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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤ سبتمرب/ أيلول٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال ) أ(١٢البند 

متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها يف         
 رة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية املعقـودة        الدو
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦يف 

  بناء أونكتاد أقوى    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
أن ) األونكتاد الثالث عشر  (قرر املؤمتر يف دورته الثالثة عشرة املعقودة يف الدوحة            

لس التجارة والتنمية وتقّيم التقدم احملرز يف تنفيـذ املقـررات           تدرس الدورات السنوية جمل   
ونظر اجمللـس، يف    . املتعلقة بتقرير وحدة التفتيش املشتركة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات         

دورته الستني، يف تقرير مرحلي وطلب إىل األمانة مواصلة تعزيـز التنظـيم واإلدارة يف               
طلب، باالستناد إىل املداوالت اليت أجريـت يف        األونكتاد من خالل تنفيذ خطة العمل، و      

إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال، تقدمي تقرير مرحلي شامل عن التنفيذ يف دورته               
  . احلادية والستني

ويعرض هذا التقرير بداية ما أحرز من تقدم يف تنفيذ خطة العمل، وهي خطـة                 
مث يعرض التقرير املبادرات    . تدعي التعزيز تتضمن سبعة جماالت أساسية اعترب اجمللس أهنا تس       

اإلضافية اليت اختذها األمني العام لألونكتاد من أجل بناء منظمة أقوى، متشياً مع التزامـه               
  .املعلن جتاه الدول األعضاء يف األونكتاد
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ويظهر التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل املتفق عليها، ال سيما يف تعزيـز                 
ويساهم حتسني نشر   . التصاالت ويف تدعيم تنسيق األنشطة الداخلي واخلارجي      التواصل وا 

. مواد التقييم يف التعلم املتصل مبيادين منها حتسني تـصميم املـشاريع واإلدارة والتنفيـذ             
ويتواصل العمل على دمج اإلدارة القائمة على النتائج، ويتوىل األمني العام عـن كثـب               

ويف هذا الصدد، يعرض التقرير عدداً من املبـادرات         . املضمارتوجيه التقدم احملرز يف هذا      
وتتـوخى  . الصادرة عن األمني العام هبدف تدعيم املنظمة يف سبيل حتقيق نتائج أفـضل            

املبادرات تشجيع حتسني املساءلة الداخلية وإنعاش املنظمة، فضالً عن تقوية صدى عمـل             
  .األونكتاد
 مبناسبة الذكرى السنوية اخلمـسني      ٢٠١٤ ويف االحتفاالت اليت أقيمت يف عام       

إلنشاء األونكتاد، الحظ األمني العام أن املنظمة تطورت على مدى السنوات اخلمـسني             
ملتزم باحلفاظ على ما مييزه     "املاضية مواكبة تطور الدول األعضاء فيها وقال إن األونكتاد          

ة على مواصلة تعزيـز     وهكذا تظل أمانة األونكتاد منكب    ". من روح التكيف واالستجابة   
  . أساليب عملها، وهي واثقة من أن إجراءاهتا تساهم يف بناء أونكتاد أقوى وأشد تأثرياً
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  مقدمة  -أوالً  
أن ) األونكتاد الثالث عـشر   (لثالثة عشرة املعقودة يف الدوحة      قرر املؤمتر يف دورته ا      -١

تدرس الدورات السنوية جمللس التجارة والتنمية وتقيم التقدم احملرز يف تنفيذ املقررات املتعلقة             
ونظر جملس التجارة والتنمية يف . بتقرير وحدة التفتيش املشتركة، وتتخذ ما يلزم من إجراءات

 يف خطة عمل لتعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، وهـي خطـة             دورته التاسعة واخلمسني  
وضعت وفقاً لالستنتاجات املتفق عليها يف الدورة االستثنائية السادسة والعـشرين جمللـس             

وطلب اجمللس إىل األمانة يف الـدورة       . ٢٠١٢يوليه  /متوز ٦التجارة والتنمية اليت ُعقدت يف      
إلدارة يف األونكتاد بتنفيذ خطة العمل املقدمة يف الـدورة          التاسعة واخلمسني تعزيز التنظيم وا    

وطلب اجمللس أيضاً   . إىل مداوالت اجمللس  اً  ، واستناد TD/B/59/CRP.2كما وردت يف الوثيقة     
ويف . ٢٠١٣سبتمرب /أيلولتقدمي تقرير مرحلي شامل عن التنفيذ يف دورته الستني املعقودة يف     

التنمية يف التقرير املرحلي وطلب إىل األمانـة مواصـلة          الدورة الستني، نظر جملس التجارة و     
تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد من خالل تنفيذ خطة العمل، وطلـب، باالسـتناد إىل               
املداوالت اليت جرت يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال، تقدمي تقرير مرحلي شامل            

ى هذا التقرير تقدمي معلومات عـن املـضي يف          ويتوخ. عن التنفيذ يف دورته احلادية والستني     
تنفيذ خطة العمل الرامية إىل تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، وإىل عـرض عـدد مـن                 
املبادرات الصادرة عن األمني العام لألونكتاد هبدف تدعيم املنظمة يف سبيل حتقيـق نتـائج               

  .أفضل
ة اجمللـس الـستني املعقـودة يف        واستعداداً لتنفيذ خطة العمل املنبثقـة عـن دور          -٢

، أحاطت األمانة علماً بتعليقات الدول األعضاء على خمتلف املبادرات          ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
وعالوة على ذلك، تعهد األمني العام حديث التعيني يف األونكتاد يف           . اليت تضطلع هبا األمانة   

الفعاليـة، واملـساءلة،     بالسهر على أن يتسم عمل أمانة األونكتاد بالكفاءة، و         ٢٠١٣ عام
وهلذا الغرض، أجرت األمانة منـذ      . والتركيز، واإلجناز املؤثر وال سيما على الصعيد الوطين       

ذلك الوقت عدداً من املناقشات واملشاورات اليت أفضت إىل حتديد مبادرات ترمي إىل تدعيم              
دة يف خطة العمـل     املنظمة، وتكفل يف اآلن ذاته مواصلة إحراز تقدم يف إجناز األنشطة احملد           

  .األصلية الرامية إىل تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد
ويعرض هذا التقرير بداية ما أحرز من تقدم إضايف يف تنفيذ خطـة العمـل، الـيت                -٣

وهي تشمل وضـع إطـار      . تتضمن سبعة جماالت أساسية اعترب اجمللس أهنا تستدعي التعزيز        
ئج، وتعزيز التواصل واالتصاالت، مبا يف ذلك مع البعثـات          متكامل لإلدارة القائمة على النتا    

اليت توجد مقارها يف جنيف، وتعزيز تنسيق األنشطة الداخلي واخلارجي بوسائل منها حتسني             
مث يعرض التقرير املبادرات اإلضافية اليت اختذها األمني العام لألونكتاد          . العمليات واإلجراءات 

  .مع التزامه املعلن جتاه الدول األعضاء يف األونكتادمن أجل بناء منظمة أقوى متشياً 
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  العناصر األساسية:  أونكتاد أقوىبناء  -ثانياً  

  إطار متكامل لإلدارة القائمة على النتائج  -ألف  
تعهدت األمانة يف خطة العمل بتعزيز جهودها يف جمال اإلدارة القائمة على النتـائج                -٤

دارة القائمة على النتائج يتسم بقدر أفضل من التكامل،         بإعداد وثيقة تعرض إطاراً حمسناً لإل     
وُوضع دليل للتعاون التقين يف جمال اإلدارة القائمة على النتائج يركـز            . مث تفعيل هذا اإلطار   

وإضـافة إىل ذلـك،   . على تصميم مشاريع األونكتاد واستخدام املوارد اخلارجة عن امليزانية  
ور، وكُلفت جلنة استعراض املشاريع التابعة لألونكتاد       أجري تدريب مستند إىل الدليل املذك     

  . على النتائجاً قائماً بضمان اتباع مجيع وثائق املشاريع اجلديدة هنج
 /نيـسان وأُعّد إطار لإلدارة القائمة علـى النتـائج يف األونكتـاد وأصـدر يف                 -٥

