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   الميدمة -أواا  
يتمثــل الضــر  مــن هــة  املــةكرة يف اإلبــالط عــن تنفيــة خطــة العمــل املتعلقــة بتعزيــز و يفــيت  -1

التنظــيم واإلدارة يف األونكتــاد، ورســم اخلطــوة العريضــة لكيفيــة اســتمرار  علــى املســار الصــحيح  ــو 
 .  2014حتقيق نتائج أفضل، بالقرتان مع املبادرات اليت أطلقها األمني العام للمنظمة يف عام 

  
   التسلسل الزمني لألاداث واليراراه  -ثانياا  

أن  مـا يلـي: (أ ، يف الدوحـة 2012قرر املؤمتر، يف دورتـ  الثالثـة عشـرة الـيت عقـدت يف عـام  -2
جيتمـــــع جملـــــس التجـــــارة والتنميـــــة يف دورة اســـــتثنائية بعـــــد ســـــتة أســـــابيع مـــــن تعمـــــيم الوثيقـــــة املعنونـــــة 

  بشـــكل JIU/REP/2012/1(" األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــةاســـتعرا  التنظـــيم واإلدارة يف مـــؤمتر "
رمســـي عميـــع اللضـــات الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة، مـــن أجـــل معاجلـــة التقريـــر و توياتـــ  وا ـــاذ قـــرار بشـــأن 
ســبل املتابعــة والتنفيــة الفعــال لقــرارات انلــس. (ب  أن تســتعر  الــدورات الســنوية نلــس التجــارة 

احملــرز هــا  تنفيــة القــرارات املتعلقــة بنفيــة القــرارات وتتالــة اإلجــراءات الالزمــة،  والتنميــة وتيقــيلم التقــدم
(ج  أن يقــدلم جملــس التجــارة والتنميــة تقريــرا إق املــؤمتر القــادم عــن التقــدم احملــرز و حســا القتضــاء 
 يف هةا الصدد.

 15والعشـــرين (طلـــا جملـــس التجـــارة والتنميـــة إق األمانـــة، يف الـــدورة الســـتثنائية السادســـة  -3
 ، أن تقـــوم بصـــيا ة خطـــة عمـــل بشـــأن مواصـــلة حتســـني 2012متوز/يوليـــ   6و حزيران/يونيـــ  20و

التنظــيم واإلدارة يف األونكتــاد، لتنظــر فيهــا الــدول األعضــاء يف الــدورة التاســعة واخلمســني للمجلــس. 
: (أ  العناصــر وأوضـح انلـس أيضــا يف القـرار نفســ  أنـ  هــا مراعـاة مـا يلــي يف مشـرو  خطــة العمـل

الــيت ذكر ــا الــدول األعضــاء يف الــدورة الســتثنائية، مبــا يف ذلــك تنفيــة إطــار متكامــل لــإلدارة القائمــة 
علـــى النتـــائج، وزيـــادة قـــدرات الرصـــد والتقيـــيم، وتعزيـــز التواصـــل والتصـــالت، مبـــا يف ذلـــك التواصـــل 

األنشـــطة داخليـــا وخارجيـــا  والتصـــالت مـــع البعثـــات الـــيت توجـــد مقارهـــا يف جنيـــف، وتعزيـــز تنســـيق
بوســـائل تشـــمل حتســـني العمليـــات واإلجـــراءات، والتمثيـــل اجلضـــرايف واجلنســـاين العـــادل، وإدارة املـــوارد 
البشــــرية بشــــفافية وفعاليــــة، وتطبيــــق اســــرتاتيجية فعالــــة جلمــــع التربعــــات، والنظــــر يف إمكانيــــة تأســــيس 

(ج  اســـــتجابة و ش املشـــــرتكة صـــــندوق اســـــتئماين  ـــــب  صـــــو املـــــوارد  (ب  تقريـــــر وحـــــدة التفتـــــي
األونكتـــاد اإلداريـــة. ويتعـــني أيضـــا أن تكفـــل األمانـــة عـــدم تـــأثب خطـــة العمـــل علـــى الـــربامج واملـــوارد 

 الالزمة لتنفية ولية الدوحة.
ــــــــ  التاســــــــعة واخلمســــــــني ( -4 ــــــــة، يف دورت ــــــــس التجــــــــارة والتنمي  أيلــــــــول/ 28-17وأصــــــــدر جمل

تعزيــز التنظــيم واإلدارة يف األونكتــاد مــن خــالل تنفيــة  ، قــرارا يطلــا فيــ  إق األمانــة 2012 ســبتمرب
خطـــة العمـــل الـــيت قـــدمر يف تلـــك الـــدورة، وعلـــى أســـاا مـــداولت انلـــس الـــيت جـــرت يف الـــدورة 

مـــن جـــدول األعمـــال. وطلـــا انلـــس أيضـــا أن يقـــدَّم إليـــ ، يف الـــدورة  12نفســـها، يف إطـــار البنـــد 
ة خطـــة العمـــل، عـــالوة علـــى تقـــد  إحاطـــات قبـــل الســـتني، تقريـــر شـــامل عـــن التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــ
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الـدورة. ونظـر انلـس يف الـدورة السـتني يف التقريـر املرحلـي، وطلـا إق األمانـة مواصـلة تعزيـز و يفـيت 
التنظــــيم واإلدارة يف األونكتــــاد، مــــن خــــالل تنفيــــة خطــــة العمــــل وتقــــد  تقريــــر عنهــــا إق انلــــس يف 

 الدورة التالية.
يــة والســتني، أعــرب األمــني العــام لألونكتــاد عــن قناعتــ  بــأن التضيــب اإلجيــا  ويف الــدورة اداد -5

طــالق إعــن  مفيــد للمنظمــة، وأكــد جمــددا التزامــ  بكفالــة التنفيــة الكامــل خلطــة العمــل. وأعلــن أيضــاا 
 مبادرات إضافية  دف إق بناء أونكتاد أقوى.

ورات انلــــس، معلومــــات ودأبــــر األمانــــة علــــى أن تقــــدم مــــن وقــــر  خــــر، قبــــل انعقــــاد د -6
مســتكملة عــن تنفيــة خطــة العمــل إق الــدول األعضــاء، أثنــاء املشــاورات الــيت جيريهــا رئــيس انلــس. 
ــــة بــــني األمــــني العــــام و/أو نائــــا األمــــني العــــام  ــــك، تضــــمنر الجتماعــــات الثنائي وعــــالوة علــــى ذل

ت عــــن التقــــدم احملــــرز لألونكتــــاد مــــع وثلــــي الــــدول األعضــــاء وانموعــــات اإلقليميــــة، تقــــد  إحاطــــا
 وخطط التحسينات الداخلية.

  
 األونكتاد: عل  المسار اليحي  لإلنجاز في مجال التنمية المستدامة -ثالثاا  

  
مواصةةةلة الترايةةةز علةةة  النتةةةائم: ومةةةإل ارةةةار متكامةةةل لةةةإلدارة اليائمةةةة علةةة  النتةةةائم  -لفأ 

 وتعز ز قدراه الرصد والتيييم
  
العمــــل الــــيت أقرهــــا انلــــس، إق تعزيــــز جهودهــــا يف جمــــال  عمــــدت األمانــــة، يف إطــــار خطــــة -7

اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، مــن خــالل إعــداد وثيقــة حتــدد معــاا إطــار  ســن لــإلدارة القائمــة علــى 
النتـــائج، وعمليـــة تفعيلـــ  لحقـــا. ومـــن املقـــرر أيضـــا إصـــدار دليـــل عـــن اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج 

لرتكيــز علــى تصــميم مشــاريع األونكتــاد واســتالدام املــوارد اخلارجــة عــن أل ــرا  التعــاون التقــين، مــع ا
امليزانيــــة، باإلضــــافة إق تنظــــيم دورات تــــدريا علــــى املبــــادا التوجيهيــــة، وتكليــــف جلنــــة األونكتــــاد 
 لستعرا  املشاريع بالتأكد من امتثال مجيع وثائق املشاريع اجلديدة إق النهج القائم على النتائج.

م اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج يف عمـــل املنظمـــة إحـــدى أولويـــات األمـــني العـــام وميثـــل تعمـــي -8
لألونكتــاد. واألمــني العــام ملتــزم بتعزيــز الرتكيــز علــى النتــائج يف الطريقــة الــيت تــدير  ــا األمانــة عملهــا،  
كوســـيلة لتعزيـــز اإلجنــــاز بصـــورة أكثـــر فعاليــــة يف إطـــار مهـــام وليــــة األونكتـــاد. وقـــد ا  ــــة عـــدد مــــن 

 .  2012اإلجراءات يف هةا الصدد، منة عام 
 األونكتــــاد، وصــــدرت يف نيســــان/وأعــــدت خارطــــة إلطــــار اإلدارة القائمــــة علــــى النتــــائج يف  -9

ـــل ، وحـــددت فيهـــا العناصـــر األساســـية لوضـــع إلـــج أكثـــر تكـــامال لـــإلدارة القائمـــة علـــى 2013 أبري
 يف جمــال اإلدارة القائمــة علــى النتــائج مــع النتــائج يف أمانــة األونكتــاد. وجــرى إعــداد دليــل للتعــاون التقــين
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كيــز فيــ  علــى تصــميم مشــاريع األونكتــاد واســتالدام املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة. وتعمــل جلنــة األونكتــاد الرت 
 لستعرا  املشاريع على كفالة امتثال مجيع وثائق املشاريع اجلديدة إق إلج قائم على النتائج.

ــــاإلدارة 2014أيلول/ســــبتمرب وأعلــــن األمــــني العــــام، يف  -10 ، عــــن إنشــــاء فريــــق تنســــيق معــــين ب
القائمة علـى النتـائج، ليكـون مبثابـة احملـرئ الرئيسـي للجهـود يف هـةا الهـا . وهـو فريـق عامـل خاضـع 

ــــة تكــــريس الهتمــــام  ــــا ي: (أ  كفال ــــا، ومكلــــف ب لتنفيــــة نظــــام اإلدارة القائمــــة لســــلطة اإلدارة العلي
لقائمــــة علــــى النتــــائج يف عمليــــة (ب  تعزيــــز تعمــــيم إلــــج اإلدارة او تــــاد النتــــائج داخــــل األونك علــــى
القــرار اإلدارا اليوميــة. وقــد اعتمــد فريــق التنسـيق برناجمــا طموحــا يتضــمن تنقــيح األطــر املنطقيــة  صـنع

طــــط عمــــل مشــــرتكة ومبــــادا توجيهيــــة جلميــــع الــــربامج الفرعيــــة بشــــكل مضــــطرد، وإدخــــال  ــــاذج خل
إعــداد اخلطــة الربناجميــة  2015رات. وســيبدأ يف الربــع األخــب مــن عــام أجــل رصــد نتــائج املنشــو  مــن

، وتتوقـــع األمانـــة إدخـــال حتســـينات علـــى صـــيا ات األطـــر املنطقيـــة للـــربامج 2019-2018للفـــرتة 
 الفرعية ضمن اخلطة املةكورة، بالستناد إق عمل فريق التنسيق املعين باإلدارة القائمة على النتائج.

، دورة تدريبيــة عــن اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، 2014شــرين األول/أكتــوبر وانعقــدت يف ت -11
 مو فـــاا  20نظلمـــر بالشـــرتائ مـــع كليـــة مـــو في منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وشـــارئ فيهـــا أكثـــر مـــن 

ميثلــون مجيــع شــعا األونكتــاد ومكاتبــ . وحظيــر الــدورة التدريبيــة بــدعم واهتمــام كــاملني مــن كبــار 
وة هامــة أخــرى هــا  رفــع درجــة الــوعي بــاإلدارة القائمــة علــى النتــائج وتعزيــز املــديرين، وشــكَّلر خطــ

ــــة أخــــرى يف عــــام  ،  ــــدف 2015قــــدرا ا علــــى  تلــــف املســــتويات. ومــــن املقــــرر عقــــد دورة تدريبي
 مواصلة متكني املو فني من تعميم إلج اإلدارة القائمة على النتائج يف عملهم.

امج ألنشـطة اإلدارة القائمـة علــى النتـائج. ومــن وخصصـر و يفـة علــى مسـتوى مو ـف برنــ -12
املنتظـــر أن تـــوفر تلـــك الو يفـــة العنايـــة والـــدعم بشـــكل متالصـــو ملـــديرا الـــربامج، مـــن أجـــل تعمـــيم 
إلــــج اإلدارة القائمــــة علــــى النتــــائج. ول تــــزال عمليــــة الختيــــار مســــتمرة، ويتوقــــع أن يباشــــر مو ــــف 

 .  2015عام قبل حلول الربع الثالث من عام مهام و يفت  من داخل مكتا األمني ال الربنامج
وتشــكل وارســات الرصــد والتقيــيم القويــة عناصــر رئيســية لكفالــة فعاليــة إلــج اإلدارة القائمــة  -13

على النتائج. وميكن ادصول علـى املعلومـات، مـن خـالل الرصـد املسـتمر والتقيـيم الـدورا معـا، عـن 
الربنــامج هــا  حتقيــق النتــائج املتوخــاة، ومــن شــأن ذلــك النتــائج الــيت تتحقــق واملســايات الــيت يقــدمها 

أن يســـهم يف حتســـني تصـــميم الـــربامج وتنفيـــةها. ويشـــكل اإلبـــالط عـــن مســـتويات األداء جـــزءا مـــن 
 عملية املساءلة أيضا.

وقــد بــدأ األونكتــاد تنفيــة جمموعــة مــن التــدابب الراميــة إق تعزيــز إجنــاز مهــام الرصــد والتقيــيم.  -14
تــدابب إجــراء تقيــيم منهجــي جلميــع عناصــر برنــامج عمــل األونكتــاد، علــى  ــو يكفــل وتشــمل تلــك ال

ــــربامج، مــــع إتاحــــة  إمكانيــــة توســــيع نطــــاق الــــتعلم وارســــة اإلشــــراف علــــى النحــــو الواجــــا علــــى ال
ســـبيل املثــــال، جــــرت العــــادة منــــة يتعلــــق مبــــدى فعاليــــة التــــدابب ومـــا حتققــــ  مــــن نتــــائج. وعلــــى  فيمـــا
، علــــى تضــــمني خطــــة التقيــــيم الســــنوية لألمانــــة عنصــــر تقيــــيم خــــارجي ألحــــد بــــرامج 2013 عــــام
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األونكتـــاد الفرعيـــة الـــيت تنظـــر فيهـــا الفرقـــة العاملـــة، الشـــيء الـــةا ييســـر التعـــرف علـــى أداء الربنـــامج 
 الفرعي املعين قياسا إق مهام وليت . 

عـــــام، وتضـــــاعف عـــــدد وحـــــدثر زيـــــادة أيضـــــا يف عـــــدد عمليـــــات التقيـــــيم الـــــيت تنفـــــة كـــــل  -15
، مقارنـة مبــا كانـر عليـ  قبــل تـس سـنوات. وجيــرا 2015-2014العمليـات الـيت أجنــزت يف الفـرتة 

العمل على حتسـني نشـر تقـارير التقيـيم مـع اسـتمرار حتـديث الصـفحات املكرسـة للتقيـيم علـى املواقـع 
دام شـــبكة الشـــبكية لألونكتـــاد، كلمـــا أتيحـــر تقـــارير جديـــدة. وسيســـتمر استكشـــاف  فـــاق اســـتال

األونكتـــاد الداخليـــة (اإلنرتانـــر  لنشـــر منتجـــات التقيـــيم، عـــالوة علـــى استكشـــاف إمكانيـــة حتســـني 
عملية التعلم الداخلي. وباإلضافة إق ذلـك، قـيدم إق الـدول األعضـاء، أثنـاء جلسـات الفرقـة العاملـة 

ســـتنتاجات والتوصـــيات املعنيـــة بالتعـــاون التقـــين، تقريـــر يتضـــمن حملـــة عامـــة عـــن النتـــائج الرئيســـية وال
املســتقاة مـــن عمليــات التقيـــيم اخلـــارجي الــيت أجريـــر يف العــام الســـابق. وأخـــبا، تبــةل جهـــود لتعزيـــز 
قــدرات التقيــيم الــةاي. وعلــى ســبيل املثــال، أعــدت وحــدة رصــد التقيــيم سلســلة تقــارير مــوجزة  ــدم 

ـــج أســـاليا ثالثــة أ ـــرا : تفعيـــل سياســـة األونكتـــاد التقييميـــة  وتعزيــز إجيـــاد فهـــم  أفضـــل لطرائـــق وإلي
 التقييم والتقييم الةاي  ودعم التقييم الةاي.

