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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة االستثنائية السادسة والعشرون

  ٢٠١٢يوليه / متوز٦، و٢٠١٢يونيه / حزيران٢٠ و١٥جنيف، 

 الـسادسة   ته االستثنائية تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دور          
  والعشرين

  ٢٠١٢يوليه / متوز٦يونيه و/ حزيران٢٠ و١٥املعقودة يف قصر األمم، جنيف، يف 

  االستنتاجات املتفق عليها  -أوالً  

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

  ) من جدول األعمال٢البند (

  تجارة والتنمية،إن جملس ال  
يتعلق بتقرير وحدة    ما إىل املقرر الذي اختذ يف أثناء األونكتاد الثالث عشر في          إذ يشري   

   منها،١٩التفتيش املشتركة، وكذلك والية الدوحة والفقرة 
استعراض التنظـيم واإلدارة يف     " يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون        وقد نظر   

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

الوثيقتني اللذين قدمهما مفتش وحدة التفتيش املشتركة واألمني العام لألونكتاد، فضالً عـن             
  رة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية،املداوالت اليت دارت يف أثناء الدو

جرائها اسـتعراض التنظـيم     إل لوحدة التفتيش املشتركة     يعرب عن تقديره    -١  
  رد اإلدارة؛إلعدادها واإلدارة يف األونكتاد، ولألمانة 
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   التزامه بالتعهد املستمر بتعزيز األونكتاد؛يؤكد جمدداً  -٢  
بغي بذل املزيد من اجلهود لزيـادة فعاليـة األونكتـاد            أنه ين  يؤكد جمدداً   -٣  

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

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

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

الزمنية املناسبة لتنفيذها، يف حدود املوارد املتاحة، من أجل مواصـلة حتـسني   اآلجال تقترح  
واإلدارة يف األونكتاد، لكي تنظر فيها الدول األعضاء يف أثنـاء الـدورة التاسـعة                التدبري

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

  :يلي ماينبغي أن يراعي مشروع خطة العمل   -٦  
ضاء يف أثناء الدورة االسـتثنائية، وتـشمل        العناصر اليت أثارهتا الدول األع      )أ(  

، وتعزيز القدرة على الرصد والتقييم،      إلدارة القائمة على النتائج   لمتكامل  تنفيذ إطار   : يلي ما
يف ذلك مع البعثات اليت تقع مقارها يف جنيـف، وتعزيـز          اوتعزيز التواصل واالتصاالت، مب   

 العمليـات واإلجـراءات، والتمثيـل       تنسيق األنشطة داخلياً وخارجياً بوسائل منها حتسني      
اجلغرايف واجلنساين العادل، وشفافية وفعالية إدارة املوارد البشرية، واستراتيجية فعالة جلمـع            

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

  .تأثر الربامج واملوارد املطلوبة لتنفيذ والية الدوحة
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

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

  ) من جدول األعمال٢البند (

  الحظات اليت أبداها مفتش وحدة التفتيش املشتركةامل  -ألف  
درج يف برنامج عمل وحدة التفتـيش املـشتركة         ذكر املفتش أن هذا االستعراض أُ       -١

 بناء على طلب أمانـة      ٢٠١١ وبداية عام    ٢٠١٠، ولكنه أرجئ حىت آخر عام       ٢٠١٠ لعام
حصرياً، فقد كان    أن االستعراض أجري حتت إشرافه    أنه على الرغم من     وأوضح  . األونكتاد

. موضوع تشاور واتفاق حسب األصول مع أعضاء وحدة التفتيش املشتركة العشرة اآلخرين           
وقال إن النتائج اليت توصل إليها استعراضه كانت مثرة عملية حبث وحتليل واسعة جملموعـة               

 العملية  قد اسُتكملت هذه  و. واسعة من مصادر املعلومات املتعلقة باخللفية التارخيية لألونكتاد       
على مجيع املـستويات،    املديرون  بسلسلة من املقابالت مع ممثلي الدول األعضاء، مبن فيهم          

رسـل مـشروع    وذكر أنه أُ  . ممثلي املؤسسات الشريكة لألونكتاد وممثلي اجملتمع املدين      مع  و
  .تقرير إىل أمانة األونكتاد يف الوقت املناسب

، يرمي إىل إرضاء مصاحل أي جمموعة معينة الوقال املفتش إن استعراضه غري متحيز و        -٢
هو حماولة لعرض رؤية خارجية ومستقلة لسري عمل املنظمة، رؤية ميكن أن تكون مبثابة               اوإمن

وشدد أيضاً على دور األونكتاد يف هذه األزمنة اليت يواجه فيهـا            . أساس مادي ملناقشة بناءة   
 هذا الصدد، قال املفتش إن من األمـور         ويف. يسبق هلا مثيل   ملالعامل أزمة اقتصادية هيكلية     

وعليه، فقد كان االستعراض دعوة جلعل املندوبني ينخرطون اخنراطـاً          . امللحة تعزيز املؤسسة  
يف أعمال املنظمة، ويتفقون كذلك على أهداف املنظمة القصرية واملتوسطة والطويلـة            كبرياً  
يلزم من موارد ورقابـة لـضمان      ماإىل أن االستعراض كان دعوة لتوفري       أشار   ماك. األجل

التحديات الرئيـسية الـيت يواجههـا       وتكمن  . ألهداف األونكتاد ومراميه  الدقيق  االمتثال  
الدور القيادي الذي ينبغي أن تؤديـه       ) أ: (األونكتاد، من منظور املفتش، يف اجملالني التاليني      

 بشكل غري مرغوب    الدول األطراف عن طريق أجهزهتا الفرعية، من دون السعي إىل التدخل          
وضع استراتيجية إدارة قائمة على نتائج ميكن التنبؤ هبا، حتت          ) ب(فيه يف جزئيات اإلدارة؛ و    
وهو يرى أنه يتعني القيام بذلك على أساس التخلي عـن هنـج             . قيادة اإلدارة العليا لألمانة   

  .الصومعة الذي يبدو سائداً حالياً داخل األمانة
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  ها األمني العام لألونكتاداملالحظات اليت أبدا  -باء  
وقال إن األونكتاد يـضطلع     . أعرب األمني العام لألونكتاد عن تقديره لعمل املفتش         -٣

بدور هام يف دعم البلدان النامية، وقد سعى على الدوام، يف هذا الصدد، إىل حتديد أساليب                
متر األمم املتحـدة    استعراض التنظيم واإلدارة يف مؤ    وأضاف قائالً إن    . تعزيز املنظمة وعملها  

