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 لمحة عامة  
 1-12اجلدول 

 الموارد المالية  

  )بدوالرات الواليات املتحدة(  
 200 422 138 2017-2016املوارد املعتمدة للف ة   

التعـــديات الفنيـــة )ةـــذا االةتياجـــات رـــة املتكـــررة ورصـــد  
 300 475 1 اعتمادات للوظائف لف ة السنت (

 (300 140) الت يةات داخل و/أو عرب الباب )األبواب(

 (100 698 1) األخرىالت يةات  

 (100 363) رت املوارد جممو  الت ية  

 100 059 138 )أ(2019-2018مق ح األم  العام للف ة 

 
 .2017-2016باملعدالت املنقحة للف ة  )أ( 

  
 2-12اجلدول 

 الموارد المتصلة بالوظائف  
 

 الرتبة العدد 
   امليزانية العادية   

، 4-ا 65، 5-ا 50، 1-مــــد 20، 2-مــــد 5أ   م،  1و أ  ،  1 390 2017-2016الوظائف املعتمدة لف ة السنت  
 خ   )ر أ( 131ر(،  خ   )ر 10، 2/1-ا 33، 3-ا 74

 5رت إطار الربنامج الفرعي  3-ا 1 1 الوظائف اجلديدة
 التوجيه التنفيذي واإلدارةمغ الدعم الربناجمي إىل  3-ا 1و  5-ا 1 - النقل

 إىل الدعم الربناجمي التوجيه التنفيذي واإلدارةمغ  4-ا 1
 رت إطار الدعم الربناجمي 3-ا 1 (7) اإلل اء

 1رت إطار الربنامج الفرعي  2-ا 1
 التوجيه التنفيذي واإلدارةخ   )ر أ( رت إطار  1
 2خ   )ر أ( رت إطار الربنامج الفرعي  1
 3خ   )ر أ( رت إطار الربنامج الفرعي  1
 4خ   )ر أ( رت إطار الربنامج الفرعي  1
 خ   )ر أ( رت إطار الدعم الربناجمي  1

، 4-ا 65، 5-ا 50، 1-مــــد 20، 2-مــــد 5أ   م،  1و أ  ،  1 384 2019-2018الوظائف املق ةة لف ة السنت  
 خ   )ر أ( 126(، ر خ   )ر 10، 2/1-ا 32، 3-ا 74

  

 
 

عـام مسـاعدأ خ  : خـدمات  ت ستةدم املةتصرات التالية رت اجلداول واألشكال: و أ  : وكيل أمـ  عـامأ أ   م: أمـ  :ماةظة
 عامةأ ر أ: رتب أخرىأ ر ر: رتب رئيسيةأ م  : امليزانية العاديةأ م خ: موارد خارجة عغ امليزانية.
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 التوجه العام  
ومركـز التجـارة  تنفيذه مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتـاد( يتمثل اهلدا الرئيسي مغ هذا الربنامج، الذي يتوىل  12-1 

البلـدان منـواً، والبلـدان الـ  متـر اقتصـادالا ارةلـة انتقاليـة، علـت االنـدما   الدولية، رت مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل 
م األونكتاد، مغ خال د  وسيق . والتنمية الشامل  واملستدام رت إطار دعم النمو  بالنفع يعود عليها  ارت االقتصاد العاملي ا

اـا رت للـ  خ ـة التنميـة املسـتدامة مغ أجل تنفيذ خ ـة التنميـة العامليـة، املساعدة عمله علت ال ويج لعوملة حمورها التنمية، 
سيســاعد البلــدان الناميــة علــت و وخ ــة عمــل أديــا أبابــا الصــادرة عــغ املــؤمتر الــدوا الثالــ  لتمويــل التنميــة،  2030لعــام 

واالسـتفادة مـغ الفـرل الـ  تتيحهـا العوملـة  ،حتسـ  رفـاه مواطنيهـاو حتقيق أهدافها اإلمنائية، اا رت لل  القضاء علت الفقر، 
االةتياجــــات و . ، واملســــا ة رت تنفيــــذ ايــــع األهــــداا اإلمنائيــــة املســــتدامة لات الصــــلةوالتصــــدي للتحــــديات الــــ  ت رةهــــا

ة ا اصــــة ألفريقيــــا وأقــــل البلــــدان منــــوا والبلــــدان الناميــــة رــــة الســــاةلية والــــدول اجلزريــــة الصــــ ةة الناميــــة ورةهــــا مــــغ اإلمنائيــــ
واهلشــة والصــ ةة والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا ارةلــة انتقاليــة والبلــدان املتوســ ة الــدخل، وفقــا  هيكليــاً االقتصــادات الضــعيفة 

مافيكيـــانو ”وثيقــة املســاعدة التقنيــة وفقــا لكـــذل  علــت مســتوى البحــ  و  مســتوىعلــت ا ينب ــي أن ت لــض أيضــالةتياجالــا، 
  مغ الواليات. ا ةهلو ، (TD/519/Add.2رت الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ) ةاملعتمد، “نةويب

 األهداا املذكورة آنفاً، سيقوم األونكتاد رت إطار واليته اا يلي:ولتحقيق  12-2 
 لقضايا اإلمنائية ال ويلة األمد والناشئةأبشأن اإجراء حبوث وحتليات  )أ(  
ع السياسات واالس اتيجيات ال  تسـاعد علـت حتقيـق شجياجلهود املبذولة لت بشأنآلراء ا رت السعي لتحقيق توافق )ب(  

 الشاملة واملستدامةأالتنمية 
االقتصـاد العـاملي وبلـوس مسـتويات منـو نظـام التجـارة و إدماجهـا رت  حتق ـقتنفيذ اس اتيجيات إمنائية رت دعم البلدان  ) (  

 وتنمية مستدام .
القـدرة التنافســية سيسـهم مركـز التجـارة الدوليــة رت حتقيـق أهـداا التنميــة املسـتدامة مـغ خــال الوفـاء بواليتـه )وهــي حتسـ  و  12-3 

علت الصعيد الدوا للمؤسسات الص ةة واملتوس ة احلجم رت البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـواً، والبلـدان الـ  متـر 
 اقتصادالا ارةلة انتقالية(.

زامــه بالتنميــة مــغ خــال الــ ابط بــ  ايــع البلــدان، ســيحاف  األونكتـاد علــت توجهــه الفريــد وعلــت الت توثيــق عــرىورت سـيا   12-4 
وسيواصـل املــؤمتر  يواصـل رت نفــا الوقـ  االسـتجابة جلميـع الـدول األعضــاء وا ضـو  ملسـاءلتها.سالـثاث، و  الـدعائم تلـ 
وضـمان ، بذل اجلهود لتعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية واملساءلة، اا رت لل  عـغ طريـق اإلدارة القائمـة علـت النتـائج أيضاً 

وسيجري باسـتمرار تعزيـز اإلدارة القائمـة علـت  .ملية توجهها الدول األعضاء مغ خال اآللية احلكومية الدوليةالسة وفق ع
 النتائج وت بيقها كأداة مرنة لإلدارة، ةي  ستوفر وسيلة فعالة مغ ةي  التكلفة لتعزيز املبادرات والنتائج اإلمنائية.

جملــا التجــارة والتنميــة وهيئاتــه الفرعيــة بتوجيهــات الــ  ت عقــد كــل أربــع ســنوات و ويس شــد الربنــامج بأعمــال دورات املــؤمتر  12-5 
ت الثانيـة عشـرة والثالثـة ااـا رت للـ  القـرارات املتةـذة رت الـدور  ،واللجنة املعنية بتسـةة العلـم والتكنولوجيـا ألرـراض التنميـة

متر أنه ينب ي أن يسهم األونكتـاد رت تنفيـذ ومتابعـة خ ـة تقرر رت الدورة الرابعة عشرة للمؤ قد و للمؤمتر.  الرابعة عشرةو عشرة 
مغ خ ة عمل أديـا أبابـا سـوا يتعـزز الـدور اهلـام لدونكتـاد بوصـفه  88، وأنه وفقا للفقرة 2030التنمية املستدامة لعام 

امل اب ـــة رت جمـــاالت  املعاجلــة املتكاملـــة لقضـــايا التجـــارة والتنميـــة والقضـــايافيمـــا يتعلـــق باألمـــم املتحـــدة  داخـــلجهــة التنســـيق 
، بينما يتوىل 5إىل  1ويض لع املؤمتر باملسؤولية عغ الربامج الفرعية مغ  التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة.
 .6مركز التجارة الدولية املسؤولية عغ الربنامج الفرعي 

https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
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هم األونكتــاد رت التصــدي بفعاليــة هلــذه التحــديات مــغ خــال ونظــرا للــ ابط الوثيــق بــ  كثــة مــغ التحــديات اإلمنائيــة، يســ 12-6 
املعاجلة املتكاملة ملسائل التجارة والتمويل واالستثمار والتكنولوجيا والتنمية املستدامة ورت التشجيع علت اتبـا  هـذا الـنهج رت 

امل يعتمــد بعضــه علــت بعــ  ونظــرا لكــون النتــائج املســتدامة والشــاملة للجميــع رت عــ .2030 لعــاماملســتدامة خ ــة التنميــة 
رت منظومــة األمــم املتحــدة لتحقيــق  اأساســي األونكتــاد دور ا تســتلزم اســتجابة ااعيــة علــت الصــعيد املتعــدد األطــراا، يــؤدي

لتوجــه  ــو إبــاد بيئــة اقتصــادية عامليــة أكثــر انصــافا، وهــو مــا يســهم رت لو  ،توافــق رت اآلراء بشــأن عوملــة أوثــق صــلة بالتنميــة
االقتصــــــادي،  يلتحــــــول اهليكلــــــمــــــغ أجــــــل اومســــــتدام، وقــــــدرات انتاجيــــــة متزايــــــدة للجميــــــع تمر وشــــــامل حتقيــــــق منــــــو مســــــ

تعدديـة األطـراا رت أعمـال  وبلـوس مسـتوى أعلـت مـغالفقـر،  والقضـاء علـتاملستدامة للـديون، وليئـة فـرل العمـل،  واإلدارة
 والتنمية. لتجارةا

اسـ اتيجيات التنميـة  1ويـدر  الربنـامج الفرعـي  للهـدا الرئيسـي للربنـامج. دعمـاً وسيسعت األونكتاد لتنفيذ براجمه الفرعيـة  12-7 
 .، ويتيح الرصـد اإلةصـائي والـدعم لقضـايا التجـارة والتنميـةاقتصاد عاملي تسوده العوملة وما يتصل بذل  مغ مسائل ضمغ

وي سـهم الربنـامج  تنافسية علت الصـعيد الـدوا.فيسهمان رت بناء القدرات اإلنتاجية والقدرة ال 4 و 2أما الربناجمان الفرعيان 
رت حتقيـــق أقصـــت قـــدر مـــغ املكاســـب املتأتيـــة مـــغ العوملـــة  4وعنصـــر اللوجســـتيات التجاريـــة مـــغ الربنـــامج الفرعـــي  3الفرعـــي 

االســـــ اتيجيات اإلمنائيـــــة  5وي  ـــــي الربنـــــامج الفرعـــــي  ألرـــــراض التنميـــــة رت جمـــــال التجـــــارة الدوليـــــة واملفاوضـــــات التجاريـــــة.
لاقتصادات رت أفريقيا وأقل البلدان منواً والبلدان لات األوضا  ا اصة، اا رت لل  الدول اجلزريـة الصـ ةة الناميـة والبلـدان 

الشـــوارل الق اعيـــة لتلـــ  البلـــدان  أمـــا واهلشـــة والصـــ ةة. الناميـــة رـــة الســـاةلية ورةهـــا مـــغ االقتصـــادات الضـــعيفة هيكليـــاً 
 .5ة أخرى بالتنسيق والتعاون مع الربنامج الفرعي برامج فرعي فستعىن هبا أيضاً 

، الـــذي يعــــاب اجلوانـــب التشـــ يلية مــــغ تعزيـــز التجـــارة وت ــــوير 6متابعـــة الربنــــامج الفرعـــي  ةوسيواصـــل مركـــز التجــــارة الدوليـــ 12-8 
تنميـــة التجـــارة  الصـــادرات. وتتمثـــل راليتـــه االســـ اتيجية رت تعزيـــز النمـــو والتنميـــة الشـــامل  للجميـــع واملســـتدام  مـــغ خـــال

صــراةًة بــأن التجــارة الدوليــة وســيلة  68رت فقرلــا  2030واألعمــال التجاريــة الدوليــة. وتســل م خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام 
التجارة الدولية تشـك ل حمركـا للنمـو االقتصـادي الشـامل واحلـد مـغ ”مغ وسائل حتقيق األهداا العاملية ةي  ورد فيها أن: 

أيضــاً بــدور الق ــا  ا ــال رت حتقيــق التنميــة.  2030وتعــ ا خ ــة عــام “. تعزيــز التنميــة املســتدامةالفقــر، كمــا تســهم رت 
 ،وتتمثــل التحــديات االســ اتيجية الــ  يواجههــا املركــز رت هــذا الســيا  رت تعزيــز إدمــا  ق ــا  األعمــال رت االقتصــاد العــاملي

 وحتس  القدرة التنافسية الدولية هلذه املشاريع. ،التجارية وحتس  أداء هيئات دعم التجارة واالستثمار لفائدة املشاريع
ل احلكـم الرشـيد علـت ايـع املسـتويات، واحلريـة، والسـام واألمـغ، غ قبيـيوا األونكتاد االعتبار الواجب للمسائل الشاملة مـسو  12-9 

ومتكـ  املـرأة، والشـباب، وااللتـزام عمومـا ب قامـة واة ام ةقو  اإلنسـان، اـا رت للـ  احلـق رت التنميـة، واملسـاواة بـ  اجلنسـ ، 
 جمتمعات عادلة ودميقراطية، وهي عوامل أساسية جلميع البلدان مغ أجل حتقيق النمو والتنمية املستدام  واملنصف .

اواة بـ  اجلنسـ  وسيبذل األونكتـاد جهـوداً، علـت كامـل ن ـا  برنـامج عملـه، لتعمـيم مراعـاة القضـايا الشـاملة املتصـلة باملسـ 12-10 
 ومتك  املرأة وتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق العمالة الكاملة واملنتجة. 

وسيعمل األونكتاد أيضاً علت تعزيز التنسيق ب  ش عبه، ال سيما رت برامج التدريب وبناء القدرات. وسيزيد األونكتاد ومركز  12-11 
آراء أصـــحاب املصـــلحة املعنيـــ  علـــت ن ـــا  ايـــع  رت احلصـــول علـــتيـــيم استقصـــاءات التقاعتماد ـــا علـــت التجـــارة الدوليـــة 
ـــغ هبـــدا قيـــا  مـــدى  وللـــ  الـــربامج الفرعيـــة، قـــدرة أصـــحاب املصـــلحة علـــت معاجلـــة قضـــايا التجـــارة والتنميـــة بفضـــل حتس 

 املساعدة ال  يقدمها األونكتاد ومركز التجارة الدولية.
، وال سـيما 2030ؤمترات العاملية لات الصلة، ورت حتقيق خ ة التنمية املسـتدامة لعـام األونكتاد رت تنفيذ نتائج املوسيسهم  12-12 

وســــائل تنفيــــذها، مــــغ خــــال تــــوفة الــــدعم للشــــراكات العامليــــة مــــغ أجــــل التنميــــة، ومتويــــل التنميــــة، وتعبئــــة املــــوارد احملليــــة، 
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، وصــنع القــرار االقتصــادي النُّظميــةة، واملســائل الــديون، والتجــارة، والســلع األساســيمعاجلــة القــدرة علــت حتمــل واالســتثمار، و 
 .فيما ب  البلدان النامية، والتنمية املستدامة، وتسةة العلم والتكنولوجيا ألرراض التنميةاالقتصادي العاملي، والتعاون 

أديــا أبابــا ومتابعتهــا، وسيســهم األونكتــاد أيضــاً رت تنفيــذ املــؤمترات العامليــة األخــرى لات الصــلة، اــا رت للــ  خ ــة عمــل  12-13 
لصاحل أقل البلدان منواً، ونتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة وخ ـة تنفيـذهاأ  2020-2011وبرنامج عمل العقد 

فيينـــــا لصـــــاحل البلـــــدان الناميـــــة ونتـــــائج القمـــــة العامليـــــة إتمـــــع املعلومـــــات وإعـــــان مبادئهـــــا وخ ـــــة عملهـــــاأ وبرنـــــامج عمـــــل 
ـــل للـــدول اجلزريـــة الصـــ ةة الناميـــة،2024-2014قـــد الســـاةلية للع رـــة والوثيقـــة ا تاميـــة ملـــؤمتر  ، وإجـــراءات العمـــل املعج 
، املرفــق(، واتفـــا  66/288ة )قــرار اجلمعيــة العامــ “املســتقبل الـــذي نصــبو إليــه”املتحــدة للتنميــة املســتدامة املعنونــة  األمــم
األونكتـاد أيضـاً علـت  شـجعوسي .ةسـب االقتضـاءاملعتمد اوجب اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن ت ـة املنـاخ،  باريا

مواصـــلة تنفيـــذ اإلعانـــات الوزاريـــة ملنظمـــة التجـــارة العامليـــة، وال ســـيما اإلعـــان الـــوزاري الصـــادر عـــغ املـــؤمتر الـــوزاري العاشـــر 
 ملنظمة التجارة العاملية.

وسيســهم األونكتــاد، بوصــفه وكالــة رائــدة رت جملــا الرالســاء التنفيــذي  ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــ  بالتنســيق رت مــا يتعل ــق  12-14 
ورت باإموعــة املواضــيعية املشــ كة بــ  الوكــاالت بشــأن التجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة، رت تنفيــذ مبــادرة املعونــة مقابــل التجــارة 

دة اإلمنائيــــة، مثــــل أطــــر عمــــل ورت معاجلــــة املســــائل امل اب ــــة رت خ ــــط األمــــم املتحــــدة للمســــاعميــــة تعزيــــز دور التجــــارة والتن
املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة واالسـ اتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـةأ كمـا سيضـ لع بعمليـات مشـ كة علـت الصـعيد الق ـري  األمم

 .ظومةوبتعزيز التعاون ب  الوكاالت رت إطار املبادرات الشاملة للمن
 الربامج الفرعية، ينب ي مراعاة ما يلي:خمتلف إطار  ضمغوعند تنفيذ برنامج عمل األونكتاد  12-15 

أ ية برامج التعاون التق  املقدم إىل البلدان النامية باعتباره مسألة مغ املسائل الشاملة الـ  يتعـ  أن تقـوم األمانـة  )أ(  
 العامة برصدهاأ

تعلق باإلدارة القائمة علت النتائج عملية مستمرة وتتبع مبادئ األمم املتحدة لات الصلة، ف ن هنـج اا أن العمل امل )ب(  
 للتنقيح بناًء علت نتائج هذه العملية.برمته اإلدارة القائمة علت النتائج سيةضع 

 
 استعراض عام للموارد  

دوالر قبـل إعـادة تقــدير  138 059 100رت إطـار هـذا البـاب  2019-2018يبلـ  إاـاا املـوارد املق ةـة لفـ ة الســنت   12-16 
االعتمـــاد رت املائـــة( مقارنـــة ب 0.3نســـبة مـــا يعـــادل دوالر )أو  363 100صـــافياً قـــدره  التكـــاليف، وهـــو مـــا ميثـــل ا فاضـــاً 

فنيـــة التعـــديات الي: )أ( هـــ امـــلو ع إىل ثاثـــةالت يـــةات رت املـــوارد  وتعـــود أســـباب. 2017-2016فـــ ة الســـنت  املرصـــود ل
متويـل الوظـائف اجلديـدة الـ  أ نشـئ  رت مـغ أجـل وإدرا  خمصصات لف ة السنت   تكررةاملةتياجات رة التصلة حبذا اامل

وي  ــي  رت املــوارد.األخــرى الت يــةات و أ ) ( األبــواب ومــغ بــاب إىل آخــرداخــل الت يــةات و أ )ب( 2017-2016الفــ ة 
 .الكفاءةيتسم بالفعالية و تنفيذ الواليات علت  و كامل  مستوى املوارد املق ةة تكاليف

 أدناه. 5-12إىل  3-12ويرد توزيع املوارد رت اجلداول  12-17 
  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288


 التجارة والتنمية 12الباب 

 

17-05745 7/57 

 

 3-12اجلدول 
 االحتياجات من الموارد حسب العنصر  
 )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(  
 امليزانية العادية (1) 

 

 صرالعن

نفقــات الفــ ة 
2014-
2015 

اعتمـــــــــــــادات 
الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة 

2016-
2017 

    ةات رت املوارديالت 
التعـــــــــــــــــــــديات 
الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
)اعتمــــــــــــــــــادات 
رـــــــــة متكـــــــــررة 
للوظــــــــــــــــــــــــــــائف 
 لف ة السنت (

الواليـــــــــــــــــــات 
اجلديـــــــــــــــــــــــدة 
 واملوس عة

داخــــــــــــــل و/أو 
عــــــــــرب البـــــــــــاب 
 اإمــو  أخرى )األبواب(

النســـــــــــــــــــبة 
 املئوية

اإمـــــــو  قبـــــــل 
إعــــــادة تقــــــدير 
 التكاليف

فــر  إعــادة 
تقـــــــــــــــــــــــــــدير 
 التكاليف

تقـــــــديرات الفـــــــ ة 
2018-2019 

أجهــــــــــــــزة تقريــــــــــــــر  -ألف             
 546,3  21,0  525,3  (3,3) (18,2) –  (18,2) – – 543,5  392,9 اتالسياس

ـــه التنفيـــذي  -باء  التوجي
 800,9 10 227,4  573,5 10  1,6 167,3  (253,5) 420,8  –  –  406,2 10 315,9 10 واإلدارة

            برنامج العمل -جيـم 

 1 -  العوملــــــــــــــــــــــــــــة
 856,2 24 536,5 319,7 24 5,5 265,7 1 (260,6) – – 526,3 1 054,0 23 400,2 22  وال ابط والتنمية

االســــــــــتثمار  - 2 
 512,9 25 442,2 070,7 25 (1,0) (253,5) (253,5) – – – 324,2 25 760,7 27 واملشاريع

التجـــــــــــــــــــــــارة  - 3 
والســــــــلع  الدوليــــــــة
 074,4 29 546,1 528,3 28 (0,9) (253,5) (253,5) – – – 781,8 28 276,4 31 األساسية

التكنولوجيـــــا  - 4 
 927,2 16 291,6 635,6 16 (1,8) (304,5) (253,5) – – (51,0) 940,1 16 794,8 17 واللوجستيات

أفريقيــا وأقــل  - 5 
البلــــــــــــــــدان منــــــــــــــــواً 
 884,6 9 176,0 708,6 9 1,8 176,1 – 176,1 – – 532,5 9 675,6 9 والربامج ا اصة

المجموووووووووووووووووووووووووو   
 255,3 106 992,4 1 262,9 104 0,6 630,3 (021,1 1) 176,1 –  475,3 1 632,6 103 907,6 108 الفرعي، جيم

 358,9 23 661,5  697,4 22 (4,8) (142,5 1) (423,5) (719,0) – –  839,9 23 025,3 25 دعم الربامج -دال 

 961,4 140 902,3 2 059,1 138 (0,3) (363,1) (698,1 1) (140,3) – 475,3 1 422,2 138 641,6 144 1اإمو  الفرعي،  
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  املوارد ا ارجة عغ امليزانية (2) 
 2019-2018تقديرات الف ة  2017-2016تقديرات الف ة  2015-2014نفقات الف ة  
 – – – أجهزة تقرير السياسات -ألف     

 691,5 319,7 2 560,5 التوجيه التنفيذي واإلدارة -باء 
 070,5 71 775,3 71 081,6 64 برنامج العمل -جيم 
 648,7 8 674,9 8 530,0 9 دعم الربامج -دال 
 410,7 80 769,9 82 172,1 74 2المجمو  الفرعي،  

 372,1 221 192,1 221 813,7 218 المجمو  

  
 4-12اجلدول 

 الوظائفالمتعلقة بالموارد   
 

الوظائف الثابتــــــة  
املمولة مغ امليزانية 

 العادية

   الوظـائف املؤقتــة 

  امليزانية العادية  
املوارد األخرى 
 املقررة

 املوارد ا ارجة 
 عــغ امليزانيـة

 
 اإمو 

 الفئة
2016-
2017 

2018-
2019  

2016-
2017 

2018-
2019 

2016-
2017 

2018-
2019 

 2016-
2017 

2018-
2019 

 2016-
2017 

2018-
2019 

              الفئات العلياالفئة الفنية و             

 1  1   – –  – – – –  1  1  وكيل أم  عام 
 1  1   – –  – – – –  1  1  أم  عام مساعد 
 5  5   – –  – – – –  5  5  2-مد 
 21  21   1  1   – – – –  20  20  1-مد 
 51  51   1  1   – – 1  1   49  49  5-ا 
 143  143   4  4   – – 3  3   136  136  4/3-ا 
 32  33   – –  – – – –  32  33  2/1-ا 
 254  255   6  6   – – 4  4   244  245  الفرعي المجمو  

              الخدمات العامةفئة 

 10  10   – –  – – – –  10  10  الرتبة الرئيسية 
 135  140   9  9   – – – –  126  131  الرتب األخرى 
 145  150   9  9   – – – –  136  141  الفرعي المجمو  

 399 405  15 15  – – 4 4  380 386 المجمو  
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 5-12اجلدول 
 توزيع الموارد بحسب العنصر  
 )بالنسبة املئوية(  

 
 املوارد ا ارجة عغ امليزانية امليزانية العادية العنصر
    اتأجهزة تقرير السياس-ألف    

  1 -0,05  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية – 

  2 -0,05  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية – 

  3 -0,3  اللجنة املعنية بتسةة العلم والتكنولوجيا ألرراض التنمية – 

 – 0,4 ألفاإمو  الفرعي،   

 0,9 7,7 التوجيه التنفيذي واإلدارة -بـاء 
     العمل برنامج -جيم 

  1 -13,6 17,6  العوملة وال ابط والتنمية 
  2  - 9,7 18,2 االستثمار واملشاريع 
  3  - 8,8 20,7 والسلع األساسية التجارة الدولية 
  4  - 54,3 12,0 التكنولوجيا واللوجستيات 
 2,0 7,0 أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج ا اصة - 5  
 88,4 75,5 اإمو  الفرعي، جيم 
 10,8 16,4 دعم الربامج -دال 

 100,0 100,0 اإمو  
  

 ةفنيت الاليعدالت
 األثر الصارت ملا يلي:املوارد  رت تعكا الت يةات 12-18 

، 5-ا 2سـنت  لسـبع وظـائف جديـدة )رت فـ ة الدوالر، متعلقـة باالعتمـاد املرصـود  1 582 500زيادة قدرها  )أ(  
 70/247عمــــا بقــــراري اجلمعيــــة العامــــة  2017-2016( أنشــــئ  رت الفــــ ة 2-ا 1، 3-ا 1، 4-ا 3
 وخ ة عمل أديا أباباأ 2030، اا رت لل  دعم تنفيذ خ ة التنمية املستدامة لعام 71/272 و

وخ ة  2030دوالر تتعلق بتنفيذ خ ة التنمية املستدامة لعام  107 200إل اء اةتياجات رة متكررة جمموعها  )ب(  
 عمل أديا أبابا.

