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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

   ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(١٢البند 

متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات       
رة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس     املتفق عليها للدو  

   ٢٠١٢يوليه / متوز٦التجارة والتنمية يف 

تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل املُعدة لتعزيز التنظـيم واإلدارة يف                
  األونكتاد

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
أن ) ونكتاد الثالث عشر  األ(قّرر املؤمتر يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف الدوحة            

تدرس الدورات السنوية جمللس التجارة والتنمية وُتقّيم التقدم املُحرز يف تنفيذ القـرارات             
ونظر جملـس التجـارة     . املتعلقة بتقرير وحدة التفتيش املشتركة وتتخذ ما يلزم من إجراء         

واإلدارة يف والتنمية يف دورته التاسعة واخلمسني يف خطة عمل ترمي إىل تعزيـز التنظـيم    
األونكتاد، وهي خطة ُوضعت وفقاً لالستنتاجات املُتفق عليها للدورة االستثنائية السادسة           

وطلب اجمللـس يف الـدورة      . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف      
التاسعة واخلمسني إىل األمانة تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد بتنفيـذ خطـة العمـل     

، وباالستناد إىل املداوالت اليت     TD/B/59/CRP.2قدمة يف الدورة كما وردت يف الوثيقة        امل
كما طلب اجمللس تقدمي تقرير مرحلي شامل عن التنفيذ يف دورته الـستني   . أجراها اجمللس 

ومتثل هذه الوثيقة تقريراً عن تنفيذ خطة العمل املُعدة         . ٢٠١٣سبتمرب  /اليت تعقد يف أيلول   
وعلى النحو املبيَّن يف هذا التقرير، ال تـزال أمانـة           . نظيم واإلدارة يف األونكتاد   لتعزيز الت 
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وتشكّل اإلجراءات املُتخذة يف    . األونكتاد تلتزم بعملية تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد       
سياق خطة العمل جزءاً من اجلهود املستمرة اليت تبذهلا األمانة لتعزيز فعاليتها وكفاءهتا يف              

. ٢٠٠٥قيق النتائج وهي مكمِّلة لعدة مبادرات إصالحية رئيسية جيري تنفيذها منذ عام             حت
وتتطلـع  . ويسري تنفيذ خطة العمل يف املسار الصحيح مع إحراز تقدم يف هذا اخلصوص            

على تعزيز أداء املنظمـة     األمانة إىل تلقي الدعم املستمر من الدول األعضاء يف العمل معاً            
   .لواليتها بفعالية
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  مقدمة  -أوالً  
أن ) األونكتاد الثالث عـشر   (قرَّر املؤمتر يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف الدوحة            -١

تدرس الدورات السنوية جمللس التجارة والتنمية وُتقّيم التقدم املُحرز يف تنفيذ املقررات املتعلقة           
ر جملس التجارة والتنميـة يف      ونظ. بتقرير وحدة التفتيش املشتركة وتتخذ ما يلزم من إجراء        

دورته التاسعة واخلمسني يف خطة عمل لتعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، وهـي خطـة               
ُوضعت وفقاً لالستنتاجات املتفق عليها للدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة           

رة التاسـعة واخلمـسني     وطلب اجمللس إىل األمانة يف الدو     . ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦والتنمية يف   
تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد بتنفيذ خطة العمل املقدمة يف الـدورة كمـا وردت يف                

وطلب اجمللس أيضاً تقدمي تقريـر      . ، وباالستناد إىل مداوالت اجمللس    TD/B/59/CRP.2الوثيقة  
  .٢٠١٣سبتمرب /مرحلي شامل عن التنفيذ يف دورته الستني املعقودة يف أيلول

وترمي هذه الوثيقة إىل تقدمي تقرير عن تنفيذ خطة العمل املُعـدة لتعزيـز التنظـيم       -٢
  :واإلدارة يف األونكتاد بالتركيز على اجملاالت السبعة اليت يلزم تعزيزها كما تبني

  إطار متكامل لإلدارة القائمة على النتائج؛  )أ(  
  تعزيز القدرة على الرصد والتقييم؛  )ب(  
واصل واالتصاالت، مبا يف ذلك مع البعثات اليت توجد مقارها يف           تعزيز الت   )ج(  
  جنيف؛

تعزيز تنسيق األنشطة داخلياً وخارجياً، بوسائل منها حتـسني العمليـات             )د(  
  واإلجراءات؛

  التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادل، وشفافية وفعالية إدارة املوارد البشرية؛  )ه(  
  ربعات؛استراتيجية فعالة جلمع الت  )و(  
  .إمكانية إنشاء صندوق استئماين غري خمصص لغرض حمدد  )ز(  

ويشكّل تعزيز هذه اجملاالت جزءاً من اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األمانة لتحـسني               -٣
فعاليتها وكفاءهتا يف حتقيق النتائج، وعنصراً مكمالً ملبادرات إصالحية رئيسية عـدة جيـري        

يل املثال، ووفقاً للتوصيات الـواردة يف تقريـر فريـق           وعلى سب . ٢٠٠٥تنفيذها منذ عام    
، أجريت إصـالحات يف عـدة جمـاالت         ٢٠٠٦الشخصيات البارزة الذي صدر يف عام       

اآللية احلكومية الدولية من خالل، على سبيل املثال، توحيد عمل اللجان وإرساء            ) أ( :وهي
الجتماعات أكثر تركيزاً على اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات حبيث ميكن أن تصبح هذه ا   

إنشاء ندوة عامة سنوية للمرة األوىل يف منظومة األمم املتحدة من           ) ب(اجلوهر وأكثر تأثرياً و   
إقامة شراكات أوثق مع املنظمات الدولية      ) ج(أجل العمل على حنو أوثق مع اجملتمع املدين و        
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ملعنية ببناء القـدرات،    األخرى بشأن نواتج مشتركة عديدة، كاملنشورات وحلقات العمل ا        
إضافة إىل العدد املتزايد من األنشطة املشتركة اليت تضطلع هبا الكيانـات اخلمـسة عـشر                
للمجموعة املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية           

ة العمل الدولية علـى     وعلى سبيل املثال، تعاون األونكتاد مع منظم      . اليت ينسقها األونكتاد  
تقرير التنمية االقتصادية   ، وميثل   ٢٠١٠والتنمية لعام   تقرير التجارة   إعداد  موضوع العمالة يف    

