختطيطه ورصده ومتويله من أجل حتسني                
__________  

)٩( AE/2010/341/01. 
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: وتشمل اجملاالت احملددة اليت تستدعي التحسني، من بني ما تشمل، القضايا التاليـة            . كفاءته
ات يف تنفيذ اسـتراتيجية  ضرورة توضيح التسلسل القيادي، وحتسني حتديد األدوار واملسؤولي  

التواصل واالتصال، وعدم توافر املساءلة، وعدم وضوح التسلسل القيادي، وعـدم كفايـة             
 عن عدم كفاية الترتيبات حتديد الوثائق املطلوبة واستراتيجية مجع التربعات ذات الصلة، فضالً

  .املتخذة لرصد وتقييم مجيع جوانب استراتيجية االتصال
ستعراض، متكن املفتش من مالحظة أن مثة جهودا تبذل من أجل إعادة            ويف أثناء اال    -٤٢

. تصميم املوقع الشبكي، وإن حدثت تأخريات أصابت الدول األعضاء خبيبة األمل يف توقعاهتا          
مىت وجد أي   (ويبدو، كما هي احلال فيما يتعلق بالعديد من املبادرات املشتركة بني الشُّعب             

عب وقسم االتـصاالت واملعلومـات      ة التنسيق بني خمتلف الشُّ    داخل املنظمة، أن عملي   ) منها
ويشوب هذه العملية افتقار إىل وحدة الرؤية وإىل استراتيجية         . والتواصل عملية معقدة وصعبة   

وال تشعر بعض الشُّعب بأهنا ُتشرك بالقـدر        . متفق عليها بشكل مشترك بني خمتلف الدوائر      
 بإعادة تصميم املوقع الـشبكي واألولويـات املمنوحـة          الكايف يف العملية التشاورية املتعلقة    

  .ملختلف املكونات
فقد أُطلقت مبادرة شاملة كـربى ملوقـع        . ويؤكد هذا التقرير أوجه القصور هذه       -٤٣

، وكان من املتوقع طرحها يف بـادئ األمـر يف           ٢٠١٠يونيه  /األونكتاد الشبكي يف حزيران   
 حىت تـشرين    أن إطالق هذا املوقع ظل منَتظراً     غري  . ٢٠١١يونيه  /منوذج تشغيلي يف حزيران   

 ووفقـاً .  وجتري إضافة احملتوى إليـه     وقد ُوضع التصميم التقين حالياً    . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 إىل صعوبات يف عملية التفاوض      للمعلومات الواردة من أمانة األونكتاد، يرجع التأخري أساساً       

وتتوقـع الـدول    . ٢٠١٢ الشبكي يف عـام      ومن املتوقع أن يبدأ تشغيل املوقع     . على متويله 
 من عناصر حتسني شفافية      رئيسياً األعضاء أن يكون املوقع الشبكي اجلديد لألونكتاد عنصراً       

  .طالع على األنشطة الفنية يف الوقت املناسب وبطريقة ميسرةاإلاألمانة يف 
إمسـاع  ف   هبـد  لتحسني االتصاالت والتواصل  لت أمانة األونكتاد االهتمام     وقد أوْ   -٤٤

 واحلوكمـة صوت األونكتاد وزيادة نفوذه يف املناقشات الدولية املتعلقة بالتنمية والتجـارة            
وتبني هذه النوايا أن األمانة أدركت األمهية احلامسة لتحسني االتصال مع أصحاب . )١٠(العاملية

جل اآللية  غري أن املفتش يرى أنه ال بد من حتديد آليات تواصل أفضل من أ             . املصلحة املعنيني 
احلكومية الدولية لألونكتاد، والتكليف بوضوح باملسؤولية عن تشغيل هذه اآلليـات عـرب             

وينبغي أن تكفل هذه اآلليات إمساع صوت الشُّعب الفنية على النحـو املناسـب              . الشُّعب
ووضع مقترحاهتا يف احلسبان دون فرض سياسة عامة من املستويات العليـا إىل املـستويات               

فهذه . درها قسم االتصاالت واملعلومات والتواصل مبعزل عن ُشعب األمانة األخرىالدنيا يص 
 املساهم الرئيسي يف املعلومات الفنية، وينبغي لذلك استشارهتا بالقدر الكايف  الشُّعب هي فعلياً  

 أن تزيـد هـذه      وينبغي أيضاً . لضمان جدوى تنفيذ العمليات اجلديدة وقابلية االتفاق عليها       
__________  

)١٠( TD/B/WP/229. 
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جية من مراعاة احتياجات الدول األعضاء وشركاء األونكتـاد اآلخـرين، مثـل             االستراتي
غـري أن   . املنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين        

وحيـث املفـتش    . املفتش يعترف بأن القيود احلالية املتعلقة بامليزانية ستؤثر على هذه اجلهود          
ونكتاد على التعجيل باإلصالح اجلاري للتواصل واالسـتراتيجية وعلـى      األمني العام لأل  

وينبغي . ٢٠١٢ عام   خاللبكامل طاقته، يف    عامالً  ضمان إطالق املوقع الشبكي اجلديد،      
  .عب الفنيةهذه االستراتيجية بالتعاون الوثيق مع مجيع الشُّتنفيذ 

  البحث والتحليل  -باء  
  تستند إليها أمانة األونكتاد هي أكثر الركائز اجتذاباً        إن ركيزة البحث والتطوير اليت      -٤٥

الهتمام احلكومات واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة األخـرى،            
وكما هو مذكور يف مقدمة هذا الفـصل، يـشكل          . واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين   

ل أمانة األونكتاد؛ فهو أساس الربط بـني         من مكونات عم    أساسياً البحث والتطوير مكوناً  
توافق آراء الدول األعضاء والتعاون التقين يف صاحل البلدان املستفيدة اليت حتتاج إىل مساعدة              

  .أمانة األونكتاد لتعزيز قدراهتا الذاتية على التنمية
 وهـذه . لقد أنشئ األونكتاد كمؤمتر دائم، أي كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامـة             -٤٦

حالة فريدة يف األمم املتحدة؛ واعُترب أنه بلغ من األمهية كمنتدى للنقاش الدائم وكأداة لبنـاء         
وحدث هـذا   .  دائماً مؤمتراًما جعله يصبح    توافق اآلراء الفنية بشأن قضايا التجارة والتنمية        

  .ةلتوفري أرضية للتالقح بني البحث والتحليل، والتعاون التقين، وآلية اهليئة التداولي
على أنه بديل عـن التعـاون بـني    اجلنوب وجيب أال ُيفهم التعاون فيما بني بلدان         -٤٧

وقد أُبلغ املفتش يف أثناء االستعراض بـأن أمانـة          . الشمال واجلنوب، بل على أنه مكمل له      
األونكتاد سبق هلا يف الثمانينيات من القرن العشرين أن أجرت أعمال البحث والتحليـل يف               

األونكتاد ( فيما بني بلدان اجلنوب، ولكنها توقفت عن ذلك بعد مؤمتر ميدراند             جمال التعاون 
ويف السياق احلايل للتغيري االقتصادي اهليكلي الذي ال بد فيه من الوقوف على مناذج   ). التاسع

جديدة للتنمية من أجل اجلنوب، تضطلع أمانة األونكتاد بدور رائد يف املسامهة يف النقـاش               
وكانت االجتاهات السابقة يف اجملتمع الدويل تركز على        . لنماذج اجلديدة للتنمية  الدائر حول ا  

مثل املعونة من أجل التنمية يف سياق قـضايا منظمـة           (حمور املعونة من الشمال إىل اجلنوب       
  ).التجارة العاملية

وبتطوير هذا اجملال من جماالت البحث، تستطيع أمانة األونكتاد أن تـوفر للبلـدان                -٤٨
ويف حني . ، مركز أفكار خاص هبا، يراعي مصاحلها وآراءهالنامية، وال سيما أقل البلدان منواًا

كمنظمة التعـاون والتنميـة يف      (أن البلدان املتقدمة متتلك بالفعل مراكز األفكار اخلاصة هبا          
ا ، ميكن أن تصبح أمانة األونكتاد مركز أفكار رئيسياً يف جمال اختصاصه           )امليدان االقتصادي 
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ومن مث، ينبغي للبلدان النامية اليت لديها القدرات املالية للقيام بذلك           . من أجل البلدان النامية   
  . إضافية للمسامهة يف األونكتاد من أجل متكينه من حتسني طاقته البحثيةأن تبذل جهوداً

ت ويف ظل األزمة املالية الراهنة وتأثريها على التنمية يف كل من أوروبـا والواليـا                -٤٩
املتحدة، تواجه النماذج السابقة للتنمية والتعاون التقين حتديات حيـث يـشهد املـاحنون              

 يف األولويات مع إعادة التركيز على احتياجاهتم الوطنية وبقدر          التقليديون من الشمال تغيرياً   
، ويف الوقت نفسه، تشهد االقتصادات الناشئة منواً اقتـصادياً  . أقل من املوارد املكرسة للتنمية    

فقد . وتضع نصب أعينها مناذج ال تعتمد على االجتاهات اليت تتبعها البلدان الصناعية املتقدمة            
حدث منو هذه البلدان الصناعية يف سياق اقتصادي خمتلف من حيث كال املـوارد املتاحـة                

 للدوام  ومل تعد النماذج القائمة على استنفاد املوارد الطبيعية قابلة        . واالهتمام باملوارد الطبيعية  
ومن مث تبحث البلدان النامية عن منـوذج        . بالقدر الكايف حىت تعتمدها مجيع البلدان يف العامل       

وألمانة األونكتاد دور رئيسي تؤديه كمركز أفكار يف هذا اجملال من           . جديد للتنمية املستدامة  
ـ      وحدة التعاون و   وتركز. جماالت املعرفة واخلربة   ني البلـدان   التكامل يف امليدان االقتصادي ب

 علـى هـذا     النامية يف أيامنا هذه على أعمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتقدم مثاالً            
ويشكل إنشاؤها مثاالً على    .  مع احتياجات البلدان النامية    دف أمانة األونكتا  الدور، مع تكي  

ما بني   عن التعاون في   ما أوصت به وحدة التفتيش املشتركة يف تقريرها الذي أصدرته مؤخراً          
  : التالية٣، وذلك يف التوصية )JIU/REP/2011/3(اجلنوب بلدان 

ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تطلـب إىل             
الرؤساء التنفيذيني إنشاء هياكل وآليات وجهات تنسيق حمددة وخمصصة ُتكلـف           

 مـن   بوضع سياسات واستراتيجيات الدعم املؤسسية اخلاصـة بكـل وكالـة          
الوكاالت، وكفالة التنسيق بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي           

خالل إعادة توزيع املوظفني واملـوارد       داخل منظماهتم وفيما بني الوكاالت، من     
  .على النحو الالزم هلذا الغرض، حسب االقتضاء

القيمة املضافة الفريـدة    ويعتقد املفتش أن هذه املبادرات أساسية لكي تُربز ألعضائه            -٥٠
اليت حتملها املنظمة إذا ما ُوجهت برؤية وقيادة مع توقع االجتاهات اجلديدة والتركيز علـى               

 هلذه الغاية، مـن     وحتقيقاً. التواصل والتحليل يف جمال املواضيع البارزة اليت هتم البلدان النامية         
قدرة حبثية أساسية ُتزود بأفضل على تعزيز وتدعيم   األونكتاد   أن تعكف أمانة     الضروري أيضاً 

املوظفني، وأن تدخل التحسينات اإلدارية الضرورية الستبقائهم من أجـل تزويـد الـدول              
وسوف تكتمـل   . األعضاء بأفضل مشورة يف عملية بناء توافق اآلراء وأنشطة التعاون التقين          

ل والنتائج املـستمدة    احللقة احلميدة بالربط بفعالية بني النتائج املستخلصة من البحث والتحلي         
من دائرة التعاون التقين وغريها من برامج التعاون التقين للمؤمتر، عن طريق التنسيق الداخلي              

 إىل الطلبات ومن شأن هذا بالفعل أن يؤدي إىل استهداف تعاون تقين يستند فعلياً          . يف األمانة 



JIU/REP/2012/1 

17 GE.12-00562 

ا قوة العمل املستقلة القائمة     املقدمة من البلدان املستفيدة، وأن يستفيد من اخلربات اليت تكوهن         
  .بالبحث والتحليل يف األمانة

 للتأثري الـذي مـن    فنياً قدرة البحث والتحليل يف أمانة األونكتاد حتليالًوتوفر أيضاً   -٥١
احملتمل أن يترتب على التصورات املختلفة لنتائج مفاوضات منظمة التجارة العاملية يف جولـة       

ؤمتر الوزاري األخري هلذه املنظمة على ثالثة أعضاء جدد، وخباصة    فقد وافق امل  . الدوحة احلالية 
االحتاد الروسي، مما سيجلب بالتأكيد اجتاهات جديدة يف جمال تدفقات التجـارة الدوليـة              

ومن الواضح أن أمانة األونكتاد متتلك اخلربة لتقدمي املشورة الفنيـة يف            . واالتفاقات التجارية 
 قدرات البحث والتحليل داخل األمانـة أن يعـزز القـدرة            ومن شأن تعزيز  . هذه املسائل 

  .االستشارية ودور الدعوة يف املؤمتر، كما هو مذكور يف واليته

  املنشورات    
ُينشر أفضل ما هو معروف من نواتج أعمال البحث والتحليل اليت تقوم هبـا أمانـة                  -٥٢

، تقرير االسـتثمار العـاملي    ، و نميةتقرير التجارة والت  األونكتاد عن طريق التقارير الرئيسية مثل       
تقريـر  ، و استعراض النقل البحـري   ، و تقرير اقتصاد املعلومات  ، و أقل البلدان منواً  عن  تقرير  وال

ويف عدد من اجملاالت املتصلة بالتجارة والتنمية، تثبت أمانة األونكتـاد،  . التكنولوجيا واالبتكار 
وقد أكـدت الـدول األعـضاء يف هـذا          .  للشك، كفاءهتا يف هذا املوضوع     مبا ال يدع جماالً   

. )١١(٢٠١٠االستعراض نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة باملنشورات اليت أجرهتا األمانة يف عام            
 لتقارير األونكتاد   وكشفت الدراسة عن تقييم إجيايب يف األساس من أصحاب املصلحة الرئيسيني          

  .)١٢(تحليل، وشكل العرضمن حيث املسامهات اجلوهرية يف السياسات، وجودة ال
 كواحدة من نتائج مؤمتر أكـرا   األونكتاد املتعلقة باملنشورات  وجرى حتديث سياسة      -٥٣

وقد كانت األمانة حـىت     . عندما كلفت الدول األعضاء األونكتاد بتبسيط حافظة منشوراته       
وبالتـايل،  . )١٣( منشوراً يف كل فترة من فترات الـسنتني        ٢٤٥ و ٢٢٥اليوم تصدر ما بني     

اختذت األمانة خطوة يف االجتاه الصحيح وبدأت تبسيط حافظتها بغيـة تلبيـة احتياجـات               
 يف   بإجراء خفض لنحو عشرين منـشوراً       وحتسني اجلودة  أصحاب املصلحة مبزيد من التركيز    

  .)١٤(كل فترة من فترات السنتني
مارسـة  ويشاطر املفتش ممثلي الدول األعضاء آراءهم يف أنه ينبغي استمرار هـذه امل              -٥٤

 أفاد  وكما. ملواصلة تبسيط احلافظة واستخدام املوارد املتاحة يف التركيز على املنتجات الرئيسية          
__________  

)١١( TD/B/WP(58)/CRP.1. 
الذين أجابوا من احلكومات واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية واملنظمات غري احلكومية والقطـاع              )١٢(

 .اخلاص واملنظمات الدولية ووسائط اإلعالم
)١٣( TD/B/56/10/Rev.1. 
)١٤( TD/B/WP/229احملتوى املوضوعي؛ جرى تبسيط املنشورات وفقاً للتماثل من حيث . 
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. حبق واحد ممن جرت معهم املقابالت، فإن كثرة املنشورات الرئيسية جتعل اهلدف مـشوشاً             
ل وهكذا تستطيع األمانة أن تستفيد من مزاياها النسبية وتستحدث استراتيجية تواصل أفـض            
. ملنشوراهتا، تشمل زيادة استخدام الوسائط اإللكترونية احلديثة ملصاحبة منشوراهتا الرئيـسية          

وميكن أن تتضمن هذه املنتجات فيما تتضمن كتيبات وصحائف وقائع وأقراص فيديو رقمية             
ويعتقد املفتش أنـه    . يسهل تصفحها، ومنتجات اتصال تفاعلية قائمة على شبكة اإلنترنت        

ن اجلودة املمتازة ملنشورات األونكتاد الرئيسية، فإن العديد من البلدان الناميـة            على الرغم م  
متلك من املوارد ما ميكنها من االستفادة من إمكاناهتا الكاملة، واجملال مفتوح أمام التحسني  ال

  .بإتاحتها بناء على طلب البلدان
الرئيسية عن طريق املرصد    ويسلَّط الضوء على منشورات األونكتاد يف وسائط اإلعالم           -٥٥

 زة لوسائطـفهذه الوثيقة األسبوعية تعرض نتائج موج). Press Monitor(اد ـالصحفي لألونكت
 زمنيـة   اإلعالم والصحافة الداخلية عن طريق متابعة عدد من القضايا ذات األمهية يف مرحلـة             

العاملية، حيث يبلغ   وجتذب أعمال األونكتاد الفنية األنظار بشكل ملحوظ يف الصحافة          . معينة
  . قصاصة يف الشهر٣٠٠متوسط عدد القصاصات الصحفية 

غري أن ممثلي الدول األعضاء اعتربوا يف أثناء املقابالت مع املفتش أنه ينبغي حتـسني                 -٥٦
ومن الشواغل اليت ُوجه انتباه املفتش إليهـا ترمجـة          . االتصال مع البعثات الدائمة يف جنيف     

فقد انتقـدت الـدول     .  فيها التقارير الرئيسية ووثائق االجتماعات     منشورات األونكتاد، مبا  
األعضاء اليت جرت مقابالت مع ممثليها وأمانة األونكتاد نفسها كون الترمجـات املـوفرة               

 ما تصدر بعد ختصيص مهلة       وكثرياً  طويالً لالجتماعات وللتقارير ختضع لعملية تستغرق وقتاً     
ى ممثلي الدول األعضاء أن يتـابعوا االجتماعـات أو          وجيعل هذا من الصعب عل    . قصرية هلا 

يناقشوا القضايا ذات الصلة هبا مسبقا مع عواصمهم لتلقي التعليمات املناسبة مـن خربائهـا     
  .)االستثمار، التجارة، الزراعة، البيئة، إخل(العاملني يف الوزارات املعنية 

 العمل بني أمانة األونكتـاد       من املشكلة يكمن يف ترتيبات     ويعتقد املفتش أن جزءاً     -٥٧
فبينما يعترف املكتب بأن أمانة     . وشعبة خدمات املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف        

األونكتاد واحد من زبائنه املموَّلني من امليزانية العادية، ال توجد اختـصاصات أو مـذكرة               
عات منتظمـة مـع كبـار       وإمنا ُتعقد اجتما  . تفاهم تنظم عالقة العمل الرمسية بني الكيانني      

ويعتقد املفتش  . املسؤولني ونائب املدير العام، وتعترب حماضر هذه االجتماعات اتفاقات رمسية         
 بصفة خاصة لنقص املوارد الالزمة ألداء الترمجة وشكوى الدول األعضاء من             نظراً -أنه  

  ينبغي أن تتخذ عالقات العمل بـني أمانـة األونكتـاد وخـدمات      -مستويات اخلدمة   
 على مستوى عام، كما جرت      مؤسسياً املؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف شكالً       

 ومن شأن وجود اتفاق واضح      .العادة على ذلك يف غريها من كيانات أمانة األمم املتحدة         
كهذا أن يسهل ختطيط العمل على املكتب الذي يقدم خدماته إىل كيانات عديدة أخرى تقع               

  .يف ظل القيود املتعلقة باملوارد) ك إىل مراكز عمل أخرى مثل بونوكذل(مقارها يف جنيف 
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ففـي  .  ما تشهد أمانة األونكتاد تأخرات شديدة فيما يتعلق بترمجة تقاريرها          وكثرياً  -٥٨
، مرت يف كثري من األحيان عدة شهور بني صـدور النـسخة             تقرير التجارة والتنمية  حالة  

ويعتقد املفتش أنه ال غىن عن      . مجة إىل اللغات األخرى   األصلية باإلنكليزية ونشر النسخ املتر    
ضمان إتاحة منشورات األونكتاد الرئيسية ومجيع وثائقه الالزمة لالجتماعـات احلكوميـة            
الدولية يف الوقت املناسب جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية الست، مع اعترافـه بـالقيود               

  .ملؤمترات يف مكتب األمم املتحدة يف جنيفاملتعلقة باملوارد املفروضة على شعبة خدمات ا
تعزيـز الفعاليـة يف تنـسيق       يؤدي إىل مواصلة    ومن شأن تنفيذ التوصية التالية أن         

  .اخلدمات اإلدارية وخدمات املؤمترات بني أمانة األونكتاد ومكتب األمم املتحدة يف جنيف

  ٢التوصية 
 العام ملكتب األمـم املتحـدة يف        ينبغي لألمني العام لألونكتاد أن ينسق مع املدير         

ة ياإلداراخلدمات  جنيف إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم تشمل مجيع ترتيبات العمل يف جمال            
  .وخدمات املؤمترات

  التعاون التقين وبناء القدرات املستدامة   -جيم  

 وهو من بـني   . يعّد التعاون التقين الّركيزة الثالثة حسب الوالية املمنوحة لألونكتاد          -٥٩
أهم األنشطة اليت تضطلع هبا أمانة األونكتاد يف جمال ترمجة مجيع معارفه وقدرته التحليليـة                

. املتولدة عن الركيزتني األخريني إىل دعم ملموس للبلدان هبدف االنتفاع مبا لديه من خربات             
علـى  ) ١٧٨الفقرة  (وكما جاء يف اتفاق أكرا فإن الركائز الثالث يتعني النظر إليها ككلّ             

  :النحو التايل
إن ركائز عمل األونكتاد الثالث املتمثلة يف البحث والتحليل وبناء توافـق              

اآلراء والتعاون التقين مترابطة بطبيعتها، وال بد من تعزيزها هبدف ضـمان وفـاء              
ولتأمني التآزر بني هذه الركائز الثالث، على األونكتاد أن يعـزز           . واليتهاباملنظمة  

فضالً عن زيادة تنسيق تركيزه املواضيعي يف جمال البحـث          ة،  تنسيق شؤونه الداخلي  
وينبغي له أيضاً أن يعني     . والتحليل، واملساعدة التقنية، واملناقشات احلكومية الدولية     

جهات تنسيق إقليمية ضمن اهليكل احلايل ويف حدود املوارد املتاحة، لتعميق منظوره            
  .)١٥("اإلقليمي

مها برنامج نظام إدارة تنفذمها أمانة األونكتاد التعاون التقين  من برامج نيبرناجموأبرز   -٦٠
والنظام اآليل لتجهيـز البيانـات اجلمركيـة        ) DMFAS) (دمفاس(الديون والتحليل املايل    

وهو عبارة عن نظام حموسب إلدارة املسائل اجلمركيـة         التابع له   ) ASYCUDA) (أسيكودا(
__________  