، خلصــر عمليــة اســتعرا  أجراهــا مكتــا خــدمات 2014وعلــى  ــرار مــا ذكــر يف عــام  -16
الرقابــة الداخليــة لقــدرات ووارســات التقيــيم يف مجيــع كيانــات األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، إق أن 

لعناصــر واملمارســات الالزمــة إلجــراء عمليــات تقيــيم ذات مصــداقية وموثوقيــة. األونكتــاد ميلــك مجيــع ا
ومـــن املتوقـــع أن تســـتمر عمليـــات تعزيـــز و ـــائف الرصـــد والتقيـــيم، حســـا القتضـــاء، وأن يتواصـــل 

 إسهامها يف اجلهود اإلدارية اليت تبةهلا األمانة لتحقيق نتائج أفضل.
ـــعر األســـس األوليـــة لقيـــام إلـــج قـــوا -17 ـــ   وقـــد وض  لـــإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج،  يـــث يرسل

دعائم الطريقة اليت تصرلف  ا األمانة مهـام عملهـا. وهـو عمـل متواصـل وقـرز تقـدما، ويتـوق األمـني 
 العام لألونكتاد عملية األشراف املباشر علي ، لكفالة حتقيق نتائج على هة  اجلبهة.

  
فةةي عمةةل األونكتةةاد: تعز ةةز عمليةةاه  تعز ةةز التعةةاون الوثيةة  مةةإل أصةةحا  الميةةلحة -باء 

التواصل وااتيااه، بما في ذلك التواصل وااتيااه مةإل البعثةاه التةي توجةد 
   ميارها في جنيف

ذكــر األمــني العــام لألونكتــاد أن تعزيــز أييــة وتــأثب عمــل األونكتــاد ســيتطلا أول وقبــل كــل  -18
ول األعضـــاء فيهـــا، ومـــع أصـــحاب شـــيء تعـــاون املنظمـــة علـــى مســـتوى أشـــد عمقـــا بكثـــب مـــع الـــد

املصـــــلحة الرئيســـــيني ا خـــــرين أيضـــــا، مثـــــل انتمـــــع املـــــدين والربملـــــانيني والقطـــــا  اخلـــــا  واألوســـــاة 
األكادميية. ومشلر اإلجـراءات املتالـةة يف هـةا الصـدد املبـادرات الـيت حيـدلدت معاملهـا يف اسـرتاتيجية 

تظمـة مـع الــدول األعضـاء يف جنيـف، عانــا األونكتـاد لالتصـالت، ويف اإلحاطـات واملشــاورات املن
 إجراء حوارات أوثق صلة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني، على النحو املوضح يف الفقرات التالية.
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وعمـــدت األمانـــة، يف إطـــار خطـــة العمـــل، إق مواصـــلة جهودهـــا الراميـــة إق تعزيـــز عمليـــات  -19
لالتصــــالت الــــيت وافــــق عليهــــا جملــــس التجــــارة التواصــــل والتصــــالت، وفقــــا لســــرتاتيجية األونكتــــاد 

. وذكــرت األمانــة، خــالل اســتعرا  تنفيــة اســرتاتيجية التصــالت يف الــدورة 2009والتنميــة يف عــام 
، أن انـالت الرئيسـية للتقـدم مشلـر زيـادة اســتالدام 2015مـارا /السـبعني للفرقـة العاملـة، يف  ذار

عيــة وتعزيــز مــداها، وتــوفب منتجــات مصــممة خصيصــا التصــالت الرقميــة ووســائط اإلعــالم الجتما
للمنـــدوبني والصـــحفيني وانتمـــع املـــدين، وحتســـني التنســـيق الـــداخلي والتالطـــيط جلهـــود التصـــالت. 
ــــار واملنشــــورات واملعلومــــات  ــــدات منتظمــــة بشــــأن األخب ــــال، ترســــل األونكتــــاد تضري وعلــــى ســــبيل املث

ضريــدات وتبادهلـا وســط املنظمــات الدوليــة األخــرى التابعــة املتعلقـة باملناســبات، ويتزايــد التقــاة هــة  الت
لألمــــــم املتحــــــدة، والــــــدول األعضــــــاء، ومنظمــــــات انتمــــــع املــــــدين، ووســــــائط اإلعــــــالم، واألوســــــاة 

يف املائــة يف عــدد املتــابعني دســاب األونكتــاد  115األكادمييـة. ونتيجــة لــةلك، حــدثر زيــادة بنسـبة 
يف داخــل األمانـــة، أشــرةكر فرقــة التصــالت مــو فني مـــن . و 2014علــى تــويرت، منــة حزيران/يونيــ  

مجيـــع الشـــعا، مـــن خـــالل اجتماعا ـــا األســـبوعية، يف معاجلـــة املســـائل واألنشـــطة املالتلفـــة املتعلقـــة 
الفرقــة صــدور النشــرة األســبوعية  أجنز ــابالتنســيق والتصــالت. وتتمثــل إحــدى النتــائج احملــددة الــيت 

حظيــــر بقبــــول حســــن وتــــوفر معلومــــات مــــوجزة عــــن املناســـــبات  الــــيت ،"مــــا هــــو اجلديــــد"املعنونــــة 
 والتطورات اجلارية يف األونكتاد.

وفيمــا يتعلــق عهــود التصــالت علــى نطــاق املنظومــة، يســهم األونكتــاد يف مبــادرات األمــم  -20
املتحدة الرئيسـية ذات الصـلة يف جمـال املعلومـات والتصـالت ويقـدم هلـا الـدعم. ويشـمل هـةا، علـى 

، الــــيت وضــــعةر خطوطهــــا 2015و 2014املثــــال، اســــرتاتيجية التصــــالت والــــدعوة لعــــامي  ســــبيل
جيــــاد زخــــم واحملافظــــة عليــــ ، وإق إالعريضــــة إدارة األمــــم املتحــــدة لشــــؤون اإلعــــالم، والــــيت  ــــدف إق 

. وتشــمل الســرتاتيجية "أوان التحــرئ العــاملي - 2015"توحيــد منظومــة األمــم املتحــدة حتــر شــعار 
رئيســية علــى روزنامــة األمــم املتحــدة، مثــل بــةل جمهــود أخــب هــا  حتقيــق األهــداف اإل ائيــة مناســبات 

لأللفية، ووضع إطار جديد لتمويل التنميـة، وحتديـد أهـداف جديـدة للتنميـة املسـتدامة، وإبـرام اتفـاق 
 بشأن املناخ. 