 نتاج العمل املشترك بني األونكتاد ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة            ٢٠١١يف أفريقيا لعام    
 مـشروعاً   ١٨٧فيذ   بتن ٢٠١٢وعلى صعيد التعاون التقين، قام األونكتاد يف عام         . الصناعية

وكمثال على ذلك، يتجلى تـأثري مـشاريع        .  بلداً ظهرت نتائجها على عدة أصعدة      ٦٨ يف
أسيكودا يف بيانات البلدان املستخِدمة اليت تبّين ارتفاع اإليرادات وزيادة تيـسري التجـارة              

 ومن خالل برنامج  . وتقصري آجال التخليص اجلمركي وتيسر بيانات إحصائية جتارية موثوقة        
وبرنامج الروابط التجارية اللذين ينفذمها األونكتاد يف مجهوريـة         ) إمربيتيك(تطوير املشاريع   

 يف املائـة يف     ١٤عشر شركات صغرية وبالغة الصغر ارتفاعاً نسبته         ترتانيا املتحدة، سجلت  
العمالة فيما أظهرت الشركات الست املشاركة يف برنامج الروابط التجارية زيادة وسطية يف             

  .ة مبيعاهتا نسبتها مائة يف املائةدور
وُدعي فريق الشخصيات البارزة إىل االنعقاد من جديد للمساعدة يف حتديد رؤيـة               -٤

وُعرض التقريـر   . جديدة عن كيفية متابعة عوملة حمورها التنمية يف فترة ما بعد انتهاء األزمة            
صيات الفريق بعناية،    وسُتدرس تو  ٢٠١٣مايو  /الناتج عن ذلك على الدول األعضاء يف أيار       

  .٢٠١٥وبصفة خاصة يف سياق املناقشات ومسامهات األونكتاد يف خطة التنمية ملا بعد عام 

  التقدُّم احملرز وفقاً خلطة العمل  -ثانياً  

  اإلطار املتكامل لإلدارة القائمة على النتائج  -ألف  
 القائمة على النتـائج     تعهدت األمانة يف خطة العمل بتعزيز جهودها املتعلِّقة باإلدارة          -٥

عن طريق إعداد وثيقة حتدد إطاراً لإلدارة القائمة على النتائج حمسَّناً ومتكامالً على حنو أفضل     
وكان من املقرر أيضاً وضع دليل اإلدارة القائمة على النتائج للتعاون التقين يف إطار         . مث تفعيله 

اخلارجة عن امليزانية إضافةً إىل إجراء      يركِّز على تصميم مشاريع األونكتاد واستخدام املوارد        
تدريب بشأن املبادئ التوجيهية وتكليف جلنة استعراض املشاريع التابعة لألونكتاد بـضمان            

  .امتثال مجيع وثائق املشاريع اجلديدة للنهج القائم على النتائج
نتـائج  وعّممت األمانة الوثيقة اليت تتضمَّن اإلطار اجلديد لإلدارة القائمة علـى ال             -٦

ويرمي اإلطار اجلديد لإلدارة القائمة على النتائج إىل . أبريل من هذا العام/لألونكتاد يف نيسان
أن يدمج على حنو متسق لبنات اإلدارة القائمة على النتائج اليت ُوضعت يف األمانـة العامـة                 
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 وتبسيط لألمم املتحدة منذ بضع سنوات حىت اآلن بطريقة تالئم عمل األونكتاد بدرجة أكرب،
وُيشار إىل بعض اإلجـراءات     . تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف األنشطة اليت نضطلع هبا         

القيـام   )أ: (الرئيسية اليت سُتتَّخذ يف تنفيذ هذا اإلطار لإلدارة القائمة على النتائج كـاآليت            
 األطـر    اخلاصة بتوجـه   لكل برنامج من الربامج الفرعية     االستعراضات احملددة  من   بسلسلة

املنطقية من حيث اإلدارة القائمة على النتائج، واليت ستدرس الفرقة العاملة املعنيـة باإلطـار          
اعتماد خطط عمل مشتركة وخطط التقيـيم        )ب(االستراتيجي وامليزانية الربناجمية نتائجها و    

وضـع   )د(حتسني املعلومات املتاحة للدول األعضاء و      )ج(الذايت جلميع شعب األونكتاد و    
ويلزم أن  . آليات للتشجيع على إدماج الدروس املستفادة على حنو أفضل يف أنشطة املستقبل           

 يف خمتلف وثائق الربامج      احملددة للنظر  القائمةللجداول الزمنية   يكون تنفيذ هذا اإلطار مناسباً      
ار ما  ولذلك، من املتوّخى أن تكون مدة التنفيذ الكامل لإلط        . يف األمانة العامة لألمم املتحدة    

. ومع ذلك، فإن اإلجراءات األولية املتخذة ال تزال جارية بالفعل. بني ثالث إىل أربع سنوات
وعلى سبيل املثال، بذلت الُشعب جهوداً الستعراض وتنفيذ خطط عملها وُنُهجها من أجل             
مواءمتها على حنو أفضل مع النهج القائم على النتائج على النحو املـشار إليـه يف الـدورة                  

  .٢٠١٣مايو /امسة للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية يف أياراخل
وينبغي اعتبار إطار اإلدارة القائمة على النتائج وثيقةً حية سيلزم تغيريها وتكييفهـا،            -٧

 األمانة العامة لألمم املتحدة املتعلِّقة باإلدارة وال سيما يف ضوء أية تغيريات حتدث يف سياسات
 ويف هذا السياق، ستجري اإلدارة العليا استعراضاً دورياً لإلطار من أجل     .القائمة على النتائج  

وإضافةً إىل ذلك، كان من املتوّخى أصـالً إجـراء تقيـيم خـارجي يف               . مواصلة حتسينه 
 لعملية تفعيل اإلطار املعزز لإلدارة القائمة على النتائج من أجل حتديد الـدروس              ٢٠١٥ عام

بيد أنه بالنظر إىل التفعيـل      .  بتيسُّر املوارد الالزمة إلجراء ذلك     املستفادة وتعزيز تنفيذه رهناً   
املتسلسل إلطار اإلدارة القائمة على النتائج ال بّد من إعادة النظر يف موعـد إجـراء هـذا                  