 ).٢٠٠٨(انظر اتفاق أكرا  )١٥(
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ان اللّذان يدخالن يف إطار التعاون التقين يقومـان         الربناجم نوهذا. اإلجراءات اجلمركية يعاجل  
وقد أصاب هذان الربناجمان قدراً كبرياً من       .  عاماً ٣٠على قصص جناح طويلة عمرها حوايل       

 بالبلدان النامية إىل املوافقة على متويل تنفيذمها مبواردها ، يف كثري من األحيان ،النجاح ّمما حدا  
فربنامج أسيكودا، على سبيل املثـال، مـستخدم        . فهمااخلاصة أو على أساس تقاسم تكالي     

وقد منا إىل علـم  .  بلداً عند إجراء عملية االستعراض  ٤٠ بلداً وكان مطبقاً يف حوايل       ٩٠ يف
املفتش، أثناء زيارته امليدانية، أن تطبيق برنامج أسيكودا قد أفضى، يف بعض احلـاالت، إىل               

  .إدرار قدر كبري من الدخل
 مؤسسة هلا عالقة مبسألة إدارة ٩٠ بلداً من قبل ٥٨دمفاس يف  برنامج  ق  وجيري تطبي   -٦١

، اعتمد القائمون على إدارة ذلك الربنامج استراتيجية نشطة يف جمال    ٢٠٠٦ويف عام   . الديون
صندوقه االسـتئماين   جتديد موارد   مجع التربعات اهلدف منها توسيع قاعدة املاحنني من أجل          

 ماليني دوالر مـن     ٦ يف الوقت الراهن ميزانية قدرها حوايل         الربنامج ويتلقى. املتعدد املاحنني 
 يف املائة منها ما تساهم بـه البلـدان          ١٥دوالرات الواليات املتحدة يف السنة تشكل نسبة        

وباإلضافة إىل هذا الصندوق االسـتئماين املتعـدد        . ى تقاسم التكاليف  املستفيدة حتت مسمّ  
ة سري األعمال األساسية للربنامج مبسامهة من ستة ماحنني،         لتغطيخمصص الغرض   املاحنني غري   

هناك العديد من املشاريع القطرية اليت تستند إىل مذكرات تفاهم ثنائية هلـا اختـصاصات               
 مليـون دوالر مـن دوالرات       ١,٨درت حبوايل   واضحة املعامل وأطر زمنية للتنفيذ مبيزانية قُ      

  .٢٠١١ الواليات املتحدة يف عام
.  برنامج دمفاس، كل عامني، مؤمتر إدارة الديون الذي يعقد مرة كل سنتني            وينظم  -٦٢

 / تـشرين الثـاين    ١٦ إىل   ١٤وقد انعقد أحدث مؤمتر من هذا القبيـل يف الفتـرة مـن              
وكان ذلك املؤمتر فرصـة سـاحنة       .  بلدان ١٠٧ مشاركاً من    ٣٧٥حضره  و ٢٠١١ نوفمرب

بارزة اليت هتم مجيـع الـدول األعـضاء         للتصدي لقضايا الدين ال   الوقت املناسب   جاءت يف   
ويف اجللسة العامة اليت عقدها الفريق االستشاري لربنامج دمفاس ُبعيد          . واملنظمات الشريكة 

دمفاس باعتباره من الربامج اليت يرون أهنا    بتطبيق برنامج   املؤمتر املعين بالديون، أوصى املاحنون      
بعائد ُمجز مقابل ما يقدمونه من متويل يف        حتقق نتائج واضحة وهم متأكدون أنه يعود عليهم         

وقد رأت البلدان املستفيدة من جهتها، أن اخلطة االستراتيجية لربنامج دمفاس           . اجملال اإلمنائي 
، تلّبي احتياجاهتا وأن تطبيقها سيسهم يف تعزيز قدرات البلدان النامية           ٢٠١٤-٢٠١١ للفترة

ارة وظائفها التشغيلية واإلحصائية والتحليليـة يف       واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية على إد      
  .الديونجمال إدارة 

وقد اعترف جملس التجارة والتنمية، يف العديد من املناسبات، بالنجاح الذي حققـه               -٦٣
برنامج دمفاس وعّده مثاالً ينبغي أن ُيحتذى يف جمال التسيري واملمارسـات اإلداريـة اجليـدة                

داء األنشطة املضطلع هبا باللجوء إىل املوارد اخلارجة عن امليزانية،          خيص اإلبالغ عن أثر وأ     فيما
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وميتلك الربنامج مخس وظائف فقط ممولة من امليزانيـة العاديـة؛ أمـا             . )١٦( املقام األول  يف
وقد أُعرب يف مشروع قـرار    . الوظائف املتبقية فإهنا ممّولة كلها من موارد من خارج امليزانية         

، عن تقدمي الّدعم ملواصلة تعزيـز أنـشطة         ٢٠١١ديسمرب  /ألول كانون ا  ١حديث بتاريخ   
  :التعاون التقين يف هذا اجملال، كالتايل

أيضاً مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وصندوق       ) اجلمعية العامة (تدعو    
واملـصارف  النقد الدويل والبنك الدويل إىل القيام، بالتعاون مع اللجان اإلقليميـة            

قليمية وغريها من املؤسسات املالية املتعددة األطراف وأصحاب املصلحة         اإلمنائية اإل 
املتعددين املعنيني، مبواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بنـاء القـدرات يف             

  .)١٧("البلدان النامية يف جمال إدارة الّدين والقدرة على حتّمل الديون
 وتركّز على هذا النوع من      تشجع أن   املفتش أن أمانة األونكتاد ينبغي هلا     ويعتقد    -٦٤

نظراً للمرونة اليت تتصف هبا وألثرها احملتمـل علـى          األقطار  الربامج النموذجية املتعددة    
 وأن تستفيد من الدروس املستخلصة من هذين الربناجمني من بـرامج            ،العديد من البلدان  

 فيما يتعلق جبميع   ميكن استخدامه " دليل ألفضل املمارسات  "التعاون التقين من أجل وضع      
  .أنشطة التعاون التقين األخرى داخل أمانة األونكتاد

  املستدامةإقامة الشراكات من أجل بناء القدرات     
هذه املنظمة القدرات القطريـة     أن تعّزز   يف حني تقتضي الوالية املمنوحة لألونكتاد         -٦٥

كتاد هو يف الواقع وكالـة غـري        من خالل استراتيجية متكينية فّعالة للتعاون التقين، فإنّ األون        
كان لنا أن نتصور أن بعض املشاريع الصغرية احلجـم          ولئن  . مقيمة ليس هلا أي متثيل ميداين     

إدارة الكامل، بأن تتوىل على قادرة ميكن أن تنفذّ على أساس ثنائي حمض وأن أمانة األونكتاد   
  .أنشطة بناء القدراتيف تنفيذ املشاريع املستقلة، فقد دأبت املنظمة على املشاركة 

ومن بني شركاء األونكتاد التقليديني يف جمال بناء القـدرات اللجـان اإلقليميـة،                -٦٦
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة التجارة العاملية، ومركز التجارة الدولية، وبرنـامج            

. نـات أخـرى   األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، إىل جانب كيا          
ويقيم األونكتاد أيضاً شراكات مع السلطات احمللية وكذلك مع بعض األفراد املنـتمني إىل              

وقـد طلبـت    . األوساط األكادميية واجملتمع املدين يف البلدان اليت جيري فيها تنفيذ األنشطة          
علومات وحدة التفتيش املشتركة، أثناء االستعراض، إىل أمانة األونكتاد أن تزوّدها بأحدث امل           

__________  
إن شفافية أنشطة برنامج دمفاس واألساليب املتبعة يف عمليات اإلبالغ من األمور اليت ميكن التأكد منـها                  )١٦(

 واليت حتّدد األولويات الرئيسية وخطـة     ٢٠١٤-٢٠١١عتمدها للفترة   اانطالقاً من اخلطة االستراتيجية اليت      
 : املوقع اإللكتروين التايلالعمل وهي متاحة على

http://r0.unctad.org/dmfas/docs/Strategic_Plan_2011-2014.pdf.  
 .A/C.2/66/L.73الوثيقة  )١٧(
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وتشري املعلومات الواردة إىل أن النهج املتبع حيال        . عن مذكرات التفاهم الراهنة مع شركائها     
الشراكات هو هنج جمزأ، ذلك أن مذكرات التفاهم وضعت مالحمها بتحديد تاريخ لالبتـداء            

ألمانة ورغم أن املستشار القانوين     . جتديد/ولكن بدون اختصاصات واضحة ومواعيد انقضاء     
ونكتاد يتحّمل مسؤولية النهوض بدور الوديع العام ملذكرات التفاهم فإن اإلدارة الـشاملة   األ

للكثري من مذكرات التفاهم اليت مت التوصل إليها تتّم، يف ما يبدو، على مستوى ال مركـزي                 
  .داخل أمانة األونكتاد

ن مـذكرات   إليها عملية االستعراض، أن الكثري م     انتهت  وتظهر االستنتاجات اليت      -٦٧
التفاهم املختلفة قد وضعت مع خمتلف الشركاء املذكورين آنفاً، إال أن من الصّعب حتديد أي  
من مذكرات التفاهم ال يزال سارياً، وإذا مل تكن سارية فإن من الصعب التأكد من وجـود                 

نوحـة  وقد متّ التذكري، مراراً وتكراراً، بالوالية املم      . أي خطة لتجديد العمل بتلك املذكرات     
كات االستراتيجية منذ انعقاد مؤمتر ميدرانـد       األمانة األونكتاد واملتمثلة يف التركيز على الشر      

اسـتراتيجية  وجـود  وتتعاون أمانة األونكتاد مع العديد من املنظمات األخرى بدون      . فصاعداً
ال واحلقيقة أن جهـة االتـص     . كات املنبثقة عن إدارة املنظمة    امركزية واضحة فيما خيص الشر    

أفادت بأن هناك أنشطة كثرية ُنفّذت مع الشركاء اآلخرين دون أن تكون هناك أي مذكرات               
. تفاهم سارية، وذلك إضافة إىل القائمة اليت قُّدمت واليت تضّم مـذكرات التفـاهم الـسارية         

جـيم  -املذكورة يف الفصل خامساً   (نكتاد  ويعتقد املفتش أن دائرة التعاون التقين بأمانة األو       
األونكتاد ويف يقيمها ينبغي أن تضطلع بدور رائد يف تنظيم وتوضيح الشراكات اليت     ) أعاله

تقدمي الدعم الالزم من أجل التنسيق بشأن إعداد مذاكرات التفاهم وحتديثها واإلبـالغ             
  .عن اإلجنازات املشتركة

دم وجود  ويرتبط عدم وجود هنج منّسق حيال مشاريع التعاون التقين ارتباطاً مباشراً بع             -٦٨
استراتيجية متماسكة جلمع التربعات داخل املنظمة، مما يؤدي إىل انعدام الشفافية وإىل التجـزؤ              

. ، ويف هناية املطاف إىل تراجع اهتمام املاحنني بالتعاون التقين الذي يقدمـه األونكتـاد      امللحوظ
ون التقين تناط هبا    ويعتقد املفتش أنه ينبغي أن تكون هناك جهة اتصال مكّرسة داخل دائرة التعا            

  .مسؤولية تلقي الطلبات اخلاصة مبشاريع التعاون التقين اليت تقدمها الدول األعضاء
ومن قصص النجاح يف سياق الشراكات القائمة الدور الذي تـضطلع بـه دائـرة              -٦٩

التعاون التقين يف تعزيز ريادة األونكتاد بوصفه اجلهة اليت تقوم بدور الوكالة الرائدة ضـمن               
موعة املشتركة بني الوكاالت التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني واملعنية بالتجارة والقـدرة            اجمل

وقد لعبت دائرة التعاون التقين دوراً يف غاية األمهية يف تطـوير هـذه املـشاركة                . اإلنتاجية
وينبغي ألمانة األونكتاد اسـتقراء اسـتراتيجية       . الناجحة واليت حتظى باعتراف واسع النطاق     

جديدة بشأن الشراكات مراعية الدروس املستفادة يف هذا الصدد، وينبغي هلا أن تستعني خبربة 
  .وكفاءات دائرة التعاون التقين لتوطيد دعائم هذه االستراتيجية
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وإطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة،        " مبادرة توحيد األداء  "ويف سياق     -٧٠
 التابعـة جمللـس      اإلنتاجيـة  ةالت املعنية بالتجارة والقدر   اجملموعة املشتركة بني الوكا   تؤدي  

، دوراً  ٢٠٠٨، اليت أنشئت خالل انعقاد مؤمتر األونكتاد الثاين عشر عام           الرؤساء التنفيذيني 
إطار املشاريع الرائدة املندرجة ضمن     يف جماالت منها     بلداً   ٢٨وتنشط اجملموعة يف    . )١٨(هاماً

أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هبا أعضاؤها يف جمـاالت           وهي تنسق    ،مبادرة توحيد األداء  
التجارة والتصدير وصنع القـرارات املتـصلة بالتجـارة وفـّض الرتاعـات والتفـاوض               

التحليل ضمن السياق األوسع لربامج توحيد األداء وخطط إطار عمل األمم املتحدة            /والبحث
  .)١٩(للمساعدة اإلمنائية

 امليدان من األمور الواجبة فيما يتعلق بعمليات األونكتاد وإذا كان قيام الشراكات يف   -٧١
وال ميكن أن يتوقع من األونكتـاد،       . فإن قيام شراكة على مستوى املقر ليس أمراً أقل أمهية         

نفسها، غري أن هذه الثغرة بأن تنفذ مشاريع معقدة حمدودة املوارد، بوصفه منظمة غري تنفيذية     
سـّيما مـع     عزيز تعاونه مع سائر املنظمات بشكل أنشط وال       ميكن سّدها بقيام األونكتاد بت    

مركز التجارة الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،           
ويف هـذا   . واللجان اإلقليمية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل وكيانات أخرى         

مؤسسّياً نذكر أن األونكتاد قد شارك بنشاط بوصفه عضواً         السياق، من اجلدير باإلشارة أن      
من أعضاء فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بإعمال احلق يف التنمية اليت أجنزت عملـها يف                

أمانة األونكتاد أن تعمل هبّمة على أن       على  ويعتقد املفتش اعتقاداً جازماً أن      . ٢٠١٠عام  
يسي ضمن منظومة األمم املتحدة يف جمال بناء القدرات         تصبح املناصر والعامل احلفاز الرئ    

ومن األمثلـة يف هـذا      . من أجل التجارة والتنمية حسب ما تقتضيه الوالية املمنوحة هلا         
إعالن األمم املتحدة بشأن احلـق  ، يف سياق  تتعاونالصدد، أنه ينبغي ألمانة األونكتاد أن       

مع مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق        )فق، املر ٤١/١٢٨اجلمعية العامة   قرار  (يف التنمية   
اإلنسان على تعميم احلق يف التنمية وتعزيز الشراكة العاملية من أجل التنمية كما دعت إىل 

  .ذلك قرارات اجلمعية العامة السنوية عن املوضوع
وقد وقف املفتش، أثناء االستعراض، على عدد من احلاالت اليت تتداخل فيها أعمال               -٧٢

 أعمال سائر املنظمات الشريكة وتزدوج معها، ومن تلك املنظمات، على وجه            األونكتاد مع 
اخلصوص، مركز التجارة الدولية وخلص إىل أن النهج الذي يتبعه األونكتاد حيال الشراكات     

ويف حني يعترف املفتش بالدور الريادي الذي تـضطلع بـه      . يف هذا الصدد  ينقصه االّتساق   
ة منسقة ضمن اجملموعة املشتركة بني الوكاالت التابعة جمللـس          أمانة األونكتاد بوصفها وكال   

من اختـاذ  األمانة تتمكن الرؤساء التنفيذيني واملعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية، فإنه يأمل أن        
__________  

 .http://www.unctad.org/sections/un_ceb/docs/ceb2009_05aid4trade_en.pdfانظر  )١٨(
تصلة بالتجارة اليت يبذهلا كل من      تتوىل اجملموعة، بوصفها آلية مشتركة بني الوكاالت، أمر ترشيد اجلهود امل           )١٩(

األونكتاد واليونيدو والفاو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،              
 .وجلان األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
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وينبغي وضـع   . إجراءات حامسة للتصّدي ملشكلة االزدواجية القدمية العهد واليت مل جتد حالً          
ات مقرونة باستراتيجية نشطة جلمع التربعات من أجل العمليـات     استراتيجية جديدة للشراك  

  . ذات الصلة بالتنمية والبحث والتحليل، يف داخل أمانة األونكتاد
إىل زيادة تعزيز التنسيق فيما يتعلق بتقـدمي        التالية أن يؤدي    تنفيذ التوصية   شأن  ومن    

  .الشراكاتإقامة التعاون التقين و

  ٣التوصية 
 العام لألونكتاد أن يطلق استراتيجية ُمنظمة وطويلة األجل فيما خيص           ينبغي لألمني   

وأن يتفاوض مع مجيـع شـركاء     التربعات،  لها استراتيجية نشطة جلمع      تكمّ ،الشراكات
  .األونكتاد يف اجملال اإلمنائي على وضع مذكرات تفاهم ختّص كلّ شريك من هؤالء

  النتائج املستخلصة من البعثات امليدانية    
قام املفتش، أثناء عملية االستعراض احلالية، بزيارات ميدانية إىل بعض البلدان الـيت               -٧٣

ـ ومن بني تلك البلـدان بَ     . تتلقى مساعدة يف جمال التجارة والتنمية من أمانة األونكتاد         ان َدلَ
رتانيا تمجهورية  البلدان الرائدة يف إطار مبادرة توحيد األداء ومها رواندا و         ينتميان إىل جمموعة    

ن جيري فيهما تنفيذ خطط إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية علـى             االلذاالحتادية  
  .النحو الكامل

ويف هذا السياق، وجد املفتش أن الدول األعضاء ترى أن مشاريع األونكتاد يف جمال   -٧٤
ويف ". العمـالء يوجههـا   "بدالً من أن    " ختضع لتوجيهات األمانة  "التعاون التقين جمزأة وأهنا     

يقدمون أمواالً خمصصة   من املاحنني الذين كثرياً ما      هائلة  املقابل تواجه أمانة األونكتاد ضغوطاً      
" موجهة من قبل املاحنني   "أهنا  ب، وبذا فإن األمانة تصف تلك املشاريع الثنائية         ألغراض حمددة 

ني يقوم املاحنون، يف غالب      ويف ح  .الناميةالبلدان  الطلبات اليت تقدمها    على  بدالً من أن تقوم     
األحيان، بطرح جماالت أنشطة حمددة سلفاً على دائرة التعاون التقين يف األونكتاد، فإن تلك              

توقعات الدائرة تطرح الطلبات اجملمعة الواردة من البلدان النامية وحتاول املضاهاة بينها وبني             
ور مع أصحاب املصلحة الرئيسيني     تتم بدون تشا  التربعات  غري أن عملية مجع     . اجلهات املاحنة 

  .وهم العمالء املعنيون بالتعاون التقين أو املستفيدون منه
فقـد أعـرب    . وبوجه عام، فإن تقييم األنشطة املضطلع هبا يف امليدان كان إجيابياً            -٧٥

املستفيدون عن رضاهم عن نوعية املشاريع واخلربة اليت تقامستها أمانة األونكتاد يف جمال تنفيذ        
 عنها فإهنا ال ترتبط بالتنفيذ الفعلي للمشاريع بقدر         تأما الشواغل اليت أعرب   . ملشاريع امليدانية ا

وقـد  . مع أمانة األونكتـاد ما ما ترتبط بالنهج الذي يتعني اتباعه فيما يتعلق بإقامة مشروع         
ا طلباهتخيص تقدمي   البلدان تعليقات بشأن عدم وجود إجراء مركزي راسخ فيما          ممثلو  أبدى  

إجراء واضح خبـصوص تقـدمي      ممتنة للغاية إذا ُوضع     وستكون الدول األعضاء    . إىل األمانة 
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طلباهتا وذلك للتأكد من قيام التعاون التقين حقاً على الطلبات اليت تقدمها البلدان بدالً مـن                
  ".األمانةموجهاً من ِقبل "أن يكون 

ل عرب مكتب املنسق املقـيم يف       مثّوألن األونكتاد ليس وكالة مقيمة فإنه كمنظمة مُ         -٧٦
 وعلى الصعيد القطري، يفّوض أمر التمثيل إىل املنسق احمللي لشؤون الوكاالت            .البلدان املعنية 
  .توصيف وظيفتهكعنصر من عناصر غري املقيمة 

ففي رواندا، ال يتعامل املنّسق احمللّي لشؤون الوكاالت غري املقيمة إالّ مع األونكتاد               -٧٧
ويف . ذه املنظمة من تكريس أنشطتها ووقتها إلجناز عمل جيد لتحقيق هذا املسعى           ّمما ميكّن ه  

 شؤون الوكاالت غري املقيمة بتعّهد أمور عدد كبري للغاية من وفيها منسقُيكلف احلاالت اليت 
املنظمات فإن باستطاعة أمانة األونكتاد أن تستكشف مع الدول األعضاء إمكانية ختصيصها            

وتبّين للمفتش أن هناك عدداً من البلدان       . للقيام هبذه املهّمة  احلكومة املعنية   وله  خبرياً وطنياً مت  
النامية اليت تؤيد هذه الفكرة وهي أيضاً على استعداد لتقدمي حّصة كـبرية مـن التمويـل                 

  .لالستعانة هبؤالء اخلرباء
  تلقـي  فتش، شكاوى بشأن التـأخر يف     وقد قُدمت، يف معظم البلدان اليت زارها امل         -٧٨

ـ ممثلو أمانـة األونكتـاد      ويدفع  . املعلومات والوثائق املتعلقة بأعمال األونكتاد     أن تـدفق   ب
وحيث املفتش أمانة األونكتـاد     .  احملددة املواعيديف  وبني البعثات الدائمة يتّم     بينهم  املعلومات  

على حتسني توزيع املطبوعات ونشر عملها، والعمل على إتاحة معظـم تلـك املطبوعـات           
.  لنشرها علـى املـأل     كلها، على شبكة اإلنترنت حاملا تكون جاهزة      يكن  األعمال، إن مل    و

وميكن، عرب إصدار نشرة أسبوعية، إخطار املندوبني باإلصدارات اجلديدة املتاحة حىت يتسىن            
مع مجيع الـشركاء يف    باالشتراك  وميكن أيضاً وضع قائمة توزيع      . هلم إخطار عواصم بلداهنم   

  .ي املعلومات رأساًامليدان لتلق
اصة مع البلـدان الـيت      خبوعالوة على ذلك، ولتعزيز التنسيق على الصعيد احمللي، و          -٧٩

توجد هبا مكاتب للمنسقني املقيمني تعاين من نقص يف املوظفني، يدعو املفتش األمني العـام               
تعاون الوثيق  لألونكتاد إىل أن ينظر يف وضع اتفاقات بني احلكومات وبني أمانة األونكتاد، بال            

مع نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني، حىت يتيّسر للبلدان املستفيدة أمر ختصيص خـرباء              
وطنيني لتقدمي الدعم ألمانة األونكتاد عرب مكاتب املنسقني املقيمني على الـصعيد احمللـي،              