يف جمـال اإلدارة    ، وهو إطار يعرض العناصر األساسية لبناء هنج أكثر تكامالً           ٢٠١٣ أبريل
وشكل إعداد خطة األونكتاد الربناجميـة لفتـرة        . القائمة على النتائج لفائدة أمانة األونكتاد     

، بالنسبة إىل األمانـة، الفرصـة       ٢٠١٣، يف الربع األخري من عام       ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني  
ونكتاد من  الرمسية األوىل إلدخال ما يلزم من تنقيحات على األطر املنطقية للربامج الفرعية لأل            

 علـى وجـه   ٥ويتوخى اإلطار املنطقي املنقح للربنامج الفرعي  . أجل حتسني توجيه نتائجها   
يعرب بشكل أفضل عن النتائج اليت ميكن أن يساهم الربنامج الفرعـي           اخلصوص وضع تعريف  

يف حتقيقها بصورة واقعية، مبا يتيح حتسني توافق هذه األداة التنظيمية مع أعمـال الربنـامج                
 ٢٠١٧-٢٠١٦ونقحت الفرقة العاملة خطة األونكتاد الربناجمية لفتـرة الـسنتني           . فرعيال

، أكملت جلنـة    ٢٠١٤يونيه  /حزيرانويف  . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول ووافقت عليها يف    
  . الربنامج والتنسيق التابعة لألمم املتحدة استعراضها وقدمت توصياهتا لتقرها اجلمعية العامة

ن التقين، باشرت األمانة إجراًء يكفل خضوع مجيـع مقترحـات           وخبصوص التعاو   -٦
املشاريع اليت تتضمن أطراً منطقية جديدة لالستعراض والتحقق من إمكانية تقييم تلك األطر             

وتنظم حلقات عمل لتدريب مديري املشاريع      . املنطقية، متشياً مع سياسة األونكتاد التقييمية     
ئج، بغية تدعيم هنج اإلدارة القائمة على النتـائج يف إطـار            يف جمال اإلدارة القائمة على النتا     

  . مشاريع التعاون التقين
وترد يف الفصل الثالث من هذا التقرير تفاصيل عن اخلطوات اجلاريـة واملـستقبلية                -٧

  . صوب تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج

  تعزيز القدرة على الرصد والتقييم  -باء  
 يف تنفيذ جمموعة من التـدابري الراميـة إىل تعزيـز            ٢٠١٣يف عام   شرع األونكتاد     -٨

وتشمل التدابري ضمان التقييم املنـهجي لكـل        . االضطالع بوظائفه يف جمال الرصد والتقييم     
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مكون من مكونات برنامج عمل األونكتاد، مبا يكفل مراقبة الربامج على النحو الواجـب،              
بشأن مدى فعالية التدابري املتخذة وبشأن النتائج     والتمكني يف اآلن ذاته من استخالص دروس        

ويستمر العمل على وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية الرامية إىل تفعيـل سياسـة              . احملرزة
األونكتاد التقييمية، وُتتخذ خطوات لتحسني تعميم تقارير التقييم على الـدول األعـضاء             

املستفادة من هـذه التقـارير علـى        وغريها من األطراف املهتمة، إىل جانب نشر الدروس         
  . املستوى الداخلي، وفقاً ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج

، تضمنت خطة التقييم السنوية لألمانة تقييماً خارجيـاً لربنـامج           ٢٠١٣ومنذ عام     -٩
ويتوخى تقيـيم كـل برنـامج فرعـي         . فرعي من برامج األونكتاد تنظر فيه الفرقة العاملة       

بشأن أداء الربنامج الفرعي يف إطار والياته، وتقدمي توصـيات هبـدف            استخالص دروس   
تشجيع تعزيز حتقيق نتائج قابلة للقياس من تنفيذ برنامج عمله، وهي نتائج ميكن أن ُينظر فيها     
أيضاً باالقتران مع صياغة خطة األونكتاد الربناجمية لفترة السنتني يف إطـار دورة التخطـيط               

  . مبا يتماشى ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائجاالستراتيجي املقبلة، 
وجيري حتسني نشر تقارير التقييم باالقتران مع مواصلة حتديث الصفحات الـشبكية             -١٠

. املخصصة ملوضوع التقييم على املوقع الشبكي لألونكتاد كلما أُتيحـت تقـارير جديـدة             
قة العاملة املعنية بالتعاون التقين،     وعالوة على ذلك، ُيقدم إىل الدول األعضاء، يف دورات الفر         

تقرير يتضمن عرضاً عاماً للنتائج واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية املستمدة من التقييمات           
ويتضمن التقرير أيضاً فرعاً عن الدروس املـستفادة     . )١(اخلارجية اليت أُجريت يف العام السابق     

سية املتعلقة بالتحسينات اليت ميكن النظر يف       املستخلصة من التقييمات بغية تعزيز النقاط الرئي      
  . إدخاهلا فيما يتصل بأمور منها تصميم املشاريع وإدارهتا وتنفيذها

وجيري إحراز تقدم يف وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية الرامية إىل حتسني تفعيل               -١١
ن وحـدة   وقد وضعت سلسلة جديدة من امللخصات الصادرة ع       . سياسة األونكتاد التقييمية  

تفعيل سياسة األونكتاد التقييمية؛ وتعزيـز فهـم        : التقييم والرصد خدمة ألغراض ثالثة هي     
وتـشمل  . أفضل ملمارسات وعمليات التقييم والتقييم الذايت؛ ودعم عمليات التقييم الـذايت          

 املواضيع املتناولة يف السلسلة تشجيع استخدام نتائج التقييم والدروس املستفادة منه، ومدخالً           
بة إىل ختطـيط    والتبعـات بالنـس   (لنظرية التغيري، واالعتبارات اجلنـسانية يف التقييمـات         

  ).املشاريع/الربامج

__________ 

على سبيل املثال، قُدم استعراضان عاّمـان لتقييمـات أنـشطة األونكتـاد، كمـا وردا يف الـوثيقتني                    )١(
TD/B/WP/254 و TD/B/WP/263،      ر االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة      يف دوريت الفرقة العاملة املعنية باإلطا
 . والثامنة والستني على التوايلاخلامسة والستني
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ويف استعراض لقدرات كل كيان يف األمانة العامة لألمم املتحدة وممارساته يف جمال               -١٢
ت ، استنتج مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن األونكتـاد لديـه كـل املكونـا              )٢(التقييم

وسوف تستند أمانة األونكتاد    . مصداقية وموثوقية  واملمارسات الالزمة إلجراء تقييمات ذات    
إىل الدروس املستفادة من هذا التقييم األخري وستسعى إىل املضي يف تطوير املهام على النحو               
املناسب، مبا يشمل تدعيم القدرات على نطاق املنظمة يف جمال التقييم الذايت لضمان تـوافر               

  .صالبة قاعدة اإلثبات الالزمة إلرشاد عمليات التقييمو

  تعزيز التواصل واالتصاالت، مبا يف ذلك مع البعثات املوجودة يف جنيف  -جيم  
تعهدت األمانة يف خطة العمل مبواصلة إدخال حتسينات علـى أعمـال التواصـل                -١٣

قرها جملس التجارة والتنمية واالتصاالت وفقاً الستراتيجية األونكتاد يف جمال االتصاالت اليت أ
وخيضع التقدم احملرز يف    . ، واليت أُحرز بشأهنا تقدم بالفعل يف عدد من امليادين         ٢٠٠٩يف عام   

تدعيم التواصل واالتصاالت الستعراض سنوي يف دورة الفرقة العاملة اليت تعقـد يف فـصل              
ـ        . الربيع  /ة الـيت ُعقـدت يف آذار   وأفادت األمانة، يف الدورة السابعة والستني للفرقة العامل
، بأن باستطاعتها إثبات حدوث حتـسينات جليـة يف تنفيـذ اسـتراتيجية              ٢٠١٤ مارس

االتصاالت وأهنا تلقت تعليقات مشجعة خبصوص التحسينات املدخلة على اتـصاالهتا مـع             
ويف ختام االجتماع، رحبت الدول األعضاء بالتقـدم املـستمر يف تنفيـذ           . الدول األعضاء 