ـــنر بوابـــة املنـــدوبني اإللكرتونيـــة يف كـــانون  -21 ،  ـــدف مواصـــلة 2012/ديســـمرب األولوقـــد ديشل
تعزيــز التواصــل مــع الــدول األعضــاء. وتــزود البوابــة املنــدوبني مبعلومــات إضــافية  ــب متاحــة للجمهــور،  
كمـــــا تتـــــيح إمكانيـــــة الوصـــــول إق جـــــداول زمنيـــــة تفاعليـــــة لالجتماعـــــات واملناســـــبات. وعلـــــى وجـــــ  

ــــة قنــــاة هامــــة للمعلومــــات املوجهــــة إق املنــــدوبني بشــــأن مجيــــع الوثــــائق  اخلصــــو ، متثــــل هــــة  البواب
والســــتعدادات الــــيت تســــبق انعقــــاد الــــدورة الرابعــــة عشــــرة لألونكتــــاد، عــــالوة علــــى معلومــــات عــــن 
الجتماعات األخرى ذات الوثائق املقيلـدة التوزيـع. وتيعقـد مشـاورات شـهرية مـع رئـيس انلـس، بينمـا 

ـــــني تكفـــــل دائـــــرة الـــــدعم ادكـــــومي الـــــدوع املتابعـــــة بـــــني الـــــدورات بالتعـــــاون مـــــع املن ســـــقني اإلقليمي
نموعــات الــدول األعضــاء والشــعا الفنيــة لألونكتــاد. وتشــمل املوضــوعات الــيت تضطيهــا املشــاورات 

ة واملســائل املرتبطــة جمــالت شــا، مبــا يف ذلــك عقــد جلســات إحاطــة موضــوعية بشــأن الــدورات املقبلــ
   باملنشورات.
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 الــــدخول يف مناقشــــات وأعلــــن األمــــني العــــام عــــن بــــدء حــــوارات جنيــــف، الــــيت  ــــدف إق -22
اســـتباقية  ـــب رمسيـــة مفتوحـــة وشـــاملة بـــني أصـــحاب املصـــلحة املتعـــددين واملســـتفيدين الرئيســـيني مثـــل 
الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة والقطــا  اخلــا . ويتمثــل الضــر  مــن هــة  ادــوارات يف تســالب 

بادلـــــة وصـــــقل حـــــوار اخلـــــربات اجلماعيـــــة املتاحـــــة يف جنيـــــف مـــــن أجـــــل حتســـــني تقيـــــيم املصـــــا  املت
السياســات. وســاعدت ادــوارات أيضــا يف إثــراء عمليــة نيويــورئ املتعلقــة بوضــع خطــة التنميــة ملــا بعــد 

ــــدت منــــة عــــام 2015عــــام  ثــــالث دورات دــــوارات جنيــــف، وينتظــــر عقــــد حــــوارات  2013. وعق 
املشـــاركة إضـــافية يف املســـتقبل. وأهـــم مـــن ذلـــك أن األمـــني العـــام ونائبـــ  اجلديـــد واصـــال أيضـــا تعزيـــز 

اللصــيقة مــع املمثلــني الــدائمني والــدول األعضــاء يف جنيــف، سويســرا، مــن خــالل اجتماعــات وجبــة 
 اإلفطار املعتادة و/أو الجتماعات الثنائية، اليت أتاحر فرصة التبادل ادر  ب الرمسي لآلراء. 

الــرتويج ويف خــارج جنيــف، عيــزلزت قــدرة مكتــا األونكتــاد يف نيويــورئ، الــةا يعمــل علــى  -23
لعمـــل األونكتـــاد بشـــكل اســـتباقي، مـــن خـــالل تنظـــيم جلســـات إحاطـــة إعالميـــة ومناســـبات جانبيـــة 
واجتماعــات ثنائيـــة مـــع الــدول األعضـــاء وأصـــحاب املصــلحة ا خـــرين. ويتواصـــل املكتــا أيضـــا مـــع 
ــــة ووثلــــي  ــــة واملنظمــــات  ــــب ادكومي جمتمــــع األمــــم املتحــــدة ووســــائط اإلعــــالم واألوســــاة األكادميي

تمع املدين، من خالل اإلعـالن عـن نشـر التقـارير واستضـافة املناسـبات، ونشـر املعلومـات املكتوبـة ان
والشــفوية بصــفة عامــة، عــن دور األونكتــاد ووليتــ  وبراجمــ . ويعمــل املكتــا، بوصــف  جســرا هامــا بــني 

ت األمــم مقــر األونكتــاد يف جنيــف ومقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورئ، علــى كفالــة التنســيق مــع كيانــا
املتحـــــدة وهيئا ـــــا ووكال ـــــا املتالصصـــــة،  ـــــدف توضـــــيح أولويـــــات الـــــدول األعضـــــاء يف األونكتـــــاد 

، 2015وتو يــف التــ زر، و اصــة أثنــاء املناقشــات بشــأن املرحلــة التاليــة خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
 واملؤمتر الدوع الثالث لتمويل التنمية، وعمليات إعادة هيكلة الديون السيادية.

، ســـعى األمـــني العـــام أيضـــا إق تعزيـــز التواصـــل مـــع مـــو في األونكتـــاد. وحتقيقـــا هلـــة  وأخــباا  -24
الضايـــة، بـــدأ تشـــضيل عـــدد مـــن ا ليـــات  ـــب الرمسيـــة بضـــر  تعزيـــز قيـــام تبـــادل مفتـــو  وعلـــى مســـتوى 

لــآلراء، مــن خــالل تنظــيم لقــاءات مفتوحـــة نصــف ســنوية وعقــد اجتماعــات  ــب رمسيـــة  األشــالا 
الضــةاء مــع  تلــف فئــات املــو فني، أو عقــد لقــاءات فرديــة، علــى ســبيل املثــال. وبــةلك تتــا   يف فــرتة

، لـيس فقـط مـع األمـني العـام، بـل ومـع الفرصة للمو فني للمشاركة يف مناقشـات صـرقة وأكثـر تـواتراا 
زمالئهــم ا خــرين أيضــا. وباملثــل، عمــل نائــا األمــني العــام اجلديــد علــى عقــد لقــاءات يف جمموعــات 

 صضبة مع املو فني، من أجل التفاعل معهم على املستوى الشالصي. 
حرز تقدم على عـدة جبهـات فيمـا يتعلـق ببنـاء شـراكات أقـوى مـع أصـحاب املصـلحة أوقد  -25

نتــائج أفضــل، مــن خــالل بــث رســائل  الرئيســيني لألونكتــاد. وتقلــر األمانــة بأنــ  ميكــن مــع ذلــك حتقيــق
أكثـــــر فعاليـــــة عـــــرب منشـــــورا ا املوجهـــــة إق صـــــنا  السياســـــات علـــــى الصـــــعيدين الـــــوطين  سياســـــاتية

 ــاذ تــدابب تكفــل اســتمرار عمليــة اواإلقليمــي، علــى ســبيل املثــال. وسيتواصــل استكشــاف إمكانيــة 
 التحسني. 
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ل علةة  اليةةعيد ن تعز ةةز التنسةةي  الةةداللي واللةةارجي لألنالةةنة وانجةةاز نتةةائم أف ةة -جيم 
     قليميالورني واإل

عقــــد اجتماعــــات  فيمــــا يتعلــــق بالتنســــيق الــــداخلي، يواصــــل فريــــق اإلدارة العليــــا باألونكتــــاد -26
منتظمــة لإلشــراف علــى أنشــطة املنظمــة. وباإلضــافة إق ذلــك، ل تــزال أنشــطة أفرقــة العمــل املشــرتكة 

، واملــؤمتر الــدوع الثالــث 2015بــني الشــعا واملعنيــة باســهام األونكتــاد يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
املشـرتكة، هـي أسـلوب العمـل  لتمويل التنميـة، ودورات جملـس التجـارة والتنميـة، عـالوة علـى البحـوث

املوحد لتحقيق إجنـازات شـاملة. ولتحقيـق هـة  الضايـة، تيةسلـر أكثـر مـن شـعبة تنظـيم اجتماعـات جلنـة 
التجــــارة والتنميــــة، وجلنــــة الســــتثمار واملشــــاريع والتنميــــة، والنــــدوة العامــــة، عانــــا عــــدد متزايــــد مــــن 

نشـورات وفريـق التصـالت وجلنـة اسـتعرا  اجتماعات اخلرباء، وتوفلر اخلدمات هلا. وعقـدت جلنـة امل
املشـاريع اجتماعــات منتظمــة، هــدفةر مجيعهــا إق كفالـة تنســيق وتــرابط منتجــات األونكتــاد ورســائل . 