بالنظر إىل أن التنقيحات اليت ستدخل على األطر املنطقية فيما خيص اجملموعـة األوىل               التقييم
 ستخضع هلذه العمليـة لـن تـدخل حيِّـز النفـاذ إال يف فتـرة               يت  الربامج الفرعية ال   من

  .٢٠١٧-٢٠١٦ السنتني
وقد أُحرز تقدُّم أيضاً يف تعزيز استخدام منهجية اإلدارة القائمة علـى النتـائج يف                 -٨

وعّممت أمانة األونكتاد املبادئ التوجيهيـة      . أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد      
. ٢٠١٢ديـسمرب   /ستخدام هذه املنهجية على مجيع مدراء الربامج يف كانون األول         املتعلِّقة با 

ويدور منذ ذلك احلني نقاٌش أيضاً مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحـدة              
حول كيفية تطبيق منهجية اإلدارة القائمة على النتائج على املشاريع املنفذة يف إطار حساب              

لتنمية ألن هذه املنهجية مالئمة ومناسبة متاماً ألنشطة األونكتـاد يف جمـال             األمم املتحدة ل  
النتـائج  ومع ذلك، فإن توفري املزيد من التدريب بشأن اإلدارة القائمة على            . التعاون التقين 

 ملشاريع األونكتاد سيقدم دعمـاً كـبرياً ملـدراء          الذي ُيصمَّم بصفة مثالية خلصائص حمدَّدة     
وسيعتمد هـذا   . د من حيث أهنم سينفذون املبادئ التوجيهية بشكل موحَّد        مشاريع األونكتا 
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وأخرياً، متثل جلنة استعراض املشاريع اآللية املشتركة بـني        . التدريب على تيسُّر موارد إضافية    
الُشعب اليت تقوم باستعراض مشاريع املساعدة التقنية، وهي تضطلع بصفة خاصـة مبهمـة              

  .شاريع اجلديدة للنهج القائم على النتائجضمان امتثال مجيع وثائق امل

  تعزيز القدرة على الرصد والتقييم   -باء  
وضع خطة سنوية واضحة     )أ: (تعهدت األمانة يف خطة العمل بتنفيذ التدابري التالية         -٩

للتقييمات تضمن أن يكون طابع التقييمات املضطلع هبا استراتيجياً لتقدمي أدلة مفيدة علـى              
ية لصنع  ج من الربامج الفرعية، وبالتايل تشجيع التعلُّم وتوفري املعلومات الضرور         أداء كل برنام  

حتسني قدرات وأطر التقييم الذايت داخل مجيـع الـُشعب،           )ب (القرارات وتعزيز املساءل؛  
وضع آلية تتبُّع مـن   )د (؛تعزيز القدرات الالزمة لتقييمات األثر )ج (؛بوسائل منها التدريب  

حتديد آلية لتعزيـز الـدروس املـستفادة مـن           )ه (؛وصيات املتعلِّقة بالتقييم  أجل متابعة الت  
  .حتسني نشر نواتج التقييم )و (؛التقييمات

 اليت أقّرهتا الفرقة العاملة يف تـشرين        ٢٠١٣وبدأت األمانة تنفيذ خطة التقييم لعام         -١٠
ويهـدف  . ٢٠١٣ ، وجترى تقييمات للمشاريع األخرى املقرَّرة لعـام       ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 إىل تقييم مدى مالءمة العمـل       ٢٠١٣التقييم الذي صدر به تكليف من الفرقة العاملة لعام          
وكفاءته فيما يتعلق باختصاصاته،    ) مبا يف ذلك تأثريه   ( الذي ينفذه الربنامج الفرعي وفعاليته      

لفرعي لربنامج  ا توصيات ترمي إىل تعزيز حتقيق نتائج قابلة للقياس لدى تنفيذ الربنامج             وتقدمي
 مع صياغة اخلطة الربناجمية لفترة السنتني لألونكتاد من         عمله، وميكن أيضاً مراعاهتا باالقتران    

  .أجل دورة التخطيط االستراتيجي املقبلة مبا يتمشى مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
ن خـالل حتديـد     وتعمل األمانة أيضاً على تعزيز مهامها املتعلقة بالرصد والتقييم م           -١١

املمارسات اجليدة املستخلصة من املنظمات األخرى وتكييفهـا، إضـافة إىل املـشاركة يف              
ومها مكتب خدمات الرقابة    (استعراضني تقوم هبما هيئتان من هيئات الرقابة يف األمم املتحدة           

على تقدير وظيفة التقيـيم يف مؤسـسات        يركزان  ومها  ) الداخلية ووحدة التفتيش املشتركة   
تعزيز "وأشارت دراسة أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعنوان   . منظومة األمم املتحدة  

دور التقييم وتطبيق نتائج التقييم على تصميم الربامج وتنفيذها وعلى التوجيهـات املتعلقـة              
إىل أن عملية التقييم بشكل عام يف األمانة العامة لألمم املتحدة حتتوي علـى               )١("بالسياسات

ويشمل ذلك ضـرورة    . رات كبرية ال بد من سدها إذا ما أريد للتقييم أن يتكلل بالنجاح            ثغ
توفري املزيد من املوارد املالية والبشرية ووضع سياسات أقوى للتقييم وتعزيـز االسـتقاللية              
التنفيذية لوحدات التقييم وتعزيز الدعم والتأييد من اإلدارة العليا وزيـادة كفـاءة التقيـيم               

 املسؤولني عن التقييم واختاذ إجراءات أكثر انتظاماً ومنهجية لتخطـيط التقيـيم             للموظفني
وقدمت جلنة الربنامج والتنـسيق هـذا       . وإجرائه ومتابعته وإرساء ثقافة تقييم أكثر رسوخاً      

__________ 

 .A/68/70الوثيقة  )١(
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/       ونظرت اللجنة يف التقريـر يف دورهتـا املعقـودة يف حزيـران            . التقرير إىل اجلمعية العامة   
  . وستصدر التوصيات املتعلقة بالتقرير يف مرحلة الحقة من العام،٢٠١٣يونيه 
واستناداً إىل التقرير، تشري أمانة األونكتاد إىل أن جتربتها ومبادراهتا تتسق إىل حـد                -١٢

