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 التوجه العام  
يتمثل اهلدف الرئيسي للربنامج الـذي ينفـذه مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة                  ١-١٠

 والبلـدان  ،ال سـيما أقلـها منـوا    و،ومركز التجارة الدولية يف مساعدة البلدان النامية  ) األونكتاد(
، دعمــا الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة علــى االســتفادة مــن االنــدماج يف االقتــصاد العــاملي 

 يف جمـال تعزيـز   مـن خـالل أعمالـه    وسيـساعد األونكتـاد،  . للنمو والتنمية الشاملني واملستدامني  
سيــساعد البلــدان و ، العــامليمنــائيجـدول األعمــال اإل ، علــى تنفيــذ العوملـة الــيت حمورهــا التنميــة 

النامية على حتقيق أهدافها اإلمنائية، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى الفقـر، وحتـسني رفـاه مواطنيهـا،                      
وسيقوم األونكتاد، على وجـه اخلـصوص،     . العوملة  عن ةاملنبثقوالتعامل مع الفرص والتحديات     

م تنميـة أفريقيـا يف شـىت جمـاالت          ومبا يتفـق مـع أولويـات املنظمـة، مبواصـلة تعزيـز جهـوده لـدع                
 .خربته القطاعية

 األونكتــاد، يف إطـار تنفيـذ واليتــه،   ضطلعولتحقيـق األهـداف املــذكورة أعـاله، سيـ     ٢-١٠
 واملـستجدة  القدميـة العهـد  يـة بـشأن املـسائل اإلمنائيـة     عملإجـراء حبـوث وحتلـيالت     ) أ: (يلـي  امب

ل اجلهـود املبذولـة مـن أجـل تـشجيع           راء حـو  يف اآل السعي لبلـوغ توافـق      ) ب(على حد سواء؛    
ــة الـــيت تـــساعد علـــى حتقيـــق التنميـــة    ــتراتيجيات الوطنيـــة والدوليـ  الـــشاملة الـــسياسات واالسـ

 تنفيـــذ اســـتراتيجياهتا اإلمنائيـــة اهلادفـــة مـــن أجـــللبلـــدان إىل اتقـــدمي الـــدعم ) ج(؛ واملـــستدامة
ــة مــستدامني     ــوغ مــستويات منــو وتنمي ــاملي ولبل ــصاد الع ــا يف االقت ــد  . إلدماجه ويف ســياق تزاي

تزامــه الفريــدين جتــاه التنميــة، األونكتــاد علــى توجهــه والحافظ التــرابط بــني مجيــع البلــدان، ســي
 كــل الــدول األعــضاءلطريــق هــذه الــدعائم الــثالث، ويف نفــس الوقــت ســيظل مــستجيبا    عــن

  .هاومسؤوال أمام
طة احلجـم يف     متكـني املؤسـسات الـصغرية واملتوسـ        مركز التجارة الدوليـة   وسيواصل    ٣-١٠

وحتقيقـا هلـذا    . البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من النجاح يف التـصدير            
اهلدف، سينصب تركيز املركز على تقدمي أنشطة املساعدة التقنية املتصلة بالتجـارة يف جمـاالت               

  .معلومات التجارة ومسائل تطوير الصادرات
دورات املؤمتر وجملس التجـارة والتنميـة وهيئاتـه الفرعيـة     أعمال ويسترشد الربنامج ب   ٤-١٠

القـرارات املتخـذة    قـد شـكلت     و. واللجنة املعنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة          
ــاء دورة  ــة عــشرة املعقــودة يف أكــرا يف نيــسان  املــؤمتر أثن ــامج ٢٠٠٨أبريــل /الثاني ، أساســا لربن

ــرة  .العمــل احلــايل ــائج دورة دمج ، ســُي٢٠١٥-٢٠١٤وخــالل الفت ــامج نت ــة املــؤمتر الربن الثالث
 عــن يةسؤوليتــوىل األونكتــاد املــو. ٢٠١٢أبريــل /يف الدوحــة يف نيــسان املقــرر عقــدها ،عــشرة

 .ركزامل على عاتق ٦ تقع مسؤولية الربنامج الفرعي ا، بينم٥ إىل ١الربامج الفرعية من 
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يــة لــدعم هدفــه املتمثــل يف مــساعدة  وسيواصــل األونكتــاد تنفيــذ مخــسة بــرامج فرع  ٥-١٠
وتتمثل املهمـة الرئيـسية      .البلدان النامية على االستفادة من االندماج يف النظام التجاري الدويل         

 املنبثـق عـن نتـائج دورة األونكتـاد الثانيـة عـشرة يف دراسـة االسـتراتيجيات                  ١للربنامج الفرعي   
 ٤  و٢أما الربناجمـان الفرعيـان    .ذات الصلةائل اإلمنائية يف اقتصاد عاملي يسري حنو العوملة واملس

فسيهدفان لإلسهام يف بناء القـدرات اإلنتاجيـة والقـدرة التنافـسية علـى الـصعيد الـدويل، بينمـا                    
 إىل اإلسـهام    ٤ وعنصر اللوجستيات التجارية يف الربنامج الفرعي        ٣سيهدف الربنامج الفرعي    

قصى حـد ألغـراض التنميـة يف جمـال التجـارة الدوليـة              يف زيادة املكاسب املتأتية من العوملة إىل أ       
 باالسـتراتيجيات   ٥وسـُيعىن الربنـامج الفرعـي        .واملفاوضات التجارية بـشأن الـسلع واخلـدمات       

وأقل البلدان منـوا والبلـدان ذات األوضـاع اخلاصـة، مبـا يف ذلـك       ة فريقيالقتصادات األاإلمنائية ل 
 الناميـــة غـــري الـــساحلية، والبلـــدان األخـــرى ذات الـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة، والبلـــدان

االقتصادات الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً، أما الشواغل القطاعية لتلك البلدان فـستعىن هبـا              
 .٥ وذلك بالتنسيق والتعاون مع الربنامج الفرعي ،أيضا برامج فرعية أخرى

لتعميم مراعـاة القـضايا     وسيبذل األونكتاد جهودا، على كامل نطاق برنامج عمله،          ٦-١٠
املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وتعزيـز التنميـة املـستدامة وحتقيـق العمالـة          املتصلة بالشاملة  

التنــسيق بــني الــُشعب، وخاصــة دوره يف  أيــضا علــى تعزيــز املــؤمتروســيعمل  .الكاملــة واملنتجــة
 .يتعلق بربامج التدريب وبناء القدرات فيما

، الـذي يتنـاول اجلوانـب التـشغيلية مـن        ٦ متابعة الربنـامج الفرعـي       وسيواصل املركز   ٧-١٠
وتتمثــل رؤيتــه االســتراتيجية للمــستقبل يف توســيع نطــاق  . تعزيــز التجــارة وتطــوير الــصادرات 

ويف هذا الـسياق، تكمـن التحـديات االسـتراتيجية أمـام املركـز              . تأثريه من التوعية إىل الشمول    
واستخدامها؛ وتعزيـز مؤسـسات وسياسـات دعـم التجـارة؛      يف حتسني توافر معلومات التجارة  

وزيــادة قــدرة منــشآت البلــدان الناميــة علــى املنافــسة؛ وإدمــاج الــشمول واالســتدامة يف صــلب 
  .سياسات تعزيز التصدير

وســيقدم األونكتــاد مــسامهات، يف إطــار والياتــه، مــن أجــل تنفيــذ نتــائج املــؤمترات    ٨-١٠
 األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً           حتقيـق ى األخـص، يف      عل ،وسيسهم .العاملية ذات الصلة  

، وخاصـة فـصول     ٢٠٠٥يف إعالن األلفية ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العـاملي لعـام             واملبينة  
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املتعلقة بالشراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة، ومتويـل التنميـة،                   

 واالسـتثمار، والـديون، والتجـارة، والـسلع األساسـية، واملـسائل املنهجيـة               ،د احمللية وتعبئة املوار 
واختاذ القرارات االقتصادية على الصعيد العاملي، والتعاون االقتصادي فيما بني البلدان الناميـة،             

 .والتنمية املستدامة، وتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
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مـونتريي   آراء  يف تنفيـذ إجـراءات حمـددة مطلوبـة يف توافـق            كما سيساهم األونكتـاد     ٩-١٠
برنـامج عمـل     و ؛ وإعـالن الدوحـة بـشأن متويـل التنميـة ومتابعتـه            ؛للمؤمتر الدويل لتمويل التنميـة    

 وخطة جوهانـسربغ التنفيذيـة ووثيقتـها اخلتاميـة     ؛أقل البلدان منوا لصاحل ٢٠٢٠-٢٠١١العقد  
 والوثيقـة اخلتاميـة للقمـة العامليـة جملتمـع           ؛املي للتنميـة املـستدامة    املتفق عليها أثناء مؤمتر القمـة العـ       

تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة :  وبرنــامج عمــل أملــايت؛املعلومــات وإعــالن مبادئهــا وخطــة عملــها 
للبلدان النامية غري الساحلية ضـمن إطـار عـاملي جديـد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر مـن أجـل                 

 ونتــائج اســتعراض منتــصف املــدة  ؛ية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة البلــدان الناميــة غــري الــساحل 
ستراتيجية موريشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن            ا و ؛٢٠٠٨لربنامج عمل أملايت يف عام      

 يف مواصـلة    اعدوإضـافة إىل ذلـك، سيـس       .أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة        
ــوزاري الــصادر عــن املــؤمتر    تنفيــذ األهــداف املتفــق عليهــا   ــواردة يف إعــالن الدوحــة ال ــا ال دولي

 وسـيقدم األونكتـاد،     .الـصلة  الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العامليـة، وغـريه مـن القـرارات ذات            
مؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة الـذي  يف إطار تنفيذ والياته، مسامهات لتنفيذ نتائج     

 .٢٠١٢سيعقد يف عام 

نظومــة ملوســيقوم األونكتــاد، بوصــفه وكالــة رائــدة يف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني    ١٠-١٠
اجملموعـة املواضـيعية املـشتركة بـني الوكـاالت بـشأن            فيمـا يتعلّـق ب    تنسيق  الاألمم املتحدة املعين ب   

التجارة والقطاعات اإلنتاجية، بتعزيز دور التجارة والتنمية واملسائل املترابطـة يف خطـط األمـم               
تحدة للمساعدة اإلمنائية، مثل أطر عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة واالسـتراتيجيات                امل

ــصعيد القطــري      ــات مــشتركة علــى ال ــاد بعملي ــضطلع األونكت ــة؛ وسي ــة الوطني  حــسب ،اإلمنائي
 .االقتضاء؛ وسيعزز التعاون بني الوكاالت يف مبادرات يف تلك اجملاالت على نطاق املنظومة
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 ١ج الفرعي الربنام  
  العوملة والترابط والتنمية   

    
 والتنميـة   ، النمـو املطـرد    مجيع املستويات من أجل   قتصادية على   االستراتيجيات  االسياسات و التعزيز   :هدف املنظمة 

 والقـضاء علـى اجلـوع والفقـر يف البلـدان      والعمـل الالئـق للجميـع،      فرص العمالة الكاملة     توفري و ،الشاملة واملستدامة 
  أقل البلدان منوايف  وال سيما ،النامية

  
  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة

ــة    )أ( زيــــــادة فهــــــم البيئــــــة االقتــــــصادية العامليــــ
د يواالختيــــارات يف جمــــال الــــسياسات علــــى الــــصع

  الوطين واإلقليمي والدويل

ــادة عــدد  ‘١’   )أ( ــات زي ــررو  البيان ــديل هبــا مق ــيت ُي   ال
ــست  ــسياسات واملـ ــذيوفيدالـ ــدة  نن الـ ــون فائـ  ُيبّينـ

ــاد   ــة يف توصــيات األونكت ــرعملي ــسياسات تقري  ال
مناسـبات منـها    أثنـاء   ، وذلـك     الوطين الصعيدعلى  

 االجتماعات احلكومية الدولية

إىل  وسائط اإلعـالم     اإلشارات يف ادة عدد   زي ‘٢’ 
االقتــصاد الكلــي والــسياسات سياســات خيــارات 

 حبـوث  دعو إليهـا  املالية القائمة على النمو والـيت تـ       
  داألونكتا

زيادة عدة أنـشطة األونكتـاد لتعزيـز التعـاون           ‘٣’  
  فيما بني بلدان اجلنوب

التقــدم احملــرز حنــو حــل دائــم ملــشاكل ديــون         )ب(
لتفاعــل بــني عــن طريــق حتــسني فهــم ا البلــدان الناميــة 

ــة الناجحــة والقــدرة علــى     ــل التنمي اســتراتيجيات متوي
   للديونحتمل الديون واإلدارة الفعالة

البلـدان الـيت تـستعمل      /زيادة عدد املؤسـسات    ‘١’  )ب(
خدمات بناء القدرات لربنامج نظام إدارة الـديون        

 والتحليل املايل

زيـــادة عـــدد املواقـــف واملبـــادرات املتعلقـــة      ‘٢’  
بالـــسياسات الدوليـــة والوطنيـــة يف جمـــال الـــديون  

مــــن  مــــسامهات الــــيت تتــــضّمنومتويــــل التنميــــة 
  األونكتاد

ــ  )ج( إحـــــصاءات ســـــبل احلـــــصول علـــــى سن حتـــ
ــة و  ــةومؤشــرات موثوق ــة   آني ــني العومل ــرابط ب ــبني الت  ت

ــة  ــرارات  مــن أجــل  والتجــارة والتنمي ــى ،اختــاذ الق  عل
ــدويل   ــوطين والــ ــصعيدين الــ ــسياسات  ،الــ ــشأن الــ  بــ

  االقتصادية واالستراتيجيات اإلمنائية

عــدد البلــدان الـيت تــستخدم املــتغريات  زيـادة   ‘١’  )ج(
اليت تعـدها   عنها، و رات املشتقة   اإلحصائية واملؤش 

 وتتعهدها دائرة اإلحصاءات املركزية لألونكتاد

زيــادة عــدد املؤســسات والــدول األعـــضاء      ‘٢’  
اإلحــــصائية األونكتــــاد الــــيت تــــستخدم بيانــــات 

  املتعلقة بالسياسات التجارية واملالية واالقتصادية
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  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة
حتــــسني الــــسياسات والقــــدرات املؤســــسية،      )د(

ــاون ا  ــز التعـ ــصاد   وتعزيـ ــاش االقتـ ــرض إنعـ ــدويل لغـ لـ
  الفلسطيين واستدامة تنميته

ــة واملؤســــسات     )د( ــادرات اإلمنائيــ ــدد املبــ ــادة عــ زيــ
ــن    ــستفيدة مـ ــسطينية املـ ــتنتاجاتالفلـ ــوث اسـ  حبـ