 
 التغييرات داخل و/أو عبر الباب )األبواب(

التوجيـه التنفيـذي واإلدارة، وبرنـامج العمـل، والـدعم الربنـاجمي مـغ عناصـر تعكا الت يةات رت املوارد إعادة توزيع املوارد بـ   12-19 
ورت هــذا الصــدد،  .“مافيكيــانو نــةويب”أجــل حتســ  وضــع األونكتــاد رت تنفيــذ الواليــات، اــا فيهــا تلــ  الــواردة رت وثيقــة 

عـغ طريـق نقـل املـوارد للـ  ل مو  وسـي  التوجيه التنفيذي واإلدارة، عنصر إطار  ضمغي ق ح تعزيز قدرات التوعية واالتصاالت 
ح تعزيــز الــدعم الـــذي يقدمــه األونكتــاد إلــا التجـــارة قــ ر ورت مــوازاة للـــ ، ي  . املتعلقــة بالوظــائف مــغ عنصـــر دعــم الــربامج

https://undocs.org/ar/A/RES/70/247
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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نقــل وللــ  مــغ خــال مافيكيــانو نــةويب وثيقــة  مــغ أفرقــة ا ــرباء احلكوميــة الدوليــة اجلديــدة الــ  أوجــدلا ثنــ الوالتنميــة، و 
األونكتــاد الــذي يؤديــه عمــل الال لــب علــت  وارتفــا  دعــم الــربامج.عنصــر التوجيــه التنفيــذي واإلدارة إىل عنصــر وظيفــة مــغ 

ــهاملن قــة األفريقيــة  رت ، متــول عــغ طريــق إل ــاء وظيفــة حتــ  5 نشــاء وظيفــة إضــافية رت إطــار الربنــامج الفرعــي ب ســوا ي واجر
دوالر لفــــ ة الســــنت   140 300وسيســــفر األثــــر الصــــارت إلعــــادة تنظــــيم املــــوارد عــــغ خفــــ  قــــدره  دعــــم الــــربامج. عنصــــر
جلديـدة املقـ ح إنشـاالها بشـأن الوظيفـة ا 2021-2020األثـر املؤجـل للمـوارد رت فـ ة السـنت   ييراعـاا ، 2018-2019

 .5رت إطار الربنامج الفرعي 
 

 األخرىالتغييرات 
ات رت املــوارد نقصــانا قــدره  12-20  عتــزم املــؤمتر حتقيقهــا رت فــ ة يدوالر ناشــع عــغ أوجــه الكفــاءة الــ   1 698 100تعكــا الت ــة 

أوجــه الكفــاءة املتوقعــة  االســتفادة مــغىل . والتةفيضــات املق ةــة هــي نتيجــة جلهــود املــؤمتر الراميــة إ2019-2018الســنت  
كـل   رت (A/71/390) مغ نظام أوموجا املعروضة رت التقرير املرةلي الثامغ لدم  العام عغ مشرو  التة يط املركزي للموارد

 التقريـر املرةلـي الثـامغ املكتسـبة مـغ نظـام أوموجـا إىل  ربـة واستندت أوجه  الكفاءة الواردة رت عملية مغ العمليات اليومية.
عمليـات بـدء التنفيـذ رت املسـتقبل، وإجـراء اسـتعراض  للـ  الت يـةات املتوقعـة مسـتقبا، اـا رتإىل املنظمة مـع هـذا النظـام، و 

ـــنظم القدميـــة علـــت التقاعـــد، وإدخـــال إىل  البدايـــة  مـــغ  عـــاملي للعمليـــات  ـــة ال حتســـينات علـــت أســـاليب العمـــل  النهايـــة، وإةال
افع الــــدوام الكامــــل بالـــــدوالر، ويعــــرب عــــغ أوجـــــه الكفــــاءة يملــــة وســـــائل منهــــا قيمــــة مكـــــ والقــــدرات رت جمــــال التة ـــــيط.

امليزانيــة الربناجميـة املق ةـة لفـ ة الســنت  وثيقـة وتـرد معلومــات إضـافية عـغ هـذا الــنهج رت تصـدير ومقدمـة  االقتضـاء. ةسـب
2018-2019. 

دوالر وختفيضـات ال تتعلـق  1 528 100إىل ختفيضات تتعلق بالوظـائف قـدرها النقصان وبالنسبة لدونكتاد، ي جم هذا  12-21 
دوالر(،  253 500التوجيـــه التنفيـــذي واإلدارة ) عنصـــردوالر. وتنـــدر  التةفيضـــات حتـــ   170 000بالوظـــائف قـــدرها 

دوالر(،  260 600) 1يضـات رت إطـار الربنـامج الفرعـي يشمل ختفالذي دوالر(،  1 021 100برنامج العمل )عنصر و 
 253 500)4دوالر( والربنـــــامج الفرعـــــي  253 500) 3دوالر(، والربنـــــامج الفرعـــــي  253 500) 2والربنـــــامج الفرعـــــي 
 دوالر(. 423 500) الربامجدوالر(، ودعم 

 
 موارد خارجة عن الميزانية

بنوعيهـا النقـدي والعيـ ، وهـي مسـا ات تكم ـل مـوارد امليزانيـة العاديـة وتظـل ةيويـة لتنفيـذ والياتـه.  تلقت املـؤمتر املسـا ات  ي 12-22 
مـــا يعـــادل  دوالر، أو 80 410 700 املقــدرة ابلـــ ، 2019-2018الســـنت  وســتوجه التربعـــات النقديـــة املتوقعــة رت فـــ ة 

فــة رت جمــال التعــاون التقــ ، مثــل خــدمات املشــورة التقنيــة، رت املائــة مــغ جممــو  املــوارد، إىل متويــل أنشــ ة خمتل 36.3 نســبة
دوالر،  2 359 200 ابلـ ويعكـا النقصـان املتوقـع  والتدريب، وةلقات العمل، واحللقـات الدراسـية، واملشـاريع امليدانيـة.

انيــة األونكتــاد، ، طبيعــة املــوارد ا ارجــة عــغ ميز 2017-2016رت املائــة مقارنــة مــع فــ ة الســنت   2.9 مــا يعــادل نســبة أو
وبنسـق دوري قوامـه عـدم اليقـ   ال لبب واحملكومة املوجهة إىل بلدان بعينها،تق  لتعاون االنش ة ألتقريبا  بالكاملكرسة امل

  .مغ توف ر التمويل
وظف  الفنيــ  ألمــاكغ اإانيــة واملــتكــاليف ادوالر  164 200عــة الــ  تقــدر قيمتهــا ابلــ  وســت  ي التربعــات العينيــة املتوق   12-23 

 .مغ دون مقابل لدعم برنامج عمل األونكتاد املعاريغ
 

https://undocs.org/ar/A/71/390
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 معلومات أخرى  
ة علــت النتــائج واملســاءلة، وهــو ال يــزال األونكتــاد  ــتف  بآليــات قائمــة مــغ أجــل تعزيــز األداء املؤسســي العــام واإلدارة القائمــ 12-24 

يتعلـق بتنفيـذ توصـيات هيئـات الرقابـة، ةـاف  األونكتـاد علـت فتع يستكشف مبادرات جديـدة رت هـذه اإـاالت. ففيمـا  ما
رت املائـــة. وعـــاوة علـــت للـــ ، فـــ ن عـــدد توصـــيات مكتـــب خـــدمات الرقابـــة  80معـــدل تنفيـــذ يفـــو  رت الســـنوات األخـــةة 

ة مــغ توصــي 14الداخليــة رــة املنفــذة ال يــزال منةفضــا نظــرا لتواصــل اجلهــود املبذولــة لتنفيــذها، كمــا يتضــح للــ  مــغ تنفيــذ 
 .2016توصيات املكتب رت عام 

جهــوده الراميــة إىل تعزيــز مســاءلة املــوظف  الــذيغ يشــ لون مناصــب  2017ويواصــل األمــ  العــام لدونكتــاد أيضــاً رت عــام  12-25 
مــم برتبــة مــدير مــغ خــال أدوات اإلدارة والرصــد الداخليــة املســتندة إىل اتفاقــات كبــار املــديريغ املربمــة مــع األمــ  العــام لد

املتحدة. وفيما يتعلـق بـاإلدارة القائمـة علـت النتـائج، تواصـل  اجلهـود مبذولـة لتـدريب مـديري الـربامج علـت اإلدارة مـغ أجـل 
حتقيق النتـائج وقياسـها، وللـ  مـغ خـال تـوفة دورة تدريبيـة جديـدة مصـممة وفـق اةتياجـات األونكتـاد بالتعـاون مـع كليـة 

دخال إطار لإلدارة القائمة علت النتائج ضمغ ركيزة التعاون التق  مـغ بـ  ركـائز عمـل موظفي منظومة األمم املتحدة. ومت إ
األونكتاد. ويشمل هذا اإلطار خمتلف املراةل، مغ بداية املشرو  إىل تنفيذه ومتابعته. وت بذل جهوٌد ةاليا مـغ أجـل توسـيع 

 لصعيد احلكومي الدوا.ن ا  اإلطار ليشمل ركائز البح  والتحليل وبناء توافق اآلراء علت ا
غ ـرة السنتيـــــي فتـــــم فـــــد والتقييـــــي الرصـــــراء عمليتـــــددة إلجـــــــــــوارد احملـــــــــون املـــــــ، ستك58/269ة ـــــــوعمــــا بقــــرار اجلمعيــــة العام 12-26 

دوالر رت إطــــار امليزانيــــة العاديــــة  1 493 600دوالر، ويشــــمل للــــ  مبلــــ   1 655 800رت مســــتوى  2018-2019
دوالر رت إطار املوارد ا ارجـة عـغ امليزانيـة. وبـري ةاليـا تنفيـذ أنشـ ة التقيـيم مـغ خـال خ ـط التقيـيم  162 200ومبل  

افــة الــربامج املوضــوعة جلميــع الــربامج الفرعيــة الفنيــة. وي قــد ر وقــ  املــوظف  املكــر   للتقيــيم الــذا  يميــع أنواعــه رت إطــار ك
ـو ل مـغ امليزانيـة العاديـة و  100٫5شـهر عمـل، اـا رت للـ   105٫5الفرعية اـا قيمتـه  شـهور عمـل متـ و ل  5شـهر عمـل مت 

 مغ املوارد ا ارجة عغ امليزانية.
غ ســيا  امليزنــة علــت وباإلضــافة إىل أنشــ ة التقيــيم الــذا  اإللزاميــة املتعلقــة بالتقــارير املقدمــة عــغ أداء الربنــامج العــادي ضــم 12-27 

أســا  النتــائج، تقــوم أمانــة األونكتــاد بتنســيق التقييمــات ا ارجيــة لرباجمهــا ومشــاريعها وبــ جراء تقييمــات داخليــة بنــاًء علــت 
طلــب اإلدارة. وقــد أدت هــذه التقييمــات، والتوصــيات املنبثقــة عنهــا، إىل نشــر الــوعي لــدى مــديري الــربامج لل كيــز بشــكل 

 ل  حتقق  مغ براجمهم، كما سا   رت نشر ثقافة التحس  املستمر.أفضل علت النتائج ا
ويقــوم األونكتــاد، منــذ فــ ة، بتنفيــذ جمموعــة  مــغ التــدابة اهلادفــة إىل تعزيــز قابليــة برنــامج عملهــا للتقيــيم، وإىل تعزيــز اإلدارة  12-28 

ـج التقيـيم الـذا ، مـغ خـال القائمة علـت النتـائج عمومـا. وتشـمل هـذه التـدابة تعزيـز إطـار التقيـيم، و  حتسـ  منهجيـات وهن 
وضع التوجيهات وأدوات التقييم الذا  ملديري الربامج، وحتسـ  الـنظم امل ب قـة علـت مسـتوى الش ـعب بشـأن الرصـد والتقيـيم 

فالــة اتســاقها واإلبــاس عــغ األداء. وبــري ةاليــا حتديــد مامــح أطــر النتــائج الربناجميــة ورب هــا بأهــداا التنميــة املســتدامة لك
 وتآزرها بوجه عام مع النُّهج املتبعة علت ن ا  املنظومة.

ويســـهم األونكتـــاد، مـــغ خـــال مشـــاركته رت جملـــا الرالســـاء التنفيـــذي  املعـــ  بالتنســـيق رت منظومـــة األمـــم املتحـــدة واللجـــان  12-29 
مــغ أجــل إةــراز تقــدم فيمــا يتعلــق باعتمــاد  التابعــة لــه، رت جهــود اإلصــاح اجلاريــة ورت اجلهــود املبذولــة علــت ن ــا  املنظومــة

طر  جديدة رت العمل املش ك مغ أجـل دعـم منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة رت التجـاوب ازيـد التـأثة مـع التحـديات الـ  
حــدة . ويواصــل األونكتــاد قيــادة اإموعــة املشـ كة بــ  وكــاالت األمــم املت2030تعـ ض تنفيــذ خ ــة التنميــة املســتدامة لعـام 
أثنـاء تنفيـذ األنشـ ة التنفيذيـة علـت الصـعيد الق ـري، وللـ  “ توةيـد األداء”واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية رت جمـال 

بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومركـز التجـارة الدوليـة، ومنظمـة األمـم 

http://undocs.org/ar/A/RES/58/269
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اعـــة، ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة، ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة، وجلنـــة األمـــم املتحـــدة لدرذيـــة والزر 
املتحدة للقانون التجاري الدوا، ومكتب األمم املتحدة  دمات املشاريع، واللجان اإلقليمية ا ما. وقد أبرم األونكتـاد، 

ليـة ومنظمــة العمــل الدوليـة لتحديــد معــامل هنـج تعــاو  ومنســق رت منـذ بضــع سـنوات، مــذكرات تفــاهم مـع مركــز التجــارة الدو 
منظمة  11، اتفاقات  مع 2016تنفيذ األعمال املتعلقة بتيسة التجارة وبالتجارة والعمالة. كما أبرم األونكتاد، خال عام 
 العمل.دولية ومنظمة رة ةكومية دولية لتعزيز النُّهج املش كة وأوجه التآزر ضمغ خمتلف جماالت 

ووفقــا للتكليــف الــوارد رت خ ــة عمــل أديــا أبابــا، يــؤدي األونكتــاد، بوصــفه إةــدى املؤسســات الرئيســية ا مــا صــاةبة  12-30 
املصلحة رت عملية متابعة متويل التنمية، دورا رائدا رت فرقة العمل املش كة ب  الوكاالت املعنية بتمويل التنمية، ةي  يسـهم 

نوي املع  بتمويل التنمية التابع للمجلا االقتصـادي واالجتمـاعي، وأيضـا رت فريـق العمـل املشـ ك رت مداوالت املنتدى الس
بشـأن “ مافيكيـانو نـةويب”ب  الوكاالت بشأن آلية تيسة التكنولوجيا. وباإلضافة إىل لل ، ومتشيا مع التكليـف الـوارد رت 

نكتــاد أةــد املســا   الرئيســي  رت فريــق ا ــرباء املشــ ك بــ  مــغ أهــداا التنميــة املســتدامة، يشــكل األو  17متابعــة اهلــدا 
الوكــاالت املعــ  اؤشــرات أهــداا التنميــة املســتدامة، الــذي يــدعم رصــد ومتابعــة وســائل تنفيــذ خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام 

2030 . 
نشــورات املتكــررة ورــة املتكــررة علــت ومــغ املتوقــع، علــت إثــر اســتعراض املنشــورات ا اصــة بكــل برنــامج فرعــي، أن تصــدر امل 12-31 

تج ا اصـــة بكــــل برنـــامج مــــغ وةســـب التوزيــــع املبـــ  رت املعلومــــات املتعلقـــة بــــالنوا 6-12النحـــو املبــــ  ب بـــاز رت اجلــــدول 
 الفرعية. الربامج

  
 6-12اجلدول 

 موجز المنشورات   

 
 األرقــــــــــــــــــــــــــام الفعليــــــــــــــــــــــــــة للفــــــــــــــــــــــــــ ة 

2014-2015  
 للفــــــــــــــــــــــ ة  التقديريــــــــــــــــــــــةاألرقــــــــــــــــــــــام 
2016-2017  

 للفـــــــــــــــــــــــــــــ ة التقديريـــــــــــــــــــــــــــــة األرقـــــــــــــــــــــــــــــام 
2018-2019 

 اإللك ونية امل بوعة 
امل بوعـــــــــــــــــة 
 اإللك ونية امل بوعة واإللك ونية

امل بوعـــــــــــــــــة 
 اإللك ونية امل بوعة واإللك ونية

امل بوعـــــــــــــــــــــــــــــــة 
 واإللك ونية

 51 4 – 61 – – 73 – – املنشورات املتكررة          
 105 11 – 105 2 – 103 1 2 املنشورات رة املتكررة

 156 15 – 166 2 – 176 1 2 المجمو  

  
 أجهزة تقرير السياسات - ألف 

 دوالر 525 300االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
يتصــل هــذا االعتمــاد بــاألجهزة احلكوميــة الدوليــة وهيئــات ا ــرباء الدائمــة وبالــدورات االســتثنائية للجمعيــة العامــة والعمليــات  12-32 

 احلكومية الدولية، ال  يتوىل األونكتاد مسؤولية تقدمي ا دمات هلا. 
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 الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
، موعــد ومكــان انعقــاد دورات 1964( الــذي اختذتــه عــام 19-)د 1995مــغ قرارهــا  2حتـدد اجلمعيــة العامــة، وفقــا للفقــرة  12-33 

 وســتع قدمــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، مــع أخــذ توصــيات املــؤمتر أو توصــيات جملــا التجــارة والتنميــة رت االعتبــار. 
 .2019-2018، وستجري أعماهلا التحضةية رت ف ة السنت  2020الدورة ا امسة عشرة لدونكتاد رت عام 

 
 مجلس التجارة والتنمية

( جملـا التجـارة والتنميـة بوصـفه جهـازاً دائمـاً للمـؤمتر يضـ لع باملهـام 19-)د 1995أنشأت اجلمعية العامة اوجب قرارها  12-34 
ىل املؤمتر وإىل اجلمعيـة العامـة، وبتمـع سـنوياً رت دورات عاديـة، املنوطة باملؤمتر رت ف ات عدم انعقاده. ويرفع اإلا تقاريره إ

وبوز لـه االجتمـا  رت دورات تنفيذيـة ثـاث مـرات سـنويا، ورت دورات اسـتثنائية ةسـب االقتضـاء. وتسـاعده الفرقـة العاملـة 
 لل  التعاون التق . املعنية باإلطار االس اتيجي وامليزانية الربناجمية رت اإلشراا علت برنامج العمل، اا رت

 
 الهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية

تض لع جلنتان ةكوميتان دوليتان بأعمال سياساتية متكاملة ضمغ رت جمال اختصاصهما باعتبار ا هيئت  فرعيت  تابعت   12-35 
 (. وتعقد هاتان اللجنتان دورات سنوية.206إىل  201، الفقرات TD/442إلا التجارة والتنمية )انظر 

وتض لع جلنة التجارة والتنمية اهمة التعامل مع القضايا املتصلة باالندما  املفيد للبلدان النامية والبلدان ال  متر اقتصادالا  12-36 
ع القضايا املتصلة باعتماد هـذه البلـدان علـت السـلع األساسـية، ارةلة انتقالية رت النظام التجاري الدوا، تعزيزا لتنميتها، وم

وبلوجســتيات النقــل واللوجســتيات التجاريــة. وللجنــة هيئتــا خــرباء فرعيتــان دائمتــان،  ــا فريــق ا ــرباء احلكــومي الــدوا املعــ  
ملســتهل ، املنشــأ اوجــب قــرار بقــانون املنافســة وسياســتها، وفريــق ا ــرباء احلكــومي الــدوا املعــ  بقــانون وسياســات  ايــة ا

 .70/186اجلمعية العامة 
وأ ني   بلجنة االستثمار واملشاريع والتنمية مهمة التعامل مع القضايا املتصلة باالستثمار والتكنولوجيا واملسائل املاليـة لات  12-37 

خبــةاً استشــارياً، يعملــون  16وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. وتســتع  اللجنــة بـــ  الصــلة، وكــذل  مــع قضــايا املؤسســة
بصفتهم الشةصية ويتم اختيارهم مغ البلدان املتقدمة النمو ومغ البلدان النامية علت ةـد سـواء. وللجنـة هيئـة خـرباء فرعيـة 

 لمحاسبة واإلباس.دائمة، هي فريق ا رباء احلكومي الدوا املع  باملعاية الدولية ل
ـــانو نـــةويب”وإلـــا التجـــارة والتنميـــة هيئتـــا خـــرباء فرعيتـــان دائمتـــان، مت إنشـــاال ا وفقـــاً لوثيقـــة  12-38  ،  ـــا فريـــق ا ـــرباء “مافيكي

 احلكومي الدوا املع  بتمويل التنمية وفريق ا رباء احلكومي الدوا املع  بالتجارة اإللك ونية واالقتصاد الرقمي. 
ورت أعقــاب الــدورة الثانيــة عشــرة للمــؤمتر، تقــرر مواصــلة عقــد اجتماعــات ا ــرباء برعايــة اللجــان لاســتفادة مــغ ا ــربة التقنيــة  12-39 

ســتثناء اجتماعــات (. وال بــوز أن يزيــد العــدد اإلاــاا هلــذه االجتماعــات، با207الفقــرة  TD/442الرفيعــة املســتوى )انظــر 
اجتماعات رت السنة. وبري إبـاس املسـائل التقنيـة الـ  ت نـاق  رت  8هيئترـي ا رباء الفرعيت  الدائمت  التابعت  لل جنة، عغ 

 االجتماعات إىل اللجنة األم.
 

 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
تقـــوم اللجنـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بتســـةة العلـــم والتكنولوجيـــا ألرـــراض التنميـــة املنشـــأة اوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  12-40 

 2002/37االقتصــادي واالجتمــاعي  ، بتقــدمي التوجيــه العــام لربنــامج العمــل لي الصــلة. وعمــا بقــراري اإلــا46/235
ــــألف مــــغ 2006/46 و ــــ  تت ــــة ال عضــــواً كــــل ســــنة وتقــــدم تقاريرهــــا إىل اإلــــا. ووفقــــاً لقــــرار اإلــــا  43،  تمــــع اللجن

https://undocs.org/ar/TD/442
http://undocs.org/ar/A/RES/70/186
https://undocs.org/ar/TD/442
http://undocs.org/ar/A/RES/46/235
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، تتلقــت اللجنــة املشــورة املتةصصــة واملشــورة التقنيــة مــغ األفرقــة املةصصــة وةلقــات العمــل الــ  تعقــد فيمــا بــ  1993/75
تســـةة العلــم والتكنولوجيــا ألرـــراض التنميــة. وتقــدم أمانـــة األونكتــاد الـــدعم دورات اللجنــة لدراســة قضـــايا حمــددة رت جمــال 

التقــ  للجنــة. وقــد قــام رئــيا اللجنــة املعنيــة بتســةة العلــم والتكنولوجيــا ألرــراض التنميــة، وفقــا ملــا طلبتــه اجلمعيــة العامــة رت 
ء الفريق العامل املع  بتعزيز التعاون، ملعاجلة املسائل املرتب ة بقضايا السياسـات العامـة لات الصـلة ب نشا ،70/125قرارها 

وي توقــع أن جـر  بتوصــيات سياسـاتية يقــد مها  2016باإلن نـ . وقـد عقــد الفريـق العامــل أول اجتمـا  لــه رت أيلول/سـبتمرب 
 .2018ض التنمية حبلول عام إىل اللجنة املعنية بتسةة العلم والتكنولوجيا ألررا

 .7-12ويرد توزيع املوارد املرصودة ألجهزة تقرير السياسات رت اجلدول  12-41 
 

 7-12اجلدول 
 االحتياجات من الموارد: أجهزة تقرير السياسات  

 

 الفئة

 الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 التكاليف()قبل إعادة تقدير 
     

     امليزانية العادية

 – – 525,3 543,5 املوارد رة املتعلقة بالوظائف 

 – – 525,3 543,5 المجمو  

  
دوالر مقارنـــًة باالعتمـــادات املةصصـــة  18 200دوالر، والـــ  تعكـــا نقصـــانا قـــدره  525 300وســـت  ي املـــوارد  البال ـــة  12-42 

 ، االةتياجات  رة املتعلقة بالوظائف، اا رت لل : 2017 - 2016للف ة 
تكاليف املوظف  األخرى وتكاليف سفرهم حلضور خمتلف املنتـديات/االجتماعات التحضـةية الـ  ت عقـد رت إطـار  )أ(  

 العمليات التحضةية للمؤمترأ 
خبــةا يــؤدون مهــامهم بصــفتهم الشةصــية ويشــاركون رت الــدورات الســنوية للجنــة  16تكــاليف ســفر مــا يصــل إىل  )ب(  

 أ49/130وفقا لقرار اجلمعية العامة  االستثمار واملشاريع والتنمية،
ممــثًا يشـ كون رت أعمـال اللجنــة املعنيـة بتســةة العلـم والتكنولوجيـا ألرــراض التنميـة وتكــاليف  43تكـاليف سـفر  ) (  

 ةص ص الذي بتمع رت ف ة ما ب  الدورات.السفر وبدل اإلقامة اليومي للةرباء املشارك  رت فريق ا رباء امل
دوالر إىل اإلل ـاء املقـ ح للمبـال  املةصصـة ملصـروفات التشـ يل العامـة رت جمـال التحضـة  18 200وي عزى النقصـان البـال   12-43 

 .2019-2018لعقد دورة املؤمتر الرابعة عشرة، ال  مل تعد الزمًة رت ف ة السنت  
 

 التنفيذي واإلدارةالتوجيه  - باء 
 دوالر 10 573 500االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

يقــدم األمــ  العــام لدونكتــاد التوجيــه العــام بشــأن املســائل الفنيــة واإلداريــة ويكفــل تقــدمي خــدمات فعالــة للجهــاز احلكــومي  12-44 
ت عقـد كـل أربـع سـنوات ودورات جملـا التجـارة والتنميـة. وينـوب نائــب  الـدوا التـابع لدونكتـاد، ال سـيما دورات املـؤمتر الـ 

ة والربناجميـــة واإلداريـــة، األمـــ  العـــام عـــغ هـــذا األخـــة، ويشـــرا علـــت عمليـــات األمانـــة فيمـــا يتعلـــق باجلوانـــب االســـ اتيجي

http://undocs.org/ar/A/RES/70/125
http://undocs.org/ar/A/RES/49/130
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الصلة، ومراقبـة االتصـاالت، لل  تعزيز التكامل االس اتيجي واتسا  السياسات والعمل التعاو  مع الكيانات لات  رت اا
 مغ أجل تعزيز أثر عمل األونكتاد وصورته وجدواه.