ويـشمل ذلـك   . كبري مع التقييمات العامة للتقرير املتعلقة باجملاالت اليت حتتاج إىل التحسني 
ه، وضرورة زيادة األموال املخصصة للتقييم، واحلاجة إىل إقامـة          حتسني جودة التقييم وجدوا   

صلة أوضح بني اإلدارة الرشيدة واإلدارة القائمة على النتائج وتعزيز أنشطة التقييم واحلاجـة              
. إىل آلية متابعة قوية من أجل ترمجة توصيات التقييم إىل فرص قابلة للتنفيذ لتحـسني اإلدارة   

صياغة جمموعة من املبـادئ التوجيهيـة سـتؤدي إىل تفعيـل            ولذلك تعكف األمانة على     
السياسات التقييمية لألونكتاد، مثل املبادئ التوجيهية الرامية إىل تعزيز متابعة توصيات تقارير            
التقييم إضافة إىل ورقة مفاهيم ستدرس املمارسات القائمة من أجل نشر الدروس املـستفادة              

وجيري حتسني نشر تقارير   . دة واملنظمات الدولية األخرى   بصورة فعالة يف منظومة األمم املتح     
التقييم مع إعادة التنظيم األخرية والتحديث املستمر للصفحات الشبكية املخصصة للتقيـيم            

وأصبح اآلن مبقدور زائري الـصفحات الـشبكية املتعلقـة          . على املوقع الشبكي لألونكتاد   
ت اخلارجية اليت جيريها األونكتـاد، باسـتثناء        االطالع على تقارير مجيع التقييما     )٢(بالتقييم

وإضافة إىل ذلـك، ولزيـادة      . احلاالت اليت حتتوي فيها التقارير على مواد ذات طابع سري         
فرص التعلم إىل حد أقصى فيما خيص املنظمة ولتوسيع نطاق نشر املعـارف ذات الـصلة                

. يع الدروس املستفادة وتبادهلا   املكتسبة من التقييمات، بذلت وحدة التقييم جهوداً لزيادة جتم        
وعلى وجه التحديد، ُعرض على الدول األعضاء أثناء دورات الفرقة العاملة املعنية بالتعـاون              
التقين تقرير يتضمن استعراضاً عاماً للنتائج الرئيسية واالستنتاجات والتوصيات املستخلصة من  

تضمن التقرير أيضاً فرعاً عن الدروس      وي. )٣(التقييمات اخلارجية اليت أُجريت يف العام املاضي      
املستفادة املستخلصة من التقييمات اليت ترمي إىل تعزيز النقاط الرئيسية املتعلقة بالتحـسينات       

   .اليت ميكن مراعاهتا يف مجلة أمور، منها تصميم املشروع وإدارته وتنفيذه
نكتاد، سـتتوىل وحـدة     ووفقاً لإلطار املتكامل لإلدارة القائمة على النتائج يف األو          -١٣

التقييم والرصد أيضاً دعم تفعيل اإلطار من خالل املشاركة يف العملية الرامية إىل اسـتعراض             
 عند االقتضاء، وكـذلك  لكل برنامج من الربامج الفرعية لألونكتاد وتنقيحها،األطر املنطقية  

ـ       . من خالل وضع خطط مفصلة للرصد      درات وإضافة إىل ذلك جيري استكشاف تعزيز الق
داخل األمانة عن طريق التدريب يف جمال منهجيات اإلدارة القائمة على النتـائج والتقيـيم               

  . رهناً بتوفر املوارد٢٠١٣ومن املتوقع أن تنظم هذه الدورات الدراسية يف عام . الذايت

__________ 

 .www.unctad.org/evaluationانظر  )٢(

، يف الدورة   )TD/B/WP/254" (اض عام استعر: تقييم أنشطة األونكتاد  "على سبيل املثال عرض تقرير بعنوان      )٣(
 .٢٠١٣سبتمرب /اخلامسة والستني للفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية يف أيلول
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ومن املتوقع بصورة عامة أن تزيد األمانة قدرهتا يف جمايل الرصد والتقييم عرب هـذه                 -١٤
 حتقيق النتيجة املتوخاة وهي أن تصبح اجلهات صاحبة املصلحةطة، وأن تسهم بالتايل يف األنش

املعنية بأعمال األونكتاد قادرة بشكل أفضل على االستفادة مما تقدمه أنشطة الرصد والتقييم             
  .من تعلم ومعرفة للتمكن من مواصلة حتسني أداء األونكتاد

يف ذلك مع البعثات اليت توجـد مقارهـا يف          تعزيز التواصل واالتصاالت، مبا       -جيم  
  جنيف
تعهدت األمانة يف خطة العمل أن تواصل حتسيناهتا لعملييت التواصل واالتـصاالت              -١٥

 واليت ٢٠٠٩وفقاً الستراتيجية األونكتاد لالتصاالت اليت أقرها جملس التجارة والتنمية يف عام 
وإضافة إىل االتصاالت املنتظمة مع مجيع    . تأُحرز بالفعل تقدم كبري بشأهنا يف عدد من اجملاال        

اجلهات صاحبة املصلحة سواء أكانت مكتوبة أم إلكترونية، تتاح املعلومات بيسر على املوقع             
وتبذل كذلك اجلهود لتحـسني     . الشبكي اجلديد، مبا يف ذلك بوابته اخلاصة بالتعاون التقين        

ولزيادة تعزيز  . اتج حمددة اهلدف بقدر أكرب    تقدمي املعلومات املتعلقة بعمل األونكتاد وتوفري نو      
. ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٢١التواصل مع الدول األعضاء، أُنشئت بوابة للمندوبني يف         

وأُجريـت  .  من مندويب البعثات الدائمـة     ١١٠ومنذ إنشاء البوابة تسجل الستخدامها حنو       
/   لـدول األعـضاء يف آذار     إحاطة إعالمية تتعلق بالبوابة، وُعرض دليل للمستخدمني على ا        

وقُدمت عدة اقتراحات أثناء اإلحاطة من أجل زيـادة حتـسني الواجهـة،             . ٢٠١٣مارس  
وتعكف دائرة دعم تكنولوجيا املعلومات يف األونكتاد على دراسة اإلمكانية التقنية لتجسيد            