ـــن األونكتـــاد موقعـــا جديـــدا ل ، 2014 لشـــبكة الداخليـــة (إنرتانـــر  يف عـــاموباإلضـــافة إق ذلـــك، دشل
ملتعلقـــة بالطريقـــة الـــيت تـــدير  ـــا األمانـــة عملهـــا، وســـاهم ذلـــك املوقـــع يف تعزيـــز العمليـــات الداخليـــة ا

باإلضافة إق حتسني التصالت وعمليات التنسيق الداخلية. وتشـمل املالمـح املميـزة للموقـع عكـس 
الســمات البــارزة لألنشــطة املوضــوعية، وبــث األخبــار واإلعالنــات الداخليــة واملعلومــات العمليــة الــيت 

   الوثائق وسب العمل بطرقة  لية.تقنية تكفل إدارة تيسر إجراءات العمل، وتشضيل منصة 
، 2013وجيــرا إحــراز تقــدم أيضــا يف جمــال التنســيق اخلــارجي. وذكــر األمــني العــام يف عــام  -27

أنــ  ســيعمل علــى تعزيــز تعــاون األونكتــاد مــع الوكــالت الشــقيقة مــن أجــل تعزيــز وصــول رســالت  إق 
املســتوى القطــرا. ولكــي ققــق تلــك الضايــة، واصــل  الســامعني األكثــر اســتفادة منهــا، و اصــة علــى

األونكتاد تعزيز التعاون الفعـال مـع منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى يف السـنوات األخـبة، 
  لكي يكفل اتساق السياسات يف جمال إدارة األنشطة القتصادية والجتماعية لألمم املتحدة.

عــدد األنشــطة املشــرتكة الــيت تنجزهــا خــالل فــرتة الســنتني وقــد وضــعر األمانــة أهــدافا لزيــادة  -28
ناهـــــا خـــــالل فـــــرتة  54وعهـــــا وحققـــــر تلـــــك األهـــــداف. واكتمـــــل حتقيـــــق نـــــواتج مشـــــرتكة بلـــــ  جمم

يتعلــق بفــرتة  فيمــا، يف مجيــع جمــالت الــربامج الفرعيــة اخلمســة لألونكتــاد. و 2013-2012 الســنتني
الصــحيح الــةا يفضــي إق هــاوز هــةا الــرقم، ، تســب األمانــة علــى الطريــق 2015-2014الســنتني 

. وتشـــمل مشـــرتكاا  ناهـــاا  28، عـــن حتقيـــق 2014حيـــث أبلضـــر بالفعـــل، يف كـــانون األول/ديســـمرب 
هــة  النــواتج املشــرتكة، علــى ســبيل املثــال، (أ  بــرامج تعــاون مــع اللجنــة القتصــادية ألمريكــا الالتينيــة 

يــــــة يف امليــــــدان القتصــــــادا، وكليــــــة املكســــــيك ومنطقــــــة البحــــــر الكــــــاريو، ومنظمــــــة التعــــــاون والتنم
كوليجيــو دا ميهيكــو ، وكليــة ادــدود الشــمالية (إل كوليجيــو دا ل فــرونتبا نــوري ، ومصــرف  (إل

التنميــة للبلــدان األمريكيــة، ومعهــد التجــارة العــاملي، يف ســبيل تــوفب اخلــدمات للمــؤمتر الثالــث لشــبكة 
(ب  بـرامج عمـل مشــرتئ مـع منظمــة األ ةيـة والزراعــة   اتأمريكـا الالتينيـة للبحــوث يف جمـال اخلــدم

التابعــة لألمــم املتحــدة، والصــندوق الــدوع للتنميــة الزراعيــة، والبنــك الــدوع، يف جمــال هريــا واختبــار 
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(ج  التعـاون املسـتمر مـع إدارة الشـؤون القتصـادية والجتماعيـة   مبادا الستثمار الزراعـي املسـؤول
ادالــة والتوقعــات القتصــادية  اإلقليميــة، مــن أجــل نشــر التقريــر الســنوا املعنــونوجلــان األمــم املتحــدة 

، وكـــةلك التعـــاون مـــع إدارة الشـــؤون القتصـــادية والجتماعيـــة والكيانـــات األخـــرى التابعـــة يف العـــاا
وتقريــر فرقــة العمــل املعنيــة برصــد ، 2014تقريــر األهــداف اإل ائيــة لأللفيــة لعــام لألمانــة العامــة بشــأن 

الشــراكة العامليــة مــن أجــل  حالــة املعنــون ،2014الثضــرات يف تنفيــة األهــداف اإل ائيــة لأللفيــة لعــام 
(د  أنشــطة نظــام األونكتــاد ا ع لربنــامج البيانــات اجلمركيــة، الــةا بــدأ تشــضيل  بالتعــاون و التنميــة 

إلحصــائية، مــن مــع منظمــة التجــارة العامليــة مــن أجــل تطــوير أدوات لســتالال  البيانــات لأل ــرا  ا
أجـل متكــني الــدول األعضــاء يف منظمـة التجــارة العامليــة مــن اسـتالدام النظــام ا ع للبيانــات اجلمركيــة 

 أل را  المتثال إق اشرتاطات منظمة التجارة العاملية.
ومــن املتوقــع أن يــزداد عــدد أوجــ  التعــاون بــني األونكتــاد واملنظمــات الدوليــة األخــرى. فقــد  -29

، 2015-2014، علـــى ســـبيل املثـــال، توقيـــع تســـع مـــةكرات تفـــاهم خـــالل الفـــرتة جـــرى حـــا ا ن
. ومــــن األمثلـــة احملــــددة 2013-2012وهـــو ضـــعف عــــدد مـــةكرات التفـــاهم وقلعــــر خـــالل الفـــرتة 

ـــــةلك مـــــةكرة تفـــــاهم وقعـــــر يف عـــــام  ـــــة وجلنـــــة األمـــــم املتحـــــدة  2015ل مـــــع مركـــــز التجـــــارة الدولي
 يف جمـــال تقـــد  املســـاعدة التقنيـــة للبلـــدان الناميـــة، دعمـــاا  القتصـــادية ألوروبـــا  ـــدف تعزيـــز الشـــراكة

 لتنفية اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسب التجارة.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، بـــةلر أمانـــة األونكتـــاد، مـــن خـــالل قياد ـــا للمجموعـــة املشـــرتكة بـــني  -30

متواصــــلة مــــن أجــــل حتقيــــق وكــــالت األمــــم املتحــــدة واملعنيــــة بالتجــــارة والقــــدرات اإلنتاجيــــة، جهــــودا 
التســـاق الشـــامل علـــى املســـتوى القطـــرا واإلســـهام يف تفـــادا الزدواجيـــة وضـــمان الكفـــاءة وتعزيـــز 
األثــــر اإل ــــائي، مــــن أجــــل أنشــــطة املســــاعدة التقنيــــة علــــى وجــــ  اخلصــــو . وقــــد جنحــــر انموعــــة 

منـــــة إنشـــــائها يف  املشـــــرتكة بـــــني وكـــــالت األمـــــم املتحـــــدة واملعنيـــــة بالتجـــــارة والقـــــدرات اإلنتاجيـــــة،
ــــز دور التجــــارة والقــــدرات 2007نيســــان/أبريل  ــــة أهــــداف رئيســــية، وهــــي: (أ  تعزي ــــق ثالث ، يف حتقي

اإلنتاجيــــة يف جمــــال املســــاعدة التقنيــــة املتكاملــــة الــــيت تقــــدمها األمــــم املتحــــدة  (ب  كفالــــة التنســــيق 
الــــروابط بـــني الوكـــالت  ــــب (ج  زيـــادة و املشـــرتئ بـــني الوكـــالت يف إطــــار مبـــادرة "توحيـــد األداء" 

 املقيمة واملكاتا القطرية التابعة لألمم املتحدة.
علـى  برناجمـاا  36، كانر انموعة املشرتكة بـني الوكـالت تعمـل علـى إجنـاز 2014ويف عام  -31

ــــا ( ــــدول العربيــــة (برناجمــــاا  11نطــــاق العــــاا، يف أفريقي ــــرامج ، و ســــيا ( 3 ، وال ــــرامج ، وأمريكــــا  7ب ب
 . وعلـــــى وجـــــ  برناجمـــــاا  11بـــــرامج ، وأوروبـــــا ووســـــط  ســـــيا ( 4ة ومنطقـــــة البحـــــر الكـــــاريو (الالتينيـــــ