  .سيما دعم مشاريع التعاون التقين اليت تشترك فيها األمانة وال

  تراضياملعهد االف    
، فرصـة االلتقـاء مبختلـف     االحتاديةترتانيامجهورية أتيحت للمفتش، يف أوغندا و    -٨٠

وهـو مـن    . الشركاء احملليني املستفيدين من برنامج املعهد االفتراضي الذي تنفذه األونكتاد         
مبا خيص البلدان الناميـة     ضمن برامج التدريب اليت طّورت فيها أمانة األونكتاد خربة عميقة           

مـن الـربامج    " التدريب من أجل التجارة   "وقد كان برنامج    . لقضايا املتصلة بالتجارة  من ا 
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الرائدة يف هذا اجملال وهو يهتم بتدريب اخلرباء احملليني يف أقطارهم لتمكينهم مـن تـدريب                
  .غريهم بشأن القضايا املتصلة بالتجارة بعد املشاركة يف تلك الربامج

 لتلبية احتياجات البلدان الناميـة يف       ٢٠٠٤فتراضي عام   وقد أُطلق برنامج املعهد اال      -٨١
وهو يهدف إىل تعزيز القدرات احمللية      . )٢٠(البلدان األفريقية منواً  أقل  سيما   جمال القدرات وال  

يف جمايل التعليم والبحوث سواء قدرات األفراد أو املؤسسات األكادميية يف البلـدان الناميـة           
ويسّهل ذلك تدريب اخلرباء التجاريني احملليني يف       . مبرحلة انتقالية والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا     

القطاعني العام واخلاص مبا يدعم تصميم االستراتيجيات والسياسات والقـوانني واألنظمـة            
التعـاون بـني    يف  وتساعد أنشطة املعهد االفتراضي     . )٢١(وعملية صنع القرار يف هذا الصدد     

ال واجلنوب وتعزز التواصل بني األساتذة اجلـامعيني  جامعات بلدان اجلنوب وجامعات الشم  
ومن بني اخلدمات احملددة املقدمة توفري وثائق       . يف البلدان النامية وبني خرباء املنظمات الدولية      

التعلّم، والتطوير املهين، ووضع املناهج الدراسية، وتقدمي الدورات الدراسية         /وبرامج التدريس 
ويرى املفتش أنه ينبغي إعطاء اسـم       . مشترك بني املؤسسات  وتعاون أعضاء الشبكة يف إطار      

أفضل للمعهد االفتراضي لتشجيع املاحنني على اإلسهام يف هذا الربنامج الناجح وهو لـيس              
  .افتراضياً ألبتة من حيث وقعه الفعلي

  ٢الشكل 
  اخلدمات اليت يقدمها املعهد االفتراضي التابع لألونكتاد

  
  
  
  
  
  
  

  .UNCTAD/DTL/KTCD/2010/5  :ملصدرا

__________  
)٢٠( UNCTAD/DTL/KTCD/2010/5; www.unctad.org/en/docs/dtlktcd20105_en.pdf. 
 .vi.unctad.orgانظر  )٢١(

الكتب، الدراسات، النـشرات(املطبوعات   •
 )اإلخبارية

 )موّحدة، حملية( والتعلّم التعليممواد  •

مكتبة رقمية، مـواد( والتعلم   التعليمبرامج   •
 )مستندة إىل مواقع على اإلنترنت، إشعارات

 بنيان الربامج •

 تصميم الدورات اإلفرادية •

 تقدمي دورات خمتارة يف املوقع •

  جوالت جنيف الدراسية •

 التعلّم، ،التعليم
  الربامج الوثائق،

  التطوير املهين

  وضع املناهج الدراسية
 تقدمي الدورات الدراسية

تعاون أعـضاء الـشبكة يف      
 ر مشترك بني املؤسساتإطا

ـيعية(حلقات عمل إمنائية مهنية      • مواض
 )أو تقنية؛ إقليمية أو وطنية

  برنامج زماالت •

 اجتماعات على نطاق الشبكة •
مواد تـدريس،   (مشاريع مشتركة    •

 )حبوث، تطوير املوظفني
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وتنتمي مخس من اجلامعات األفريقية اإلحدى عـشرة الـيت تـشارك يف املعهـد                 -٨٢
وقد اجتمع املفتش، خالل االسـتعراض احلـايل، مـع          . االفتراضي إىل فئة أقل البلدان منواً     

األعمال التجارية  املوظفني العاملني يف جامعة دار السالم جبمهورية ترتانيا املتحدة، ويف كلية            
ويف ترتانيا، وهي من البلدان املؤسـسة       . جبامعة ماكريدي، يف أوغندا يف إطار بعثته امليدانية       

، يف السنوات املاضية، برامج للماجستري ذات صـلة بالتجـارة           أنشئتللمعهد االفتراضي،   
  .املسائل التجارية بشكل شامل ضمن برنامج البحوثأُدرجت  كما
عبة التكنولوجيا واللوجستيات املعهد االفتراضي حـىت تـشرين         وقد استضافت ش    -٨٣
، وكان خيدمه مخسة من املوظفني الفنيني وموظفان من فئة اخلـدمات            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
ويتم متويل األنشطة الفنية بفضل موارد خمصصة الغرض مـن امليزانيـة العاديـة              . )٢٢(العامة
عبة فقـد فَقَـد     ود مشاكل إدارية داخل الشُ    ونتيجة لوج . موارد يتحكم فيها املاحنون    وهي
ووظيفة واحدة مـن فئـة   الفنية االفتراضي، يف اآلونة األخرية، أربع وظائف من الفئة        املعهد

اخلدمات العامة وعليه فإن مالكه احلايل من املوظفني يتمثل يف وظيفة واحدة من الفئة الفنية               
مها ممّولتان من امليزانية العادية باإلضافة       ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة و       ٥-برتبة ف 

 إىل  نقلتاأما الوظيفتان األخريان فقد     . إىل وظيفة واحدة ممّولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية        
قل املعهد االفتراضي نفـسه إىل شـعبة العوملـة          شعبة التكنولوجيا واللوجستيات يف حني نُ     

ة بشأن نقل املعهـد االفتراضـي إىل شـعبة          وهناك مباحثات جاري  . واستراتيجيات التنمية 
التكنولوجيا واللوجستيات وهي شعبة جرت العادة على أهنا أكثر ُشعب أمانـة األونكتـاد              

  .اهتماماً بأنشطة البحوث
وبوجه عام فقد أعجب املفتش مبستوى خدمات املعهد االفتراضـي التكنولـوجي              -٨٤

لك مبا هلا من أثر على بناء القدرات يف البلدان املتطورة للغاية ومبدى وثاقة صلتها بالواقع وكذ
وبالتايل فإنه ال خيفي قلقه من هذه التطورات ويعرب عن بالغ أسفه ملا يرى أنه               . النامية املعنية 

فقد برهن املعهد االفتراضي على عظيم فائدتـه        . قلة دعم من جانب أمانة األونكتاد للمعهد      
.  األونكتاد بأنشطة بناء القـدرات املـستدامة       وقدرته على ربط عنصر البحث والتحليل يف      

ويعتقد املفـتش   . وعالوة على ذلك، حيتاج املعهد االفتراضي إىل استقطاب املزيد من املاحنني          
وأول تلك التدابري، وهو تدبري     . صورة املعهد حتسني  أن بعض التدابري العملية قد تساعد على        

معهـد التجـارة والتنميـة التـابع        "يصبح  ل" املعهد االفتراضي "بسيط يتمثل يف تغيري اسم      
ويف إنشاء موقع إلكتروين على شبكة اإلنترنت، قد يساعد على لفـت انتبـاه              " لألونكتاد

املاحنني واألعضاء اجلدد ويسلط املزيد من األضواء على حقيقة مؤداها أن املعهد يعود بنتائج              
إنشاء موقع  مع  بغي أن يترافق ذلك     وين. ملموسة باقية األثر خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية       

__________  
 ٣- وموظفـان برتبـة ف     ٤- وموظف برتبة ف   ٥-من بني العاملني يف املعهد االفتراضي موظف برتبة ف         )٢٢(

 .٦- وموظفان من فئة اخلدمات العامة برتبة خ ع٢-وموظف برتبة ف
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تغيري يف االستراتيجية   مع  إلكتروين جديد على شبكة اإلنترنت وأن يترافق، فوق كل شيء،           
  .على أرض الواقع" املشخصنة"ينحو حنو االضطالع باملزيد من األنشطة 

أنه ينبغي زيادة تشجيع املشاريع املشاهبة للمشروع الذي يضطلع به ويرى املفتش   -٨٥
غري أن ذلك ينبغي أن حيدث . املعهد االفتراضي التابع لألونكتاد ودعمها وتعزيزهاينفذه  و

يف سياق التنسيق املركزي ملشاريع التعاون التقين ويف إطار استراتيجية شاملة ينتـهجها             
  .األونكتاد بشأن التعاون التقين وبناء القدرات وإقامة الشراكات على حنو مستدام
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  تركيبتها ودورها: ألونكتادأمانة ا  -رابعاً  

  تركيبة أمانة األونكتاد  -ألف  
لقد تطورت تركيبة أمانة األونكتاد نتيجة لبحث الدول األعضاء عن هيكل أكثـر               -٨٦

كانت مبادرة توحيد  و. فعالية وبساطة لتقدمي اخلدمات الالزمة للمؤمتر بشكل منسق وشفاف        
لة األمانة هذه بغية إعادة تركيز التعاون الدويل        األداء أحد املعامل البارزة يف عملية إعادة هيك       

عمل أمانة األونكتاد   هبدف دعم   وأدخلت تغيريات   . من أجل السالم والتنمية وإعادة إنعاشه     
طرائق بطريقة أكثر تركيزاً عن طريق ترشيد اآللية احلكومية الدولية وحتقيق التكامل فيما بني              

 الشفافية ورصد عملية التنفيذ واملـساءلة ومت        وقد كانت هناك مطالب بزيادة    . عمل األمانة 
  .تعيني جملس التجارة والتنمية كمسؤول عن مراقبة التدابري الرامية إىل حتقيق تلك النتائج

؛ ومـن   "ُشـعب فنيـة   "ويتألف هيكل أمانة األونكتاد يف الوقت الراهن من مخس            -٨٧
مني العام؛ وجمموعة خـدمات     مكتب األ تشتمل على   جمموعة التوجيه التنفيذي واإلدارة اليت      

دائرة التعاون التقين وخدمات الدعم احلكومي الدويل ودائـرة         اليت تشتمل على    دعم الربامج   
 الفنية مسؤولة رأساً أمام مكتب األمني العام        الشُّعبومجيع  ). انظر املرفق األول  (إدارة املوارد   
اختذ قراراً تارخيياً يقضي بفـصل      واجلدير بالذكر أن مؤمتر األونكتاد الثاين عشر        . لألونكتاد

عبة اليت ينتمي إليها تقليدياً وهي شعبة التجارة الدولية يف          فرع إدارة السلع األساسية من الشُ     
وكما جاء يف املقدمة فإن حتليل تدفقات جتـارة الـسلع           . السلع واخلدمات والسلع األساسية   

قرن املاضي كانا علة وجود األونكتاد      ات ال ياألساسية ومسامهتها يف التنمية االقتصادية يف ستين      
اليت تصب يف صاحل    والسياسات اإلمنائية   املسارات  استراتيجياً يتم فيه التعرف إىل      منتدى  بوصفه  

الوحدة "ويف أكرا، قررت الدول األعضاء فصل وحدة السلع األساسية لتصبح           . البلدان النامية 
وفيما يلـي   . )٢٣( أمام مكتب األمني العام    وهي مسؤولة رأساً  " اخلاصة املعنية بالسلع األساسية   

  :تعريف للدور املنوط بتلك الوحدة
 من الربنامج الفرعي منوطة بالوحدة اخلاصة       ٢العنصر  عن  املسؤولية الفنية     

وتتوىل الوحدة، داخل هذا الربنامج الفرعي، تنفيذ عملـها         . املعنية بالسلع األساسية  
.  من اتفاق أكـرا    ١٨٣ ألحكام الفقرة    كوحدة مستقلة تعىن بالسلع األساسية طبقاً     

وتسهم هذه الوحدة، بفضل توجيهات وقيادة األمني العام لألونكتاد بشكل أكثـر            

__________  
دمات والسلع األساسية تعاجل البعد اإلداري للوحـدة اخلاصـة        ال تزال شعبة التجارة الدولية يف السلع واخل        )٢٣(

 TD/B/WP/213 “In-depth external evaluation ofانظر أيضاً الوثيقة. العمل الفيناملعنية بالسلع األساسية ال 

UNCTAD’s commodities programme”. 
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اصة أقلّها منواً مـن أجـل صـياغة         خبفعالية يف اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية و       
  .)٢٤(استراتيجيات وسياسات ملعاجلة التحديات والفرص يف أسواق السلع األساسية

رأس كل شعبة من وي. م ويساعده نائب األمني العامرأس أمانة األونكتاد أمينها العاوي  -٨٨
ويشمل هيكل اإلدارة العليا ألمانة األونكتاد عدداً كـبرياً مـن           . ٢- مدير برتبة مد   الشُّعب

وتضم . )٢٥(١- وظيفة برتبة مد   ٢٠ و ٢- وظائف برتبة مد   ٦الوظائف الرفيعة املستوى منها     
 مليون دوالر من دوالرات الواليات      ٧٠تبلغ حنو    موظف مبيزانية سنوية     ٥٠٠يل  األمانة حوا 

مكـرس  ( مليون دوالر مأتاه أموال من خارج امليزانية         ٣٥املتحدة يكملها مبلغ قدره حوايل      
  ).برمته تقريباً لربامج ومشاريع التعاون التقين

  دور أمانة األونكتاد  -باء  

آرائهم بشأن كل   الستطالع  اض، مبمثلي الدول األعضاء     التقى املفتش، أثناء االستعر     -٨٩
عن اخلـدمات الـيت تقـدمها       رضاهم  سيما تقييم مدى     املنظمة وال العمل يف   جوانب سري   

وقد أعرب عدد كبري من هؤالء سواء من البلدان املتقدمة أو البلدان النامية، عن خيبة    . األمانة
رون بأن األمانة ال تتواصل مع أعضاء األونكتاد        أشاروا إىل أهنم يشع   و. أملهم من أداء األمانة   

والحظ الكثري منهم عدم وجود أي مشاورات كافية مع الدول األعضاء           . وبأهنا منعزلة عنهم  
من أجل حتديد أولوياهتا وأن األمانة تتولّى، على حنو مطّرد، االضـطالع بأنـشطة دون أن                

توجيهات العامة وإىل مـسار عملـي       لقيام بذلك، مع افتقارها إىل ال     بوضوح ا إليها  ُيطلب  
هلا أن متسك بزمام املبادرة لتوجيه األمانة       ويرى املفتش أن الدول األعضاء ينبغي       . واضح

بالقـدر الكـايف وإىل     أولوياهتا يف اخلطة    تنعكس  بشكل واضح مما يؤدي، بدوره، إىل أن        
  .تنفيذها حسب مقتضياهتا

ة للـهيئات احلكوميـة الدوليـة التابعـة      وتقدم أمانة األونكتاد خدمات فنية وتقني       -٩٠
وتتوىل إجراء البحوث وحتليل السياسة العامة ومجع       . لألونكتاد يف إطار مناقشاهتا ومداوالهتا    

البيانات هبدف توفري املدخالت الفنية ملناقشات اخلرباء واملمثلني احلكوميني يف تلك اهليئـات             
ريع املساعدة التقنية دعماً للبلدان النامية      كما تقدم سلسلة من برامج ومشا     . احلكومية الدولية 

مولية اهتماماً خاصاً لالحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية والبلدان            
  .البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةباإلضافة إىل غري الساحلية، 

ن تنفيذ برنامج عملها وذلك مبقتضى      وأمانة األونكتاد مطالبة بتقدمي تقارير دورية ع        -٩١
وهي تـنظم الـدورات     . والياهتا املتجددة املنبثقة عن املؤمترات اليت تعقد كل أربع سنوات         

__________  
 ).٥٣-١٢الفقرة ) (١٢الفرع  (A/66/6انظر الوثيقة  )٢٤(
)٢٥( A/66/6)  ١٢الفرع(. 
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العادية والتنفيذية جمللس التجارة والتنمية وكذلك أفرقته العاملة، كما تعد اجتماعات اخلرباء            
  .بشأن القضايا اليت يوافق عليها جملس التجارة والتنمية

: ويتعني على األمانة تنفيذ األنشطة املتصلة بالركائز الثالث لوالية األونكتاد وهـي             -٩٢
دعم اآللية احلكومية الدولية اليت هتدف إىل تعزيز بناء توافق اآلراء، والبحـث والتحليـل،               

 الفنية اخلمس وبفضل الدعم     الشُّعبتفعل ذلك بفضل تقسيم العمل على       و. والتعاون التقين 
الدعم احلكومي الدويل، ودائرة إدارة املـوارد،  دائرة  (دمه دوائر دعم الربامج الثالث      الذي تق 

  .املسؤولة أمام نائب األمني العام لألونكتاد) ودائرة التعاون التقين
الدعم، الدعم الالزم لآللية احلكومية الدولية وتنـسق        دوائر  ويف احلالة الراهنة، تقدم       -٩٣

 ...).البشرية، وترتيبات السفر، والشراء، إخل      واملالية  املوارد  (ر املوارد   أنشطة التعاون التقين وتدي   
وتستفيد الدوائر اإلدارية يف األونكتاد من قدر كبري من تفويض السلطة فيما يتعلق بـإدارة               

 كمـا هـو     ،وعمالً بتفويض السلطات  . األموال اخلارجة عن امليزانية وإدارة املوارد البشرية      
 شعبة اإلدارة يف مكتب األمم املتحدة جبنيف االضطالع بوظائف املوافقـة            احلال اآلن، تتوىل  

كما يتوىل مكتب األمم املتحدة يف جنيف معاجلـة         . فيما يتعلق مبعظم العمليات ذات الصلة     
وخالل االستعراض، طلب   . القضايا اليت تتجاوز مستوى السلطة املفوضة إىل أمانة األونكتاد        

 عن حتديد الصالحيات فيما بني مكتب األمـم املتحـدة يف            املفتش احلصول على معلومات   
ففي حني يقدم مكتب    . جنيف وأمانة األونكتاد غري أنه ليس هناك أي وضوح يف هذا اجملال           

األمم املتحدة يف جنيف املعلومات ذات الصلة فإن إدارة األونكتاد ال تشعر بأهنا يف موقـف                
وعليه من .  متأخرةهنا ال تستجيب إال يف مرحلة جّدميكّنها من االستجابة للمسائل املثارة أو أ  

الصعب تقييم إمكانات حتسني جوانب التآزر واحلد من االزدواجية رغم أن املفتش يرى أن              
املهمـة  ، إىل بعض النتـائج      ةمتسقدمت بيانات   ؤدي، لو قُ  تزيادة التحري كان ميكن، أن      

 وجتنب االزدواجيـة فيمـا يتعلـق        الوفورات احملتملة من حيث الكفاءة والفعالية،     لتحديد  
وهناك عمليات عديدة حتتاج إىل أن تصدق عليها إدارة األونكتاد أوالً مث            . بإجراءات املوافقة 

  .دوائر مكتب األمم املتحدة يف جنيف
الثالث املقدمة لدعم الربامج وقد كانـت       الدوائر  إحدى  وتعد دائرة التعاون التقين       -٩٤

. اإلدارة إىل شعبة    ،الدعم احلكومي الدويل  ودائرة  إدارة املوارد    هي ودائرة    ،فيما مضى تنتمي  
صارت تتبـع   ونتيجة إلعادة اهليكلة اليت جرت يف اآلونة األخرية، فإن مجيع الدوائر الثالث             

وقد بذلت، خالل فتريت    . وهي تشكل جمموعة دعم الربامج    مباشرة،  نائب األمني العام    اآلن  
غري أن هناك   لتحسني التنسيق فيما يتعلق بتقدمي التعاون التقين        السنتني املاضيتني، جهود كبرية     

اجتاهاً تارخيياً يتمثل يف اختاذ مبادرات ثنائية خمصصة من قبل خمتلف ُشعب أمانة األونكتاد الـيت        
. األمانـة داخل  تتصل رأساً باملاحنني واملستفيدين احملتملني، وذلك بدون تشاور داخلي مسبق           

ام خالل السنوات اخلمس املاضية فإن احلاجة ال تزال ماّسة إىل املزيد من             ويف حني طرأ حتّسن ه    
الـدول األعـضاء    الشفافية والتنسيق وإىل جتميع التقارير اليت تصدرها األمانة وتعّممها علـى        
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ويف هذا الصدد، ينبغي أن تؤكد دائرة التعاون التقين علـى      . واملاحنني واملستفيدين يف هذا اجملال    
  .ط هبا على صعيد األونكتاد يف جمايل التنسيق واملراقبة وأن تعّرف بهالدور املنو

سيما   الفنية والالشُّعبوُيعّد البحث والتحليل من األنشطة األساسية اليت تضطلع هبا    -٩٥
 تقرير التجارة والتنميـة بالنسبة إىل شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية اليت دأبت على إصدار       

، مع االعتراف الواجب من جانب اجملتمع الدويل مبا له من قيمـة             ١٩٨١منذ عام   كُل سنة   
حـة  األونكتاد الثالث عشر يف الدو    ومبناسبة  . إضافية يف النقاش الدائر حول التجارة والتنمية      

تقرير سيحتفل خالهلا بالعيد السنوي الثالثني لصدور       املؤمتر   هناك تظاهرة ستنظم قبل انعقاد    
تقريـر  "وىل شعبة االستثمار واملشاريع إصدار املنشور الرئيسي الناجح         وتت. التجارة والتنمية 
يف جمـال   والقّيمة  أنه من املنشورات املفيدة     بذا التقرير   ُيشهد هل وكل عام،    "االستثمار العاملي 

عـن  التقرير  "و "أقل البلدان منواً  عن  التقرير  "ومن املنشورات األخرى املشهورة     . اخلربة هذا 
  ."دية يف أفريقياالتنمية االقتصا

وقـد وضـع حـّد      .  األخرى تعمل بطرق مستقلة عن بعضها الـبعض        الشُّعبو  -٩٦
للمحاوالت الرامية إىل تنظيم جلان توجيهية رفيعة املستوى على مستوى املـديرين، ولـيس              

 الـيت تتنـاول     الشُّعبهناك وجود ألي استراتيجية مشتركة بشأن التفاعل املنتظم فيما بني           
التنبـؤ  مناذج مشتركة لتجميع املدخالت هبـدف       وُتستخدم  قلية الصومعة،   خطط عملها بع  

بالنواتج املتوقعة غري أنه ال يوجد أي تشاور على مستوى رفيع من أجل تقدمي معلومات تتفق             
 فليس  الشُّعبأما فيما يتعلق خبطط عمل      .  قبل تقدميها  عليها املنظمة ككل بشكل استراتيجي    

وهناك جمال .  شعبة اتباعه للتخطيط وتقدمي تقارير عن أنشطتهاهناك منوذج داخلي ميكن لكل
وتبّين للمفتش أن شعبة االستثمار     . تهاومواءماإلجراءات  فسيح إلدخال حتسينات يف تنسيق      

قد أعدت خطة عمل تستند إىل هنج واضح حيال اإلدارة القائمة على النتائج وتلك اخلطـة                
املعلومات بأثر رجعي كما هو احلال بالنسبة إىل نظام         تعد أداة ختطيط ال جمرد طريقة لإلبالغ        