  .هذه االقتراحات
 احلكـومي الـدويل   وُتعقد شهرياً مشاورات مع رئيس اجمللس، وتكفل دائرة الدعم     -١٦

عملية املتابعة فيما بني الدورات بالتعاون مع املنسقني اإلقليميني جملموعات الدول األعـضاء             
 مبـا يف  وكانت املواضيع اليت تغطيها املشاورات واسعة النطـاق،     . والُشعب الفنية لألونكتاد  

ذلك اإلحاطات الفنية املتعلقة باالجتماعات املقبلة وأيضاً املـسائل املتعلقـة باملنـشورات،             
كاإلحاطة اليت قدمها نائب األمني العام بشأن تنفيذ سياسات األونكتاد املتعلقة باملنـشورات      

  .٢٠١٣فرباير / شباط١٩يف مشاورة الرئيس اليت جرت يف 
يرمي إىل توفري حملة عامة     " دليل للمندوبني اجلدد  "ت عنوان   وأعدت األمانة دليالً حت     -١٧

. مفيدة عن األونكتاد، وسيتاح الدليل يف شكل كُتيب ورقي وآخر إلكتروين بعد مدة قصرية             
       /تـشرين األول  وقد ُنظمت الدورة التوجيهية الـسنوية األخـرية للمنـدوبني اجلـدد يف              

.  خالل النصف الثاين من العام     ٢٠١٣ طبعة عام    ، ومن املقرر باملثل أن تصدر     ٢٠١٢أكتوبر  
وإضافة إىل ذلك، ولضمان إجراء تنسيق شامل مع اجملموعات اإلقليمية، واصل األمني العـام   

، وعني مؤخراً منـسقاً إقليميـاً       منسقني إقليميني معينني  ملمارسة اليت تقضي بوجود     باالعمل  
  . األمانة وبعثات الدول العربية يف جنيفللدول العربية من أجل تيسري تبادل املعلومات بني 
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وُيستعرض سنوياً التقدم الواسع احملرز يف تعزيز التواصل واالتصاالت خالل الدورة             -١٨
ويف الدورة الرابعة والستني للفرقة العاملة اليت ُعقدت يف         . اليت تعقدها الفرقة العاملة يف الربيع     

قيام بالكثري لتعزيز التواصل واالتصاالت على      ، أفادت األمانة أنه قد مت ال      ٢٠١٣مارس  /آذار
وتلقت األمانة بعض التعليقات املشجعة     . ٢٠٠٩النحو احملدد يف استراتيجية االتصاالت لعام       

 وسائط اإلعالم لألحداث الكربى     يف استجابة والتحسينات يف اتصالنا بالدول األعضاء      بشأن  
وفيمـا يتعلـق    .  يف أعمال األونكتاد   واحلمالت الصحفية ويف زيادة مشاركة اجملتمع املدين      

قدر من التغطية   بوسائط اإلعالم، واصل األونكتاد صقل محالته الصحفية لكي يكفل أقصى           
 جهود خاصة لتعزيز الدعاية من أجل تقرير أقل البلدان منواً داخـل             وتبذل. للتقارير الرئيسية 

 بلداً من أقل البلدان     ١٥ يف    مؤمترات صحفية  ٢٠١٢وُعقدت يف عام    . أقل البلدان منواً ذاهتا   
، وضمت مسؤولني حكوميني رفيعي     ٢٠١١منواً بعد أن كان عددها مخسة مؤمترات يف عام          

  . املستوى
. وتشكل ترمجة املنشورات أداة هامة لنشر املواد البحثيـة والتحليليـة لألونكتـاد              -١٩
تطرح إشكالية بالنظر إىل تزال حاالت التأخر يف الترمجة وقلة عدد املنشورات اليت ُتترجم         وال

وقد وضعت خـدمات املـؤمترات      . حمدودية املوارد املتاحة ألقسام الترمجة يف األمم املتحدة       
لألونكتاد ومكتب األمم املتحدة يف جنيف عملية إلجراء مشاورات منتظمة من أجل البحث             

اضـر  يف الوقـت احل   وُتعقـد   . عن إجياد وحتديد حلول ممكنة للمشكلة يف الوقت املناسب        
اجتماعات بانتظام، حسبما يلزم، غري أهنا تعقد مرة كل شهرين على األقل علـى مـستوى          

ويف موازاة ذلك، تتخذ األمانـة تـدابري   .  على مستوى العمل   كبار املوظفني ومرة يف الشهر    
ومن بني هذه التدابري إعداد االستعراضات العامـة لتقـارير         . لتوسيع نطاق املواد اليت تترجم    

ومثة تدبري آخر   . د الرئيسية وتقدميها لكي تترجم جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة         األونكتا
 صفحة كحد   ١٠٠هو تنفيذ قرار إداري يقضي بتقليص عدد صفحات مجيع املنشورات إىل            

وتقليل عدد صفحات املنشور دون     . أقصى باستثناء عدد قليل من احلاالت اليت هلا ما يربرها         
فيد يف تيسري إمكانية إدارة ترمجة منشورات األونكتاد فحـسب، بـل            املساس جبودته لن ي   

سيقلص أيضاً الفترة الزمنية الالزمة لترمجتها ويوفر املوارد يف كل مرحلة من مراحل إعـداد               
  .املنشور وجيذب مزيداً من القُراء

وال تزال األمانة أيضاً تلتزم بزيادة حتسني االتـصاالت والتواصـل يف األونكتـاد                -٢٠
ويف هذا اخلصوص يعمل األونكتاد مع مكاتب االتصاالت يف وكـاالت األمـم    . وتبسيطها

املتحدة األخرى من أجل التعلم منها وتطبيق أفضل املمارسات، وعلى وجه اخلصوص حتسني             
وقد وضع األونكتاد يف الوقت احلاضر مبادئه التوجيهية        . تطبيق وسائط التواصل االجتماعي   

. اصل االجتماعي وعزز وجوده على مواقع اليوتيوب وفليكـر وتـويتر          املتعلقة بوسائط التو  
وينشر األونكتاد من خالل موقع تويتر املعلومات املتاحة بشأن املواد اإلخباريـة لألونكتـاد       

