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مقدمة
هــذا املنشــور، املعنــون "مــن األفعــال إىل النتائــج: تنفيــذ مافيكيانو نــريويب )Nairobi Maafikiano( يف 
ظــل بيئــة متغــرية"، قــد أُعــد بغيــة إجــراء تقييــم لتنفيــذ مافيكيانــو نريويب بعــد مرور عام ونصف العــام على اعتماد 
الوالية اجلديدة لألونكتاد الي وافقت عليها الدول األعضاء يف متوز/يوليه 2016. ويُعرض يف اجلزء األول من 

هذا املنشور التقييم املذكور الذي أجرته أمانة األونكتاد.
وحتــدِّد التوجهــات االســراتيجية للجــزء الثــاين األفعــال )اإلجــراءات( الــي سيســعى األونكتــاد إىل 
حتقيقهــا يف الوقــت الــذي يســتعد فيــه الســتعراض منتصــف املدة يف عام 2018 لتنفيــذ برانمج مافيكيانو نريويب 
)توافــق آراء نــريويب(، ويف الوقــت الــذي تبــدأ فيــه املنظمــة الســري علــى الطريــق املــؤدي إىل الــدورة اخلامســة عشــرة 
ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، ومواصلــة تكثيــف جهودهــا الرامية إىل دعم تنفيذ خطة التنمية املســتدامة 

لعام 2030 وااللتزامات الواردة يف خطة عمل أديس أاباب والنتائج األخرى ذات الصلة املتفق عليها دولياً.
ويُقَصــد هبــذا املنشــور أيضــاً أن يكــون أداة مرجعيــة لــدى أمانــة األونكتــاد وإعــام مجيــع أصحــاب 
املصلحــة بشــأن املوضــوع. وســيصبح األونكتــاد بعــد إعــادة تنشــيطه يف وضــع أفضــل خلدمــة احتياجــات البلدان 
النامية يف الوفاء بوالية األونكتاد املتمثلة يف معاجلة انقسام العامل إىل جيوب من الفقر والوفرة، وذلك عن طريق 

إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي على حنو مفيد.
كانون األول/ديسمرب 2017
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أهمية األونكتاد المتزايدة -- أوالأواًلً

ُعقدت الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( يف حلظة فارقة ابلنسبة  -1
إىل اجملتمع الدويل، وهو أول مؤمتر - من هذه املؤمترات الي تُعقد مرة كل أربع سنوات - ينعقد عقب االتفاق 
التارخيي على "الوعود الثاثية" لعام 2015، أي خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أاباب، 
واتفاق ابريس بشــأن تغري املناخ)1(. ومافيكيانو نريويب)2(، الذي اعُتمد يف الدورة الرابعة عشــرة للمؤمتر، يشــكل 
بدايــة تنفيــذ هــذه الوعــود الثاثيــة لألونكتــاد، منتقــًا يف ذلــك من قرارات عــام 2015 إىل ما ينبغي أن يقوم به 
األونكتاد من إجراءات ودور أقوى بغية بناء القدرات اإلنتاجية الي حتتاج إليها البلدان النامية من أجل تنفيذ 
خطــط التنميــة اجلديــدة املذكــورة أعــاه، مبــا يف ذلك تنفيذها عن طريق املســاعدة على هتيئة بيئة اقتصادية دولية 

مواتية للتنمية.
وُيدد مافيكيانو نريويب برانمج عمل معزَّزاً وأقوى يستند إىل والية الدوحة)3(، ويشكل حتديثاً جملاالت  -2
عمــل األونكتــاد املواضيعيــة وذات األولويــة. وظــل تنفيذ أمانة األونكتاد ملافيكيانو نريويب جيري جمراه وســيتواصل 
حىت املؤمتر القادم من هذه املؤمترات الي تُعقد مرة كل أربع سنوات. غري أن أوجه عدم التيّقن القائمة يف أجواء 
سياق عاملي ومؤسسي آخذ يف التغرّي تتطلب من األونكتاد أن ميعن التفكري يف أولوايته اإلدارية واسراتيجياته 