ويقوم مكتب األم  العام اساعدة كل مغ األم  العام ونائبه علت االض ا  اسؤوليالما املذكورة أعاه. ويعمل مكتـب  12-45 
يوجـد مقرهـا رت نيويـورك، وعلـت تعزيـز التنسـيق مـع  األونكتاد رت نيويـورك علـت تعزيـز التواصـل مـع وفـود الـدول األعضـاء الـ  

كيانـــات األمـــم املتحـــدة األخـــرى واملنظمـــات اإلقليميـــة واملتةصصـــة ورةهـــا مـــغ الشـــركاء املعنيـــ . ويقـــدم املكتـــب اإلقليمـــي 
ات االقتصـادية ألفريقيا الدعم الفـ  وا ـربة التقنيـة وا ـدمات االستشـارية إىل الـدول األعضـاء واملنظمـات اإلقليميـة واإموعـ

 اإلقليمية رت أفريقيا.
 

  8-12اجلدول 
 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  

 
املتحــدة متكــ  األونكتــاد مــغ مواصــلة خدمــة دولــه األعضــاء وكفالــة التنفيــذ التــام للواليــات التشــريعية املقــررة واالمتثــال لسياســات األمــم : هوودف المنةمووة

 وإجراءالا فيما يتعلق ب دارة برنامج العمل واملوظف  واملوارد املالية.
 

 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ا ــدمات رت مواعيــدها إجنـاز النــواتج وتقـدمي  إدارة برنامج العمل علت  و فعال )أ(
 املقررة

النسبة املئويـة للنـواتج وا ـدمات املنجـزة رت [
 مواعيدها املقررة[

 92 90 92 93 األداء املستهدا
 92,5 91 93  التقديري األداء
 93 96   الفعلي األداء

تعزيـــــز اتســـــا  السياســـــات املتبعــــــة رت  )ب(
جمال إدارة األنش ة االقتصادية واالجتماعية 

 لدمم املتحدة

ــــذة بالت عــــاون مــــع   زيــــادة عــــدد األنشــــ ة املنف 
 كيانات أخرى

 52 54 60 60 األداء املستهدا
 52 55 58  التقديري األداء
 54 56   الفعلي األداء

حتســــ  نشــــر عمــــل األونكتــــاد وزيــــادة   ) (
 إبرازه

زيـــادة عـــدد اإلشـــارات املرجعيـــة الـــواردة  ‘1’
 عمل األونكتادرت وسائط اإلعام إىل 

 500 14 500 14 600 14 000 25 األداء املستهدا
 400 14 500 14 000 20  التقديري األداء
 300 12 000 15   الفعلي األداء

زيــــادة رت عـــــدد الزيــــارات الـــــ  يتلقاهـــــا  ‘2’ 
 موقع األونكتاد علت شبكة اإلن ن 

 [باملاي ]

  2,1 2,2 3,5 األداء املستهدا

  2,1 3,1  التقديري األداء

  3,0   الفعلي األداء

ـــغ تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـا   )د( حتس 
 رت عمل األونكتاد

ـــــادة عـــــدد املبـــــادرات الـــــ  تعمـــــم مراعـــــاة  زي
 املنظور اجلنسا  رت عمل األونكتاد

 12 20 21 25 األداء املستهدا
 19 20 22  التقديري األداء
 31 27   الفعلي األداء

ـــة لوثـــائق مـــا قبـــل الـــدورة  زيادة التقيد اواعيد تقدمي الوثائق )هـ( زيـــادة النســـبة املئوي
 املقدمة وفقاً للموعد النهائي احملدد

 92 96 95,4 100 األداء املستهدا
 95,5 95,2 96  التقديري األداء
 97 100   الفعلي األداء
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 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

حتقيق مكاسب رت الكفاءة رت تكاليف  )و(
 لفائدة املنظمةالسفر 

زيادة رت النسـبة املئويـة لتـذاكر السـفر اجلـوي 
الــ  يـــتم شــراالها قبـــل أســبوع  علـــت األقـــل 

 مغ موعد السفر

    100 األداء املستهدا

   62  التقديري األداء

     الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

كة ايـــــع أصــــحاب املصــــلحة علـــــت وإجنازاتــــه املتوقعــــة علـــــت افــــ اض مشــــار ي نتظــــر أن  قــــق هـــــذا الربنــــامج الفرعــــي أهدافـــــه  12-46 
 األكمل. الوجه

 النواتج
 ، ست نجز النواتج التالية:2019-2018خال ف ة السنت   12-47 
 

 9-12اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 العدد النواتج
  وهيئات الخبراء )الميزانية العادية(تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية  -ألف   

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 8 الدورة ا امسة عشرة للمؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب االقتضاء - 1
  وثائق اهليئات التداولية

 4 اا رت لل  اجتماعالا التحضةية، ةسب االقتضاء وثائق وورقات ررا اجتماعات املؤمتر، - 2
  مجلس التجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 52 الدورات السنوية وا اصة والتنفيذية ال  يعقدها اإلا وهيئاته الفرعية، ةسب االقتضاء - 3
  وثائق اهليئات التداولية

 2 اإلا، ةسب االقتضاءوثائق وورقات ررا اجتماعات  - 4
 2 التقارير عغ متابعة املؤمترات الرئيسية لدمم املتحدة ومؤمترات القمة رت جماالت خربة األونكتاد، ةسب االقتضاء - 5
 2 التقارير عغ املسائل ال  تت لب مغ اإلا اختال إجراء بشأهنا رت إطار متابعة الدورة ا امسة عشرة للمؤمتر - 6

  العاملة املعنية باإلطار االس اتيجي وامليزانية الربناجميةالفرقة 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 10 اجتماعات الفرقة العاملة - 7
  وثائق اهليئات التداولية

 8 ورقات ررا االجتماعات أو ورقات العمل، ةسب االقتضاء - 8
 2 لربامج األونكتاد ومشاريعهالتقرير التوليفي السنوي للتقييمات ا ارجية  - 9
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 العدد النواتج
  أفرقة ا رباء املةصصة  

 3 سيحدد األم  العام لدونكتاد أفرقة ا رباء املةصصة، بالتشاور مع الدول األعضاء - 10
  األنشطة الفنية األخرى )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( - باء

  جدارية وجمموعات مواد إعاميةكتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية 

 2 تقارير موجزة عغ السياسات - 11
 2 التقارير السنوية لدونكتاد - 12
 3 ندوة اإتمع املد : الربنامج والتقرير - 13
 2 اإلخ ارات اإللك ونية ال  ترسلها منظمات اإتمع املد  - 14
 1 موجز التوعية رت أوساط اإتمع املد  - 15
 2 تقرير عغ االجتما  اإلقليمي لدونكتاد مع منظمات اإتمع املد  - 16
 2 موجز جللسات االستما  مع اإتمع املد  والق ا  ا ال - 17
 2 قضايا موجزة - 18
 12 جمموعات مواد صحفية ونشرات إعامية عغ املنشورات الرئيسية - 19
 2 مواد إعامية عغ األونكتاد - 20
 10 مواد إعامية عغ الدورة ا امسة عشرة لدونكتاد، اا رت لل  مواد موجهة إىل اإتمع املد أ - 21
 1 نشرات األونكتاد - 22
 2 ملصقات األونكتاد اجلدارية )بأشكال خمتلفة(، وأعمال الت ليف الشاا، وأعمال خاصة أخرى - 23
 1 حملة عغ األونكتاد - 24
 1 ملفات األونكتاد - 25
 2 مواد للتوعية علت الصعيد اإلقليمي - 26

  النشرات الصحفية واملؤمترات الصحفية

 2 املؤمترات الصحفية واحملاضرات، اا رت لل  تل  ال  يعقدها أو يلقيها األم  العام ونائب األم  العام، ةسب االقتضاء - 27
 2 النشرات الصحفية، ةسب االقتضاء - 28
 2 اإلعاميةاملذكرات  - 29
 2 املوجزات اإلخبارية علت شبكة اإلن ن ، ةسب االقتضاء - 30

  املواد التقنية

موقـــع األونكتـــاد علـــت شـــبكة اإلن نـــ  وصـــفحاته وت بيقاتـــه علـــت وســـائط التواصـــل االجتمـــاعي الـــ  تتضـــمغ معلومـــات عـــغ  - 31
 2 الصحفية واإلعامية، اا رت لل  املعلومات املتعلقة بالتقييماألونكتاد، واالجتماعات األةداث، والوثائق واملنشورات، واملواد 

 1 املوقع الشبكي لدورة األونكتاد ا امسة عشرة - 32
 2 مواد توجيهية بشأن تعميم اإلدارة القائمة علت النتائج - 33
 1 وثيقة توجيهية بشأن إدارة التقييمات رت األونكتاد - 34

  املناسبات ا اصة

ندوة عامة مع منظمات اإتمع املد  والدول األعضاء فيما يتعلق بربنامج عمل األونكتاد، رهنا اواصـلة جملـا التجـارة  - 35
 1 والتنمية النظر رت هذا عقد هذه الندوة وقراره بشأهنا

 2 حماضرة راالول بريبي  - 36
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 العدد النواتج
 4 يعية رت جماا التجارة الدولية والتنميةةوارات جنيف ب  أصحاب املصلحة املتعدديغ بشأن القضايا املواض - 37  
 4 مناسبات رفيعة املستوى مع مستشاري األونكتاد ا اص  ومع مناصريه - 38

  املعارض واجلوالت املصحوبة ارشديغ واحملاضرات

رت أمــاكغ أخــرى، دورات إعاميـة متةصصــة لل ـاب والوفــود واألوســاط األكادمييـة أثنــاء زيـارلم لدونكتــاد، وقــد تـ نظم  - 39
 2 بناًء علت ال لب وةسب االقتضاء

  التعاون التقني )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( - جيم

  ا دمات االستشارية

اإلعامية، اا رت لل  علت املستوى الوزاري، املعقـودة بشـأن حتديـد االسـ اتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة املوجهـة  اإلةاطات - 40
 4  و حتقيق التنمية املستدامة وتنسيقها

  خدمات الدعم اإلداري )الميزانية العادية( - دال

  اإلدارة عموما

واملنشــورات الــ  يصــدرها األونكتــاد، اــا رت للــ  املــواد ا اصــة اواقــع الرجــو  إىل السياســات رت تــرخيص ايــع الوثــائق  - 41
 1 األونكتاد علت شبكة اإلن ن 

 1 خت يط السياسات وتنسيق االجتماعات احلكومية الدولية واجتماعات ا رباء - 42
 1 موافقة اجلهات الداخلية املكلفة باستعراض الربامج علت الربامج واملشاريع - 43
 1 تنسيق ورصد اإلباس عغ أداء الربامج - 44
  خدمات الرقابة الداخلية )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( - هاء

  التقييمات

 1 اإلشراا علت التقييمات ا ارجية املألون هبا مغ جملا التجارة والتنمية وإدارلا - 45
 1 ميوهلا ةساب األمم املتحدة للتنمية وإدارلااإلشراا علت تقييمات املشاريع ال   - 46
 1 اإلشراا والتنسيق فيما يتعلق بالتقييمات ا ارجية ال  ي ش ط إجراالها اوجب االتفاقات املتعلقة باملسا اتأ - 47
 1 اإلشراا علت التقييمات الذاتية يميع أنواعها - 48

  
 . 10-12ويرد توزيع املوارد املرصودة للتوجيه التنفيذي واإلدارة رت اجلدول  12-48 

 
 10-12اجلدول 

 االحتياجات من الموارد: التوجيه التنفيذي واإلدارة  
 الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة( 

 2017-2016 الفئة
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     امليزانية العادية     

 31 31 318,2 10 192,2 10 املوارد املتعلقة بالوظائف 
 – – 255,3  214,0  املوارد رة املتعلقة بالوظائف 

 31 31 573,5 10 406,2 10 المجمو  الفرعي 

 – – 691,5 319,7 2 املوارد ا ارجة عغ امليزانية

 31 31 265,0 11 725,9 12 المجمو  
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دوالر مقارنــًة باالعتمــادات  167 300دوالر، والــ  تعكــا زيــادة صــافية قــدرها  10 573 500وســت  ي املــوارد البال ــة  12-49 
، 1-مـد  1أمـ  عـام مسـاعد، و  1وكيـل أمـ  عـام، و  1وظيفـة ) 31، تكاليف متويل 2017-2016املةصصة للف ة 

مــــغ فئـــــة  11مــــغ فئــــة ا ــــدمات العامــــة )الرتبــــة الرئيســــية( و  1 ، و2-ا 3، و 3-ا 5، و 4-ا 5، و 5-ا 3و 
دوالر(، وتكـاليف االةتياجـات  رـة املتعلقـة بالوظـائف، اـا رت للـ   10 318 200ا دمات العامة )الرتـب األخـرى(( )

، 5-ا 1دوالر(. وتوجـد ثـاث وظـائف ) 255 300تكاليف املوظف  األخرى واالستشـاري  وا ـرباء وسـفر املـوظف  )
 رت مكتب األونكتاد رت نيويورك. 31مغ فئة ا دمات العامة )الرتب األخرى(( مغ هذه الوظائف الـ  1، و 3-ا 1و 

كبــة مــوظف  لشـــؤون   1دوالر ت عــزى باألســا  إىل اقـــ اح النقــل الــداخلي لـــوظيفت  ) 167 300والزيــادة الصــافية البال ـــة  12-50 
(( مــغ عنصــر دعــم الــربامج إىل وةــدة االتصــاالت واملعلومــات 3-قتصــادية )اموظــف للشــؤون اال 1( و 5-اإلعــام )ا

والتوعية، مغ أجل تلبية مت لبـات العمـل املتزايـدة رت هـذا اإـال، ويقابلهـا جزئيـا: )أ( اقـ اح النقـل ا ـارجي لوظيفـة موظـف 
لتجـارة والتنميـة، ودعـم فـريقر   ( إىل عنصر دعم الربنـامج، وللـ  مـغ أجـل تقـدمي ا ـدمات إلـا ا4-لشؤون اإلعام )ا

ي غ مــغ أفرقــة ا ــرباء احلكوميــة الدوليــة أ نشــئا وفقــاً لوثيقــة  أ )ب( اإلل ــاء املقــ ح لوظيفــة واةــدة “مافيكيــانو نــةويب”جديــدر
  ملســاعد فريــق )مــغ فئــة ا ــدمات العامــة )الرتــب األخــرى(( بســبب أوجــه الكفــاءة الــ  يعتــزم املــؤمتر حتقيقهــا رت فــ ة الســنت

2018-2019. 
 

 برنامج العمل - جيم 
 .11-12يرد توزيع املوارد ةسب الربنامج الفرعي رت اجلدول  12-51 
 

 11-12اجلدول 
 االحتياجات من الموارد حسب البرنامج الفرعي  

 

 

 الثابتة الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 التكاليف()قبل إعادة تقدير 
     

     امليزانية العادية

 63 64 319,7 24 054,0 23 العوملة وال ابط والتنمية - 1 
 76 77 070,7 25 324,2 25 االستثمار واملشاريع - 2 
ــــــــــــــــة والســــــــــــــــلع  - 3  التجــــــــــــــــارة الدولي

 83 84 528,3 28 781,8 28 األساسية
 49 50 635,6 16 940,1 16 التكنولوجيا واللوجستيات - 4 
أفريقيا وأقل البلدان منوا والربامج  - 5 

 26 25 708,6 9 532,5 9 ا اصة
 297 300 262,9 104 632,6 103 المجمو  الفرعي 

 3 3 070,5 71 775,3 71 املوارد ا ارجة عغ امليزانية
 300 303 333,4 175 407,9 175 المجمو  

  



 الدولي ألغراض التنميةالتعاون  الجزء الرابع
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 1البرنامج الفرعي   
 العولمة والترابط والتنمية  
 دوالر 24 319 700االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

تقع املسؤولية الفنية عغ هـذا الربنـامج الفرعـي علـت عـاتق شـعبة العوملـة واسـ اتيجيات التنميـة. وسـي نف ذ هـذا الربنـامج الفرعـي  12-52 
ـــــة بالتفصـــــيل حتـــــ ـــــامج الفرعـــــي وفقـــــا لاســـــ اتيجية املبين ـــــامج  1  الربن ـــــة لفـــــ ة الســـــنت   10مـــــغ الربن  مـــــغ ا  ـــــة الربناجمي

 ، وللت يةات ال  قد ت دخل الةقا علت هذا الربنامج. 2018-2019
 

 12-12اجلدول 

 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  
 

واالس اتيجيات االقتصـادية علـت ايـع املسـتويات مـغ أجـل حتقيـق النمـو املسـتدام والتنميـة الشـاملة واملسـتدامة والعمالـة تعزيز السياسات : هدف المنةمة
 قليمـي والـدوا مـغ أجـلالكاملة والعمل الائق للجميع وقضايا الديون ومتويل التنمية، اا رت لل  اجلهود املتضافرة لتعبئة املوارد علت الصعيديغ احمللـي واإل

يكمله، وال يعوضه،  التنمية، والقضاء علت الفقر رت البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، اا رت لل  مغ خال التعاون ب  الشمال واجلنوب، الذي
 التعاون ب  بلدان اجلنوب والتعاون الثاثي

 
 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعميــــق فهــــم البيئـــــة االقتصــــادية العامليـــــة  )أ(
وا يـــــارات رت جمـــــال السياســـــات مـــــغ أجـــــل 
تنمية شـاملة ومسـتدامة علـت الصـعد الـوط  

 واإلقليمي والدوا

عــــدد البيانـــــات الــــ  يـــــدا هبــــا مقـــــررو  ‘1’
ـــــــذكرون  فيهـــــــا السياســـــــات واملســـــــتفيدون وي

فائــــــدة البحــــــوث والتحلــــــيات الــــــ  بريهــــــا 
األونكتــاد بالنســبة لعمليــة تقريــر السياســـات 
علت الصعيد الوط ، وللـ  أثنـاء مناسـبات 

 منها االجتماعات احلكومية الدولية

 45 35 40 40 األداء املستهدا
 43 40 40  التقديري األداء
 141 41   الفعلي األداء

وسـائط اإلعـام إىل  عدد اإلشـارات رت ‘2’
خيـــــــــــارات سياســـــــــــات االقتصـــــــــــاد الكلـــــــــــي 
والسياســات املاليـــة القائمــة علـــت النمــو الـــ  

 تدعو إليها حبوث املؤمتر

  500 550 550 األداء املستهدا

  550 550  التقديري األداء

  727   الفعلي األداء

ــــــــز فهــــــــم التفاعــــــــل بــــــــ  التعبئــــــــة  )ب( تعزي
والدوليـــة مـــغ أجـــل الناجحـــة للمـــوارد احملليـــة 

التنميــــة، والقــــدرة علــــت حتمــــل الــــديغ وفهــــم 
خيــارات السياســة مــغ أجــل إبــاد ةــل دائــم 
للتحديات املتعلقـة بتمويـل التنميـة ومشـاكل 

 ديون البلدان النامية

عـــــــــــدد املؤسســـــــــــات والبلـــــــــــدان الـــــــــــ   ‘1’
اســـــــتفادت مـــــــغ خـــــــدمات بنـــــــاء القـــــــدرات 
 لربنامج نظام إدارة الديون والتحليل املاا

106/68 األداء املستهدا  106/68  106/68  104/67  

106/68  التقديري األداء  106/68  104/67  

106/68   الفعلي األداء  106/69  

عــــدد البيانـــــات الــــ  يـــــدا هبــــا مقـــــررو  ‘2’
ـــــــذكرون فيهـــــــا  السياســـــــات واملســـــــتفيدون وي
فائـــدة البحـــوث وحتليـــل السياســـات املتعلقـــة 

وبقضـــايا الــــديون، الــــ  بتعبئـــة املــــوارد املاليــــة 
بريهــــا األونكتــــاد، بالنســــبة لعمليــــات صــــنع 

 السياسات الوطنية أو فو  الوطنية

    30 األداء املستهدا

     التقديري األداء

     الفعلي األداء
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 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

عـــــدد اإلشـــــارات املرجعيـــــة رت وســـــائط ‘ 3’ 
ــــــــل وسياســــــــة  ــــــــارات التموي اإلعــــــــام إىل خي

دعــ  إليــه الــديون ومقــ ح اإلصــاح الــذي 
 حبوث األونكتاد

    50 األداء املستهدا

     التقديري األداء 

     الفعلي األداء 

النســـــــبة املئويـــــــة ألصـــــــحاب املصـــــــلحة  ‘4’ 
الـذيغ يبينـون فائــدة املشـاركة رت املـؤمتر املعــ  

 ب دارة الديون

    60 األداء املستهدا

   60  التقديري األداء 

     الفعلي األداء 

ــــــــــــت  ) ( ــــــــــــة احلصــــــــــــول عل حتســــــــــــ  إمكاني
إةصــــــاءات ومؤشــــــرات موثوقــــــة ورت الوقــــــ  
املناســـب تـــربز الصـــات القائمـــة بـــ  التجـــارة 
واالســتثمار والــديغ واالقتصــاد الكلــي واملاليــة، 
اـا رت للـ  القـدرة علــت حتمـل الـديغ والعوملــة 
والتنميــــــــة، واســـــــــتةدام هـــــــــذه اإلةصـــــــــاءات 
واملؤشـــــــرات لـــــــدعم اختـــــــال القـــــــرارات بشـــــــأن 
السياســــــــــات االقتصــــــــــادية واالســــــــــ اتيجيات 

 اإلمنائية ورصد أهداا التنمية املستدامة

النســـبة املئويـــة للمســـتةدم  الـــذيغ ي بل ـــون 
ــــــــاد  عــــــــغ رضــــــــاهم عــــــــغ منتجــــــــات األونكت

 اإلةصائية

    60 األداء املستهدا

   60  التقديري األداء

     الفعلي األداء

حتســــــ  صــــــنع السياســــــات والقــــــدرات  )د(
املؤسسية الفلس ينية، وتعزيز التعـاون الـدوا 
للتةفيـــــــــــف مـــــــــــغ الظـــــــــــروا االقتصـــــــــــادية 
واالجتماعيــة الضــارة املفروضــة علــت الشــعب 
 الفلس ي ، ولبناء دولة فلس ينية مستقلة

عــــــــــدد املبـــــــــــادرات واملؤسســــــــــات اإلمنائيـــــــــــة 
والسياســـاتية الفلســـ ينية والدوليـــة املســـتفيدة 
ه مـــــــغ نتــــــــائج حبــــــــوث األونكتــــــــاد وتوصــــــــيات
وأنشــــــ ته رت جمــــــال التعــــــاون التقــــــ  بشــــــأن 

 تقدمي املساعدة للشعب الفلس ي 

 11 11 11 11 األداء املستهدا
 10 11 11  التقديري األداء
 11 11   الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

إتاةة معلومات وبيانـات اقتصـادية وماليـة  ينتظر أن  قق الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة علت اف اض ما يلي: )أ( 12-53 
دقيقــة ومســـتكملة علـــت الصــعيديغ الق ـــري واإلقليمـــيأ )ب( اســتمرار الوصـــول إىل جمموعـــة مــغ البيانـــات الدوليـــة والوطنيـــة 

ـــــات لات الصـــــلة بشـــــأن إ ـــــات اإلةصـــــائيةأ ) ( مواصـــــلة التعـــــاون مـــــع الكيان ـــــا  اإلةصـــــاءات الرئيســـــيةأ وقواعـــــد البيان نت
ناك نقص كبة رت املوارد ا ارجة عغ امليزانية املةصصة لتمويل برامج التعاون التق أ )ه( تأث ر أداء البلدان يكون ه لغ )د(

فيما يتعلق حبالة ديوهنا باال اهات االقتصادية العاملية، وتأثةه رت بلوس مؤشر اإلجنازأ )و( تـوف ر الظـروا السياسـية واألمنيـة 
 احملتلة ورت املن قة.  املواتية رت األراضي الفلس ينية

 النواتج
 ، ست حق ق النواتج التالية:2019-2018خال ف ة السنت   12-54 
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 13-12اجلدول 

 فئات النواتج والنواتج النهائية  
 

 العدد النواتج
  تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء )الميزانية العادية( - ألف  

  العامةاجلمعية 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات 

 5 اجتماعات اللجنة الثانية، ةسب االقتضاء - 1
  وثائق اهليئات التداولية

 2 تقرير األم  العام عغ القدرة علت حتمل الديغ ا ارجي والتنمية - 2
إبــاس اجلمعيــة العامــة عــغ العقبــات الــ  تعــ ض التجــارة والتنميــة وعــغ التكلفــة االقتصــادية لاةــتال بالنســبة للشــعب  - 3

 2 الفلس ي ، ةسب ال لب 
  اإلا االقتصادي واالجتماعي

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 اجتماعات اإلا وهيئاته الفرعية - 4
  للتجارة والتنميةمؤمتر األمم املتحدة 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 12 الدورة ا امسة عشرة للمؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب االقتضاء - 5
  وثائق اهليئات التداولية

 1 وثائق وورقات ررا اجتماعات املؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب االقتضاء - 6
  التجارة والتنميةجملا 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 10 اجتماعات الدورات السنوية والتنفيذية للمجلا - 7
  وثائق اهليئات التداولية

 2 حملة عامة -تقرير التجارة والتنمية  - 8
 1 تقرير خمصص عغ قضايا حمددة تتعلق بتمويل التنمية  - 9
 2 ال  تواجه قدرة البلدان النامية علت حتمل الديون، ةسب ال لبتقرير خمصص عغ التحديات  - 10
 1 تقرير خمصص عغ قيا  املساعدة اإلمنائية الرمسية، إلا طلب لل  - 11
 2 تقارير خمصصة عغ اال اهات الراهنة والتوقعات املتعلقة بأداء االقتصاد العاملي مغ منظور إمنائي، ةسب ال لب - 12
 2 تقرير عغ املساعدة ال  يقدمها األونكتاد إىل الشعب الفلس ي   - 13

  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االس اتيجي وامليزانية الربناجمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 اجتماعات الفرقة العاملة - 14
  جلنة التجارة والتنمية وجلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 3 اجتما  ا رباء املتعدد السنوات بشأن مواضيع تقررها الدول األعضاء  - 15
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  وثائق اهليئات التداولية  

 3 التقارير املقدمة إىل اجتماعات ا رباء ال  تعقدها اللجنة بشأن املسائل ال  ستقررها اللجنة - 16
  الدوا املع  بتمويل التنميةفريق ا رباء احلكومي 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 12 اجتماعات فريق ا رباء احلكومي الدوا - 17
  وثائق اهليئات التداولية

 2 تقارير ومذكرات إىل فريق ا رباء احلكومي الدوا، ةسب االقتضاء - 18
  أفرقة ا رباء املةصصة

 1 املةصص املع  بالنمو الشامل للجميع وأهداا التنمية املستدامةاجتما  فريق ا رباء  - 19
اجتمــا  فريــق ا ــرباء املةصــص املعــ  باالتســا  بــ  القواعــد والسياســات والعمليــات االقتصــادية الدوليــة، مــغ جهــة،  - 20