  .  االتصاالت وسياسة املنشوراتاستراتيجية
وإذ نظرت الدول األعضاء يف تقرير مفصل أعدته األمانة يف ذلك الوقـت، فلـن                 -١٤

وختـص هـذه النقـاط      . يتناول هذا التقرير بالتفصيل سوى نقاط قليلة عن هذا املوضوع         
 حتسني االتصاالت والتواصل مع الدول األعضاء املمثلة يف جنيـف واهليئـات املكونـة              )أ(

حتسني النشر والتواصل  )ج(تعزيز حضور األونكتاد على الشبكة؛ و )ب(الرئيسية األخرى؛ و  
  . لزيادة آثار عمل األونكتاد إىل أقصى حد، وخباصة نواجته البحثية

وسعياً إىل تعميق العالقات مع الدول األعضاء بواسطة البعثات الدائمة لدى مكتب              -١٥
مني العام اجلديد لألونكتاد، منـذ التحاقـه باملنظمـة يف           األمم املتحدة يف جنيف، التقى األ     

 اجتماعاً مع فرادى السفراء، وشرع يف       ٩٠، بأفرقة إقليمية، وعقد حنو      ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
عقد اجتماعات فطور مع جمموعات خمتلطة تضم عشرة ممثلني دائمني بغرض تبـادل اآلراء              

ية باالجتماعات واملنشورات واألنشطة    وإضافة إىل إصدار إخطارات رمس    . بصورة غري رمسية  
دليـل  األخرى لألونكتاد، نظمت األمانة دورة توجيهية للمندوبني اجلـدد واسـتحدثت            

مفيداً للدورة فضالً عن كونه مرجعاً يسهل على          ، باعتباره مكمالً  األونكتاد للمندوبني اجلدد  
ـ   . املندوبني استخدامه يف سياق عملهم يف األونكتاد       ك، عقـدت األمانـة     وعالوة على ذل

__________ 

 الصادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية واملتعلق بتعزيز دور التقيـيم وتطبيـق              ٢٠١٣انظر تقرير عام     )٢(
 ).A/68/70(نتائج التقييم على تصميم الربامج وتنفيذها وعلى التوجيهات املتعلقة بالسياسات 



TD/B/61/9 

GE.14-09556 8 

وافتتحت بوابة املندوبني . إحاطات إعالمية متنوعة بشأن االجتماعات احلكومية الدولية املقبلة   
، وأُضيفت إليها خصائص ومعلومات إضافية يف       ٢٠١٢ديسمرب  /اإللكترونية يف كانون األول   

" What's new"وُترسل أيضاً بالربيد اإللكتـروين نـشرة أسـبوعية بعنـوان            . ٢٠١٣عام  
لإلعالم بأنشطة األونكتاد احلديثة واملقبلة، مبا فيها املنشورات اجلديدة، وتوفري          ") اجلديد ما("

  . معلومات حمدثة بشأن االجتماعات واألنشطة اليت شارك فيها األمني العام
وتشدد استراتيجية االتصاالت على ضرورة زيادة إشراك اجملتمع املدين يف أنـشطة              -١٦

ق حتسني املشاركة يف االجتماعات واحللقات الدراسية وعن طريق تبـادل           األونكتاد عن طري  
وتويل االستراتيجية أمهية خاصة إلشراك منظمات اجملتمع املـدين مـن           . املعلومات إلكترونياً 

بلدان اجلنوب، وتدعو إىل إقامة شراكات لتعزيز احلوار بشأن القضايا الرئيسية اليت حيـددها              
  :ونكتاد مع اجملتمع املدين بالطرق التاليةوقد تواصل األ. األونكتاد
اإلخطارات اإللكترونية املوجهة إىل منظمات اجملتمع املدين هـي رسـائل             )أ(  

كل أسبوعني وتسلط الضوء على آخر أخبار األونكتـاد وأحباثـه            بالربيد اإللكتروين توجه  
ـ . ومنشوراته، وتقدم معلومات عن األنشطة اليت هتم اجملتمع املـدين          ل اإلخطـارات   وترس

  مشترك؛  ٢ ٥٠٠اإللكترونية إىل أكثر من 
جيري تيسري إسهام اجملتمع املدين يف العملية احلكومية الدولية مـن خـالل               )ب(  

وقد شارك عدد من اخلرباء من      . ضمان مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف اجتماعات اجمللس       
   السنة؛ اجملتمع املدين يف النقاشات واالجتماعات املعقودة خالل

ُعقدت مداوالت غري رمسية مع األمني العام وخنبة من ممثلـي منظمـات               )ج(  
اً وأعرب املشاركون جمدد. تنشط يف ميدان التجارة والتنمية وشبكات رئيسية يف اجملتمع املدين   

  . عن استمرار دعمهم للمنظمة وعزمهم على املضي يف املشاركة عن كثب يف تنفيذ والياهتا
ألونكتاد البحث عن طرق لتعزيز تواصله مع منظمات اجملتمع املـدين يف            ويواصل ا   -١٧

على  ويتوقف تنفيذ بعض التوصيات الواردة يف استراتيجية االتصاالت       . حدود املوارد املتاحة  
من أجل تعزيز املزيد من التواصل مع اجملتمع املـدين يف اجلنـوب               توافر املوارد، وذلك مثالً   
  . عددة على نطاق أوسعوإتاحة االتصال بلغات مت

فالـشركات ورابطـات    . وُيشرك األونكتاد القطاع اخلاص يف مجيع جوانب عمله         -١٨
األعمال التجارية تساهم فيما ُينجز من دراسات استقصائية جلمع البيانات وإعداد التحليالت            

ممثلون رفيعو املستوى مـن القطـاع اخلـاص للمـشاركة يف            اً  وقد ُدعي أيض  . السياساتية
ويف بعض احلاالت . ماعات األونكتاد احلكومية الدولية وأنشطة براجمه وهيئاته االستشارية اجت

ومن األمثلة احلديثة   . ُيسهم القطاع اخلاص مبشورة اخلرباء وبالتمويل ملشاريع املساعدة التقنية        
على هذا التعاون عمل األونكتاد يف جمال التجارة والقضايا اجلنسانية يف أنغـوال، والعمـل               
املتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومبادرة أسواق األوراق املالية املـستدامة، الـيت           
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تتوخى حبث السبل اليت ميكن من خالهلا ألسواق األوراق املالية العمل مع املستثمرين وهيئات   
 يف  - مبا ُيفضي إىل حتسني أدائهـا        -الرقابة والشركات من أجل حتسني شفافية الشركات        

ون البيئية واالجتماعية وقضايا حوكمة الشركات، وكيفية تشجيعها ُنهج االسـتثمار           الشؤ
  .ويتواصل استكشاف سبل تعاون أخرى. املسؤول يف املدى الطويل

وسعياً إىل إشراك الباحثني واألكادمييني بصورة استراتيجية يف النقاش والدعوة، ُيلقي             -١٩
دمون عروضاً بشأن مواضـيع متـصلة بنواجتـه         خرباء االقتصاد يف األونكتاد حماضرات ويق     

البحثية، وُيدعى أكادمييون بارزون إىل املشاركة يف اجتماعات األونكتاد وأنشطته احلكومية           
وعالوة على ذلك، يدعم املعهد االفتراضي لألونكتاد تدريس القـضايا التجاريـة            . الدولية

ان النامية والبلدان املـارة اقتـصاداهتا       واإلمنائية وحبثها يف اجلامعات ومعاهد األحباث يف البلد       
وعلى مدى السنوات العشر اليت مضت على إنشائه، منا املعهد االفتراضـي            . مبرحلة انتقالية 

وخالل .  بلداً ٥٢ جامعة ومركز أحباث يف      ١٠١وأصبح شبكة أكادميية عاملية حقيقية تضم       
 بلدان وسـاهم يف     ٩ة يف   تلك الفترة، شهد املعهد االفتراضي إطالق برامج ماجستري جديد        

واسُتخدمت مواد التدريس اليت    .  بلداً آخر  ١٣أو حتسني دورات تدريبية جامعية يف       /إعداد و 
ووزع .  بلـداً  ٢٩ طالبـاً يف     ٣٣ ٠٠٠يقـل عـن      ال أعدها املعهد االفتراضي لتعليم ما    