وكثرياً ما ُيعيد بعد ذلك املستعملون اآلخـرون        . ومنشوراته واجتماعاته وتسجيالته املصورة   
 يف ذلك هيئات األمم املتحدة واجملتمـع املـدين واألوسـاط            لتويتر بث هذه املعلومات، مبا    



TD/B/60/5 

GE.13-50920 10 

 يف أوائـل    ٣٠٠وقد ارتفع عدد متابعي حساب األونكتاد على موقع تويتر من           . األكادميية
ومن خالل إعادة   . من هذا العام  يونيه  /حزيران متابع يف    ١٤ ٢٠٠ إىل أكثر من     ٢٠١١ عام

انتشار هذه املعلومات أكرب بكـثري مـن        نشر هذه املعلومات لتقامسها مع اآلخرين، سيكون        
  .ذلك
وخيترب األونكتاد أيضاً شراكات استراتيجية مع منظمات أخرى وجامعات ووسائط            -٢١

وأحد األمثلة علـى    . إعالم لتعزيز الوعي العام والتراسل فيما خيص أنشطة حمددة لألونكتاد         
     /حزيـران الـيت عقـدت يف    ذلك هو التعاون مع جامعة ويبستر لدعم الندوة العامة الرابعة           

  .٢٠١٣يونيه 
وفيما يتعلق باملوقع الشبكي لألونكتاد، ركز األونكتاد جهوده على تقـدمي مـواد               -٢٢

ويف الفترة املمتدة مـن     . إخبارية آنية ونقاط رئيسية بشأن الصفحة الرئيسية للموقع الشبكي        
 ٤٠ي زيادة تبلغ نسبتها حنو ، سجل املوقع الشبك٢٠١٣يونيه /حزيرانإىل يناير  /كانون الثاين 

نتيجة لتنـسيق   وجاء ذلك. ٢٠١٢يف املائة يف املواد اإلخبارية مقارنة بالفترة نفسها من عام  
داخلي أفضل ألنشطة االتصاالت وللجهد املستمر الذي يبذله قسم االتـصاالت واإلعـالم             

نـشطة  والتواصل إلذكاء الوعي داخل الُشعب من أجل تقدمي معلومـات فوريـة عـن األ              
كـبرية  وجرت حتسينات   . واملنشورات واملناسبات اليت ُتنظم ألغراض التواصل واالتصاالت      

،  البعثـات  تـائج  ون ،من االجتماعات احلكومية الدولية   املستخلصة   الشبكيةلنشر احملتويات   
وأنشطة املؤمترات وأنشطة التعاون التقين على الصفحة الرئيسية أو على املواقع الفرعية لكـل         

وواصلت األمانة تعزيز املوقع الشبكي لألونكتاد وأحرزت تقدماً        .  بأقل قدر من التأخري    منها
 إلعادة  SharePoint)(وخضع حمرك البحث شري بوينت      . يف حتسني تسهيالت البحث القائمة    

هيكلة كبرية أدت إىل إدخال عدة حتسينات على صعيد املستخدم النهائي، وعلى األخـص              
 وزيادة إبراز أنواع النواتج وحتسني التفاعل وزيـادة اسـتخدام           وجود صفحة نتائج مبسطة   

وأصبح مبقدور األونكتاد يف الوقت احلاضـر، بفـضل         . عمليات التصنيف يف لوحة التصفية    
. خمتلف األدوات املتاحة، مجع جمموعة واسعة من اإلحصاءات اليت تتعلق بتحميـل الوثـائق             

نطاق الوثائق واملنشورات املتاحة على املوقـع       وستتيح هذه اإلحصاءات لألمانة تتبع شعبية و      
  . الشبكي لألونكتاد

وال يزال جيري حتسني نشر أعمال األونكتاد على املستويني الـوطين واإلقليمـي،               -٢٣
وعلى سبيل املثال، تدعم مجيع ُشعب األونكتـاد        . والسيما من خالل براجمه لبناء القدرات     

ورات تدريبية مصممة خصيصاً للمواضيع اخلاصة بكل     املعهد االفتراضي لألونكتاد يف تقدمي د     
وتسهم مجيع الُشعب كذلك يف تقدمي دورة دراسية إقليمية بشأن القـضايا الرئيـسية              . منها

على أسـاس عملـها     ) "١٦٦دورة الفقرة   "(املدرجة يف جدول األعمال االقتصادي الدويل       
السنتني وهي تضم وحـدات     وقُدِّمت مخس دورات دراسية يف كل فترة من فترات          . الغالب

 واالستثمار األجنيب املباشـر     منائية للنظم التجارية واملالية؛   اجلوانب اإل : تتناول املواضيع التالية  
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 واالتفاقـات   ؛ والنقل الدويل وتيسري التجارة    ؛ والتكنولوجيا واقتصاد املعرفة   ؛وإنشاء املشاريع 
  .التجارية اإلقليمية واملتعددة األطراف

نسيق األنشطة داخلياً وخارجياً، بوسـائل منـها حتـسني العمليـات            تعزيز ت   -دال  
  واإلجراءات

فيما يتعلق بتنسيق األنشطة داخلياً وخارجياً، أشارت األمانة يف خطة عملها إىل أن               -٢٤
خمتلف اهلياكل القائمة للتنسيق، مثل جلنة تنسيق والية الدوحة، وفرق العمل املشتركة بـني              

املنشأة لنتائج حمددة، وبالطبع اجملموعة املشتركة بني الوكـاالت         الشعب وجمموعات العمل    
بيـد أن األمانـة     . املعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، ال حتتاج إىل تكملتها هبياكل إضافية         

أشارت أيضاً إىل أن املضي يف تطوير الدور القيادي لألونكتاد يف اجملموعة املـشتركة بـني                
 ناهيك عن احلفاظ على هذا الدور، يقتـضي       ة والقدرات اإلنتاجية،    الوكاالت املعنية بالتجار  

  .ختصيص املوارد
ويّسر األمانة أن تشري إىل أن اجلهود املبذولة لتحسني آليات التنسيق القائمة ال تزال                -٢٥

وتواصل جلنة تنسيق والية الدوحة االجتماع بصورة منتظمة لإلشراف على أنشطة           . مستمرة
ىل ذلك، فإن فرق العمل املشتركة بني الشعب املعنية مبسامهة األونكتاد يف            وإضافة إ . املنظمة