 1 والسياسات الوطنية واالس اتيجيات اإلمنائية، مغ جهة أخرى
املةصــــص املعـــ  بالقضــــايا الراهنـــة واملقبلــــة رت جمـــال الــــ ابط بـــ  سياســــات التجـــارة واملاليــــة  اجتماعـــات فريــــق ا ـــرباء - 21

 1 واالستثمار والتكنولوجيا واالقتصاد الكلي
اجتمـــا  ا ـــرباء املةصـــص املعـــ  باتســـا  التجـــارة االقتصـــادية الكليـــة والسياســـات االجتماعيـــة والصـــناعية والضـــريبية  - 22

 1 قر، مغ أجل التنمية املستدامةواملالية ملكافحة الف
 1 اجتما  فريق ا رباء املةصص بشأن قضايا حمددة تتعلق بتمويل التنمية  - 23
 1 اجتما  فريق ا رباء املةصص املع  اشاكل الديون ال  تواجهها البلدان النامية  - 24
 1 املؤمتر املع  ب دارة الديون - 25
  )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( األنشطة الفنية األخرى - باء

  املنشورات املتكررة

 2 تقرير التجارة والتنمية - 26
 2 الدليل اإلةصائي لدونكتاد - 27
 2 مراقب أهداا التنمية املستدامة رت األونكتاد - 28

  املنشورات رة املتكررة

 1 دراسات عغ الديون ا ارجية  - 29
 1 دراسة عغ أسباب وآثار األزمات املالية رت البلدان النامية - 30
 1 دراسة عغ البنيان املاا الدوا - 31
 1 تقرير األونكتاد الذي يعرض منول  السياسة األمم املتحدة للسياسات العاملية - 32
 2 دراسات عغ التحول اهليكلي وتنمية القدرات اإلنتاجية - 33
 2 التنمية االقتصادية الفلس ينيةدراسات ةول  - 34
دراســات عــغ العقبــات الــ  تعــ ض التجــارة والتنميــة رت األراضــي الفلســ ينية احملتلــة، اــا رت للــ  التكلفــة االقتصــادية  - 35

 2 لاةتال بالنسبة للشعب الفلس ي ، ةسب ال لب 
 4 سلسلة دراسات عغ التعاون والتكامل اإلقليمي ب  بلدان اجلنوب  - 36

  املعارض واجلوالت املصحوبة ارشديغ واحملاضرات

 2 احملاضرات والبيانات املقدمة عغ قضايا الديون ا ارجية ومتويل التنمية - 37
 2 التنميةاحملاضرات والبيانات املقدمة عغ قضايا االقتصاد الكلي وسياسات  - 38
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  كتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية جدارية وجمموعات مواد إعامية  

 10 تقارير موجزة عغ السياسات - 39
 2 “حت  اإهر”التقارير املوجزة اإلةصائية املعنونة  - 40
 2 صحائف وقائع بيانية إةصائية - 41
 2 املوجزات الق رية االقتصادية - 42
 2 الق رية البحريةاملوجزات  - 43
 2 التقارير السنوية املتعلقة بنظام إدارة الديون والتحليل املاا - 44
 1 كتيب عغ منتجات وخدمات برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املاا - 45
 1 رسائل إخبارية إلك ونية متعلقة بنظام إدارة الديون والتحليل املاا - 46
 1 أنش ة الربنامج الفرعيمواد إعامية عغ  - 47
 1 النشرة اإللك ونية للمعهد االف اضي - 48
 2 كتيب عغ مؤشرات األونكتاد فيما يتعلق باإلجهاد املاا والقدرة علت حتمل الديغ - 49
 1 كتيب عغ برنامج وخدمات املعهد االف اضي للتجارة والتنمية - 50

  النشرات الصحفية واملؤمترات الصحفية:

النشــرات الصــحفية واملــؤمترات الصــحفية واملقــابات  صــول نتــائج البحــوث واملق ةــات املتعلقــة بالسياســة العامــة رت  - 51
 2 جماالت العوملة واس اتيجيات التنمية والبيئة املواتية علت ايع املستويات، ةسب االقتضاء 

املســائل املتصــلة بــديون البلــدان الناميــة والتمويــل ا ــارجي، النشــرات الصــحفية واملــؤمترات الصــحفية واملقــابات بشــأن  - 52
 2 ةسب االقتضاء

 2 إةاطات إعامية ومقابات صحفية بشأن املساعدة ال  يقدمها األونكتاد للشعب الفلس ي ، ةسب االقتضاء - 53
اإلقليمــــي فيمـــا بــــ  بلــــدان النشـــرات الصــــحفية وجلســـات اإلةاطــــة عــــغ نتـــائج البحــــوث رت جمــــال التعـــاون والتكامــــل  - 54

 2 اجلنوب، ةسب االقتضاء
 1 بيان صحفي عغ املؤمتر املع  ب دارة الديون الذي يعقد كل سنت  - 55
 2 إصدار تقرير التجارة والتنمية - 56
 2 نشرات صحفية عغ املسائل اإلةصائية املتصلة بالبلدان النامية، ةسب االقتضاء - 57

  املواد التقنية

 10 ورقات العمل - 58
 1 مغ دليل مستعملي نظام إدارة الديون والتحليل املاا 7اإلصدار  - 59
 1 املوقع الشبكي لنظام إدارة الديون والتحليل املاا - 60
 1 مغ نظام إدارة الديون والتحليل املاا 7وثائق الدعم التق  لإلصدار  - 61
 2 الديون وةدة تدريبية لبناء القدرات علت إدارة - 62
 1 حتدي  وتعه د براجميات نظام إدارة الديون والتحليل املاا - 63
 1 حتديثات صفحات األونكتاد لات الصلة علت شبكة اإلن ن  املتعلقة بالربامج واألنش ة املنف ذة رت إطار الربنامج الفرعي - 64
 2 حتمل الديغ مؤشرات األونكتاد فيما يتعلق باإلجهاد املاا والقدرة علت - 65
 1 قاعدة البيانات املالية لدونكتاد - 66
 1 منصة املعهد االف اضي ومواده التعليمية ودراساته علت شبكة اإلن ن  - 67
 2 إةصاءات األونكتاد - 68
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 8 قاعدة بيانات واضعي النمال  الكلية لاقتصاد العاملي - 69  
 2 السلع األساسيةمؤشر األونكتاد الشهري ألسعار تصدير  - 70
 8 مستجدات التجارة رت ا دمات - 71
 1 خوادم األونكتاد للبيانات اإلةصائية علت اإلن ن  - 72
 1 مركز البيانات اإلةصائية التابع لدونكتاد، الذي يضم مستود  م عرِّفات البيانات - 73

  املوارد السمعية البصرية

 1 االف اضي املوارد املتعددة الوسائط للمعهد - 74
  ةلقات دراسية للمستةدم  ا ارجي 

 1 ةلقات دراسية بشأن التعاون والتكامل اإلقليمي فيما ب  بلدان اجلنوب، ةسب االقتضاء - 75
 1 احللقات الدراسية املقدمة عغ قضايا الديون ا ارجية ومتويل التنمية - 76
التنميــة واتســا  السياســات، اــا رت للــ  تلــ  املتعلقــة بالــدورات التدريبيــة ةلقــات دراســية عــغ العوملــة واســ اتيجيات  - 77

 1 علت تناول القضايا الرئيسية املدرجة رت جدول األعمال االقتصادي الدوا وأنش ة بناء القدرات األخرى
  املسا ة رت النواتج املش كة

 2 العامل تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية رتاملسا ة رت  - 78
 1 املسا ات رت تقرير عغ التعاون فيما ب  بلدان اجلنوب، ةسب ال لب  - 79
 1 املسا ات رت تقرير عغ املسائل املتصلة بالعوملة والتنمية، ةسب ال لب - 80
 2 املسا ة رت فرقة العمل املش كة ب  الوكاالت املعنية بتمويل التنمية - 81
 2 التقارير املتعلقة اساعدة األمم املتحدة املقدمة إىل الشعب الفلس ي املسا ة رت  - 82
 4 املسا ة رت التقارير املقدمة إىل اإلا االقتصادي واالجتماعي، ةسب ال لب - 83
  التعاون التقني )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( - جيم

  ا دمات االستشارية 

 4 مقرري السياسات رت البلدان النامية  صول تعبئة املوارد اإلمنائية واالستثمار مغ أجل التحول اهليكليإىل  - 84
إىل مقرري السياسات رت البلدان النامية هبدا تقييم االةتياجات الناشـئة و ـارب صـانعي السياسـات رت جمـال تعبئـة  - 85

 2 م اإلمنائية رت املستقبلاملوارد احمللية والتعاون اإلقليمي واس اتيجيال
تقــدمي عـــروض تقنيـــة إىل الفريــق العامـــل املعـــ  ب طــار العمـــل التـــابع إموعــة العشـــريغ باســـتةدام منــول  األمـــم املتحـــدة  - 86

 6 للسياسات العاملية
ومســـتدام إىل مقـــرري السياســـات رت جمموعـــة العشـــريغ بشـــأن سياســـات االقتصـــاد الكلـــي والتنميـــة لتحقيـــق منـــو قـــوي  - 87

 6 ومتوازن
 4 تعزيز قدرة البلدان النامية املدينة علت إعادة التفاوض بشأن ديوهنا الرمسية رت نادي باريا - 88
 2 إىل مقرري السياسات رت البلدان النامية لتنفيذ أفضل املمارسات فيما يتعلق بعمل األمم املتحدة رت جمال الديون  - 89
البلــدان الناميــة بشــأن كيفيــة بنــاء القــدرة علــت الصــمود رت االقتصــاد الكلــي للتةفيــف مــغ وإىل مقــرري السياســات رت  - 90

 2 ةدة عدم االستقرار املاا
وإىل مــوظفي إدارة الـــديون بشـــأن تعزيـــز قــدرات ومؤسســـات إدارة الـــديون رت البلـــدان الناميــة، بالتعـــاون مـــع مرفـــق إدارة  - 91

 5 الديون التابع للبن  الدوا
تســجيل ورصــد ديوهنــا ا ارجيــة، تعزيــز القــدرة التقنيــة للبلــدان الناميــة والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا ارةلــة انتقاليــة علــت  - 92

 1 لل  قضايا احلوكمة رت اا
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تعزيـــز قـــدرة الشـــعب الفلســـ ي  رت جمـــال وضـــع السياســـات االقتصـــادية وتيســـة التجـــارة والسياســـات التجاريـــة واإلدارة  - 93  

واس اتيجيات التنمية وتنمية املشـاريع و/أو االسـتثمارات، وأيضـا تعزيـز اإلدارة والتنسـيق الفنيـ  ملشـاريع التعـاون  املالية
 4 التق  املنف ذة لفائدته

إىل مقرري السياسات رت البلدان النامية بشأن السياسة الصناعية، ضـمغ إطـار اسـتعراض سياسـات التحـول اإلنتـاجي  - 94
 2 منظمة التعاون والتنمية رت امليدان االقتصادي( )باالش اك مع

إىل مقرري السياسات رت البلدان النامية بشأن كيفية استةدام مؤشرات األونكتاد فيمـا يتعلـق باإلجهـاد املـاا والقـدرة  - 95
 2 علت حتمل الديون 

نيـة الراميـة إىل حتسـ  القـدرة علـت حتمـل إىل مقرري السياسات رت البلـدان الناميـة بشـأن اسـ اتيجيات السياسـات الوط - 96
 2 الديون وإجراء املفاوضات بشأن هذه الديون 
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 1ت من الموارد: البرنامج الفرعي االحتياجا  

 

 

 الثابتة الوظائف  )بآالا دوالرات الواليات املتحدة( املوارد

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 63 64 365,9 21 044,0 20 املوارد املتعلقة بالوظائف 

 – – 953,8 2 010,0 3 املوارد رة املتعلقة بالوظائف 

 63 64 319,7 24 054,0 23 المجمو  الفرعي 

 1 1 906,1 10 012,8 11 املوارد ا ارجة عغ امليزانية

 64 65 225,8 35 066,8 34 المجمو  

  
دوالر مقارنـــة باعتمـــادات  1 265 700دوالر، والـــ  تعكـــا زيـــادة صـــافية ابلـــ   24 319 700ت  ـــي املـــوارد البال ـــة  12-56 

 ، 4-ا 9 ، و5-ا 11 ، و1-مـــــــــــــد 4 ، و2-مـــــــــــــد 1وظيفـــــــــــــة ) 63تكـــــــــــــاليف متويـــــــــــــل ، 2017- 2016الفـــــــــــــ ة 
ــــة الرئيســــية( و 4 ، و2-ا 3 ، و3-ا 10 و ــــة ا ــــدمات العامــــة )الرتب ــــة ا ــــدمات العامــــة )الرتــــب  21 مــــغ فئ مــــغ فئ

دوالر(، وتكــــاليف االةتياجــــات رــــة املتعلقــــة بالوظــــائف، اــــا رت للــــ  تكــــاليف املــــوظف   21 365 900األخــــرى(( )
 األخـــــــرى، وتكـــــــاليف االستشـــــــاري ، وا ـــــــرباء، وســـــــفر املـــــــوظف ، وا ـــــــدمات التعاقديـــــــة، ومصـــــــروفات التشـــــــ يل العامـــــــة 

 رنامج عمل األونكتاد ضمغ إطار هذا الربنامج الفرعي.دوالر(، لتنفيذ ب 2 953 800)
 ة الســنت  لســبع وظــائف جديــدة دوالر تــرتبط أساســا بتــوفة خمصصــات خــال فــ 1 265 700والزيــادة الصــافية البال ــة  12-57 

متشـــــيا مـــــع قـــــراري اجلمعيـــــة العامـــــة  2017-2016( أنشـــــئ  رت الفـــــ ة 2-ا 1و  3-ا 1و  4-ا 3و  5-ا 2)
وخ ــة عمــل أديــا أبابــا،  2030، اــا رت للــ  تقــدمي الــدعم لتنفيــذ خ ــة التنميــة املســتدامة لعــام 71/272 و 70/247

ضـــمغ مـــا يتعلـــق بتنفيـــذ خ ـــة التنميـــة  2016ويقابـــل هـــذه الزيـــادة جزئيـــا شـــ ب لنفقـــات رـــة متكـــررة مت تكبـــدها رت عـــام 
( 2-واةدة ملوظف معاون للشؤون االقتصادية )ا وخ ة عمل أديا أبابا، واإلل اء املق ح لوظيفة 2030املستدامة لعام 

 . 2019-2018بسبب أوجه الكفاءة ال  يعتزم املؤمتر حتقيقها رت ف ة السنت  
دوالر،  10 906 100قـــع أن تبلـــ  ، ست ســـتةدم املـــوارد ا ارجـــة عـــغ امليزانيـــة، املتو 2019-2018وخـــال فـــ ة الســـنت   12-58 

 ت  ية أنش ة التعاون التق . رت
 

 2البرنامج الفرعي   
 االستثمار والمشاريع  

 دوالر 25 070 700االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
 

تقــع املســؤولية الفنيــة عــغ هــذا الربنــامج الفرعــي علــت عــاتق شــعبة االســتثمار واملشــاريع. وســي نف ذ هــذا الربنــامج الفرعــي وفقــا  12-59 
، 2019-2018مغ ا  ة الربناجمية لف ة السنت   10مغ الربنامج  2بالتفصيل حت  الربنامج الفرعي لاس اتيجية املبينة 

 وللت يةات ال  قد ت دخل الةقا علت هذا الربنامج.
 



 الدولي ألغراض التنميةالتعاون  الجزء الرابع
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 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  
 

الشــامل والتنميــة املســتدامة مــغ خــال االســتثمار وتنميــة املشــاريع مــغ أجــل تعزيــز بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة، ضــمان النمــو : هوودف المنةمووة
 .والتصنيع، والتنويع االقتصادي، وليئة فرل العمل، وإةراز التقدم  و حتقيق أهداا التنمية املستدامة

 
 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

حتســـــــ  قـــــــدرة البلـــــــدان علـــــــت معاجلـــــــة  )أ(
القضـــــــــــــايا الرئيســـــــــــــية والناشـــــــــــــئة املتصـــــــــــــلة 
باالســـتثمار وتفاعلـــه مـــع املســـاعدة اإلمنائيـــة 
ـــة والتجـــارة والتكامـــل اإلقليمـــي وعلـــت  الرمسي

 حتقيق التنمية ب ريقة مستدامة

املصــــــــلحة رت جمــــــــال  عــــــــدد أصــــــــحاب ‘1’
االســتثمار الــذيغ يبل ــون عــغ حتســغ قــدرلم 
علـــــــت معاجلـــــــة القضـــــــايا الرئيســـــــية املتصـــــــلة 
باالســـتثمار نتيجـــًة للمســـاعدة الـــ  يقـــدمها 

 األونكتاد

 170 180 240 240 األداء املستهدا
 170 230 240  التقديري األداء
 226 193   الفعلي األداء

الصــــــادرة عــــــغ الــــــدول عــــــدد البيانــــــات  ‘2’
األعضــــاء الــــ  تشــــة فيهــــا إىل أهنــــا نفــــذت 
األدوات واملنهجيــة الــ  قــدمها األونكتــاد رت 

 جمال االستثمار الدوا

 30 35 37 40 األداء املستهدا
 30 35 37  التقديري األداء
 30 31   الفعلي األداء

النســـــــبة املئويـــــــة ألصـــــــحاب املصـــــــلحة  ‘3’ 
فائدة املشاركة رت املنتـدى الذيغ يشةون إىل 
 العاملي لاستثمار

    60 األداء املستهدا

   60  التقديري األداء 

     الفعلي األداء 

ــــادة قــــدرة البلــــدان الناميــــة والبلــــدان  )ب( زي
ال  متر اقتصادالا ارةلة انتقالية علت وضع 
وتنفيـــذ اســـ اتيجيات وسياســـات الجتـــذاب 

منهـــا ب يـــة حتقيـــق االســـتثمارات واالســـتفادة 
 التنمية املستدامة

عـــدد البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــ  متـــر  ‘1’
ـــــــــ  تنفـــــــــذ  ـــــــــة ال ـــــــــة انتقالي اقتصـــــــــادالا ارةل
االســــــــ اتيجيات والسياســــــــات والتوصــــــــيات 
الازمة الجتذاب االستثمار وتعزيز مسا ته 
رت النمـــــــــو الشـــــــــامل ورت أهـــــــــداا التنميـــــــــة 

يقـــــدمها املســـــتدامة نتيجـــــة للمســـــاعدة الـــــ  
 األونكتاد

 30 35 42 42 األداء املستهدا
 30 40 40  التقديري األداء
 41 36   الفعلي األداء

عـــدد البلـــدان الناميـــة والبلـــدان الـــ  متـــر  ‘2’ 
اقتصـــــادالا ارةلـــــة انتقاليـــــة، الـــــ  تبـــــ   أن  
أداءها املتصل باالسـتثمار قـد سـج ل بفضـل 
ــــــــنا اســـــــــتناداً  إىل  مســــــــاعدة األونكتـــــــــاد حتس 

 مؤشرات مرجعية خمتلفة

 25 28 30 32 األداء املستهدا
 25 28 30  التقديري األداء
 25 30   الفعلي األداء

زيــــــادة القــــــدرة علــــــت معاجلــــــة القضــــــايا  ) (
الرئيســـــــــــية والناشــــــــــــئة املتصـــــــــــلة باتفاقــــــــــــات 
االســتثمار الدوليــة وأبعادهــا اإلمنائيــة، فضــاً 

 عغ صيارتها وتنفيذها

البيانــــــات الصــــــادرة عــــــغ الــــــدول عــــــدد  ‘1’
ـــــذ،  األعضـــــاء الـــــ  تشـــــة فيهـــــا إىل أهنـــــا ت نف 
بفضـــــل مســـــاعدة مــــــغ األونكتـــــاد، أنشــــــ ة 
داعمــة لب عــد التنميــة املســتدامة مــغ اتفاقــات 

 االستثمار الدولية

 120 80 160 170 األداء املستهدا
 75 155 160  التقديري األداء
 150 91   الفعلي األداء
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 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

أصــــــــحاب املصــــــــلحة رت جمــــــــال عــــــــدد  ‘2’ 
االســـتثمار الـــذيغ يتبـــادلون ا ـــربات وأفضـــل 
املمارســـــــات بشـــــــأن ب عـــــــد االســـــــتدامة مـــــــغ 

 اتفاقات االستثمار الدولية

    100 األداء املستهدا

   100  التقديري األداء 

     الفعلي األداء 

تعزيـــــــز فهـــــــم القضـــــــايا املتعلقـــــــة بتنميـــــــة  )د(
ـــــادة  اإلمكانـــــات املشـــــاريع والقـــــدرة علـــــت زي

اإلنتاجية والتكنولوجية مـغ خـال سياسـات 
 تنمية املشاريع

عــدد البلــدان الــ  ت ب ــق تــدابة وأدوات  ‘1’
سياســـــــة األونكتـــــــاد رت تصـــــــميم سياســـــــات 
لــدا إىل تعزيــز قـــدرة شــركالا علــت تنظـــيم 

 املشاريع واملنافسة

 27 23 32 32 األداء املستهدا
 27 30 32  التقديري األداء
 30 34   الفعلي األداء

عدد البلـدان الـ  تسـتةدم اإلرشـادات  ‘2’ 
واألدوات ال  وضعها األونكتـاد رت جمـاالت 
احملاســــبة وتنميــــة املشــــاريع وروابــــط األعمــــال 

 التجارية وتقارير الشركات 

 20 25 30 30 األداء املستهدا
 20 28 30  التقديري األداء
 27 26   الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

ي نترظر أن  قق الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة علت اف اض ما يلي: )أ( إتاةة معلومات وبيانـات اقتصـادية وماليـة  12-60 
دقيقـــة ومســـتكملة علـــت الصـــعيديغ الق ـــري واإلقليمـــيأ )ب( لـــغ يكـــون هنـــاك نقـــص كبـــة رت املـــوارد ا ارجـــة عـــغ امليزانيـــة 

لتمويل برامج التعاون التق أ ) ( ستكون هناك إرادة سياسية متواصلة لتحقيـق توافـق رت اآلراء رت االجتماعـات املةصصة 
احلكوميــة الدوليــة بشــأن اإلجــراءات الــ  يتعــ  اختالهــا لتحقيــق هــدا الربنــامجأ )د( تــوافر الظــروا والقــدرات لــدى الــدول 

 املائمة. األعضاء مغ أجل اعتماد السياسات وتنفيذ التوصيات
 

 النواتج
 ، ست نجرز النواتج التالية:2019-2018خال ف ة السنت   12-61 
 

  16-12اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 العدد النواتج
  تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء )الميزانية العادية( - ألف  

  اجلمعية العامة

  اهليئات التداوليةوثائق 

 2 تقرير األم  العام عغ االستثمار وريادة األعمال ألرراض التنمية املستدامة، ةسب االقتضاء - 1
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 االقتضاءالدورة ا امسة عشرة للمؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب  - 2
  جملا التجارة والتنمية
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 العدد النواتج
  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات  

 4 الدورات السنوية والتنفيذية للمجلا - 3
  وثائق اهليئات التداولية

 2 مغ جدول األعمال: االستثمار مغ أجل التنمية 9تقارير بشأن البند  - 4
  وامليزانية الربناجميةالفرقة العاملة املعنية باإلطار االس اتيجي 

   تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 اجتماعات الفرقة العاملة - 5
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 16 الدورات السنوية للجنة - 6
 12 اجتماعات ا رباء املتعددة السنوات بشأن مواضيع حتددها الدول األعضاء  - 7

  وثائق اهليئات التداولية

 4 التقارير املقدمة إىل اللجنة عغ مواضيع تقررها اللجنة - 8
 2 تقارير اللجنة - 9
 2 ال  سيحددها اإلاالتقارير املقدمة إىل اجتماعات ا رباء ال  تعقدها اللجنة بشأن املسائل  - 10
 2 تقارير اجتماعات ا رباء املتعددة السنوات - 11

  فريق ا رباء العامل احلكومي الدوا املع  باملعاية الدولية للمحاسبة واإلباس

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

باملعاية الدولية للمحاسبة واإلباس )فريق ا ـرباء ملعـاية الدورات السنوية لفريق ا رباء العامل احلكومي الدوا املع   - 12
 12 احملاسبة واإلباس(

  وثائق اهليئات التداولية

 4 مذكرات مقدمة إىل الدورات السنوية لفريق ا رباء العامل احلكومي الدوا املع  باملعاية الدولية للمحاسبة واإلباس - 13
  املنتدى العاملي لاستثمار

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 16 الدورة نصف السنوية للمنتدى العاملي لاستثمار - 14
  وثائق اهليئات التداولية

 3 تقارير املنتدى العاملي لاستثمار - 15
  أفرقة ا رباء املةصصة 

 1 املسائل املتعلقة باالستثمار املباشر األجنيب ال  تكتسي أ ية كربى بالنسبة البلدان النامية  - 16
 2 األثر اإلمنائي لاستثمار املباشر األجنيب وأنش ة املشاريع املتعددة اجلنسيات - 17
 2 مغ تقرير االستثمار العاملي 2019وعام  2018املواضيع املتصلة ب بع  عام  - 18
 1 استعراض أفضل املمارسات رت االستثمار املسؤول - 19
 1 مراجعة املنهجية املتبعة رت استعراضات سياسات االستثمار وأنش ة املتابعة - 20
 2 املسائل امل روةة رت اتفاقات االستثمار الدولية وبعدها اإلمنائي - 21
 1 ات اهلادفة إىل تشجيع االستثمار وتيسةهاستعراض وتبادل ا ربات بشأن جيل جديد مغ االس اتيجي - 22
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اســتعراض وتبــادل ا ــربات بشــأن أفضــل املمارســات رت تشــجيع االســتثمار مــغ أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة علــت  - 23  

 1 الصعيديغ الوط  واحمللي
 1 اجلوانب اإلمنائية حلقو  امللكية الفكرية - 24
 1 املستدامةريادة األعمال وأهداا التنمية  - 25
 1 استعراض وتنفيذ سياسات ت وير املشاريع - 26
 2 استعراض تبادل املمارسات اجليدة رت تنفيذ مت لبات االستدامة وإباس الشركات بشأن أهداا التنمية املستدامة - 27
  األنشطة الفنية األخرى )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( -باء 

  متكررةمنشورات 

 2 تقرير االستثمار العاملي - 28
 2 حملة عامة - تقرير االستثمار العاملي - 29
 2 قضايا احملاسبة واإلباس الدولي : استعراض سنوي - 30
 2 جملة الشركات عرب الوطنية - 31
 1 املستفادةاالستثمار املباشر األجنيب رت أقل البلدان منوا: املمارسات الفضلت والدرو   - 32

  منشورات رة متكررة

 8 استعراضات سياسات االستثمار وتقارير التنفيذ - 33
 2 سلسلة ا دمات االستشارية - 34
 4 تقارير عغ االستثمار املباشر األجنيب ألرراض التنمية، اا رت لل  بشأن االستثمار املسؤول واملستدام - 35
 4 مرصد وكاالت تشجيع االستثمار - 36
 4 تقارير عغ قضايا االستثمار وسياساته الداعمة للتنمية - 37
 2 املسائل املتعلقة حبقو  امللكية الفكرية مغ أجل التنمية - 38
 2 املسائل املتعلقة بت وير املشاريع - 39
 2 قضايا احملاسبة واإلباس - 40
 6 مرصد اال اهات العاملية رت جمال االستثمار - 41
 6 السياسات االستثماريةمرصد  - 42
 1 التقارير املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات - 43