وسيقدم االستعراض بعض التوصيات احملددة يف هـذا الـصدد يف           . والوثائقللرصد  املتكامل  
  .الفصل التايل
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  التنظيم واإلدارة  -خامساً  

  التوجيه التنفيذي واإلدارة  -ألف  
ى موظفني خدموا ملدة طويلة يف      حتظى أمانة األونكتاد هبيكل لإلدارة العليا يعتمد عل         -٩٧

األمني العام وهـو    خيضعون لقيادة   األمانة وهم ميتلكون خربة مؤكدة يف املسائل الفنية وهم          
وتـشري  . برتبة وكيل األمني العام لألمم املتحدة، يساعده نائبه وهو برتبة أمني عام مـساعد    

 / حزيـران ٣٠، بتـاريخ  )٢٦(املتحدةالعامة لألمم مانة األأحدث اإلحصاءات بشأن دميغرافيا    
املعينني يف وظائف خاضعة للتوزيـع  املوظفني يف أمانة األونكتاد  توزيع  ، إىل أن    ٢٠١١يونيه  

  :اجلغرايف هو كالتايل
  ١اجلدول 
  اجلغرايف حسب الرتبةاملعينني يف وظائف خاضعة للتوزيع موظفي أمانة األونكتاد توزيع 

  الرتبة 

 اجملموع ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد أ ع م و أ ع 

 ١٥٩ ٢٢ ٤٢ ٤٠ ٣٤  ١٦ ٣  ١ ١  موظفو األونكتاد

  .أمني عام مساعد= وكيل أمني عام؛ أ ع م= و أ ع   :املختصرات

 يف املائة منهم هم من املوظفني املعينني دوليـاً          ٣٤,٥املوظفني إىل أن    توزيع  ويشري    -٩٨
ة من كبار اإلداريني ينبغي لألمانة أن       وهبذه النسبة املرتفع  .  يف األمانة  ها أو ما فوق   ٥-برتبة ف 

تعّول، من الناحية العملية، على مهاراهتا اإلدارية وخربهتا حىت تكون قدوة بإدارة املنظمة على              
  .حنو يتسم بالفعالية والكفاءة

، )٢٧(٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني    يةيزانية الربناجم املويستند اجلدول الوارد أدناه إىل        -٩٩
والواقع عند النظر   .  الوارد أعاله من حيث نسبة كبار املوظفني املتمرسني        وهو يؤكد التحليل  

 يفوق ٥- وف٤-يف فئة املوظفني الفنيني دون سواهم، أن هناك عدداً من املوظفني برتبيت ف        
  ).٣- إىل ف١-فمن (عددهم يف باقي اجملموعة 

__________  
 .A/66/347الوثيقة  )٢٦(
 .١٢ الفرع A/66/6الوثيقة  )٢٧(
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  ٢اجلدول 
  الوظائف وامليزانية العادية

  الرتبة  العدد  الوظائف
      انية العاديةامليز

الوظائف املقترحة لفترة السنتني    
٢٠١٣-٢٠١٢  

، ٤- ف ٦١،  ٥- ف ٤٨،  ١- مـد  ٢٠،  ٢- مد ٦ أ ع م،     ١ و أ ع،     ١  ٤٠٠
، )الرئيسيةالرتب  ( من فئة اخلدمات العامة      ١٢،  ٢/١- ف ٣٢،  ٣- ف ٧٤

  )الرتب األخرى( من فئة اخلدمات العامة ١٤٥
الوظائف املعتمدة لفترة السنتني    

٢٠١١-٢٠١٠  
، ٤- ف ٦١،  ٥- ف ٤٨،  ١- مـد  ٢٠،  ٢- مد ٦ أ ع م،     ١ و أ ع،     ١  ٤٠٠

 ،)الرتب الرئيسية ( من فئة اخلدمات العامة      ١٢،  ٢/١- ف ٣٢،  ٣- ف ٧٤
  )الرتب األخرى( من فئة اخلدمات العامة ١٤٥

  .أمني عام مساعد= وكيل أمني عام؛ أ ع م= و أ ع   :املختصرات

وبالنظر إىل ارتفاع مستوى اخلربات املتاحة يف أمانة األونكتاد فإن مما يقلق املفـتش                -١٠٠
ويف هذا الصدد، تشري النتـائج      . بعض النواقص تشوهبا، على ما يبدو،     أن الوظائف اإلدارية    

املتمخضة عن االستقصاء وعن املقابالت اليت أجريت مع ممثلي الدول األعضاء إىل أن هناك،              
بـأنّ  وإذا كان هناك اعتراف واسع النطـاق  . عكس، وعياً بتدين األداء داخل املنظمة    على ال 

بالسياق احلايل املتمثل يف العوملة ويف تغّيـر الـنظم          املمنوحة ذات عالقة وثيقة جداً      الوالية  
أن بإمكاهنـا   تضع نفسها يف موضع يتناسب مع دورها الـذي           االقتصادية، فإن املنظمة مل   

  .بافتقارها إىل قيادة قوية وإىل الوضوح يف الرؤيةتضطلع به وذلك 

  الرؤية والقيادة    

  :يرد أدناه تعريف دور األمني العام لألونكتاد ونائبه  -١٠١
يقدم األمني العام لألونكتاد التوجيه العام بشأن املسائل الفنية واإلدارية ويكفل             

سـيما دورات    د، ال تقدمي خدمات فعالة للجهاز احلكومي الدويل التـابع لألونكتـا         
وينـوب نائـب    . اليت ُتعقد كل أربع سنوات ودورات جملس التجارة والتنميـة          املؤمتر
العام عن هذا األخري، ويشرف على عمليات األمانة فيمـا يتـصل باجلوانـب               األمني

االستراتيجية والربناجمية واإلدارية، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة باإلعالم والتوعية، وتنفيذ           
  .)٢٨(راتيجية األونكتاد يف جمال االتصال لتعزيز عمل األونكتاد واستخدامه وإبرازهاست

وإذا كان الدور الذي يضطلع به األمني العام لألونكتاد أساسياً يف الترويج للمنظمة               -١٠٢
عن طريق حتسني استراتيجيات التواصل واالتصال ونشر نتائج أعمال األونكتاد فإن نائـب             

املنظمة داخلياً واإلشراف على تنفيـذ      أعمال  ط به، تقليدياً، مسؤولية تسيري      األمني العام تنا  
__________  

 .٣١-١٢، الفقرة )١٢الفرع  (A/66/6الوثيقة  )٢٨(
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غري أن نتائج هذا االستعراض تشري، من الناحية العمليـة، إىل           . برنامج العمل بشكل ملموس   
من الفئة للمديرين عدم وجود أي استراتيجية حفازة قوية وملموسة تبلّغ إىل املوظفني أو حىت           

  .سيق واملسامهة بشكل مجاعي يف حتديد األهداف الربناجمية بوضوحالوسطى، هبدف التن
وقد عاىن مكتب األمني العام من كثرة الشواغر خالل السنوات الست إىل الـسبع                -١٠٣

املاضية مما أدى، دون شك، إىل احلد من قدرة األمني العام على قيادة أمانة األونكتاد علـى                 
طاً لربنامج عمل األونكتـاد بـني اجلهـات ذات    حنو أفضل وعلى الترويج بشكل أكثر نشا 

وعالوة على ذلك، فإن األمني العام املساعد اجلديد حيتاج إىل ما يكفـي مـن    . املصلحة فيه 
ونظراً ألنه مت اآلن شغل كـل       . الوقت من أجل االستئناس بشكل أفضل بعمليات األونكتاد       

د قد أهنى فتـرة التـدريب       الوظائف حسب األصول املرعية وحيث إن األمني العام املساع        
  .التمهيدي الذي خضع له فمن املتوقع أن ُيصحح هذا الوضع

 ومها يتقامسـان    ،ويعمل كل من األمني العام لألونكتاد ونائبه يف مكتب األمني العام            -١٠٤
قسم االتـصاالت واإلعـالم     اإلشراف على    وإىل جانب    .املوظفني العاملني يف ذلك املكتب    

بوظيفة صغرية يف جمال التقييم يضطلع مكتب األمـني العـام بوظيفـة             واالضطالع   والتواصل
وترفع مجيع هذه الكيانات الثالثة تقاريرها رأساً إىل نائب األمـني           . التوجيه التنفيذي واإلدارة  

ومبوجب الوالية املمنوحة لألمني العام احلايل لألونكتاد، ارتفع عدد املوظفني العاملني يف            . العام
بـني   إذ تضاعف تقريباً يف املدة ما     ) انظر أدناه (التنفيذي واإلدارة بشكل كبري     وحدة التوجيه   

 ٣٢  ليبلـغ  ٢٠١١-٢٠١٠ موظفاً يف الفترة     ١٨ ( التالية الفترةو ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني   
 يف املائة من جمموع الوظائف املدرجة يف        ٨ مما ميثل اآلن نسبة      ٢٠١٣-٢٠١٢موظفاً يف الفترة    

واحلقيقة أن عدداً كبرياً مـن      . )٢٩(٢٠١٣ وعام   ٢٠١٢مليزانية الربناجمية لعام    ، حسب ا  )امليزانية
 ولو أهنا مل تدرج رمسياً يف اخلريطـة         ٢٠١١-٢٠١٠الوظائف جرى نقله خالل فترة السنتني       

وتـشري  . )٣٠(تاحة للجمهور على موقع األونكتاد اإللكتروين على شبكة اإلنترنت        املالتنظيمية  
أن معظم تلك التنقالت تفـسر ضـم    إىل  داخلياً أتاحتها أمانة األونكتاد     خريطة تنظيمية حمدثة    

ووظيفة التقييم إىل وظيفـة التوجيـه التنفيـذي         والتواصل  وظيفة قسم االتصاالت واإلعالم     
ومن شأن توخي املزيد من الشفافية واملساءلة يف هذا الصدد أن يبعث برسالة إجيابية              . واإلدارة

  .وفيما خيص أصحاب املصلحة اخلارجينيفية داخل األمانة تشجع على التواصل والشفا

  توضيح الرؤية من خالل اإلدارة القائمة على النتائج    

اللجوء إىل أسلوب اإلدارة القائمة على النتائج داخل األمم املتحدة مـن قبـل              أُقّر    -١٠٥
ارة القائمـة علـى   اإلد" اليت اعتمدت التوصيات الواردة يف التقرير املعنون        )٣١(اجلمعية العامة 

__________  
 .ما زالت قيد املناقشة إبان وضع هذا املشروع يف صيغته النهائية يف انتظار التعليقات )٢٩(
 .انظر املرفق الثاين اخلاص بتركيبة املوظفني العاملني يف مكتب األمني العام )٣٠(
 .٦٣/٢٧٦امة قرار اجلمعية الع )٣١(
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غري أن التنفيذ الفعلي . )JIU/REP/2006/5" (النتائج يف األمم املتحدة يف سياق عملية اإلصالح
ليت األمر يقتصر على عدم تدريب كبار اإلداريني بالشكل و .زال بطيئاً يف أمانة األونكتاد ما

يعتمدوا جـوهر     مل املالئم يف هذا املضمار ولكن األسوأ من ذلك أن معظم هؤالء اإلداريني           
  .هذه االستراتيجية اإلدارية ناهيك عن تطويرها

إطار املعايري اليت يتعني اتباعها خبصوص اإلدارة القائمة علـى النتـائج            أوضح  وقد    -١٠٦
  :، املعايري التالية٢٠٠٦ والذي أعدته وحدة التفتيش املشتركة عام

  من التخطيط إىل التقييم واإلبالغدورة   -ألف
 وجود إطار نظري واضح لإلدارة القائمة علـى النتـائج كاسـتراتيجية             :١املعيار  
  .عامة إدارية

  .صوغ األهداف الطويلة األجل للمنظمة بوضوح: ٣املعيار 
  .تواؤم برامج املنظمة جيداً مع أهدافها الطويلة األجل: ٤املعيار 
  .صعيد املنظمةاستيعاب أسلوب اإلدارة القائمة على النتائج بشكل فعلي على : ٨املعاير 
  تفويض السلطة  -باء

  .سلسلة القيادة الرأسية واضحة ال لبس فيها: ١املعيار 
  . بالشكل املالئماتمتكني املديرين بفضل حصوهلم على املعلوم: ٢املعيار 

وتبّين النتائج اليت خلص إليها االستعراض احلايل أن اجملال فسيح للغاية أمام إدخـال                -١٠٧
أو حـىت   كلياً  مانة األونكتاد بغرض تنفيذ االستراتيجيات الواردة أعاله        التحسينات يف إطار أ   

وباستثناء بعض الوحدات احملددة أو اجملموعات الفرعية داخل األمانة الـيت أنـشأت             . جزئياً
اجملاالت اخلاصة هبا سعياً منها إىل انتهاج استراتيجية اكتفاء ذايت تؤمن هلا عدم الزوال، فـإن                

 إىل عدم وجود رؤية واضحة تنري السبيل أمام العاملني يف األمانـة، وإىل              الرأي السائد يشري  
ويف مثل هذا السياق    . اهلرم اإلداري قمة  انعدام استراتيجية واضحة، ووجود قيادة ضعيفة يف        

 والفروع والدوائر، وبرامج التعاون التقين،      الشُّعب(فإن خمتلف الكيانات اليت تضمها األمانة       
تؤدي عملها بدون اتباع هنج منسق كما أهنا تصر علـى البحـث عـن               ) على سبيل املثال  

استراتيجيات خمصصة تالئم املالبسات والظروف اليت متر هبا من أجل تنفيذ األهداف الفرعية             
م فهـي تقـي    .الوالية العامة الـشاملة   اليت تتوخى حتقيقها واليت حددهتا بنفسها استناداً إىل         

ملشاريع بشكل منفرد دون اللجوء إىل استراتيجيات مركزيـة         اتصاالت ثنائية وحتدد معامل ا    
واضحة املعامل ميكن أن تسهم فيها مبا تتخذه من إجراءات حىت يكون للمنظمة شكل عـام                

  .فتئت تتضاءل واضح، بل إن تلك الكيانات تتنافس على املوارد اليت يقدمها املاحنون واليت ما
فقـد الحـظ املفـتش أن شـعبة     . رة بالثناء اجلديتغري أن هناك بعض االستثناءا     -١٠٨

االستثمار اعتمدت خطة عمل استراتيجية باتباع هنج حيال اإلدارة القائمة على النتائج ينبغي             
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أن يكون مثاالً تنسج بقية ُشعب أمانة األونكتاد على منواله، كما ينبغي للمنظمة برمتها أن               
الواجب للتعليمـات الـواردة يف نظـام        ففي حني متتثل أمانة األونكتاد على النحو        . حتتذيه

والوثائق بشأن اإلبالغ، وهو أداة تستند إىل مبادئ اإلدارة القائمة          لرصد  لاملتكامل  املعلومات  
على النتائج، فإهنا تستخدم أسلوب اإلدارة القائمة على النتائج كطريقة لإلبالغ بأثر رجعي             

.  استراتيجيات طويلة األجل لألمانة    املدى من أجل تصميم   البعيد  أكثر منها كأداة للتخطيط     
غري أن أمانة األونكتاد ككل ستحتاج إىل إضافة مستوى آخر إىل مستويات املنظمة أي أهنا               
حتتاج إىل اتباع منوذج لإلدارة االستراتيجية لتحقيق االتساق بني العمليات والنـواتج وبـني             

 كافة مما الشُّعبتتوخاها على صعيد الوالية اليت منحتها الدول األعضاء واألهداف العامة اليت 
  .يفضي إىل نشوء ثقافة للتغيري اإلداري اجلذري

ي إطار نظري متكامل لإلدارة يكون متسقاً مع اإلدارة القائمـة علـى             ألوينبغي    -١٠٩
: ، على األقل، علـى العناصـر التاليـة         أن يشتمل  النتائج حىت تستخدمه أمانة األونكتاد    

ت بني األمني العام لألونكتاد وبني األجهزة التشريعية من أجل          تقسيم واضح للمسؤوليا   )أ(
املهمة املؤسسية للمنظمة، تنبثق من خاللـه       /بيان يوضح الرؤية  وجود   )ب(إدارة املنظمة؛   

 أعضاؤها كبـار املـديرين      الشُّعبوجود جلنة توجيهية مشتركة بني       )ج(؛  الشُّعبخمتلف  
جيه والرصد ومتابعة اجلانب الفين من أداء املنظمة؛        ويرأسها نائب األمني العام ومهمتها التو     

ما يتبعهـا    ذات روابط خبطط عمل      الشُّعبوجود استراتيجيات تشغيلية واضحة لدى       )د(
 وتبادل املعلومات فيما    الشُّعب داخل   تسلسل إداري واضح  وجود   )  ه(من دوائر وأفراد؛    

وجود استراتيجية   )ز(ساءلة؛  املوتفويض السلطة    وجود توجيه خطي ثابت بشأن       )و(بينها؛  
وجود استراتيجية على نطاق املنظمـة لالتـصال         )ح(إلدارة املعارف على نطاق املنظمة؛      

استيعاب النهج القائم على حتقيـق النتـائج         )ط(والتواصل مع اجلهات صاحبة املصلحة؛      
  .داخل املنظمة هبدف حتقيق ثقافة التغيري اإلداري الالزمة

إىل زيادة تعزيز الفعالية يف حتديد وتنفيـذ        التالية أن يؤدي    وصية  تنفيذ الت شأن  ومن    
  .أنشطة أمانة األونكتاد واستراتيجيتها الطويلة األجل

  ٤التوصية 
حتديد ووضـع  على  ينبغي لألمني العام لألونكتاد أن يعمل، على سبيل األولوية،            

تيجية التنفيـذ يتـضمن     تفاصيل إطار متكامل واضح لإلدارة القائمة على النتائج واسترا        
، وذلك لترمجة الواليات الربناجمية العامـة املمنوحـة يف      ١٠٩العناصر الواردة يف الفقرة     

ألمم املتحدة إىل برامج طويلة ومتوسطة وقصرية األجل، متشياً مـع           العامة ل مانة  األإطار  
ت األولويات اليت تضعها الدول األعضاء يف األونكتاد، مع حتديد واضـح للمـسؤوليا            

 وطرح ذلك اإلطار على جملـس       ،خطي شفاف ملبدأي تفويض السلطة واملساءلة     وحتديد  
  .التجارة والتنمية للنظر فيه واملوافقة عليه
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  تنظيم شؤون أمانة األونكتاد  -باء  

  شعبة اإلدارة    

). انظر املرفـق األول   (خلمس  تنهض أمانة األونكتاد بعملها الفين عن طريق ُشعبها ا          -١١٠
ـ  ، إبان وضع هذا االستعراض يف صيغته النهائية، ال        كل التنظيمي اهلي وكان ـ زال  ي شري إىل  ي

  .عبة ألغيت من الناحية العمليةوجود شعبة اإلدارة رغم أن تلك الُش
ويف الفترة املمتدة . ، أحيل املدير السابق للشعبة إىل التقاعد٢٠٠٨سبتمرب /ويف أيلول  -١١١

يقل عـن مخـسة      ال  مت تعيني ما   ٢٠٠٩مايو  /ارأيآخر   و ٢٠٠٨أكتوبر  /بني تشرين األول  
تتجاوز مدة تعيني معظمهم شهراً واحداً لالضطالع بـذلك          ملبالوكالة  موظفني مسؤولني   

 ١٢هذه الفترة االنتقالية املؤقتة أرسل نائب األمني العام مـذكرة داخليـة، يف               وبعد. الدور
ها علماً بإعادة تصنيف وظيفـة  ، إىل مجيع موظفي األونكتاد حييطهم في ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

، من قبل مكتب إدارة املوارد البشرية يف مقـر األمـم            ٢-مدير شعبة اإلدارة وهي برتبة مد     
املنسق اخلاص املعين بالبحوث وختطيط     : "املتحدة، لتصبح وظيفة حتمل اللقب الوظيفي التايل      

ان ذكراً أم أنثـى، يف   والذي تتمثل مهمته، سواء أك    "  االستراتيجية وبناء القدرات   اتالسياس
تويل زمام القيادة فيما يتعلق باملسائل الفنية واألنشطة املضطلع هبا على نطـاق األونكتـاد               "

يتصل بالبحوث والعمل التنفيذي والتحليلي وخدمة األجهزة احلكومية الدولية يف اجملـال             فيما
فة عمله داخل مكتـب     ومن املنتظر أن يباشر صاحب هذه الوظي      . الفين، وإدارة عملية التنسيق   

وقد تقدم املفتش بعدة طلبات حىت يتعرف على الطريقة الـيت مت هبـا              . األمني العام لألونكتاد  
استخدام تلك الوظيفة ويف أي غرض منذ إعادة تصنيفها، غري أنه مل يتم، حىت وقت وضع هذا                 

م كل اجلهود املبذولة    التقرير يف صيغته النهائية، تزويد وحدة التفتيش املشتركة بتلك املعلومة رغ          
وقد لوحظ، للوهلة األوىل، أن تلك املهام إمنا هي تكرار للمهام اليت تنهض هبا              . يف هذا الصدد  

  .يبلغ عن أي إجنازات حتققت يف اجملاالت املذكورة منذ إنشائها  الفنية كما ملالشُّعب
ـ       -١١٢ ني العـام  وبالتزامن مع إعادة تصنيف هذه الوظيفة جاء يف مذكرة أصـدرها األم
  : أنه٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧ يف

اختذ، هبدف ضمان إدارة تشغيلية فعالة، قراراً بـشأن الترتيبـات التاليـة               
 إىليتوىل نائب األمني العام، السيد دراغانوف، إضافة         )أ: (يتعلق بشعبة اإلدارة   فيما

. نيـه يو/ حزيران ١٧ اعتباراً من    واجباته األخرى، أمر اإلشراف على شعبة اإلدارة      
عبة مباشرة أمر تقدمي التقارير إليه عن       يتوىل رؤساء الدوائر الثالث اليت تضمها الشُ      و

  .كل املسائل ذات الصلة حىت إشعار آخر
ومنذ ذلك احلني واإلدارة املكلفة بتنظيم شؤون أمانة األونكتاد تعمل على النحـو               -١١٣

ني رؤساء جـدد ملختلـف      وقد جرى تعي  . ٢٠٠٩املبّين يف تلك املذكرة اليت صدرت عام        
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الدوائر املعنية إال أن اإلشراف العام على تنظيم وإدارة أمانة األونكتاد يتم حتـت املـسؤولية          
  .املباشرة لنائب األمني العام الذي تقدم خمتلف الدوائر تقاريرها إليه رأساً

ول دون  وُيعد عدم وجود قيادة قوية متسك بزمام الوظيفة التنظيمية للمنظمة عقبة حت             -١١٤
حتسني اإلجراءات والكفاءة يف جمال دعم عمل املنظمة إدارياً وخاصة يف خضم اإلصالحات             
اجلارية يف إطار األمم املتحدة مما يقتضي اعتماد تدابري مبتكرة يف سياق القيود املفروضة على               

تاحة يف جمـال  ويؤثر انعدام التنسيق الفعلي بالضرورة يف اإلمكانات امل     . امليزانية واألزمة املالية  
  .الترشيد وحتقيق وفورات بفضل االستفادة املثلى من اإلجراءات اإلدارية