التشغيلية وأن ُيدِّثها لضمان أن تظل متوائمة مع مافيكيانو نريويب.
وخطــط التنميــة العامليــة الطموحــة هــي والدعــوة إىل تعزيــز األونكتاد، على النحو املعرف به يف خطة  -3
عمــل أديــس أاباب، واملفصَّــل يف اإلجــراءات املطلوبــة يف مافيكيانــو نــريويب، قد جاءات يف الوقت الذي ال تزال فيه 
البيئة التمكينية العاملية للتنمية تواجه عراقيل بفعل أوجه عدم التيّقن، وضعف الطلب، وتباطؤ التجارة العاملية، 

قرار اجلمعية العامة 1/70، وقرار اجلمعية العامة 313/69 واتفاق ابريس املعقود يف إطار اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغرّي املناخ  )1(
)الوثيقة FCCC/CP/2015/10/Add.1، املرفق(، على التوايل. 

 .TD/519/Add.2 الوثيقة )2(
 .TD/500/Add.1 الوثيقة )3(
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وعدم كفاية االستثمار اإلنتاجي، احمللي واألجنيب على السواء، فضًا عن التحدايت النامجة عن التكنولوجيات 
اجلديدة والناشئة.

وأشار تقرير األمني العام لألونكتاد املقدَّم إىل الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر، الذي يمل عنوان "من  -4
القرارات إىل اإلجراءات")4(، إىل أن تعددية األطراف هي أمر حموري لتحقيق الوعود الثاثية لعام 2015. ومع 
ذلــك، فبينمــا جيــري، يف الوقــت احلاضــر، العمــل مبافيكيانــو نــريويب، ال تــزال التعدديــة عند مفرق طرق. ووســط 
البيئة العاملية املتسمة بعدم التيّقن، شرعت األمم املتحدة، من أجل إعادة توجيه أعماهلا بفعالية، يف إجراء عملية 
إصــاح، مبــا يف ذلــك إعــادة توجيــه منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائية أبكملها لكي تدعم خطة التنمية املســتدامة 

لعام 2030 دعماً أكثر فعالية.
ويف عام 2017، اســتجابة لقرار اجلمعية العامة 243/71 املتعلق ابســتعراض السياســات الشــامل  -5
الذي جيري مرة كل أربع ســنوات، بدأت األمم املتحدة مشــاورات على نطاق منظومة األمم املتحدة ترمي إىل 
تعزيز الركيزة اإلمنائية لألمم املتحدة بغية مواجهة التحدايت املعقدة واملرابطة القائمة اليوم، على النحو املبنيَّ يف 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر يف حزيران/يونيه 2017 واملعنون "إعادة توجيه منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية من أجل حتسني الدعم املقدَّم خلطة التنمية املستدامة لعام 2030: ضمان مستقبل أفضل للجميع")5(.
وابإلضافــة إىل ذلــك، فــإن األمــني العــام لألمــم املتحــدة، يف تقريره الصادر يف أيلول/ســبتمرب 2017 -6

واملعنــون "تغيــري النمــوذج اإلداري يف األمــم املتحــدة: ضمــان مســتقبل أفضــل للجميــع")6(، قــد اقرح سلســلة من 
اإلصاحــات اإلداريــة بغيــة املســاعدة يف تبســيط إدارة األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وجعــل هــذه اإلدارة أكثــر 
فعالية، وحتويل الركيز من العمليات إىل النتائج. وتتيح مجيع مقرحات اإلصاح هذه غذاء هاماً للفكر ابلنسبة 

إىل األونكتاد ودوره املعزَّز يف منظومة األمم املتحدة.
ويف ضــوء هــذه اخللفيــة، ينقســم هــذا املنشــور إىل جزأيــن. فريكــز اجلــزء األول على التقييــم، بغية تعزيز  -7
دور األونكتاد بوصفه اجلهة املســؤولة داخل منظومة األمم املتحدة عن تنســيق شــؤون التجارة والتنمية. ويســتند 
اجلزء الثاين إىل عملية التقييم لتحديد التوّجهات االسراتيجية املتوخاة، يف سياق بيئة متغرية متعددة األطراف، 
يف الوقت الذي ميضي فيه تنفيذ مافيكيانو نريويب قدماً. وتنظَّم الفصول يف إطار كل جزء على النحو التايل:

اجلــزء األول: يســتعرض الفصــل األول األمهيــة املتزايــدة لألونكتــاد يف ســياق بيئــة متغــرية  )أ(
متعــددة األطــراف. ويقيّــم الفصــل الثــاين األنشــطة الــي جــرى تعزيزهــا أو األنشــطة اجلديــدة الــي جتــري يف إطــار 

 .UNCTAD (XIV)/1 الوثيقة )4(
 .A/72/124–E/2018/3 الوثيقة )5(

 .A/72/492 الوثيقة )6(
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مافيكيانــو نــريويب )Nairobi Maafikiano(، وهــو يقيّــم الكيفيــة الــي ميكــن هبــا املضــي قدمــاً يف تنفيــذ مافيكيانــو 
نــريويب وكيــف ميكــن، بصــورة عامــة، تعظيمــه مــن منظــور أمانــة األونكتــاد. ويــدد الفصــل الثالــث نقــاط القــوة 
واملزااي الي يتمتع هبا األونكتاد من حيث "القيادة الفكرية" واخلربة الفنية املعيارية الي يوفرها األونكتاد ملنظومة 
األمــم املتحــدة بشــأن قضــااي التجــارة والتنميــة يف هــذه اللحظــة البالغــة األمهيــة للتنمية، متشــياً مــع الفقرة 11 من 

مافيكيانو نريويب؛
اجلــزء الثــاين: يقــدم الفصــل الرابــع مقرحــات ملموســة بشــأن تكثيــف التعــاون والتواصــل  )ب(
املتبادلــني داخــل نطــاق الركيــزة اإلمنائيــة األوســع نطاقــاً لألمــم املتحــدة، متشــياً مــع الفقــرة 88 مــن مافيكيانــو 
نــريويب. ويقــدم الفصــل اخلامــس مقرحــات حمــددة بشــأن تنشــيط اآلليــة احلكوميــة الدوليــة لألونكتــاد، متشــياً مع 
الفقرات 93 إىل 97 من مافيكيانو نريويب. ويقدم الفصل السادس مقرحات حمددة بشأن إعادة تنظيم عناصر 
معينة من اهليكل التنظيمي لألونكتاد ابعتبارها مثرة للدور املعزَّز الذي ُدعي األونكتاد إىل االضطاع به، متشيًا

مع الفقرة 14 من مافيكيانو نريويب.

زة  تقييم األنشطة المعزَّ ثانيًا-ثانيًا-
أو الجديدة لألونكتاد في إطار 

مافيكيانو نيروبيمافيكيانو نيروبي

عــزَّز مافيكيانــو نــريويب )توافــق آراء نــريويب( األونكتــاد، مؤكِّــداً مــن جديــد برانمــج عمــل األونكتــاد  -8
يف إطــار واليــة الدوحــة واتفــاق أكــرا، ولكنــه بــّث الطاقــة أيضــاً يف برانمــج العمــل الرامــي إىل أخــذ خطة التنميــة 
املستدامة لعام 2030 ونتائج املؤمترات األخرى ذات الصلة يف احلسبان. وكأساس ألعمال األونكتاد يف الفرة 
مــن عــام 2016 إىل عــام 2020، فــإن مافيكيانــو نــريويب، حتــت عنوان "من القــرار إىل الفعل: التحّرك يف اجتاه 
بيئة اقتصادية عاملية شاملة للجميع ومنصفة ختُدم التجارة والتنمية"، يقدِّم حتليًا متفقاً عليه للسياسات والدور 

املتفق عليه األونكتاد حول أربعة مواضيع فرعية عامة وشاملة لقطاعات شىت، وهي:
التحدايت والفرص الي تطرحها تعددية األطراف فيما يتعلق ابلتجارة والتنمية؛ )أ(
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تعزيز النمو االقتصادي املطّرد الشــامل للجميع واملســتدام عن طريق التجارة واالســتثمار  )ب(
والتمويل والتكنولوجيا بغية حتقيق الرخاء للجميع؛

املضي يف حتقيق التحول اهليكلي االقتصادي والتعاون يف بناء القدرة على حتقيق التكّيف  )ج(
اقتصادايً والتغّلب على التحدايت الي تعرض التجارة والتنمية، على مجيع املستوايت، يف إطار والية األونكتاد؛
اإلســهام يف التنفيذ واملتابعة الفعالني خلطة التنمية املســتدامة لعام 2030 وللنتائج ذات  )د(