 منشور متعلق بالتجارة وصادر عن األونكتاد على مكتبات املؤسـسات           ٢١ ٧٠٠ الربنامج
 طالب يف إطـار جوالتـه       ١ ٣٠٠يزيد عن     وقدم تدريباً إىل ما    ٢٠٠٧ األعضاء منذ عام  

 بلـداً   ٤٠ أكادمييـاً مـن      ١ ٠٧٣وإضافة إىل ذلك، اكتسب     . الدراسية الثماين واألربعني  
مهارات ومعارف جديدة بفضل حلقات العمل والدورات التدريبية اإللكترونية اليت نظمهـا            

 مشروعاً حبثياً خاضـعاً     ١٦، واليت أفضت كذلك إىل خوض       ٤١املعهد االفتراضي وعددها    
 باحثـاً ناشـئاً     ٦١واحتضنت الشبكة أيـضاً     .  بلداً ١٥لإلشراف عكف عليها باحثون يف      

  .  بلداً بواسطة زماالت املعهد االفتراضي يف األونكتاد١٩ من
جـزة  وخبصوص تعزيز حضور األونكتاد على شبكة اإلنترنت، اتسمت األنشطة املن           -٢٠

 بتحسني توفري معلومات مالئمة للمستعمل ومناسبة التوقيت للفئات املستهدفة ٢٠١٣ يف عام
من املستعملني املداومني، وتطوير األدوات اإللكترونية وإدخال حتسينات تقنية على هيكـل            

وأُدمج يف املوقع الرئيسي عـدد مـن املواقـع      . املوقع الشبكي للمنظمة وأدوات البحث فيه     
ونتيجة لذلك، بات من املمكن . اليت كانت يف السابق مواقع خارجية ومستقلة بذاهتاالشبكية  

وأتاح املنـرب الـشبكي اجلديـد       . العثور على حمتوياهتا عن طريق البحث يف املوقع املتكامل        
ويسّهل ذلك  . لألونكتاد استحداث املزيد من املواقع الشبكية التفاعلية املخصصة للمؤمترات        

وُيذكر يف هذا السياق على سبيل      . ت والوثائق والتسجيل يف األنشطة الرئيسية     توفري املعلوما 
، والذكرى  ٢٠١٣ ، وندوة األونكتاد العامة لعام    ٢٠١٣ املثال املنتدى العاملي للخدمات لعام    

السنوية الثالثون لتأسيس فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة      
 مبا أُدخل   ٢٠١٤مارس  /وبالنظر إىل هذه التطورات، رحبت الفرقة العاملة يف آذار        . واإلبالغ

  ".حتسينات ملحوظة على املوقع الشبكي لألونكتاد"من 



TD/B/61/9 

GE.14-09556 10 

. ٢٠١٤-٢٠١٢ عرض عام لبيانات زوار املوقع الشبكي يف الفترة        ١ويرد يف اجلدول      -٢١
فعت يف كل شـهر علـى مـدى         ومن املشجع أن تظهر هذه البيانات أن أعداد الزوار قد ارت          

  . ٢٠١٤ و٢٠١٣ عامي
    ١اجلدول 

  عدد زيارات املوقع الشبكي

  الشهر

املوقع الشبكي 
  القدمي

)٢٠١٢( 

املوقع الشبكي 
اجلديد، 

unctad.org 
)٢٠١٢(  

Unctad.org 
)٢٠١٣( 

Unctad.org 
)٢٠١٤( 

 ٦٨٢ ١١٠ ٥٣٧ ١٠٧ - ٧٧٢ ١٣٨ يناير /كانون الثاين

 ٤٠٠ ١١٥ ٧٨٧ ١٠٦ - ٣١٩ ١٥٦ فرباير /شباط

 ٢١٩ ١٤٠ ٩٦٨ ١٣١ ٧٢٠ ٨٣ ٦٣٢ ٩٨  مارس /آذار

 ٢٧٥ ١٤١ ١٥٦ ١٣٥ ٥٨٤ ١٠٠ ٢٥١ ٣٠ أبريل /نيسان

 ٣٠٠ ١٣٥ ٣٧٠ ١٣٣ ١٢١ ٨٨ ٨٤٠ ٤١ مايو /أيار

 ٦٢٦ ١١٩ ٢٩٦ ١١٤ ٦٤٨ ٦٧ ٨٩٣ ٣٥ يونيه /حزيران

 - ١٤٨ ٩٧ ٢٣٦ ٧٣ ٧٦٩ ٢٣ يوليه /متوز

 - ٠٥٥ ٨٦ ٤٧٤ ٦٦ ٢٩٢ ١٩ أغسطس /آب

 - ٢٣٧ ١١٩ ٣٠٠ ٨٨ ٤١٥ ٢١ سبتمرب /أيلول

 - ٢٦٤ ١٢٩ ٩٩٠ ١٠٦ ٧٦٥ ٢٥ أكتوبر /تشرين األول

 - ٥٢٦ ١٣٢ ١١٢ ١١٨ ٢٥٦ ٢٣ نوفمرب /تشرين الثاين

 - ٨٩٧ ١٠٦ ٥٢٠ ١٢٠ ٦٣٨ ١٥ ديسمرب/كانون األول

 ٥٠٢ ٧٦٢ ٢٤١ ٤٠٠ ١ ٧٠٥ ٩١٣ ٨٤٢ ٦٣٠ اجملموع

، وُشغل بالتوازي   ٢٠١٢مارس  / آذار ١٥ الشبكي اجلديد يف     unctad.orgافُتتح موقع    :مالحظة  
وُتظهر بيانات  . مع املوقع الشبكي القدمي لتمكني زوار املوقع الشبكي من التكيف مع هيكل احملتوى اجلديد             

  .  األرقام املتاحة وقت إعداد هذه الوثيقة٢٠١٤ عام

ئط التواصـل   وكان لألمانة واألمني العام لألونكتاد حضور نـشط علـى وسـا             -٢٢
وسجل األونكتاد زيادة ملحوظة يف متابعة حسابيه على تويتر         . ٢٠١٣ االجتماعي منذ عام  

علـى تـويتر بأربعـة أضـعاف        ) UNCTAD@(وارتفع عدد متابعي املنظمة     . والفيسبوك
 متـابع يف    ٣٢ ٠٠٠ إىل ما يزيد عـن       ٢٠١٢ديسمرب  / متابع يف كانون األول    ٨ ٠٠٠ من

 عرض عام لعدد متابعي عينة من منظمات األمـم         ٢ يف اجلدول    ويرد. ٢٠١٤يونيه  /حزيران
  . املتحدة املوجودة مقارها يف جنيف على تويتر
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    ٢اجلدول 
عرض عام لعدد متابعي عينة من منظمات األمم املتحدة املوجودة مقارها يف جنيف على              

    تويتر
  )٢٠١٤يونيه /بتاريخ حزيران(
 املتابعون على تويتر 

 ٤٠٠ ٣٢  األونكتاد

 ٠١١ ٤ مركز التجارة الدولية

 ١٠٠ ١٧ املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 ١٠٠ ١٨ جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا

 ٧٠٠ ٢١ معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

 ٠٠٠ ٣٠ االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٤٠٠ ٣٤ منظمة العمل الدولية

متواصلة من أجل تطوير املوقع الشبكي وتعزيز احلضور علـى          وتبذل األمانة جهوداً      -٢٣
  .وسائط التواصل االجتماعي بغية ضمان استمرار هذه االجتاهات اإلجيابية

 بوضع استراتيجية نشر    ٢٠١٤مارس  /وخبصوص املنشورات، أفادت األمانة يف آذار       -٢٤
 يف بلـدان    وتنظم اإلصدارات الـصحفية بـالتزامن     . خمصصة لكل منشور أو حدث إصدار     

ومناطق خمتلفة، وتشمل احلمالت اإلعالمية برامج إذاعية وتلفزيونية وعروضـاً يف جمموعـة             
وقد عززت األمانـة تـوافر      . واسعة ومتنوعة من املؤسسات األكادميية ومؤسسات أخرى      