كان ميكن أن يكون أكثر توازناً يف عرضه        ") التقرير  "  بيلي   مااملشار إليه في   (للتجارة والتنمية 
وأشار، عالوة على ذلك، إىل أن التقرير تضمن عـدداً مـن            . لنقاط قوة وضعف األونكتاد   

انه على ست مـن     وركز األمني العام بي   . على حنو واضح باألدلة   وتؤيد  دعم  ُت ملالقضايا اليت   
رؤية مـشتركة مـن اإلدارة   ) ب(هوية األونكتاد؛ ) أ(املالحظات اليت أبداها املفتش تتناول   

قـدرة األونكتـاد يف جمـال       ) د(االلتزام والقيادة من جانب الدول األعضاء؛       ) ج(العليا؛  
  .للموظفنياالستقصاء الذي أُجري نتائج ) و(اإلدارة القائمة على النتائج؛ ) ه(البحوث؛ 

وأوضح األمني العام أيضاً، بالتفصيل، وقائع وأعماالً ونتائج ذات صلة باملالحظـات              -٤
يبد  ملوالحظ أن التقرير    . السالفة الذكر، ويعتقد أنه كان ينبغي أن يأخذها املفتش يف االعتبار          

خالل اهتماماً بالعمل البحثي املوضوعي الذي يقوم به األونكتاد ومبسامهاته، وذلك، مثالً، من             
يعكس الدور الـذي     ملوأشار، إضافة إىل ذلك، إىل أن التقرير        . التقارير الرئيسية اليت يصدرها   

وعالوة على ذلك،   . يؤديه فريق األشخاص البارزين يف حتديد رؤية مشتركة ألنشطة األونكتاد         
لتعاون مـع  يتناول بصورة وافية العمل الذي يقوم به األونكتاد با  مليرى األمني العام أن التقرير      

شركاء استراتيجيني مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنـامج األمـم املتحـدة              
سـلط األمـني العـام       ماك. اإلمنائي، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، وغريها من الكيانات       

يتـه  لألونكتاد الضوء على قضية إعادة تنظيم األونكتاد، وهي إعادة تنظيم أجريت خالل وال            
وقال إن عمل املفـتش     . بغية تعزيز االتساق والفعالية يف خدمة البلدان النامية وأقل البلدان منواً          

  .يأخذ هذه التحسينات وغريها من التحسينات املوضوعية يف احلسبان مل

  املالحظات اليت أبداها املندوبون  -جيم  

  تعليقات عامة  -١  
وأبـرز  . دة التفتـيش املـشتركة    وحلعمل  أعرب عدد من املتحدثني عن دعمهم         -٥

ويف هذا  .  وتوصياته اهلادفة إىل حتسني فعالية عمل األونكتاد       "التقرير"متحدثون آخرون أمهية    
الصدد، شدد املشاركون على أن إجراء فحص بناء وموضوعي لنقـاط القـوة والـضعف               

 منظومة  واإلجنازات وجماالت التحسني ميكن أن يكون مفيداً يف حتسني سري عمل كيانات يف            
وأشار متحدث آخر إىل أنه ينبغي أن تؤخذ الفوارق الثقافيـة           . األمم املتحدة، مثل األونكتاد   

وأكدت وفود أخـرى جمـدداً أن الـدورة         . اإلدارة هذه ُنهج  تقييم  عمليات  يف االعتبار يف    
ن االستثنائية احلالية قد دلت على األمهية اليت تعطى لدور نظام املراقبة املؤسـسية يف ضـما               
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غـري أن أحـد     . كفاءة وفعالية أكرب ألمانة األونكتاد من أجل تنفيذ مهام واليتها املتجددة          
وأكـد  . تكن موضوع نقاش يف الـدورة احلاليـة        ملاملندوبني أشار إىل أن والية األونكتاد       

. مندوب آخر أن من الضروري التمييز بني مسؤوليات األمانة ومسؤوليات الدول األعـضاء           
على أنه ليس يف مقدور األمانة إجياد حلول للمشكالت الناشئة عـن عـدم              وشدد املندوب   

  .بني الدول األعضاء ماوجود توافق آراء في
وأعرب مجيع املشاركني عن دعمهم لألونكتاد والتزامهم برسالته وبتعزيزه، وخاصة            -٦

متر الدوحة  وأشار املتحدثون إىل أن مؤ    . يف ضوء الواليات املنبثقة عن األونكتاد الثالث عشر       
قد أسند إىل األونكتاد والية حمددة تتمثل يف بذل جهود لتعزيز كفاءته وفعاليتـه وشـفافيته             

 إىل والية األونكتاد فأعربوا عن دعمهم لتعزيز ، مرة أخرى،وأشار عدد من الوفود. ومساءلته
 بعـض   وذكر. متكينه من معاجلة احتياجات البلدان النامية معاجلة أفضل       من أجل   األونكتاد  

الوفود بعد ذلك أنه جيب على األونكتاد أن يركز على الفرص اليت ميكن أن حيقق فيها قيمة                 
  .مضافة وأن يواصل تطوير خرباته األساسية

  اجلوانب املؤسسية والرقابية  -٢  
ذكر متحدث ميثل أحد التجمعات اإلقليمية أن النهج الـذي يتبعـه إزاء عمليـة                 -٧

متكني األونكتاد، استناداً إىل تعزيز التعـاون بـني         ) أ: ( التالية االستعراض يقوم على املبادئ   
اً على حنـو    العمل مع ) ب(افية يف األونكتاد؛    تعزيز الشف وبالتايل،  األمانة والدول األعضاء،    

االمتناع عن التدخل يف التفاصـيل      ) د(مقاربة العملية من منظور كلي؛      ) ج(تعاوين وبناء؛   
سه تعزيز إشراف الدول األعضاء على األمانة لضمان التنفيـذ          اإلدارية، ولكن يف الوقت نف    

ضمان استدامة ومرونة أية إجراءات عالجية تنجم       ) ه(الدقيق للواليات اليت أسندها املؤمتر؛      
وحتدث مندوبون آخرون عن مواضيع مترابطة ترابطاً وثيقاً فأشـاروا إىل أمهيـة             . عن ذلك 

 ومنع التدخل يف التفاصيل اإلدارية للخطوات الـيت         احلفاظ على دور نظام املراقبة املؤسسية     
  .تتخذها األمانة يف عملية التنفيذ

