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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة االستثنائية السادسة والعشرون

  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٦، و٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠ و١٥جنيف، 

  االستنتاجات املتفق عليها    

استعراض التنظيم واإلدارة يف مـؤمتر األمـم        : تقرير وحدة التفتيش املشتركة       
  املتحدة للتجارة والتنمية

  ) من جدول األعمال٢البند (    
  إن جملس التجارة والتنمية،  
 إىل املقرر الذي اختذه يف أثناء األونكتاد الثالث عشر فيما يتعلـق بتقريـر               إذ يشري   

  ها، من١٩وحدة التفتيش املشتركة، وكذلك والية الدوحة والفقرة 
 يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون اسـتعراض التنظـيم واإلدارة يف         وقد نظر   

، ورد إدارة   JIU/REP/2012/1مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة، الـوارد يف الوثيقـة            
، والعرضني الـشفويني هلـاتني      TD/B(S-XXVI)/CRP.1األونكتاد بصيغته الواردة يف الوثيقة      

ذين قدمهما مفتش وحدة التفتيش املشتركة واألمني العام لألونكتاد، فضالً عـن            الوثيقتني الل 
  املداوالت اليت دارت يف أثناء الدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية،

 لوحدة التفتيش املشتركة على إجرائها استعراض التنظيم        يعرب عن تقديره    -١  
  ألمانة على إعداد رد اإلدارة؛واإلدارة يف األونكتاد، ول

   التزامه بالتعهد املستمر بتعزيز األونكتاد؛يؤكد جمدداً  -٢  
 أنه ينبغي بذل املزيد من اجلهود لزيـادة فعاليـة األونكتـاد             يؤكد جمدداً   -٣  

وكفاءته، وشفافيته، ومساءلته، ومشوليته، وأمهيته على الدوام يف تنفيذ واليته املعهودة لصاحل            
  ل األعضاء؛مجيع الدو

 TD/B(S-XXVI)/L.1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: Limited 

12 July 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/B(S-XXVI)L.1 

GE.12-51214 2 

 أمهية توفري الدول األعضاء التوجيه االستراتيجي لعمل أمانة األونكتاد        يؤكد  -٤  
األعمال اليومية والرقابة عليه عن طريق اآللية احلكومية الدولية، مع تويل األمانة املسؤولية عن       

   يف املنظمة؛للتنظيم واإلدارة
حمـددة التكـاليف، وأن      إىل األمانة أن تصوغ خطة عمل تفصيلية         يطلب  -٥  

تقترح اخلطوط الزمنية املناسبة لتنفيذها، يف حدود املوارد املتاحة، من أجل مواصلة حتـسني              
التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، لكي تنظر فيها الدول األعضاء يف أثنـاء الـدورة التاسـعة                

 بالتحضري هلـا    واخلمسني جمللس التجارة والتنمية، على أن تعمَّم قبلها بوقت كاف للسماح          
  ؛على النحو املناسب

  :ينبغي أن يراعي مشروع خطة العمل ما يلي  -٦  
العناصر اليت أثارهتا الدول األعضاء يف أثناء الدورة االستثنائية، وتشمل مـا          )أ(  

، وتعزيز القدرة على الرصد والتقيـيم، وتعزيـز         إلدارة القائمة على النتائج   تنفيذ إطار ل  : يلي
ت، مبا يف ذلك مع البعثات اليت تقع مقارها يف جنيف، وتعزيـز تنـسيق               التواصل واالتصاال 

 بوسائل منها حتسني العمليات واإلجراءات، والتمثيـل اجلغـرايف          األنشطة داخلياً وخارجياً  
واجلنساين العادل، وشفافية وفعالية إدارة املوارد البشرية، واستراتيجية فعالة جلمع التربعات،           

  ؛غري خمصص لغرض حمدد استئماين وإمكانية إنشاء صندوق
  تقرير وحدة التفتيش املشتركة؛  )ب(  
  .رد إدارة األونكتاد  )ج(  
وينبغي ألمانة األونكتاد، لدى إعداد مشروع خطة العمل، أن تكفل عدم             -٧  

  .تأثر الربامج واملوارد املطلوبة لتنفيذ والية الدوحة

        
  