عبة والبدء يف األخـذ باهليكـل      ومنا إىل علم املفتش، أثناء االستعراض، نبأ إلغاء الشُ          -١١٥
ولن يكون هنـاك    . احلايل املتمثل يف الدوائر الثالث املسؤولة أمام نائب األمني العام مباشرة          

جير لفت   ومبلغ العلم عند املفتش أنه مل     . اإلدارية لألونكتاد شؤون  ال يرأس   ٢- برتبة مد  مدير
علـى  اإلدارية لألونكتاد   شؤون  الانتباه الدول األعضاء إىل إعادة هيكلة اإلدارة املسؤولة عن          

ميلك أي دليل على طرح أي برنامج عمل مقترح عليها للنظر فيـه              هذا النحو اهلام وهو ال    
يف جمـايل اإلدارة    اإلداري  تسلـسل   الوجاهة الترتيبات املقترحة اجلديدة فيما خيـص        لتقييم  

  مهام مدير الـشؤون    ٢- ويف معظم هيئات األمم املتحدة يتحمل شخص برتبة مد         .واإلبالغ
ويعرب املفتش عن أسفه إللغاء شعبة اإلدارة ويرى أنه كان ينبغي تعزيزها بدالً من              . اإلدارية

  . دورها اإلداري األساسي خدمة ملصاحل املنظمةذلك حىت تؤدي فعالً
إىل زيادة تعزيز الفعالية يف جمـال تنظـيم         أن يؤدي   تنفيذ التوصية التالية    شأن  ومن    

  .وإدارة شؤون أمانة األونكتاد

  ٥التوصية 
ينبغي لألمني العام لألونكتاد أن ينظر، بالتشاور مع الدول األعـضاء، يف أمـر                

مجيع  من أجل اإلشراف على      ٢-رأسها برتبة مد  يإلدارة وتعيني مدير    إعادة العمل بشعبة ا   
لتسلسله اإلداري، وضمان تنـسيق هـذه       يف السابق   ختضع  خدمات الدعم اليت كانت     

  . اخلدمات

  دائرة إدارة املوارد    

تغطي دائرة إدارة املوارد اخلدمات اإلدارية األساسية املقدمة للمنظمة يف جمايل اإلدارة     -١١٦
الية وإدارة املوارد البشرية فضالً عن السفر والشراء ومجيع خدمات الدعم الالزمة إلجنـاز              امل

  ). أدناه٣انظر الشكل (عمل املنظمة بشكل فعال 
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  ٣الشكل 
  )٢٠١١ديسمرب /اعتباراً من كانون األول(اخلريطة التنظيمية لدائرة إدارة املوارد 

  
  .لتفتيش املشتركةوحدة ا  :املصدر

  إدارة املوارد البشرية    

لقد وجهت يف أحيان كثرية انتقادات إىل قسم إدارة املوارد البشرية تعيب عليه قلة                -١١٧
الفترات اليت يتعني االنتظار خالهلا قبل مـلء الـشواغر داخـل            وطول  أخذه مببدأ الشفافية    

ألمم املتحدة،  العامة ل مانة  األها جزءاً من    وكثرياً ما تدفع أمانة األونكتاد بأهنا، بوصف      . األمانة
تتحمل كامل املسؤولية عن طول أمد عمليات التوظيف وبأن عدداً من حاالت التـأخري               ال

غري أن األونكتاد حيظى مبستوى كبري جـداً مـن          . مرّده حاالت التأخري اليت حتدث يف املقر      
 التقيد باألهداف اليت يـتعني      تفويض السلطة مما ينبغي أن يؤدي إىل حتسني األداء من حيث          

 والواقع أن تقييم خطة العمل املتعلقة باملوارد       ،بلوغها يف إطار عمليات التوظيف داخل األمانة      
، وهي جزء من اتفاق كبار املديرين املربم بـني األمـني العـام            )١٢١انظر الفقرة   (البشرية  

 األداء فيما يتعلق ببلوغ معظـم       لألونكتاد وبني األمني العام لألمم املتحدة، يشري إىل إخفاق        
ومن األمثلة على ذلك، أن متوسط الوقت الالزم الختيـار املرشـحني            . األهداف املرسومة 

 يوماً  ٢٣٦ بلغ   ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  " نظام غاالكسي "لشغل وظيفة ما يف إطار      
ايل، حتليل عملية   ويتم، يف القسم الفرعي الت    .  يوماً ١٢٠باملقارنة مع املتوسط املستهدف وهو      

  .إدارة املوارد البشرية يف األونكتاد ببعض التفصيل

 مكتب األمني العام

 دائرة إدارة املوارد

قسم دعم تكنولوجيا
 املعلومات

قسم امليزانيـة شريةقسم إدارة املوارد الب
 ومتويل املشاريع

وحدة اخلدمات العامة
 والسفر

 تقدمي التقارير إىل نائب األمني العام

 تقدمي التقارير إىل رئيس دائرة إدارة املوارد
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  اهليكل اإلداري    

تتوىل دائرة إدارة املوارد أمر إدارة املوارد البشرية داخل أمانـة األونكتـاد وذلـك         -١١٨
وقد ُزّود قـسم  . بالتعاون مع مكتب إدارة املوارد البشرية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف     

 موظفني من فئة اخلـدمات      ١٠ و الفنيةد البشرية يف األونكتاد بثالثة موظفني من الفئة         املوار
إدارة املواهـب، واملنـافع واالسـتحقاقات،       (ينقسم إىل ثـالث وحـدات        العامة، وهو 
  ).واالستشارة

املتحدة العامة لألمم   مانة  األوإذا كان األونكتاد خيضع للنظام اإلداري املعمول به يف            -١١٩
فويض السلطة خبصوص إدارة املوارد البشرية بني مكتب األمم املتحدة يف جنيف وبني             فإن ت 

ويعد قسم املوارد البـشرية  . )٣٢(ذكرة داخليةمباألونكتاد حمكوم، على صعيد ذي طابع أعم،  
املقـابالت  (يف األونكتاد مسؤوالً عن اختيار املوظفني يف مجيع مراحل عمليـة االختيـار              

وعالوة على ذلك، تقع مسؤولية اإلعالن عـن الـشواغر وإدارة           ). اتوالتقييمات والتوصي 
األداء وتنظيم شؤون املوارد البشرية وإدارة اخلرباء االستشاريني على عاتق قسم إدارة املوارد             
البشرية يف األونكتاد وبذا، فإن بإمكان قسم إدارة املوارد البشرية يف األونكتاد أن يؤثر تأثرياً               

  . املوارد البشرية يف األمانةكبرياً يف إدارة
أما فيما يتعلق باختيار املوظفني فإن أمانة األونكتاد متتثل ملا جـاء يف التعليمـات                 -١٢٠

. )٣٣(املتحـدة العامة لألمم   ألمانة  ل بشأن نظام اختيار املوظفني      ٢٠١٠اإلدارية الصادرة عام    
شحني لـشغل الوظـائف يف      أن القرارات النهائية بشأن اختيار املر     "وتوضح تلك التعليمات    

 وما دوهنا من الرتب تعود إىل رئيس اإلدارة أو املكتب أو البعثة املعنية، مبوجب               ١-رتبة مد ال
 أن كل معـايري     ةاملركزي املختص هيئة االستعراض   رى  تالسلطة املفوضة إليه، وذلك عندما      

أما اإلجـراءات  ". مة قد روعيت على النحو املالئبقالتقييم قد استوفيت وأن اإلجراءات املنط   
 والذين يتم  ٢-رتبة ف الاألخرى فإهنا تنطبق فقط على املرشحني املتقدمني لشغل وظائف من           

 الذين يتم   ٢-رتبة مد الاختيارهم عن طريق امتحانات تنافسية واملتقدمني لشغل وظائف من          
تعيينهم بعد عملية استعراض خاصة من قبل أحد أفرقـة اسـتعراض كبـار املـوظفني يف                 

  .)٣٤(ويوركني

  تقييم أداء خدمات املوارد البشرية    

مت، يف األمم املتحدة، ومتشياً مع ما جاء يف اتفاقات كبار املديرين املربمة مع األمني                 -١٢١
العام، االتفاق على خطة عمل خاصة باملوارد البشرية بني كل رئيس تنفيذي وبني األمـني               

وباالعتراف باألهداف املبيَّنة يف خطة     . العام لألمني   ممثالًالعام املساعد إلدارة املوارد البشرية      
__________  

)٣٢( UNOG/MOU05/008. 
)٣٣( ST/AI/2010/3. 
 .تعكس تلك اإلجراءات اإلجراءات العامة املتبعة يف أمانة األمم املتحدة )٣٤(
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العمل املتعلقة باملوارد البشرية اخلاصة بأمانة األونكتاد فقد التزم أمينها العام بوضع اخلطـط              
املناسبة لتنفيذ تلك األهداف ورصدها داخل األمانة غري أن تقييم خطة العمل املتعلقة باملوارد              

ضوح إىل ضعف األداء فيما خيص بلوغ عدد كبري من الغايات            أشار بو  ٢٠١٠ البشرية لعام 
  :كما هو مبّين أدناهاحملددة 

  ٣اجلدول 
  ٢٠١٠من تقييم خطة العمل املتعلقة باملوارد البشرية اخلاصة باألونكتاد، مقتطف 
  اإلجناز الفعلي احملددةالغاية  اهلدف

وظائف باسـتخدام   متوسط الفترة الزمنية الالزمة الختيار املرشحني جلميع ال       
 نظام غاالكسي

   يوما٢٣٦ً  يوما١٢٠ً

 املمولة من امليزانية العاديـة والـيت        ٢-رتبة ف الالنسبة املئوية للوظائف من     
   يف املائة١٠٠يشغلها مرشحون اجتازوا امتحانات تنافسية 

  يف املائة٦٥٫٦   يف املائة١٠٠

  متثيل املرأة على مستوى الفئة الفنية
  مستوى املديرينمتثيل املرأة على

   يف املائة٥٠
   يف املائة٥٠

  يف املائة٣٣٫٧
   يف املائة٣٦٫٨

   يف املائة١٤٫٩   يف املائة٢٠ مؤشر التنقل
 اجتماع واحد اجتماعان يف السنة العالقات بني املوظفني واإلدارة، عدد االجتماعات مع مجيع املوظفني

  .وحدة التفتيش املشتركة  :املصدر

  إدارة الشواغر    
 وظيفـة شـاغرة علـى       ١٥يف بداية االستعراض احلايل كان لدى أمانة األونكتاد           -١٢٢

وقد أثريت  . ٢-منها ثالث وظائف يف مستوى مد     ) ها فما فوق  ٥-ف(مستوى اإلدارة العليا    
 وكانت موضع انتقادات كبرية من جانـب        يةيئات اإلدار اهلهذه املسألة أيضاً يف اجتماعات      

د العاملون يف مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة، يف معـرض             كما انتق . الدول األعضاء 
، حاالت التأخري اهلامة املسجلة     ٢٠٠٩ عام   )٣٥(مراجعتهم إلدارة املوارد البشرية يف األونكتاد     

وكانت إدارة الشواغر أيضاً من املسائل احلرجة يف أمانـة األونكتـاد يف             . يف جمال التوظيف  
لوغ الغايات املبّينة يف خطة العمـل املتعلقـة بـاملوارد           املاضي مما أدى إىل فشل األمانة يف ب       

ـ وقد جتاوز متوسط الفترة الالزمة الختيار كـل املـوظفني    . )٣٦(البشرية املـستهدفة،  دة امل
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٠٠بنسبة زادت على  يوماً، ١٢٠ وهي
ثائق املفصلة الـيت  يف الو" تعاقب املوظفنيلتخطيط  ال"ومما يثري دهشة املفتش عدم ذكر         -١٢٣

ويطـرح عـدم    . من أمانة األونكتاد  وردت  تتحدث عن مهام املوارد البشرية ووظائفها واليت        
وجود ختطيط منهجي بشأن تعاقب املوظفني إشكاالً فيما خيص نـسب الـشواغل املتعلقـة               

ويرى املفتش أن مسؤولية ضمان وجود جمموعـة        . باملناصب العليا واملناصب احلساسة سياسياً    
__________  

 .AE/2009/345/01الوثيقة  )٣٥(
 .#HRAP Assessments 2009 and 2010; http://iseek.un.org/webpgdept1940_51.aspانظر  )٣٦(
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ن املوظفني الداخليني املؤهلني لشغل تلك الوظائف منوطة باإلدارة املنهجية للمواهب وتعاقب            م
ويشري تقييم األداء يف    . املوظفني، وهي بالتايل من مسؤوليات قسم املوارد البشرية يف األونكتاد         

سبة املئوية  الن" بشأن   ٢٠١٠إطار خطة العمل املتعلقة باملوارد البشرية اخلاصة باألونكتاد يف عام           
إىل أن النـسبة املئويـة      "  أشهر من اإلحالة إىل التقاعد     ٦لإلعالنات عن الشواغر الصادرة قبل      

شك فيه أهنا    ال ، ولكن مما  "لعدم اإلبالغ بالبيانات  "وقد تكون تلك النسبة نتيجة      . بلغت الصفر 
ء الوظائف العليا يف    وتؤكد حاالت التأخري الطويلة يف مل     . أبعد ما تكون عن نسبة املائة باملائة      

  .تعاقب املوظفني داخل أمانة األونكتادللتخطيط لاألمانة عدم وجود سياسة 
وقد كانت إدارة مسألة ارتفاع نسبة الشواغر من األمور اليت أقلقت أمانة األونكتاد               -١٢٤

أثرت هذه املسألة بشكل خـاص      و. تزال حباجة إىل حتسني    على مدى سنني عديدة وهي ال     
 ظلـت   ٢- التنظيم واإلدارة يف أمانة األونكتاد، ذلك أن املناصب العليا برتبة مد           على مسائل 

بلغت فيها نـسبة القـائمني      ،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٨بني عامي   وفيما  . شاغرة طوال عدة سنوات   
ويف حالة شعبة التجارة الدولية يف الـسلع        .  يف املائة  ٥٠ ٢-باألعمال يف وظائف الرتبة مد    
 /عـامني مـن متـوز     كان املسؤول عنها قائماً باألعمال ملدة       واخلدمات والسلع األساسية    

وهـذه  .  حىت مت توظيف مرشح خارجي كمدير جديد       ٢٠١١يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٩ يوليه
األوضاع تعوق بشدة إطار القيادة الضروري للمديرين من الفئة الوسطى واملـوظفني حـىت              

هلمم مبا تلقيه من ظالل الشك       وهي من مصادر تثبيط ا     ،يتسىن هلم تنفيذ برنامج عمل واضح     
 بتنفيـذها الفريـق اإلداري      الـيت يـضطلع    - إن ُوجدت    -يف استمرارية االستراتيجيات    

ويف حالة أمانة األونكتاد ُتعد احلاالت اليت يتوىل فيها         . املسؤولون اإلداريون املؤقتون  /املؤقت
كرر احلدوث حيث يشغل    أمراً مت " لفترات طويلة "اإلمساك بزمام األمور    القائمون باألعمال   

مناصبهم ملدة تزيد على العـام، ويـتم يف هنايـة األمـر      القائمني باألعمال   كثري من هؤالء    
االعتراف بفضلهم ويعادون إىل وظائفهم السابقة بعد فترة طويلة من الشكوك اليت تكتنـف              

  .تطورهم الوظيفي وموقعهم املهين يف املنظمة
نون كثرياً من عدم الرضا واإلحباط وقلة احلافز نتيجة       والحظ املفتش أن املوظفني يعا      -١٢٥

ذلك أهنم يرون أن عمليات التوظيف واختيار املوظفني        . للكيفية اليت ُتدار هبا املوارد البشرية     
يـستند إىل اجلـدارة    داخل األمانة تكتنفها املخاوف وعدم الشفافية وأن التطور الوظيفي ال      

، يف الكثري من املقابالت وكذلك يف إطار التعليقـات          وقد ُوجهت انتقادات شديدة   . واألداء
النوعية املستقاة من االستبيانات على شبكة اإلنترنت، إىل اللجوء إىل العقود القصرية األجل             

واليت تعود إىل منح عقود متجددة قصرية األجل للموظف ذاته          " الطويلة األجل بفعل الواقع   "
وتؤدي هذه  . ل بعد االنقطاع اإللزامي عن اخلدمة     طوال سنوات مبا يف ذلك عودته، إىل العم       

األوضاع اليت تكتنفها الشكوك وتستمر طويالً إىل نشوء ظروف عمل غري عادلة كما تؤدي              
  .إىل عدم القدرة على التخطيط للتطوير املهين هلؤالء املوظفني املؤقتني وترتيب ظروف حياهتم
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يؤمنون بأن   ظمى من املوظفني واملديرين ال     املوظفني أن الغالبية الع    استقصاءوقد بني     -١٢٦
 واألرقام يف هذا الـصدد ملفتـة        ،نظام الترقيات احلايل يف أمانة األونكتاد يقوم على األداء        

 يف املائة من الذين ردوا على االستبيان مـن مجيـع            ٦٠ذلك أن نسبة ال تقل عن       : لالنتباه
 يف املائة مـن     ٦٠من ذلك أن    األدهى  و. تقوم على األداء   قية املوظفني ال  الفئات ترى أن تر   

يف (جمموعات، يرون هذا الرأي     يف  املديرين والذين يشغلون مناصب عليا، الذين مت تصنيفهم         
 يف املائة بالنسبة    ٦٥ يف املائة بالنسبة إىل املوظفني الفنيني املعينني دولياً و         ٧٢حني تبلغ النسبة    

  ).إىل مجيع املستخدمني
العبء الناجم عن حاالت قلة الكفاءة إمنا هو بـسبب عقبـات            وتقول اإلدارة إن      -١٢٧

أما فيما يتعلـق    . أخرى مثل التحول من استخدام نظام غاالكسي إىل نظام إنسبريا للتوظيف          
يعـد   مل" الترقية"مبسائل الترقية فإن املوظفني املسؤولني عن املوارد البشرية يرون أن مفهوم            

تحدة نظراً ألن كل وظيفة شاغرة ختضع للمنافسة املفتوحة ألمم املالعامة لمانة األينطبق داخل  
 وما ذلك إال نتيجـة لـدخول        ،دون فوارق بني املرشحني اخلارجيني واملرشحني الداخليني      

ويف سياق مثـل هـذا، فـإن        . ٢٠١٠ النظام اإلداري اجلديد للموظفني حيز النفاذ يف عام       
يرون أي دعم لتطورهم      العمل ألهنم ال   موظفي األونكتاد بصدد فقد احلوافز اليت تدفعهم إىل       

الوظيفي استناداً إىل أدائهم غري أن هناك بعض االستثناءات اليت يعترف فيها املوظفون بـأن               
  .يألون جهداً يف دعم املوظفني املديرين املشرفني على الدوائر اليت يعملون فيها ال

يري يف جمال الترتيبات التعاقدية، يرى      واستناداً إىل هذه النتائج ووفقاً لتطبيق إطار املعا         -١٢٨
املفتش أن على أمانة األونكتاد أن توائم بشكل أفضل بني إدارهتا للموارد البشرية وبني املعيار               

لدعم سياسات تعاقدية تقوم على     " تنسيب شفافة وفعالة وعادلة   /بإقامة نظم توظيف  "اخلاص  
  ".حتقيق النتائج

إىل تعزيز كفاءة عمليات التوظيف يف أمانة        يؤدي   أنتنفيذ التوصية التالية    شأن  ومن    
  .األونكتاد

  ٦التوصية 
وأن وشفافيتها،  ينبغي لألمني العام لألونكتاد أن يكفل عدالة عمليات التوظيف            

املرشحني وأن تنتهي عملية التوظيف الشاملة يف       كفاءات  تقوم معايري االختيار أساساً على      
  .املتحدةالعامة لألمم مانة األن قبل غضون املهل الزمنية املستهدفة م

  نظرات حول مؤشرات التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني    
ألمم املتحـدة ويف ضـوء   العامة لمانة األأمانة األونكتاد تشكل جزءاً من     ملا كانت     -١٢٩

ن يكـون   بد أ   ال ، القضايا ذات الصلة بالتجارة    يفواليتها املتمثلة يف مساعدة البلدان النامية       
وتعطي األرقام الـواردة    . حتقيق التوازن يف التوزيع اجلغرايف للموظفني من أولوياهتا األساسية        
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أدناه نبذة عامة عن التوزيع اجلغرايف حبسب املناطق للموظفني املمولني من امليزانيـة العاديـة             
  ).٤انظر الشكل (واألموال اخلارجة عن امليزانية يف أمانة األونكتاد 

  ٤الشكل 
  )٢٠١١يوليه /متوز(التوزيع اجلغرايف للوظائف الفنية املمولة من امليزانية العادية 

  
  
  
  
  
  

  .بيانات قدمتها أمانة األونكتاد  :املصدر

 يف املائة من وظائف أمانة األونكتاد من الفئة الفنية، املمولـة    ٥٠ويشغل أوروبيون زهاء      -١٣٠
وجمموعة أوروبا الغربية ودول أخرى هـي       . عن امليزانية من امليزانية العادية أو من املوارد اخلارجة        

  . اجملموعة األكرب من حيث عدد الوظائف املمولة من امليزانية العادية يف أمانة األونكتاد
وأشار بالبنان كل من الدول األعضاء وأمانة األونكتاد إىل مكتـب إدارة املـوارد                -١٣١

 يف التوظيف وبأنه املسؤول عن حالة االختالل        برياً ك البشرية يف نيويورك باعتبار أن له تأثرياً      
بيد أن املفتش يود التشديد على أن أمانـة األونكتـاد           . احلالية يف التوزيع اجلغرايف للوظائف    

 لإلجراءات اإلدارية السارية، بسلطة اإلعالن عن مجيع الوظائف من الفئة           نفسها تتمتع، وفقاً  
، ومسؤولة عن ذلك اإلعالن،     ٢-ف و ١- الرتبتني ف  الفنية، ما عدا الوظائف االبتدائية من     

وبالتايل، فلها تفويض السلطات الالزم يف جمال التوظيف للتقيد بصورة أفـضل باألهـداف              
  . املرتبطة بتحسني التوزيع اجلغرايف

ويف هذا السياق، ذكرت الدول األعضاء أن أمانة األونكتـاد ال تقـوم بتعمـيم                 -١٣٢
رت عليه العادة يف ممارسات     جائف الشاغرة على البعثات الدائمة، مثلما       املعلومات املتعلقة بالوظ  

. املنظمات األخرى اليت تتخذ من جنيف مقرا هلا، كمنظمة التجارة العاملية على سبيل املثـال              
ومع أن الوفود حتدوها الرغبة يف إشعار عواصم بلداهنا بالشواغر والترويج هلا علـى الـصعيد                

ة يف الوقت الراهن عن القيام بذلك ألهنا تتلقى املعلومات الـضرورية يف             القطري، إال أهنا عاجز   
وحيث املفتش أمانة األونكتاد على أن تنشر يف        . الكواليس وليس عن طريق اإلعالنات الرمسية     

 للتنبيه بواسطة قائمة توزيـع      موقعها الشبكي مجيع إعالنات الشواغر وأن تستحدث نظاماً       
   . الدول األعضاء مبا يستجد من إعالنات يف األمانةبالربيد اإللكتروين إلشعار
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فة  وظي٤٠٠ وظائف، توجد ٥١٠ومن بني املالك الوظيفي لألونكتاد البالغ جمموعه          -١٣٣
ويبـّين  .  وظائف ممولة من املوارد اخلارجة عـن امليزانيـة         ١١٠ممولة من امليزانية العادية و    