ــاون     ــال التع ــشطته يف جم ــاد وتوصــياته وأن األونكت
  التقين

  \  
 االستراتيجية    

ــامج الفرعــي علــى عــاتق شــعبة       ١١-١٠ ــة واســتراتيجيات  تقــع مــسؤولية هــذا الربن العومل
 نابعـة   حمـددة حتديد احتياجـات وإجـراءات      ) أ( :وستركز الشعبة يف عملها على ما يلي      . التنمية

من الترابط بني التجارة واملالية واالستثمار والتكنولوجيا وسياسات االقتصاد الكلي من حيـث             
ــة؛   ــى التنمي ــساق فهــمحتــسني يف اإلســهام ) ب(تأثريهــا عل ــدويل  بــني قواعــد ا  االت ــصاد ال القت

وممارســاته وعملياتــه، مــن ناحيــة، والــسياسات الوطنيــة واالســتراتيجيات اإلمنائيــة، مــن ناحيــة   
ــة  ) ج(أخــرى؛  ــة بيئ ــام، علــى  ) د(  املــشاريع؛يفالســتثمار ل للقطــاع اخلــاص ومالئمــةهتيئ القي

دعـم  ) ـهـ (الصعيد الوطين، بتعزيز القضاء على الفقر وتوزيع الـدخل ونظـم اإليـرادات العامـة؛                
نامية، وخباصة أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية              البلدان ال 

ــا،       ــشة هيكلي ــضعيفة واهل ــصغرية وال ــصادات ال ــن االقت ــا م ــة وغريه ــصياغة  النامي ــساعيها ل  يف م
بـني البلـدان    حتـديات العوملـة، مبـا يف ذلـك التعـاون االقتـصادي         تتـواءم مـع   استراتيجيات إمنائيـة    

 سيواصــل األونكتــاد أيــضا دعــم اجلهــود اإلمنائيــة للبلــدان املتوســطة  ،ويف هــذا الــسياق .الناميــة
 السعي لتحقيق هذا اهلدف عـن طريـق الـدعوة يف جمـال الـسياسات وحتقيـق                  جريوسي .الدخل
جليـدة  البحـوث والتحلـيالت ا    ) أ( :راء وتقدمي املساعدة التقنيـة اسـتنادا إىل مـا يلـي           يف اآل توافق  

ــة إىل املــستقبل   ــةالتوقيــت واملتطلع ــ واملتعلق ــسياسات اإل ب ــصاد الكلــي وال ــةسياسات االقت  ،منائي
ذات الـصلة يف    الرئيـسية   املاليـة، مـع أخـذ نتـائج املـؤمترات الدوليـة             الشؤون   الديون و  فضال عن 
صياغة توصيات عملية يف جمال السياسات العامة من أجل وضـع اسـتراتيجيات             ) ب(االعتبار؛  

ــصع   ــى ال ــة مالئمــة عل ــدويل،  يإمنائي ــوطين واإلقليمــي وال ملواجهــة فــرص ولالســتفادة مــن ال د ال
راء بشأن سياسات االقتـصاد الكلـي       يف اآل  العمل على حتقيق توافق      تعزيز) ج(حتديات العوملة؛   

التـدريب وبنـاء القـدرات    ) د(والسياسات اإلمنائية املناسبة للظروف اخلاصة يف البلدان الناميـة؛         
تقـدمي خـدمات إحـصائية وخـدمات متـصلة باملعلومـات        ) هــ ( جمال اإلدارة الفعالـة للـديون؛        يف

تـوفري حتليـل    ) و( الـسياسات وتـدعم برنـامج عمـل األونكتـاد؛            مقرريبوصفها أدوات تساعد    
حبـوث وحتلـيالت    إجـراء   ) ز(للسياسات االقتصادية وتقدمي مساعدة تقنية للشعب الفلـسطيين؛         
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 مبـا يف ذلـك      ،بلـدان اجلنـوب   منائية املاثلة أمام التكامـل والتعـاون فيمـا بـني            تتناول التحديات اإل  
  .الثالثي التعاون

  
 ٢الربنامج الفرعي   
  الستثمار واملشاريعا   

  
، ال سـيما البلـدان   كافـة  كفالة حتقيق مكاسب إمنائية من زيادة تدفقات االستثمار إىل البلدان النامية       :هدف املنظمة 

لبلدان منـوا، فـضال عـن البلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وغريهـا مـن                           األفريقية وأقل ا  
 يف  وتزيـد القـدرات اإلنتاجيـة   املنافسة الدوليـة وضع سياسات تعّزز ا، و الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلي االقتصادات

  تلك االقتصادات
  

   اإلجنازمؤشرات   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة
السـتثمار  لزيادة فهـم خمتلـف املـسائل الرئيـسية        )أ(

ــتثمار فهـــم يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص و أثـــر االسـ
املباشــر األجــنيب علــى التنميــة، فــضال عــن الــسياسات 
ــة      ــزز املكاســب اإلمنائي ــيت ميكــن أن تع ــصلة ال ذات ال

  ذلك االستثماراملتأتية من 

ــدد   ‘١’  )أ( ــادة ع ــالبلــدان زي ــن أاوغريه صــحاب  م
ــستجيبون املــصلحة ــن ي ــيم  ، ّمم  الستقــصاءات التقي

ــونو ــسائل االســتثمار يف    يعرب ــضل مل  عــن فهــم أف
 القطاعني العام واخلاص

زيــادة عــدد البيانــات الــصادرة عــن الــدول       ‘٢’  
ة لتوصيات املتعلقـة بالـسياس     ا تنفيذبشأن  األعضاء  

واســتخدام املنهجيــة الــيت أعــدها األونكتــاد العاّمــة 
  ثمار الدويليف جمال االست

تعزيــز قــدرة البلــدان الناميــة علــى تــوفري بيئــة         )ب(
   واالستفادة منهاإمنائيةمواتية الستقطاب استثمارات 

ــادة عــدد البلــدان   ‘١’  )ب(  مــن مــساعدة املــستفيدةزي
األونكتــاد، مبــا يف ذلــك استعراضــات سياســات     

، وتنفيـــــــذ ةلكترونيـــــــاالســـــــتثمار واألدوات اإل
 االســــتثمار فيــــزسياســــات وطنيــــة ترمــــي إىل حت

 املباشراألجنيب 

 مـــن املـــستفيدةزيـــادة عـــدد البلـــدان الناميـــة  ‘٢’  
مساعدة األونكتاد واليت سـجلت حتـسناً يف األداء         
علـــى أســـاس عـــدة مؤشـــرات مرجعيـــة يرصـــدها 

  األونكتاد
زيــادة فهــم املــسائل الرئيــسية والناشــئة املتــصلة     )ج(

 وتعزيـز   باتفاقات االستثمار الدولية وبعـدها اإلمنـائي،      
ــات االســتثمار  املفاوضــاتالقــدرات يف  ــشأن اتفاقي  ب

   املنازعات بني املستثمرين والدولوتسويةوتنفيذها، 

متخــذي البيانــات الــصادرة عــن  عــددزيــادة  ‘١’  )ج(
ــرار ــذين  /اتالقـ ــن ُيبلغـــوناملفاوضـــني الـ  أثـــر عـ

 اتفاقات االستثمار الدولية

زيـــادة عـــدد الـــدول األعـــضاء املـــشاركة يف   ‘٢’  
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   اإلجنازمؤشرات   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة
 ويف ،فاوضــــات بــــشأن معاهــــدات االســــتثمارامل

ــذها،  ــستثمرين  ويف إدارة تنفيـ ــني املـ ــات بـ املنازعـ
والـــدول، علـــى النحـــو الـــوارد يف خمتلـــف أنـــواع 

   السياسات واملفاوضنيمقرريردود 
ــم    )د( ــز فهـ ــى  التعزيـ ــسية علـ ــدرة التنافـ ــصعيدقـ  الـ

 عـــرب وضـــع سياســـات وإمكانـــات تطويرهـــاالـــدويل 
 وتيــــسري ر املنــــشآتتطــــويحتفيــــز  ‘١’ :هتــــدف إىل

التــرويج ألفــضل املمارســات  ‘٢’األعمــال التجاريــة؛ 
علــــى صــــعيد املــــسؤولية االجتماعيــــة للــــشركات     

جّيــدة إنــشاء أســواق تــأمني تنافــسية و ‘٣’واحملاســبة؛ 
  التنظيم

زيـــادة عـــدد البلـــدان الـــيت تـــستخدم تـــدابري   ‘١’  )د(
ــاد   ــة لألونكتـــ ــسياسة العامـــ ــع وأدوات الـــ لوضـــ

تعزيـز القـدرة التنافـسية    إىل   هتـدف   عاّمة سياسات
 لشركاهتا

زيادة عدد البلدان اليت تـستخدم اإلرشـادات         ‘٢’  
واألدوات الــــيت وضــــعها األونكتــــاد يف جمــــاالت 

والتــــأمني وتيــــسري ومباشــــرة األعمــــال احملاســــبة 
ــسياحة اإل  ــال والــــ ــاألعمــــ ــارير لكترونيــــ ة وتقــــ

  الشركات
  \  

  ستراتيجيةالا  
وسيـساعد   .فرعي على عاتق شعبة االستثمار واملؤسسات     تقع مسؤولية الربنامج ال     ١٢-١٠

الربنامج الفرعي مجيع البلدان النامية، وال سـيما البلـدان الواقعـة يف أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا،                     
االقتـصادات  غريهـا مـن   وكذلك البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة و    

 علـى الـصعيدين الـوطين       فّعالـة ياً، على وضـع وتنفيـذ سياسـات         الصغرية والضعيفة واهلشة هيكل   
والــدويل هبــدف تعزيــز قــدراهتا اإلنتاجيــة والتنافــسية علــى الــصعيد الــدويل يف مجيــع قطاعــات     

 الغايـة، سـيتبع الربنـامج الفرعـي         ا هلـذه  وحتقيقـ  .تطوير املنشآت االقتصاد عن طريق االستثمار و    
وره كمــصدر رئيــسي للمعلومــات الــشاملة املتعلقــة  تعزيــز د) أ( :هنجــا متــسقا يــشمل مــا يلــي 

 الـسياسات مـن اختـاذ قـرارات أكثـر اسـتنارة؛             مقرري، هبدف متكني     وحتليله باالستثمار الدويل 
مــساعدة البلــدان الناميــة، بنــاء علــى طلبــها، علــى تعزيــز قــدراهتا علــى صــياغة سياســات   ) ب(

 املناقـشات املتعلقـة باالسـتثمار الـدويل؛         واملـشاركة يف   ،متكاملة وتنفيذها، ولتهيئة بيئـة مالئمـة      
دعم اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة سـعيا إىل بنـاء قـدراهتا اإلنتاجيـة وإنـشاء شـركات                      ) ج(

  .احمللية توفري برامج تدريب وبناء قدرات لصاحل املؤسسات) د(قادرة على املنافسة دوليا؛ 
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 ٣الربنامج الفرعي     
  التجارة الدولية    
      تعزيز التجارة الدولية: ١نصر الع    

  ميع البلدانجلكفالة املشاركة الفعالة والنوعية واملفيدة يف التجارة الدولية : هدف املنظمة
  

  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات
ــز   )أ( ــم تعزي ــر    فه ــيت مت ــدان ال ــة والبل ــدان النامي البل

 العــاملي والنظــام القتــصادلاقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة
االســــتفادة مــــن  علــــى اقــــدراهت والتجــــاري الــــدويل

   فيهمااالندماج

 مـشاركتها يفتزيـد مـن   زيادة عدد البلدان الـيت       ‘١’  )أ(
املفاوضـــات التجاريـــة الثنائيـــة واإلقليميـــة واملتعـــددة

املفاوضات التجارية فيمـا بـني األطراف، مبا يف ذلك   
نظمـــةبلـــدان اجلنـــوب وعمليـــات االنـــضمام إىل م   

  التجارة العاملية
 الــيت تــدمج شــواغلزيــادة عــدد البلــدان الناميــة ‘٢’   

ــاهتا ــة يف سياس ــة والتنمي ــدرات التجاري التجــارة والق
 األكثر مالءمة فيما يتعلّق بالتجارة والتنميةالوطنية 

ــة يف جمــــاالت    )ب( تعزيــــز قــــدرات البلــــدان الناميــ
ــااختـــاذالتجـــارة وعمليـــات رة  القـــرار املتـــصلة بالتجـ

 غـــري للتـــدابريالتجاريـــة واإلمنائيـــة  اآلثـــار ومعاجلـــة 
 اجلمركية

ــستخدمني   ‘١’  )ب( ــدد املــ ــادة عــ ــشطني زيــ ــام النــ لنظــ
التجاريــة، إمــا مــن خــالل التحلــيالت واملعلومــات 

اإلنترنـــت أو عـــن طريـــق احلـــل العـــاملي املتكامـــل
ــارة ــات التجــ ــاة سياســ ــوذج حماكــ ــارة، ولنمــ للتجــ

  التجارة، وملبادرة الشفافية يفالزراعية

ــيت     ‘٢’     ــدد اإلجــراءات احملــددة ال ــادة ع هاتخــذتزي
احلـــواجز غـــري اجلمركيـــةخلفـــض الـــدول األعـــضاء 

أو غــــري املــــربرة يف التجــــارة الدوليــــة التعــــسفية أو
 القضاء عليها

املؤسـسية علـى التعامـل بفعاليـة        قدرات  التعزيز    )ج(
  مع املمارسات املناهضة للمنافسة

تــنقح ضع أوتــ لــدان الناميــة الــيتزيــادة عــدد الب ‘١’  )ج(
أو إقليميـة/ مؤسسية وطنية و   اوأطر وتنفذ تشريعات 

ــوب   ( ــدان اجلنـ ــني بلـ ــا بـ ــك فيمـ ــا يف ذلـ ــق) مبـ تتعلـ
، بوسـائل منـها اسـتخدامباملنافسة ومحاية املـستهلك   

بــرامج األونكتــاد لبنــاء القــدرات علــى الــصعيدين
 الوطين واإلقليمي

تخدم قـانون األونكتـادالبلدان الـيت تـس    زيادة عدد    ‘٢’    
النموذجي بشأن املنافسة وتتطوع الستعراضات قـوانني

 وسياسات املنافسة اليت جيريها األقران
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  اإلجناز مؤشرات  العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات
تعزيز قدرة البلدان الناميـة علـى وضـع أهـداف             )د(

للدعم املتبادل يف جماالت التجارة والبيئة وتغري املنـاخ
 والتنمية املستدامة ضمن االستراتيجيات اإلمنائية علـى

  مجيع املستويات وتنفيذ تلك األهداف

زيادة عـدد البلـدان الناميـة الـيت تـضطلع بوضـع ‘١’  )د(
ــادرات ــرامج ومبــ وتنفيــــذ سياســــات وخطــــط وبــ
ــات مؤســسية هبــدف االســتفادة مــن ــة وترتيب معياري
ــدافها ــز أهـ ــتثمارية وتعزيـ ــة واالسـ ــرص التجاريـ الفـ

 املتعلقة بالتنمية املستدامة

ن الناميــــة املــــشاركة يفزيــــادة عــــدد البلــــدا   ‘٢’    
 مبادرات التجارة البيولوجية والوقود األحيائي