  املعارض واجلوالت املصحوبة ارشديغ واحملاضرات

 15 حماضرات عغ املسائل املتصلة بعمل الربنامج الفرعي - 44
  كتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية جدارية وجمموعات مواد إعامية

 4 مواد إعامية عغ االستثمار وتنظيم املشاريع ألرراض التنمية - 45
 4 املستجدات املتعلقة باملعاية الدولية للمحاسبة واإلباس - 46
 4 الرسالة اإلخبارية عغ برنامج ت وير ريادة األعمال إمربيتي  - 47
 20 أخبار سريعة بشأن اتفا  االستثمار الدوا - 48
 24 بشأن شبكة ال ويج الذكيأخبار سريعة  - 49
 4 كتيبات ونشرات تروبية - 50
 2 ملفات تروبية - 51
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  النشرات الصحفية واملؤمترات الصحفية  

 10 تقرير االستثمار العاملي إصدار - 52
 5 إصدار نشرات صحفية عغ منشورات أخرى - 53
 10 الربنامجإةاطات صحفية ومقابات ومؤمترات صحفية تتعلق بنواتج  - 54

  املواد التقنية

 6 أدلة االستثمار - 55
 4 تقارير عغ التدابة املؤثرة رت االستثمار الدوا - 56
 4 مذكرات تتعلق بقضايا اتفاقات االستثمار الدولية - 57
 2 موجزات عغ ةقو  امللكية الفكرية ألرراض سياسات التنمية - 58
 1 إمربيتي  والصات التجاريةمواد تدريبية بشأن برنامج  - 59
قواعـــد بيانـــات عـــغ االســـتثمار املباشـــر األجنـــيب وأنشـــ ة املؤسســـات املتعـــددة اجلنســـيات، وعمليـــات الـــدمج والتملـــ  العـــابرة  - 60

 2 للحدود
 1 قواعد بيانات السياسات الوطنية - 61
 4 قواعد بيانات إلك ونية تتعلق باتفاقات االستثمار الدولية - 62
 1 مركز سياسات االستثمار - 63
 1 بوابة التسجيل العاملي - 64

  اإلسهام رت النواتج املش كة

 1 منشور احلالة والتوقعات االقتصادية رت العاملاإلسهام رت تناول املسائل املتصلة بالربنامج الفرعي ضمغ  - 65
  الميزانية(التعاون التقني )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن  -جيم 

  ا دمات االستشارية

تقـــدمي ا ـــدمات االستشـــارية للبلـــدان الناميـــة رت وضـــع السياســـات الراميـــة إىل اجتـــذاب االســـتثمار املباشـــر األجنـــيب  - 66
 10 واالستفادة منه

االســـتثمار وتنميـــة تقـــدمي ا ـــدمات االستشـــارية للبلـــدان الناميـــة بشـــأن التنويـــع االقتصـــادي والتحـــول اهليكلـــي مـــغ خـــال  - 67
 10 املشاريع

تقــــدمي املســــاعدة إىل البلــــدان الناميــــة، وال ســــيما أقــــل البلــــدان منــــوا واإموعــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة، رت اــــع  - 68
اإلةصـــاءات والتحلـــيات املتعلقـــة باالســـتثمار، اـــا رت للـــ  األثـــر اإلمنـــائي امل تـــب عـــغ االســـتثمار املباشـــر األجنـــيب 

 6 الشركات املتعددة اجلنسياتوأنش ة 
تقــدمي ا ــدمات االستشــارية إىل احلكومــات والتجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة بشــأن املســائل املتصــلة باتفاقــات  - 69

 8 االستثمار الدولية وجانبها املتصل بالتنمية املستدامة 
ودون اإلقليميـــة بشـــأن اجلوانـــب اإلمنائيـــة حلقـــو  امللكيـــة تقـــدمي ا ـــدمات االستشـــارية إىل احلكومـــات والتجمعـــات اإلقليميـــة  - 70

 4 الفكرية
 10 تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية رت تنفيذ ومتابعة التوصيات املنبثقة عغ عمليات استعراض سياسالا االستثمارية - 71
 7 املع ا هبا دوليا رت جمال احملاسبة واإلباستقدمي املساعدة إىل البلدان النامية رت تنفيذ املعاية واملمارسات  - 72
تقــدمي املســاعدة إىل احلكومــات والتجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة رت تعزيــز قــدرالا علــت إجــراء البحــوث وحتليــل  - 73

رت للــ   السياسـات فيمــا يتعلـق بــاألثر اإلمنـائي لاســتثمار املباشـر األجنــيب وأنشـ ة املشــاريع املتعـددة اجلنســيات، اـا
 4 أشكال اإلنتا  الدوا رة القائمة علت املسا ة رت رأ  املال

 8 تقدمي املساعدة إىل وكاالت تشجيع االستثمار الوطنية ودون الوطنية، وكذل  إىل  معالا اإلقليمية والدولية - 74
 6 إمربيتي ت وير مراكز إمربيتي  القائمة وتقدمي املساعدة هلا، وتعزيز شبكات مراكز  - 75
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 12 تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية مغ خال برنامج تيسة األعمال التجارية  - 76  
مســاعدة احلكومــات والتجمعــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وال ســيما رت أفريقيــا، علــت ت ــوير آليــات إقليميــة لتيســة  - 77

 2 واملستدامة.ةشد املوارد املالية لتحقيق التنمية الشاملة للجميع 
مســاعدة البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة رــة الســاةلية والــدول اجلزريــة الصــ ةة الناميــة  - 78
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 17-12اجلدول 
 2االحتياجات من الموارد: البرنامج الفرعي   

 

 

 الثابتة الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 76 77 292,6 24 546,1 24 بالوظائفاملوارد املتعلقة  
 – – 778,1 778,1 املوارد رة املتعلقة بالوظائف 

 76 77 070,7 25 324,2 25 المجمو  الفرعي 

 – – 805,7 7 884,6 7 املوارد ا ارجة عغ امليزانية

 76 77 876,4 32 208,8 33 المجمو  

  

 دوالر مقارنـــــــــــــة باعتمــــــــــــــادات  253 500دوالر، الـــــــــــــ  تعكــــــــــــــا نقصـــــــــــــانا قــــــــــــــدره  25 070 700املـــــــــــــوارد البال ــــــــــــــة  12-63 
ــــــل 2017-2016الفــــــ ة    ،5-ا 10 ، و1-مــــــد 3 ، و2-مــــــد 1وظيفــــــة ) 76، ســــــتوفر املةصصــــــات الازمــــــة لتموي

فئة ا ـدمات العامـة مغ  20 مغ فئة ا دمات العامة )الرتبة الرئيسية( و 1 ، و2-ا 8 ، و3-ا 19 ، و4-ا 14 و
دوالر(، واالةتياجات رة املتعلقة بالوظائف، اا رت للـ  تكـاليف املـوظف  األخـرى  24 292 600األخرى(( ) )الرتب

األونكتــاد ضــمغ دوالر(، لتنفيــذ برنــامج عمــل  778 100واالستشــاري ، وا ــرباء، وســفر املــوظف  وا ــدمات التعاقديــة )
 الفرعي. إطار هذا الربنامج

ــــال   12-64  ــــة ا ــــدمات العامــــة دوالر إىل اإلل ــــاء املقــــ ح لوظيفــــة واةــــدة ملســــاعد فريــــ 253 500ويعــــزى النقصــــان الب ق )مــــغ فئ
 . 2019-2018األخرى(( بسبب أوجه الكفاءة ال  يعتزم املؤمتر حتقيقها رت ف ة السنت   )الرتب

دوالر،  7 805 700وقـــع أن تبلـــ   ارجـــة عـــغ امليزانيـــة، املت، ست ســـترةدم املـــوارد ا2019- 2018وخـــال فـــ ة الســـنت   12-65 
 ت  ية أنش ة التعاون التق . رت

 
 3البرنامج الفرعي   
 التجارة الدولية والسلع األساسية  

 دوالر 28 528 300االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   
الفرعــي علــت عــاتق شــعبة التجــارة الدوليــة والســلع األساســية. وســينف ذ هــذا الربنــامج تقــع املســؤولية الفنيــة عــغ هــذا الربنــامج  12-66 

مــغ ا  ـــة الربناجميــة لفــ ة الســـنت   10مــغ الربنــامج  3الفرعــي وفقــا لاســ اتيجية املبي نـــة بالتفصــيل حتــ  الربنــامج الفرعـــي 
 ، وللتعديات ال  قد ت دخل الةقا علت هذا الربنامج.2018-2019

 



 التجارة والتنمية 12الباب 

 

17-05745 35/57 

 

  18-12اجلدول 
 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  

 
اصـة كفالة املشاركة الفعالة والنوعية واملفيدة جلميع البلدان رت التجارة الدولية، اا رت لل  عغ طريق معاجلة االةتياجـات والتحـديات ا : هدف المنةمة

 .النامية املعتمدة علت السلع األساسيةال  تواجهها البلدان 
 

 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

تعزيــز تنفيــذ التــدابة مــغ جانــب البلــدان  )أ(
الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والبلــدان 

ارةلـــة انتقاليـــة، هبـــدا الـــ  متـــر اقتصـــادالا 
انــدماجها بشــكل مفيــد رت النظــام التجــاري 
الــدوا وليئــة بيئــة مواتيــة للتنميــة املســتدامة، 
مـــــــغ خـــــــال حتســـــــ  فهـــــــم كيفيـــــــة وضـــــــع 
 السياسات التجارية وتعزيز القدرات الوطنية

عــدد اإلجــراءات )مثــل تنفيــذ التوصــيات  ‘1’
املتعلقــــة بالسياســــات( الــــ  تتةــــذها البلــــدان 

سســـــــــات الـــــــــ  تتلقـــــــــت مســـــــــاعدة مـــــــــغ واملؤ 
األونكتـــــــاد، لتعزيـــــــز مشـــــــاركتها رت اتفاقــــــــات 
التجارة اإلقليميـة واملتعـددة األطـراا ورت أطـر 
التعــاون والشــراكات، اــا رت للــ  املفاوضــات 
التجاريـــة فيمـــا بـــ  بلـــدان اجلنـــوب وعمليـــات 

 االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

   20 20 األداء املستهدا

   20  التقديري األداء

     الفعلي األداء

عــدد اإلجــراءات )مثــل تنفيــذ التوصــيات  ‘2’
رت جمــــال السياســــات( الــــ  تتةــــذها البلــــدان 

ـــــة  دمـــــا  الشـــــوارل املتعلقـــــة بالتجـــــارة إلالنامي
والقـدرة اإلنتاجيــة والعمالــة والتنميــة رت أنســب 
 سياسالا الوطنية املتعلقة بالتجارة وا دمات

   18 18 املستهدااألداء 

  16 18  التقديري األداء 

  15   الفعلي األداء 

تعزيـــز عمليـــة اختـــال القـــرارات التجاريـــة  )ب(
 واملتعلقـــة بالتجـــارة للبلـــدان الناميـــة، و اصـــة
تلــ  املوجــودة رت أفريقيــا وأقــل البلــدان منــواً، 
فضــــاً عــــغ البلــــدان الناميــــة رــــة الســــاةلية 

الناميـــة ورةهـــا مـــغ والـــدول اجلزريـــة الصـــ ةة 
االقتصـــــــــادات الضـــــــــعيفة هيكليـــــــــاً واهلشـــــــــة 
والصــــــ ةة، والبلــــــدان الــــــ  متــــــر اقتصــــــادالا 
ارةلـــــــــة انتقاليـــــــــة والبلـــــــــدان لات الــــــــــدخل 
املتوســــــــــط، وفقــــــــــاً الةتياجالــــــــــا، وتنفيـــــــــــذ 
إجــــراءات ملعاجلــــة آثــــار اإلعانــــات والتــــدابة 
 اجلمركية ورة اجلمركية علت التجارة والتنمية

عــدد املســتفيديغ الــذيغ يبي نــون الفائــدة  ‘1’
العائــــدة علــــت التنميــــة املســــتدامة مــــغ نظــــام 
التحاليــــــــــل واملعلومــــــــــات التجاريــــــــــة التــــــــــابع 
ــــــــــاد، ومؤشــــــــــراته اإلةصــــــــــائية لات  لدونكت
الصـــــلة، ومــــــا يــــــوفره مــــــغ تــــــدريب رت جمــــــال 
التحليــــــــل التجــــــــاري ومنشــــــــورات البحــــــــوث 

 املتعلقة بالسياسات التجارية 

   ال ين بق 300 األداء املستهدا

   300  التقديري األداء

     الفعلي األداء

عـــــــــــدد اإلجـــــــــــراءات احملـــــــــــددة )مثـــــــــــل  ‘2’
الت يــــــةات املدخلــــــة علــــــت األنظمــــــة وزيــــــادة 
التـــــدابة املتعلقـــــة بالشـــــفافية( الـــــ  تتةـــــذها 
الـــــدول األعضـــــاء علـــــت الصـــــعيد الـــــوط  أو 
اإلقليمي أو املتعدد األطراا هبدا تبسـيط 

التـــدابة رـــة اجلمركيـــة رت التجـــارة أو تنســـيق 
الدوليـــة، اـــا رت للـــ  ختفيـــف احلـــواجز رـــة 
اجلمركيــة التعســفية أو رــة املــربرة رت التجــارة 

 الدولية أو إزالتها، اساعدة األونكتاد

 6 8 8 8 األداء املستهدا
 6 8 8  التقديري األداء
 6 8   الفعلي األداء



 الدولي ألغراض التنميةالتعاون  الجزء الرابع
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 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

ــــــــز اعتمــــــــاد التشــــــــريعات  ) ( ــــــــة تعزي الوطني
واإلقليميــــــــــــة املتعلقــــــــــــة باملنافســــــــــــة و ايــــــــــــة 
املســـــتهل ، وت ويرهـــــا وحتســـــ  إنفالهـــــا رت 
البلــدان الناميــة والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا 

 ارةلة انتقالية

عــــــدد البلــــــدان الناميــــــة والبلــــــدان الــــــ  متــــــر 
ـــــ  اعتمـــــدت  ـــــة ال اقتصـــــادالا ارةلـــــة انتقالي
 تشــــريعات وأطــــرا مؤسســــية تتعلــــق باملنافســــة
ــــــذلا  و ايــــــة املســــــتهل ، أو نق حتهــــــا أو نف 
نتيجــًة لت بيقهــا أفضــل املمارســات والقــوان  
النمولجية واستعراضات األقران ال  يقدمها 

 األونكتاد

 15 17 19 21 األداء املستهدا
 15 17 21  التقديري األداء
 33 17   الفعلي األداء

ــــام البلــــدان الناميــــة، و اصــــة  )د( حتســــ  قي
تلــ  املوجــودة رت أفريقيــا وأقــل البلــدان منــواً، 
فضــــاً عــــغ البلــــدان الناميــــة رــــة الســــاةلية 
والـــدول اجلزريـــة الصـــ ةة الناميـــة ورةهـــا مـــغ 
االقتصـــــــــادات الضـــــــــعيفة هيكليـــــــــاً واهلشـــــــــة 
والصــــــ ةة، والبلــــــدان الــــــ  متــــــر اقتصــــــادالا 
ارةلـــــــــة انتقاليـــــــــة والبلـــــــــدان لات الــــــــــدخل 

ا، بوضــع وتنفيـــذ املتوســط، وفقــاً الةتياجالــ
أهــداا رت جمــاالت التجــارة والبيئــة والتنميــة 
املســــتدامة واســــ اتيجيات اقتصــــادية مبتكــــرة 

 علت ايع املستويات

عــــــدد البلــــــدان الناميــــــة والبلــــــدان الــــــ  متــــــر 
ــــــة الــــــ  وضــــــع   اقتصــــــادالا ارةلــــــة انتقالي
ونف ذت سياسات وبـرامج ومبـادرات معياريـة 

املتاةـــة وترتيبـــات مؤسســـية لتســـةة الفـــرل 
للتجـــارة رت املنتجـــات املفضـــلة بيئيـــاً، اـــا رت 
للــــــــــ  التجــــــــــارة البيولوجيــــــــــة والصــــــــــناعات 

 اإلبداعية، اساعدة مغ األونكتاد

 34 34 36 36 األداء املستهدا
 34 34 36  التقديري األداء
 34 34   الفعلي األداء

تعزيـــز قـــدرة البلـــدان الناميـــة، وال ســـيما  )هــــ(
منـواً والبلـدان الـ  متـر اقتصـادالا أقل البلدان 

ارةلة انتقالية، علت وضع وتنفيـذ سياسـات 
 اريــة  عــل املــرأة تســتفيد أكثــر مــغ الفــرل 

 الناشئة عغ التجارة الدولية

النســبة املئويــة ألصــحاب املصــلحة املشــارك  
ـــــغ  رت األنشـــــ ة الق ريـــــة ممـــــغ يؤكـــــدون حتس 
قــــــــدرلم علــــــــت حتديــــــــد ومعاجلــــــــة احلــــــــواجز 
التجاريـــــــة اجلنســـــــانية والعقبـــــــات اجلنســـــــانية 

 القائمة رت جانب العرض

    70 األداء املستهدا

   60  التقديري األداء

     الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

اقتصـادية وماليـة  ي نتظر أن  قق الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة علت اف اض ما يلي: )أ( إتاةة معلومات وبيانـات 12-67 
دقيقـــة ومســـتكملة علـــت الصـــعيديغ الق ـــري واإلقليمـــيأ )ب( لـــغ يكـــون هنـــاك نقـــص كبـــة رت املـــوارد ا ارجـــة عـــغ امليزانيـــة 
املةصصـــة لتمويـــل بـــرامج التعـــاون التقـــ أ ) ( تـــوافر الظـــروا والقـــدرات لـــدى الـــدول األعضـــاء مـــغ أجـــل اعتمـــاد وتنفيـــذ 

 السياسات واالس اتيجيات.
 النواتج
 ، ست نجز النواتج التالية:2019-2018خال ف ة السنت   12-68 
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 19-12اجلدول 
 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 العدد النواتج
  تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء )الميزانية العادية( -ألف   

  اجلمعية العامة

  لاجتماعاتتقدمي ا دمات الفنية 

 4 اجتماعات اللجنة الثانية، ةسب االقتضاء - 1
  وثائق اهليئات التداولية

 2 تقارير عغ التجارة الدولية والتنمية - 2
 1 تقرير عغ اال اهات والتوقعات العاملية للسلع األساسية - 3

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 1 الدورة ا امسة عشرة للمؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب االقتضاء  - 4
  وثائق اهليئات التداولية

 1 تقارير وورقات ررفة اجتماعات املؤمتر، اا رت لل  االجتماعات التحضةية، ةسب االقتضاء - 5
  اإلا االقتصادي واالجتماعي

  لاجتماعاتتقدمي ا دمات الفنية 

 1 اجتماعات اإلا وهيئاته الفرعية - 6
  جملا التجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 الدورات السنوية والتنفيذية للمجلا - 7
  وثائق اهليئات التداولية

 2 مسائل  ددها اإلا، ةسب االقتضاءتقارير عغ اال اهات السائدة رت التجارة، واللوائح واملعاية التجارية، وعغ  - 8
 2 تقارير خمصصة عغ اال اهات والتوقعات املتعلقة بالسلع األساسية - 9

  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االس اتيجي وامليزانية الربناجمية 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 اجتماعات الفرقة العاملة - 10
  والتنميةجلنة التجارة 

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 16 الدورات السنوية للجنة - 11
 30 اجتماعات ا رباء رت سنة واةدة وعلت سنوات متعددة بشأن مواضيع حتددها الدول األعضاء - 12

  وثائق اهليئات التداولية

 2 وثائق املعلومات األساسية للجنة ةسب االقتضاء - 13
 1 املعلومات األساسية املتعلقة بالتدابة رة اجلمركية ومعاية االستدامةوثائق  - 14
 4 وثائق معلومات أساسية الجتماعات ا رباء املتعددة السنوات بشأن ا دمات والتنمية والتجارة - 15
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االقتصـادية املواتيـة علـت ايـع تعزيـز البيئـة ”وثـائق معلومـات أساسـية الجتمـا  ا ـرباء املتعـدد السـنوات بشـأن موضـو   - 16  

 2 ، ةسب االقتضاء“املستويات دعما لتنمية شاملة ومستدامة
 6 وثائق املعلومات األساسية والتقارير املتعلقة بالسلع األساسية الجتماعات ا رباء املتعددة السنوات، ةسب االقتضاء - 17

  ستهافريق ا رباء احلكومي الدوا املع  بقانون املنافسة وسيا

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 6 الدورات السنوية لفريق ا رباء احلكومي الدوا - 18
  وثائق اهليئات التداولية

 6 تقارير عغ املسائل ال  سيقررها فريق ا رباء احلكومي الدوا، ةسب االقتضاء - 19
  املستهل  فريق ا رباء احلكومي الدوا املع  بقانون وسياسات  اية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 الدورات السنوية لفريق ا رباء احلكومي الدوا - 20
  وثائق اهليئات التداولية

 4 تقارير عغ املسائل ال  سيقررها فريق ا رباء احلكومي الدوا، ةسب االقتضاء - 21
  أفرقة ا رباء املةصصة

 1 للتجارة الدولية وتكاليف التجارةاملشهد املت ة  - 22
 1 التحديات ال  تواجه التجارة الدولية والفرل املتاةة أمامها مغ أجل تعزيز التنمية املستدامة  - 23
فريـــق ا ـــرباء املةصـــص املعـــ  بـــدور قـــوان  وسياســـات املنافســـة رت تعزيـــز التنميـــة املســـتدامة والتجـــارة عـــغ طريـــق تعزيـــز  - 24

 2 فسية احمللية والدولية للبلدان الناميةالقدرة التنا
 1 املنتدى العاملي للسلع األساسية - 25
 1 املؤمتر واملعرض املعنيان بتجارة ومتويل النفط وال از واملناجم - 26
 1 اجتما  أصحاب املصلحة املتعدديغ بشأن السلع األساسية والتنمية - 27
  العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية(األنشطة الفنية األخرى )الميزانية  -باء 

  منشورات متكررة

  دراسات حتليلية بشأن القضايا الرئيسية التالية املتعلقة بالتجارة والتنمية الشاملة للجميع: - 28

 10 القضايا املتعلقة بالسياسات رت التجارة الدولية 
 4 التجاريةاال اهات السائدة رت التجارة الدولية والسياسات  
 2 الدول النامية رت دراسات التجارة الدولية 
 2 حتقيق مكاسب إمنائية مغ النظام التجاري الدوا ومغ املفاوضات التجارية 
 2 قضايا راهنة تتعلق بقانون املنافسة والتنمية 
 2 قضايا راهنة تتعلق بقانون  اية املستهل  والتنمية 
 6 والبيئة، اا رت لل  ت ة املناخ، رت تعزيز التنمية املستدامة الشاملة للجميعالعاقة ب  التجارة  
 1 تقرير السلع األساسية والتنمية - 29

  منشورات رة متكررة

  دراسات ق رية وإقليمية حتليلية عغ املواضيع التالية: - 30

الشــاملة للجميـع، اــا رت للــ  أثــر اهلجـرة علــت التنميــة، وأثــر السياسـات التجاريــة واملفاوضــات التجاريـة الدوليــة والتنميــة  
 7 حتويات املهاجريغ علت التنمية، وأثر احلواجز رة اجلمركية علت التجارة والتنمية
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 العدد النواتج
 2 استعراضات سياسات ا دمات   

 3 التجارة ونو  اجلنا 
 2 استعراضات األقران ال وعية لقوان  وسياسات املنافسة 
 2 األقران ال وعية لقوان  وسياسات  اية املستهل استعراضات  
 5 التجارة والبيئة والتنمية املستدامة 
 1 املكاسب التجارية واإلمنائية مغ االقتصاد ا ا  
 1 استعراض التجارة والبيئة والتنمية 
 1 البعد اإلمنائي لاقتصاد ا ا  
 1 التجارة والزراعة 
 4 الدراسات التحليلية بشأن ت وير السلع األساسية واال ار هبا  - 31
 4 حملة عغ السلع األساسية - 32
 1 ةالة االعتماد علت السلع األساسية  - 33

  املعارض واجلوالت املصحوبة ارشديغ واحملاضرات

 10 االقتضاءحماضرات ومعارض عغ املسائل لات الصلة بعمل الربنامج الفرعي، ةسب  - 34
  كتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية جدارية وجمموعات مواد إعامية

 2 تقارير عغ أعمال املساعدة التقنية ال  يقدمها األونكتاد رت جمال السياسات املتعلقة باملنافسة و اية املستهل  - 35
 1 تقرير املنتدى العاملي للسلع األساسية  - 36
 1 املؤمتر واملعرض املعني  بتجارة ومتويل النفط وال از واملناجمتقرير  - 37
 2 رسائل إخبارية عغ نظام األفضليات املعمم، ومواد إعامية لات صلة - 38
 2 كتيب/نشرة تروبية عغ التجارة ونو  اجلنا - 39
 2 بعمل الربنامج الفرعي، ةسب االقتضاء كتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية جدارية وجمموعات مواد إعامية تتعل ق - 40

  النشرات الصحفية واملؤمترات الصحفية

 4 نشرات صحفية ومؤمترات صحفية متعلقة بعمل الربنامج الفرعي، ةسب االقتضاء - 41
 2 كتيب وصحيفة وقائع عغ رالية األونكتاد لقانون املنافسة - 42
 2 لقانون  اية املستهل كتيب وصحيفة وقائع عغ رالية األونكتاد  - 43
 6 مواد إعامية عغ السلع األساسية - 44

  املناسبات ا اصة

 1 املنتدى العاملي للةدمات - 45
 2 ملتقت خال بالتجارة ونو  اجلنا - 46
 2 أسبو  التدابة رة اجلمركية - 47
 1 مؤمتر التجارة البيولوجية  - 48
 1 ملتقت خال باالقتصاد ا ا  - 49

  املواد التقنية
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ليـــل واملعلومـــات التجاريـــة، ت ــوير وحتـــدي  قواعـــد البيانــات ا اصـــة بنظـــام احلـــل التجــاري العـــاملي املتكامـــل ونظــام التحا - 50  

للــ  التــدابة رــة اجلمركيــة، وقاعــدة بيانــات احلــواجز رــة اجلمركيــة رت ســيا  التعــاون مــع املنظمــات الشــريكة رت  رت اــا
 2 الشفافية رت جمال التجارةإطار مبادرة 