وحث أحد الوفود على وجوب أال يطغى التركيز املفرط على القـضايا املتعلقـة                -٨
باإلدارة التفصيلية على املداوالت اليت جتريها الدول األعضاء بشأن القـضايا املوضـوعية يف              

  .لس التجارة والتنميةالدورات العادية جمل

  البحث والتحليل  -٣  
أشار بعض املندوبني إىل أن البحث يعد إحدى أحد أهم ركائز عمل األونكتـاد،                -٩

. يتضمن أية توصية معينة بشأن ذلك املوضوع       ملغري أن التقرير    . ورد يف التقرير   ماعلى حنو   
 أكثر توازناً لركائز    والحظت وفود أخرى أنه كان ميكن لتوصيات التقرير أن تعرض صورة          

ورحب عدد من املشاركني مبسامهات األونكتاد يف جمايل البحـث          . عمل األونكتاد الثالث  
  .والتحليل وقالوا إهنا تأخذ يف احلسبان الظروف الراهنة اليت يواجهها العامل
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وأقرت وفود أخرى بأن املنشورات الرئيسية اليت يصدرها األونكتاد وتلـك املتعلقـة               -١٠
هذه الوفـود   وث قد وفرت للحكومات مدخالت مفيدة يف جمال السياسات، وشددت           بالبح

. على أن تظل أولويات عمل األونكتاد توجَّه حنو تعزيز قدرة الدول األعضاء الفقرية والضعيفة             
. وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن يواصل األونكتاد تعزيز قدرته الداخلية يف جمايل البحث والتحليل             

دث آخر األمانة على أن تقوم، يف إطار إعدادها دراسات حاالت لفرادى البلدان             وشجع متح 
والقطاعات، باختاذ تدابري إضافية لتحسني تواصلها وعملها مع الدول األعضاء، وخاصة عـن             

شرك الدول األعضاء   ويف هذا السياق، اقترح أحد الوفود أن تُ       . طريق البعثات الدائمة يف جنيف    
  . اليت تتناوهلا التقارير الرئيسية واألفرقة واألحداثيف حتديد املواضيع

  املداوالت احلكومية الدولية واجلوانب املتعلقة ببناء توافق اآلراء  -٤  
 من التقرير، اليت ورد فيهـا أنـه         ١أعرب بعض املندوبني عن اتفاقهم مع التوصية          -١١

توصل إىل استنتاجاهتا املتفـق     ينبغي هليئات األونكتاد التشريعية أن تتحمل مسؤولياهتا يف ال        "
وخبصوص هذه النقطـة، ذكـر      ". تدخل من خدمات الدعم اليت تقدمها األمانة       اعليها دومن 

العديد من الوفود أن النتائج النهائية ألية مفاوضات حكومية دولية كانت تتحمل مسؤوليتها             
ل عملها؛ وأعربت الدول األعضاء، مع قيام األمانة بدورها يف مساعدة الدول األعضاء وتسهي

عن أملها يف أن يستمر هذا الوضع وحثت الدول األعضاء على تعزيز مشاركتها             هذه الوفود   
وأوضحت وفود أخرى أن األمانة تعد مسودات بناء على         . الفعالة يف اآللية احلكومية الدولية    

 األعضاء  وأشار أحد املندوبني إىل أن األمانة تضطلع بدور يف مساعدة الدول          . طلب املندوبني 
رفـض   أوتعـديل   حرية  ، وأن لدى املندوبني     خربهتابشأن املواضيع اليت تدخل ضمن نطاق       

ودعا معظم املتحدثني الدول األعضاء إىل أن       . إقرار املسودات اليت تقدم إليهم للنظر فيها       أو
 وعالوة على . تشارك مشاركة أكثر فعالية يف عملية إعداد مشاريع االستنتاجات املتفق عليها          

اجللسة الذي يرأس   ذلك، شدد أحد املتحدثني على الدور الرئيسي الذي يضطلع به املسؤول            
ذكر متحدث آخر أن الدول األعضاء هي الـيت          مايف صياغة االستنتاجات املتفق عليها، بين     
  .ينبغي أن تعد مشروع النص التفاوضي

 تشكل عبئاً علـى  وقال متحدث آخر إن مناقشات جملس التجارة والتنمية ينبغي أال   -١٢
واقترح املتحدث نفسه أن ينظر اجمللس يف إعداد        . تصرفها عن عملها املوضوعي   وأالّ  األمانة  

استنتاجات متفق عليها بشأن مجيع القضايا املوضوعية اليت تتم مناقشتها يف دوراته الـسنوية،       
  .بغية تعزيز ركيزة بناء توافق اآلراء يف األونكتاد

  قينقضايا التعاون الت  -٥  
. رحب أحد املندوبني باجلهود اليت تبذهلا األمانة من أجل تعزيز دائرة التعاون الـتقين               -١٣

يتعلق بعدم حتويل دائرة التعاون الـتقين إىل شـعبة مكتملـة            ماوأيد املندوب موقف األمانة في    
لـى  وعالوة ع . وذكّر املندوب بأن هذا القرار جيب أن خيضع ملوافقة اجلمعية العامة          . األركان
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ذلك، حثت عدة وفود على تنفيذ ركائز عمل األونكتاد الثالث تنفيذاً متوازناً وأعربت يف هذا               
  .٢-مدبرتبة الشأن عن عدم موافقتها على حتويل دائرة التعاون التقين إىل شعبة يرأسها مدير 

وأيد أحد املندوبني التوصية الداعية إىل تعزيز إدارة التعاون التقين وأنـشطة مجـع                -١٤
عب أن تواصل   وقال املندوب إنه يرى أنه ميكن للشُ      . وإضفاء الصبغة املركزية عليها   التربعات  

ينبغي أن تكون من    التماس التربعات   إدارة براجمها اخلاصة بالتعاون التقين، يف حني أن مهمة          
  .بني وظائف دائرة التعاون التقين

وائد يف تنفيـذ عمـل      للشراكات الفعالة من ف    ماوأكدت وفود عديدة من جديد        -١٥
ويف هذا الصدد، شجع بعض املشاركني األونكتاد علـى         . األونكتاد يف جمال التعاون التقين    

إعداد استراتيجية شراكة واستراتيجية جلمع األموال، ميكن استخدامهما كأسـاس لتحديـد          
وباملثل، دعا متحدث آخر األونكتاد إىل أن يعمل بصورة فعالـة مـع             . شركاء استراتيجيني 