الصلة الي تتمخض عنها املؤمترات والقمم العاملية فيما يتصل ابلتجارة والتنمية.
واســتجاب مافيكيانــو نــريويب للدعــوة الــواردة يف خطــة عمل أديــس أاباب لتعزيز دور األونكتاد بوصفه  -9
اجلهــة املســؤولة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة عــن تنســيق املعاجلــة املتكاملــة ملســائل التجــارة والتنميــة عــن طريق 
"تعزيــز" أو "تدعيــم" أو "تقويــة" عــدد مــن جمــاالت العمــل الرئيســية. وأشــار املافيكيانــو أيضــاً إىل جمــاالت عمل 

جديدة ُيضطَلع هبا ال يشملها برانمج عمل األونكتاد السابق)7(.
ويف حــني أن إعــداد تقريــر مرحلــي كامــل عــن تنفيــذ مافيكيانــو نــريويب ســيكون هو موضــع الركيز يف  -10
اســتعراض منتصف املدة من جانب الدول األعضاء يف عام 2018، تُبنّي القائمة الواردة أدانه جماالت العمل 
احملــددة الــي جــرى تعزيزهــا أو جمــاالت العمــل اجلديــدة )أي الــي مل تــدرج يف نتائــج املؤمتــرات الســابقة الــي تُعقد 
مــرة كل أربــع ســنوات( مبوجــب مافيكيانــو نــريويب. ويتضمــن مرفــق هــذا املنشــور إشــارات إىل الفقــرات الواردة يف 
مافيكيانو نريويب الي تشــري إىل كل جمال من جماالت العمل ويشــري إىل املعامل الرئيســية الي مت التوصل إليها يف 
تنفيذ هذه اجملاالت خال الفرة من متوز/يوليه 2016 إىل تشرين الثاين/نوفمرب 2017. وهكذا، فإن جماالت 

العمل املعروضة هي كما يلي:

"تعزيز" الركيز على أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك أنشطة التعاون التقين وحوار السياسات مع واضعي 	 
السياسات؛

"تعزيز" التفاعل مع احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص؛	 

"تعزيز" التعاون بشأن التدابري غري التعريفية مع الشركاء املعنيني؛	 

تعزيز سياسات االقراض واإلقراض السيادينْي املسؤولني؛	 

من املفهوم أن اإلشارات الواردة يف هذا املنشور إىل كلمة "تعزيز" أو "تدعيم" أو "تقوية" األنشطة إمنا تعكس صيغتها األصلية  )7(
يف مافيكيانو نــريويب، عند اإلشــارة إىل األنشطة املختلفة. وابملثل، فإن األنشطة أو جماالت العمل "اجلديدة" تعكس الصيغة 

املستخَدمة يف هذه الوالية. 
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"حتســني" برانمــج العمــل املتعلــق ابلعلــم والتكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك اســتعراضات سياســات العلــم 	 
والتكنولوجيا واالبتكار؛

العمل بشــأن الصات والرابط والتكامل والتشــابك فيما بني جماالت السياســات يف اســراتيجيات 	 
التنمية الوطنية؛

مســاعدة أقل البلدان منواً على االســتفادة من املخططات القائمة على اإلعفاء من الرســوم اجلمركية 	 
ومن احلصص واالستفادة من قواعد املنشأ التفضيلية؛

تدعيم أتثري حتويات املهاجرين على التنمية؛	 

"تدعيــم" وضــع مقاييــس شــفافة للتقــدم احملــرز يف جمال التنمية املســتدامة، واألعمــال األخرى املتعلقة 	 
ابإلحصاءات وقياس أتثري السياسات؛

"تعزيز" التعاون بني البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر؛	 

"تقوية" العمل املتعلق ابلتجارة يف اخلدمات، مبا يف ذلك البياانت واإلحصاءات والتحليات؛	 

دعم املبادرات املتعلقة ابالستثمار املسؤول ومبعايري اإلباغ عن االستدامة؛	 

تطوير جيل جديد من اسراتيجيات تشجيع االستثمار وتيسري عمليات االستثمار؛	 

"تعزيز" العمل بشأن تدعيم املكاسب اإلمنائية املستمدة من االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرونية؛	 