    
 االستراتيجية  

يقع الربنامج الفرعي حتت مسؤولية شـعبة التجـارة الدوليـة يف البـضائع واخلـدمات         ١٣-١٠
ــسلع األساســية و ــروِّ. ال ــة   وي ــامج الفرعــي ملنظــور التنمي ــشاملوالنمــو ج الربن ني واملــستدامني، ال

على التجـارة، عـن طريـق العمـل علـى حتـسني التجـارة الدوليـة يف البـضائع واخلـدمات             اعتمادا  
ــات واألهــداف         ــني التجــارة والغاي ــروابط ب ــدويل، وال ــسلع األساســية والنظــام التجــاري ال وال

وسـيعمل الربنـامج الفرعـي    . اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           
سني التعــاون الوثيــق مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى وتعزيــز تنــسيق أنــشطة  علــى مواصــلة وحتــ

ضائع واخلـدمات   األمم املتحـدة علـى نطـاق املنظومـة بأكملـها يف جمـال التجـارة الدوليـة يف البـ                    
ــة، وال  .والــسلع األساســية ــدان النامي ــامج الفرعــي البل ــدانســيما   ويــساعد الربن  الواقعــة يف البل

 والبلدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، وذلـك مـن خـالل مجيـع                 منواأقل البلدان   أفريقيا و 
  .الدعائم الثالث ألعمال األونكتاد

  :وستشمل أعمال األونكتاد يف إطار الربنامج الفرعي ما يلي  ١٤-١٠
رصــد وتقيــيم تطــور النظــام التجــاري الــدويل واجتاهــات التجــارة الدوليــة مــن      )أ(  

علـى احللـول العمليـة، مبـا يف ذلـك خيـارات الـسياسات العامـة                 التركيـز    زيـادة منظور إمنائي، مع    
ــة      إىل أقــصى حــد واالســتراتيجيات الناجحــة، وذلــك مــن أجــل االســتفادة مــن الفــرص التجاري

  الضارة لألزمات االقتصادية العاملية وبناء اقتصادات مرنة؛اآلثار والتخفيف من 
ولويات التفاوض، وإجـراء التفـاوض       البلدان النامية على وضع أ     اتتعزيز قدر   )ب(  
 وكفالــة االتــساق هاقليميــة واملتعــددة األطــراف وتنفيــذاالتفاقــات التجاريــة الثنائيــة واإلبــشأن 
  بينها؛ فيما
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تعزيز الدعم التقين املقّدم إىل البلـدان يف عمليـة االنـضمام إىل منظمـة التجـارة                  )ج(  
  العاملية، بالتعاون مع املنظمة؛

  سني االستفادة من األفضليات التجارية وفقا التفاق أكرا؛دراسة سبل حت  )د(  
الــضعيفة واهلــشة هيكليــا يف   ومــساعدة البلــدان ذات االقتــصادات الــصغرية      )ـه(  

  جهودها الرامية إىل االندماج يف النظام التجاري املتعدد األطراف؛
قطاع إنتـاج  مساعدة البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل زيادة املشاركة يف           )و(  

ووضـع األطـر    وجتارة اخلدمات عامليا، مبا يف ذلك املشاركة يف إجراء استعراضـات للـسياسات              
  التنظيمية واملؤسسية؛

النجـاح يف تنويـع الـصادرات،       مساعدة البلدان النامية يف جهودها الراميـة إىل           )ز(  
بــداعي وسالســل مبــا يف ذلــك زيــادة مــشاركتها يف قطاعــات الــصناعة التحويليــة واالقتــصاد اإل

  اإلمداد العاملية؛
 ،إجراء حبوث وحتليالت بشأن اجلوانـب التجاريـة واإلمنائيـة للملكيـة الفكريـة               )ح(  

   أكرا؛ من اتفاق١٠٥وفقا للفقرة 
تيسري التعاون االقتصادي فيمـا بـني البلـدان الناميـة والتجـارة فيمـا بـني بلـدان                     )ط(  

  جارية فيما بني البلدان النامية؛ألفضليات التها النظام العاملي ل بيناجلنوب، بوسائل من
تعزيز القدرة التحليلية مـن أجـل وضـع سياسـات وإجـراء مفاوضـات جتاريـة،            )ي(  

سياسات جتارية من شأهنا أن ُتسهم يف القدرات اإلنتاجيـة          وإدماج شواغل التجارة والتنمية يف      
  سيما بالنسبة ألقل البلدان منوا؛ ، والوالشمول وإجياد الفرص

، خـصوصا   غـري اجلمركيـة   التـدابري    نترتبة ع  التجارية واإلمنائية امل   اآلثارمعاجلة    )ك(  
من خالل إجراء حبوث وحتليالت شـاملة، وإقامـة شـراكات مـع سـائر املنظمـات الدوليـة ذات                
الصلة بالتجارة بشأن مجع البيانات عن التدابري غـري اجلمركيـة ووضـع أسـاليب مبتكـرة لقيـاس                   

  ؛النامجة عن التدابري غري اجلمركية على التجارة الدوليةاآلثار الكمية 
ــتخدام املنافـــسة     ) ل(   ــى اسـ ــشجيع علـ ــة التـ ــالفعالـ ــستهلكني  وسياسـ ــة املـ ات محايـ

ــى      ــة عل ــة ودولي ــدرات حملي ــق ق ــأدوات لتحقي ــسةك ــل املناف ــع املمارســات   وللتعام ــضةم  املناه
  للمنافسة؛
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ئــة، مبــا يف ذلــك تــشجيع التنميــة  معاجلــة املــسائل املــشتركة بــني التجــارة والبي   ) م(  
املنخفضة الكربون ومكاسب التنمية والفرص االستثمارية املتـصلة بالنظـام الناشـئ لـتغري املنـاخ          

  يولوجي؛واالستخدام املستدام للتنوع الب
ــارة      ) ن(   ــال التجـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــتقين وبنـ ــاون الـ ــذ أنـــشطة التعـ ــوير وتنفيـ تطـ

  .يتصل بالتجارة وما
  

    السلع األساسية: ٢العنصر     
 ومــشاكل اقتــصاد الــسلع األساســيةيفمــشاكل التجــارة والتنميــة معاجلــة تــسخري مكاســب التنميــة و: هــدف املنظمــة

  االعتماد على السلع األساسية
  

  مؤشرات اإلجناز   من األمانة العامةاإلجنازات املتوقعة
 البلــدان الناميـة املعتمــدة علــى  اتحتـسني قــدر   )أ(
ن أجـل معاجلـة مـشاكل التجـارة         ساسية مـ  األسلع  ال

ــلع     ــى سـ ــد علـ ــصاد املعتمـ ــة باالقتـ ــة املرتبطـ والتنميـ
أساسـية واالســتفادة مـن الفــرص الناشـئة عــن جتــارة    

  السلع األساسية وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي

ساسـيةاألسلع  إنتـاج الـ    مقدار البحوث عن  زيادة   ‘١’  )أ(
ــدان يف  ــصادات البلـ ــدة علـــى ذات االقتـ ــاملعتمـ عسلالـ
، هبدف تنويع منتجاهتا، بأساليب منها زيـادةساسيةاأل

  القيمة املضافة لسلعها األساسية
سلعالــزيــادة عــدد البلــدان الناميــة املعتمــدة علــى   ‘٢’  

 واألدوات الـيتاتساسية اليت تعتمد تـدابري الـسياس      األ
ــاد يف وضــع سياســات هتــدف إىلىأوصــ ــا األونكت  هب
  مكاسب صادراهتاتنويع 

     
 ستراتيجيةاال  

 مــن الربنــامج الفرعــي حتــت مــسؤولية الوحــدة اخلاصــة بالــسلع  ٢ينــدرج العنــصر   ١٥-١٠
ــضطلع األساســية،  ــيت ت ــسلع األساســية،     ب ال ــة بال ــستقلة معني ــا وحــدة م ــا باعتباره ــا أعماهل وفق

زيـد  بتوجيه وقيادة األمني العـام لألونكتـاد، مب       ،  ستسهم الوحدة و . من اتفاق أكرا   ١٨٣ لفقرةل
ليـة يف اجلهـود الـيت تبـذهلا البلــدان الناميـة إلعـداد اسـتراتيجيات وسياسـات تــستجيب         فعامـن ال 

 البلــدانســيما  مــساعدة البلــدان الناميــة، ال و والفــرص يف أســواق الــسلع األساســيةللتحــديات
قعة يف أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري الـساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية                        االو

مــن خــالل مجيــع وذلــك ، هيكليــاالــضعيفة واهلــشة وغريهــا مــن االقتــصادات الــصغرية الناميــة و
وسيواصل العنصر االضطالع بدور رئيسي، بتنسيق مالئـم        . الدعائم الثالث ألعمال األونكتاد   

مـع اجلهـات الفاعلـة اإلقليميـة والدوليـة األخـرى، مبـا فيهـا اهليئـات الدوليـة ذات الـصلة املعنيــة            
  : يف اجملاالت التالية األساسية،بالسلع
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  معاجلة مشاكل التجارة والتنمية املرتبطة باقتصاد السلع األساسية؛  )أ(  
رصد التطورات والتحديات يف جمال أسواق الـسلع األساسـية ومعاجلـة الـروابط                )ب(  

ســيما فيمــا يتعلــق باحلــد   لــسلع األساســية والتنميــة الوطنيــة، ال يف االقائمــة بــني التجــارة الدوليــة  
  لفقر؛ا من

ــا        )ج(   ــية يف جهودهـ ــسلع األساسـ ــى الـ ــد علـ ــيت تعتمـ ــة الـ ــدان الناميـ ــساعدة البلـ مـ
  :إىل الرامية

سياسات الــوضـع اســتراتيجيات وطنيـة للــسلع األساسـية، مبــا يف ذلـك تعمــيم       ‘١’  
  قليمية؛إليف صلب استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وااألساسية بالسلع املتعلقة 

  بناء قدرات جانب العرض من أجل حتقيق القدرة على املنافسة؛  ‘٢’  
  رفع مستوى سالسل القيمة وتنويع قطاعات السلع األساسية؛  ‘٣’  
  ؛تزام باملعايري التجارية الدوليةاالل  ‘٤’  
  الوصول إىل املعلومات وقواعد البيانات املتعلقة بالسلع األساسية؛  ‘٥’  
  احة لتصدير السلع األساسية يف األسواق الناشئة؛االستفادة من الفرص املت  ‘٦’  
ساسـية،  ألإنشاء نظم تسويق فعالة وأطر دعم من أجل صغار منتجـي الـسلع ا               ‘٧’  

ــرامج شــــبكات أمــــان   ــا يف ذلــــك بــ ــاء مــــن  مبــ ــا مقومــــات البقــ ــوافر هلــ تتــ
  االقتصادية؛ الناحية

  .وضع خطط لتمويل السلع األساسية وإدارة املخاطر املتعلقة هبا  ‘٨’  
تعزيز التعاون احلكومي الدويل يف جمال السلع األساسية وبناء توافـق يف اآلراء               )د(  

ــسلع األساســية يف     ــاج سياســات ال ــشأن ســبل إدم ــة    ‘١’ :ب ــة واإلقليمي االســتراتيجيات الوطني
السياسات والـصكوك املتـصلة بالتجـارة الـيت هتـدف إىل             ‘٢’والدولية للتنمية واحلد من الفقر؛      

احلـصول علـى     الـسياسات االسـتثمارية واملاليـة الراميـة إىل         ‘٣’ األساسـية؛    حل مشاكل الـسلع   
  .السلع األساسيةتستند إىل املوارد املالية من أجل تنمية 
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 ٤الربنامج الفرعي     
  لتكنولوجيا واللوجستياتا    

  
تـصاالت؛ وحتقيـقتعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك تكنولوجيات املعلومـات واال          : هدف املنظمة 

كفاءة اخلدمات اللوجـستية التجاريـة ونظـم النقـل العـابر؛ ووضـع بـرامج التـدريب وبنـاء القـدرات للمؤسـسات
  احمللية بغية تعزيز التنمية االقتصادية والقدرة التنافسية للبلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

  
  مؤشرات اإلجناز  ةاإلجنازات املتوقعة من األمانة العام

ــة      )أ( ــستية التجاريـ ــدمات اللوجـ ــاءة اخلـ ــسني كفـ حتـ
  للبلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

زيــــادة عــــدد اإلجــــراءات احملــــددة الــــيت ميكــــن ‘١’  )أ(
الوقوف عليها واليت تتخـذها البلـدان الناميـة والبلـدان

ل حتــسنيالــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة مــن أجــ 
اخلـدمات اللوجـستية التجاريــة، مـن قبيـل اإلجــراءات
ــامالت؛ ــل واملعــ ــاليف النقــ ــة إىل خفــــض تكــ الراميــ
ــاءة النقــل ــة، وحتــسني كف وحتــسني نظــم النقــل الفعال
وقدرتــه علــى الــربط؛ وإنــشاء إطــار قــانوين داعــم،

  مبساعدة األونكتاد
زيــادة عــدد التــدابري الــيت تتخــذها البلــدان الناميــة ‘٢’  

قتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية باستخدام النظـامواال
اآليل للبيانــــات اجلمركيــــة ملواصــــلة حتــــسني كفــــاءة
اإلدارة يف مـــديريات اجلمـــارك لـــدى تلـــك البلـــدان،

  مبساعدة األونكتاد
زيـــادة عـــدد البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــيت متـــر ‘٣’  

ءاقتصاداهتا مبرحلة انتقالية اليت تـسجل حتـسنا يف األدا         
اســــتنادا إىل مؤشــــرات مرجعيــــة تتعلــــق بالعمليــــات

  اجلمركية، مبساعدة األونكتاد
حتــسني الــوعي واعتمــاد سياســات وطنيــة ودوليــة    )ب(

ــا واالبتكـــار، فـــضال عـــن يف جمـــال العلـــم والتكنولوجيـ
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

زيـــادة عـــدد اإلجـــراءات احملـــددة الـــيت تتخـــذها ‘١’  )ب(
ة واالقتـصادات الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـةالبلدان الناميـ  

لتنفيــــذ بــــرامج ترمــــي إىل تعزيــــز مــــسامهات العلــــم
والتكنولوجيـــا واالبتكـــار، وتكنولوجيـــا املعلومـــات

  واالتصاالت يف التنمية، مبساعدة األونكتاد
زيادة عدد مبـادرات التعـاون علـى الـصعيد دون‘ ٢’  

ــم ــاالت العلــ ــدويل يف جمــ ــي والــ ــي واإلقليمــ اإلقليمــ
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  مؤشرات اإلجناز  ةاإلجنازات املتوقعة من األمانة العام

ــا املعلومــات واالتــصاالت، ــا وتكنولوجي والتكنولوجي
  مبساعدة األونكتاد

ــى  حتــسني الف  )ج( ــم، عل ــصعيده ــوطين، ال ــارات خل ال ي
ــسياسات  ــة ال ــسخري   العام ــة بت ــضل املمارســات املعني وأف