وحتقيقاً هلذه الغاية، أيدت    . وتفادي االزدواجية  األخرى بغية االستفادة من خرباهتا       املنظمات
وأشار مشارك آخر إىل    . عدة وفود االقتراح الرامي إىل وضع االستراتيجيتني السالفيت الذكر        

ة أن من شأن وضع إطار فعال لإلدارة القائمة على النتائج أن يوفر أساساً متيناً السـتراتيجي               
مشتركة ومتكاملة من الشراكات مع األمم املتحدة واملنظمات غري املنتمية إىل األمم املتحدة،             

  .وكذلك لتأمني املسامهات الطوعية الالزمة ألنشطة األونكتاد
وأعرب العديد من املتحدثني عن تقديرهم للمسامهات اليت تقدمها اجلهات املاحنـة              -١٦

اليت يقوم هبا األونكتاد، على الرغم من األزمة االقتصادية         من أجل دعم أنشطة التعاون التقين       
إال أن أحد الوفود الحظ أن التعاون التقين قد بدا، منذ إنـشاء الـصناديق               . واملالية الراهنة 

وأعربت متحدثة أخـرى عـن      . االستئمانية املواضيعية، مدفوعاً بالعرض أكثر منه بالطلب      
  .من أجل احلد من جتزؤ املوارد اخلارجة عن امليزانيةاستعداد جمموعتها للعمل مع األونكتاد 

وأشار اثنان من الوفود إىل العمل الناجح الذي قام به األونكتاد يف اثـنني مـن براجمـه        -١٧
والنظام اآليل للبيانات   ) DMFAS(اخلاصة بالتعاون التقين، ومها نظام إدارة الديون والتحليل املايل          

 الوفود أنه ميكن زيادة تعزيز ركن التعاون التقين اخلـاص           وذكر أحد ). ASYCUDA(اجلمركية  
وأشار أحد املتحـدثني إىل أن  . باألونكتاد لتعزيز التواصل بني األمانة والبعثات الدائمة ذات الصلة    

ومن الضروري أيضاً وجود آليـات      . بناء القدرات هو عملية متواصلة يتعني دعمها مبوارد كافية        
  .ن أجل إجراء عمليات تقييم شاملة لتأثري مثل هذه الربامجزة للرصد والتقييم ممعزَّ

  قضايا امليزانية واقتراح بشأن إنشاء صندوق استئماين غري خمصص لغرض حمدد  -٦  
 من التقرير، اليت تنص على      ٣أعرب أحد املندوبني عن مشاعر قلق بشأن تنفيذ التوصية            -١٨

أعرب املندوب عن قلقـه      ماك. ة جلمع التربعات  أن ُيطلق األمني العام لألونكتاد استراتيجية نشط      
، اليت تنص على أن يصوغ األمني العام لألونكتاد اسـتراتيجية مؤسـسية             ٧بشأن تنفيذ التوصية    

ويف هذا الصدد، ذكر املندوب أن استخدام أموال مؤسسات األعمال ينبغـي أن    . جلمع التربعات 
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والحظ ". مدفوعاً باجلهة املاحنة  " أو" باألمانةمدفوعاً  "وليس  " مدفوعاً بالطلب من البلدان   "يكون  
. املندوب أن هذا األمر ينطبق بشكل خاص على األموال الواردة من اجلهـات املاحنـة اخلاصـة       

وخبصوص هذه املسألة، طلب املندوب أن تدرس الدول األعضاء وتناقش بعناية املـشروع األول              
  .ة العام، وفقاً لرد اإلدارةلالستراتيجيات اليت قد تتيحها األمانة حبلول هناي

من اجلمعية العامة من األمـم      إذن  وأيد العديد من الوفود التوصية الداعية إىل طلب           -١٩
املتحدة بإنشاء صندوق استئماين عام غري خمصص هلدف حمدد من أجل دعم العمل املوضوعي  

قتـراح القائـل    إال أن أحد املندوبني أعرب عن القلـق إزاء اال         . الذي يضطلع به األونكتاد   
بإمكانية استخدام موارد هذا الصندوق االستئماين لتمويل البحث والتحليل، ومهـا ركـن             

ن تأخـذ يف    ورأى املندوب أنه ينبغي للجمعية العامـة أ        .رئيسي من أركان عمل األونكتاد    
اد  لدى إقرار امليزانية العامة لألونكتاد، نظراً إىل وجوب إفراد اعتم          احلسبان البحث والتحليل  

والحظ املندوب أيضاً أن تكاليف املوظفني متثـل اجلـزء          . خمصص لتمويل البحث والتحليل   
ويف هذا الصدد، أُبديت مقترحات تدعو إىل احلد مـن          . األكرب من تكاليف امليزانية العادية    

التحاور عن بعد   وذكر املندوب أن استخدام     . سفر املوظفني املمول مبوارد من خارج امليزانية      
 بني تدابري أخرى، ميكن أن يـساعدا علـى صـون    ،واحلد من طبع الوثائق الفيديو  بواسطة  
وأشار مندوب آخر إىل أن أية توصية تتعلق بالصندوق املذكور أعاله ينبغي أن تأخذ              . املوارد

  .ول األعضاء للمسامهة يف الصندوقيف احلسبان استعداد الد

  اإلدارة والتوظيف  -٧  
. فتش آراءه املتعلقة بتعزيز رؤية األونكتاد يف جمـال اإلدارة         معظم املتحدثني امل  شاطر    -٢٠
أن بعض املندوبني طلبوا من املفتش أن يقدم أدلة واضحة على النتائج اليت خلص إليها واليت                 إال

  .تشري إىل أن األمانة تعاين من نقص يف القيادة ونقص يف التواصل بني اإلدارة العليا واملوظفني
بأنه حىت ولو كان األونكتاد ملزماً بتطبيق نظام اإلدارة القائمة          ى  وأقرت وفود أخر    -٢١

ارة قائمة على على نطاق منظومة األمم املتحدة، فإنه ميكن وضع إطار إد       الساري  على النتائج   
النتائج خاص باإلدارات يكون مكمالً للنظام األوسع، وحثت على تنفيذ توصـية وحـدة              

وذكر بعض املتحدثني أن أي إطار من هذا القبيل ينبغي أن           . التفتيش املشتركة يف هذا الشأن    
حيدد رؤية ومهمة واضحة ومشتركة وأن يتضمن نتائج وأهدافاً ومؤشرات تركز على النتائج             

