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للتجا ر ة

و ا لتنمية

األونكتاد في سطور

إقامة الربط بين التجارة والتنمية

األهداف الرئيسية

•العمل كمختبر لألفكار وتقديم مساعدة ميدانية بهدف تمكين البلدان النامية من
رفع مستويات المعيشة عن طريق التجارة واالستثمار والتمويل والتكنولوجيا
•مساعدة البلدان النامية في اإلفادة باالقتصاد المعولم
•المساهمة في الحوار الدولي بخصوص القضايا الناشئة المتصلة بالبلدان النامية
واالقتصاد العالمي  -كاألزمة المالية العالمية الراهنة  -عن طريق إصدار
تقارير رئيسية وموجزات عن السياسة العامة ،ومن خالل المساهمات في
المؤتمرات الدولية

ما نقوم به...

العولمة والتنمية
•تحديد االتجاهات العريضة واآلفاق
العامة في االقتصاد العالمي ،كاالرتفاع
المسجل في الفترة األخيرة في التجارة
«بين الجنوب والجنوب»
•إيجاد الحلول للتحديات التي تطرحها
التنمية االقتصادية في البلدان األفريقية
•تحليل آثار المعونة الدولية وغيرها من
الجهود المبذولة لتعزيز التنمية على أقل
البلدان نمواً
•المساعدة على إعادة هيكلة ديون البلدان
النامية
التجارة
•مساعدة البلدان النامية في جميع جوانب
مفاوضاتها التجارية
•تحليل مدى تأثير قوانين وسياسات
المنافسة على التنمية

•التشجيع على إدماج القضايا البيئية،
كتغير المناخ والحفاظ على التنوع
األحيائي ،في سياسات التجارة والتنمية
السلع األساسية
•دراسة العوامل التي تؤثر في أسواق
السلع األساسية
•دعم جهود البلدان النامية الرامية إلى
تحقيق استدامة صادراتها من السلع
األساسية
•مساعدة البلدان التي تعتمد على السلع
األساسية في تنويع اقتصاداتها
االستثمار وتطوير المشاريع
•تحليل االتجاهات في االستثمار األجنبي
المباشر وآثارها على التنمية
•مساعدة البلدان على المشاركة في
اتفاقات االستثمار الدولية
•تقديم خدمات المشورة إلى الحكومات

في مجال سياساتها المتعلقة باالستثمار
من خالل إجراء استعراضات  ،ووضع
األدلة  ،وتوفير التدريب في مجال
سياسات االستثمار
•المساعدة في إنشاء المشاريع الصغيرة
والمتوسطة الحجم ورعايتها
•مساعدة البلدان في وضع وتطبيق
معايير دولية في مجال المحاسبة
التكنولوجيا
•تحديد السياسات المناسبة لإلفادة
بالتكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك
اإلنترنت والتجارة اإللكترونية
•مساعدة الحكومات في وضع سياسات
فعالة في مجاالت العلم والتكنولوجيا
واالبتكار
•مساعدة البلدان النامية في الحصول على
التكنولوجيا والمعارف المفيدة والمالئمة

النقل ،والكفاءة في التجارة ،وتنمية
الموارد البشرية.
•مساعدة البلدان النامية في حوسبة
وترشيد التجارة والتخليص الجمركي
•إقامة شبكات للتدريب وتنظيم دورات
تدريبية في شتى مجاالت التجارة
الدولية ،وبخاصة لصالح أقل البلدان
نمواً

كيف نقوم بذلك ...

يضطلع األونكتاد بأنشطته من خالل ثالث قنوات:
البحث ،وتحليل السياسة العامة ،وجمع البيانات:
تنشر النتائج في وثائق رسمية وتقارير وموجزات عن
السياسة العامة .والمنشورات الرئيسية لألونكتاد هي تقرير
التجارة والتنمية؛ تقرير االستثمار العالمي؛ تقرير أقل
البلدان نمواً؛ التنمية االقتصادية في أفريقيا؛ تقرير اقتصاد
المعلومات؛ استعراض النقل البحري .وتصدر الموجزات
عن السياسة العامة كاستجابة في الوقت المناسب لألحداث
الرئيسية التي يشهدها االقتصاد العالمي.
الحوار وبناء توافق في اآلراء
تجتمع الدول األعضاء بشكل منتظم لتبادل الخبرات وإليجاد
أرضية مشتركة لعمل األونكتاد حاضراً
ً
ومستقبال ،وللقيام ،بمساعدة
من الخبراء ،باستعراض قضايا التجارة واالستثمار والتنمية
المساعدة التقنية
يجري تنفيذ ما يزيد على  250مشروعاً وبرنامجاً تهدف إلى
مساعدة البلدان النامية في المشاركة بنشاط أكبر في االقتصاد
العالمي .وتُعالج هذه المشاريع والبرامج مسائل كحوسبة العمليات
الجمركية (النظام اآللي للبيانات الجمركية »«ASYCUDA
)www.asycuda.org؛ إدارة الديون (نظام إدارة الديون والتحليل
المالي)www.unctad.org/dmfas ،؛ السلع األساسية (نظام
المعلومات التجارية عن السلع األساسية “www. ”InfoComm
)unctad.org.infocomm؛ التدريب على قضايا التجارة والتنمية
(التدريب من أجل التجارة «www.unctad. ”TrainFor Trade
)org/trainfortrade؛ إقامة الربط الشبكي بين الجامعات ومراكز
البحوث (المعهد االفتراضي.)Vi.unctad.org ،
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على موقع
األونكتاد على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:
www.unctad.org

أو االتصال بوحدة االتصاالت واإلعالم التابعة لألونكتاد:
+41 22 917 56 25/58 28; info@unctad.org
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حقائق أساسية
المقر
جنيف ،سويسرا
التأسيس
أسس األونكتاد في عام  1964كجهاز من أجهزة
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
واألونكتاد هو مركز التنسيق في األمم المتحدة
للمعالجة المتكاملة لقضايا التجارة والتنمية
والقضايا المترابطة في مجاالت التمويل
واالستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة .وهو
أيضاً الوكالة الرائدة للمجموعة المشتركة بين
الوكاالت المعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية.
العضوية
 193دولة عضواً
األمانة
 500موظف
األمين العام
سوباتشاي بانيتشباكدي (تايلند)
منذ أيلول/سبتمبر 2005
نائب األمين العام
بيتكو دراجانوف (بلغاريا)
منذ أيار/مايو 2009
الميزانية
 66.5مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة
متأتية من الميزانية العادية لألمم المتحدة؛ 36.8
ماليين من دوالرات الواليات المتحدة متأتية من
أموال خارجة عن الميزانية