املنشورات اإللكترونية، وهي ترصد التعليقات على هذه املنشورات، ال سـيما يف التقـارير              
وميكـن  . ويشمل الرصد تقصي عدد االقتباسات الصحفية وحتميالت منـشوراهتا        . الرئيسية

فعلى سـبيل املثـال،     . بالفعل الوقوف على بعض النتائج اإلجيابية املترتبة على تلك اجلهود         
، مقارنة  ٢٠١٣استعراض النقل البحري     يف املائة يف عدد حتميالت       ٣٠ُسجلت زيادة بنسبة    

وسعى األونكتاد بنشاط أيضاً    . ير يف الفترة ذاهتا من السنتني      من هذا التقر   ٢٠١٢بنسخة عام   
ومثـة  . نشر املشترك كوسيلة لتوسيع نطاق توزيع منشوراته والوصول إىل مجهور جديد        إىل ال 

أمثلة جيدة على إعداد مواد مشتركة بالتعاون مع وكاالت حكوميـة ومنظمـات دوليـة               
الوكالة األملانية للتعاون الدويل، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان            (

مج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة،           االقتصادي، وبرنا 
  ).ومنظمة التجارة العاملية

وتواصل أمانة األونكتاد العمل عن كثب مع شعبة إدارة املؤمترات يف مكتب األمـم      -٢٥
. املتحدة يف جنيف لضمان ترمجة املنشورات، وخباصة التقارير الرئيسية، يف آجـال معقولـة     

، اليت ُبحث فيهـا     ٢٠١٤مارس  /ومنذ انعقاد الدورة السابعة والستني للفرقة العاملة يف آذار        
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هذا املوضوع وأعقبها طلب الدول األعضاء إىل األمانة مواصلة العمل مع مكتـب األمـم               
املتحدة يف جنيف من أجل ضمان ترمجة الوثائق واملنشورات وإتاحتها يف املوعد املناسـب،              

غري أنه يبدو   .  مع املكتب عدة مناقشات يف هذا املوضوع ومواضيع ذات صلة          أجرت األمانة 
دوائر الترمجة يف إدارة شؤون اجلمعية العامة        يف الوقت احلاضر أن قيود املوارد املفروضة على       

واملؤمترات التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة والترتيبات اجلديدة لتجهيـز املنـشورات يف             
وركّزت الترتيبات اجلديدة   . مل أخرى تواصل عرقلة التقدم يف هذا املضمار       جنيف ومراكز ع  

وحتاول . على أمور منها زيادة عدد املنشورات اإللكترونية وختفيض عدد املنشورات املترمجة          
أمانة األونكتاد ضمان عدم تـأثري ختفيـضات امليزانيـة املفروضـة علـى اإلدارة لفتـرة                 

منشورات األونكتاد لفترة السنتني احلالية، لكنها تواجـه   يف برنامج  ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
وتبـذل األمانـة    . ٢٠١٧-٢٠١٦ضغوطاً ملراعاة هذه التغيريات يف برنامج فترة الـسنتني          

قصارى جهدها للدفاع عن ضرورة احلفاظ على ترمجة منشوراهتا كوسـيلة للوصـول إىل              
امل لألونكتاد ونائبه هذه القضايا مع      وناقش األمني الع  . الفئات اليت تستهدفها يف شىت املناطق     

وكيل األمني العام واألمني العام املساعد لشؤون اجلمعية العامة واملؤمترات يف اجتماع ُعقـد              
هذه السنة، حيث أعرب الوكيل واألمني املساعد عن استعدادمها للعمل مبرونة مع األونكتاد             

  .  عن كثبوستواصل األمانة رصد هذا الوضع. ملعاجلة هذه املسألة

  تعزيز تنسيق األنشطة الداخلي واخلارجي  -دال  
عقدت جلنة املنشورات اجتماعات شهرية يف إطار التنسيق الداخلي ركزت حـىت              -٢٦

 إضافة إىل حتديـد     ٢٠١٤اآلن على ضمان تنسيق واتساق التقارير الرئيسية الصادرة يف عام           
. ل، بينما قاد نائبه االجتماعات العادية     وترأس األمني العام اجتماع اللجنة األو     . أوجه التآزر 

، مثـل    اتساق النواتج اجلامعة املتوخاة    وإضافة إىل ذلك، تكفل اجتماعات املديرين الشهرية      
التحضريات إلحياء الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األونكتاد، ودورات جملـس التجـارة           

  . ٢٠١٥ة ما بعد عام والتنمية، وإسهامات األونكتاد يف املناقشات املتعلقة مبرحل
ومتثلت إحدى أولويات األمني العام يف تعزيز إشراك موظفي األونكتاد يف نـشاط               -٢٧

وقد أقر هلذا الغرض عدد من اآلليات غري الرمسية لتـشجيع تبـادل آراء              . املنظمة عن كثب  
مفتوح وشخصي تتاح فيه للموظفني، بصورة فردية أو يف جمموعات صغرية، فرصة طـرح              

 شبكة داخلية جديدة ٢٠١٤يونيه / حزيران١٣وافُتتحت يف .  وإبداء تعليقات صرحية   األفكار
خاصة باألونكتاد سوف تساهم هي األخرى بقدر ما يف تعزيز العمليات الداخلية املرتبطـة              

. بكيفية اضطالع األمانة بعملها إضافة إىل حتسني االتصاالت والتنـسيق داخـل املنظمـة             
، وهو ما سيسهل إنشاء أفرقـة       Sharepointنظام  داخلية اجلديدة   وتستخدم شبكة اإلنترنت ال   

وجمموعات افتراضية، حبيث يتسىن للموظفني املشاركة يف مناقشات مع اخلرباء يف املواضـيع             
وسوف يسرع ذلك أيضاً إنشاء موقع واحد تنظم       . املطروحة واحلصول على األجوبة املطلوبة    

  .  وتتعاون مع الزمالء بشكل آينفيه األفرقة احملتويات وتتقاسم األفكار
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، واصل األونكتاد تعاونـه مـع مؤسـسات         ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة السنتني      -٢٨
منظومة األمم املتحدة لضمان اتساق السياسات يف إدارة األنشطة االقتصادية واالجتماعيـة            

نميـة يف  وتعاون األونكتاد أيضاً مع مؤسسات مالية، ومع منظمة التعاون والت      . لألمم املتحدة 
امليدان االقتصادي، ومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلـادئ، وحكومـات،            
ومنظمات غري حكومية يف سبيل تدعيم آثار عمله يف جماالت بناء توافـق اآلراء والبحـوث     
وحتليل السياسات، ال سيما عن طريق الدعوة إىل نشر الرسائل املستخلصة من البحوث اليت              

  . فسه أو نتائج البحوث اجلماعية اليت يضطلع هبا مع شركائه اإلمنائينيجيريها بن
وقد حددت األمانة أهدافاً وبلغتها فيما يتعلق بزيادة عدد األنشطة املـشتركة الـيت        -٢٩

 نشاطاً مشتركاً خالل فترة الـسنتني       ٥٤وأُجنز ما جمموعه    . تضطلع هبا أثناء فترات السنتني    
وعلى سبيل املثال عمل األونكتاد     . برامج األونكتاد الفرعية اخلمسة   املنصرمة يف مجيع جماالت     

مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجان اإلقليمية التابعة لألمـم املتحـدة لنـشر            
، وتعاون مع منظمـة     ٢٠١٣ و ٢٠١٢تقريري احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل لعامي        

قتصادي يف سياق التقارير املتعلقة بتدابري التجارة واالستثمار يف         التعاون والتنمية يف امليدان اال    
وعمل األونكتاد كذلك مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف سياق           . جمموعة العشرين 

إعداد تقرير جملموعة العشرين بشأن اآلثار املترتبة يف االقتصاد الكلي على النمـو وحتديـد               
وُوقعت مـذكرة تفـاهم     . ب أسعار السلع األساسية املفرط    اخليارات السياساتية جراء تقل   

لتوطيد شراكة األونكتاد ومركز التجارة الدولية بشأن تيسري التجارة، وهي شراكة تتـوخى             
وضع برنامج عمل مشترك ملساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العامليـة              