 5 وةدات تدريبية بشأن مواضيع رت جمال املفاوضات التجارية الدولية - 51
 2 حتدي  صفحات األونكتاد علت اإلن ن  لات الصلة بالربامج واألنش ة املنف ذة رت إطار الربنامج الفرعي - 52
 5 أو إضفاء ال ابع احمللي عليهاحتدي  اإموعة التعليمية بشأن التجارة ونو  اجلنا  - 53
 4 مواد تقنية بشأن قضايا املنافسة و اية املستهل  رت إطار مبادرة الشراكة رت جمال البحوث التابعة لدونكتاد - 54
 2 دليل بشأن  اية املستهل  -55
 2 القانون النمولجي بشأن املنافسة - 56
 2 استعراض سو  ركاز احلديد  - 57
 2 إةصاءات ركاز احلديد  - 58
 2 حتدي  صفحات األونكتاد علت اإلن ن  لات الصلة بالربامج واألنش ة املنف ذة رت إطار الربنامج الفرعي  - 59
 1 كتيبات بشأن تصنيف التدابة رة اجلمركية - 60
 3 كتيبات وموجزات للسياسات بشأن: نظام األفضليات املعمم والوصول إىل األسوا  - 61
 1 كتيبات وموجزات للسياسات بشأن وكالة املنافسة الفعالة - 62
 2 املنافسة الوطنية وقوان   اية املستهل  )قرل مدمج( - 63

  املوارد السمعية والبصرية

 4 دورة تدريبية علت اإلن ن  بشأن التدابة رة اجلمركية - 64
 1 مدمج( الدبلوماسية التجارية وتسوية املنازعات )قرل - 65
 6 وقائع االجتماعات ال  أجراها الربنامج الفرعي - 66
 2 حتدي  املواد السمعية البصرية للحزمة التعليمية بشأن التجارة ونو  اجلنا، أو إضفاء ال ابع احمللي علت هذه املواد - 67
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 .20-12رت اجلدول  3يرد توزيع املوارد للربنامج الفرعي  12-69 
 

 20-12اجلدول 
 3البرنامج الفرعي  االحتياجات من الموارد:  

 

 الثابتة الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 83 84 856,5 27 110,0 28 املوارد املتعلقة بالوظائف 
 – – 671,8 671,8 املوارد رة املتعلقة بالوظائف 

 83 84 528,3 28 781,8 28 المجمو  الفرعي 

 – – 094,5 7 166,1 7 املوارد ا ارجة عغ امليزانية

 83 84 622,8 35 947,9 35 المجمو  

  
ــــــــ   28 528 300املــــــــوارد البال ــــــــة  12-70  ــــــــ  تعكــــــــا نقصــــــــانا ابل ــــــــة باعتمــــــــادات الفــــــــ ة دوال 253 500دوالر، وال  ر مقارن

، 4-ا 15 ، و5-ا 12 ، و1-مــــــــــد 5 ، و2-مــــــــــد 1وظيفــــــــــة ) 83متويــــــــــل  ، ســــــــــت  ي تكــــــــــاليف2016-2017
دوالر( وتكــــــاليف  27 856 500مـــــغ فئــــــة ا ـــــدمات العامــــــة )الرتـــــب األخــــــرى(( ) 23 ، و2-ا 7 ، و3-ا 20 و

ــــ  تكــــاليف املــــوظف  األخــــرى واالستشــــاري  وا ــــرباء وســــفر املــــوظف   االةتياجــــات رــــة املتعلقــــة بالوظــــائف، اــــا رت لل
 دوالر(، لاض ا  بربنامج العمل املدر  ضمغ إطار الربنامج الفرعي. 671 800التعاقدية ) وا دمات

دوالر إىل اإلل ـــاء املقـــ ح لوظيفـــة واةـــدة ملســـاعد شـــؤون املـــوظف  )مـــغ فئـــة ا ـــدمات  253 500ويعـــزى النقصـــان البـــال   12-71 
 .2019-2018حتقيقها رت ف ة السنت  العامة )الرتب األخرى(( بسبب أوجه الكفاءة ال  يعتزم املؤمتر 

دوالر، سـوا ت سـتةدم  7 094 500، واملتوقـع أن تبلـ  2019-2018واملوارد ا ارجة عغ امليزانيـة خـال فـ ة السـنت   12-72 
 رت ت  ية أنش ة التعاون التق .
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 4البرنامج الفرعي   
 التكنولوجيا واللوجستيات  
 دوالر 16 635 600إعادة تقدير التكاليف(: االحتياجات من الموارد )قبل   

تتوىل املسؤولية الفنية عغ هذا الربنامج الفرعي شعبة التكنولوجيا واللوجستيات. وسـي نفذ الربنـامج الفرعـي وفقـا لاسـ اتيجية  12-73 
وللت يــةات  ،2019-2018مــغ ا  ــة الربناجميــة لفــ ة الســنت   10مــغ الربنــامج  4املبينــة بالتفصــيل رت الربنــامج الفرعــي 

 ال  قد ت دخل الةقا علت هذا الربنامج.
 

 21-12اجلدول 

 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  
اـا رت للـ  تسـةة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ألرـراض  ،تعزيز النمـو والتنميـة الشـامل  مـغ خـال العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار: هدف المنةمة

 التنميةأ وا دمات اللوجستية التجارية ال   مع ب  الكفاءة واملرونة واالستدامةأ وبرامج التدريب وبناء القدرات
 

 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

حتســــــــ  كفــــــــاءة واســــــــتدامة ا ــــــــدمات  )أ(
اللوجســـتية التجاريـــة للبلـــدان الناميـــة وبعـــ  

 اقتصادالا ارةلة انتقالية البلدان ال  متر

عـــــــــــدد اإلجـــــــــــراءات )مثـــــــــــل ا  ـــــــــــط ‘ 1’
والسياســـات( الــــ  تتةـــذها البلــــدان الناميــــة 

انتقاليــة والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا ارةلــة 
اســـــــاعدة مـــــــغ  ،واملؤسســـــــات لات الصـــــــلة

لتحســـــــــ  النقـــــــــل وا ـــــــــدمات  ،األونكتـــــــــاد
 ،اللوجستية والكفاءة التجارية وكفاءة املوانع
بوسائل منها خف  تكاليف النقل وحتسـ  

ــــــــرابط  ،املــــــــرور العــــــــابر وتيســــــــة التجــــــــارة وت
شـبكات النقــل وتعزيــز نظــم النقــل املســتدامة 

التجـــارة ملنظمـــة  واملرنـــة وتنفيـــذ اتفـــا  تيســـة
 وإنشاء إطار قانو  داعم ،التجارة العاملية

 22 21 22 22 األداء املستهدا
 22 22 21  التقديري األداء
 22 21   الفعلي األداء

عـــــدد البلـــــدان الناميـــــة والبلـــــدان الـــــ  متـــــر  ‘2’ 
اقتصـادالا ارةلـة انتقاليـة الـ  تسـجل زيـادة رت  
كفــاءة إدارة ااركهــا )مــثاً مــغ خــال تقلــيص 
وق  التةليص اجلمركي للسـلع وزيـادة حتصـيل 
اإليـــرادات( اســـاعدة مـــغ برنـــامج النظـــام اآلا 

 للبيانات اجلمركية التابع لدونكتاد

 22 22 22 22 األداء املستهدا
 22 22 22  التقديري األداء
 22 22   الفعلي األداء

عدد البلدان الناميـة الـ  تسـجل حتسـنا  ‘3’
رت أداء خدمالا اللوجستية التجاريـة اسـتناداً 
إىل مؤشــــرات مرجعيــــة تتعلــــق باللوجســــتيات 

وةدوث لل  رت  ،وكفاءة تصريف األعمال
بعــــ  البلــــدان الــــ  متــــر اقتصــــادالا ارةلــــة 

 اساعدة مغ األونكتاد ،انتقالية

  5 5 5 األداء املستهدا

 5 5 5  التقديري األداء
  5   الفعلي األداء
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 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

ــغ فهــم واعتمــاد ا يــارات وأفضــل  )ب( حتس 
علــــــت الصــــــعيديغ  ،املمارســــــات السياســــــاتية

مــغ جانــب البلــدان الناميــة  ،الــوط  والــدوا
 ،والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا ارةلــة انتقاليــة
رت جمـــــــــــال تســـــــــــةة العلـــــــــــم والتكنولوجيـــــــــــا 

ـــــة اـــــا رت للـــــ   ،واالبتكـــــار ألرـــــراض التنمي
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ـــــــ  تتةـــــــذها  عـــــــدد اإلجـــــــراءات احملـــــــددة ال
البلــدان الناميــة والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا 

اســـــاعدة مـــــغ األونكتـــــاد  ،ارةلـــــة انتقاليـــــة
)مثــــــل إدخــــــال ت يــــــةات علــــــت السياســــــات 

لتنفيــــذ بــــرامج ترمــــي إىل تعزيــــز  ،واألنظمــــة(
ــــــا واالبتكــــــار  ــــــم والتكنولوجي مســــــا ات العل
وتكنولوجيـــــــــا املعلومـــــــــات واالتصـــــــــاالت رت 

 التنمية

 30 29 30 30 األداء املستهدا
 30 30 30  التقديري األداء
 30 31   الفعلي األداء

تعزيـــــــــز القـــــــــدرات رت البلـــــــــدان الناميـــــــــة  ) (
والبلــدان الــ  متــر اقتصــادالا ارةلــة انتقاليــة 
رت جمـــــاالت التجــــــارة واالســـــتثمار واملســــــائل 
امل اب ـــة هبـــدا حتســـ  تنميتهـــا االقتصـــادية 

 وقدرلا علت التنافا

ـــــــ  تتةـــــــذها  عـــــــدد اإلجـــــــراءات احملـــــــددة ال
الــ  متــر اقتصــادالا البلــدان الناميــة والبلــدان 

ـــــز مهـــــارات  ـــــة مـــــغ أجـــــل تعزي ارةلـــــة انتقالي
ومعــارا مواردهــا البشــرية ومؤسســالا احملليــة 
رت جمـــــاالت التجــــــارة واالســـــتثمار واملســــــائل 

نتيجـــــــة للمســـــــاعدة الـــــــ   ،املرتب ـــــــة بـــــــذل 
 يقدمها األونكتاد

 16 10 10 10 األداء املستهدا
 10 10 10  التقديري األداء
 16 10   الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

يتوقع أن  قق الربنامج الفرعي أهدافه واإلجنازات املتوقعة منـه علـت افـ اض مـا يلـي: )أ( تـوافر معلومـات وبيانـات اقتصـادية  12-74 
التعــاون وماليــة مســتكملة ودقيقــة علــت الصــعيديغ الق ــري واإلقليمــيأ )ب( عــدم وجــود أوجــه عجــز كبــةة رت متويــل بــرامج 

التقـــ  مـــغ مـــوارد خارجـــة عـــغ امليزانيـــةأ ) ( وجـــود إرادة سياســـية مســـتمرة لتحقيـــق توافـــق اآلراء رت االجتماعـــات احلكوميـــة 
الدوليــة بشــأن اإلجــراءات الــ  ينب ــي اختالهــا لتحقيــق هــدا الربنــامجأ )د( تــوافر الظــروا والقــدرات لــدى الــدول األعضــاء 

 وصيات املائمة.مغ أجل اعتماد السياسات وتنفيذ الت
 النواتج
 ست حق ق النواتج التالية: ،2019-2018خال ف ة السنت   12-75 
 

 22-12اجلدول 

 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 العدد النواتج
  العادية( )الميزانية الخبراء وهيئات الدولية الحكومية الهيئات إلى الخدمات تقديم - ألف  

  العامة اجلمعية

  لاجتماعات: الفنية ا دمات تقدمي

 3  االقتضاء ةسب، الثانية اللجنة اجتماعات - 1
  التداولية اهليئات وثائق
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 العدد النواتج
 اإلقليمـي الصـعيديغ علـت ومتابعتها املعلومات إتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ رت احملرز التقدم عغ العام األم  تقرير - 2  

 2 والدوا
 1 التنمية ألرراض والتكنولوجيا العلم تسةة عغ العام األم  تقرير - 3

  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر

  لاجتماعات: الفنية ا دمات تقدمي

 1  االقتضاء ةسب، التحضةية االجتماعات لل  رت اا، للمؤمتر عشرة ا امسة الدورة - 4
  واالجتماعي االقتصادي اإلا

  لاجتماعات: الفنية ا دمات تقدمي

 2 املعلومات إتمع العاملية القمة متابعة تتناول ال  واالجتماعي االقتصادي للمجلا السنوية الدورات - 5
  التنمية ألرراض والتكنولوجيا العلم بتسةة املعنية اللجنة

  لاجتماعات: الفنية ا دمات تقدمي

 32  هلا التابعة ا رباء أفرقة تعقدها ال  الدورات ب  فيما واالجتماعات للجنة السنوية الدورات - 6
 6 باإلن ن ( املتعلقة العامة السياسة مسائل رت التعاون بتعزيز واملع  للجنة )التابع العامل الفريق اجتما  - 7

  التداولية اهليئات وثائق

مــة التقــارير - 8  الــ  والتقــارير الــدورات بــ  ملــا اجتماعالــا رت اللجنــة خــرباء أفرقــة وإىل الســنوية دورالــا رت اللجنــة إىل املقد 
 12 ا رباء وأفرقة اللجنة تعدها

 1 للجنة والعشريغ احلادية السنوية الدورة إىل التعاون بتعزيز املع  العامل الفريق تقرير - 9
  والتنمية التجارة جملا

  لاجتماعات الفنية ا دمات تقدمي

 2 للمجلا والتنفيذية السنوية الدورات اجتماعات - 10
  الربناجمية وامليزانية االس اتيجي باإلطار املعنية العاملة الفرقة

  لاجتماعات الفنية ا دمات تقدمي

 4 العاملة الفرقة اجتماعات - 11
  والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة

  لاجتماعات الفنية ا دمات تقدمي

 7 للجنة السنوية الدورات - 12
 6 األعضاء الدول حتددها مواضيع بشأن متعددة سنوات وعلت واةدة سنة رت أةادية ا رباء اجتماعات - 13
  التداولية اهليئات وثائق

 6 الدورات هذه وتقارير للجنة السنوية للدورات األساسية املعلومات وثائق - 14
 واالبتكـار والتكنولوجيـا بـالعلم املتصـلة املسـائل بشـأن السـنوات املتعـددة ا ـرباء الجتماعـات أساسـية معلومـات وثائق - 15

 7 االجتماعات هذه وتقارير
  والتنمية التجارة جلنة

  لاجتماعات الفنية ا دمات تقدمي

 2 للجنة السنوية الدورات - 16
 12 التجارة وتيسة التجارية واللوجستيات بالنقل املع  السنوات املتعدد ا رباء اجتما  - 17
  التداولية اهليئات وثائق
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 العدد النواتج
، التجـــارة وتيســـة التجاريـــة واللوجســـتيات النقـــل بشـــأن الســـنوات املتعـــدد ا ـــرباء الجتمـــا  أساســـية معلومـــات وثـــائق - 18  

 4 االجتما  هذا وتقارير
  الرقمي واالقتصاد اإللك ونية بالتجارة املع  الدوا احلكومي ا رباء فريق

  لاجتماعات الفنية ا دمات تقدمي

 12 الدوا احلكومي ا رباء فريق اجتماعات - 19
  التداولية اهليئات وثائق

 2 االقتضاء ةسب، الدوا احلكومي ا رباء فريق إىل مقد مة ومذكرات تقارير - 20
   املةصصة ا رباء أفرقة

 واالبتكـار واالتصـاالت( املعلومـات تكنولوجيـا لل  رت )اا التكنولوجيا دور بشأن املةصصة ا رباء أفرقة اجتماعات - 21
 4 التكنولوجيا نقل تفعيل ألرراض لل  رت اا، التنمية رت

 2 التجارة وتيسة النقل بشأن املةصص ا رباء فريق اجتماعات - 22
 1 (2018) البشرية املوارد وتنمية التدريبية القدرات بتعزيز املع  االستشاري األونكتاد فريق - 23
  الميزانية( عن الخارجة العادية/الموارد )الميزانية األخرى الفنية األنشطة - باء

  املتكررة املنشورات

 1 له( عام )واستعراض 2018 لعام واالبتكار التكنولوجيا بشأن األونكتاد تقرير - 24
 1 له( عام )واستعراض 2019 لعام املعلومات اقتصاد بشأن األونكتاد تقرير - 25
 2 البحري بالنقل املتعلق االستعراض - 26

  املتكررة رة املنشورات

 3  واالبتكار والتكنولوجيا العلوم جمال رت الوطنية للسياسات األونكتاد استعراضات - 27
 رت التكنولوجيــا نقــل تــأثة عــغ الدراســات للــ  رت اــا، واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم عــغ الراهنــة األونكتــاد دراســات - 28

 4 والتنمية التجارة
 3 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال رت األونكتاد لسياسات االستعراضات - 29
 3 اإللك و  الفضاء قوان  عغ األونكتاد تقارير - 30
 4 التجارة وتسهيل بالنقل متعلقة دراسات - 31
 2  التجاري التدريب برنامج إطار ضمغ املوانع إدارة سلسلة - 32

  واحملاضرات ارشديغ املصحوبة واجلوالت املعارض

 اإللك ونيــــة والتجــــارة واالتصــــاالت املعلومــــات وتكنولوجيــــا، واالبتكــــار والتكنولوجيــــا العلــــم مواضــــيع عــــغ حماضــــرات - 33
 4 التنمية ألرراض

  إعامية مواد وجمموعات جدارية بيانية ولوةات وقائع وصحائف كتيبات

 2 األونكتاد لسياسات موجزة تقارير - 34
 1 البشرية املوارد وتنمية التدريبية القدرات بتعزيز املع  االستشاري األونكتاد فريق تقرير - 35
 10 االقتضاء ةسب، الفرعي الربنامج بعمل املتعلقة املسائل عغ إعامية وجمموعات تروبية وكراسات م ويات - 36
 8 التجارةأ وتسهيل النقل عغ اإلخبارية الرسالة - 37
 4 اجلمركية للبيانات اآلا للنظام اإلخبارية الرسالة - 38

  الصحفية: واملؤمترات الصحفية النشرات
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 العدد النواتج
 ا ــرباء وأفرقــة التنميــة ألرــراض والتكنولوجيــا العلــم بتســةة املعنيــة للجنــة الســنوية بالــدورات متصــلة صــحفية نشــرات - 39  

 4  هلا التابعة
 2 2018إصدار تقرير األونكتاد بشأن التكنولوجيا واالبتكار  - 40
 2 2019إطا  تقرير األونكتاد بشأن اقتصاد املعلومات  - 41
 3 واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم املتعلقة الوطنية للسياسات األونكتاد استعراضات إصدار - 42
 2 املتعلق بالنقل البحريإصدار االستعراض  - 43
 12 االقتضاء ةسب، الفرعي الربنامج بنواتج تتعلق صحفية ومؤمترات ومقابات للصحفي  إةاطة واجتماعات، أنباء - 44
  التقنية املواد

 1 التنمية ألرراض والتكنولوجيا العلم بتسةة املعنية للجنة الشبكي املوقع - 45
 1 التعاون بتعزيز املع  العامل للفريق الشبكي املوقع - 46
 2 التنمية ألرراض والتكنولوجيا العلم بتسةة املتعلقة السياسات جمال رت القدرات بناء مواد - 47
 1 االبتكار سياسات جمال رت للتعلم اإللك ونية املنصة - 48
 1 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا لقيا  شبكي موقع - 49
 1 اإللك و  الفضاء قوان  لتعقب العاملي املرقب - 50
 1 للجميع اإللك ونية للتجارة الشبكي املوقع - 51
 4 التنمية ألرراض واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بشأن لدونكتاد التقنية املذكرات - 52
 1 املعلوما  االقتصاد إةصاءات علت التدريبية األونكتاد دورة - 53
 1 اجلمركية للبيانات اآلا للنظام الشبكي املوقع - 54
 1 اجلمركية للبيانات اآلا للنظام العاملي التقرير - 55
 1 الفرعي الربنامج إطار رت املنفذة واألنش ة بالربامج الصلة لات اإلن ن  علت األونكتاد صفحات حتدي  - 56
 1 املستدام البضائع لنقل الشبكية املنصة - 57
 1 التجارة لتيسة الوطنية اللجان بشأن اإلن ن  علت مستود  - 58
 1 البشرية املوارد ت وير خال مغ القدرات بناء عغ تدريبية مواد التجاري التدريب برنامج تضم  - 59
 )باســـــتةدام الـــــدورات مـــــواد - التجاري التدريب برنامج إطار ضمغ، الدولية التجارة جمال رت التدريب ت وير - 60

 2  املتعددة( الوسائط
 1 شبكي( )موقع التجاري التدريب برنامج إطار رت بعد عغ التعلم منصة - 61
 االقتصـادي األعمـال جـدول رت الرئيسـية القضـايا عـغ P166 الفقـرة إطـار رت اإلقليميـة األونكتـاد لدورة الشبكي املوقع - 62

 1 هلا مقرا جنيف مغ تتةذ ال  للوفود قصةة دراسية ودورة، الدوا
 1 الدوا االقتصادي األعمال جدول رت الرئيسية القضايا بدورة خال اإللك و  للتعلم منول  - 63
 الدراســــية والــــدورة اإلقليميــــة األونكتــــاد بــــدورة ا اصــــة الدراســــية الــــدورات وإدارة املســــتعمل  تســــجيل بيانــــات قاعـــدة - 64

 1 هلا مقرا جنيف مغ تتةذ ال  للوفود القصةة
  املش كة النواتج رت املسا ة

 2 للجميع اإللك ونية التجارة مبادرة وإدارة تنسيق - 65
 2  التكنولوجيا تيسة آللية التابعة الوكاالت ب  املش كة العمل فرقة تقرير رت إسهامات - 66
 التنميــة أهــداا لبلــوس واالبتكــار والتكنولوجيــا العلــم بتســةة املعــ  املصــلحة أصــحاب املتعــدد املنتــدى رت مســا ات - 67
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 العدد النواتج
  ا ارجي  املستعمل  لفائدة دراسية ةلقات  

 رت الــدوا االقتصــادي األعمــال جــدول رت الرئيســية القضــايا عــغ P166 الفقــرة إطــار رت تدريبيــة دورات وتنســيق إعــداد - 68
 واحملـــيط وآســـيا، الكـــارييب البحـــر ومن قـــة الاتينيـــة وأمريكـــا، وأفريقيـــا، آســـيا رـــرب رت انتقاليـــة ارةلـــة متـــر الـــ  البلـــدان
 5 اهلادئ

 12  هلا مقرا جنيف مغ تتةذ ال  للوفود P166 الفقرة إطار رت قصةة دراسية دورات - 69
  والبصرية السمعية املوارد

 1 والتمويل املستدام البضائع بنقل املتعلقة التدريبية للدورات داعمة مواد - 70
 4  التجاري التدريب لربنامج الوسائط متعددة تدريبية مواد - 71
 5 الدوا االقتصادي األعمال جدول رت الرئيسية بالقضايا املتعلقة الدراسية للدورات داعمة مواد - 72
  الميزانية( عن الخارجة العادية/الموارد )الميزانية التقني التعاون - جيم

  االستشارية ا دمات

 واالبتكــــار والتكنولوجيــــا العلــــم تســــةة سياســــات بشــــأن الناميــــة البلــــدان رت السياســــات ملقــــرري استشــــارية خــــدمات - 73
 2 التنمية ألرراض

 املعلومــات لتكنولوجيــا العمليــة واجلوانــب السياســات بشــأن الناميــة البلــدان رت السياســات ملقــرري استشــارية خــدمات - 74
 2 التنمية ألرراض اإللك ونية والتجارة واالتصاالت

 املعلومــــات تكنولوجيــــا قيــــا  بشــــأن الناميــــة البلــــدان رت املعنيــــ  واملســــؤول  السياســــات ملقــــرري استشــــارية خــــدمات - 75
 2 واالتصاالت

 وبالنقـل الدوليـة التجـارة بتيسـة املتعلقـة الدوليـة والقواعد واملعاية والصكوك النقل سياسات بشأن استشارية خدمات - 76
 6 وأمنه

 6 احلقائق تقصي بعثات خال مغ املوانع( )مش لي السياسات ملقرري استشارية خدمات - 77
  العمل وةلقات الدراسية واحللقات التدريبية الدورات

 املسـتدامة التنميـة أهـداا لبلـوس واالبتكـار والتكنولوجيـا العلم تسةة بشأن السياسات ملقرري إقليمية دراسية دورات - 78
 2 ا ال( والق ا  األكادميية واألوساط، املسؤول  كبار فيهم اغ، الرئيسي  املصلحة أصحاب املستهدفة: )الفئات

 السياســات التســا  احلامســة القضــايا معاجلــة عــغ السياســات مقــر ري بــ  فيمــا املعــارا لتبــادل أقاليميــة عمــل ةلقــة - 79
 1 واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم املتعلقة

 ألرــراض اإللك ونيــة والتجــارة واالتصــاالت املعلومــات لتكنولوجيــا والتنظيميــة والقانونيــة والتقنيــة االقتصــادية اجلوانــب - 80
 4 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وقيا  التنمية

 2  واالبتكار والتكنولوجيا بالعلم املتعلقة الوطنية السياسات استعراضات بنتائج املتصلة القدرات بناء - 81
 السياســات للــ  رت اــا، والنقــل التجــارة تيســة جمــاا رت القــدرات لبنــاء تدريبيــة ودورات وحماضــرات دراســية ةلقــات - 82

 20 والتمويل املناخ مع التكيف علت والقادر املستدام والنقل واللوجستيات الوسائط املتعدد والنقل والتشريعات
 3 (2018 املوانع إدارة علت املدرب  )تدريب التجاري التدريب برنامج إطار رت عمل ةلقات - 83
 3 (2019 املوانع إدارة علت املدرب  )تدريب التجاري التدريب برنامج إطار رت عمل ةلقات - 84
 4 تربوية( منهجية ووضع املدرب  )تدريب التجاري التدريب برنامج إطار رت عمل ةلقات - 85
 لوجـه )وجهـا والسـياةة واالسـتثمار بالتجـارة املتصـلة القضـايا بشـأن التجـاري التـدريب برنـامج إطـار رت عمل ةلقات - 86

 7 اإلن ن ( علت و/أو
  امليدانية املشاريع

 ،واللوجســــتيات التجــــارة وتيســــة، الصـــلة لات وا ــــدمات النقــــل جمــــاالت رت واألقاليميـــة واإلقليميــــة الوطنيــــة املشـــاريع - 87
 65 اجلمركية للبيانات اآلا النظام لل  رت اا

 7 التجاري التدريب برنامج إطار ضمغ القدرات وبناء للتدريب برامج - 88
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 .23-12رت اجلدول  4ويرد توزيع املوارد للربنامج الفرعي  12-76 
 

 23-12اجلدول 
 4 البرنامج الفرعي :االحتياجات من الموارد  

 

 الفئة

 الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 49 50 244,6 16 498,1 16 املوارد املتصلة بالوظائف 
 – – 391,0 442,0 املوارد رة املتصلة بالوظائف 

 49 50 635,6 16 940,1 16 المجمو  الفرعي 

 2 2 645,7 43 077,0 44 ا ارجة عغ امليزانيةاملوارد 
 51 52 281,3 60 017,1 61 المجمو  