ــسخري ــة وتـــ ــراض التنميـــ ــا ألغـــ ــم والتكنولوجيـــ العلـــ
  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

د البلــدان الــيت تتخــذ تــدابري وطنيــة ودوليــةزيــادة عــد  )ج(
 عـن قـرارات اللجنـةناشـئة بشأن العلم والتكنولوجيـا     

املعنيــة بتــسخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة
  واجمللس االقتصادي واالجتماعي

البلدان اليت متـر    وتعزيز القدرات يف البلدان النامية        )د(
ت التجـــــارة يف جمـــــاال مبرحلـــــة انتقاليـــــة اقتـــــصاداهتا 
  املترابطةسائل املواالستثمار و

زيــادة عــدد اإلجــراءات احملــددة الــيت تتخــذها البلــدان  )د(
ــة  ــصاداهتا   والنامي ــر اقت ــيت مت ــدان ال ــة البل ــة انتقالي مبرحل

لتعزيز قـدرات املـوارد البـشرية واملؤسـسات احملليـة يف
جمــــاالت التجــــارة واالســــتثمار، واملــــسائل املرتبطــــة

  اعدة اليت يقدمها األونكتادبذلك، نتيجة للمس
    

  االستراتيجية    
 وسيـساعد  . مسؤولية شعبة التكنولوجيا واللوجستيات    ضمنيقع الربنامج الفرعي      ١٦-١٠

حتسني القدرة التنافسية يف التجـارة      على  التنفيذ الفعال لربنامج العمل يف إطار الربنامج الفرعي         
ــة، ال ســيما    ــدان النامي ــة للبل ــدان األالدولي ــالبل ــة غــري    ةفريقي ــدان النامي ــدان منــوا والبل  وأقــل البل

الـضعيفة واهلـشة    والـصغرية   االقتـصادات   الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريهـا مـن          
 التنفيـذ بلـدان املـرور    يـساعد ، وكـذلك البلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، وس        هيكليا

عــن وذلــك  والنقــل، األساســية بالبنيــة املتعلقــةاصــة اخلتحــديات علــى مواجهــة الالعــابر الناميــة 
حتــسني الــسياسات املعنيــة باخلــدمات اللوجــستية التجاريــة، وتعزيــز إدارة   ) أ (: مــا يلــيطريــق

 تنفيـذ   علـى املـساعدة   ) ب(املترابطـة؛   ملـرور العـابر     اعمليات النقل ودعـم تـصميم وتنفيـذ نظـم           
 وضــع وتنفيــذ األطــر القانونيــة  علــىاعدة املــس) ج(بــرامج ميكنــة اجلمــارك وتيــسري التجــارة؛  

دعــم املــشاركة النــشطة مــن جانــب البلــدان  ) د(واملؤســسية املالئمــة لتيــسري التجــارة والنقــل؛  
تطــوير التكنولوجيــا إمكانيــة تعزيــز إتاحــة ) ـهــ(الناميــة يف مفاوضــات تيــسري النقــل والتجــارة؛  

 يف الــشراكة املعنيــة بقيــاس ماإلســها) و( واســتخدامها، وتعزيــز القــدرة علــى ذلــك؛ ارفواملعــ
دورة األونكتـاد احلاديـة      اليت أطلقت يف     ، املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    تتكنولوجيا

 بـشأن   القمة العاملية جملتمع املعلومات   ها  ت يف تنفيذ خطوط العمل اليت وضع      اإلسهام) ز(عشرة؛  
ــة اإل      ــال التجاري ــة، واألعم ــة متكيني ــة بيئ ــدرات، وهتيئ ــاء الق ــلبن ــوم اكتروني ــإلة والعل ة، لكتروني

 دعـم تطـوير القـدرات    ‘١’: بالتعاون مع املنظمات الدوليـة األخـرى ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك           
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ــة يف  ــدريس والبحــوث  جمــايل احمللي ــدان األعــضاء،  املؤســسيف الت ــة للبل ــز ‘٢’ات األكادميي  تعزي
التجــارة يف جمــال لني  الــسياسات والعــامُمقــّرريأنــشطة التــدريب وبنــاء القــدرات املوجهــة إىل 

  .واجملاالت املرتبطة هبا املتمثلة يف التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة
  

  ٥الربنامج الفرعي     
   والربامج اخلاصةأقل البلدان منوافريقيا وأ    

    
نتاجيـة مـنتعزيز وضع سياسات وطنيـة وتـدابري للـدعم الـدويل، تعمـل علـى بنـاء القـدرات اإل          : هدف املنظمة 

أجل حتقيق التنمية االقتصادية واحلد من الفقر يف أفريقيا وأقل البلدان منوا وجمموعات أخـرى مـن البلـدان الـيت
البلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة وغريهـا مـن االقتـصادات(تواجه أوضاعا خاصة

  إدماج هذه البلدان بشكل تدرجيي ومفيد يف االقتصاد العاملي، وتعمل على)الصغرية والضعيفة واهلشة هيكليا
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــشأن     )أ( ــاد بـــ ــيات األونكتـــ ــاد توصـــ ــادة اعتمـــ زيـــ
الـــسياسات العمليـــة لتعزيـــز التنميـــة األفريقيـــة يف جمـــايل

  التجارة والتنمية

تفيـــد باعتمادهـــازيــادة عـــدد الـــدول األعــضاء الـــيت     )أ(
ــوث ــائج البحـ ــسياسات، ونتـ ــة بالـ ــيات املتعلقـ التوصـ
واالســــتنتاجات الــــيت يقــــدمها األونكتــــاد يف جمــــايل

  التجارة والتنمية يف أفريقيا
ــشأن سياســات معاجلــة      )ب( ــق يف اآلراء ب ــادة التواف زي

مشاكل التنمية يف أقل البلدان منـوا يف االقتـصاد العـاملي،
ا يف ذلـك البلـدان الـيت متـر          الـسياسات، مبـ   واعتماد هـذه    

  مبرحلة اخلروج من قائمة أقل البلدان منوا

زيــادة عـــدد الـــدول األعــضاء الـــيت تفيـــد باعتمادهـــا  )ب(
ــوث ــائج البحـ ــسياسات، ونتـ ــة بالـ ــيات املتعلقـ التوصـ
واالستنتاجات الـيت يقـدمها األونكتـاد يف جمـال تنميـة

 مـنأقل البلدان منوا و البلدان اليت متر مبرحلة اخلـروج         
  قائمة أقل البلدان منوا

تعزيــــز التكامــــل بــــني الــــسياسات واألولويــــات    )ج(
  التجارية يف اخلطط اإلمنائية الوطنية

زيـــادة عـــدد البلـــدان ضـــمن أقـــل البلـــدان منـــوا الـــيت  )ج(
أحــــــرزت تقــــــدما يف جمــــــال تعمــــــيم الــــــسياسات
ــة، ــة الوطني ــا اإلمنائي ــة يف خططه ــات التجاري واألولوي

 العمل لإلطار املتكامل املعززواليت نفذت مصفوفات 
ــة غـــري الـــساحلية حتـــسني قـــدرات   )د( ــدان الناميـ  البلـ
االقتـصادات   وغريها من    الدول اجلزرية الصغرية النامية   و

لــدعم جهــود حتّوهلــا الــضعيفة واهلــشة هيكليــا والــصغرية 
  االقتصادي وبناء قدرات املرونة لديها

الــدولزيــادة عــدد البلــدان الناميــة غــري الــساحلية و       )د(
اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة وغريهـــا مـــن االقتـــصادات
الصغرية والضعيفة واهلـشة هيكليـا الـيت اسـتفادت مـن
خــــدمات األونكتــــاد االستــــشارية وســــائر أشــــكال

  املساعدة بشأن حتقيق تقّدم هيكلي
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  االستراتيجية    
والــربامج  مــسؤولية شــعبة أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا ضــمنيقــع الربنــامج الفرعــي   ١٧-١٠

 فهـم ملـشاكل التنميـة       بلـورة ومن أجل حتقيق اهلـدف، سـريكز الربنـامج الفرعـي علـى               .اخلاصة
علـى   و ،االقتصادية الـيت تتعلـق حتديـدا بالبلـدان املعنيـة عـن طريـق حتليـل الـسياسات والبحـوث                    

 تعزيز هذا الفهم، وسوف يضطلع بدور يف جمال الدعوة سعيا لتعزيز توافق اآلراء لـدى اجملتمـع     
 مـشاكل التنميـة مـن       أفـضل حنـو   اليت تتناول على      العامة اتاإلمنائي الدويل بشأن تدابري السياس    

زيـادة التفاعـل مـع      يـسمح ب  وسينطوي هذا على حتديد القضايا والنـهج اجلديـدة، و          .هذا القبيل 
وسيـسهم الربنـامج أيـضا يف        .معاهد البحوث يف أقل البلدان منوا، فضال عن الشركاء اإلمنائيني         

نفيــذ ومتابعــة نتــائج املــؤمترات العامليــة ذات الــصلة ويف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا ت
 . لصاحل أقل البلدان منـوا ٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد  الواردة يف األهدافدوليا، مبا فيها   

ية يف  ويهدف الربنامج اخلاص التابع للربنامج الفرعـي إىل مـساعدة البلـدان الناميـة غـري الـساحل                 
تقــدمي ) أ(ختفيــف اآلثــار االقتــصادية الــسلبية الناجتــة عــن صــعوبة موقعهــا اجلغــرايف عــن طريــق   

 ؛ة والتخــصص االقتــصادي الــسليم تعزيــز القــدرات اإلنتاجيــ صــوب الــدعم لرســم الــسياسات  
مساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة علـى تعزيـز قـدرهتا التكيفيـة ملقاومـة الـصدمات                      )ب(

ــة،  ــدول       اخلارجي ــذه ال ــا ملعظــم ه ــرا ممكن ــصادي املطــرد أم ــة واالقت ــدم االجتماعي ــل التق  ؛وجع
ــا  األخــرىشاكل االقتــصاداتمبــء االهتمــام املنــهجي يــال ممارســة إغــرس )ج(  الــضعيفة هيكلي

 مــن ١٠ألونكتــاد، علــى النحــو املــشار إليــه يف الفقــرة علــى نطــاق اواهلــشة والــصغرية، وذلــك 
  .اتفاق أكرا

ــاك هـــدف ر   ١٨-١٠ ــشأن    وهنـ ــة بـ ــشات اجلاريـ ــة إىل املناقـ ــافة قيمـ ــل يف إضـ ــسي متمثـ ئيـ
 ابتكــاري بــشأن توصــيات عمليــة تتعلــق بالــسياسات والــتفكري بــشكل  عــرب تقــدميالــسياسات 

وســوف تــرتبط نــواتج البحــوث ارتباطــا وثيقــا بتــوفري اخلــدمات االستــشارية   .القــضايا الراهنــة
ــات العمــل واحملاضــرات   ــدريب وحلق ــساعدة والت ــشطة امل ــة وأن ــدرات    التقني ــة حتــسني الق ، بغي

البــشرية واملؤســسية، وتوعيــة الــشركاء اإلمنــائيني باالحتياجــات احملــددة للبلــدان الناميــة وبــشأن 
ومـن أجـل حتديـد خيـارات الـسياسات علـى الـصعيدين الـوطين                 .سبل تلبية هـذه االحتياجـات     

الفقر، سيضطلع الربنـامج    والدويل إزاء استخدام التجارة بوصفها أداة أكثر فعالية للقضاء على           
لتـدريب وبنـاء    لبـرامج   إىل جانـب    الفرعي بأنـشطة حبثيـة بـشأن الـروابط بـني التجـارة والفقـر،                

وسيواصــل الربنــامج الفرعــي دعــم البلــدان يف جهودهــا الراميــة إىل  .ملؤســسات احملليــةاقــدرات 
 يف االقتـصاد    االنـدماج مـن   االستفادة من مركز كـل منـها لـدى األمـم املتحـدة ويف االسـتفادة                 

وسيشمل هذا تقدمي الدعم مـن أجـل تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة وبنـاء                 .العاملي واحلد من الفقر   
وإضـافة إىل ذلـك، سيـضع الربنـامج         . القدرة التكيفية على مواجهة التأثريات اخلارجيـة الـسلبية        
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س للبلـدان   االنتقـال الـسل    تاسـتراتيجيا الفرعي توصيات تتعلق بالسياسات العاّمة لدعم تنفيـذ         
وسينـصب تركيـز نـواتج التعـاون الـتقين للربنـامج            . اليت يرفع امسها مـن قائمـة أقـل البلـدان منـوا            

والـيت ستـسند    الفرعي على بناء القدرات املتعلقة مبسؤولية عمليات رسـم الـسياسات الوطنيـة،              
ه وعــالوة علــى ذلــك، ســتهدف هــذ.  البحثيــةهوأعمالــالعامــة لــسياسات األونكتــاد لحتليــل إىل 

النــواتج إىل حتقيــق املــشاركة الفعالــة وتقــدمي املــساعدة التقنيــة املتــصلة بالتجــارة يف ســياق مجلــة 
  .املعونة من أجل التجارةمبادرة أمور منها اإلطار املتكامل املعزز و

-٢٠١١برنامج عمـل العقـد      يسهم الربنامج الفرعي يف تنفيذ      سوإضافة إىل ذلك،      ١٩-١٠
تلبية االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة     : برنامج عمل أملايت و؛وا لصاحل أقل البلدان من    ٢٠٢٠

غري الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان غري الـساحلية                 
 واسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل              ؛وبلدان املرور العابر الناميـة    

ومـن أجـل     .للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة، مبـا يف ذلـك نتـائج استعراضـاهتا                التنمية املستدامة   
 واالتساق، سيقوم هذا الربنامج الفرعـي بالتنـسيق والتعـاون مـع الـربامج الفرعيـة                الترابطكفالة  

وعـالوة علـى ذلـك،      . األخرى بشأن األعمال القطاعية املتصلة مبجموعات مـن البلـدان املعنيـة           
 حتليليـة  الكتـساب نظـرات  رعي بتعزيز اجلهود املبذولة على نطاق األونكتاد  سيقوم الربنامج الف  

ــة  ــا    متعمق ــيت تواجهه ــشاكل ال ــشأن امل ــصادات األخــرى ”ب ــصغرية  االقت ــال ــشة وال ضعيفة واهل
 تلـك  تنـاول  من اتفـاق أكـرا، وذلـك عـن طريـق      ١٠ على النحو املشار إليه يف الفقرة     “هيكليا

  .لصلة اليت جيريها األونكتاد واملساعدة التقنية اليت يقدمهايف البحوث ذات ابانتظام البلدان 
  

  ٦الربنامج الفرعي     
  اجلوانب التشغيلية لتشجيع التجارة وتنمية الصادرات    

  
بلـدان   البلـدان الناميـة وال     تيسري النجـاح يف التـصدير للمؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم مـن                :هدف املنظمة 