  . املمولة من امليزانية العادية التوزيع اجلنساين لوظائف الفئة الفنية٤ اجلدول
  ٤اجلدول 

التوزيع اجلنساين لوظائف الفئة الفنية وما فوقها املمولة من امليزانية العادية يف األونكتاد،             
  )٢٠١١يوليه /متوز(حسب الرتبة 

  ، الوظائف املمولة من امليزانية العادية) وما فوقهاالفئة الفنية(التوزيع اجلنساين لوظائف األونكتاد 
 اجملموع  أ ع م  و أ ع  ٢-مد  ١-مد  ٥-ف   ٤-ف  ٣-ف  ٢-ف  ١-ف  

 ١٥٢ ١ ١ ٣ ١٢ ٣١ ٣٢ ٤٧ ٢٥ -  الذكور

 ٨٥ - - ١ ٦ ١٣ ١٨ ٣٢ ١٤ ١  اإلناث

 ٢٣٧ ١ ١ ٤ ١٨ ٤٤ ٥٠ ٧٩ ٣٩ ١  اجملموع

 ٪٦٤ ٪١٠٠ ٪١٠٠ ٪٧٥ ٪٦٧ ٪٧٠ ٪٦٤ ٪٥٩ ٪٦٤ ٪صفر  الذكور

 ٪٣٦ ٪فرص ٪صفر ٪٢٥ ٪٣٣ ٪٣٠ ٪٣٦ ٪٤١ ٪٣٦ ٪١٠٠  اإلناث

  . أمانة األونكتاد:املصدر

وهذه .  يف املائة من موظفي األونكتاد من الفئة الفنية        ٣٦,١ نسبة   متثل اإلناث حالياً    -١٣٤
وإن )  يف املائـة   ٣٩,٩( عن النسبة املسجلة يف منظومة األمم املتحدة         النسبة املئوية تقل قليالً   

. )٣٧() يف املائة٣٤,٥(امة لألمم املتحدة كانت أعلى من متوسط النسبة املسجلة يف األمانة الع      
 وما فوقها، حيث ال تـشغل النـساء         ٥-رتبة ف الويصدق الشيء نفسه على الوظائف من       

 من نتائج األمانـة     ولئن كانت نتائج أمانة األونكتاد أفضل نسبياً      .  يف املائة  ٣٠سوى نسبة   
 /وقبـل متـوز   . تحقـق بعـد   العامة لألمم املتحدة، فإن تكافؤ اجلنسني يف الفئة الفنية مل ي          

، كانت الوظائف املمولة من خارج امليزانية تدار بصورة منفصلة وتتوىل شعب            ٢٠٠٩ يوليه
وبالتايل، مل تكـن    . توظيف شاغليها بواسطة عملية داخلية الختيار املرشحني       األمانة املعنية 

ام اختيار املـوظفني  تسري عليها األحكام املتعلقة بتحقيق التكافؤ بني اجلنسني اليت استّنها نظ       
يف األمانة العامة لألمم املتحدة، مثل احتفاظ املرشحات املدرجات على قائمـة املرشـحني              

 يف املائة ٢٤,٥وال تشغل اإلناث، يف الوقت الراهن، سوى  . )٣٨(املقبولني بأهليتهن ملدة أطول   
 وظيفـة   ٩٨عهـا   من وظائف أمانة األونكتاد املمولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية وجممو          

  ).٥اجلدول  انظر(

__________  
)٣٧( A/65/334.  
)٣٨( ST/AI/2010/3.  
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  ٥اجلدول 
التوزيع اجلنساين لوظائف الفئة الفنية املمولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية يف األونكتاد،  

  )٢٠١١يوليه /متوز(حسب الرتبة 
  ة، الوظائف املمولة من املوارد اخلارجة عن امليزاني)الفئة الفنية(التوزيع اجلنساين لوظائف األونكتاد 

  اجملموع  ٢-مد  ١-مد  ٥-ف  ٤-ف  ٣-ف  ٢-ف  ١-ف  
 ٧٤ - ٢ ٩ ١٩ ٣١ ١٢ ١  الذكور
 ٢٤ - - ١ ٣ ١٢ ٨ -  اإلناث
 ٩٨ - ٢ ١٠ ٢٢ ٤٣ ٢٠ ١  اجملموع

 ٪٧٥ - ٪١٠٠ ٪٩٠ ٪٨٦ ٪٧٢ ٪٦٠ ٪١٠٠  الذكور
 ٪٢٥ - ٪صفر ٪١٠ ٪١٤ ٪٢٨ ٪٤٠ ٪صفر  اإلناث

  .أمانة األونكتاد: املصدر

 بدرجة أكرب يفـضي إىل  أمانة األونكتاد أن تتبع هنجا استباقياً     ويرى املفتش أن على       -١٣٥
وينبغي أن تضع األمانة اسـتراتيجية اتـصال        . حتقيق التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف     

واضحة لتعميم إعالنات الشواغر على البعثات يف جنيف بواسطة قائمة توزيع بريدي شاملة             
ينبغي تصميم نشرة بالشواغر وإتاحتـها علـى املوقـع         وعالوة على ذلك،    . وحمّدثة بانتظام 

وستـساعد هـذه    . الشبكي اجلديد لألونكتاد كي تشترك فيها عامة األوساط اخلارجيـة         
املبادرات بوجه خاص على زيادة عدد املرشحني املؤهلني مـن البلـدان الناميـة وعـدد                

حدة تنص علـى أنـه   من ميثاق األمم املت  ) ٣(١٠١وُيذكّر املفتش بأن املادة     . املرشحات
ينبغي يف استخدام املوظفني ويف حتديد شروط خدمتهم أن يراعى يف املكان األول ضرورة "

كما أن من املهم أن يراعى يف        .احلصول على أعلى مستوى من املقدرة والكفاية والرتاهة       
ت وعليه، حيذر املفتش من احلاال     ".اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التوزيع اجلغرايف       

الفعلية اليت مت فيها التغاضي عن أولوية مراعاة هذه املعايري العليا يف التوظيـف بقـصد                
  . التوازن اجلغرايف أو التوازن بني اجلنسنينيمزعوم هو حتس

  تنفيذ السياسات العامة لتنقل املوظفني    
حـدة،   من موظفي األمانة العامة لألمم املت      خيضع موظفو األونكتاد، باعتبارهم جزءاً      -١٣٦

وقد حقق األونكتـاد،   . لسياسة تنقل املوظفني املطبقة على مجيع الكيانات التابعة لألمم املتحدة         
وحياجج املوظفون، ومعهم اإلدارة، بـأهنم    . على مدى تارخيه، معدالت متدنية يف تنقل موظفيه       

م لهخرباء فنيون ليس من السهل نقلهم من مكان آلخر ألن املنظمة ستخسر خرباهتم، وألن نق              
ومع ذلك، فإن املفتش يرى أن هناك كيانات هلـا          . ً نفعا إىل مناصب وظيفية أخرى لن جيدي     

خربات مماثلة ميكن أن تستضيف املوظفني املنقولني، مثل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية            
من املمكن  ويرى املفتش أن    . واللجان االقتصادية اإلقليمية املكلفة باملسائل االقتصادية واإلمنائية      

حتقيق حتسن يف زيادة معدل تنقل املوظفني، لكن ينبغي أن يتم ذلك بالتـشاور الوثيـق مـع                  
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املوظفني املعنيني للمواءمة بني التنقل والتطوير الوظيفي، مراعاةً لشواغل واحتياجات الطـرفني،            
  . مأي اجلانب التنظيمي للمنظمة ومصلحة املوظفني يف تطوير مساراهتم الوظيفية وخرباهت

ويوافق املفتش على أن التنقل مكسب بالنسبة ملنظمة مثل األمم املتحدة، وبالتـايل،               -١٣٧
ينبغي حتديد سبل تنفيذه بالتعاون فيما بني األطراف املعنية، مبن فيهم ممثلو املوظفني، وينبغي              

جية تطلّعية  وقد ُيمثل استراتي  . أال يكون برنامج إعادة انتداب إلزامي ُتمليه اإلدارة من األعلى         
قائمة على احلوافز لتيسري التطوير الوظيفي للموظفني يف ظل         للتنقل  حممودة إقرار سياسة عامة     

وخالل االستعراض، طلـب    . احملافظة على مهاراهتم الفنية خلدمة الصاحل العام لألمم املتحدة        
 تلـك  ومن املؤسف أن. املفتش احلصول على معلومات مفصلة عن حالة تنفيذ سياسة التنقل  

ذلك أن تقدمي هذه    . "جاهز لالستعمال "املعلومات غري متاحة لدى أمانة األونكتاد يف شكل         
ترتيل بعض املعلومات بصورة يدوية ومطابقتها بقواعـد بيانـات       "املعلومات كان سيتطلب    

ويعرب املفتش عن األسف لعدم وجود أية عملية منتظمة ومستمرة لرصد تنفيـذ             . "أخرى
ضي إىل حتديث منتظم للمعلومات من جانب دوائر املوارد البشرية، وحيث           سياسة التنقل، تف  

  . أمانة األونكتاد على أن تضع نظاما من هذا القبيل لرصد تنقل املوظفني

  االستشارينياخلرباء استخدام     
مل تكن إدارة األونكتاد، يف مستهل هذا االستعراض، قادرة على تزويد وحدة التفتيش               -١٣٨

االستشاريني على مدى السنوات اخلمس     اخلرباء  ملعلومات اليت طلبتها عن استخدام      املشتركة با 
ومع أن أمانة األونكتـاد قـد قـدمت         . املاضية، حسب اجلنسية واجلنس واملؤهالت واملهام     

 على طلب موجـه يف إطـار        املعلومات مصنفة حسب اجلنسية واجلنس يف وقت الحق، بناءً        
االستشاريني ليست مشمولة   اخلرباء  يانات مؤهالت ومهام مجيع     املتابعة، إال أهنا أوضحت أن ب     

وأثناء االستعراض، بدا أن    . يف النظام أو يف قواعد البيانات، وال توجد سوى يف امللفات الورقية           
ويـشجع  . ٢٠١١-٢٠١٠احلالة قد حتسنت وأصبحت هناك بيانات متاحة عن فترة السنتني           

. يف تعزيز قدراهتا على إدارة املعارف يف هـذا الـصدد          املفتش أمانة األونكتاد على أن تستمر       
  .)٣٩(وطلب جملس مراجعي احلسابات من األمانة أن تنشئ قاعدة البيانات تلك

يوصي اجمللس بأن يتخذ األونكتاد تـدابري       
لتحسني إدارة اإلنفـاق علـى اخلـرباء        

  : ما يليطريقاالستشاريني، وذلك عن 

  

التأكد من إبالغ مجيع مديري       )أ(  
  املشاريع باملمارسات اجليدة املوضوعة

ستتضمن املبادئ التوجيهية للتعاقد      )أ(  
) ٢٠١١املتوقعـة يف عـام      (مع االستشاريني   

توجيهات بشأن توظيف االستشاريني وسوف     
  تبسط العمليات املتصلة بذلك

__________  
)٣٩( A/66/6)  ١٢الفرع(.  
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إنشاء قاعدة بيانات موحـدة       )ب(  
  )٤٢٥الفقرة (عن اخلرباء االستشاريني 

 قـسم تكنولوجيـا     اًيعكف حالي   )ب(  
املعلومات باألونكتاد على إنشاء قاعدة بيانات      

وسيكون بوسـع املرشـحني     . باالستشاريني
املهتمني أن يسجلوا أنفـسهم، باالسـتعانة       
باملوقع الشبكي لألونكتاد، كخرباء استشاريني     
يف قاعدة البيانات، الـيت سـيكون بإمكـان       
موظفي دائرة إدارة املوارد البـشرية إجـراء        

وسيستمر العمل . بحث فيها حسب االقتضاء   ال
بقائمة اخلرباء االستشاريني املقبـولني إىل أن       

  .يتسىن استيعاب هذا اجملال يف نظام إنسبريا

االستشاريني ضرورية لتقدمي خربات خمصصة تتعلق مبسائل       اخلرباء  ومع أن االستعانة ب     -١٣٩
زاء اإلفراط يف اللجـوء إىل االستـشاريني         باإلحباط ينتاب املوظفني إ    حمددة، إال أن مثة شعوراً    

للقيام بأعمال التحليل الفين، بينما املوظفون احلائزون على اخلربة الالزمة موقوفون على معاجلة             
سيما تلك املتصلة بالعمليات اإلدارية املعقدة واملـضنية املتعلقـة           املسائل اإلدارية الكثرية، وال   

، حيث  ن املمكن إجناز قدر أكرب من األعمال الفنية داخلياً        ويبدو أن م  . بالتعاقد مع االستشاريني  
إن األمانة تضم موظفني من اخلرباء ذوي الكفاءات العالية يف مسائل التجارة والتنمية واجملاالت              
املتصلة هبا، لكن كواهلهم مثقلة بالتكليفات اإلدارية اليومية اليت مل يتلقوا أي تـدريب عليهـا                

وهذا ما يفضي إىل عملية مـستمرة       .  ضمن املهام املوصوفة لعملهم    تكن مدرجة أصالً   واليت مل 
وتقـدم األشـكال    .  ما لتقدمي خدمات اخلرباء    من التعاقد مع االستشاريني بأعداد كبرية شيئاً      

، ٢٠١١-٢٠١٠الواردة أدناه معلومات عن االستعانة باخلرباء االستشاريني خالل فترة السنتني           
  .  قدمتها إدارة األونكتاد، واليت يرد تفصيلها فيما بعد إىل البيانات اليتاستناداً
 يف املائة من عقود اخلـرباء االستـشاريني يف          ٢٨أن تكون نسبة    ومما يثري الدهشة      -١٤٠

منظمة فنية مثل األونكتاد، عقود مع مكتب األمني العام وما كان يعرف سابقا بشعبة اإلدارة           
الرئيسية املقدمة للبحوث الفنية والتعاون التقين هي       ومبا أن اجلهات    ).  أدناه ٦انظر اجلدول   (

عب األخرى، فإن إضفاء مزيد من الشفافية على ماهية هذه العقود سيكون بـال شـك                الشُّ
وعالوة على ذلك، فإن التوزيـع اجلغـرايف        . موضع ترحيب من اهليئات اإلدارية لألونكتاد     

ل، ألن جمموعة بلدان واحـدة بعينـها،        يتعلق جبنسية اخلرباء االستشاريني يثري االنشغا      فيما
ويرى املفتش  ).  أدناه ٥انظر الشكل   (اجملموعة باء، هي املصدر الرئيسي الستشاريي املنظمة        

أنه، إىل جانب احلرص على اخلربة املهنية كمعيار رئيسي الختيار اخلرباء االستشاريني، ينبغي             
  .كإيالء مزيد من االهتمام الفعلي بالتوازن اجلغرايف كذل
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  ٥الشكل 
  الستشارينيللخرباء االتوزيع اجلغرايف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦اجلدول 
املكاتب /عب حسب الشُّ  ٢٠١١-٢٠١٠االستشاريني يف فترة السنتني     اخلرباء  االستعانة ب 

  يف األونكتاد 

  عدد العقود  عبةالُش/املكتب
النسبة املئوية 

  للنساء
متوسط املدة 

  ) باأليام(

جمموع األتعاب 
واليات بدوالرات ال(

  )املتحدة
النسبة املئوية 

  لألتعاب
 ١٧ ١٤٧ ٣٦٠ ٧٦ ٤٠ ١٠  )التوجيه التنفيذي واإلدارة(مكتب األمني العام 

 ١١ ٩٣ ٢٢٦ ٣٥ ٢٥ ١٢  شعبة اإلدارة

: ١الربنامج الفرعي  ( شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية   
  )العوملة والترابط والتنمية

١٨ ١٥٤ ٧٠٨ ٦٣ ٣٦ ١٤ 

: ٢الربنـامج الفرعـي     ( واملشاريع   شعبة االستثمار 
  )االستثمار واملشاريع

٢٤ ٢٠٨ ٠٤٠ ٦٧ ٥٢ ٢٣ 

شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والـسلع        
  )التجارة الدولية: ٣الربنامج الفرعي (األساسية 

١٣ ١١٣ ١٧٥ ٥٢ ٣٨ ١٣ 

: ٤الربنامج الفرعي ( شعبة التكنولوجيا واللوجستيات 
  )اتالتكنولوجيا واللوجستي

٤ ٣٧ ٠٠٠ ٧٠ ٢٥ ٤ 

شعبة أفريقيا وأقل البلدان منـوا والـربامج اخلاصـة         
 أفريقيا وأقـل البلـدان منـواً      : ٥الربنامج الفرعي   (

  )والربامج اخلاصة

١٢ ١٠٠ ٤٢٠ ٥١ ٤٤ ٩ 

 ١٠٠ ٨٥٣ ٩٢٩ ٤١٤ غري متوفر ٨٥  اجملموع  

  . ٢٠١١-٢٠١٠بيانات أمانة األونكتاد عن فترة السنتني : املصدر

 اجملموعة دال
٣٪ 

 والصني٧٧الجمموعة
٢٣٪ 

جمموعة بلدان أمريكا الالتينية
  ومنطقة الكارييب

٣٪ 
 موعة باءاجمل

٧١٪ 

 ٢٠١١-٢٠١٠،  االستشارينياألونكتادخلرباءالتوزيع اجلغرايف
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االستشاريني مـن اإلدارات املتعاقـدة أن       اخلرباء  تقتضي صراحة عملية التعاقد مع        -١٤١
واملسؤولية الكاملة عن تأكيد    . تتأكد من عدم وجود خربات داخلية للقيام باألعمال املطلوبة        

هذه املعلومات تقع على عاتق املدير املتعاقد، حيث ال تتحقق دائرة إدارة املوارد البشرية من               
ويف الواقع، فإن عدم توافر املوارد الداخلية ال يعزى إىل االفتقار إىل اخلربات             . وماتتلك املعل 

ما يعزى إىل عدم كفاءة ختصيص املوارد لألعمال اليت ال تطابق اخلـربات األساسـية                بقدر
كنهم ينفقـون  للموظفني، الذين غالبا ما يكون باستطاعتهم القيام بأنفسهم بتلك األعمال، ل          

  ). املوظفني من الفئة الفنيةذلك يشمل و ("أعمال الدعم اإلداري"يف  من وقتهم  مهماًجزءاً
 من املفتش لتوافر اخلربات الفنية داخل أمانة األونكتاد، اليت هـي منظمـة              وإدراكاً  -١٤٢

 أخصائيي اقتصاد وخرباء تنمية، فإنه يعتقـد أن إدارة          شديدة التخصص الفين، توظف أساساً    
ى حنو أفضل قد حتقق للمنظمة وفورات وللموظفني شعورا أقوى باإلجنـاز      قدراهتا املعرفية عل  

وحيث املفتش األمانة على    . املهين من خالل توظيف مهاراهتم املهنية بالكامل يف أداء أعماهلم         
حتسني توزيع موظفيها الفنيني على األعمال الفنية وتفريغهم ألداء املهام غـري اإلداريـة              

 إىل هـذا أيـضاً   ُيفـضي   وقد  . م التركيز على املسائل اجلوهرية    التنظيمية، حىت يتسىن هل   
تقليص االحتياجات إىل االستشارات اخلارجية عندما تتاح اخلربات الداخلية للعمل مـن            

   .خالل ختفيف األعمال اإلدارية

  إدارة امليزانية واملالية    
 األربع التابعة لدائرة الوحدات/يتوىل قسم امليزانية ومتويل املشاريع، وهو أحد األقسام  -١٤٣

إدارة املوارد، تقدمي الدعم يف مجيع اجملاالت املتعلقة بإدارة امليزانية واألنشطة املاليـة ألمانـة               
وهو مكتب التصديق على مجيع املعامالت املالية املتعلقة بتنفيذ أعمال األونكتـاد            . األونكتاد

  . رجة على امليزانيةاملمولة سواء من امليزانية العادية أو من املوارد اخلا
 من امليزانية العادية لألمم املتحدة، بينما تقدم اجلهـات     وأمانة األونكتاد ممولة أساساً     -١٤٤

، ٢٠١١-٢٠١٠ويف فترة السنتني    . املاحنة املسامهات اخلارجة عن امليزانية على أساس ثنائي       
 دوالرات الواليـات     مليون دوالر من   ١٤٧,٥اشتغلت أمانة األونكتاد مبيزانية عادية قدرها       

املتحدة، وافقت عليها اجلمعية العامة بعد إدخال كافة التعـديالت الـضرورية، ومبـوارد              
وُتنفَـق  . )٤٠( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ٧٦,٦عن امليزانية قدرها     خارجة

بـاملوظفني،  املائة من امليزانية العادية لتغطية التكاليف املتصلة        يف  ) ٩١(نسبة واحد وتسعني    
تكرس املسامهات اخلارجة عن امليزانية، بصورة تكاد تكون حصرية، ألنشطة التعـاون             بينما

  .)٤١(التقين القطرية

__________  
  .٢٠١١-٢٠١٠املوارد اخلارجة عن امليزانية يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ) تقديرات( )٤٠(
)٤١( A/66/6)  ١٢الفرع(.  
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  ٦الشكل 
  التربعات لصناديق األونكتاد االستئمانية  -موارد أمانة األونكتاد اخلارجة عن امليزانية 

  
  
  
  
  
  
  

  .UNCTAD (TD/B/WP/232): املصدر

لق باملوارد اخلارجة عن امليزانية، كانت ألمانة األونكتاد فيما مضى طائفـة            فيما يتع   -١٤٥
ويف أعقـاب   . من الصناديق االستئمانية املخصصة، يتعلق كل واحد منها مبـشروع بعينـه           

توصيات فريق الشخـصيات    للتعاون التقين لألونكتاد، وكذا     االستعراض اخلارجي الشامل    
. ة إلعادة هيكلة متويل صناديق األونكتاد االسـتئمانية       ، أُطلقت عملي  ٢٠٠٦البارزة يف عام    

واهلدف من هذه العملية هو     . )٤٢( جمموعة مواضيعية  ١٨وبناء عليه، حددت أمانة األونكتاد      
إتاحة املزيد من املرونة واإلبالغ بصورة أكثر شفافية عن أوجه استخدام املوارد اخلارجة عن              

ات اجلهات املاحنة لفرادى الصناديق االسـتئمانية       ويف معظم احلاالت، ختصص تربع    . امليزانية
  .لفائدة املشروع املعين

 ٢٠٠٧ أعاله تطور التمويل الذي قدمته اجلهات املاحنة بني عـامي  ٦ويبّين الشكل     -١٤٦
 يف املائة من مـوارد      ٤٥، تأتت نسبة    ٢٠١٠ويف عام   . ، حسب جمموعات املاحنني   ٢٠١٠و

 يف املائة منها    ٣٣ البلدان املتقدمة، فيما تأتت نسبة تقارب        األونكتاد اخلارجة عن امليزانية من    
 تربعات البلدان املتقدمـة     ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧واخنفضت يف الفترة من     . )٤٣(من البلدان النامية  

 ١٣,٨ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة إىل ٢١,١للصناديق االستئمانية من زهاء 
ملتحدة، بينما زادت يف الوقت نفسه تربعات البلـدان         مليون دوالر من دوالرات الواليات ا     

  .)٤٤( ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٩,٤ ماليني إىل ٧,٦النامية من حوايل 
__________  