"تقوية" الدعم املقدَّم إىل البلدان النامية إلجراء إصاحات تتعلق بتيسري التجارة؛	 

وضع اسراتيجيات وسياسات لتدعيم إسهام االستثمار يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف 	 
ذلك عن طريق االستفادة من منتدى االستثمار العاملي؛

"تقوية" العمل بشأن الروابط بني املساواة بني اجلنسني، ومتكني النساء والبنات، والتجارة والتنمية؛	 

"تعزيز" برانمج تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين؛	 

"تدعيم" العمل بشأن خدمات البنية التحتية؛	 
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تقدمي إحاطات عن التجارة والتنمية على املستوى الوزاري؛	 

تفعيل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرونية واالقتصاد الرقمي؛	 

تفعيل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية؛	 

النهوض ابهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة.	 
ح املرفق، أحرز ابلفعل تقدم كبري يف تنفيذ الفقرات التنفيذية من مافيكيانو نريويب املتصلة  وكما يوضِّ -11

مبجاالت عمل األونكتاد، الي وافقت الدول األعضاء على ضرورة تعزيزها صراحة أو الي هي جديدة.
ومن أجل املضي قدماً، ســيجري مواصلة بذل هذه اجلهود، كجزء من تنفيذ برانمج العمل أبكمله  -12

يف إطار مافيكيانو نريويب، كما سيجري تعظيمها عن طريق ما يلي:
ترمجــة نقــاط القــوة واملــزااي الــي يتمتــع هبــا األونكتــاد، ابعتبــاره جهــة قائــدة للفكــر وذات  )أ(
صوت مرجعي بشأن التجارة والتنمية داخل منظومة األمم املتحدة، إىل واقع عملي، مبا يتمّشى مع الفقرة 11

من مافيكيانو نريويب؛
األخــرى،  الدوليــة  واملنظمــات  املتحــدة  األمــم  وكاالت  مــع  املتبــادل  التعــاون  تكثيــف  )ب(

مبا يتمّشى مع الفقرة 88 من مافيكيانو نريويب؛
تنشــيط اآلليــة احلكوميــة الدوليــة، مبا يتمّشــى مــع الفقــرات 93 إىل 97 مــن مافيكيانــو  )ج(

نريويب؛
إعــادة مواءمــة اهليــكل التنظيمــي ألمانــة األونكتــاد مــن أجــل تعزيــز دور األونكتــاد كجهة  )د(

تنسيق للمعاجلة املتكاملة للتجارة والتنمية، مبا يتمّشى مع الفقرة 12 من مافيكيانو نريويب.
وتتناول الفصول املتبقية من هذا املنشور تقييم أو تفصيل الكيفية الي يعزز هبا كل عنصر من هذه  -13

العناصر دور األونكتاد وميكن تطبيقه يف تنفيذ مافيكيانو نريويب.
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نقاط القوة والمزايا التي  ثالثًا-ثالثًا-
يتمتع بها األونكتاد من حيث 

توفير القيادة الفكريةتوفير القيادة الفكرية

يف أعقــاب ظهــور املبــادئ التوجيهيــة الــي حّددهــا مافيكيانــو نــريويب بشــأن تدعيــم دور األونكتاد يف  -14
التنمية وأتثريه وفعاليته املؤسسية، يسعى ما يرد يف هذا املنشور من تقييم وتوجُّهات اسراتيجية إىل حتديد موضع 
األونكتاد أبن ُترجم املنظمة إىل ممارسة عملية نقاط القوة واملزااي الي تتمتع هبا، مبا يف ذلك ما مييزها عن أعمال 
املنظمــات األخــرى وما يســمح هلــا بتكملــة هــذه األعمــال، مــن أجل دعــم احتياجات وأولوايت البلــدان النامية 
علــى أفضــل وجــه، علــى النحــو املطلــوب يف الفقــرة 11 مــن مافيكيانــو نــريويب. والقيــادة الفكريــة الفريــدة بشــأن 
قضــااي التجــارة والتنميــة، الــي يوفرهــا األونكتــاد ملنظومــة األمــم املتحدة، تشــكل األســاس الذي تقــوم عليه نقاط 