وحول هذا املوضوع، رحب أحد املندوبني باستعداد األمانـة         . على املخرجات  المنائية،  اإل
لتنفيذ توصيات التقرير املتعلقة بإنشاء إطار متكامل لإلدارة القائمة على النتائج تنفيذاً كامالً             

. لنتـائج على غرار اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة لألمم املتحدة لتعزيز اإلدارة القائمة على ا             
 طلب املندوب من األمانة أن تقدم تقريراً عن التقدم احملرز بشأن هذه املسألة حبلـول                ،ولذا
يتصل هبذا املوضوع، أكد مشارك آخر من جديد دور الفرقة العاملة يف             ماوفي. ٢٠١٣ عام

  .لنتائجممارسة وظيفتها احلالية املتمثلة يف مراقبة الربامج كجزء من إطار اإلدارة القائمة على ا
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يتعلق بقضية املراقبة، أبرز العديد من الوفود أمهية وظيفيت املراقبـة والتقيـيم،        ماوفي  -٢٢
التوصية اهلادفة إىل تعزيز    هذه الوفود   وخاصة ضمن إطار اإلدارة القائمة على النتائج، وأيدت         

لداخلية والتقيـيم    ا املتحدثون إىل أن كال املراقبة    وأشار  . قدرة األونكتاد على املراقبة والتقييم    
على إعادة ختصيص موارد كافيـة       يتطلبان إنشاء آلية تقييم شاملة، وحثوا        املستقل اخلارجي 

  .ضمن امليزانية القائمة لذلك الغرض
فشدد بعـض   . بني معظم املندوبني   ماوأثارت عملية التوظيف عدداً من الشواغل في        -٢٣

وأبرز املنـدوبون أيـضاً   . ة وشفافةاملندوبني على ضرورة أن تكون عمليات التوظيف منصف   
وعالوة على ذلك، أشار عدة منـدوبني،       . الضرورة امللحة لتحسني عملية التوظيف برمتها     

واقترح أحد . بقلق، إىل نتائج االستقصاء الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة بشأن املوظفني         
يلزم اختاذه مـن     ماة وحتديد   املندوبني أن جتري األمانة استعراضاً شامالً لتحسني تقييم احلال        

ويف هذا الصدد، متت الدعوة إىل حتسني االتصال واستكمال العملية ضمن       . إجراءات عالجية 
وإضافة إىل ذلك، طلب عدد مـن       . اإلطار الزمين الذي حددته األمانة العامة لألمم املتحدة       

وأعرب منـدوبون   . عاملنياملندوبني حتقيق التوازن اجلنساين وتعزيز التوزيع اجلغرايف العادل لل        
. يتعلق بقضية التوزيع اجلغـرايف     ماآخرون عن قلقهم إزاء النتائج اليت توصل إليها التقرير في         

يقرب  ماويف هذا الصدد، أشار املندوبون إىل النتائج اليت توصل إليها التقرير واليت تفيد بأن               
لب من األمانـة أن  وطُ. وعة باءيأتون من بلدان اجملمالفنية   يف املائة من موظفي الفئة       ٥٠ من

تقدم تقريراً عن التدابري اليت ميكن أن تتخذها للتقيد مبعايري التوزيع اجلغرايف املتوازن للموظفني              
  .والشفافية واإلنصاف خالل عمليات التوظيف

أشار العديد من املتحدثني إىل أن التوظيف مسألة إدارية داخلية، طلبوا مـن              ماوفي  -٢٤
. باملسائل املتعلقة باملوارد البشرية    لم، على ع  بصورة منتظمة بقي الدول األعضاء،    األمانة أن تُ  

معلومات مستجدة من هذا القبيل     تقدمي  وعلى ذلك، رحب الكثري من الوفود باقتراح األمانة         
وطلب املتحدثون أيضاً إعالم البعثات الدائمة      . نوفمرب/ دورة الفرقة العاملة يف تشرين الثاين      يف

  . ف بالشواغر القائمة يف األمانةيف جني
 إىل شعبة اإلدارة بعد أن مت       ٢-دضرورة إلعادة وظيفة م    الفود أنه   وذكرت عدة و    -٢٥

لب من املفتش تقدمي املزيد من اإليـضاحات بـشأن           طُ ،وحول هذا املوضوع  . إلغاء الشعبة 
وطلب بعـض   . ٢-ددارة وتعيني مدير يرأسها برتبة م     اقتراحه املتعلق بإعادة العمل بشعبة اإل     

املتحدثني من األمانة تقدمي إحاطة بشأن منوذج اإلدارة الراهن واجملاالت الـيت ميكـن فيهـا       
وقال وفد آخر إنه ميكن مناقشة هذه النقطة خالل الدورة السنوية القادمـة جمللـس           . حتسينه

  .التجارة والتنمية قبل اعتماد أي قرار
ود تنسيق داخلي فعال ورحبوا بلجنة تنـسيق        وأشار العديد من الوفود إىل أمهية وج        -٢٦

وذكـر  . لألونكتاد يف أعقاب األونكتاد الثالث عشر     العام  والية الدوحة اليت أنشأها األمني      
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أحد التجمعات اإلقليمية أنه يتطلع إىل تلقي معلومات حول خطط تلك اللجنة وإجراءاهتـا              
  .حتققه من نتائج يف املستقبل ماامللموسة وإىل رؤية 

  حتسني االتصال  -٨  
دعت الوفود إىل مضاعفة اجلهود لتعزيز االتصال يف األمانة، على الصعيدين الداخلي              -٢٧

وسيكون توفري معلومات إمجالية ودقيقـة      . واخلارجي، مع التركيز على النوع بدالً من الكم       
مـع اإلدارة   عن أنشطة األونكتاد وتأثريها مفيداً لألونكتاد وللجهات املعنية بأعماله، متاشياً           

وذكر أحد املتحدثني أنه يلزم القيام مبزيد من العمل بشأن املوقع الشبكي   . القائمة على النتائج  
والحظ متحدث آخر أنه حدثت منذ مؤمتر       . اجلديد لألونكتاد من أجل حتسني أدائه الوظيفي      

وزاً أكرا حتسينات يف جمال املنشورات واالتصاالت، وهي حتسينات جعلت املنظمة أكثر بـر            
صلة إجراء حتـسينات    وحث املتحدث على موا   .  فهماً أفضل  اللعيان وأسهمت يف فهم عمله    