  
ـــــــــــــ  تعكـــــــــــــا نقصـــــــــــــانا صـــــــــــــافيه  ،دوالر16 635 600املـــــــــــــوارد البال ـــــــــــــة  12-77   دوالر مقارنـــــــــــــة باعتمـــــــــــــادات  304 500ال

  ،4-ا 9 و ،5-ا 5و  ،1-مـــــــد 3و  ،2-مـــــــد 1وظيفـــــــة ) 49متويـــــــل ســـــــت  ي تكـــــــاليف  ،2017-2016الفـــــــ ة 
تكــــــاليف دوالر( و  16 244 600مـــــغ فئــــــة ا ـــــدمات العامــــــة )الرتـــــب األخــــــرى(( ) 13و  ،2-ا 8و  ،3-ا 10 و

اا رت لل  تكاليف املـوظف  األخـرى وتكـاليف االستشـاري  وا ـرباء وسـفر املـوظف   ،االةتياجات رة املتعلقة بالوظائف
 األونكتاد رت إطار الربنامج الفرعي.لتنفيذ برنامج عمل  ،دوالر( 391 000وا دمات التعاقدية )

ــــال  12-78  ــــة ا ــــدمات العامــــة املقــــ ح لل ــــاء اإلدوالر إىل  304 500ويعــــزى النقصــــان الب وظيفــــة واةــــدة ملســــاعد إداري )مــــغ فئ
نفقـــات الوشـــ ب  ،2019-2018األخـــرى(( بســـبب أوجـــه الكفـــاءة الـــ  يعتـــزم املـــؤمتر حتقيقهـــا رت فـــ ة الســـنت   )الرتـــب
وخ ـة عمـل أديـا  2030بتنفيذ خ ة التنميـة املسـتدامة لعـام ضمغ ما يتعلق  2016رت عام  ال  مت تكبدها رةتكر امل رة
 .71/272املعتمدة رت قرار اجلمعية العامة  ،أبابا

 ،دوالر 43 645 700املتوقـــع أن تبلـــ   ،زانيـــةارجـــة عـــغ امليا وارد املـــستســـتةدم  ،2019-2018وخـــال فـــ ة الســـنت   12-79 
 ت  ية أنش ة التعاون التق . رت
   

 5البرنامج الفرعي   
 أفريقيا وأقل البلدان نموا والبرامج الخاصة  
 دوالر 9 708 600االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

الفرعـي علـت عـاتق شـعبة أفريقيـا وأقـل البلـدان منـواً والـربامج ا اصـة. وسـي نفذ الربنـامج تقع املسؤولية الفنية عـغ هـذا الربنـامج  12-80 
مــغ ا  ـــة الربناجميــة لفــ ة الســـنت   10مــغ الربنــامج  5الفرعــي وفقــا لاســ اتيجية املبينـــة بالتفصــيل حتــ  الربنــامج الفرعـــي 

 .وللت يةات ال  قد ت دخل الةقا علت هذا الربنامج ،2018-2019
 

https://undocs.org/ar/٧١/٢٧٢
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 24-12اجلدول 

 أهداف فترة السنتين واإلنجازات المتوقعة ومؤشرات اإلنجاز ومقاييس األداء  
 

دول العمل علت إدما  أفريقيا وأقل البلدان منواً وجمموعات أخرى مغ البلدان ال  تواجه أوضاعاً خاصة )البلدان النامية رة الساةلية وال: هدف المنةمة
ورةهــا مـغ االقتصـادات الضـعيفة هيكليــاً واهلشـة والصـ ةة( رت االقتصـاد العــاملي بشـكل تـدربي ومفيـد مــغ خـال وضـع سياســات اجلزريـة الصـ ةة الناميـة 

 وطنية وتدابة للدعم الدوا لبناء قدرالا اإلنتاجية مغ أجل حتقيق التنمية االقتصادية واحلد مغ الفقر
 

 مقاييا األداء  

  اإلجناز مؤشرات العامة األمانةاإلجنازات املتوقعة مغ 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013        

تعميـــــــق الـــــــوعي وتعزيـــــــز احلـــــــوار بشـــــــأن  )أ(
ــــز التنميــــة  خيــــارات السياســــات العامــــة لتعزي

 االقتصادية رت أفريقيا

عـــدد الـــدول األعضـــاء الـــ  تبلـــ  عـــغ زيـــادة 
قــدرالا علــت إجنــاز عمليــة وضــع السياســات 

بفضـــــل مـــــا بريـــــه األونكتـــــاد مـــــغ  ،الوطنيـــــة
 حبوث وحتليات

 9  12 13 األداء املستهدا
 9 10 12  التقديري األداء
 17 10   الفعلي األداء

تعميـــــق الـــــوعي وتعزيـــــز احلـــــوار بشـــــأن  )ب(
ا يارات السياساتية الازمة ملعاجلة املشـاكل 
اإلمنائية ألقل البلـدان منـواً رت إطـار االقتصـاد 

اا رت لل  البلـدان الـ  تقـ ب مـغ  ،العاملي
 رفع أمسائها مغ قائمة أقل البلدان منواً 

عـــدد الـــدول األعضـــاء الـــ  تبلـــ  عـــغ زيـــادة 
قــدرالا علــت إجنــاز عمليــة وضــع السياســات 

بفضـــــل مـــــا بريـــــه األونكتـــــاد مـــــغ  ،الوطنيـــــة
 حبوث وحتليات

 9  11 12 األداء املستهدا
 9 9 11  التقديري األداء
 9 9   الفعلي األداء

تعزيز القدرات املؤسسـية فيمـا بـ  أقـل  ) (
البلـــدان منـــواً لتعزيـــز بنـــاء القـــدرات اإلنتاجيـــة 

 وجعل التجارة حمركا للنمو والتنمية

عدد أقل البلدان منواً مغ ال  تبل  عغ زيادة 
قـــدرالا نتيجـــًة للمســـاعدة املتصـــلة بالتجـــارة 

اـــا رت للـــ  تلـــ   ،الـــ  يقـــدمها األونكتـــاد
 املقدمة اوجب اإلطار املتكامل املعزز

    15 األداء املستهدا

   15  التقديري األداء

     الفعلي األداء

ـــــــدان  )د( حتســـــــ  القـــــــدرات املؤسســـــــية للبل
النامية رة الساةلية والدول اجلزرية الص ةة 
الناميــــة ورةهــــا مــــغ االقتصــــادات الضـــــعيفة 

والصـــ ةة علـــت تعزيـــز حتوهلـــا هيكليـــا واهلشـــة 
ــــــــت  االقتصــــــــادي وجهــــــــود بنــــــــاء قــــــــدرلا عل

 التكيف

عــدد البلــدان الناميــة رــة الســاةلية والـــدول 
ــــــــــة ورةهــــــــــا مــــــــــغ  ــــــــــة الصــــــــــ ةة النامي اجلزري
االقتصـــــــــادات الضـــــــــعيفة هيكليـــــــــا واهلشـــــــــة 
والصــ ةة الــ  تبلــ  عــغ زيــادة قــدرلا نتيجــًة 
 ـــــدمات التحليـــــل وا ـــــدمات االستشـــــارية 

دمها األونكتــــــاد ورــــــة للــــــ  مــــــغ الــــــ  يقــــــ
 أشكال املساعدة علت حتقيق تقدم هيكلي

    5 األداء املستهدا

   5  التقديري األداء

     الفعلي األداء

  
 العوامل الخارجية

واملعلومـات اإلةصـائية يتوقع أن  قق الربنـامج الفرعـي أهدافـه واإلجنـازات املتوقعـة علـت افـ اض مـا يلـي: )أ( تـوافر البيانـات  12-81 
الازمة وتعزيز التعاون مع املنظمـات لات الصـلةأ )ب( قيـام البلـدان الـ  ي  يهـا الربنـامج الفرعـي واجلهـات الشـريكة هلـا رت 
التنمية بالتنفيذ الفعـال لالتزامـات واألهـداا احملـددة لكـل منهـا والـواردة رت الوثـائق ا تاميـة لشـو املـؤمترات ومـؤمترات القمـة 

اــا رت للــ  عــغ طريــق املــوارد ا ارجــة عــغ امليزانيــةأ  ،لــ  تعقــدها األمــم املتحــدةأ ) ( تــوفة املــوارد املاليــة والبشــرية الكافيــةا
تـــوافر الظـــروا والقـــدرات لـــدى الـــدول األعضـــاء والشـــركاء اإلمنـــائي  مـــغ أجـــل اعتمـــاد السياســـات وتنفيـــذ التوصـــيات  )د(

  .2022–2016ال  ت  ي الف ة  ،ة مغ اإلطار املتكامل املعززمتويل املرةلة الثاني )ه( أاملائمة
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 النواتج
 ست حق ق النواتج التالية: ،2019-2018خال ف ة السنت   12-82 
 

 25-12اجلدول 

 فئات النواتج والنواتج النهائية  

 العدد النواتج
  )الميزانية العادية( تقديم الخدمات إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء - ألف  

  اجلمعية العامة

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 1 ةسب االقتضاء ،اجتما  اجلمعية العامة و/أو جلاهنا - 1
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 1 ةسب االقتضاء  ،اا رت لل  االجتماعات التحضةية ،الدورة ا امسة عشرة للمؤمتر - 2
  اإلا االقتصادي واالجتماعي

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 1 إلا لزم األمر ،جلسات اإلا - 3
 1 اجتماعات جلنة السياسات اإلمنائية - 4

  وثائق اهليئات التداولية

 6 بيانات مواطغ الضعف - 5
 1 ةسب االقتضاء ،املسا ة رت أعمال اللجنة املعنية باملسائل املفاهيمية واملنهجية واإلةصائية لات الصلة - 6

  جملا التجارة والتنمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 12 اجتماعات الدورات السنوية والتنفيذية للمجلا - 7
  وثائق اهليئات التداولية

 2 هبا علت ن ا  األونكتاد لصاحل أقل البلدان منوا: التقرير املرةلي األنش ة املض لع - 8
مة إىل الدورة التنفيذية - 9  4 تقرير عغ األنش ة ال  يض لع هبا األونكتاد لدعم أفريقيا ومذكرة املعلومات األساسية املقد 
م إىل دورة اإلـــــا التنفيذيـــــة  ،2019 و 2018اســـــتعراض عـــــام لتقريـــــر التنميـــــة االقتصـــــادية رت أفريقيـــــا لعـــــامي  - 10 مقـــــد 

 2 للمجلا املةصصة ألفريقيا
التقريـــر املقـــدم إىل جملـــا التجـــارة والتنميـــة بشـــأن املؤشـــرات واملعـــاية املتعلقـــة بالقـــدرات اإلنتاجيـــة رت البلـــدان الناميـــة  - 11

 1 الساةلية رة
تقريــر عــغ اجلهــود الراميــة إىل تشــجيع االســتثمار وبنــاء القــدرات اإلنتاجيــة رت االقتصــادات األخــرى الضــعيفة هيكليــا  - 12

 1 واالقتصادات الص ةة الضعيفة 
تقريــر عــغ املســاعدة املقدمــة إىل الــدول اجلزريــة الصــ ةة الناميــة رت جهودهــا الراميــة إىل معاجلــة أوجــه الضــعف املاديــة  - 13

 1 ادية وتعزيز التحول االقتصادي اهليكلي وبناء القدرة علت الصمود والقدرة اإلنتاجية وفقا ملسار سامواواالقتص
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االس اتيجي وامليزانية الربناجمية

  تقدمي ا دمات الفنية لاجتماعات

 4 اجتماعات الفرقة العاملة - 14
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 العدد النواتج
  أفرقة ا رباء املةصصة   

 2 2019 و 2018لعامي  تقرير أقل البلدان منوا بشأناجتماعات استعراض مغ قبل األقران  - 15
 2 2019 و 2018لعامي  تقرير التنمية االقتصادية رت أفريقيا بشأناجتماعات استعراض مغ قبل األقران  - 16
 1  2024-2014االستعراض الق اعي لتنفيذ برنامج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية رة الساةلية للعقد  - 17
 1 االستعراض الق اعي لتنفيذ مسار ساموا - 18
ســبل ووســائل حتقيــق األهــداا احملــددة رت برنــامج عمــل اســ نبول ضــمغ جمــاالت القــدرات اإلنتاجيــة والتجــارة ألقــل  - 19

 1 البلدان منوا
 1 تنويع الصادرات وإباد فرل العمل رت البلدان النامية - 20
  األنشطة الفنية األخرى )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن الميزانية( - باء

  املنشورات املتكررة

 2 2019 و 2018لعامي  تقرير أقل البلدان منوا - 21
 2 2019 و 2018لعامي  استعراض عام لتقرير أقل البلدان منوا - 22
 2 2019 و 2018لعامي  تقرير التنمية االقتصادية رت أفريقيا - 23
 1 2019تقارير أقل البلدان منوا لعام  - 24

  املنشورات رة املتكررة

 1 قيا  وتقييم القدرات اإلنتاجية رت البلدان النامية رة الساةلية: اآلثار املتعلقة بالسياسات - 25
حبـوث عــغ االسـتةدام الفعــال للــربامج التفضـيلية املتعلقــة بوصــول ايـع املنتجــات إىل األســوا  مـغ دون رســوم اركيــة  - 26

 4 ةصص مفروضة وقواعد املنشأ لصاحل أقل البلدان منوا مغ أجل تنويع منتجات التصدير واألسوا  أو
 2 منشورات صادرة ضمغ إطار برنامج اإلطار املتكامل املعزز - 27
 1 تقييم استدامة النظم واهلياكل األساسية للنقل ومرونتها رت مواجهة املناخ رت الدول اجلزرية الص ةة النامية - 28

  كتيبات وصحائف وقائع ولوةات بيانية جدارية وجمموعات مواد إعامية

 2 تقرير التنمية االقتصادية رت أفريقيا بشأنتقارير موجزة عغ السياسات  - 29
 4 تقرير أقل البلدان منواتقارير موجزة عغ السياسات بشأن  - 30
 2 سلسلة الورقات املتعلقة بالتجارة والفقر - 31

  املعارض واجلوالت املصحوبة ارشديغ واحملاضرات

اا رت لل  اإتمـع  ،حماضرات وعروض عغ قضايا التنمية رت أقل البلدان منوا والبلدان األفريقية مقدمة جلماهة خمتلفة - 32
 8 وعغ العوملة واالس اتيجيات اإلمنائية واتسا  السياسات ،املد  واألوساط األكادميية

  النشرات الصحفية واملؤمترات الصحفية:

 14 الفرعيالنشرات الصحفية واملؤمترات واملقابات الصحفية بشأن نتائج البح  ومق ةات السياسات املتعلقة بعمل الربنامج  - 33
  املسا ة رت النواتج املش كة

م إىل اجلمعيـــة العامـــة عـــغ اســـتعراض منتصـــف املـــدة لربنـــامج عمـــل فيينـــا لصـــاحل  - 34 املســـا ة رت تقريـــر األمـــ  العـــام املقـــد 
 2 2024-2014البلدان النامية رة الساةلية للعقد 

 2 التقرير املوةد لدم  العام عغ التقدم احملرز رت التنفيذ والدعم الدوااملسا ة رت الشراكة اجلديدة مغ أجل تنمية أفريقيا:  - 35
 2 املسا ة رت التقرير املتعلق بتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثا  للبلدان الساةلية النامية  - 36
 2 املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسيةاملسا ة رت تقرير األونكتاد إىل جملا التجارة والتنمية بشأن تنفيذ نتائج  - 37
 2 املسا ة رت تقرير األم  العام عغ أسباب النزا  رت أفريقيا وتعزيز السام الدائم والتنمية املستدامة فيها - 38
 1 املسا ة رت متابعة واستعراض مسار ساموا - 39
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  الميزانية(التعاون التقني )الميزانية العادية/الموارد الخارجة عن  -جيم   

  تقدمي ا دمات االستشارية

 6 مغ برنامج عمل فيينا 5للبلدان النامية رة الساةلية بشأن تنفيذ األولوية  - 40
لتنفيذ مشـرو  ةسـاب التنميـة بشـأن املؤشـرات وقيـا  القـدرات اإلنتاجيـة رت أقـل البلـدان منـوا رـة السـاةلية )األرقـام  - 41

 6 القياسية للقدرة اإلنتاجية(
لوفود أقل البلدان منوا ال  تتةذ مغ جنيف مقرا هلا واملسؤول  املقيم  رت العواصم والق ا  ا ال عغ وصول ايع  - 42

وعـغ قواعـد املنشـأ وإعفـاءات ا ـدمات واملسـائل  ،املنتجات إىل األسـوا  مـغ دون رسـوم اركيـة أو ةصـص مفروضـة
 6 منواالتجارية لات الصلة املرتب ة بأقل البلدان 

عـغ كيفيـة إدمـا  التجـارة  ،جلهات تنسيق اإلطار املتكامل املعزز ووفود أقل البلدان منوا ال  تتةذ مغ جنيف مقـرا هلـا - 43
 4 رت خ  ها اإلمنائية

 8 اا رت لل  ا دمات االستشارية املتعلقة باس اتيجيات االنتقال السلا ،ألقل البلدان منوا - 44
 1 ةسب االقتضاء ،الص ةة النامية بشأن مسائل متعلقة بالتجارة والتنمية للدول اجلزرية - 45
 1 ةسب االقتضاء ،للبلدان األفريقية بشأن مسائل متعلقة بالتجارة والتنمية - 46

  الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وةلقات العمل

املنتجـــات إىل األســــوا  مـــغ دون رســــوم اركيــــة أو ةلقـــات عمــــل ملقـــرري السياســــات التجاريـــة بشــــأن وصـــول ايــــع  - 47
 4 وبشأن قواعد املنشأ وإعفاءات ا دمات واملسائل التجارية لات الصلة املرتب ة بأقل البلدان منوا ،ةصص مفروضة

ةلقـــة عمـــل بشـــأن أنشـــ ة الدراســـة التشةيصـــية للتكامـــل التجـــاري وأنشـــ ة مـــا بعـــد الدراســـة التشةيصـــية للتكامـــل  - 48
 4 املنف ذة ضمغ اإلطار املتكامل املعززالتجاري 

 8 ةلقات عمل وطنية بشأن التحول االقتصادي اهليكلي لتحقيق ا رو  مغ قائمة أقل البلدان منوا - 49
 2 ةلقات عمل إقليمية عغ التقدم اهليكلي احملرز رت بلوس مرةلة ما بعد أقل البلدان منواً  - 50

  املشاريع امليدانية

 2 إىل األسوا  وقواعد املنشأ وإدما  أقل البلدان منوا رت االقتصاد العاملي الوصول - 51
 2 املشاريع لات الصلة باإلطار املتكامل املعزز - 52
 

 .26-12رت اجلدول  5ويرد توزيع املوارد للربنامج الفرعي  12-83 
 

 26-12اجلدول 
 5 البرنامج الفرعي :االحتياجات من الموارد  

 الفئة

 الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 26 25 220,2 9 044,1 9 املوارد املتصلة بالوظائف 
 – – 488,4 488,4 املوارد رة املتصلة بالوظائف 

 26 25 708,6 9 532,5 9 الفرعيالمجمو   

 – – 618,5 1 634,8 1 املوارد ا ارجة عغ امليزانية

 26 25 327,1 11 167,3 11 المجمو  
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ــــــــــــــادة صــــــــــــــافيها  9 708 600املــــــــــــــوارد البال ــــــــــــــة  12-84  ــــــــــــــة باعتمــــــــــــــادات  176 100دوالر، الــــــــــــــ  تعكــــــــــــــا زي  دوالر مقارن
ــــــــل 2017-2016 الفــــــــ ة  ، 4-ا 8 ، و5-ا 4، و 1-مــــــــد 2 ، و2-مــــــــد 1)وظيفــــــــة  26، ت  ــــــــي تكــــــــاليف متوي
دوالر( وتكـــــــــاليف  9 220 200مـــــــــغ فئـــــــــة ا ـــــــــدمات العامـــــــــة )الرتـــــــــب األخـــــــــرى(( ) 7 ، و2-ا 1 ، و3-ا 3 و

لل  تكاليف املـوظف  األخـرى وتكـاليف االستشـاري  وا ـرباء وسـفر املـوظف   رت االةتياجات رة املتعلقة بالوظائف، اا
 دوالر(، لتنفيذ برنامج عمل األونكتاد رت إطار الربنامج الفرعي. 488 400)

( مــغ أجــل 3-دوالر إىل اإلنشــاء املقــ ح لوظيفــة واةــدة ملوظــف شــؤون االقتصــادية )ا 176 100وتعــزى الزيــادة البال ــة  12-85 
الستشـارية املةصصـة، وتـوفة تقدمي الدعم إىل مكتب األونكتاد اإلقليمي ألفريقيـا، ومواجهـة زيـادة ال لـب علـت ا ـدمات ا

الــدعم الفــ  والــدعم املباشــر رت املوقــع لعمــل األونكتــاد رت املن قــة. ويقابــل هــذه الزيــادة اإلل ــاء املقــ ح لوظيفــة موظــف نظــم 
 ( ضمغ إطار عنصر دعم الربامج.3-املعلومات )ا

دوالر،  1 618 500ة، املتوقــــع أن تبلــــ  ، ستســــتةدم املــــوارد ا ارجــــة عــــغ امليزانيــــ2019-2018وخــــال فــــ ة الســــنت   12-86 
 ت  ية أنش ة التعاون التق . رت

 
 

 دعم البرامج - دال 
 دوالر 22 697 400االحتياجات من الموارد )قبل إعادة تقدير التكاليف(:   

الفرعيـة الفنيـة ملسـاعدلا رت ت قدم خدمات دعم الربنـامج إىل أجهـزة تقريـر السياسـات، والتوجيـه التنفيـذي واإلدارة، والـربامج  12-87 
إجناز نوا ها املربجمة. وتنظم ا دمات رت إطار ثاثـة كيانـات هـي دائـرة إدارة املـوارد، ودائـرة الـدعم احلكـومي الـدوا، وقسـم 

 التعاون التق .
رت جمـاالت املـوارد البشـرية وخت ـيط  وتوفر دائرة إدارة املـوارد التنسـيق الشـامل والـدعم املتكامـل لتنفيـذ الربنـامج ولـإلدارة العليـا 12-88 

الـــربامج وامليزانيـــة والشـــؤون املاليـــة، اـــا رت للـــ  إســـداء املشـــورة إىل اإلدارة العليـــا أثنـــاء إدارة كـــل مـــغ امليزانيـــة العاديـــة واملـــوارد 
مات رت جمـاالت ا ارجة عغ امليزانية. وتكفـل هـذه الـدائرة أيضـاً تقـدمي الـدعم الكـارت مـغ ةيـ  تكنولوجيـا املعلومـات وا ـد

دعــم البــىن التحتيــة وت ــوير الــنظم وتبــادل املعــارا واملســاعدة رت إدارة تكنولوجيــا اإلن نــ  وتــوفة خــدمالا اــا يتماشــت مــع 
 معاية األمم املتحدة واملعاية املتبعة رت هذا الق ا .

رة وتقـدمي ا ـدمات لـدورات األونكتـاد الـ  تعقـد  وتتوىل دائرة الدعم احلكـومي الـدوا املسـؤولية عـغ عمليـات اإلعـداد واإلدا 12-89 
كــل أربــع ســنوات، ودورات جملــا التجــارة والتنميــة وأجهزتــه الفرعيــة )اللجــان، واجتماعــات ا ــرباء، والفرقــة العاملــة املعنيــة 

د. وتـــوفر هـــذه الـــدائرة ب طـــار العمـــل االســـ اتيجي وامليزانيـــة الربناجميـــة(، ومـــؤمترات األمـــم املتحـــدة الـــ  ت ـــنظ م برعايـــة األونكتـــا
ا ـــدمات والـــدعم رت جمـــال االتصـــال إىل اإموعـــات اإلقليميـــة وتتـــوىل أيضـــاً املســـؤولية عـــغ رصـــد املتابعـــة املؤسســـية لقـــرارات 
األجهـــزة احلكوميـــة الدوليـــة، وضـــبط اجلـــدول الـــزم  لاجتماعـــات، وحتريـــر الوثـــائق وكتابـــة التقـــارير، ودعـــم املراســـم، وإعـــداد 

 املضيف.اتفاقات البلد 
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يتعلــق بالتعــاون  وميــد  قســم  التعــاون التقــ  األمانــة  بالتوجيهــات رت جمــال السياســات، ويشــجع علــت تــوخي هنــج منســق فيمــا 12-90 
التق ، اا رت لل  استعراض مق ةات املشـاريع، واـع األمـوال، واالتصـال باجلهـات املسـتفيدة واجلهـات املا ـة واملنظمـات 

 ون التق  املتصل بالتجارة.األخرى املعنية بالتعا
 .27-12ويرد توزيع املوارد املرصودة لدعم الربامج رت اجلدول  12-91 
 

 27-12اجلدول 
 دعم البرنامج :االحتياجات من الموارد  

 

 الفئة

 الوظائف  املوارد )بآالا دوالرات الواليات املتحدة(

2016-2017 
2018-2019 

 2019-2018 2017-2016 )قبل إعادة تقدير التكاليف(
     

     امليزانية العادية

 56 59 246,7 16 196,1 17 املوارد املتصلة بالوظائف 
 – – 450,7 6 643,8 6 املوارد رة املتصلة بالوظائف 

 56 59 697,4 22 839,9 23 المجمو  الفرعي 

 12 12 648,7 8 674,9 8 املوارد ا ارجة عغ امليزانية
 68 71 346,1 31 514,8 32 المجمو  

 
 

دوالر مقارنـــة باعتمـــادات الفـــ ة  1 142 500دوالر، الـــ  تعكـــا نقصـــانا صـــافيا ابلـــ   22 697 400واملـــوارد البال ـــة  12-92 
، 2-ا 2 ، و3-ا 7، و 4-ا 5 ، و5-ا 5، و 1-مـد 2وظيفـة ) 56، سـت  ي تكـاليف متويـل 2016-2017

دوالر(  16 246 700مغ فئـة ا ـدمات العامـة )الرتـب األخـرى(( ) 31 و الرئيسية(،مغ فئة ا دمات العامة )الرتبة  4و
وتكاليف االةتياجات رة املتعلقة بالوظـائف، اـا رت للـ  تكـاليف املـوظف  األخـرى وسـفر املـوظف  وا ـدمات التعاقديـة 

 دوالر(.  6 450 700ومصروفات التش يل العامة والضيافة واللوازم واملواد واألثاث واملعدات )
 دوالر أساسا إىل ما يلي:  1 142 500ويعزى النقصان البال  صافيه 12-93 

 دوالر( يعود السبب فيه باألسا  إىل ما يلي: 949 400نقصان صاا رت االةتياجات حت  بند الوظائف ) )أ(  
للشــؤون االقتصــادية  ( وموظــف5-النقــل ا ــارجي املقــ ح لــوظيفت  )كبــة مــوظف  لشــؤون اإلعــام )ا ‘1’   