القوة واملزااي هذه، وخاصة يف ضوء البيئة اخلارجية املتغرية.
وقــد طالــب األونكتــاد منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً مبعاجلــة متكاملــة لقضــااي التجــارة والتنميــة والقضــااي  -15
املرابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة. وهذا النهج القائم منذ أمد طويل ميثل 
فرصــة، ابلنظــر إىل أن اخلطــط اجلديــدة للتنميــة تدعــو إىل اتبــاع هنــج متكامــل يهــدف إىل كســر صوامــع العزلــة. 
ويف الواقع فإنه مع الطيف الواسع من اجلهات الفاعلة يف جمال التنمية الي تسعى إىل االندماج يف هنجها، جيب 
علــى األونكتــاد أن يبــين علــى الطابــع املتكامــل لعملــه، مســتخدماً يف ذلك كل خربته الفنية وابلتنســيق مع مجيع 

الشركاء املعنيني.
ويّقق النهج املتكامل لألونكتاد أقصى زايدة يف أوجه التآزر بني ركائز عمله الثاث - أي: البحث  -16
والتحليــل، والتعــاون التقــين، وبنــاء توافــق اآلراء - مــن أجــل إجيــاد حلــول إمنائية. وقد اســتندت قوة األونكتاد يف 
بناء توافق اآلراء احلكومي الدويل إىل البحوث العالية اجلودة الي جتريها األمانة، والي تقدم حلواًل على مستوى 
السياســات ميكن تنفيذها عن طريق التعاون التقين، دعماً للبلدان النامية. ويســعى األونكتاد إىل حتقيق أقصى 
قدر من أوجه التآزر بني البحوث والتعاون التقين من أجل اختاذ قرارات مستنرية يف جمال السياسات، وضمان 
التغذية املتبادلة الثنائية االجتاه بني حتليل السياسات والعمل املتعلق ببناء توافق اآلراء احلكومي الدويل. وتؤدي 
هذه العملية إىل حتقيق نتائج ملموســة ذات صلة وإىل إياد حلول واقعية ملشــاكل التنمية. وعملية التوّصل إىل 
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هــذه النتائــج الواقعيــة هتــدف إىل القيــام علــى نطــاق واســع ابتباع عملية من أربــع مراحل لتحقيق أقصى قدر من 
أوجه التآزر بني الركائز الثاث لعمل األونكتاد:

املرحلــة 1- سيشــكل ما تقــوم بــه األمانــة حبــوث وحتليــل للسياســات أساســاً تقــوم عليــه  )أ(
املداوالت احلكومية الدولية؛

املرحلة 2- من املتوقع أن تســفر هذه املداوالت عن صياغة نواتج مرتقبة على مســتوى  )ب(
اخلرباء وعن إجراء استعراض لآلاثر السياساتية على مستوى وضع السياسات )أي جملس التجارة والتنمية، عن 

طريق اللجان حسب االقتضاء(؛
املرحلــة 3- تقــدم األمانــة املســاعدة التقنيــة إىل بلــدان انميــة خمتــارة يف تطبيــق النتائــج  )ج(

املتحققة، وجتمع التغذية املرتدة بشأن التنفيذ الواردة من مجيع أصحاب املصلحة؛
املرحلة 4- تقدَّم بعد ذلك هذه التغذية املرتدة إىل أعضاء األونكتاد وأصحاب املصلحة  )د(

اآلخرين، عن طريق اآللية احلكومية الدولية، بغية زايدة حتسني أمهية وفعالية البحوث والتحليات.
وهكذا، فإن هذه العملية توفر لعمليات صياغة السياســات الوطنية ووضع القواعد الدولية مدخات ملموســة 
وقابلة للتطبيق. وميكن للنتائج الواقعية هلذه العملية أن تَتخذ، على سبيل املثال، شكل قوائم جرد ابملمارسات 