  .يف هذا الشأن

  ترمجة الوثائق يف املوعد املطلوب  -٩  
أعرب العديد من املندوبني عن دعمهم لإلجراءات اهلادفة إىل معاجلـة التحـديات               -٢٨

 ويف هذا الصدد، شاطر بعض املنـدوبني        .املتمثلة يف ضمان ترمجة الوثائق يف املوعد املطلوب       
وأعرب مندوبون آخـرون عـن      . يتعلق بنقص املوارد الالزمة للترمجة     مافيشواغله  املفتش  

لألمـم  شواغل مماثلة وشددوا بوجه خاص على ضرورة ترمجة الوثائق جبميع اللغات الرمسية             
  .املتحدة قبل االجتماعات

لة، إىل أن أحد التحديات الرئيسية يتعلق بعدم        وأشار بعض املندوبني، بشأن هذه املسأ       -٢٩
إذا كان   ماعيتعلق بعدم وضوح ترتيبات العمل، وتساءل يف هذا الصدد           اكفاية القدرة أكثر مم   

وذكر أحد املتحـدثني    . ميكن ملذكرة تفاهم بني األطراف ذات الصلة أن تعاجل تلك التحديات          
  .ل هيئات األمم املتحدة يف جنيفأنه يلزم زيادة املوارد نظراً إىل تزايد عبء عم

تقريـر   و تقرير التجارة والتنمية  وذكر مندوب آخر أن املنشورات الرئيسية، ومنها          -٣٠
وقـال املنـدوب إن     . ، ينبغي أن تتاح جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة        االستثمار العاملي 

األمم املتحدة يف جنيـف     توصية التقرير املتعلقة بتوقيع مذكرة تفاهم بني األونكتاد ومكتب          
ميكن أن تساعد على حل املشكلة ألن هذه املشكلة تتعلق مبخصصات املوارد وباألولويات         ال

وعليه، طلب املندوبون من املفتش تقدمي معلومـات        . اليت حتددها اجلمعية العامة يف نيويورك     
من اإليضاحات  عن الطريقة اليت ُعوجلت هبا تلك املشكلة يف مؤسسات أخرى وتقدمي املزيد             

عن وإضافة إىل ذلك، طلب املندوبون مزيداً من املعلومات         . بشأن فوائد توقيع مذكرة تفاهم    
مكتب األمم املتحدة   ومذكرات تفاهم مماثلة وقعت بني مؤسسات أخرى تابعة لألمم املتحدة           

ت مـع    املندوبني إىل إمكانية عقد اتفاقا     وأشار أحد . اليت آلت إليها   وعن النتائج    ،يف جنيف 
لب من األمانة القيام مبشاورات مع      وطُ. املطلوبالبلدان بغية تيسري ترمجة الوثائق يف الوقت        
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مكتب األمم املتحدة يف جنيف حول تلك املسألة وتقدمي تقريـر إىل األعـضاء يف الـدورة           
  .السنوية القادمة جمللس التجارة والتنمية

تعكـس بـصورة     التقدمها األمانة   وأشارت إحدى املندوبات إىل أن الوثائق اليت          -٣١
وقالت إنه  . كاملة، يف بعض األحيان، املناقشات اليت جرت يف االجتماعات احلكومية الدولية          

  .مية الدولية يف االجتماع احلايلكان ميكن مناقشة تنظيم االجتماعات احلكو

  تنفيذ التوصيات  -١٠  
وصيات اليت ميكن تنفيـذها،     طلب أحد الوفود من األمانة أن تبني بصورة واضحة الت           -٣٢

ميكن تنفيذها، وتلك اليت نفذت بالفعل، وأن تقدم خارطة طريق لكيفيـة             الوالتوصيات اليت   
وحث وفد آخر األمانة على متابعة تنفيذ مجيع التوصيات وعلى حتديد تدابري            . تنفيذ التوصيات 

وطلب بعض املتحـدثني    . نةبديلة إذا كانت التوصيات املقترحة غري قابلة للتنفيذ بصيغتها الراه         
عرض خطة عمل تبني تدابري ملموسة ومعامل ومواعيد حمددة كي يتم النظر فيها وإقرارهـا               أن تُ 

وذكر أحد الوفود أنه يلزم     . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلوليف الدورة السنوية جمللس التجارة والتنمية يف        
  .ت يف األمانةحتسيناإنشاء فرقة عمل دائمة لضمان استراتيجية متماسكة تقود إىل إجراء 

  حجم العينة ووالية األونكتاد  -١١  
أعرب أحد املندوبني عن مشاعر قلق إزاء حجم العينة اليت أجريت معها املقـابالت                -٣٣

ورأى أن هذا األمر قد يـثري    .  دولة ١٩٤ دول أعضاء من بني      ١٠تشمل سوى    ملوقال إهنا   
تـرد   ملندوب، إضافة إىل ذلك، أنه      والحظ امل . شكوكاً بشأن صدقية نتائج العينة وصحتها     
 بوصفه املؤسسة الوحيدة داخل األمم املتحـدة        دإشارة واضحة يف التقرير إىل والية األونكتا      

  .اليت تعاجل قضايا التجارة والتنمية والقضايا املتصلة هبا

  منظمات أخرىيف طلب معلومات عن عمليات التفتيش السابقة اليت أجريت   -١٢  
دوبني من املفتش تقدمي املزيد من املعلومات عـن جتربتـه يف تقيـيم              طلب عدة من    -٣٤

مؤسسات أخرى لألمم املتحدة، وأعربوا عن اهتمامهم بتلقي املزيد من املعلومـات حـول              
إذا  مـا وسأل املندوبون ع  . الكيفية اليت مت هبا إجياد حل ملشكالت مماثلة يف منظمات أخرى          

يتعلق مبسائل التوظيف خاصة باألونكتاد وحده أم        ماكانت املشكالت اليت أبرزها املفتش في     
وأشار الكثري من املندوبني إىل أنه يلزم أيضاً إجراء . مشتركة بني هيئات منظومة األمم املتحدة
  .إصالح يف الكثري من املنظمات الدولية

  من جانب الدول األعضاءالنشطة املشاركة   -١٣  
 يكون األونكتاد منظمة مدفوعـة بالـدول        شددت مجيع الوفود على أمهية ضمان أن        -٣٥