 مغ هذا التقريرأ 50-12( إىل عنصر التوجيه التنفيذي واإلدارة، علت النحو املب  رت الفقرة 3-)ا
(ب يــــة متويـــل اإلنشــــاء املقـــ ح لوظيفــــة موظــــف 3-اإلل ـــاء املقــــ ح لوظيفـــة موظــــف لـــنظم املعلومــــات )ا ‘2’   

مـــغ  85-12لـــت النحـــو املبـــ  رت الفقـــرة ، ع5( رت إطـــار الربنـــامج الفرعـــي 3-للشـــؤون االقتصـــادية )ا
 هذا التقريرأ

اإلل ــاء املقـــ ح لوظيفـــة واةـــدة ملســاعد إداري )مـــغ فئـــة ا ـــدمات العامــة )الرتـــب األخـــرى(( جـــراء أوجـــه  ‘3’   
 أ2019-2018الكفاءة ال  يعتزم املؤمتر حتقيقها رت ف ة السنت  
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( مـــغ عنصـــر التوجيـــه التنفيـــذي 4-لشـــؤون اإلعـــام )االنقـــل الـــداخلي املقـــ ح لوظيفـــة واةـــدة ملوظـــف  ‘4’   
واإلدارة وللــ  مــغ أجــل تعزيــز الــدعم املقــدم إىل جملــا التجــارة والتنميــة واهليئــات األخــرى التابعــة آلليــة 
األونكتاد احلكومية الدولية، اا رت للـ  فريقـان جديـدان مـغ أفرقـة ا ـرباء احلكوميـة الدوليـة املنشـأة وفقـا 

 مغ هذا التقرير. 50-12و نةويب، كما ورد رت الفقرة لوثيقة مافيكيان
دوالر( نــاجم عــغ أوجــه الكفــاءة الــ  يعتــزم املــؤمتر  193 100ا فــاض رت االةتياجــات رــة املتعلقــة بالوظــائف ) )ب(  

، اـــا رت للـــ  حتـــ  بنـــد مصـــروفات التشـــ يل العامـــة، واللـــوازم واملـــواد، 2019-2018حتقيقهـــا رت فـــ ة الســـنت  
 اث واملعدات.واألث

دوالر،  8 648 700، ستســــتةدم املــــوارد ا ارجــــة عــــغ امليزانيــــة، املتوقــــع أن تبلــــ  2019-2018وخــــال فــــ ة الســــنت   12-94 
 ت  ية تكاليف خدمات دعم األنش ة ا ارجة عغ امليزانية املنفذة رت إطار برنامج العمل. رت
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 المرفق 
 2019-2018الهيكل التنةيمي وتوزيع الوظائف لفترة السنتين   

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نقل. )أ( 
 وظيفة جديدة. )ب( 

 
 

 األم  العام
 و أ   1م  : 

 نائب األم  العام
 أ   م 1 :م  

مكتب األم  العام ونائب 
 العام األم 

 م  :
 1-مد 1
 5-ا 2
 )أ(5-ا 1
 4-ا 5
 3-ا 4
 )أ(3-ا 1
 2-ا 3
 خ   )ر ر( 1
 خ   )ر أ( 11

دائرة إدارة الموارد ودائرة الدعم 
 الحكومي الدولي وقسم التعاون التقني 

 شعبة اإلدارة
 :م خ م  :
 5-ا 1 1-مد 2
 3-ا 2  5-ا 5
 خ   )ر أ( 9  4-ا 4
   )أ(4-ا 1
   3-ا 6
   )ب(3-ا 1
   2-ا 2
  خ   )ر ر( 4
  خ   )ر أ( 31

 
 

 شعبة التكنولوجيا 
 واللوجستيات

 (1)البرنامج الفرعي 
 م خ  م  :
 3-ا 1  2-مد 1

   1-مد 4

   5-ا 11

   4-ا 9

   3-ا 10

   2-ا 3

   )ر ر(خ    4

   خ   )ر أ( 21

 
 

 شعبة االستثمار
 والمشاريع

 (2)البرنامج الفرعي 
 م   :
  2-مد 1

  1-مد 3

  5-ا 10

  4-ا 14

  3-ا  19

  2-ا 8

 خ   )ر ر( 1

 خ   )ر أ( 20

 
 
 
 

شعبة التجارة الدولية والسلع 
 األساسية

 (3)البرنامج الفرعي 
 م  :
  2-مد 1

  1-مد 5

  5-ا 12

  4-ا 15

  3-ا 20

  2-ا 7

  خ   )ر أ( 23

 
 
 

 شعبة التكنولوجيا 
 واللوجستيات

 (4)البرنامج الفرعي 
 م خ  م  :
  2-مد 1  1-مد 1

  1-مد 3 4-ا 1

  5-ا 5 

  4-ا 9 

  3-ا 10 

  2-ا 8 

  خ   )ر أ( 13 

 

شعبة أفريقيا وأقل البلدان 
 نموا والبرامج الخاصة 

 (5)البرنامج الفرعي 
 م  :

 2-مد 1

 1-مد 2

 5-ا 4

 4-ا 8

 3-ا 3

 2-ا 1

 خ   )ر أ( 7
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 15-12اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  
  ضمان النمو الشامل والتنمية املستدامة من خالل االستثمار وتنمية املشـاري  مـن أ ـل تع يـ   نـاد ال ـدراا اة،تا يـةن والتاـني ن والتنويـ: هدف املنظمة

 .االقتاادين وهتيئة فرص العملن وإحراز الت دم حنو حت يق أهداف التنمية املستدامة
 

 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
حتســـــــا قـــــــدرة الة ـــــــدان ع ـــــــ  معاجلـــــــة  )أ(

ال ضــــــــــــاا الرئيســـــــــــــية والناشــــــــــــئة املتاـــــــــــــ ة 
وسياســـــــاا االســـــــتثمار الـــــــ  ابالســـــــتثمار 
 تشج  التنمية

عـــــــدد أصـــــــحا  املاـــــــ حة    ـــــــال  ‘1’
الـيين ية وـون عـن حتسـن قــدرهتم  االسـتثمار

ع ـــــــ  معاجلـــــــة ال ضـــــــاا الرئيســـــــية املتاـــــــ ة 
ابالســـتثمار ،تيجـــةا ل مســـاعدة الـــ  ي ـــدم ا 

 األو،كتاد

 170 180 240 240 األداد املست دف

 170 230 240  الت ديري األداد

 226 193   الفع ي األداد

ـــــدول  ‘2’ ـــــاانا الاـــــادرة عـــــن ال عـــــدد الةي
تشــــه في ــــا إذ أ ــــا ،فــــيا األعضــــاد الــــ  

األدواا واملن جية ال  قدم ا األو،كتـاد   
ن مبـــــــا    لـــــــ   ـــــــال االســـــــتثمار الـــــــدوي
 االستثمار املسؤول واملستدام

 30 35 37 40 األداد املست دف

 30 35 37  الت ديري األداد

 30 31   الفع ي األداد

النســـــــةة املئويـــــــة ألصـــــــحا  املاـــــــ حة  ‘3’
يشـــــــــهون إذ فائـــــــــدة املشـــــــــار ة   الـــــــــيين 

 املنتدى العاملي لالستثمار

    60 األداد املست دف

   60  الت ديري األداد

     الفع ي األداد

زادة قــــدرة الة ــــدان الناميــــة والة ــــدان  ) (
الــــ  قـــــر اقتاــــاداهتا مبرح ـــــة ا،ت اليــــة ع ـــــ  
وضـــــــ  وتنفيـــــــي اســـــــ اتيجياا وسياســـــــاا 

ـــــــــيا  االســـــــــتثمار ـــــــــ  مســـــــــا ة  ال ت وتع ي
االستثمار   حت يـق النمـو الشـامل ل جميـ  

 وأهداف التنمية املستدامة

عــدد الة ــدان الناميــة والة ــدان الــ  قــر  ‘1’
اقتاــــــــاداهتا مبرح ــــــــة ا،ت اليــــــــة الــــــــ  تنفـــــــــي 
االســـــــ اتيجياا والسياســـــــاا والتوصـــــــياا 
الالزمــــــــــة ال تــــــــــيا  االســــــــــتثمار وتع يــــــــــ  

أهــــــداف مســــــا تن   النمــــــو الشــــــامل و  
التنميـــــة املســـــتدامة ،تيجـــــة ل مســـــاعدة الـــــ  

 ي دم ا األو،كتاد

 30 35 42 42 األداد املست دف

 30 40 40  الت ديري األداد

 41 36   الفع ي األداد

عــدد الة ــدان الناميــة والة ــدان الــ  قــر  ‘2’
اقتاـــــاداهتا مبرح ـــــة ا،ت اليـــــةن الـــــ  تةـــــا  أن  

قد سج ل  فضـل أدادها املتال ابالستثمار 
ــــــــنا اســــــــتناداا إذ  مســــــــاعدة األو،كتــــــــاد حتس 

 مؤشراا مر عية خمت فة

 25 28 30 32 األداد املست دف

 25 28 30  الت ديري األداد

 25 30   الفع ي األداد

زادة ال ــــــدرة ع ــــــ  معاجلــــــة ال ضــــــاا  )ج(
الرئيســـــــــــية والناشـــــــــــئة املتاـــــــــــ ة ابتفاقـــــــــــاا 

اةمنائيـةن فضــالا االسـتثمار الدوليـة وأ عادهــا 
 عن صياغت ا وتنفييها

ـــــدول  ‘1’ ـــــاانا الاـــــادرة عـــــن ال عـــــدد الةي
األعضــــاد الــــ  تشــــه في ــــا إذ أ ــــا تُنف ــــين 
 فضـــــل مســـــاعدة مـــــن األو،كتـــــادن أ،شـــــ ة 
داعمــة لُةعــد التنميــة املســتدامة مــن اتفاقــاا 

 االستثمار الدولية

 120 80 160 170 األداد املست دف

 75 155 160  الت ديري األداد

 150 91   الفع ي األداد
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 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
عـــــــدد أصـــــــحا  املاـــــــ حة    ـــــــال  ‘2’

االســتثمار الــيين يتةــادلون اأــلاا وأفضــل 
املمارســـــــاا  شـــــــمن  ُعـــــــد االســـــــتدامة مـــــــن 

 اتفاقاا االستثمار الدولية

    100 األداد املست دف

   100  الت ديري األداد

     الفع ي األداد

تع يــــــ  ف ــــــم ال ضــــــاا املتع  ــــــة  تنميــــــة  )د(
املشـــــاري  وال ــــــدرة ع ــــــ  زادة اةمكــــــاانا 

والنمـــو الشـــامل ل جميـــ  والتنميـــة اة،تا يـــة 
مـــــــن خـــــــالل سياســـــــاا تنميـــــــة املســـــــتدامة 

 املشاري 

عدد الة دان الـ  ت ة ـق تـدا ه وأدواا  ‘1’
سياســــــة األو،كتــــــاد   تاــــــميم سياســـــــاا 

تنظــيم هتــدف إذ تع يــ  قــدرة شــر اهتا ع ــ  
 املشاري  واملنافسة

 27 23 32 32 األداد املست دف

 27 30 32  الت ديري األداد

 30 34   الفع ي األداد

عدد الة دان ال  تستخدم اةرشـاداا  ‘2’
واألدواا ال  وضع ا األو،كتاد    االا 

ـــــــة احملاســـــــةة  واســـــــتدامة املؤسســـــــاا التجاري
واة ـــالن مـــن  ا،ـــ  املؤسســـاا التجاريـــة 
خباـــــــــوص أهـــــــــداف التنميـــــــــة املســـــــــتدامةن 
وتشــجي  املشــاري  التجاريــة املتناهيــة الاــور 
والاــــورى واملتوســــ ة اوجــــم والــــروا    ــــا 

 األعمال التجارية 

 20 25 30 30 األداد املست دف

 20 28 30  الت ديري األداد

 27 26   الفع ي األداد
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 18-12اجلدول 
 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  

 
 ل  عن طريـق معاجلـة االحتيا ـاا والتحـداا اأاصـة   فالة املشار ة الفعالة والنوعية واملفيدة جلمي  الة دان   التجارة الدوليةن مبا  : هدف املنظمة

 ال  توا   ا الة دان النامية املعتمدة ع   الس   األساسية
 

 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
 ا،ـ  الة ــدان تع يـ  تنفيــي التـدا ه مــن  )أ(

الناميـةن وال ســيما أقــل الة ـدان منــوا والة ــدان 
الــ  قــر اقتاــاداهتا مبرح ــة ا،ت اليــةن  ــدف 
ا،ــدما  ا  شــكل مفيــد   النظــام التجــاري 
الـدوي وهتيئـة  يئـة مواتيـة ل تنميـة املســتدامةن 
ـــــــة وضـــــــ   مـــــــن خـــــــالل حتســـــــا ف ـــــــم  يفي
السياســـــــــاا التجاريـــــــــة وتع يـــــــــ  ال ـــــــــدراا 

 الوطنية

د اة ـراداا )مثـل تنفيـي التوصـياا عد ‘1’
املتع  ـــة ابلسياســـاا( الـــ  تتخـــيها الة ـــدان 
ــــــــ  تت  ــــــــ  مســــــــاعدة مــــــــن  واملؤسســــــــاا ال
األو،كتـــــــادن لتع يـــــــ  مشـــــــار ت ا   اتفاقـــــــاا 
التجارة اةق يمية واملتعددة األطراف و  أطـر 
التعاون والشرا اان مبـا    لـ  املفاوضـاا 

وعم يــاا التجاريــة فيمــا  ــا   ــدان اجلنــو  
 اال،ضمام إذ منظمة التجارة العاملية

   20 20 األداد املست دف

   20  الت ديري األداد

     الفع ي األداد
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 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
عدد اة ـراداا )مثـل تنفيـي التوصـياا  ‘2’

   ـــال السياســـاا( الـــ  تتخـــيها الة ـــدان 
دمـــــاج الشـــــواغل املتع  ـــــة ابلتجـــــارة ةالناميـــــة 

والعمالة والتنميـة   أ،سـ  وال درة اة،تا ية 
 سياساهتا الوطنية املتع  ة ابلتجارة واأدماا

   18 18 األداد املست دف

  16 18  الت ديري األداد

  15   الفع ي األداد

تع يــ  عم يــة ااــا  ال ــراراا التجاريــة  ) (
واملتع  ــة ابلتجــارة ل ة ــدان الناميــةن وخباصــة 

الة ــدان منــواان  ت ــ  املو ــودة   أفري يــا وأقــل
فضــــالا عــــن الة ــــدان الناميــــة غــــه الســــاح ية 
والــدول اجل ريــة الاــوهة الناميــة وغههــا مــن 
االقتاــــــــاداا الضـــــــــعيفة هيك يـــــــــاا وا شـــــــــة 
والاــــــوهةن والة ــــــدان الــــــ  قــــــر اقتاــــــاداهتا 
مبرح ـــــــــة ا،ت اليـــــــــة والة ـــــــــدان  اا الـــــــــدخل 
املتوســــــــــ ن وف ــــــــــاا الحتيا اهتــــــــــان وتنفيــــــــــي 

ر اةعــــاانا والتــــدا ه إ ــــراداا ملعاجلــــة  ا
اجلمر يـــــــة وغـــــــه اجلمر يـــــــة ع ـــــــ  التجـــــــارة 

 والتنمية

عــدد املســتفيدين الــيين يةي نــون الفائــدة  ‘1’
العائــــدة ع ــــ  التنميــــة املســــتدامة مــــن ،ظــــام 
التحاليــــــــــل واملع ومــــــــــاا التجاريــــــــــة التــــــــــا   
ـــــــــادن ومؤشـــــــــراتن اةحاـــــــــائية  اا  لألو،كت
ـــــدري     ـــــال  ـــــوفره مـــــن ت الاـــــ ةن ومـــــا ي

التجـــــــاري ومنشـــــــوراا الةحـــــــو   التح يـــــــل
 املتع  ة ابلسياساا التجارية 

    300 األداد املست دف

   300  الت ديري األداد

     الفع ي األداد

عدد اة راداا احملددة )مثـل التويـهاا  ‘2’
املدخ ة ع ـ  األ،ظمـة وزادة التـدا ه املتع  ـة 
ابلشـــــفافية( الـــــ  تتخـــــيها الـــــدول األعضـــــاد 

اةق يمــي أو املتعــدد  أوع ــ  الاــعيد الــوط  
األطـــراف  ـــدف تةســـي  أو تنســـيق التـــدا ه 
غه اجلمر ية   التجارة الدوليةن مبـا    لـ  

ــــــة التعســــــفية افيــــــج اوــــــوا   غــــــ ه اجلمر ي
غـــه املـــلرة   التجـــارة الدوليـــة أو إزالت ـــان  أو

 مبساعدة األو،كتاد

 6 8 8 8 األداد املست دف

 6 8 8  الت ديري األداد

 6 8   الفع ي األداد

)ج( حتســـا قـــدرة الة ـــدان الناميـــة املعتمـــدة 
ع   الس   األساسية ع ـ  معاجلـة مشـا ل 

املرتة ـــــة ابقتاـــــاد الســـــ   التجـــــارة والتنميـــــة 
األساسية واغتنام الفـرص الـ  تتيح ـا ةـارة 
الســـ   األساســـية وقتـــا التعـــاون اةق يمـــي 

 والدوي

ـــــة املعتمـــــدة ع ـــــ  ‘ 1’ عـــــدد الة ـــــدان النامي
الســــــــ   األساســــــــية الــــــــ  تعتمــــــــد التــــــــدا ه 
واألدواا الـــ  يوصـــي  ـــا األو،كتـــاد لرســـم 
ـــــــــــ   السياســـــــــــاا العامـــــــــــة الراميـــــــــــة إذ تنوي

ةيـــراداا املتمتيـــة مـــن الاـــادراا وتشـــجي  ا
 إ،تاج ال يمة املضافة

  13 16 16 األداد املست دف
  14 16  الت ديري األداد
  13   الفع ي األداد

النســـةة املئويـــة مـــن أصـــحا  املاـــ حة ‘ 2’
ـــــدون  تحســـــن ف ـــــم التحـــــداا  ـــــيين يفي ال
وخيــاراا السياســاا العامــة املتع  ــة  ،تــاج 
الســـ   األساســـية والتجـــارة في ـــا   الة ـــدان 
الـــ  تعتمـــد اقتاـــاداهتا ع ـــ  هـــيه الســـ  ن 
 ــــــدف تنويــــــ  اة،تــــــاج   هــــــيه الة ــــــدانن 

افة    ل  من خـالل زادة ال يمـة املضـ مبا
تنتجــن مــن ســ   أساســية  فضــل أ،شــ ة  ملــا

 األو،كتاد    اي الةحث و ناد ال دراا

    75 األداد املست دف
   70  الت ديري األداد
     الفع ي األداد
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 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
تع يــــــــ  اعتمــــــــاد التشــــــــريعاا الوطنيــــــــة  (د)

ـــــــــــة املتع  ـــــــــــة ابملنافســـــــــــة و ايـــــــــــة  واةق يمي
املســــت   ن وت ويرهــــا وحتســــا إ،فا هــــا   
الة ــدان الناميــة والة ــدان الــ  قــر اقتاــاداهتا 

 مبرح ة ا،ت الية

عــــــدد الة ــــــدان الناميــــــة والة ــــــدان الــــــ  قــــــر 
اقتاــــاداهتا مبرح ــــة ا،ت اليـــــة الــــ  اعتمـــــدا 
تشـــريعاا وأطـــرا مؤسســـية تتع ـــق ابملنافســـة 
ـــــة املســـــت   ن أو ،  حت ـــــا أو ،ف ـــــيهتا  و اي
،تيجةا لت ةي  ا أفضـل املمارسـاا وال ـوا،ا 

لنمو  يـــــــــة واستعراضـــــــــاا األقـــــــــران الـــــــــ  ا
 ي دم ا األو،كتاد

 15 17 19 21 األداد املست دف

 15 17 21  الت ديري األداد

 33 17   الفع ي األداد

حتســـا قيـــام الة ـــدان الناميـــةن وخباصـــة  (ه)
ت ــ  املو ــودة   أفري يــا وأقــل الة ــدان منــواان 
فضــــالا عــــن الة ــــدان الناميــــة غــــه الســــاح ية 
والــدول اجل ريــة الاــوهة الناميــة وغههــا مــن 
االقتاــــــــاداا الضـــــــــعيفة هيك يـــــــــاا وا شـــــــــة 
والاــــــوهةن والة ــــــدان الــــــ  قــــــر اقتاــــــاداهتا 
مبرح ـــــــــة ا،ت اليـــــــــة والة ـــــــــدان  اا الـــــــــدخل 
املتوســ ن وف ــاا الحتيا اهتــان  وضــ  وتنفيــي 
أهــداف    ــاالا التجــارة والةيئــة والتنميــة 

اـــادية مةتكـــرة املســـتدامة واســـ اتيجياا اقت
 ع   مجي  املستواا

عــــــدد الة ــــــدان الناميــــــة والة ــــــدان الــــــ  قــــــر 
اقتاــــــاداهتا مبرح ــــــة ا،ت اليــــــة الــــــ  وضــــــع  
و،ف يا سياساا و رامج ومةادراا معيارية 
وترتيةــاا مؤسســية لتســخه الفــرص املتاحــة 
ل تجــــــــــارة   املنتجــــــــــاا املفضــــــــــ ة  يئيــــــــــاان 

والاــناعاا  لــ  التجــارة الةيولو يــة    مبــا
 اة داعيةن مبساعدة من األو،كتاد

 34 34 36 36 األداد املست دف

 34 34 36  الت ديري األداد

 34 34   الفع ي األداد

تع يـــ  قـــدرة الة ـــدان الناميـــةن وال ســـيما  (و)
أقل الة دان منواا والة دان ال  قـر اقتاـاداهتا 
مبرح ـــــــــة ا،ت اليـــــــــةن ع ـــــــــ  وضـــــــــ  وتنفيـــــــــي 

ةاريـــة ةعـــل املـــرأة تســـتفيد أ ثـــر سياســـاا 
 من الفرص الناشئة عن التجارة الدولية

النسةة املئوية ألصحا  املاـ حة املشـار ا 
ــــن    األ،شــــ ة ال  ريــــة نــــن يؤ ــــدون حتس 
قـــــــدرهتم ع ـــــــ  حتديـــــــد ومعاجلـــــــة اوـــــــوا   
التجاريـــــــة اجلنســـــــا،ية والع ةـــــــاا اجلنســـــــا،ية 

 ال ائمة    ا،  العرض

    70 األداد املست دف

   60  الت ديري األداد

     الفع ي األداد
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 .ابجلدول أدانه 24-12ُيستعاض عن اجلدول 
 

 24-12اجلدول 

 أهداف فرتة السنتني واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومقاييس األداء  
 

و موعاا أخرى من الة دان ال  توا ن أوضاعاا خاصة )الة دان النامية غه السـاح ية والـدول العمل ع   إدماج أفري يا وأقل الة دان منواا : هدف املنظمة
ضـ  سياسـاا اجل رية الاوهة النامية وغههـا مـن االقتاـاداا الضـعيفة هيك يـاا وا شـة والاـوهة(   االقتاـاد العـاملي  شـكل تـدر ي ومفيـد مـن خـالل و 

 راهتا اة،تا ية من أ ل حت يق التنمية االقتاادية واود من الف روطنية وتدا ه ل دعم الدوي لةناد قد
 

 م اييس األداد  

  اةجناز مؤشراا العامة األما،ةاةجنازاا املتوقعة من 
2018-
2019 

2016-
2017 

2014-
2015 

2012-
2013 

       
ــــــوعي وتع يــــــ  اوــــــوار  شــــــمن  )أ( ــــــق ال تعمي

 خيــــاراا السياســــاا العامــــة لتع يــــ  التنميــــة
 االقتاادية   أفري يا

عـــدد الـــدول األعضـــاد الـــ  تة ـــ  عـــن زادة 
قـدراهتا ع ــ  إجنــاز عم يــة وضــ  السياســاا 

 فضــــل مــــا  ريــــن األو،كتــــاد مـــــن  نالوطنيــــة
 حبو  وحت يالا

 9  12 13 األداد املست دف

 9 10 12  الت ديري األداد

 17 10   الفع ي األداد

 شــــمن تعميــــق الــــوعي وتع يــــ  اوــــوار  ) (
اأيــــــــــاراا السياســــــــــاتية الالزمــــــــــة ملعاجلــــــــــة 
املشا ل اةمنائية ألقـل الة ـدان منـواا   إطـار 

مبــا    لــ  الة ــدان الــ   ناالقتاــاد العــاملي
ت ــــ   مــــن رفـــــ  أةائ ــــا مـــــن قائمــــة أقـــــل 

 الة دان منواا 

عـــدد الـــدول األعضـــاد الـــ  تة ـــ  عـــن زادة 
قـدراهتا ع ــ  إجنــاز عم يــة وضــ  السياســاا 

 فضــــل مــــا  ريــــن األو،كتــــاد مـــــن  نالوطنيــــة
 حبو  وحت يالا

 9  11 12 األداد املست دف

 9 9 11  الت ديري األداد

 9 9   الفع ي األداد

أقــــل  لــــدىتع يــــ  ال ــــدراا املؤسســــية  )ج(
كي تشـار    التجـارة الدوليـة الة دان منواا ل

ابســــــتخدام املةــــــادراا ال ائمــــــة الراميــــــة إذ 
اة،تا يــــة و عــــل التجـــــارة  تع يــــ  ال ــــدراا

 حمر ا ل نمو والتنمية

عـــدد أقـــل الة ـــدان منـــواا مـــن الـــ  تة ـــ  عـــن 
زادة قـــــــدراهتا ،تيجـــــــةا ل مســـــــاعدة املتاـــــــ ة 
 نابلتجـــــــــــــارة الـــــــــــــ  ي ـــــــــــــدم ا األو،كتـــــــــــــاد

 لـــ  ت ـــ  امل دمـــة مبو ـــ  اةطـــار    مبـــا
 املتكامل املع ز

    15 األداد املست دف

   15  الت ديري األداد

     الفع ي األداد

حتســــــا ال ــــــدراا املؤسســــــية ل ة ــــــدان  )د(
الناميـــــــة غـــــــه الســـــــاح ية والـــــــدول اجل ريــــــــة 
الاــــوهة الناميــــة وغههــــا مــــن االقتاــــاداا 
الضـــــعيفة هيك يـــــا وا شـــــة والاـــــوهة ع ــــــ  
تع ي  حتو ا االقتاـادي و  ـود  نـاد قـدرهتا 

 ع   التكيج

عــدد الة ــدان الناميــة غــه الســاح ية والــدول 
اجل ريـــــــــة الاـــــــــوهة الناميــــــــــة وغههـــــــــا مــــــــــن 
االقتاــــــــاداا الضـــــــــعيفة هيك يـــــــــا وا شـــــــــة 
والاــوهة الــ  تة ــ  عــن زادة قــدرهتا ،تيجــةا 
أــــدماا التح يــــل واأــــدماا االستشــــارية 
ـــــ  مـــــن  ـــــ  ي ـــــدم ا األو،كتـــــاد وغـــــه  ل ال
 أشكال املساعدة ع   حت يق ت دم هيك ي

    5 األداد املست دف

   5  الت ديري األداد

     الفع ي األداد
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