اجليدة، ومبادئ توجيهية، وجمموعات من املعايري أو املبادئ، وأطر منوذجية.
ويتفــظ األونكتــاد أيضــاً، بوصفــه مؤمتــراً، بــدور حكومي دويل فريد بصفته جهازاً من أجهزة اجلمعية  -17
العامة يتمتع حبرية عمل واسعة، على حنو ما جيّسده قرار اجلمعية العامة 1995)د-19(، متّكنه من أن يقرر، 
عن طريق جملس التجارة والتنمية التابع له، إاثرة قضااي هتم البلدان النامية فيما يتصل ابلتجارة والتنمية. وال يزال 
ذلــك يتيــح للبلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة حيــزاً لاصطفــاف معــاً هــي وجهــات أخــرى صاحبــة مصلحــة يف 
"منطقــة أمــان" مــن أجــل معاجلــة القضــااي الرئيســية الــي تكــون أحيــاانً شــائكة. ولذلــك ما فتــئ األونكتاد يعمل 
كمكان الستنبات األفكار اجلديدة هي والنُّهج االبتكارية املتعلقة ببناء القدرات ومبادرات التعاون الدويل قبل 
توســيع نطاقهــا وتنفيذهــا ابلتعــاون مــع الــوكاالت واجلهــات األخــرى صاحبــة املصلحــة. وهــذا يتيــح منطقــة أمان 
أسفرت على مر السنني عن طرح مقرحات متّهد الطريق، األمر الذي أثّر على اخلطاب اإلمنائي على الصعيد 
العاملــي، مبــا يف ذلــك مقرحــات مبتكــرة أثــرت على إنشــاء حقوق الســحب اخلاصة، ونظــام األفضليات املعمم، 
واألخذ هبدف املعونة البالغ 0.7 يف املائة، وختفيف الديون املتعددة األطراف، ومدونة قواعد السلوك الحتادات 

النقل البحري، والتعاون الدويل بشأن تيسري التجارة.
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وتوجد مسة تنظيمية مميزة لألونكتاد تتمثل يف أنه قد أُنشئ يف بداية األمر ككيان اتبع لألمم املتحدة  -18
بناء على طلب من البلدان النامية - بدعم من شركائها يف التنمية - بغية تعزيز إسهام كل من التجارة والتمويل 
واالستثمار والتكنولوجيا يف التنمية املستدامة. ومن املفهوم أن حبوث األونكتاد وحتلياته بشأن السياسات ترّكز 
ابلتــايل علــى البعــد اإلمنائــي وهتــدف إىل استكشــاف خيــارات سياســاتية بديلــة لكــي تنظــر فيها البلــدان النامية. 
وكان هذا يعين يف بعض األحيان التوصية بسياســات تتحدى احلكمة التقليدية والنُـُّهج الرئيســية املقبولة بشــأن 
التنميــة، فكانــت هــذه السياســات يف كثــري مــن األحيــان مبثابــة بوصلــة يُهتَــدى هبــا بشــأن القضــااي اخلافيــة، يف 
احلاالت الي مل يوجد بشأهنا بعد توافق يف اآلراء. وعلى سبيل املثال، قاد األونكتاد بوجه خاص النقاش الدويل 
بشأن الكيفية الي ميكن هبا للبلدان النامية أن تستخدم احليز املتاح هلا بشأن السياسات وأن توّسع من نطاقه، 

دون أن تتخلى عن التزاماهتا الدولية.
وكثــرياً ما تكــون أنشــطة التعــاون التقــين الــي يضطلــع هبــا األونكتاد مدفوعة على حنــو متزايد ابلطلب  -19
وهي ترّكز على بناء القدرات اإلنتاجية للبلدان النامية. وعلى الرغم من أن األونكتاد يعتمد على الدعم السخي 
من املاحنني لتنفيذ أنشطته يف جمال التعاون التقين، فإن البلدان النامية الفقرية يف املوارد على حنو متزايد تقوم هي 
أيضاً ابلتمويل الذايت ألنشطة التعاون التقين وذلك لضمان أن تستمر يف االستفادة من مساعدات األونكتاد. 
وهــذا يعــرب بوضــوح عــن تقديرهــا للمســاعدة التقنيــة املقدَّمة من األونكتــاد والقيمة الي تعلقها على الدعم املقدَّم 

من األونكتاد.
ولــدى األونكتــاد خــربة فنيــة معــرف هبــا ومتميــزة يف جمــال البيــاانت واإلحصــاءات املتعلقــة ابلتجــارة  -20
والتنميــة. وعــن طريــق مــداوالت فريــق اخلــرباء املشــرك بــني الــوكاالت املعين مبؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة، 
أُنيط ابألونكتاد دور األمني أو األمني املشــارك على عدد من مؤشــرات أهداف التنمية املســتدامة الي ســيقدم 
تقريــراً ســنوايً عنهــا يف املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين ابلتنميــة املســتدامة، وهــو ميتلــك قــدرات كبرية يف 
جمــال البيــاانت فيما يتعلــق بطائفــة واســعة مــن وســائل مؤشــرات التنفيــذ. وتعكس هذه املؤشــرات قطاعــاً عرضيًا
مــن قــدرات إنتــاج البيــاانت لــدى ُشــَعب األونكتــاد. وجتــدر اإلشــارة إىل أن معظــم هــذه املؤشــرات هــي مقاييس 