  انتقالية مبرحلة االيت متر اقتصاداهت
  

  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــذين ‘١’  )أ(  حتسني توافر املعلومات التجارية واستخدامها  )أ( ــستعمالت الـ ــستعملني واملـ ــدد املـ ــادة عـ زيـ
يستفيدون من معلومـات التجـارة الـيت يوفرهـا مركـز

  التجارة الدولية
ز الـذين يبـدونزيادة عدد زبائن وزبونات املركـ      ‘٢’  

  وعيهم مبسائل التجارة العاملية نتيجة خلدمات املركز
عــدد البلــدان الــيت جيمــع عنــها املركــز معلومــات ‘٣’  

  جديدة تتصل بالتجارة ويوزعها
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  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيز مؤسسات وسياسـات دعـم التجـارة لـصاحل            )ب(
  منشآت التصدير

عـــدد املؤســـسات الـــيت تبلـــغ عـــن حتـــسينات يف ‘١’  )ب(
أو يف خــــــــدماهتا املقدمــــــــة إىل/ وأدائهــــــــا اإلداري

املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم نتيجـة ملـساعدة
  املركز

عدد املؤسـسات الـيت تبلـغ عـن حتـسينات نتيجـة ‘٢’  
  النضمامها إىل شبكات يدعمها املركز

عدد املؤسسات اليت تبلغ عن حتسينات يف تعزيـز‘ ٣’  
التجارة وسياسات تطوير الصادرات يف بلـدها نتيجـة

  ملساعدة املركز
تعزيز قدرات املنشآت التصديرية بغيـة االسـتجابة          )ج(

  للفرص املتاحة يف األسواق
عدد املنـشآت الـيت ميلكهـا رجـال وزيـادة حـصة ‘١’  )ج(

النساء يف املنـشآت الـيت تبلـغ عـن حتـسن يف كفـاءات
  العمليات املتصلة بالتصدير نتيجة ملساعدة املركز

كهـا رجـال وزيـادة حـصةعدد املنـشآت الـيت ميل      ‘٢’  
آت الــيت دخلــت إىل أســواق جديــدةالنــساء يف املنــش

أو أبلغـت عـن معـامالت/أقامت صـالت جتاريـة و      أو
  جتارية أبرمتها نتيجة ملساعدة املركز

    
  االستراتيجية    

.  عـن تنفيـذ الربنـامج الفرعـي       األساسـية يضطلع مركز التجـارة الدوليـة باملـسؤولية           ٢٠-١٠
الستراتيجي مع املهمـة الـيت أسـندها إليـه اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف              ااجتاهه  ويتماشى  

، الذي يعترف فيه اجمللـس بـأن املركـز هـو اجلهـة املـسؤولة عـن تنـسيق                    )٥٥-د (١٨١٩قراره  
املــساعدة التقنيــة وأنــشطة التعــاون يف ميــدان تعزيــز الــصادرات، يف إطــار نظــام األمــم املتحــدة   

وسـريكز الربنـامج الفرعـي علـى تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة              . دان الناميـة  لتقدمي املـساعدة إىل البلـ     
لقمـة   يف إعالن األلفية، وعلـى متابعـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر ا              الواردةالدولية، ومن بينها األهداف     

 لـصاحل أقـل   ٢٠٢٠-٢٠١١برنـامج عمـل العقـد       هم يف تنفيـذ     سكمـا سيُـ   . ٢٠٠٥العاملي لعـام    
رحلـة   وامل ونتريي، وإعـالن جوهانـسربغ املتعلـق بالتنميـة املـستدامة،          ، وتوافق آراء مـ    البلدان منوا 

وسـيؤدي  . وخطـة عمـل جنيـف     جنيـف    وإعـالن مبـادئ      لقمة العاملية جملتمع املعلومـات    لاألوىل  
 منظمـة التجـارة     الـصادرة عـن    ة الوزاري اتا هاما يف مواصلة تنفيذ اإلعالن     الربنامج الفرعي دور  

حتــسني وتــشجيع  عــربخــصوصا   وجنيــف، وذلــك، الــصني،العامليــة يف الدوحــة وهونــغ كونــغ
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مؤسسات وسياسات دعم التجارة لصاحل جهود التصدير وتعزيز قدرة املنشآت علـى التـصدير         
ويف هـذا الـسياق، سـيدعم املركـز البلـدان           . من خالل االسـتجابة للفـرص املتاحـة يف األسـواق          

ائل النفـاذ إىل األسـواق الـيت تـؤثر          النامية ويساعدها علـى معاجلـة بيئـة األعمـال التجاريـة ومـس             
  .على القطاع اخلاص

ــامج الفرعــي  يو  ٢١-١٠ يف  املؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم   إىل متكــنيهــدف الربن
وســعيا . مــن النجــاح يف التــصديرة انتقاليــة لــالبلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرح 

شطة املـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة والـيت           ، سيقدم الربنـامج الفرعـي أنـ       دفلتحقيق هذا اهل  
ُتحّسن توافر املعلومات التجارية واستخدامها وتعزز األطر املؤسـسية وتعـزز قـدرات املنـشآت               

  .على التصدير
ومــن أجــل حتــسني تــوافر معلومــات التجــارة، سيــضمن املركــز حــصول مباشــري     ٢٢-١٠

 يف مجيع أرجاء العـامل النـامي علـى فـرص            األعمال التجارية ومتخذي القرارات، ذكورا وإناثا،     
أكــرب لالســتفادة واإلســهام يف جممــع أوســع وأعمــق مــن املعلومــات املتــصلة بالتجــارة والقيــادة   
الفكرية بشأن املسائل اليت تؤثر علـى تطـور التجـارة يف بلـداهنم واألسـواق اخلارجيـة والفـرص                    

رعـي علـى دعــم املبـادرات العامليــة    ويف هــذا الـصدد، سـريكز الربنــامج الف  . املتاحـة يف األسـواق  
ــصائية،        ــشورات اإلحـ ــوث واملنـ ــرة، والبحـ ــدعوة إىل املناصـ ــاالت الـ ــارة يف جمـ ــصلة بالتجـ املتـ

  .واملناسبات املتعددة اجلنسيات الرئيسية، واحلوار بني القطاعني العام واخلاص
ت شـبه   وسُيعّزز الربنامج الفرعي أيضا األطر املؤسسية ملقـرري الـسياسات واجلهـا             ٢٣-١٠

احلكوميــة مــن خــالل تــوفري مــساعدة تقنيــة متــصلة بالتجــارة وخمّصــصة الغــرض هبــدف قيــاس    
ــدمها مؤســسات دعــم        ــيت تق ــة ال ــة خــدمات األعمــال التجاري ــشركات ونوعي وحتــسني أداء ال

كما ستشمل املساعدة التقنية اليت ُتقـّدم يف إطـار الربنـامج الفرعـي              . التجارة الوطنية واإلقليمية  
 املؤسـسية داخـل البلـدان وفيمـا بينـها، وكـذلك دعـم وضـع وتنفيـذ سياسـات                     دعم الـشبكات  

سليمة تراعي املنظور اجلنساين واستراتيجيات ذات منحى تصديري ُتحلّل القطاعات اليت متثـل             
  .أفضل اآلفاق للبلدان النامية وأقل البلدان منوا بصفة خاّصة

ــا     ٢٤-١٠ ــربط  ومــن خــالل تقــدمي املــساعدة املباشــرة يف جمــال بن ء القــدرات وإمكانــات ال
الشبكي بـني املـشترين والبـائعني إىل املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم، يهـدف الربنـامج                    
ــة حتــسني        ــصدير بغي ــستعدة للت ــشآت املــصدرة وامل ــدى املن ــصدير ل ــدرات الت ــز ق ــضا إىل تعزي أي

ثـر حتديـدا،    وسيواصـل الربنـامج الفرعـي، علـى حنـو أك          . استجابتها للفرص املتاحة يف األسـواق     
دعم املزيد من املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم الـيت ميلكهـا رجـال ونـساء لكـي تـصبح                      
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ــة       ــد صــادراهتا وُتمثّــل مــصاحلها علــى حنــو فعــال يف الــسياسات الوطني مــستعدة للتــصدير وتزي
  .وتتبادل أفضل املمارسات مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف خمتلف أرجاء العامل

  .واملركز ملتزم أيضا ببلوغ أهدافه من خالل حلول مبتكرة ومستدامة وشاملة  ٢٥-١٠
، سيكثف املركز جهوده الراميـة إىل توسـيع نطـاق           ٢٠١٥-٢٠١٢وخالل الفترة     ٢٦-١٠

  .إجنازات الربنامج الفرعي يف جمال التجارة الشاملة واملستدامة وقياس مداها
السـتكمال  حتالفـات اسـتراتيجية هامـة       وسيستمر السعي إلقامة شراكات إضافية و       ٢٧-١٠

ــة لــجمــاالت اخلــربة ــادة اخلــدمات الــيت تقــدم يف القطاعــات    دى ا الفني ملركــز وإتاحــة اجملــال لزي
 ومثّة هنج برنـاجمي واسـع ومتكامـل    .اواملناطق اليت جتاوز فيها الطلب قدرة املركز على الوفاء هب   

ملركـز أن يغتـنم مجيـع الفـرص      ، وهـو يتطلـب مـن ا       ٢٠١١-٢٠١٠اسُتهل خالل فترة السنتني     
املتاحة للعمل على حنو وثيق مع سـائر وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة يف البلـدان                     

ولتحقيق أثر أكرب، سيواصل املركز املضي يف وضع برامج متكاملة أوسع نطاقا مـن              . املستفيدة
الـــشراكات،  وســـتجري تقويـــة   . شـــأهنا أن حتـــدث فرقـــا وتـــستند إىل احتياجـــات البلـــدان     

 ومــع املنظمــات الدوليــة ،ديــدةواجلاألمهيــة احلامســة للنجــاح، مــع اجلهــات املاحنــة احلاليــة   ذات
األخرى، مثـل األونكتـاد ومنظمـة التجـارة العامليـة اللـتني يـرتبط هبمـا املركـز ارتباطـا عـضويا،                       

 اإلقليميـة   اإلمنائيـة صارف  املـ وكذلك منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية والبنـك الـدويل و              
 ومـع   .القطريـة  ألمم املتحـدة  اواالحتاد األفريقي واللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة وبرامج         

بــذل املزيــد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة جلهــود مــن أجــل   
ــادرات تــضم العد     ــة املتــصلة بالتجــارة مــن خــالل مب يــد مــن أصــحاب  مواءمــة املــساعدة التقني

اجملموعــة املعنيــة بالتجــارة والقــدرة اإلنتاجيــة التابعــة جمللــس الرؤســاء التنفيــذيني   مثــل(املــصلحة 
ــّزز  ــدر أكــرب      )واإلطــار املتكامــل املُع ــّددة الوكــاالت بق ــشراكات املتع ــة هــذه ال ، وســتزيد أمهي

  .لتحسني تقدمي خدمات املركز إىل زبائنه
  

  الواليات التشريعية    
  معية العامةقرارات اجل    

إنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ليكون جهازا مـن أجهـزة      )١٩-د (١٩٩٥
  اجلمعية العامة

  مركز التجارة الدولية  )٢٢-د (٢٢٩٧
  إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      ٥٥/٢
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  املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية    ٥٦/٢١٠
  ٢٠٠٥عام نتائج مؤمتر القمة العاملي ل      ٦٠/١
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ  : الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا      ٦٢/١٧٩

  والدعم الدويل
االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنـشطة              ٦٢/٢٠٨

  التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية
  متر األمم املتحدة للتجارة والتنميةتقرير الدورة الثانية عشرة ملؤ    ٦٣/٢٠٤
ــة         ٦٣/٣٠٣ ــة واالقتــصادية العاملي ــة للمــؤمتر املتعلــق باألزمــة املالي الوثيقــة اخلتامي

  وتأثريها يف التنمية
متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتريي ونتائج املؤمتر االستعراضـي للتنميـة               ٦٤/١٩٣

  )إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية (٢٠٠٨لعام 
ــع املــستوى املعــين          ٦٤/٢٢٢ ــؤمتر األمــم املتحــدة الرفي ــة مل ــريويب اخلتامي وثيقــة ن

  بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
   لصاحل أقل البلدان منوا٢٠٢٠-٢٠١١برنامج عمل العقد     ٦٥/٢٨٠
متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التـام إلعـالن ومنـهاج                 ٦٦/١٣٢

ــائج  ــيجني ونتـــ ــل بـــ ــشرين   عمـــ ــة والعـــ ــتثنائية الثالثـــ ــدورة االســـ  الـــ
  العامة للجمعية

  التجارة الدولية والتنمية     ٦٦/١٨٥
التــــدابري االقتــــصادية االنفراديــــة بوصــــفها وســــيلة للقــــسر الــــسياسي     ٦٦/١٨٦

  واالقتصادي ضد البلدان النامية
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر     ٦٦/٢١٥
  شطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميةاألن    ٦٦/٢١٨
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     ٦٦/٢١٩
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 قرارات جملس التجارة والتنمية    

TD/386     خطة العمل 

TD/387     احلوار العاملي واملشاركة الدينامية: إعالن بانكوك 

TD/412     والتنمية عن دورته احلادية عشرةتقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة  

TD/442     تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عن دورته الثانية عشرة 

TD/B(S-XXIII)/7   استعراض منتصف املدةالنتائج املتفق عليها يف 
    

  ١الربنامج الفرعي     
  العوملة والترابط والتنمية    
  قرارات اجلمعية العامة    

 ايل الدويل والتنميةالنظام امل  ٦٦/١٨٧

 القدرة على حتمل الدين اخلارجي والتنمية  ٦٦/١٨٩

  املتبادل ة واالعتماد يف تعزيز التنمية يف سياق العوملم املتحدةمدور األ  ٦٦/٢١٠
  

  ٣الربنامج الفرعي     
  التجارة الدولية    
  قرارات اجلمعية العامة    

  مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة    ٥٧/٢٥٣
 السلع األساسية    ٦٦/١٩٠

 وبرنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال         ٢١تنفيذ جدول أعمال القرن         ٦٦/١٩٧
   ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ القرن

  
  ٤الربنامج الفرعي     
  التكنولوجيا واللوجستيات    
  قرارات اجلمعية العامة    

  علوماتمؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع امل    ٦٠/٢٥٢
  تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    ٦٦/١٨٤
    تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    ٦٦/٢١١
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  ٥الربنامج الفرعي     
  أفريقيا وأقل البلدان منوا والربامج اخلاصة    
  قرارات اجلمعية العامة    

ــة  : برنـــامج عمـــل أملـــايت     ٥٨/٢٠١ ــة تلبيـــة االحتياجـــات اخلاصـ للبلـــدان الناميـ
الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقـل العـابر مـن               غري

  أجل البلدان غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية
استراتيجية االنتقال الـسلس للبلـدان الـيت يرفـع امسهـا مـن قائمـة أقـل                      ٥٩/٢٠٩

  البلدان منوا
عراضـي الرفيـع املـستوى بـشأن تنفيـذ      الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع االست         ٦٥/٢