 والتحضريات للذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس األونكتاد       ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      
ولتحسني اتساق عمل أمانة األونكتاد مـع       . فضالً عن البحوث املشتركة قد واصلت عملها      

دة التنسيق الداخلي وتبادل املعلومات مبا يتمشى مع قرارات اجمللس          املنطقة العربية وتوخياً لزيا   
ذات الصلة، أنشأ األمني العام فرقة عمل تقنية خمصصة للدول العربية تضم مـوظفني مـن                

وتقوم أكثر من شعبة واحدة بتنظيم وخدمة      . خمتلف الشعب ممن لديهم اخلربة واإلملام باملنطقة      
الستثمار واملشاريع والتنمية واملنتدى العاملي للخدمات الذي ُعقد جلنة التجارة والتنمية وجلنة ا

إتاحة دراسة مواضـيع  مؤخراً وعدد متزايد من اجتماعات اخلرباء، مما يعزز التآزر عن طريق            
   .كل منها على حنو متعدد األوجه

وإضافة إىل عمـل اجملموعـة      . وجيري إحراز تقدم أيضاً يف جمال التنسيق اخلارجي         -٢٦
شتركة بني الوكاالت املعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية اليت تعمـم أنـشطتها بـصورة             امل

منتظمة على املوقع الشبكي لألونكتاد، تعمل األمانة على زيادة مشاركتها يف آليات التنسيق             
اإلقليمية اليت تتوىل اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة تنسيقها وهو ما يشمل األعمال التحليليـة        

ويشارك األونكتاد بانتظام يف آليات تشاورية عديدة مشتركة بـني      . افة إىل التعاون التقين   إض
الوكاالت، مثل اللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحـدة، واللجنـة            
 الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وجمموعة األمم املتحـدة           

  .اإلمنائية
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ويواصل األونكتاد اجلهود اليت يبذهلا لتعزيز أواصر التعاون املشترك بني الوكاالت يف              -٢٧
وترد يف هذا التقرير ثالثة أمثلة على ذلك لكن النواتج املشتركة           . عدة جماالت من جماالت عمله    

ويف . ٢٠١٣-٢٠١٢اليت تغطي مجيع جماالت الربامج الفرعية اخلمسة حتققت يف فترة السنتني            
العاملية معاً على مواءمة املنـهجيات    جمال اإلحصاءات مثالً، يعمل األونكتاد ومنظمة التجارة        

تاد وحيث إن األونك  .  بيانات إحصائية عن التجارة الدولية يف اخلدمات وجتارة السلع         عدادوإ
 الـرئيس   يؤدي دوراً هاماً يف حتديد وتعزيز اإلطار اإلحصائي العاملي، فقد احتفظ بواليـة            

وعالوة على ذلك، طُلـب إىل      . ٢٠٠٩املشارك للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية منذ عام        
األونكتاد املشاركة يف جمموعة أصدقاء الرئيس هبدف زيادة تنسيق األنشطة اإلحصائية داخل            

ويسهم األونكتاد أيضاً يف أعمال فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت          . منظومة األمم املتحدة  
منظمة التجارة العاملية   كل من   دعو إىل عقدها أيضاً     ياليت  والتجارة الدولية   عنية بإحصاءات   امل

 وصندوق النقد الـدويل     واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة األغذية والزراعة      
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة وجلـان             

 املتحدة اإلقليمية، إضافة إىل املشاركة يف عمل فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت               األمم
  .واملعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات

وعلى صعيد املسائل املتعلقة بالتجارة، استهل األونكتاد إنشاء منتدى األمم املتحدة             -٢٨
بني األونكتاد ومنظمة األغذية والزراعة     املعين مبعايري االستدامة ودعمه، وهو مشروع مشترك        

. ومركز التجارة الدولية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية           
ويعمل املنتدى بوصفه منرباً حمايداً ومستقالً وموثوقاً لتوفري املعلومات املتعلقة باملعايري اجلديدة            

األسواق البيئية أو أسواق االستدامة البيئية اليت تشهد توسـعاً           واملنبثقة عن الناشئة واملتنوعة   
سريعاً واليت تؤدي فيها اآلثار الصحية واالجتماعية والبيئية لإلنتاج واالستهالك دوراً هامـاً             

وسيضطلع منتدى األمم املتحدة املعين مبعـايري       . متزايداً يف حتديد شكل أفضليات املستهلكني     
 بأنشطة التحليل والتجريب وبناء القدرات يف هذا اجملال وسـيعاجل           االستدامة بصورة منهجية  

املشاكل العامة واالستراتيجية اخلاصة مبعايري االستدامة الطوعية على حنو متسق بدون تأييـد             
 ٢١وقد استهل املنتدى يف جنيـف يـومي         . أي معيار حمدد أو إضفاء الصبغة الشرعية عليه       

  . ٢٠١٣مارس /آذار ٢٢و
ال االستثمار، تعمل األمانة أيضاً بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة،           ويف جم   -٢٩

 ومن خـالل تنظـيم      بتقرير االستثمار العاملي  وبصفة أساسية على إعداد مسائل عدة خاصة        
وإضافة إىل ذلك، توفر . حلقات دراسية مشتركة لنشر رسائل السياسة العامة الرئيسية للتقرير  

لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم لتيسري استعراض السياسات االستثمارية         املكاتب القطرية   
  ).Empretec(وعمليات تنظيم املشاريع 
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  التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادل وشفافية وفعالية إدارة املوارد البشرية  -هاء  
املبذولـة  يف جمال املوارد البشرية، أشارت األمانة يف خطة العمـل إىل أن اجلهـود            -٣٠

لتحقيق أهداف حتسني التمثيل اجلغرايف واجلنساين ستستمر، على سبيل املثال، عـن طريـق              
توسيع نطاق اجلهود لتشمل الشبكات املهنية واألوساط األكادميية والدول األعضاء، وذلك           

من لزيادة جمموعة املتقدمني املؤهلني لوظائف األونكتاد ولتعزيز اجلهود الرامية إىل االستفادة            
  .جمموعة جغرافية أوسع يف جمال االستشارة