بـ ، وـا يشـكل  موثوقـاا  اخلصو ، يتزايـد العـرتاف باألونكتـاد علـى املسـتوى القطـرا باعتبـار  شـريكاا 
 وراا قيمـــة مضـــافة إق الـــربامج املشـــرتكة املتعلقـــة مبســـائل السياســـات العامـــة الـــيت تـــؤدا التجـــارة فيهـــا د

. ولتحقيــــق هــــة  الضايــــة، يتزايــــد معــــدل حصــــول األونكتــــاد علــــى املــــوارد املتاحــــة مــــن كــــل مــــن هامــــاا 
معينـــني، حيـــث ارتفعـــر املســـايات الصـــناديق الســـتئمانية متعـــددة املـــا ني ومـــن مســـايات شـــركاء 

 (انظر الشكل . 2014إق أكثر من مليون دولر يف عام  2008لف دولر يف عام أ 97 من
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ة الةةةدعم المةةةالي للمسةةةاعدة التينيةةةة الميدمةةةة مةةةن األونكتةةةاد عبةةةر  ليةةةاه تمو ةةةل مبةةةادرة ز ةةةاد  
 "  توايد األداء"

 (ب لف دولرات الوليات املتحدة 

 
 

   .2015حسابات األونكتاد،  املصدر:
، حتــر رعايــة انموعــة املشــرتكة بــني 2014وعــالوة علــى ذلــك، أطلــق األونكتــاد، يف عــام  -32

ـــــل املشـــــرتئ وشـــــؤون السياســـــات العامـــــة املشـــــرتكة بـــــني  ـــــادرات تتعلـــــق مبســـــائل التموي الوكـــــالت، مب
لتعاونــــ  مــــع الوكــــالت األساســــية  الوكـــالت. وعلــــى ســــبيل املثــــال، بــــدأ األونكتــــاد عمليــــة اســــتعرا 

التابعـــة للمجموعـــة املشـــرتكة بـــني الوكـــالت، مـــع الرتكيـــز علـــى حتديـــد توجهـــات السياســـات املشـــرتكة 
كــانون   4رفيعــة املســتوى. وأدت هــة  املبــادرة إق توقيــع مــةكرة تفــاهم مــع منظمــة العمــل الدوليــة، يف 

 دعــــم تطــــوير توجهــــات للسياســــات . و ــــدف مــــةكرة التفــــاهم املــــةكورة إق2014األول/ديســــمرب 
املشـــرتكة ومـــا يتصـــل بـــةلك مـــن ترمجتهـــا إق عمليـــات مشـــرتكة بـــني الوكـــالت بضـــر  تعزيـــز اتســـاقها 
وتأثبها علـى املسـتوى القطـرا. ومـن املتوقـع أن تعمـق املـةكرة التعـاون بـني األونكتـاد ومنظمـة العمـل 

ر أن تــــؤدا التوصــــيات السياســــاتية . ومــــن املنتظــــ2015الدوليــــة يف ســــياق خطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد 
املشــرتكة إق تعزيــز شــرعية العمــل علــى تلبيــة الحتياجــات امللحــة للحكومــات بشــأن املواضـــيع ذات 

 األولوية، اليت تتطلا حلول شاملة، مثل التجارة والعمالة.
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، أعلنــــر األمانــــة، متاشــــيا مــــع دعــــوة األمــــني العــــام إق تعزيــــز التجــــاوب مــــع عمــــل وأخــــباا  -33
ونكتــاد علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي، عــن قــرار تعيــني مستشــار مشــرتئ بــني األقــاليم، يكــون األ

، ويباشــر عملــ  ا ن 2015متوز/يوليــ   1مقــر  يف أديــس أبابــا. وقــد تــوق املستشــار مهــام و يفتــ  يف 
يف املنطقــــة. وتشــــمل مســــؤوليات املستشــــار، ضــــمن أشــــياء أخــــرى، تــــوفب خــــربات تقنيــــة وخــــدمات 

رية رفيعــــة املســــتوى إق البلــــدان األفريقيــــة واملنظمــــات اإلقليميــــة، وأداء دور قيــــادا يف ترمجــــة استشــــا
نتـــائج البحـــوث والتحلـــيالت إق خيـــارات سياســـاتية ومشـــورة متالصصـــة، والســـتجابة بشـــكل فـــورا 
لطلبــــات الــــدول األعضــــاء املتعلقــــة باملشــــورة بشــــأن املشــــاكل امللحــــة املتصــــلة بالسياســــات واملســــائل 

ائيــــة ا نيــــة ذات األييــــة للبلــــدان الناميــــة. ومــــن شــــأن وجــــود املستشــــار بنفســــ  يف امليــــدان ويف اإل 
املنطقـــة، أن يســـهم يف تيســـب إمكانيـــة حصـــول أصـــحاب املصـــلحة يف أفريقيـــا علـــى عمـــل األونكتـــاد 
بســهولة، عــالوة علــى تعزيــز فعاليــة نشــر الرســائل السياســاتية املستاللصــة مــن منشــورات  البحثيــة. وهــي 
مبـــادرة  وذجيــــة ميكــــن استنســــاخها يف منــــاطق أخــــرى، حســــا القتضــــاء، رهنــــا بالنتــــائج املتحصــــل 

 عليها وبتوافر املوارد. 
وقـد شــدد األمـني العــام علـى ضــرورة أن يكـون األونكتــاد منظمـة معنيــة بالتواصـل وأن يكــون  -34

انـــة استكشـــاف لـــ  تـــأثب علـــى صـــنع السياســـات علـــى الصـــعيدين الـــوطين واإلقليمـــي. وتواصـــل األم
واختبـــار طرائـــق ووســـائل لتحســـني استشـــعار الحتياجـــات الستشـــارية ألصـــحاب املصـــلحة يف جمـــال 
السياســات ولرتمجــة عمــل األونكتــاد إق نصــائح عمليــة مــن أجــل نشــرها وفقــا لتلــك املتطلبــات. ومــن 

نيـة وبـني عملــ  شـأن كفالـة تعزيـز الـروابط بـني نـواتج  ــوث األونكتـاد وأنشـطت  يف جمـال املسـاعدة التق
يف جمـال بنــاء التوافــق يف ا راء، مــن خـالل تــوفب اخلــدمات الستشــارية بصـفة خاصــة، أن يعــزز أوجــ  

 ت زر الركائز الثالث ويسهم يف ادصول على نتائج أفضل.
  

   تعز ز المساءلة الداللية، بما في ذلك ادارة الموارد البالر ة بيورة شلافة وفعَّالة -دال 
واجــــــا األمانــــــة العامــــــة "تعريــــــف املســــــاءلة بأإلــــــا  64/259حــــــدد قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  -35

ومو فيهـــــا أن يتحملـــــوا املســـــؤولية عـــــن مجيـــــع مـــــا يتالةونـــــ  مـــــن قـــــرارات وإجـــــراءات وعـــــن الوفـــــاء 
حتقيــق األهــداف وحتقيــق نتــائج عاليــة اجلــودة يف ". ويشــمل ذلــك "لتزامــا م، دون حتفــ  أو اســتثناءبا

بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة يف تنفيــة مجيــع الوليــات املوكلــة إق األمانــة العامــة الوقــر املناســا و 
والــيت توافــق عليهــا اهليئــات ادكوميــة الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة و بهــا مــن األجهــزة الفرعيــة الــيت 

واملعـــايب أنشـــأ ا تلـــك اهليئـــات والوفـــاء  ـــا بشـــكل تـــام امتثـــال جلميـــع القـــرارات واألنظمـــة والقواعـــد 
الوقـــر املناســـا عـــن  األخالقيـــة  وتقـــد  تقـــارير تتضـــمن معلومـــات صـــحيحة وموضـــوعية ودقيقـــة يف

وحتديـــد اجلهـــة اإلداريـــة املســـؤولة عـــن األمـــوال واملـــوارد  ومجيـــع جوانـــا األداء، مبـــا يف  نتـــائج األداء 
ــــة دور وبــــالعرتاف علــــى النحــــو الواجــــا  ــــدد بوضــــو  للمكافــــ ت واجلــــزاءات  ذلــــك نظــــام  بأيي