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـل التنميـة              
  املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

متابعة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل                   ٦٦/١٩٨
  ةمن أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامي

إجراءات حمددة تتـصل    : جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة         ٦٦/٢١٤
: باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبا البلـدان الناميـة غـري الـساحلية            

نتــائج املــؤمتر الــوزاري الــدويل للبلــدان الناميــة غــري الــساحلية وبلــدان 
ــة      ــة واملؤســسات املالي ــدان املاحن ــة والبل ــابر النامي ــرور الع ــة امل  واإلمنائي

  الدولية املعين بالتعاون يف جمال النقل العابر
  

  ٦الربنامج الفرعي     
  اجلوانب التشغيلية لتشجيع التجارة وتنمية الصادرات    
  قرارات اجلمعية العامة    

  مركز التجارة الدولية  )٢٢-د (٢٢٩٧
ــسياسي        ٦٤/١٨٩ ــسر الـ ــيلة للقـ ــفها وسـ ــة بوصـ ــصادية االنفراديـ ــدابري االقتـ التـ

  قتصادي ضد البلدان الناميةواال
  )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر     ٦٤/٢١٦
  التنمية األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل    ٦٤/٢٢٠

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    ٦٤/٢٢١
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  قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
  ج األمم املتحدة لتشجيع التصديربرام  )٥٥-د (١٨١٩

  
   منظمة التجارة العامليةتقرارا    

WT/MIN(01)/DEC/1  اإلعالن الوزاري 

WT/MIN/05/DEC  اإلعالن الوزاري: برنامج عمل الدوحة  
WT/MIN/11/W/2 عناصر التوجيه السياسي  
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	10-2 ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، سيضطلع الأونكتاد، في إطار تنفيذ ولايته، بما يلي: (أ) إجراء بحوث وتحليلات عملية بشأن المسائل الإنمائية القديمة العهد والمستجدة على حد سواء؛ (ب) السعي لبلوغ توافق في الآراء حول الجهود المبذولة من أجل تشجيع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية التي تساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ (ج) تقديم الدعم إلى البلدان من أجل تنفيذ استراتيجياتها الإنمائية الهادفة لإدماجها في الاقتصاد العالمي ولبلوغ مستويات نمو وتنمية مستدامين. وفي سياق تزايد الترابط بين جميع البلدان، سيحافظ الأونكتاد على توجهه والتزامه الفريدين تجاه التنمية، عن طريق هذه الدعائم الثلاث، وفي نفس الوقت سيظل مستجيبا لكل الدول الأعضاء ومسؤولا أمامها.
	10-3 وسيواصل مركز التجارة الدولية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من النجاح في التصدير. وتحقيقا لهذا الهدف، سينصب تركيز المركز على تقديم أنشطة المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة في مجالات معلومات التجارة ومسائل تطوير الصادرات.
	10-4 ويسترشد البرنامج بأعمال دورات المؤتمر ومجلس التجارة والتنمية وهيئاته الفرعية واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وقد شكلت القرارات المتخذة أثناء دورة المؤتمر الثانية عشرة المعقودة في أكرا في نيسان/أبريل 2008، أساسا لبرنامج العمل الحالي. وخلال الفترة 2014-2015، سيُدمج البرنامج نتائج دورة المؤتمر الثالثة عشرة، المقرر عقدها في الدوحة في نيسان/أبريل 2012. ويتولى الأونكتاد المسؤولية عن البرامج الفرعية من 1 إلى 5، بينما تقع مسؤولية البرنامج الفرعي 6 على عاتق المركز.
	10-5 وسيواصل الأونكتاد تنفيذ خمسة برامج فرعية لدعم هدفه المتمثل في مساعدة البلدان النامية على الاستفادة من الاندماج في النظام التجاري الدولي. وتتمثل المهمة الرئيسية للبرنامج الفرعي 1 المنبثق عن نتائج دورة الأونكتاد الثانية عشرة في دراسة الاستراتيجيات الإنمائية في اقتصاد عالمي يسير نحو العولمة والمسائل ذات الصلة. أما البرنامجان الفرعيان 2 و 4 فسيهدفان للإسهام في بناء القدرات الإنتاجية والقدرة التنافسية على الصعيد الدولي، بينما سيهدف البرنامج الفرعي 3 وعنصر اللوجستيات التجارية في البرنامج الفرعي 4 إلى الإسهام في زيادة المكاسب المتأتية من العولمة إلى أقصى حد لأغراض التنمية في مجال التجارة الدولية والمفاوضات التجارية بشأن السلع والخدمات. وسيُعنى البرنامج الفرعي 5 بالاستراتيجيات الإنمائية للاقتصادات الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان ذات الأوضاع الخاصة، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان الأخرى ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكلياً، أما الشواغل القطاعية لتلك البلدان فستعنى بها أيضا برامج فرعية أخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الفرعي 5.
	10-6 وسيبذل الأونكتاد جهودا، على كامل نطاق برنامج عمله، لتعميم مراعاة القضايا الشاملة المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة. وسيعمل المؤتمر أيضا على تعزيز دوره في التنسيق بين الشُعب، وخاصة فيما يتعلق ببرامج التدريب وبناء القدرات.
	10-7 وسيواصل المركز متابعة البرنامج الفرعي 6، الذي يتناول الجوانب التشغيلية من تعزيز التجارة وتطوير الصادرات. وتتمثل رؤيته الاستراتيجية للمستقبل في توسيع نطاق تأثيره من التوعية إلى الشمول. وفي هذا السياق، تكمن التحديات الاستراتيجية أمام المركز في تحسين توافر معلومات التجارة واستخدامها؛ وتعزيز مؤسسات وسياسات دعم التجارة؛ وزيادة قدرة منشآت البلدان النامية على المنافسة؛ وإدماج الشمول والاستدامة في صلب سياسات تعزيز التصدير.
	10-8 وسيقدم الأونكتاد مساهمات، في إطار ولاياته، من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات العالمية ذات الصلة. وسيسهم، على الأخص، في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً والمبينة في إعلان الألفية وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وخاصة فصول الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي المتعلقة بالشراكة العالمية من أجل التنمية، وتمويل التنمية، وتعبئة الموارد المحلية، والاستثمار، والديون، والتجارة، والسلع الأساسية، والمسائل المنهجية واتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد العالمي، والتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية، والتنمية المستدامة، وتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية.
	10-9 كما سيساهم الأونكتاد في تنفيذ إجراءات محددة مطلوبة في توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ومتابعته؛ وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا؛ وخطة جوهانسبرغ التنفيذية ووثيقتها الختامية المتفق عليها أثناء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛ والوثيقة الختامية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وإعلان مبادئها وخطة عملها؛ وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ضمن إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية؛ ونتائج استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي في عام 2008؛ واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية. وإضافة إلى ذلك، سيساعد في مواصلة تنفيذ الأهداف المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الدوحة الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، وغيره من القرارات ذات الصلة. وسيقدم الأونكتاد، في إطار تنفيذ ولاياته، مساهمات لتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة الذي سيعقد في عام 2012.
	10-10 وسيقوم الأونكتاد، بوصفه وكالة رائدة في مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق فيما يتعلّق بالمجموعة المواضيعية المشتركة بين الوكالات بشأن التجارة والقطاعات الإنتاجية، بتعزيز دور التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في خطط الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، مثل أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛ وسيضطلع الأونكتاد بعمليات مشتركة على الصعيد القطري، حسب الاقتضاء؛ وسيعزز التعاون بين الوكالات في مبادرات في تلك المجالات على نطاق المنظومة.
	البرنامج الفرعي 1
	العولمة والترابط والتنمية
	هدف المنظمة: تعزيز السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية على جميع المستويات من أجل النمو المطرد، والتنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع، والقضاء على الجوع والفقر في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموا
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة فهم البيئة الاقتصادية العالمية والاختيارات في مجال السياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي
	(أ) ’1‘ زيادة عدد البيانات التي يُدلي بها مقررو السياسات والمستفيدون الذين يُبيّنون فائدة توصيات الأونكتاد في عملية تقرير السياسات على الصعيد الوطني، وذلك أثناء مناسبات منها الاجتماعات الحكومية الدولية
	’2‘ زيادة عدد الإشارات في وسائط الإعلام إلى خيارات سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية القائمة على النمو والتي تدعو إليها بحوث الأونكتاد
	’3‘ زيادة عدة أنشطة الأونكتاد لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب
	(ب) التقدم المحرز نحو حل دائم لمشاكل ديون البلدان النامية عن طريق تحسين فهم التفاعل بين استراتيجيات تمويل التنمية الناجحة والقدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون
	(ب) ’1‘ زيادة عدد المؤسسات/البلدان التي تستعمل خدمات بناء القدرات لبرنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي
	’2‘ زيادة عدد المواقف والمبادرات المتعلقة بالسياسات الدولية والوطنية في مجال الديون وتمويل التنمية التي تتضمّن مساهمات من الأونكتاد
	(ج) تحسن سبل الحصول على إحصاءات ومؤشرات موثوقة وآنية تبين الترابط بين العولمة والتجارة والتنمية من أجل اتخاذ القرارات، على الصعيدين الوطني والدولي، بشأن السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإنمائية
	(ج) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تستخدم المتغيرات الإحصائية والمؤشرات المشتقة عنها، والتي تعدها وتتعهدها دائرة الإحصاءات المركزية للأونكتاد
	’2‘ زيادة عدد المؤسسات والدول الأعضاء التي تستخدم بيانات الأونكتاد الإحصائية المتعلقة بالسياسات التجارية والمالية والاقتصادية
	(د) تحسين السياسات والقدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي لغرض إنعاش الاقتصاد الفلسطيني واستدامة تنميته
	(د) زيادة عدد المبادرات الإنمائية والمؤسسات الفلسطينية المستفيدة من استنتاجات بحوث الأونكتاد وتوصياته وأنشطته في مجال التعاون التقني
	\
	الاستراتيجية

	10-11 تقع مسؤولية هذا البرنامج الفرعي على عاتق شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية. وستركز الشعبة في عملها على ما يلي: (أ) تحديد احتياجات وإجراءات محددة نابعة من الترابط بين التجارة والمالية والاستثمار والتكنولوجيا وسياسات الاقتصاد الكلي من حيث تأثيرها على التنمية؛ (ب) الإسهام في تحسين فهم الاتساق بين قواعد الاقتصاد الدولي وممارساته وعملياته، من ناحية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية، من ناحية أخرى؛ (ج) تهيئة بيئة ملائمة للقطاع الخاص وللاستثمار في المشاريع؛ (د) القيام، على الصعيد الوطني، بتعزيز القضاء على الفقر وتوزيع الدخل ونظم الإيرادات العامة؛ (هـ) دعم البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا، في مساعيها لصياغة استراتيجيات إنمائية تتواءم مع تحديات العولمة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي بين البلدان النامية. وفي هذا السياق، سيواصل الأونكتاد أيضا دعم الجهود الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل. وسيجري السعي لتحقيق هذا الهدف عن طريق الدعوة في مجال السياسات وتحقيق توافق في الآراء وتقديم المساعدة التقنية استنادا إلى ما يلي: (أ) البحوث والتحليلات الجيدة التوقيت والمتطلعة إلى المستقبل والمتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الإنمائية، فضلا عن الديون والشؤون المالية، مع أخذ نتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية ذات الصلة في الاعتبار؛ (ب) صياغة توصيات عملية في مجال السياسات العامة من أجل وضع استراتيجيات إنمائية ملائمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، للاستفادة من الفرص ولمواجهة تحديات العولمة؛ (ج) تعزيز العمل على تحقيق توافق في الآراء بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الإنمائية المناسبة للظروف الخاصة في البلدان النامية؛ (د) التدريب وبناء القدرات في مجال الإدارة الفعالة للديون؛ (هـ) تقديم خدمات إحصائية وخدمات متصلة بالمعلومات بوصفها أدوات تساعد مقرري السياسات وتدعم برنامج عمل الأونكتاد؛ (و) توفير تحليل للسياسات الاقتصادية وتقديم مساعدة تقنية للشعب الفلسطيني؛ (ز) إجراء بحوث وتحليلات تتناول التحديات الإنمائية الماثلة أمام التكامل والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثلاثي.
	البرنامج الفرعي 2
	الاستثمار والمشاريع
	هدف المنظمة: كفالة تحقيق مكاسب إنمائية من زيادة تدفقات الاستثمار إلى البلدان النامية كافة، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، فضلا عن البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا، ووضع سياسات تعزّز المنافسة الدولية وتزيد القدرات الإنتاجية في تلك الاقتصادات
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة فهم مختلف المسائل الرئيسية للاستثمار في القطاعين العام والخاص وفهم أثر الاستثمار المباشر الأجنبي على التنمية، فضلا عن السياسات ذات الصلة التي يمكن أن تعزز المكاسب الإنمائية المتأتية من ذلك الاستثمار
	(أ) ’1‘ زيادة عدد البلدان وغيرها من أصحاب المصلحة، ممّن يستجيبون لاستقصاءات التقييم ويعربون عن فهم أفضل لمسائل الاستثمار في القطاعين العام والخاص
	’2‘ زيادة عدد البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء بشأن تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسة العامّة واستخدام المنهجية التي أعدها الأونكتاد في مجال الاستثمار الدولي
	(ب) تعزيز قدرة البلدان النامية على توفير بيئة مواتية لاستقطاب استثمارات إنمائية والاستفادة منها
	(ب) ’1‘ زيادة عدد البلدان المستفيدة من مساعدة الأونكتاد، بما في ذلك استعراضات سياسات الاستثمار والأدوات الإلكترونية، وتنفيذ سياسات وطنية ترمي إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
	’2‘ زيادة عدد البلدان النامية المستفيدة من مساعدة الأونكتاد والتي سجلت تحسناً في الأداء على أساس عدة مؤشرات مرجعية يرصدها الأونكتاد
	(ج) زيادة فهم المسائل الرئيسية والناشئة المتصلة باتفاقات الاستثمار الدولية وبعدها الإنمائي، وتعزيز القدرات في المفاوضات بشأن اتفاقيات الاستثمار وتنفيذها، وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
	(ج) ’1‘ زيادة عدد البيانات الصادرة عن متخذي القرارات/المفاوضين الذين يُبلغون عن أثر اتفاقات الاستثمار الدولية
	’2‘ زيادة عدد الدول الأعضاء المشاركة في المفاوضات بشأن معاهدات الاستثمار، وفي تنفيذها، وفي إدارة المنازعات بين المستثمرين والدول، على النحو الوارد في مختلف أنواع ردود مقرري السياسات والمفاوضين
	(د) تعزيز فهم القدرة التنافسية على الصعيد الدولي وإمكانات تطويرها عبر وضع سياسات تهدف إلى: ’1‘ تحفيز تطوير المنشآت وتيسير الأعمال التجارية؛ ’2‘ الترويج لأفضل الممارسات على صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات والمحاسبة؛ ’3‘ إنشاء أسواق تأمين تنافسية وجيّدة التنظيم
	(د) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تستخدم تدابير وأدوات السياسة العامة للأونكتاد لوضع سياسات عامّة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لشركاتها
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تستخدم الإرشادات والأدوات التي وضعها الأونكتاد في مجالات المحاسبة ومباشرة الأعمال والتأمين وتيسير الأعمال والسياحة الإلكترونية وتقارير الشركات
	\
	الاستراتيجية