وقال بعض املتحدثني إن على الدول األعضاء أن تؤدي دوراً أكرب يف حتديد جـدول         . األعضاء
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وحث أحد املتحدثني ممثلي الدول األعضاء الكائنـة مقـراهتم يف           . أعمال مجيع االجتماعات  
ستراتيجي من خالل التعاون األوثق     جنيف على ممارسة املزيد من التأثري على امليزانية واإلطار اال         

  .مع وفد بلدهم يف اللجنة اخلامسة، ومن خالل إجراء مشاورات مع األمانة بشأن هذه املسألة
يبدو، بعقد ترتيـب     ماوأعرب أحد املتحدثني عن دهشة جمموعته إزاء القيام، على            -٣٦

 عـشر مـن دون أن       غري رمسي لعرض تقرير وحدة التفتيش املشتركة على األونكتاد الثالث         
وطلب املتحدث توضـيحاً يف     .  مناقشات مسبقة حول املسألة مع الدول األعضاء       أيةإجراء  

  .هذا الشأن من األمانة

  األمانة املتصور يف استعراض وحدة التفتيش املشتركة" لتدخُّ"  -١٤  
األمانة الذي أشار إليـه  " تدخل"طلب اثنان من الوفود إيضاحات من املفتش بشأن          -٣٧
  . تقريره، والذي قال إنه أخر أيضاً إجناز التقريريف

  ردود املفتش على األسئلة اليت طرحها املندوبون  -دال  
الحظ املفتش أن هناك عدة طلبات تتعلق بإثبات املواد الواردة يف التقريـر باألدلـة        -٣٨

طـول   كان سيزيد إىل حد كبري مـن         األموربشأهنا لكنه قال إن إدراج هذه       األمور  وتقدمي  
وأضاف قائالً إن النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، الذي وافقـت عليـه             . التقرير

وأشـار إىل أن الكـثري مـن        . ااجلمعية العامة، حيدد الوقت الذي يتم فيه النظر يف تقاريره         
املالحظات الواردة يف التقرير تستند إىل االستقصاء الذي أجرته وحدة التفتـيش املـشتركة              

وأوضح أنه أوصى بإعادة العمل     .  يف املائة  ٥١وظفني، والذي بلغ معدل اإلجابة فيه       ملبشأن ا 
وقال إن أحد   . يزيد من عبء عمل نائب األمني العام       ال يف شعبة اإلدارة كي      ٢-بوظيفة مد 

املقاييس املرجعية اهلامة لإلدارة القائمة على النتائج يتعلق بالقيادة من جانب الدول األعضاء،             
وأوضح أن وحـدة    .  على إقامة توازن بني املراقبة والتدخل يف جزئيات اإلدارة         ولكنه حث 

تكفل تنفيذ التوصيات الـصادرة      الينص عليه نظامها األساسي،      ماالتفتيش املشتركة، حسب  
يتعلـق   مـا وفي. عنها، نظراً إىل أن املسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق الكيان املعين            

تصلة بترمجة الوثائق يف املوعد املطلوب، أشـار إىل إمكانيـة أن يقـوم              مبعاجلة التحديات امل  
األونكتاد ومكتب األمم املتحدة يف جنيف مبراجعة األطر الزمنية املقترحة من أجـل وضـع               

وأوضح يف اخلتام أنه يعتقد أن األمانة قـد تـدخلت يف سـري              . جداول زمنية مثلى للترمجة   
سؤولني يف األونكتاد قد اجتمعوا هبيئة التفتيش املشتركة        استعراضه نظراً إىل أن بعض كبار امل      

ملناقشة االستعراض من دون أن يكون هو حاضراً، ونظراً إىل أن مشروع التقرير قـد أتـيح      
  .للدول األعضاء بشكل سابق لألوان
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  ردود نائب األمني العام على األسئلة اليت طرحها املندوبون  -هاء  
 من التقرير اليت جـاء      ١ى املالحظات الواردة يف الصفحة      رد نائب األمني العام عل      -٣٩

يعرب املفتش عن أسفه الشديد لكون واحد على األقل من مسؤويل اإلدارة العليا ألمانة "فيها 
وأسفرت هذه األحداث   ..." " األونكتاد قد تدخل تدخالً غري مربر يف سري هذا االستعراض         

ويف هذا الصدد قال نائب األمني العام ." الستعراضعن تأخر كبري يف االنتهاء من إعداد هذا ا     
دخلت إىل النص النهائي للتقرير بعد أن قدمت األمانة تعليقاهتا على           إن هذه املالحظات قد أُ    

وأضاف قائالً إنه مت توجيه رسالة رمسيـة إىل         . يناير/املشروع األول للتقرير يف كانون الثاين     
كر يف الرد الوارد علـى      غري أنه ذُ  .  هذا الشأن  وحدة التفتيش املشتركة تطلب إيضاحات يف     

  .يريد إبداء أية مالحظات إضافية يف تلك املرحلة الهذه الرسالة أن املفتش 
 ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣٠وأعلم نائب املدير العام املندوبني بأنه عقد يف           -٤٠

ة وأن املفـتش    اجتماع بني بعض كبار مسؤويل األونكتاد ورئيس وحدة التفتيش املـشترك          
وقال نائب املدير العام إن الـدعوة وجهـت إىل          . يتمكن من املشاركة يف هذا االجتماع      مل

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، اليت تنص علـى أن            ١٨الرئيس وفقاً للمادة    
رئيس وحدة التفتيش املشتركة يعترب قناة االتصال الرمسية مع اهليئات املختـصة والرؤسـاء              

وكان الغرض من ذلك االجتماع موافاة وحدة التفتـيش املـشتركة           . التنفيذيني للمنظمات 
باملالحظات الوقائعية والتصويبات اليت تقترحها األمانة والتأكيد على أن وحـدة التفتـيش             

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١املشتركة ستتسلم رد اإلدارة يف 
استفسر يف ذلك االجتماع عن اخلطوات القادمـة        وأفاد نائب املدير العام أيضاً بأنه         -٤١

. يف عملية االستعراض وأنه مت التطرق إىل مسألة املكان الذي ستجري فيه مناقـشة التقريـر         
وأشار أيضاً إىل أنه ذكر، كرأي شخصي، أن مؤمتر الدوحة ليس باحملفل املناسـب ملناقـشة     

ىل أن موقفه الرمسي هو أنه يعود إىل وأشار، إضافة إىل ذلك، إ. تقرير وحدة التفتيش املشتركة
الدول األعضاء أن تقرر املكان الذي سيناقش فيه التقرير وأن األمانة مستعدة للتقيـد هبـذا                