األمانة أيضاً حبث املزيد من سبل التعـاون مـع          وتواصل  . املربم حديثاً بشأن تيسري التجارة    
منظمات أخرى توجد مقارها يف جنيف مثل منظمة التجارة العاملية واملنظمة العاملية للملكية             

  . الدوليةالفكرية ومنظمة العمل
وبقيادهتا اجملموعة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجـارة والقـدرات            -٣٠

ت أمانة األونكتاد جهوداً متواصلة يف سبيل حتقيق االتساق داخل املنظومة علـى             اإلنتاجية، بذل 
املستوى القطري واملسامهة يف ضمان عدم ازدواج العمل وضمان الفعالية وزيادة األثر اإلمنائي،             

، شاركت اجملموعة املـشتركة بـني   ٢٠١٣ويف عام . ال سيما يف إطار أنشطة املساعدة التقنية    
ويعتقد األونكتاد أن األثر اإلمنائي للـربامج       .  برناجماً قطرياً مشتركاً   ٣٠كثر من   الوكاالت يف أ  

وشاركت اجملموعـة   . املشتركة سيكون أوسع وأعمق بكثري من أثر عمليات فرادى الكيانات         
املشتركة بني الوكاالت أيضاً يف مبادرات إقليمية يف أفريقيا ويف الـدول العربيـة ويف آسـيا                 

وأفضت هذه العمليات املنسقة بني الوكـاالت إىل حتـسني          . الدول املستقلة ورابطة   وأوروبا
التوافق مع األولويات الوطنية وإقامة شراكات شاملة للجميع مع اجلهات املعنية الوطنية وإقرار             

ويتيح دور األونكتاد كمنسق للمجموعة املشتركة بني الوكاالت أيضاً تنفيـذ   . املساءلة املتبادلة 
كة بني الوكاالت من أجل تعبئة املوارد يف جمال التجارة والقدرات اإلنتاجيـة،             مبادرات مشتر 

  .دامت اجلهات املاحنة مستعدة لتمويل العمليات متعددة املاحنني ومتعددة الوكاالت ما
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  التمثيل اجلغرايف واجلنساين العادل، وشفافية وفعالية إدارة املوارد البشرية  -هاء  
رية، تبقى األمانة ملتزمة متاماً جبميع قواعـد األمـم املتحـدة            يف جمال املوارد البش     -٣١

وأشارت األمانة يف خطـة عملـها إىل أن         . وإجراءاهتا املنطبقة فيما يتعلق باختيار املوظفني     
االعتبار األمسى يف تعيني املوظفني واختيارهم يتمثل، وفقاً لقرارات اجلمعية العامة الواجـب             

 من الفعالية والكفاءة والرتاهة؛ كما تراعـى االعتبـارات          تطبيقها، يف ضمان أعلى مستوى    
. اجلنسانية واجلغرافية على النحو الواجب داخل جمموعة املرشحني من ذوي املؤهالت املناسبة          

وأظهر حتليل معمق هلذا املوضوع أن أحد القيود اليت تعوق حتسني التمثيل اجلنساين واجلغرايف              
وشرعت األمانـة يف    .  مبا يكفي من املرشحني املؤهلني     ناجم عن عدم توافر جمموعة متنوعة     

تنفيذ إجراءات تصحيحية يف نطاق اختصاصاهتا، منها على سبيل املثـال، توسـيع جهـود               
التواصل مع الشبكات املهنية واألوساط األكادميية والدول األعضاء هبدف توسيع جمموعـة            

اجلهود الرامية إىل االستفادة من     املرشحني املؤهلني لتقلد وظائف األونكتاد وكذلك تكثيف        
  .جغرافية أوسع يف جمال االستشارةجمموعة 

واختذت األمانة عدداً من املبادرات يف سبيل حتسني التواصل باعتباره وسيلة لتحقيق              -٣٢
توازن جغرايف وجنساين أكثر إنصافاً يف صفوف املوظفني واخلرباء االستشاريني علـى حـٍد          

 جهود يف سبيل حتـسني      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  تبذل منذ    وعلى سبيل املثال،  . سواء
االتصال بالدول األعضاء فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة يف أمانة األونكتاد، عن طريق توجيه             
رسائل إلكترونية دورية إىل البعثات الدائمة يف جنيف لإلعالن عن الشواغر داخل األمانـة              

وتتصل األمانـة كـذلك باللجـان       . ني اإللكترونية ونشر هذه اإلعالنات على بوابة املندوب     
اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية األخرى، وبالشبكات املهنية، اللتماس املـساعدة يف حتديـد            

. املرشحني احملتملني، كما يتواصل حبث استخدام وسائط اإلعالم الدولية على أساس انتقائي           
ؤون اجلنسانية، وتعزز دورهـم مـن        منسقون جدد للش   ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين وُعني يف   

  . خالل حتسني تعريف املهام واملسؤوليات
وكخطوة أخرى لتعزيز شفافية وفعالية إدارة املوارد البـشرية لألمانـة، افُتتحـت               -٣٣

وقد أعيد تصميم هذه    . ٢٠١٣مايو  /أيار ١الصفحة الشبكية اجلديدة لوظائف األونكتاد يف       
عمال بغية حتسني تبادل املعلومات مع الدول األطـراف،         الصفحة بطريقة عملية وسهلة االست    

على النحو املطلوب يف الدورة التاسعة واخلمسني جمللـس التجـارة والتنميـة املعقـودة يف           
والـصفحة الـشبكية متاحـة باإلنكليزيـة        . ، واملبني يف خطة العمل    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  .والفرنسية على املوقع الشبكي لألونكتاد
الشفافية جتاه الدول األعضاء، واصل األونكتاد تقـدمي املعلومـات عـن            ولتعزيز    -٣٤

املؤشرات الرئيسية للموارد البشرية، مبا يف ذلك حالة مالك موظفي األونكتاد، والتقـدم يف              
حتسني التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، واملعلومات املتعلقة بتمثيل الدول األعـضاء،            

الواردة لشغل وظائف األونكتاد، يف دورات الفرقة العاملة الـيت          واإلحصاءات عن الطلبات    
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. وتواصل األمانة رصد هذا الوضـع     . ديسمرب/كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين تعقد يف   
  .اذ تدابري ممكنة أخرى قيد البحثوميكن إحراز املزيد من التقدم يف هذه اجملاالت باخت

  استراتيجية فعالة جلمع التربعات  -واو  
أشارت األمانة يف خطة العمل إىل أن وجود استراتيجية فعالـة جلمـع التربعـات                 -٣٥

يتماشى بالكامل مع جهود األمني العام الرامية إىل تعزيز األونكتاد، وتعهدت بإعداد مشروع             
  . استراتيجية جلمع التربعات لكي ُينظر فيه

كتاد جلمع التربعـات    ، ُعّمم مشروع استراتيجية األون    ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٢ويف    -٣٦
وتشري الوثيقة إىل مبادئ األونكتاد وأهدافه يف       . على الدول األعضاء باعتباره ورقة غري رمسية      

جمال مجع التربعات، وتتوخى توفري أساس لوضع استراتيجية متسقة ومتناسقة وفعالة يف هذا             
الفعاليـة يف إدارة  ضمان  : وتتمثل األهداف الرئيسية كما عرضت يف الوثيقة فيما يلي        . اجملال

التعاون التقين وتنفيذه؛ وتعزيز الدعم املقدم من اجلهات املاحنة التقليدية؛ وتوسـيع قاعـدة              
املاحنني؛ وإذكاء الوعي وحتسني التواصل؛ وتدعيم التعاون بني الوكاالت يف إطـار جهـد              

  .مشترك جلمع التربعات حيرص على التناسق على نطاق منظومة األمم املتحدة
 /أيلـول أحاط جملس التجارة والتنمية علماً، يف دورتـه الـستني املعقـودة يف              و  -٣٧

، مبشروع استراتيجية األونكتاد جلمع التربعات ألغراض التعاون التقين، وأقر          ٢٠١٣ سبتمرب
بأمهيته، وقال إنه يتطلع إىل إنعام النظر فيه وحتسينه يف سياق رمسي لضمان أن تفضي جهود                