	10-12 تقع مسؤولية البرنامج الفرعي على عاتق شعبة الاستثمار والمؤسسات. وسيساعد البرنامج الفرعي جميع البلدان النامية، ولا سيما البلدان الواقعة في أفريقيا وأقل البلدان نموا، وكذلك البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكلياً، على وضع وتنفيذ سياسات فعّالة على الصعيدين الوطني والدولي بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية على الصعيد الدولي في جميع قطاعات الاقتصاد عن طريق الاستثمار وتطوير المنشآت. وتحقيقا لهذه الغاية، سيتبع البرنامج الفرعي نهجا متسقا يشمل ما يلي: (أ) تعزيز دوره كمصدر رئيسي للمعلومات الشاملة المتعلقة بالاستثمار الدولي وتحليله، بهدف تمكين مقرري السياسات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة؛ (ب) مساعدة البلدان النامية، بناء على طلبها، على تعزيز قدراتها على صياغة سياسات متكاملة وتنفيذها، ولتهيئة بيئة ملائمة، والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالاستثمار الدولي؛ (ج) دعم الجهود التي تبذلها البلدان النامية سعيا إلى بناء قدراتها الإنتاجية وإنشاء شركات قادرة على المنافسة دوليا؛ (د) توفير برامج تدريب وبناء قدرات لصالح المؤسسات المحلية.
	البرنامج الفرعي 3
	التجارة الدولية
	العنصر 1: تعزيز التجارة الدولية

	هدف المنظمة: كفالة المشاركة الفعالة والنوعية والمفيدة في التجارة الدولية لجميع البلدان
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تعزيز فهم البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي والنظام التجاري الدولي وقدراتها على الاستفادة من الاندماج فيهما
	(أ) ’1‘ زيادة عدد البلدان التي تزيد من مشاركتها في المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المفاوضات التجارية فيما بين بلدان الجنوب وعمليات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
	’2‘ زيادة عدد البلدان النامية التي تدمج شواغل التجارة والقدرات التجارية والتنمية في سياساتها الوطنية الأكثر ملاءمة فيما يتعلّق بالتجارة والتنمية
	(ب) تعزيز قدرات البلدان النامية في مجالات التجارة وعمليات اتخاذ القرار المتصلة بالتجارة ومعالجة الآثار التجارية والإنمائية للتدابير غير الجمركية
	(ب) ’1‘ زيادة عدد المستخدمين النشطين لنظام التحليلات والمعلومات التجارية، إما من خلال الإنترنت أو عن طريق الحل العالمي المتكامل للتجارة، ولنموذج محاكاة سياسات التجارة الزراعية، ولمبادرة الشفافية في التجارة
	’2‘ زيادة عدد الإجراءات المحددة التي تتخذها الدول الأعضاء لخفض الحواجز غير الجمركية التعسفية أو غير المبررة في التجارة الدولية أو القضاء عليها
	(ج) تعزيز القدرات المؤسسية على التعامل بفعالية مع الممارسات المناهضة للمنافسة
	(ج) ’1‘ زيادة عدد البلدان النامية التي تضع أو تنقح وتنفذ تشريعات وأطرا مؤسسية وطنية و/أو إقليمية (بما في ذلك فيما بين بلدان الجنوب) تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، بوسائل منها استخدام برامج الأونكتاد لبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي
	’2‘ زيادة عدد البلدان التي تستخدم قانون الأونكتاد النموذجي بشأن المنافسة وتتطوع لاستعراضات قوانين وسياسات المنافسة التي يجريها الأقران
	(د) تعزيز قدرة البلدان النامية على وضع أهداف للدعم المتبادل في مجالات التجارة والبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ضمن الاستراتيجيات الإنمائية على جميع المستويات وتنفيذ تلك الأهداف
	(د) ’1‘ زيادة عدد البلدان النامية التي تضطلع بوضع وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج ومبادرات معيارية وترتيبات مؤسسية بهدف الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة
	’2‘ زيادة عدد البلدان النامية المشاركة في مبادرات التجارة البيولوجية والوقود الأحيائي
	الاستراتيجية

	10-13 يقع البرنامج الفرعي تحت مسؤولية شعبة التجارة الدولية في البضائع والخدمات والسلع الأساسية. ويروِّج البرنامج الفرعي لمنظور التنمية والنمو الشاملين والمستدامين، اعتمادا على التجارة، عن طريق العمل على تحسين التجارة الدولية في البضائع والخدمات والسلع الأساسية والنظام التجاري الدولي، والروابط بين التجارة والغايات والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وسيعمل البرنامج الفرعي على مواصلة وتحسين التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى وتعزيز تنسيق أنشطة الأمم المتحدة على نطاق المنظومة بأكملها في مجال التجارة الدولية في البضائع والخدمات والسلع الأساسية. ويساعد البرنامج الفرعي البلدان النامية، ولا سيما البلدان الواقعة في أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال جميع الدعائم الثلاث لأعمال الأونكتاد.
	10-14 وستشمل أعمال الأونكتاد في إطار البرنامج الفرعي ما يلي:
	(أ) رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي واتجاهات التجارة الدولية من منظور إنمائي، مع زيادة التركيز على الحلول العملية، بما في ذلك خيارات السياسات العامة والاستراتيجيات الناجحة، وذلك من أجل الاستفادة من الفرص التجارية إلى أقصى حد والتخفيف من الآثار الضارة للأزمات الاقتصادية العالمية وبناء اقتصادات مرنة؛
	(ب) تعزيز قدرات البلدان النامية على وضع أولويات التفاوض، وإجراء التفاوض بشأن الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف وتنفيذها وكفالة الاتساق فيما بينها؛
	(ج) تعزيز الدعم التقني المقدّم إلى البلدان في عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع المنظمة؛
	(د) دراسة سبل تحسين الاستفادة من الأفضليات التجارية وفقا لاتفاق أكرا؛
	(هـ) مساعدة البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا في جهودها الرامية إلى الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
	(و) مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى زيادة المشاركة في قطاع إنتاج وتجارة الخدمات عالميا، بما في ذلك المشاركة في إجراء استعراضات للسياسات ووضع الأطر التنظيمية والمؤسسية؛
	(ز) مساعدة البلدان النامية في جهودها الرامية إلى النجاح في تنويع الصادرات، بما في ذلك زيادة مشاركتها في قطاعات الصناعة التحويلية والاقتصاد الإبداعي وسلاسل الإمداد العالمية؛
	(ح) إجراء بحوث وتحليلات بشأن الجوانب التجارية والإنمائية للملكية الفكرية، وفقا للفقرة 105 من اتفاق أكرا؛
	(ط) تيسير التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية والتجارة فيما بين بلدان الجنوب، بوسائل من بينها النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية؛
	(ي) تعزيز القدرة التحليلية من أجل وضع سياسات وإجراء مفاوضات تجارية، وإدماج شواغل التجارة والتنمية في سياسات تجارية من شأنها أن تُسهم في القدرات الإنتاجية والشمول وإيجاد الفرص، ولا سيما بالنسبة لأقل البلدان نموا؛
	(ك) معالجة الآثار التجارية والإنمائية المترتبة عن التدابير غير الجمركية، خصوصا من خلال إجراء بحوث وتحليلات شاملة، وإقامة شراكات مع سائر المنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة بشأن جمع البيانات عن التدابير غير الجمركية ووضع أساليب مبتكرة لقياس الآثار الكمية الناجمة عن التدابير غير الجمركية على التجارة الدولية؛
	(ل) التشجيع على استخدام المنافسة الفعالة وسياسات حماية المستهلكين كأدوات لتحقيق قدرات محلية ودولية على المنافسة وللتعامل مع الممارسات المناهضة للمنافسة؛
	(م) معالجة المسائل المشتركة بين التجارة والبيئة، بما في ذلك تشجيع التنمية المنخفضة الكربون ومكاسب التنمية والفرص الاستثمارية المتصلة بالنظام الناشئ لتغير المناخ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛
	(ن) تطوير وتنفيذ أنشطة التعاون التقني وبناء القدرات في مجال التجارة وما يتصل بالتجارة.
	العنصر 2: السلع الأساسية

	هدف المنظمة: تسخير مكاسب التنمية ومعالجة مشاكل التجارة والتنمية في اقتصاد السلع الأساسية ومشاكل الاعتماد على السلع الأساسية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين قدرات البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية من أجل معالجة مشاكل التجارة والتنمية المرتبطة بالاقتصاد المعتمد على سلع أساسية والاستفادة من الفرص الناشئة عن تجارة السلع الأساسية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي
	(أ) ’1‘ زيادة مقدار البحوث عن إنتاج السلع الأساسية في البلدان ذات الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية، بهدف تنويع منتجاتها، بأساليب منها زيادة القيمة المضافة لسلعها الأساسية
	’2‘ زيادة عدد البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية التي تعتمد تدابير السياسات والأدوات التي أوصى بها الأونكتاد في وضع سياسات تهدف إلى تنويع مكاسب صادراتها
	الاستراتيجية

	10-15 يندرج العنصر 2 من البرنامج الفرعي تحت مسؤولية الوحدة الخاصة بالسلع الأساسية، التي تضطلع بأعمالها باعتبارها وحدة مستقلة معنية بالسلع الأساسية، وفقا للفقرة 183 من اتفاق أكرا. وستسهم الوحدة، بتوجيه وقيادة الأمين العام للأونكتاد، بمزيد من الفعالية في الجهود التي تبذلها البلدان النامية لإعداد استراتيجيات وسياسات تستجيب للتحديات والفرص في أسواق السلع الأساسية ومساعدة البلدان النامية، لا سيما البلدان الواقعة في أفريقيا وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا، وذلك من خلال جميع الدعائم الثلاث لأعمال الأونكتاد. وسيواصل العنصر الاضطلاع بدور رئيسي، بتنسيق ملائم مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، بما فيها الهيئات الدولية ذات الصلة المعنية بالسلع الأساسية، في المجالات التالية:
	(أ) معالجة مشاكل التجارة والتنمية المرتبطة باقتصاد السلع الأساسية؛
	(ب) رصد التطورات والتحديات في مجال أسواق السلع الأساسية ومعالجة الروابط القائمة بين التجارة الدولية في السلع الأساسية والتنمية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالحد من الفقر؛
	(ج) مساعدة البلدان النامية التي تعتمد على السلع الأساسية في جهودها الرامية إلى:
	’1‘ وضع استراتيجيات وطنية للسلع الأساسية، بما في ذلك تعميم السياسات المتعلقة بالسلع الأساسية في صلب استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية؛
	’2‘ بناء قدرات جانب العرض من أجل تحقيق القدرة على المنافسة؛
	’3‘ رفع مستوى سلاسل القيمة وتنويع قطاعات السلع الأساسية؛
	’4‘ الالتزام بالمعايير التجارية الدولية؛
	’5‘ الوصول إلى المعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالسلع الأساسية؛
	’6‘ الاستفادة من الفرص المتاحة لتصدير السلع الأساسية في الأسواق الناشئة؛
	’7‘ إنشاء نظم تسويق فعالة وأطر دعم من أجل صغار منتجي السلع الأساسية، بما في ذلك برامج شبكات أمان تتوافر لها مقومات البقاء من الناحية الاقتصادية؛
	’8‘ وضع خطط لتمويل السلع الأساسية وإدارة المخاطر المتعلقة بها.
	(د) تعزيز التعاون الحكومي الدولي في مجال السلع الأساسية وبناء توافق في الآراء بشأن سبل إدماج سياسات السلع الأساسية في: ’1‘ الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية والحد من الفقر؛ ’2‘ السياسات والصكوك المتصلة بالتجارة التي تهدف إلى حل مشاكل السلع الأساسية؛ ’3‘ السياسات الاستثمارية والمالية الرامية إلى الحصول على الموارد المالية من أجل تنمية تستند إلى السلع الأساسية.
	البرنامج الفرعي 4
	التكنولوجيا واللوجستيات
	هدف المنظمة: تعزيز العلم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛ وتحقيق كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية ونظم النقل العابر؛ ووضع برامج التدريب وبناء القدرات للمؤسسات المحلية بغية تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للبلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية التجارية للبلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
	(أ) ’1‘ زيادة عدد الإجراءات المحددة التي يمكن الوقوف عليها والتي تتخذها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من أجل تحسين الخدمات اللوجستية التجارية، من قبيل الإجراءات الرامية إلى خفض تكاليف النقل والمعاملات؛ وتحسين نظم النقل الفعالة، وتحسين كفاءة النقل وقدرته على الربط؛ وإنشاء إطار قانوني داعم، بمساعدة الأونكتاد
	’2‘ زيادة عدد التدابير التي تتخذها البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية باستخدام النظام الآلي للبيانات الجمركية لمواصلة تحسين كفاءة الإدارة في مديريات الجمارك لدى تلك البلدان، بمساعدة الأونكتاد
	’3‘ زيادة عدد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي تسجل تحسنا في الأداء استنادا إلى مؤشرات مرجعية تتعلق بالعمليات الجمركية، بمساعدة الأونكتاد
	(ب) تحسين الوعي واعتماد سياسات وطنية ودولية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	(ب) ’1‘ زيادة عدد الإجراءات المحددة التي تتخذها البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية لتنفيذ برامج ترمي إلى تعزيز مساهمات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية، بمساعدة الأونكتاد
	’2‘ زيادة عدد مبادرات التعاون على الصعيد دون الإقليمي والإقليمي والدولي في مجالات العلم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمساعدة الأونكتاد
	(ج) تحسين الفهم، على الصعيد الوطني، لخيارات السياسات العامة وأفضل الممارسات المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية
	(ج) زيادة عدد البلدان التي تتخذ تدابير وطنية ودولية بشأن العلم والتكنولوجيا ناشئة عن قرارات اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
	(د) تعزيز القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في مجالات التجارة والاستثمار والمسائل المترابطة
	(د) زيادة عدد الإجراءات المحددة التي تتخذها البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لتعزيز قدرات الموارد البشرية والمؤسسات المحلية في مجالات التجارة والاستثمار، والمسائل المرتبطة بذلك، نتيجة للمساعدة التي يقدمها الأونكتاد
	الاستراتيجية