 .  "التقيد التام مبا أقر من توصياتهيئات الرقابة وب
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وبنــاء علــى هــة  املعلومــة األساســية، اضــع األونكتــاد، بوصــف  برناجمــا تابعــا لألمانــة العامــة  -36
لألمـــم املتحـــدة، إلطـــار املســـاءلة و ليا ـــا، مـــن قبيـــل اتفـــاق كبـــار املـــديرين الـــةا يربمـــ  األمـــني العـــام 

ع كـل واحــد مــن الراسـاء التنفيــةيني، واألنظمــة والسياسـات واإلجــراءات الــيت حتكــم لألمـم املتحــدة مــ
املوارد البشرية وإدارة الشـؤون املاليـة والـربامج، وكـةلك الستعراضـات الدوريـة مـن قبـل هيئـات الرقابـة، 

 مثل مكتا خدمات الرقابة الداخلية وجملس مراجعي ادسابات ووحدة التفتيش املشرتكة.
افة إق ذلـــك، ويف ضـــوء ر بـــة األمـــني العـــام لألونكتـــاد يف ادفـــا  علـــى زخـــم ثقافـــة باإلضـــ -37

التحســــني املســــتمر، بــــدأت عمليــــة إبــــرام اتفاقــــات مــــع راســــاء مجيــــع الشــــعا علــــى أســــاا هــــريو. 
إداريـــة  ـــددة لســـنة معينـــة، مـــع جمموعـــة نتـــائج قابلـــة للقيـــاا يـــراد  وتتضـــمن تلـــك التفاقـــات أهـــدافاا 

منيـة واضـحة، وتشـمل أيضـا أهـدافا يف جمـال التعـاون بـني الشيـعا وبـني الوكـالت، حتقيقها وجداول ز 
ويف جمــاع اإلدارة املســؤولة للمــوارد املاليــة وإدارة املــوارد البشــرية، وأهــدافا خاصــة تتعلــق بتقــد  الوثــائق 

إق  يف حينهـــا، وبالتصـــالت الداخليـــة وتنميـــة قـــدرات املـــو فني. ومـــن املتوقـــع أن تـــؤدا التفاقـــات
ا ـــةت لتعزيـــز قـــدرة املنظمـــة وتيســـب قيـــام مســـاءلة  إلـــج تعـــاوين هـــا  املبـــادرات الـــيت تشـــجيع تطبيـــق

 واضحة بالقياا إق أهداف اإلصال . 
وبةا تكون أدوات اإلدارة، والـنظم والضـوابط الداخليـة، وكـةلك  ليـات الرقابـة، قـد أقيمـر.  -38

خرا مكتــا خــدمات الرقابــة الداخليــة خلصــر إق وحقيقــة األمــر هــي أن املراجعــات الــيت أجراهــا مــؤ 
أن األمانـة ل تــزال بشـكل عــام وتثلـة بالكامــل إق القواعـد واإلجــراءات املعمـول  ــا يف انـالت الــيت 
تشـــملها عمليـــات التـــدقيق، وا تةصـــدير ســـوى بضـــعة توصـــيات يف انـــالت الـــيت حـــددت فيهـــا أوجـــ  

ادرة عـن مكتـا خـدمات الرقابـة الداخليـة والـيت يتعـني ضعف. وهدر اإلشارة إق أن التوصـيات الصـ
توصـــية يف  30توصــيات يف جمموعهــا حــا ا ن، مقارنـــة بــأكثر مــن  5علــى األمانــة تنفيــةها بلضـــر 

 .2010عام 
وقــد متثــل هــة  النتيجــة انعكاســا للتـــدابب الفعالــة الــيت ا ــة ا أمانــة األونكتــاد يف الســـنوات  -39

ة املــوارد البشــرية وكفالــة اســتالدام  ليــات ضــبط أفضــل، ول ســيما فيمــا األخــبة لتحســني و يفــة إدار 
يتعلـــق بعمليــــات الختيــــار. وعلــــى ســــبيل املثــــال، طــــورت األمانــــة بــــرامج لتــــدريا املــــديرين املكلفــــني 
بــالتعيني وطبقتهــا. ويســاعد ذلــك التــدريا علــى تعزيــز فعاليــة إدارة املــوارد البشــرية مــن خــالل كفالــة 

ن عميـــع اإلجـــراءات املعمـــول  ـــا، وكفالـــة اتبـــا  تلـــك اإلجـــراءات بدقـــة. وعـــالوة حســـن إملـــام املـــديري
، بعـــد 2013أيار/مـــايو  1علـــى ذلـــك، بـــدأ تشـــضيل الصـــفحة املهنيـــة لألونكتـــاد علـــى اإلنرتنـــر يف 

إعــادة تصــميمها لتصــبح أداة أكثــر فعاليــة وأســهل اســتالداما، مــن أجــل حتســني تبــادل املعلومــات مــع 
ك اســـتجابة للطلـــا الـــةا قيـــدلم يف الـــدورة التاســـعة واخلمســـني نلـــس التجـــارة الـــدول األعضـــاء، وذلـــ

، وانعكــــس يف خطــــة العمــــل. وجــــرى تعزيــــز دور منســــقة شــــؤون 2012والتنميــــة، يف أيلول/ســــبتمرب 
املــرأة واملنســقة املناوبــة يف املنظمــة مــن خــالل حتديــد مهامهمــا ومســؤوليا ما بشــكل أفضــل. ول تــزال 

مهامهمـا الو يفيـة، و اصـة مـن خـالل مشـاركتهما الفعالـة يف تقـد   ملناوبة متارسـاناملنسقة واملنسقة ا
 املشورة أثناء عمليات الختيار.
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ومــن شــأن التطــورات اجلاريــة علــى مســتوى األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تســهم أيضــا يف  -40
نكتــاد. وعلــى ســبيل املثــال، هــرا تعزيــز فعاليــة وشــفافية اإلدارة الســرتاتيجية للمــوارد البشــرية يف األو 

/ عمليـــة اســـتقدام اخلـــرباء الستشـــاريني وفـــرادى املتعاقـــدين للعمـــل يف األونكتـــاد، منـــة تشـــرين الثـــاين
 ، املنصـــة الـــيت تســـتالدمها األمانـــة العامـــة لألمـــم (Inspira، مـــن خـــالل نظـــام إنســـببا 2014نـــوفمرب 

املـــديرين املكلفــــني بـــالتعيني مـــن الوصــــول إق املتحـــدة لســـتقدام املـــو فني. وســــيمةكلن نظـــام إنســـببا 
جمموعــة واســـعة مــن الستشـــاريني املســجلني ذاتيـــا، عــالوة علـــى توضــيح جمريـــات ســب العمـــل، األمـــر 
الــةا ســيعزز الشــفافية والفعاليــة يف إدارة هــةا اجلانــا مــن املــوارد البشــرية لألونكتــاد. وســيجرا، يف 

ســـمى أوموجـــا، والـــةا ســـينفة يف جنيـــف يف تشـــرين ســـياق مشـــرو   طـــيط املـــوارد يف املؤسســـة، امل
 ، إدخال مزيد من التنقيحات والتحسينات على العمليات واإلجراءات.2015الثاين/نوفمرب 

وأل ـــــرا  تعزيـــــز الشـــــفافية هـــــا  الـــــدول األعضـــــاء يف مســـــائل إدارة املـــــوارد البشـــــرية، عمـــــد  -41
ـــة مـــالئ األونكتـــاد إق تقـــد  املعلومـــات عـــن املؤشـــرات الرئيســـية لل مـــوارد البشـــرية، مبـــا يف ذلـــك حال

مو فيـ ، وحالـة التقـدم احملـرز يف جمـال تعزيـز التــوازن اجلضـرايف واجلنسـاين، واملعلومـات عـن متثيـل الــدول 
األعضـاء، واإلحصـاءات املتعلقـة بالطلبـات املســتلمة بشـأن الو ـائف يف دوري كـانون األول/ديســمرب 

 دالة وستستمر يف توفب هة  املؤشرات للدول األعضاء.للفرقة العاملة. وتواصل األمانة رصد ا
  