. غ مستويات املوارد الالزمة لتلبية الطلب املتزايد على التعاون الـتقين          مجع التربعات إىل بلو   
ويف الدورة السابعة والستني للفرقة العاملة، مضت الـدول األعـضاء يف حبـث مـشروع              

واتفق املشاركون يف مناقشات الفرقة العاملة يف دورهتا        . استراتيجية األونكتاد جلمع التربعات   
مع املنسقون اإلقليميون لالتفاق بشأن جمموعة األهداف واملبادئ        السابعة والستني على أن جيت    

واتفق على أن ُيعـد املنـسقون اإلقليميـون         . املشتركة ملشروع استراتيجية مجع التربعات    
مقترحات تقدم إىل الفرقة العاملة كي تنظر فيها يف دورهتا الثامنة والستني املقرر عقـدها يف                

  .٢٠١٤سبتمرب /أيلول
ة مستعدة ملواصلة التعاون مع الدول األعضاء على ضمان وضع اسـتراتيجية            واألمان  -٣٨

  . فعالة جلمع التربعات

  إنشاء صندوق استئماين عام  -زاي  
أشارت األمانة يف خطة العمل إىل أن إنشاء صندوق استئماين عامٍ خطوة ستحظى               -٣٩

وُعمم . الستئماينبالترحيب وشرعت يف صياغة مقترح بشأن إمكانية إنشاء هذا الصندوق ا          
وحصلت أمانة األونكتاد على موافقـة      . ٢٠١٣يوليه  /متوزاملقترح على الدول األعضاء يف      
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الصندوق االستئماين لدعم   "املراقب املايل لألمم املتحدة لتفعيل صندوق استئماين عامٍ يسمى          
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١ابتداًء من " أنشطة األونكتاد

اهز لتلقي تربعات خمصصة وغري خمصصة ميكـن إدارهتـا          والصندوق االستئماين ج    -٤٠
وتكمـن ميـزة    . كحسابات فرعية أو كمشاريع، طبقاً لالتفاقات املربمة مع اجلهات املاحنة         

الصندوق االستئماين العام، خبالف الصناديق االستئمانية للتعاون الـتقين، يف أن التربعـات             
 إىل جانـب ركيـزيت عملـه        ،د وحتليالته املقدمة إليه ميكن أن تدعم أيضاً حبوث األونكتا       

ومن مزاياه أيضاً أن طابعه املرن، إذ ال يتعـارض مـع            . األخريني، متشياً مع برنامج العمل    
صالحية اجلهة املاحنة ملراقبة التربعات، يسّهل حتسني تلبية االحتياجات واالستجابة إىل القضايا 

قدمي تربعات إىل الـصندوق االسـتئماين       ويدعى الشركاء اإلمنائيون إىل النظر يف ت      . الناشئة
  . هبدف دعم ركائز عمل األونكتاد الثالث

وخبصوص الصناديق االستئمانية، أحاطت األمانة علماً أيضاً يف دورة اجمللس الستني             -٤١
ويف . مبا اقترحته بعض الدول األعضاء من املضي يف تعزيز الصناديق االستئمانية املواضـيعية            

مانة أن تفيد بأن نفقات التعاون التقين يف العام املاضي كانت مـستمدة             هذا الصدد، يسر األ   
على حنوٍ متزايد من صناديق استئمانية مواضيعية جامعة، مما أسهم يف زيادة توحيد الصناديق              

وعلى سبيل املثال، يضّم الصندوق االستئماين اجلامع أربعة صـناديق          . االستئمانية املواضيعية 
وقد أنشئت هذه الصناديق االستئمانية اجلامعة يف ميـادين         . ق واحد استئمانية ضمن صندو  

االستثمار، وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتيسري التجارة، واالنضمام       : العمل التالية 
وستتواصـل عمليـة    . إىل منظمة التجارة العاملية، والقضايا اجلنسانية، ودعم اجملتمع املـدين         

ق مع الدول األعضاء وعن طريق مشاورات داخل األمانة، وفقاً          التوحيد يف إطار تشاور وثي    
  . لتعليمات كل جهة ماحنة بشأن ختصيص تربعاهتا واستخدامها

  قادٌر على االستجابة والتكيف والتأثري: بناء أونكتاد أقوى  -ثالثاً  
نظومـة  إن األمني العام ملتزم بتعزيز دور األونكتاد باعتباره جهة التنسيق املعنية يف م      -٤٢

األمم املتحدة باملعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقضايا املترابطة يف ميادين التمويل            
فقد متثلت مهمة األمني العام، منذ توليه منصبه        . والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة   

اليـة واجلـدوى    ، يف العمل على ضمان حتلي أمانة األونكتاد بالفع        ٢٠١٣سبتمرب  /أيلوليف  
وخضوعها للمساءلة وحرصها على التركيز والعمل بصورة مؤثرة، ال سيما علـى الـصعيد         

ويف هذا الصدد، وإضافة إىل ضمان التنفيذ الكامل خلطة العمل املتعلقة بتعزيز تنظيم             . الوطين
ئج األونكتاد وإدارته، سيتخذ عدد من املبادرات اليت تكمل خطة العمل وتساهم يف حتقيق نتا             

ويشمل ذلك مبادرات رامية إىل تدعيم تركيز املنظمة علـى النتـائج، ومبـادرات              . أفضل
لتشجيع حتسني املساءلة الداخلية وإلنعاش املنظمة، إىل جانب مبادرات من أجل تقوية صدى             

  .عمل األونكتاد، على النحو املبني أدناه
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  دمج التركيز على النتائج  -ألف  
ونكتاد بتعزيز كيفية دمج األمانة اإلدارة القائمة على النتائج يف          يلتزم األمني العام لأل     -٤٣

. عمل املنظمة، باعتبار ذلك وسيلة لتشجيع زيادة الفعالية يف االضطالع بواليات األونكتـاد          
وعلى سبيل املثال، يشمل أحد التدابري املزمع اعتمادها تكثيف األمانـة جهودهـا املتـصلة               

من تعليقات القراء على نوعية منشوراهتا واستخدامها، وال سـيما          باملبادرة إىل استقاء املزيد     
ومع ذلك، حدد عدد مـن      . التقارير الرئيسية، وهي تعليقات ميكن أن يستفيد منها املديرون        

فعلى سبيل املثال، مثـة حاجـة إىل        . القيود يف عملية تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج        
ويتنـاول  . شورة يف شؤون اإلدارة القائمة على النتـائج       ختصيص قدرات للتنسيق وإسداء امل    

موظفون من ميادين متنوعة يف الوقت احلاضر القضايا املتصلة باإلدارة القائمة على النتـائج              
وعالوة على ذلك، ال بد من توافر هيكـل رقابـة يتـيح             . إضافة إىل سائر األعمال اليومية    

  .إلدارة العلياتستلزمه مبادرة كهذه من تنسيق ودعم من ا ما
وملعاجلة هذه القيود، تتخذ تدابري إلنشاء هيكل رقابة على نطاق األونكتاد يتـوىل               -٤٤

وتعكف األمانة على حتديـد املـوارد   . اإلشراف على تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج     
 وسـيعمل . الالزمة لتخصيص قدرات لدعم هذا اهليكل وبيان طرائق مشاركة الُشعب الفنية          

هذا اهليكل اإلداري املخصص بتوجيه من فريق اإلدارة العليا وسيكلف بتحديـد النـواتج              
ومشاركة الُشعب املختصة بصورة شاملة عنصر أساسي لضمان دمـج          . واألهداف املنشودة 

وجيـري التخطـيط لتـدريب      . اإلدارة القائمة على النتائج يف عمليات صنع القرار اليومية        
وسيبلغ، يف  . ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين األول قع أن يقدم هذا التدريب يف       املوظفني املعنيني، ويتو  

، عما أحرز من تقدم إضايف يف جهود األونكتاد من أجل دمج اإلدارة             ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول
  . القائمة على النتائج يف أساليب عمله

  تعزيز املساءلة الداخلية   -باء  
ختذها األمني العـام وسـيتخذها،      دعماً ملختلف مبادرات اإلصالح الداخلي اليت ا        -٤٥