	10-16 يقع البرنامج الفرعي ضمن مسؤولية شعبة التكنولوجيا واللوجستيات. وسيساعد التنفيذ الفعال لبرنامج العمل في إطار البرنامج الفرعي على تحسين القدرة التنافسية في التجارة الدولية للبلدان النامية، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا، وكذلك البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وسيساعد التنفيذ بلدان المرور العابر النامية على مواجهة التحديات الخاصة المتعلقة بالبنية الأساسية والنقل، وذلك عن طريق ما يلي: (أ) تحسين السياسات المعنية بالخدمات اللوجستية التجارية، وتعزيز إدارة عمليات النقل ودعم تصميم وتنفيذ نظم المرور العابر المترابطة؛ (ب) المساعدة على تنفيذ برامج ميكنة الجمارك وتيسير التجارة؛ (ج) المساعدة على وضع وتنفيذ الأطر القانونية والمؤسسية الملائمة لتيسير التجارة والنقل؛ (د) دعم المشاركة النشطة من جانب البلدان النامية في مفاوضات تيسير النقل والتجارة؛ (هـ) تعزيز إتاحة إمكانية تطوير التكنولوجيا والمعارف واستخدامها، وتعزيز القدرة على ذلك؛ (و) الإسهام في الشراكة المعنية بقياس تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، التي أطلقت في دورة الأونكتاد الحادية عشرة؛ (ز) الإسهام في تنفيذ خطوط العمل التي وضعتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن بناء القدرات، وتهيئة بيئة تمكينية، والأعمال التجارية الإلكترونية والعلوم الإلكترونية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك: ’1‘ دعم تطوير القدرات المحلية في مجالي التدريس والبحوث في المؤسسات الأكاديمية للبلدان الأعضاء، ’2‘ تعزيز أنشطة التدريب وبناء القدرات الموجهة إلى مُقرّري السياسات والعاملين في مجال التجارة والمجالات المرتبطة بها المتمثلة في التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
	هدف المنظمة: تعزيز وضع سياسات وطنية وتدابير للدعم الدولي، تعمل على بناء القدرات الإنتاجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر في أفريقيا وأقل البلدان نموا ومجموعات أخرى من البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة (البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا)، وتعمل على إدماج هذه البلدان بشكل تدريجي ومفيد في الاقتصاد العالمي
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) زيادة اعتماد توصيات الأونكتاد بشأن السياسات العملية لتعزيز التنمية الأفريقية في مجالي التجارة والتنمية
	(أ) زيادة عدد الدول الأعضاء التي تفيد باعتمادها التوصيات المتعلقة بالسياسات، ونتائج البحوث والاستنتاجات التي يقدمها الأونكتاد في مجالي التجارة والتنمية في أفريقيا
	(ب) زيادة التوافق في الآراء بشأن سياسات معالجة مشاكل التنمية في أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي، واعتماد هذه السياسات، بما في ذلك البلدان التي تمر بمرحلة الخروج من قائمة أقل البلدان نموا
	(ب) زيادة عدد الدول الأعضاء التي تفيد باعتمادها التوصيات المتعلقة بالسياسات، ونتائج البحوث والاستنتاجات التي يقدمها الأونكتاد في مجال تنمية أقل البلدان نموا و البلدان التي تمر بمرحلة الخروج من قائمة أقل البلدان نموا
	(ج) تعزيز التكامل بين السياسات والأولويات التجارية في الخطط الإنمائية الوطنية
	(ج) زيادة عدد البلدان ضمن أقل البلدان نموا التي أحرزت تقدما في مجال تعميم السياسات والأولويات التجارية في خططها الإنمائية الوطنية، والتي نفذت مصفوفات العمل للإطار المتكامل المعزز
	(د) تحسين قدرات البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا لدعم جهود تحوّلها الاقتصادي وبناء قدرات المرونة لديها
	(د) زيادة عدد البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا التي استفادت من خدمات الأونكتاد الاستشارية وسائر أشكال المساعدة بشأن تحقيق تقدّم هيكلي
	الاستراتيجية

	10-17 يقع البرنامج الفرعي ضمن مسؤولية شعبة أفريقيا وأقل البلدان نموا والبرامج الخاصة. ومن أجل تحقيق الهدف، سيركز البرنامج الفرعي على بلورة فهم لمشاكل التنمية الاقتصادية التي تتعلق تحديدا بالبلدان المعنية عن طريق تحليل السياسات والبحوث، وعلى تعزيز هذا الفهم، وسوف يضطلع بدور في مجال الدعوة سعيا لتعزيز توافق الآراء لدى المجتمع الإنمائي الدولي بشأن تدابير السياسات العامة التي تتناول على أفضل نحو مشاكل التنمية من هذا القبيل. وسينطوي هذا على تحديد القضايا والنهج الجديدة، ويسمح بزيادة التفاعل مع معاهد البحوث في أقل البلدان نموا، فضلا عن الشركاء الإنمائيين. وسيسهم البرنامج أيضا في تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات العالمية ذات الصلة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا. ويهدف البرنامج الخاص التابع للبرنامج الفرعي إلى مساعدة البلدان النامية غير الساحلية في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن صعوبة موقعها الجغرافي عن طريق (أ) تقديم الدعم لرسم السياسات صوب تعزيز القدرات الإنتاجية والتخصص الاقتصادي السليم؛ (ب) مساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تعزيز قدرتها التكيفية لمقاومة الصدمات الخارجية، وجعل التقدم الاجتماعية والاقتصادي المطرد أمرا ممكنا لمعظم هذه الدول؛ (ج) غرس ممارسة إيلاء الاهتمام المنهجي بمشاكل الاقتصادات الأخرى الضعيفة هيكليا والهشة والصغيرة، وذلك على نطاق الأونكتاد، على النحو المشار إليه في الفقرة 10 من اتفاق أكرا.
	10-18 وهناك هدف رئيسي متمثل في إضافة قيمة إلى المناقشات الجارية بشأن السياسات عبر تقديم توصيات عملية تتعلق بالسياسات والتفكير بشكل ابتكاري بشأن القضايا الراهنة. وسوف ترتبط نواتج البحوث ارتباطا وثيقا بتوفير الخدمات الاستشارية والتدريب وحلقات العمل والمحاضرات وأنشطة المساعدة التقنية، بغية تحسين القدرات البشرية والمؤسسية، وتوعية الشركاء الإنمائيين بالاحتياجات المحددة للبلدان النامية وبشأن سبل تلبية هذه الاحتياجات. ومن أجل تحديد خيارات السياسات على الصعيدين الوطني والدولي إزاء استخدام التجارة بوصفها أداة أكثر فعالية للقضاء على الفقر، سيضطلع البرنامج الفرعي بأنشطة بحثية بشأن الروابط بين التجارة والفقر، إلى جانب برامج للتدريب وبناء قدرات المؤسسات المحلية. وسيواصل البرنامج الفرعي دعم البلدان في جهودها الرامية إلى الاستفادة من مركز كل منها لدى الأمم المتحدة وفي الاستفادة من الاندماج في الاقتصاد العالمي والحد من الفقر. وسيشمل هذا تقديم الدعم من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية وبناء القدرة التكيفية على مواجهة التأثيرات الخارجية السلبية. وإضافة إلى ذلك، سيضع البرنامج الفرعي توصيات تتعلق بالسياسات العامّة لدعم تنفيذ استراتيجيات الانتقال السلس للبلدان التي يرفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا. وسينصب تركيز نواتج التعاون التقني للبرنامج الفرعي على بناء القدرات المتعلقة بمسؤولية عمليات رسم السياسات الوطنية، والتي ستسند إلى تحليل الأونكتاد للسياسات العامة وأعماله البحثية. وعلاوة على ذلك، ستهدف هذه النواتج إلى تحقيق المشاركة الفعالة وتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة في سياق جملة أمور منها الإطار المتكامل المعزز ومبادرة المعونة من أجل التجارة.
	10-19 وإضافة إلى ذلك، سيسهم البرنامج الفرعي في تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا؛ وبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية؛ واستراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك نتائج استعراضاتها. ومن أجل كفالة الترابط والاتساق، سيقوم هذا البرنامج الفرعي بالتنسيق والتعاون مع البرامج الفرعية الأخرى بشأن الأعمال القطاعية المتصلة بمجموعات من البلدان المعنية. وعلاوة على ذلك، سيقوم البرنامج الفرعي بتعزيز الجهود المبذولة على نطاق الأونكتاد لاكتساب نظرات تحليلية متعمقة بشأن المشاكل التي تواجهها ”الاقتصادات الأخرى الصغيرة والضعيفة والهشة هيكليا“ على النحو المشار إليه في الفقرة 10 من اتفاق أكرا، وذلك عن طريق تناول تلك البلدان بانتظام في البحوث ذات الصلة التي يجريها الأونكتاد والمساعدة التقنية التي يقدمها.
	البرنامج الفرعي 6
	الجوانب التشغيلية لتشجيع التجارة وتنمية الصادرات
	هدف المنظمة: تيسير النجاح في التصدير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
	الإنجازات المتوقعة من الأمانة العامة
	مؤشرات الإنجاز
	(أ) تحسين توافر المعلومات التجارية واستخدامها
	(أ) ’1‘ زيادة عدد المستعملين والمستعملات الذين يستفيدون من معلومات التجارة التي يوفرها مركز التجارة الدولية
	’2‘ زيادة عدد زبائن وزبونات المركز الذين يبدون وعيهم بمسائل التجارة العالمية نتيجة لخدمات المركز
	’3‘ عدد البلدان التي يجمع عنها المركز معلومات جديدة تتصل بالتجارة ويوزعها
	(ب) تعزيز مؤسسات وسياسات دعم التجارة لصالح منشآت التصدير
	(ب) ’1‘ عدد المؤسسات التي تبلغ عن تحسينات في أدائها الإداري و/أو في خدماتها المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم نتيجة لمساعدة المركز
	’2‘ عدد المؤسسات التي تبلغ عن تحسينات نتيجة لانضمامها إلى شبكات يدعمها المركز
	’3‘ عدد المؤسسات التي تبلغ عن تحسينات في تعزيز التجارة وسياسات تطوير الصادرات في بلدها نتيجة لمساعدة المركز
	(ج) تعزيز قدرات المنشآت التصديرية بغية الاستجابة للفرص المتاحة في الأسواق
	(ج) ’1‘ عدد المنشآت التي يملكها رجال وزيادة حصة النساء في المنشآت التي تبلغ عن تحسن في كفاءات العمليات المتصلة بالتصدير نتيجة لمساعدة المركز
	’2‘ عدد المنشآت التي يملكها رجال وزيادة حصة النساء في المنشآت التي دخلت إلى أسواق جديدة أو أقامت صلات تجارية و/أو أبلغت عن معاملات تجارية أبرمتها نتيجة لمساعدة المركز
	الاستراتيجية

	10-20 يضطلع مركز التجارة الدولية بالمسؤولية الأساسية عن تنفيذ البرنامج الفرعي. ويتماشى اتجاهه الاستراتيجي مع المهمة التي أسندها إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1819 (د-55)، الذي يعترف فيه المجلس بأن المركز هو الجهة المسؤولة عن تنسيق المساعدة التقنية وأنشطة التعاون في ميدان تعزيز الصادرات، في إطار نظام الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية. وسيركز البرنامج الفرعي على تنفيذ الأهداف الإنمائية الدولية، ومن بينها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وعلى متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. كما سيُسهم في تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا، وتوافق آراء مونتيري، وإعلان جوهانسبرغ المتعلق بالتنمية المستدامة، والمرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وإعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف. وسيؤدي البرنامج الفرعي دورا هاما في مواصلة تنفيذ الإعلانات الوزارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية في الدوحة وهونغ كونغ، الصين، وجنيف، وذلك خصوصا عبر تحسين وتشجيع مؤسسات وسياسات دعم التجارة لصالح جهود التصدير وتعزيز قدرة المنشآت على التصدير من خلال الاستجابة للفرص المتاحة في الأسواق. وفي هذا السياق، سيدعم المركز البلدان النامية ويساعدها على معالجة بيئة الأعمال التجارية ومسائل النفاذ إلى الأسواق التي تؤثر على القطاع الخاص.
	10-21 ويهدف البرنامج الفرعي إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من النجاح في التصدير. وسعيا لتحقيق هذا الهدف، سيقدم البرنامج الفرعي أنشطة المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة والتي تُحسّن توافر المعلومات التجارية واستخدامها وتعزز الأطر المؤسسية وتعزز قدرات المنشآت على التصدير.
	10-22 ومن أجل تحسين توافر معلومات التجارة، سيضمن المركز حصول مباشري الأعمال التجارية ومتخذي القرارات، ذكورا وإناثا، في جميع أرجاء العالم النامي على فرص أكبر للاستفادة والإسهام في مجمع أوسع وأعمق من المعلومات المتصلة بالتجارة والقيادة الفكرية بشأن المسائل التي تؤثر على تطور التجارة في بلدانهم والأسواق الخارجية والفرص المتاحة في الأسواق. وفي هذا الصدد، سيركز البرنامج الفرعي على دعم المبادرات العالمية المتصلة بالتجارة في مجالات الدعوة إلى المناصرة، والبحوث والمنشورات الإحصائية، والمناسبات المتعددة الجنسيات الرئيسية، والحوار بين القطاعين العام والخاص.
	10-23 وسيُعزّز البرنامج الفرعي أيضا الأطر المؤسسية لمقرري السياسات والجهات شبه الحكومية من خلال توفير مساعدة تقنية متصلة بالتجارة ومخصّصة الغرض بهدف قياس وتحسين أداء الشركات ونوعية خدمات الأعمال التجارية التي تقدمها مؤسسات دعم التجارة الوطنية والإقليمية. كما ستشمل المساعدة التقنية التي تُقدّم في إطار البرنامج الفرعي دعم الشبكات المؤسسية داخل البلدان وفيما بينها، وكذلك دعم وضع وتنفيذ سياسات سليمة تراعي المنظور الجنساني واستراتيجيات ذات منحى تصديري تُحلّل القطاعات التي تمثل أفضل الآفاق للبلدان النامية وأقل البلدان نموا بصفة خاصّة.
	10-24 ومن خلال تقديم المساعدة المباشرة في مجال بناء القدرات وإمكانات الربط الشبكي بين المشترين والبائعين إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يهدف البرنامج أيضا إلى تعزيز قدرات التصدير لدى المنشآت المصدرة والمستعدة للتصدير بغية تحسين استجابتها للفرص المتاحة في الأسواق. وسيواصل البرنامج الفرعي، على نحو أكثر تحديدا، دعم المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يملكها رجال ونساء لكي تصبح مستعدة للتصدير وتزيد صادراتها وتُمثّل مصالحها على نحو فعال في السياسات الوطنية وتتبادل أفضل الممارسات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف أرجاء العالم.
	10-25 والمركز ملتزم أيضا ببلوغ أهدافه من خلال حلول مبتكرة ومستدامة وشاملة.
	10-26 وخلال الفترة 2012-2015، سيكثف المركز جهوده الرامية إلى توسيع نطاق إنجازات البرنامج الفرعي في مجال التجارة الشاملة والمستدامة وقياس مداها.
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