   تأليس صندوق التئماني عام وومإل التراتيجية فعالة لجمإل التبرعاه -هاء 
أعربـــر أمانـــة األونكتـــاد يف خطـــة العمـــل، عـــن الرتحيـــا بتأســـيس صـــندوق اســـتئماين عـــام،  -42

وشـــرعر يف صـــيا ة مقـــرت  بشـــأن إمكانيـــة تأسيســـ . وأطلعـــر األمانـــة الـــدول األعضـــاء علـــى ذلـــك 
. وتلقــر موافقــة املراقــا املــاع لألمــم املتحــدة علــى الشــرو  يف تأســيس 2013املقــرت  يف متوز/يوليــ  
 ، اعتبــــاراا "م أنشــــطة األونكتــــادالصــــندوق الســــتئماين لــــدع" عــــام، حتــــر مســــمى صــــندوق اســــتئماين

 .  2013أيلول/سبتمرب  1 من
وجيـــوز للصـــندوق الســـتئماين ادصـــول علـــى مســـايات  صصـــة ومســـايات  ـــب  صصـــة  -43

يف  ن واحــــد معــــا، وجيــــوز أن تــــدار تلــــك املســــايات باعتبارهــــا حســــابات فرعيــــة أو مشــــاريع، وفقــــا 
ات الـــيت تـــربم مـــع اجلهـــات املا ـــة. وتتمثـــل ميـــزة الصـــندوق الســـتئماين العـــام يف أنـــ ، خالفـــا لالتفاقـــ

للصـناديق الســتئمانية للتعــاون التقـين، يســتطيع اســتالدام مســايات  لـدعم  ــوث األونكتــاد وحتليالتــ  
ذلــك أيضــا، باإلضــافة إق دعــم ركيــزي العمــل األخــريني، مبــا يتســق وبرنــامج العمــل. وتشــكل طبيعــة 

يتعلـــــق بتســـــهيل الســـــتجابة بشـــــكل أفضـــــل لالحتياجـــــات  فيمـــــاالصـــــندوق الســـــتئماين املرنـــــة ميـــــزة 
وجيــرا  بينمــا ل تنــتقو مــن حــق اجلهــات املا ــة يف اإلشــراف علــى مســايا ا. -واملســائل الناشــئة 

حاليـــا تنفيـــة مشـــروعني يف إطـــار هـــةا الصـــندوق الســـتئماين: يتعلـــق أحـــديا عمـــع البيانـــات بشـــأن 
لتدابب  ب اجلمركيـة لبلـدان الشـراكة القتصـادية السـرتاتيجية للمحـيط اهلـادا، وا خـر بـدعم عمـل ا
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تــــدبب  فعالــــة جلمــــع التربعــــاتوأشــــارت األمانــــة يف خطــــة العمــــل، إق أن وضــــع اســــرتاتيجية  -44
مــع اجلهــود الــيت يبــةهلا األمــني العــام لتعزيــز قــدرة األونكتــاد، وشــرعر يف وضــع مشــرو   متامــاا يتســق 

ـــم مشـــرو  اســـرتاتيجية األونكتـــاد جلمـــع التربعـــات مـــن أجـــل  الســـرتاتيجية مـــن أجـــل النظـــر فيـــ . وعيمل
قـــة  ـــب   علـــى الـــدول األعضـــاء يف هيئـــة ور UNCTAD/OSG/MISC/2013/1أنشـــطة التعـــاون التقـــين (

. وتوضلـح الوثيقـة مبـادا وأهـداف مجـع التربعـات لألونكتـاد، 2013 ذار/مـارا عـام  22رمسيـة، يف 
و ــــدف إق وضــــع أســــاا لتطــــوير اســــرتاتيجية متســــقة ومتماســــكة وذات كفــــاءة جلمــــع التربعــــات. 

اون وتتمثــل األهــداف الرئيســية علــى  ــو مــا حتــدد  الوثيقــة، يف ا ي: ضــمان الكفــاءة يف إدارة التعــ
التقـــين وإجنـــاز   وتعزيـــز الـــدعم املقـــدم مـــن اجلهـــات املا ـــة التقليديـــة  وتوســـيع قاعـــدة املـــا ني  ورفـــع 
مســـتوى الـــوعي وحتســـني التواصـــل  وتعزيـــز التعـــاون املشـــرتئ بـــني الوكـــالت يف جمـــال اجلهـــود املشـــرتكة 

 جلمع التربعات، يف سياق حتقيق التساق على نطاق منظومة األمم املتحدة.
 الســـــــتني املعقـــــــودة يف أيلــــــــول/، يف دورتـــــــ  وقـــــــد أحـــــــاة جملـــــــس التجـــــــارة والتنميـــــــة علمـــــــاا  -45

، مبشـرو  اســرتاتيجية األونكتـاد جلمـع التربعــات مـن أجـل التعــاون التقـين، وأقـر بأييــة 2013 سـبتمرب
الســرتاتيجية، معربــا عــن تطلعـــ  إق مواصــلة النظــر فيهــا وحتســـينها يف إطــار رمســي، بضــر  كفالـــة أن 

جهــود مجــع التربعــات إق تــأمني املســتويات الالزمــة مــن املــوارد مــن أجــل تلبيــة الطلــا املتزايــد  تــؤدا
علــى التعــاون التقــين. ويف الــدورة الســابعة والســتني للفرقــة العاملــة، واصــلر الــدول األعضــاء النظــر يف 

ســـــقني مشـــــرو  اســـــرتاتيجية األونكتـــــاد جلمـــــع التربعـــــات. ومتثلـــــر نتيجـــــة املناقشـــــات يف تكليـــــف املن
اإلقليميــني بتقــد  مقــرت  نموعــة مــن األهــداف واملبــادا املشــرتكة مــن أجــل مشــرو  اســرتاتيجية مجــع 

 الـــــــــيت عقـــــــــدت يف كـــــــــانون األول/التربعـــــــــات. ويف الـــــــــدورة التاســـــــــعة والســـــــــتني للفرقـــــــــة العاملـــــــــة، 
، وافقــر الــدول األعضــاء علــى مواصــلة مشــاورا ا  ــدف وضــع اللمســات األخــبة 2014 ديســمرب
الســرتاتيجية يف أقــرب وقــر وكــن. وتعــرب األمانــة عــن اســتعدادها ملواصــلة العمــل مــع الــدول علــى 

 ألموال.عالة جلمع ااألعضاء من أجل كفالة وضع اسرتاتيجية ف
  

   اللالصة -رابعاا  
، تنفيــة أو وضــع عــدد مــن التــدابب الراميــة إق تعزيــز التنظــيم 2012شــهدت الفــرتة منــة عــام  -46

واإلدارة يف األونكتـــاد. وقـــد تضـــاعف تـــأثب تلـــك التعزيـــزات األوليـــة منـــة جمـــيء األمـــني العـــام ادـــاع إق 
ق . وقـــــد أشـــــار األمـــــني العـــــام، يف أول مالحظـــــات افتتاحيـــــة يـــــدع  ـــــا إ2013األونكتـــــاد، يف عـــــام 

، إق أن أييـــــة دور األونكتـــــاد يف جمـــــال الـــــدعوة إق تعزيـــــز التنميـــــة 2013انلـــــس، يف أيلول/ســـــبتمرب 
الشـاملة واملســتدامة ل جــدال فيهــا، قــائال إنــ  يســللم مــع ذلــك بوجــوب أن تنفــة املؤسســة تضيــبات معينــة  

يــبات، مــن أجــل  كــي تتأهــل بشــكل أفضــل هلــةا الضــر . وأكــد التزامــ  الكامــل بقيــادة جهــود تلــك التض
ــن األونكتــاد مــن إجنــاز مهــام وليتــ  بفعاليــة. وأعــرب األمــني العــام لألونكتــاد عــن إدراكــ  أن  كفالــة متكل
قـــوة املؤسســـة ترتكـــز إق الـــدعم القـــوا الـــةا تقدمـــ  هلـــا الـــدول األعضـــاء فيهـــا، قـــائال إنـــ  يتطلـــع إق 
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