)٤٢( TD/B/WP/232/Add.2  من اجملموعات هي جمموعات مواضيعية، بينما تشمل إحـدى اجملموعـات            ١٧؛ 
  .التوجيه التنفيذي واإلدارة وخدمات الدعم

  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٣٩,٢وارد اخلارجة عن امليزانية إمجايل امل ٢٠١٠يف عام بلغ  ) ٤٣(
)٤٤( TD/B/WP/232.  
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وخالل الفترة نفسها، اخنفض إمجايل التربعات اخلارجة عـن امليزانيـة لـصناديق               -١٤٧
 ٢٠٠٧ت الواليات املتحدة يف عام       مليون دوالر من دوالرا    ٣٦,٨األونكتاد االستئمانية من    

، مع تباين احلـصص     ٢٠١٠مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ٣٠,٧إىل  
ويشكل القطاعان العـام    . بني األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى واملفوضية األوروبية       

  . املوارد يف املائة من٢اخلاص أصغر اجلهات املاحنة، حيث ال تتجاوز حصتهما و
ويرى املفتش أن تراجع التربعات اخلارجة عن امليزانية لصناديق األونكتاد االستئمانية             -١٤٨

 فتور اهتمام البلـدان     ال ميكن أن يعزى إىل األزمة املالية احلالية مبفردها، بل إنه يعكس أيضاً            
وتتعلق . اجلهات املاحنة املاحنة، على حنو ما أشار إليه مرارا وتكرارا خالل املقابالت ممثلو معظم             

معظم دواعي انشغاهلم باملمارسات اإلدارية السيئة واالفتقار إىل الشفافية يف استخدام تربعاهتم،            
 خـال بعـض   مما أدى تدرجييا إىل تراجع اهتمام بعض اجلهات التقليدية املاحنة للمنظمة، إال ما            

ويف خضم . ة الديون والتحليل املايلبرامج التعاون التقين اليت حتظى بتقدير كبري مثل نظام إدار
األزمة املالية الراهنة والتنافس مع املنظمات األخرى على جمموعة املوارد نفسها، من الـالزم              
ألمانة األونكتاد أن ترفع التحدي املتمثل يف إثبات ميزاهتا النسبية من خالل تصميم مشاريع              

غـي أن تعـزز أمانـة األونكتـاد         وينب. جذابة وُمحكمة لعرضها على نظر اجلهات املاحنة      
استراتيجيتها االتصالية مع الدول األعضاء والشركاء، وتنظم مـؤمترات صـحفية وتـصدر          

  . بالغات صحفية يف وقتها لنشر املعلومات املتعلقة بنجاحاهتا وإجنازاهتا
وعلى أمانة األونكتاد أن تعيد النظر يف هنجها وأنشطتها جلمع التربعات، وأن ُتنّوع               -١٤٩

وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي استحداث هنج اسـتراتيجي لـه آليـات أكثـر              . قاعدة متويالهتا 
يف التقريـرين الـسنويني      "مجع التربعات "ومع ذلك، فال وجود لذكر مصطلح       . )٤٥(فعالية

، ومل يذكر هذا املصطلح إال باإلشـارة إىل مـشروعني           ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لألمانة عن عامي    
وهذا ما يعكس حقيقة أن أمانة األونكتاد ليست لديها         . ٢٠١٠حمددين يف تقريرها عن عام      

  .استراتيجية واضحة جلمع التربعات أو تعبئة املوارد
وعلى خالف ذلك، صادف املفتش ثغرتني رئيسيتني يف النهج الذي تتبعـه أمانـة                -١٥٠

الطلبات ُتجمع  : أوالمها أن مجع التربعات يتم بصورة بريوقراطية      . األونكتاد جلميع التربعات  
 ما حيضره مسؤولون من البلدان املهتمة وتعرض على اجلهات املاحنة احملتملة أثناء اجتماع غالباً

من مستويات دنيا من البعثات الدائمة، تلقّوا يف العادة، قبل حضورهم، تعليمـات صـارمة               
رية تتنـافس    اإلدا الشُّعبوثانيتهما، أن   . بشأن املشاريع اليت قد قررت اجلهات املاحنة متويلها       

فيما بينها، دون هنج منسق، على مجع التربعات باتباع قاعدة الغنم بالسبق هنًجا للتعامل مع                
  . اجلهات املاحنة

__________  
)٤٥( UNCTAD/IAOS/2008/2 ٢١٧، الفقرة.  
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. )٤٦(واختذت أمانة األونكتاد مبادرات خمتلفة إلقامة حوار مـع القطـاع اخلـاص              -١٥١
امة أثناء املعـارض   مناقشات األفرقة ودورات بناء القدرات املق    وتشمل هذه املبادرات أساساً   

بيد أن كيفيـة دخـول أمانـة        .  باملواضيع الفنية  التجارية الدولية أو الندوات املتصلة أساساً     
ففـي الوقـت الـراهن، جتـري        . األونكتاد ذاهتا يف هذه االرتباطات ال تزال غري واضحة        

املفاوضات بشأن تربعات القطاع اخلاص على أساس كل حالة على حدة، وعادة ما تقتصر              
متويل منشور أو ترمجـة عمـل أو تنظـيم          (لى عمليات حمدودة تتطلب ميزانيات ضئيلة       ع

ويعتقد املفتش أنه ينبغي التقيد بإجراءات التشغيل       ). مناسبات بعينها بالشراكة مع األونكتاد    
االعتيادية املعمول هبا من أجل دعم التعامل السلس مع االرتباطات بالقطاع اخلاص وتطوير              

وقد أجنزت وحدة التفتيش املشتركة استعراضات       .جلهات املاحنة غري التقليدية   الشراكات مع ا  
عديدة بشأن هذا املوضوع، باستطاعة أمانة األونكتاد أن تستعني هبا يف حوارها مع القطاع              

  . )٤٧(اخلاص وارتباطاهتا به
مة علـى   ويعتقد املفتش أنه ينبغي أن توضع ألمانة األونكتاد، يف إطار اإلدارة القائ             -١٥٢

ويف إطار هذه املسعى،    . )٤٨(النتائج، استراتيجية جلمع التربعات حمددة املعامل وواضحة األهداف       
ينبغي أن ُتبّين أمانة األونكتاد للجميع وُتطلعهم على خرباهتا والقيمة املضافة لبناء القـدرات يف               

بالبلدان النامية أم بالقطـاع     جمال املسائل املتصلة بالتجارة، سواء تعلق األمر بالبلدان املتقدمة أم           
 يترتـب عليهـا مـن       وينبغي أن ُتحدد بصورة واضحة مسؤولية مجع التربعات وما        . اخلاص

ويف هذا السياق، ميكن إنشاء وحدة جلمع التربعات        . مساءلة، وربطها باستراتيجية املؤسسة   
قة مع دائـرة    ووضعها حتت املسؤولية العامة لنائب األمني العام، على أن تتعامل بصورة وثي           

التعاون التقين من أجل تنسيق استراتيجية عامة للمنظمة هلا أهداف وأولويات حمددة بوضوح،     
وسيجري تناول هذا املوضوع مبزيد من التفصيل يف      . إقليمية/سواء أكانت مواضيعية أم قطرية    

  . من هذا االستعراض املتعلق بدائرة التعاون التقينالتايل الفرع 
إىل حتسني التنسيق والتعاون يف إجناز أعمال       يؤدي  التوصية التالية أن    ومن شأن تنفيذ      
  .األونكتاد

  ٧التوصية 
ينبغي أن يصوغ األمني العام لألونكتاد، بالتشاور الوثيق مع الـدول األعـضاء،               

استراتيجية مؤسسية جلمع التربعات تكون واضحة األهداف والغايـات واألولويـات            
داري قائم على النتائج حيدد بوضوح حدود مسؤولية اجلهـات          واملقاصد، يف إطار هنج إ    

  .عتمادهاالعلى نظر جملس التجارة والتنمية على أن ُتعرض املعنية ومساءلتها، 
__________  

)٤٦( TD/B/WP/229.  
)٤٧( JIU/REP/2010/9, JIU/REP/2002/1, JIU/REP/1999/6.  
)٤٨( JIU/REP/2004/6, A/RES/60/257.  
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  دائرة التعاون التقين  -جيم  
ووظيفتها هي تأمني التنسيق    . تقع دائرة التعاون التقين ضمن جمموعة الدعم الربناجمي         -١٥٣

وباعتبار التعاون التقين إحدى الركائز الثالث لألونكتاد، فإن        . تقين لألمانة املركزي للتعاون ال  
 بالغ األمهية من أعماهلا الفنية      أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا أمانة األونكتاد تعد عنصراً         

املوجهة ملساعدة البلدان النامية، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، سواء من خـالل بنـاء               
رات على الصعيد القطري أو من خالل املسامهة يف زيادة التوعية باملـسائل التجاريـة               القد

  . البارزة، من قبيل جدول أعمال املفاوضات التجارية
ولذلك، أجرى جملس التجارة والتنمية استعراضا متأنيا ألنـشطة التعـاون الـتقين               -١٥٤

وُبذلت جهود متعددة لترشيد حالـة    . الألمانة، هبدف تعزيز الشفافية والفعالية يف أداء أعماهل       
التجزؤ يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين من جانب أمانة األونكتاد، على حنو ما جسدته احلالة               

وقدم الفريق  . ٢٠٠٦اليت تناوهلا بالوصف تقرير فريق الشخصيات البارزة الذي أُعد يف عام            
  : توصيات مهمة على النحو التايل

لألونكتاد أن يزيد من مشاركته يف اآلليـات القطريـة          ينبغي   :١٨التوصية رقم   
للمساعدة التقنية والربامج اإلمنائية اإلقليمية، ومن ذلك الـربامج املعـدة يف إطـار              

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
ينبغي أن تقوم املساعدة التقنية اليت يقـدمها األونكتـاد علـى     :١٩التوصية رقم   

وينبغي هلا أن جتمع مشاريعها اليت      . سات االقتصادية امتيازها التقين يف قضايا السيا    
 يف أربعة إىل مخسة برامج كربى للتعاون التقين تتمحـور            مشروع ٤٠٠تربو على   

وينبغي  .حول مواضيع شاملة، هبدف التأثري أكثر ما ميكن وزيادة الكفاية والتماسك          
  .لألونكتاد أيضاً أن ينوع من قاعدة متويله

ي لألونكتاد أن ينظر يف إنشاء هيئة استـشارية للمـساعدة    ينبغ :٢٠التوصية رقم   
التقنية، تتألف من ممثلني للمساعدة التقنية والوكاالت املستفيدة، من أجل إسـداء            
املشورة إىل األمني العام بشأن وضع االستراتيجيات املؤسـسية للتعـاون الـتقين             

  .واستعراض أثر هذا العمل
. لتقرير، لكن العمل ال يزال مستمرا يف هذا الـصدد         وأُحرز تقدم كبري منذ صدور ا       -١٥٥

وبلورت دائرة التعاون التقين مبادرات داخلية لزيادة تعزيز التركيز والتنسيق يف جمال تقـدمي              
صالح الداخلي هو ثقافـة املنظمـة       وكان العائق الرئيسي يف وجه هذا اإل      . املساعدة التقنية 

قود عدة، مشاريع التعاون التقين وأنشطة بنـاء        وتنامت، على مدى ع   . السائدة يف هذا اجملال   
القدرات دون أن تستند إىل استراتيجية مركزية، بل اقتصرت على مبادرات خمصـصة مـن               
ُشعب وفروع ودوائر خمتلفة، هلا شبكات عالقات مع البلدان أو األقاليم املستهدفة، الـيت مل               

  . تقييم االحتياجاتيتم اختيارها بالضرورة على أساس عملية موضوعية وشاملة ل
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، اعتمد جملس التجارة والتنمية، يف      ١٩سيما التوصية رقم     ونتيجة هلذه التوصيات، وال     -١٥٦
استعراض أنشطة التعاون الـتقين الـيت       "بشأن  ) ٥٤-د(٤٩٢دورته الرابعة واخلمسني املقرر     

مانية مواضيعية   صناديق استئ  ، وطلب إىل األمانة أن تشرع يف عملية إنشاء        "يضطلع هبا األونكتاد  
 / كـانون األول   ١٩ويف  .  وفيما بينها، بالتشاور الوثيق مع الـدول األعـضاء         الشُّعبضمن  
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها بشأن العمليات اإلمنائيـة يف            "سلمت"،  ٢٠٠٧ ديسمرب

واضيعية وصناديق  مبا أنشأته جمالس اإلدارة املعنية من صناديق استئمانية م        "منظومة األمم املتحدة    
استئمانية متعددة املاحنني وغري ذلك من آليات التمويل الطوعي غري املخصص اليت ترتبط بأطر              

. )٤٩("واستراتيجيات التمويل اخلاصة بكل منظمة كطرائق متويل تكميلية للميزانيـات العاديـة           
املؤرخ ) ٥٥-د(٤٩٥وتكرر التأكيد على هذا الطلب كذلك يف مقرر جملس التجارة والتنمية            

، املؤرخ  ٦٣/٢٣٢ من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        ١٣، ويف الفقرة    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
املـؤرخ  ) ٥٦-د(٤٩٨، ومقرر جملـس التجـارة والتنميـة         ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

ومتثلت النتيجة املباشرة هلذه الطلبات يف اقتـراح أمانـة األونكتـاد،            . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
  .  جمموعة مواضيعية١٧مع الدول األعضاء، جتميع أنشطة التعاون التقين يف بالتشاور 

وبينما ُيثين املفتش على ما بذلته األمانة من جهود لتنفيذ توصيات الفريق، يـرى أن          -١٥٧
  .من الالزم أن تسعى األمانة والدول األعضاء هبّمة من أجل تنفيذها

الدور الذي يضطلع به األونكتاد يف التعـاون        إىل أمهية   أيضاً  أشار اتفاق أكرا    وقد    -١٥٨
  :التقين، حيث طلب ما يلي

  :ينبغي لألونكتاد أن يقوم مبا يلي  
  [...]  
املساعدة يف تنمية قدرات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا            )ج(  

اقات مبرحلة انتقالية يف حتديد أولوياهتا التفاوضية، وقدرهتا على التفاوض بشأن االتف          
  التجارية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف وعلى تنفيذ هذه االتفاقات؛

تكثيف أنشطته يف جماالت التجارة والتعاون التقين وبناء القدرات           )د(  
وينبغي لألونكتاد أن يقوِّي مسامهته يف اإلطار املتكامـل املعـزز           . املتصلة بالتجارة 

 املقدمة ألقل البلدان منـواً والربنـامج املتكامـل          للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة   
  املشترك للمساعدة التقنية؛

مواصلة توفري وتعزيز الدعم التقين املقـدم إىل البلـدان الناميـة              )ه(  
والتعاون مع هذه البلدان، وفقاً ملستوى تنميتها، وخباصة أقل البلدان منواً والبلـدان             

قبل انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية ويف أثناء        اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،      
  .عملية االنضمام ويف مرحلة متابعتها

__________  
  .٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة  )٤٩(
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ومل يطلب اتفاق أكرا إىل األمانة أن تقوي وتعزز أنشطة تعاوهنا التقين على حنو أكثر       -١٥٩
 إىل ضرورة    بالتشاور مع اجلهات املاحنة واملستفيدة فحسب، بل أشار أيضاً         منهجية وتنسيقاً 

  : د وتقييم أداء هذه األنشطة على حنو أكثر منهجية، مبّينا ما يليرص
ينبغي مواصلة اجلهود لتحسني إدارة أنشطة املساعدة التقنية كافة وتقييمها            

  :وتقدمي التقارير عنها، مع إيالء قدر أكرب من االهتمام ملا يلي
ت ذات  ، وفقاً للفقرا  قياس مدى فعالية تلك األنشطة وتقييم أثرها      ) أ(٨٢  

وما يتصل بذلك من قواعـد      ) ٥٠-د(٤٧٨الصلة من مقرر جملس التجارة والتنمية       
   األمم املتحدة وإجراءاهتا بشأن تقييم التعاون التقين؛

  حتديد األدوار واملسؤوليات داخل األمانة بوضوح؛  )ب(  
وينبغـي أن   . تتبع الطلب على املساعدة ومدى توافر التمويـل         )ج(  

 تشجيعاً لألخذ مبنظور شامل علـى       الشُّعبالتعاون فيما بني    يكون هناك مزيد من     
صعيد األونكتاد وتعزيز التآزر والفعالية من حيث التكلفة وتقاسم أفضل املمارسات           

  .والدروس املستخلصة يف تصميم أنشطة املساعدة التقنية وتنفيذها
فقد أنِشئ هيكـل     . حممودة لتلبية هذه الطلبات    وبذلت دائرة التعاون التقين جهوداً      -١٦٠

، هو جلنة استعراض املشاريع اليت تيّسر التنسيق الداخلي املعزز فيما بـني             الشُّعبمشترك بني   
وكان هلا دور حموري يف تـصميم اجملموعـات املواضـيعية        .  يف جمال التعاون التقين    الشُّعب

مـصنفة  اجلديدة اليت مجعت بني املشاريع القائمة ومقترحات مشاريع جديدة يف جمموعـات             
 املعنية  الشُّعبوجلنة استعراض املشاريع، هي اآللية املشتركة بني        . )٥٠(حسب اجملاالت املواضيعية  

وُرشـحت  . باستعراض مشاريع املساعدة التقنية، وتعمل بتوجيه عام من األمني العام لألونكتاد  
 وتلـك اجلهـات   .  للمشاركة يف جلنة استعراض املـشاريع      الشُّعبجهات تنسيق عن فرادى     

  .مسؤولة داخل ُشعبِها عن تبادل املعلومات بشأن القرارات واملسائل، وعن أعمال املتابعة
تبادل ) أ: (وحتدد اختصاصات جلنة استعراض املشاريع صالحياهتا يف اجملاالت التالية          -١٦١

حتسني اإلجـراءات؛   ) ج(حتليل برنامج األونكتاد للتعاون التقين؛      ) ب(املعلومات واإلبالغ؛   
تعزيز دور األونكتـاد علـى      ) و(كفالة االتساق العام؛     )ه(عم جهود تعبئة املوارد؛     د) د(

وتعقد جلنـة اسـتعراض     . التواصل مع الفريق التوجيهي التفاق أكرا     ) ز(الصعيد القطري؛   
 أعضاء اللجنة إىل وميكن أن يدعو. املشاريع اجتماعات شهرية تدعو إليها دائرة التعاون التقين 

وتتوىل إدارة التعاون التقين قيادة أعمال جلنـة        . صصة أخرى يف أي وقت    عقد اجتماعات خم  
ومع أن اختصاصات جلنة استعراض     . استعراض املشاريع وتنسيق االجتماعات وأعمال املتابعة     

املشاريع ترسي اإلطار الالزم للنهوض بالتنسيق املعزز على نطاق أمانة األونكتاد بقيادة دائرة             
__________  

:  جمموعــات التعــاون الــتقين يف املوقــع التــايل    تــرد معلومــات مفــصلة عــن    )٥٠(
http://www.unctad.org/sections/tc/docs/dom_tcs_2008_08_en.pdf.  
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، يف املمارسة الفعلية، على      األخرى وتعاوهنا مل يساعدا دوماً     الشُّعبتقبل  التعاون التقين، فإن    
  . التقدم املطرد حنو اإلدارة اجلماعية للتعاون التقين

 أداة تفاعلية لتكنولوجيا املعلومات، تسمى بوابـة        واستحدثت أمانة األونكتاد أيضاً     -١٦٢
تاحة عن كافة مشاريع التعاون الـتقين       التعاون التقين، تتوىل التجميع املركزي للمعلومات امل      

ووجود مثـل هـذه     . التعاون التقين ودائرة   الشُّعبالقائمة وتيسري تبادل املعلومات فيما بني       
األداة ُيسّهل بدوره على دائرة التعاون التقين تقدمي التقارير املوحدة يف حينـها إىل اجلهـات            

التعاون التقين مهمـة    دائرة  وتتوىل  . يزانيةاملاحنة عن أوجه استعمال مسامهاهتا اخلارجة عن امل       
رصد يف  وهي تساعد   . رصد حتديث حمتويات البوابة وحتديد ما يلزم من إجراءات للتحسني         

ويعتقد املفتش أن   . اخلارجة عن امليزانية  املوارد  تنفيذ املشاريع القطرية أو اإلقليمية املمولة من        
دوق بالغ فيما يتعلق باسـتخدام صـن       استخدامها ألغراض الرصد واإل    من املمكن أيضاً  

 ٩ بالتوصـية رقـم      ينشئه األمني العام لألونكتاد عمالً    استئماين عام جديد غري خمصص      
سيما أعماله يف جمال البحث      الدعم املايل لعمليات األونكتاد الفنية، وال     الجتذاب  أدناه،  

  .التعاون التقينوبناء القدرات عملييت والتحليل خلدمة 
أمانة األونكتاد، بفضل الدور التنسيقي لدائرة التعاون الـتقين يف جمـال            وأحرزت    -١٦٣

 حنو االتساق الثابت يف تنفيذ التوصيات الصادرة عـن فريـق             مطرداً التعاون التقين، تقدماً  
الشخصيات البارزة، وجملس التجارة والتنمية، واتفاق أكرا والتقييم اخلارجي املتعمق ألنشطة           

ومع ذلك، فإن األمر    . )٥١(، فريق خارجي مستقل   ٢٠١٠أعده، يف عام    التعاون التقين الذي    
 أكثر فعالية من جانب اإلدارة العليـا وكافـة          يتعلق جبهد دؤوب يتطلب فهما أكرب وتأييداً      

  .  والربامج والدوائرالشُّعب
إىل تعزيز الكفاءة يف حـشد املـوارد        يؤدي  ومن شأن تنفيذ التوصيتني التاليتني أن         

  .اون التقين امللبية الحتياجات البلدان املستفيدةألنشطة التع

  ٨التوصية 
التعـاون الـتقين    لالرتقاء بـدائرة    ينبغي أن يتخذ األمني العام لألونكتاد إجراء          
 يف تنـسيق الـدعم      حمورياألركان تضطلع بدور    ُشعبة مكتملة   ، بتحويلها إىل    وتعزيزها

بني االحتياجات واملوارد لتقدمي املـساعدة      يف التوفيق    الفنية األخرى    الشُّعبوتقدميه إىل   
التقنية إىل البلدان املستفيدة، مبا يتيح هلا قيادة عملية صوغ وتنفيذ استراتيجية مؤسـسية              

  .جلمع التربعات لألونكتاد، وتنسيق الشراكات من أجل التنمية
__________  

فريق تقييم مستقل يتألف من الدكتور تيريي أبوتيكري، املدير العام لشركة           ) TD/B/WP223(أعد هذا التقييم     )٥١(
؛ والسيد سيلفان بارتيليمي، مدير البحوث )Thierry Apoteker Consultants(تيريي أبوتيكري لالستشارات 

يف نفس الشركة؛ والسيدة هيلي نييمي، ممثلة البعثة الدائمة لفنلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف؛                 
وميكـن  . طلحة، ممثل البعثة الدائمة لبنغالديش لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيـف           . والسيد خوندكر م  

كمـا ميكـن    . TD/B/WP/224دية متعلقة باملوضوع عن زامبيا يف الوثيقـة         االطالع على دراسة حالة إفرا    
  .TD/B/WP/223/Add.1االطالع على املواد الداعمة يف الوثيقة 
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  ٩التوصية 
تشاور مـع جملـس   ينبغي أن يلتمس األمني العام لألونكتاد من اجلمعية العامة، بال        