وعلى صعيد هذه األنشطة، يسرُّ األمانة أن تشري إىل اختاذ عدة مبادرات منذ ذلـك                 -٣١
احلني لتحسني التواصل كوسيلة لتحقيق توازن جغرايف وجنساين أكثر إنصافاً بني املـوظفني             

تحسني االتصاالت مع الـدول   تبذل جهود ل،وكمثال. واخلرباء االستشاريني على حد سواء  
 إرسال رسائل إلكترونية بصورة     من خالل  يف أمانة األونكتاد  املتاحة  األعضاء بشأن الشواغر    

يف املـستقبل  وحاليـاً   يف األمانة  عن الشواغر منتظمة إىل البعثات الدائمة يف جنيف لإلعالن        
لبعثات الدائمة إىل نـشر     وتدعو األمانة ا  . وضع هذه اإلعالنات على بوابة املندوبني     و القريب

 الفئات املستهدفة ذات الصلة يف بلداهنا وتشجيع مجيع         هذه اإلعالنات على نطاق واسع بني     
وجتري األمانة أيضاً اتـصاالت مـع اللجـان اإلقليميـة           . املتقدمني املؤهلني لتقدمي طلباهتم   

من أجـل حتديـد     واملنظمات اإلقليمية األخرى إضافة إىل الشبكات املهنية طلباً للمساعدة          
  .املرشحني احملتملني، وجيري النظر يف استخدام وسائط اإلعالم الدولية بشكل انتقائي

وكخطوة أخرى لتعزيز الشفافية والفعالية يف إدارة املوارد البشرية لألمانة، أُطلقـت              -٣٢
وُصـممت الـصفحة    . ٢٠١٣مـايو   /أيار ١صفحة شبكية جديدة لوظائف األونكتاد يف       

ائف بصورة فنية وسهلة االستعمال إىل حد بعيد حبيث ميكن حتـسني تبـادل              الشبكية للوظ 
املعلومات مع الدول األعضاء على النحو املطلوب يف الدورة التاسـعة واخلمـسني جمللـس               

وستكون الصفحة  .  واملبني يف خطة العمل    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولالتجارة والتنمية املعقودة يف     
وتعمل األمانة أيضاً على إظهار     . زية والفرنسية على حد سواء    الشبكية متاحة باللغتني اإلنكلي   

وتعكف األمانة أيـضاً    . املعلومات باالستعانة بوصلة على بوابة املندوبني يف املوعد املناسب        
على وضع مبادئ توجيهية تتعلق بسياسات املوارد البشرية وأفضل املمارسات سُتـستخدم            

دريب يف تعزيز فعالية إدارة املوارد البشرية من خالل         وسيفيد هذا الت  . لتدريب مدراء الربامج  
  .ضمان إطالع املدراء على مجيع اإلجراءات املنطبقة واتباعها على وجه السرعة

وستواصل األمانة تقدمي معلومات حمدثة منتظمة عن املؤشـرات املتعلقـة بـاملوارد        -٣٣
 نـوفمرب /تـشرين الثـاين   عقد يف   البشرية إىل الدول األعضاء يف دورات الفرقة العاملة اليت تُ         

  .ديسمرب/كانون األولو
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  استراتيجية فعالة جلمع التربعات وضع   -واو  
أشارت األمانة يف خطة العمل إىل أن وجود استراتيجية فعالة جلمع التربعات يتمشى           -٣٤

بالكامل مع جهود األمني العام الرامية إىل تعزيز األونكتاد، وتعهـدت بوضـع مـشروع               
  .ة جلمع التربعات لكي ينظر فيهاستراتيجي

ويّسر األمانة أن تشري إىل أن مشروع هذه االستراتيجية قد ُعمِّـم علـى الـدول                  -٣٥
وُدعيت مجيع البعثات الدائمة إىل النظر يف مـشروع         . ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٢األعضاء يف   

لنظر إىل  وبـا . االستراتيجية والتشاور مع عواصم بلداهنا قبل مناقشة مشروع االسـتراتيجية         
الصلة الوثيقة القائمة بني مشروع استراتيجية مجع التربعات وتنسيق املساعدة التقنيـة الـيت              
نقدمها، اقترحت األمانة أن تنظر الدول األعضاء يف مشروع استراتيجية مجع التربعات خالل             

، سبتمرب/أيلوليف  دورة الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية املعقودة          
وقد أُدرجت هذه املناقشة يف جدول األعمال للـدورة اخلامـسة           . اليت تتناول التعاون التقين   

، وسينظر اجمللس يف نتـائج هـذه        ٢٠١٣سبتمرب  /أيلولوالستني للفرقة العاملة املعقودة يف      
  .املناقشات يف دورته الستني

   حمددإمكانية إنشاء صندوق استئماين غري خمصص لغرض  -زاي  
أشارت األمانة يف خطة العمل إىل أن إنشاء صندوق استئماين غري خمصص لغـرض                -٣٦

وكانت األمانـة   . حمدد هو حمل ترحيب، وتعهدت بوضع اقتراح جديد عن إمكانية إنشائه          
وقد . ٢٠١٢تأمل يف األصل أن تعمم اقتراحاً يتعلق هبذا الصندوق االستئماين قبل هناية عام              

 بسبب ضرورة ضمان التنسيق املناسب واالمتثال للقواعد واألنظمـة ذات           تأخر القيام بذلك  
ويّسر األمانة أن تشري إىل أن االقتراح قد ُعرض على الدول األعـضاء             . الصلة لألمم املتحدة  

 سيكون باإلمكان   ،وعندما توافق الدول األعضاء على االقتراح     . من هذا العام  يوليه  /متوزيف  
  . بعد موافقتها بوقت قصريتشغيل الصندوق االستئماين

  اخلامتة  -ثالثاً  
ويـسري  . ال تزال أمانة األونكتاد تلتزم بعملية حتسني التنظيم واإلدارة يف األونكتاد            -٣٧

ومتثل خطة العمـل    . مع إحراز تقدم يف هذا اخلصوص     تنفيذ خطة العمل يف املسار الصحيح       
. راء األمني العام اجلديد لألونكتاد    وثيقة حية وميكن أن تتطور لتعكس األولويات الناشئة وآ        

 أداء املنظمة   تعزيزاألعضاء يف العمل معاً على      وتتطلع األمانة إىل تلقي دعم مستمر من الدول         
  . بفعاليةلواليتها 

        