إدارية اً  وستضع االتفاقات أهداف  . ستستحدث اتفاقات خاصة برؤساء مجيع الُشعب والدوائر      
حمددة لسنة معينة، إىل جانب نواتج قابلة للقياس وخطوط زمنية واضحة، وستشمل غايـات     

 املاليـة، وإدارة    يف ميادين التعاون بني الشعب وبني الوكاالت، واإلدارة املسؤولة للمـوارد          
 خاصة تتعلق بتقدمي الوثائق يف مواعيدها، واالتـصاالت الداخليـة،         اً  املوارد البشرية، وأهداف  
ومن املتوقع أن تشجع االتفاقات اتباع هنج تعـاوين يف املبـادرات            . وتنمية قدرات املوظفني  

. هـداف احملـددة   املعتمدة لتعزيز املنظمة وأن تتيح رصداً واضحاً للتقدم احملرز مقارنـة باأل           
  .٢٠١٥ومبادرة االتفاقات يف طور التجربة وسوف يبدأ تنفيذها يف عام 
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  حنو برنامج منشورات أكثر فعالية وكفاءة  -جيم  
يعترف باألونكتاد كمجمع تفكري يف موضوع التجارة والتنمية، وهو يـؤدي دوراً              -٤٦

 غري أن دوره وتأثريه يف هذا       .مهماً يف إتاحة رؤى طالئعية بشأن التحديات والفرص اإلمنائية        
وال يشكك أحد يف نوعية أعمال األونكتاد البحثية وأمهيتها، لكـن           . الصدد قابالن للتعزيز  

وإضافة إىل كفالـة أن     . هناك ضرورة لتعزيز ما لبحوث األونكتاد ومنشوراته من مدى وأثر         
ار احلكومية الدوليـة،    تقدم أعمال األونكتاد البحثية والتحليلية دعماً أفضل هليئات صنع القر         

حيرص األمني العام على ضمان إعالء صوت األونكتاد وتدعيم تأثريه يف صياغة الـسياسات              
وهلذا الغرض، وكذلك يف ضوء التطـورات       . على الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري     

امـة  األخرية املتعلقة بتجهيز املنشورات من قبل جملس املنشورات وإدارة شؤون اجلمعيـة الع   
 مـن هـذا     ٢٣واملؤمترات يف األمانة العامة لألمم املتحدة، على حنو ما أشري إليه يف الفقرة              

التقرير، يعكف األمني العام على استعراض ركيزة البحوث والتحليل يف عمـل األونكتـاد              
  . ينتج عنها من منشورات، بغية تعزيز فعالية هذه الركيزة وكفاءهتا وما
. ضطلع مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة بتقيـيم للوضـع          ويف هذا السياق، سي     -٤٧

 إىل  ٢٠١٠وسيتوخى هذا التقييم قياس أمهية األونكتاد وفعاليته وكفاءته يف الفترة من عـام              
، بصورة منهجية وموضوعية، وبالتركيز على دور ركيزته البحثيـة والتحليليـة            ٢٠١٤عام  

ومن املتوقـع أن يبحـث   . لربناجمي العاممن حيث مسامهتها يف األداء ا     ) فيها املنشورات  مبا(
التقييم ما إذا كان األونكتاد قد حقق نتائج بفضل ركيزة البحث والتحليل، وأن حيدد تلـك         
النتائج، وسيتوخى أيضاً إثراء املناقشة بشأن ما ميكن أن يفعله األونكتاد للنهوض باجملـاالت              

  .٢٠١٥لربع األول من عام ومن املزمع إكمال التقييم حبلول ا. املشمولة بالتقييم

  حتقيق نتائج أفضل على الصعيدين الوطين واإلقليمي  -دال  
لتقوية صدى عمل األونكتاد على الصعيدين الوطين واإلقليمي، سيعني األمني العام             -٤٨

وسيتوىل املستشار مسؤوليات منها تـوفري      .  يكون مقر عمله يف أديس أبابا      مستشاراً أقاليمياً 
 واخلدمات االستشارية رفيعة املستوى للبلدان األفريقية واملنظمات اإلقليمية يف          اخلربات التقنية 

أفريقيا، وسيضطلع بدور رائد يف حتويل النواتج البحثية والتحليلية إىل خيـارات سياسـاتية              
ومشورة ملموسة، وسيستجيب بسرعة إىل ما تقدمه الدول األعضاء من طلبـات املـشورة              

 امللحة والقضايا اإلمنائية الراهنة ذات األمهية بالنـسبة إىل البلـدان            بشأن املشاكل السياساتية  
  . النامية
اجلهات املعنيـة بعمـل      وسيساهم احلضور املادي يف امليدان ويف املنطقة يف متكني          -٤٩

األونكتاد يف أفريقيا من الوصول اليسري إىل أعماله، وسيتيح مزيداً من الفعالية يف نشر رسائله               
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ورهناً بنتائج هذه املبادرة وبتوافر املوارد، ميكن أيضاً        . الواردة يف منشوراته البحثية   السياساتية  
  .مناطق أخرى يف املستقبل/تعني مستشارين إقليميني يف بلدان

  تدعيم تعاون أوثق مع اجلهات املعنية بعمل األونكتاد  -هاء  
 ومفتوحة وشخصية مع    بادر األمني العام لألونكتاد أيضاً خبوض مناقشات غري رمسية          -٥٠

وتشمل األمثلـة سلـسلة حـوارات       . هيئات معنية رئيسية كاجملتمع املدين والقطاع اخلاص      
وتتوخى هذه السلسلة تسخري اخلربات اجلماعية يف جنيف لتحسني تقيـيم املـصاحل    . جنيف

 وتشمل اجلهات املشاركة يف املناقشة الـدول األعـضاء        . املتبادلة ولتركيز احلوار السياسايت   
ومنظمات تابعة لألمم املتحدة ومنظمات دولية شقيقة والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية           

وقد عقـدت   . وحوارات جنيف هي مبادرة جارية من مبادرات األمني العام        . واجملتمع املدين 
 ٤ والثانيـة يف     ٢٠١٣نـوفمرب   /تـشرين الثـاين    ٢٩ثالث دورات منها كانت األوىل يف       

ومن املزمع تنظـيم حـوارات      . ٢٠١٤يونيه  /حزيران ١٨ثالثة يف    وال ٢٠١٤أبريل  /نيسان
  . أخرى

  إتاحة املزيد من الفرص لتنمية قدرات املوظفني  -واو  
علم األمني العام يف مناقشاته مع املوظفني أن الكثريين منهم سريحبون بفرص للعمل               -٥١

وهلـذا الغـرض،    . ميف أجزاء أخرى من األونكتاد حرصاً منهم على املضي يف تنمية مهاراهت           
.  تنفيذ مبادرة تشجع وتيسر تنقل املوظفني بصورة طوعية داخل ُشعبهم ٢٠١٥سيبدأ يف عام    

ويعتقد األمني العام أن هذه املبادرة ستتيح لكل موظف مشارك فيها فرصاً جديـدة للـتعلم       
ـ    . ولتطبيق املهارات، وهو ما سيساهم يف جتديد شباب األمانة         شعب وبرنامج التنقل داخل ال

  .لن تترتب عليه تكاليف إضافية وميكن توسيعه رهناً بتحقيق املبادرة لنتائج إجيابية

  االستنتاجات  -رابعاً  
أشار األمني العام، يف الدورة االستثنائية الثامنة والعشرين جمللس التجـارة والتنميـة           -٥٢

على مدى الـسنوات    ، إىل أن العامل تغري      ٢٠١٤يونيه  /حزيرانالتابع لألونكتاد املعقودة يف     
ملتزم باحلفاظ على ما يتسم "اخلمسني املاضية شأنه يف ذلك شأن املنظمة، وقال إن األونكتاد         

لذا تظل األمانة منكبة على املضي يف حتـسني أسـاليب           ". به من روح التكيف واالستجابة    
تتطلع األمانة  و. عملها، وهي واثقة من أن إجراءاهتا تساهم يف بناء أونكتاد أقوى وأكثر تأثرياً            

  . إىل استمرار دعم الدول األعضاء يف العمل معاً على تعزيز االضطالع الفعال بوالية املنظمة

        