التجارة والتنمية، اإلذن له، عالوة على الصناديق االستئمانية احلالية املخصصة ألغراض           
حمددة وتلك املقترحة للمجموعات املواضيعية، بإنشاء صندوق استئماين عام غري خمصص           

سيما أعمال البحث والتحليل وأنشطة      لغرض حمدد لدعم عمليات األونكتاد الفنية، وال      
  .ن التقين اليت يضطلع هباالتعاو

  الشُّعبالتنظيم املشترك بني   -دال  

  تفكيك النهج القائم على عقلية الصوامع    
 الفنية لألونكتاد على أن تعمل شبه مستقلة بعضها عن بعـض، ويف             الشُّعبدأبت    -١٦٤

ن ويبـدو أ  . ، أو أي فريق تـوجيهي     الشُّعبتنسيق مكرسة وفعالة فيما بني      غياب أية آلية    
املديرون مع مكتب األمني    ( تعقد على مستوى عال      الشُّعبتماعات خمصصة مشتركة بني     اج

أثناء التحضري للمؤمترات اليت تعقد كل أربع سنوات، لكن ال وجود ألية جلنة توجيهية              ) العام
هلا اختصاصات واضحة وجـدول أعمـال وانتظـام يف عقـد            الشُّعبدائمة مشتركة بني    

  .رير ومتابعة قراراهتااالجتماعات وتقدمي التقا
وأُجريت سلسلة مـن    . وتتفاوت إىل حد كبري اهلياكل التنظيمية من شعبة ألخرى          -١٦٥

 واإلدارة العليـا    الشُّعباملقابالت مع كبار موظفي أمانة األونكتاد، مبن فيهم مجيع مديري           
 األوضـاع   والحظ املفتش يف هذه املقابالت أن الغالبية العظمى تقر بضرورة حتسني          . لألمانة

  .، سواء بسواءالشُّعبوفيما بني وزيادة التعاون والتواصل على مستوى اإلدارة العليا 
ومثة عائق رئيسي آخر كشفت عنه املقابالت هو نقص االلتزام لدى اإلدارة العليـا                -١٦٦

وتوقفت حماولة جرت يف اآلونـة األخـرية       . الشُّعبباملبادرة بالتنسيق وحتسني االتصال بني      
، بعد اجتماع وحيد للفريق، حيث مل تبـذل اإلدارة          الشُّعبة فريق دراسي مشترك بني      إلقام

  . العليا أي جمهود إضايف إلضفاء الطابع املؤسسي عليه
، على شاكلة املدير السابق لشعبة      ٢-ويف الوقت الراهن، ال يشارك أي مدير برتبة مد          -١٦٧

اد، منـذ أن    ني العام واألمني العام لألونكت    مع نائب األم   الشُّعباإلدارة، يف اجتماعات مديري     
 ويرى املفتش أن باستطاعة هذه املمارسة أن تعيق التخطـيط والتنـسيق             .أُلغيت شعبة اإلدارة  

سيما أن شعبة اإلدارة كانت تؤدي وظائف شاملة لعدة قطاعات هتُّم مجيع            وال  بشكل خطري،   
وينبغـي لـدائرة    . وظفني واملوارد املالية  ، وكانت تتوىل إدارة أهم مورد لألمانة، أي امل        الشُّعب

 للجهود اجلارية من أجل حتسني التنسيق والتخطيط يف جمال التعاون التقين            التعاون التقين، اعتباراً  
  . الشُّعب يف االجتماعات املشتركة بني وما دام الوضع على ما هو عليه، أن تشارك
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كفاءة إعداد بـرامج العمـل      إىل حتسني    يؤديأن  تنفيذ التوصية التالية    ومن شأن     
  .وتنسيقها وتنفيذها يف أمانة األونكتاد

  ١٠التوصية 
 الـشُّعب ينبغي أن ينشئ األمني العام لألونكتاد جلنة توجيهية دائمة مشتركة بني              

تضم مجيع املديرين ورئيس دائرة إدارة املوارد ورئيس دائرة الدعم احلكـومي الـدويل              
ن أجل تنسيق إعداد برامج العمل، واإلشراف على تنفيذها         ورئيس دائرة التعاون التقين م    

  .ورصد ذلك التنفيذ، وتقييم أدائها واإلبالغ عن الدروس املستفادة واإلجنازات

  بيان التاءات الثالث لألمني العام لألونكتاد    
م قد  عِلم املفتش، أثناء املقابالت مع األمني العام لألونكتاد واملديرين، أن األمني العا             -١٦٨

بيان التـاءات   ( استراتيجية لالتصال والتركيز والتنسيق      ٢٠٠٨أنشأ ُبعْيد مؤمتر أكرا يف عام       
ويعترب األمني العام لألونكتاد أن هذه املبادرة هـي         . باعتبارها رؤية مشتركة لألمانة   ) الثالث

وهـو  . إحدى األدوات الرئيسية هلدم هنج الصوامع الذي يسود حاليا عمليات األونكتـاد           
بيد أنه بات واضحا أن املنظمة مل تتمكن        . املناصر الرئيسي لثقافة األداء املوحد يف األونكتاد      
   ".وحدة العمل يف األونكتاد"  لمن ترمجة بيان التاءات الثالث إىل هوية مؤسسية 

ويف هذا السياق، . وينبغي حتقيق ذلك من خالل تنفيذ هنج تنظيمي استراتيجي متسق     -١٦٩
ن األمني العام لألونكتاد هو املسؤول عن التوجيه العام حبكم دوره القيـادي،             واعتبارا لكو 

إذ ينبغي أن يتوىل اإلشراف العـام  . ينبغي أن يضطلع نائب األمني العام بدور إداري مركزي  
على الربامج واإلدارة من خالل ممارسة سلطته النابعة من كونه املشرف املباشر على مديري              

  .  ومكتب األمني العامالشُّعب الوصل االستراتيجية بني مديري  وكونه حلقةالشُّعب

  الرصد والتقييم  -هاء  
ما فتئت الدول األعضاء تطالب بالتقييم واإلشراف كي تكون مطّلعة بصورة أفضل              -١٧٠

وبالفعل، فقد خـضع    . واألونكتاد ليس استثناء  . على أداء مؤسسات منظومة األمم املتحدة     
ات األخرية لعدد متزايد من التقييمات وعمليات مراجعة احلـسابات،          األونكتاد خالل السنو  

 -وتناوله خرباء تقييم ومراجعو حسابات خمتلفون، سواء تعلق األمر خبرباء تقييم خـارجيني              
 أو هبيئـات    - مثل التقييم السنوي املستقل ألنشطة األونكتاد الذي تنظر فيه الفرقة العاملـة           

 مثل جملس مراجعي احلسابات ومكتب خـدمات الرقابـة          مراجعة حسابات وتقييم مهنية،   
 كان أحد العوامـل الـيت       "الرقابة"والواقع أن امللل من     . الداخلية ووحدة التفتيش املشتركة   

أخرت إطالق هذا االستعراض، بناء على طلب من أمانة األونكتاد، اليت أحملـت إىل زيـادة                
  .حسابات وتقييم خمتلفةعبء العمل الناشئ عما خضعت له من عمليات مراجعة 
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، ومشلت هذه التقييمات وعمليات مراجعة احلسابات كافة جماالت األونكتاد تقريباً           -١٧١
وكل سـنة،   .  عن إدارة الشؤون اإلدارية واملالية     من التعاون التقين إىل املوارد البشرية فضالً      

تقييم يف الـدورة الـسنوية       بعينه خيضع لل   ختتار الدورة العادية جمللس التجارة والتنمية برناجماً      
م التعرف على مواطن الضعف     ومتّهد استنتاجات هذه التقييمات وتوصياهتا الطريق أما      . التالية
  .  التاليةات التحسني، وجتري متابعة التقدم احملرز يف تنفيذها يف السنواتوإمكان
ييمـات  أمانة األونكتاد، من الـدول األعـضاء والتق       تلقت  ومن الناحية النظرية،      -١٧٢

اخلارجية وعمليات مراجعة احلسابات، ما يكفي من توصيات الختاذ إجـراءات يف مجيـع              
وطلبت وحدة التفتيش، أثناء االستعراض، تزويدها مبعلومات حمدثـة         . جماالت عملها املهمة  

. عن حالة تنفيذ آخر تقييمات مكتب خدمات الرقابة الداخلية وجملس مراجعي احلـسابات            
، وأن الـرد    ونكتاد أن إعداد حالة متابعة تنفيذ تلك التوصيات يتم يدوياً         وكان رد أمانة األ   

للوقت ومعقّد، وهو ما يكشف يف حد ذاته عن مستهلك على طلب وحدة التفتيش املشتركة 
ويف هذا الصدد، يرى املفتش أن من املستحسن حفـظ          . ضعف واضح يف العمليات اإلدارية    
  . ات إلكترونية ألغراض اإلبالغالبيانات املتعلقة باملوضوع يف مستند

فحصا لعمليـة الرصـد      ٢٠١٠وأجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يف عام          -١٧٣
أوصى ف. ، وأصدر جمموعة من التوصيات    )٥٢(والتقييم على مستوى الربامج يف أمانة األونكتاد      

ها على هيئات   ظيمية بعرض أمانة األونكتاد بأن تضفي طابعا رمسيا على سياساهتا التقييمية التن         
أو األمني العام لألونكتاد الستعراضها واملوافقة عليها، وإعداد تقارير مرحلية سنوية           /واإلدارة  

وقُـدمت  . شاملة ملعلومات حمدثة عن التقييم، وتقدمي مزيد من التفاصيل عن أنشطة التقييم           
 الرصـد   حتديدة أفضل، على مسؤوليات      توصية بضرورة إطالع كبار املديرين، بصور      أيضاً

  . والتقييم يف أمانة األونكتاد
 ألمانة األونكتاد أن تعيد تقييم املوارد األساسية كي يتسىن هلـا علـى             وينبغي أيضاً   -١٧٤

  يف املائة من امليزانية العادية للرصـد والتقيـيم، امتثـاالً           ١األقل بلوغ عتبة ختصيص نسبة      
الرقابة الداخليـة أن املـوارد الـيت        وأبلغ مكتب خدمات    . للمقاييس املرجعية ملوارد التقييم   

 يف املائة من ميزانيتها لفترة     ٠,٧٢تكرسها أمانة األونكتاد إلجراء الرصد والتقييم مثّلت نسبة         
ومع أن هذه النسبة كانت أعلى من متوسط األداء املالحظ مـن            . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  

ملائة، فإن مكتب خـدمات      يف ا  ٠,٤٣خالل تقييم برامج األمانة العامة لألمم املتحدة وهو         
الرقابة الداخلية الحظ أن جزءا من املوارد يتأيت من املوارد اخلارجة عن امليزانية لتقييم الربامج               

ويتفق املفتش مع التوصية بأنه ينبغي ختصيص مزيد من موارد امليزانية العاديـة             . املمولة منها 
  . للرصد والتقييم يف أمانة األونكتاد

__________  
)٥٢ ( Inspection of Programme Level Monitoring and Evaluation (M&E) of the United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD): 28 September 2010 Assignment No. IED-10-010. OIOS.  
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 وتبادل نتائج   الشُّعبزيد من اجلهود لتعزيز التقييم الذايت داخل فرادى         وينبغي بذل م    -١٧٥
 ومع اإلدارة العليا يف أمانة األونكتاد من أجل النهوض بتقنيات           الشُّعبذلك التقييم فيما بني     

  . التقييم الذايت وتقوية األداء
باإلبالغ عـن   وسلّم تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية حبسن األداء فيما يتعلق             -١٧٦

وهذا النظام هـو األداة الرمسيـة       ). إمديس(طريق نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق       
لإلبالغ عن إجنازات أداء أمانة األونكتاد، باالستناد إىل مؤشرات األداء احملددة لقياس األداء             

ل والـدقيق   ورغم تأكيد االمتثال الكام   ). دورات ختطيط الربامج  (على أساس فترات السنتني     
باإلبالغ عن طريق نظام إمديس، فإن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أفاد بـأن املـوظفني               

واالبتكارات الداخلية يف جمـال     غ بواسطة نظام إمديس عن املعارف       جيدون صعوبة يف اإلبال   
  . التقييم الذايت، واليت باستطاعتها أن تسهم بقيمة مضافة يف التنظيم

إىل حتسني املساءلة يف مجيع جماالت التنظيم       يؤدي  ية التالية أن    ومن شأن تنفيذ التوص     
  .واإلدارة يف أمانة األونكتاد

  ١١التوصية 
تاد بأن يكفل ختصيص موارد كافيـة       ينبغي أن يوعز املؤمتر إىل األمني العام لألونك         

  . داخل أمانة األونكتادءلتعزيز قدرات التقييم املستقل والكف

  مة وبيئة العملثقافة املنظ  -واو  
. أهم مكسب للمنظمـة   هم  ال يفتأ األمني العام لألمم املتحدة ُيذكّر بأن املوظفني            -١٧٧

وبالفعل، فقد أُطلقت، يف سياق إصالح األمم املتحدة، مبادرات عديدة لالرتقاء ببيئة العمل             
ويبـدو أن بعـض   . حىت يسود جو عمل متكيين يساعد على أداء الواجب بفعالية وكفـاءة    

 من غريها إىل جتديد شامل السـتراتيجياهتا  لكيانات التابعة لألمم املتحدة حباجة أكثر إحلاحاً     ا
التنظيمية من أجل حتفيز موظفيها بالقدر الالزم للنهوض بالتنسيق املعزز والتعاون األفـضل             

  . فيما بني خمتلف إدارات املنظمة
لتفتـيش املـشتركة أن أمانـة       وبّينت نتائج استقصاء املوظفني الذي أعدته وحدة ا         -١٧٨

 لكـي    وشـامالً   وحمايـداً   موضوعياً  ذاتياً األونكتاد ستستفيد بصورة أكرب لو أجرت تقييماً      
تتمكن، على مستواها الداخلي، من الوقوف على مواطن قوهتا وضعفها واالنطالق من نتائج             

 والترويج له بدينامية، وينبغي أن تتوىل اإلدارة العليا قيادة هذا اإلصالح الداخلي      . ذلك التقييم 
  .حتت قيادة األمني العام لألونكتاد ومبساعدة نائب األمني العام
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 بسري املنظمـة سـبباً    يتعلق  واالفتقار إىل الشفافية فيما     ضعف االتصال   وقد يكون     -١٧٩
على نطاق املنظمة اليت أعرب عنها املوظفـون بـصورة متـسقة يف     "االستياء" حلالة  جذرياً

  . الذي أجرته وحدة التفتيش أثناء هذا االستعراض )٥٣(تقصاء عموم املوظفنيردودهم على اس
خيـتلط  وتبعث الصورة العامة املستخلصة من حتليل الردود على االستقصاء برسالة             -١٨٠

فيها األمل باليأس؛ فمنها ينبع إحساس قوي باالنتماء إىل املنظمة وإميان بواليتها األساسـية،              
يـادة، وشـفافية اإلدارة،     ان الثقة يف سري األمانة مـن حيـث الق         خيامره شعور عميق بفقد   

 أن مثة انفصاماً علـى      ويبدو أيضاً . ونزاهة التعامل مع التطور الوظيفي للموظفني      ،والتواصل
ما بني اإلدارة الوسيطة واإلدارة العليا، حيث أوضح الكثري من املـستجَوبني أهنـم              مستوى  

ملباشرة، بينما هم أقل رضا عن سري اإلدارة العليـا يف           راضون بقدر معقول عن بيئة عملهم ا      
  .  يف املائة من املستجَوبني أشاروا إىل أهنم ال يثقون بإدارة األونكتاد٥٦وبالفعل، فإن . املنظمة
 يف املائة من املستجَوبني يعتربون أن ٦١ومن نتائج االستقصاء الالفتة األخرى، كون   -١٨١

 يف املائة أن    ٦٢تواصل بصورة كافية مع بقية املنظمة؛ وتعتقد نسبة         إدارة األونكتاد العليا ال ت    
ومثة نتائج قوية تشري إىل ما ُينظر إليه        . اهليكل اإلداري ألمانة األونكتاد ال يعمل بصورة فعالة       

 يف املائة من املستجَوبني يعتربون أال وجود        ٧٠على أنه حالة من االفتقار إىل التواصل، إذ إن          
وُيخالف أربعة ومخـسون    . واصل املفتوح واملنتظم مع اإلدارة العليا لألونكتاد      ألية فرص للت  

يف املائة من املستجَوبني مقولة أن اإلدارة العليا تسعى إىل تعزيـز ثقافـة الرتاهـة يف                 ) ٥٤(
 خيبة األمل يف ضوء نتائج االستقصاء املتعلق بالرتاهة الـذي أجرتـه أمانـة               وتكرب. املنظمة

 بتقرير متابعة ُمحكم صادر عن فرقة عمل من املـوظفني            مشفوعاً ٢٠٠٥م  األونكتاد يف عا  
ويبدو أن التدابري   .  وتطبيقاً اًلتعزيز الرتاهة يف املنظمة، تصور    أسفر عن جمموعة من التوصيات      

  .الالزمة مل تتخذ بعُد إلجناز املهمة بنجاح
. ظيفي وتقيـيم األداء   ويتجلى وجود قلق عام من الردود اليت تقّيم آفاق التطور الو            -١٨٢

 يف املائة من املـستجَوبني أن الترقيـات ال تـستند إىل أداء              ٦٥وعلى وجه التحديد، يعترب     
إذ يلّخص اإلحساس اليومي بانعـدام الـشفافية        وهذا التصور مبعث قلق حقيقي      . املوظفني

  . داخل املنظمة
مني العام لألونكتـاد    املفتش، من خالل مقابالته، مبا فيها مقابلتان مع األ        واستشف    -١٨٣

، الشُّعبوثالث مقابالت مع األمني العام املساعد ومقابلة واحدة مع كل واحد من مديري              
 عليـه، يبـدو أن      وبنـاءً .  املطروحة اوجود درجة عالية من املعرفة وااللتزام وفهم القضاي       

  .التصورات املشار إليها أعاله مرتبطة بضعف اإلدارة العليا امللحوظ يف االتصال

__________  
 ١٠ من   ألكثروبلغ املوظفون الذين عملوا     . املوظفني على االستقصاء  جمموع   يف املائة من     ٥٠رّد أكثر من     )٥٣(

 إلجراء تقيـيم     مثيناً  يف املائة من املستجوبني، وهو ما جيعل منهم مصدراً         ٤١,٧سنوات يف األونكتاد نسبة     
  . يف املائة من املستجوبني مسؤوليات إشرافية٤٠ويتقلد ما نسبته . جربتهم فيهاشامل ملنظمتهم ولت
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ويرى املفتش أن بإمكان األمني العام أن يتدارك احلالة الراهنة بإعطاء إشارة قوية               -١٨٤
على االلتزام والعمل، من خالل دعوة فرقة عمل داخلية مؤلفة من ممثلني عن املـوظفني               

، وممثلني عن اإلدارة من كافـة       وأعضاء آخرين تنتخبهم أمانة األونكتاد هلذا الغرض حتديداً       
وسوف تساعد نتائج فرقة    . املستويات الوظيفية، من أجل إجراء تقييم ذايت متعمق        و الشُّعب

 وداخل  الشُّعبفيما بني   حتسني االتصال الداخلي والتعاون     العمل على حتديد استراتيجيات     
وينبغي أن  . عبة الواحدة، والتدابري احملددة لتهيئة بيئة عمل أفضل داخل أمانة األونكتاد          الُش

 والتنـسيق ات فرقة العمل بوصفها مسامهة يف استراتيجية االتصال والتركيز          ُتدرج استنتاج 
   .، ومن مث، ميكن تقدمي تقرير عنها إىل دورة جملس التجارة والتنمية)التاءات الثالث(

  مسار املستقبل  -زاي  

 هذا االستعراض التنظيمـي واإلداري      يتوقع املفتش أن تناقش الدول األعضاء قريباً        -١٨٥
لالشتراك يف إقامة حـوار     يصبح أداة مرجعية هليئات إدارة األونكتاد وأمانته        وأن  اد،  لألونكت

يفضي إىل اإلصالحات التنظيمية الضرورية ملعاجلة بعض أوجه القصور اليت كشف عنها            بّناء  
  . هذا االستعراض

ة ومن الواضح أن األونكتاد منظمة أُتيحت هلا فرصة ذهبية لتناول واليتها وكل فرص              -١٨٦
ممكنة للمسامهة على حنو أفضل يف التصدي للتحديات االقتصادية الراهنة اليت تطبع عمليـة              

ولكي ُيحسن األمني العام لألونكتاد وفريقـه اإلداري اسـتعمال          . التغري االقتصادي العاملي  
الوالية اليت صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة وهيئات األونكتاد اإلدارية التابعة هلا، ويفـي               
بتلك الوالية، سيتعني عليه إدخال إصالحات شجاعة تندرج ضمن إصالحات األمم املتحـدة             

جيمع اهليئات اإلداريـة واألمانـة يف       أن  ، و ومن الالزم أن يكون ذلك التغيري تشاركياً      . اجلارية
يبقى  "تقرير جديد "ومع ذلك، يتطلع املفتش إىل أال تسفر اجلهود املبذولة عن جمرد            . حوار بناء 

، بفضل هذا اجملهود اجلماعي، إىل وضع       ثابة قائمة من ُمتمنيات اإلجراءات، بل أن تقود فعالً        مب
وسيفضي ذلك إىل فعالية كربى جديدة وآثـار        . خطة عمل حمددة ومناسبة من حيث التوقيت      

  . ملساعدة أعضائهأقوى ومكانة أبرز للدور الذي باستطاعة األونكتاد أن يضطلع به فعالً
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  املرفق الثاين

  مكتب األمني العام لألونكتاد    

 واملـالك املقتـرح للفتـرة       ٢٠١١-٢٠١٠تكوين مالك املوظفني للفتـرة          
٢٠١٣-٢٠١٢   

   ٢٠١١-٢٠١٠تكوين مالحظ موظفي مكتب األمني العام للفترة 
(A/64/6 Sect. 12)  

  :ع.م
  ١- مد١
  ٥- ف٢
  ٤- ف٢
  ٣- ف١
  ٢- ف١
  )ر.ر( ع . خ٢
  )أ.ر( ع . خ٧

 ٢٠١٣-٢٠١٢تكوين التوجيه التنفيذي واإلدارة مبا يف ذلك مكتب األمني العـام للفتـرة              
  )معلومات مقدمة من أمانة األونكتاد(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التوجيه التنفيذي واإلدارة
 األمني العام

 م.ع.أ ١: ع.م

  األمني العام مكتب 
  نائب األمني العامو

  :ع.م
  ٢- مد١
  ١- مد١
  ٥- ف١

  )نيويورك (٥- ف١
  ٤- ف٢

  )نيويورك (٣- ف١
  ٢- ف١
  )ر.ر( خ ع ٢
  )أ.ر( ع . خ٦

 )ركونيوي) (أ.ر( ع . خ٢

 األمني العامنائب
 ع.وأ ١: ع.م

  قسم االتصاالت 
  واإلعالم والتواصل

  :ع.م
  ٤-ف ٢
  ٣-ف ٢
  ٢-ف ١
 )أ.ر( ع . خ٥

  التقييم والرصد
  :ع.م
  ٤- ف١
 ٢- ف١
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