  .حياول التدخل يف العملية ملوشدد نائب األمني العام على أن االجتماع . القرار
أن تكون الـسبب يف     ميكن   الوأضاف نائب املدير العام أن الوقائع املذكورة أعاله           -٤٢

وأشار إىل أن األمانة ساعدت علـى إجـراء         . أي تأخري كبري يف االنتهاء من إعداد التقرير       
وعلـى  . ٢٠١١فرباير  /االستعراض وتعاونت يف هذا الشأن منذ أن بدأت العملية يف شباط          

يالد الرغم من أن األونكتاد قد تلقى املشروع األول للتقرير قبل وقت قصري من عطليت عيد امل          
وذكـر نائـب    .  فقد عمل موظفو األونكتاد يف فترة العطلة إلعداد رد اإلدارة          ،ورأس السنة 

 / كـانون األول   ٢٢ت األمانة املشروع األول للتقريـر يف        قاألمني العام أيضاً أنه عندما تل     
التقريـر  كل من   ، كان الوقت متأخراً جداً بالنسبة للدول األعضاء للنظر يف           ٢٠١١ ديسمرب
دارة يف الدوحة، وفقاً للمهل الزمنية النظامية احملددة لصياغة الرد وحتريـره وترمجتـه           ورد اإل 

ذلك إىل أنه على الرغم من تلـك        كوأشار  . وتقدميه يف الوقت املطلوب إىل الدول األعضاء      
لم مجيع الدول األعضاء مبحتويات التقرير قبل األونكتاد الوقائع فقد حرصت األمانة على أن ُت

  .شر وكانت األمانة مستعدة لتقدمي عرض شفوي لرد اإلدارة يف املؤمترالثالث ع
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النص النهائي، أوضح نائب األمني     إصدار  وحول مسألة تسرب مضمون التقرير قبل         -٤٣
مبثل هذا التوزيع وأن النص قد عومـل يف مجيـع          يأذن   ملالعام أن أياً من املديرين يف األمانة        
  .وثائق األونكتاداألوقات بوصفه وثيقة داخلية من 

وأعرب بعض املندوبني عن تقديرهم لرد نائب األمني العام على املالحظـات الـيت      -٤٤
إال أن أحد الوفود طلب مزيداً من املعلومات حول االجتماع الذي أشار إليه             . أبداها املفتش 

 بـشأن   نائب األمني العام وحول مسألة تسرب مضمون التقرير والتدابري اليت اختذهتا األمانة           
طلـب إىل مكتـب     ويف هذا الصدد، أشار نائب األمني العام إىل أنه ميكن أن يُ           . هذه املسالة 

وطلـب  . خدمات الرقابة الداخلية إجراء حتقيق، إال أن إجراء مثل هذه العمليات أمر مكلف      
يتعلـق   مـا أحد املندوبني أن تتاح للدول األعضاء البيانات اليت عرضها األمـني العـام في             

. ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٦ات اخلارجة عن امليزانية اليت تلقاها األونكتاد يف الفتـرة مـن             باملسامه
يتعلق  ماوذكّر مندوب آخر بالقرار الذي اختذته الدول األعضاء يف األونكتاد الثالث عشر في            

بالنظر يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة وباإلجراءات الواجب اختاذها، وحث على تنفيـذ             
  .دقةتوصيات التقرير ب

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
  .، رئيس جملس التجارة والتنمية)ليسوتو(افتتح الدورة السيد موتاي أنتوين ماروبينغ   -٤٥

    إقرار جدول األعمال  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

انظر املرفق   (TD/B(S-XXVI)/1أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة           -٤٦
  ).األول

    تقرير اجمللس عن دورته االستثنائية السادسة والعشرين  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

أذن اجمللس للمقرر بأن يعد التقرير املتعلق بدورته االستثنائية الـسادسة والعـشرين               -٤٧
  .حتت إشراف الرئيس

  الدورةاختتام   -دال  
  ).انظر الفصل األول(تاجات املتفق عليها االستناختتمت الدورة واعتمدت   -٤٨
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  املرفق األول

الدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجـارة       جدول أعمال       
  والتنمية

  إقرار جدول األعمال  -١
استعراض التنظيم واإلدارة يف مؤمتر األمم املتحـدة        : تقرير وحدة التفتيش املشتركة     -٢

  للتجارة والتنمية
  ىمسائل أخر  -٣
  تقرير اجمللس عن دورته االستثنائية السادسة والعشرين  -٤
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  املرفق الثاين

  )١(احلضور    
  :جملس التجارة والتنميةحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف   -١

  إثيوبيا
  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  إكوادور

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  كرانياأو
  )  اإلسالمية- مجهورية(إيران 
  آيرلندا

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلجيكا

  بنغالديش
  بنن

  بولندا
  بيالروس
  تايلند
  توغو

  جامايكا
  اجلزائر

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية الدومينيكة

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

  جورجيا
  الدامنرك

  الرأس األخضر
  رومانيا
  زامبيا

  السلفادور
  سنغافورة
  السنغال
  السودان
  السويد
  سويسرا
  صربيا
  الصني

  عراق ال
  غانا

  فرنسا 
  الفلبني 
  فنلندا 
  قربص
  قطر

  كازاخستان
  كرواتيا
  كوبا

  كوت ديفوار
  الكونغو
  ليسوتو
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية 

   موريتانيا
  موريشيوس 

  موزامبيق 
  ميامنار

__________ 

 .TD/B(S-XXVI)/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة  )١(
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  النرويج
  االنمس
  نيبال
  النيجر

  اهلند
  هنغاريا
  اليمن

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٢
  اهلادئ واحمليط والكارييب أفريقياجمموعة دول   
  االحتاد األورويب  

  املنظمة الدولية للفرانكوفونية
   اإلسالميالتعاونمنظمة 

  منظمة دول شرق الكارييب
  :نت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورةوكا  -٣

  منظمة العمل الدولية
  البنك الدويل

  منظمة التجارة العاملية
  :وكانت منظمات األمم املتحدة التالية ممثلة يف الدورة  -٤

  اللجنة االقتصادية إلفريقيا
  وحدة التفتيش املشتركة  

  :ة التالية ممثلة يف الدورةوكانت املنظمات غري احلكومي  -٥
  الفئة العامة

  مجعية وحدة وثقة املستهلكني
  .املنظمة الكامريونية لتشجيع التعاون االقتصادي الدويل

        