ل   "وسائل التنفيذ"، تؤّكد دور األونكتاد ليس فقط يف قياس التقدم احملرز، بل أيضاً يف رصد التنفيذ.
كمــا أن األمهيــة املتزايــدة للقطــاع اخلــاص يف تنفيــذ اخلطــط العامليــة للتنميــة تســلط الضــوء أيضــاً على  -21
ــدة يف إشــراك اجلهــات الفاعلــة مــن القطــاع اخلاص  فرصــة هامــة لتحقيــق االســتفادة مــن كفــاءات األونكتــاد املؤكَّ
وحتليل أعماهلا والتعاون معها. ويف الوقت الذي جتري فيه على حنو متزايد تعبئة موارد القطاع اخلاص بغية دعم 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة الذي يشكل ضرورة ملحة، تسنح لألونكتاد فرصة فريدة لتعزيز دوره املعياري، 
ومحايــة املكاســب املتحققــة بشــأن االســتدامة يف قطــاع الشــركات. وهــذه اخلــربة الفنيــة ميكــن أن تفيــد ليس فقط 
الدول األعضاء بل أيضاً منظومة األمم املتحدة ككل، وأن ُتســتخَدم كأداة إلجياد شــراكات أعمق. وميكن أن 
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يتوافق ذلك أيضاً مع اخلربة الفنية املوجودة لدى األونكتاد يف جمال التعاون مع اجملتمع املدين - الذي يشــارك 
أعضــاؤه أيضــاً يف أعمــال األونكتــاد مشــاركة نشــطة - مــن أجــل تعزيــز هنْــج أصحــاب املصلحــة املتعددين الذي 
يّتبعــه األونكتــاد، فضــًا عــن تكثيــف وتنويــع قيمتــه املضافــة، فيدعــم بذلــك الدعــوة إىل حتقيــق التنمية املســتدامة 

الشاملة للجميع، متشياً مع الفقرة 90 من مافيكيانو نريويب.



   



   

الجزء الثاني
التوّجهات االستراتيجية في بيئة 

متغّيرة متعددة األطراف
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تكثيف تعاون األونكتاد مع  رابعًا-رابعًا-
الركيزة اإلنمائية لألمم المتحدة

كما هو مبني يف مافيكيانو نريويب، يسهم األونكتاد بنشاط يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات العاملية  -22
ذات الصلة، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أاباب، وبرانمج العمل لصاحل 
أقل البلدان منواً للعقد 2011-2020 )برانمج عمل اسطنبول( وبرانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري 
الساحلية للعقد 2014-2024، ومسار ساموا ونتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات وكذلك، 
علــى النحــو املناســب، اتفــاق ابريــس املعتَمــد مبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغري املنــاخ، وذلك 
يف مجلــة االتفاقــات والنتائــج الدوليــة األخــرى ذات الصلــة. واألونكتــاد، وهــو يفعــل ذلــك، يتعــاون مــع جمموعــة 
متنوعة من وكاالت األمم املتحدة وشركاء خارجيني آخرين. ويضطلع األونكتاد أيضاً بدور قيادي يف عدد من 
العمليــات علــى نطــاق األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك بوصفــه إحــدى اجلهات املؤسســية الرئيســية اخلمس صاحبة 
املصلحة يف عملية متابعة متويل التنمية، إذ يعمل بوصفه األمانة الفنية للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا 
ألغراض التنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وبوصفه يتوىّل قيادة اجملموعة املشــركة بني وكاالت 

األمم املتحدة واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية.
وبينمــا يتســم تعــاون األونكتــاد حاليــاً مــع الشــركاء اخلارجيــني العاملــني يف اجملــاالت املتصلــة ابلتجــارة  -23
والتنميــة ابلقــوة، فــإن هنــج األونكتــاد بشــأن التعــاون ميكــن أن يســتفيد مــن اتبــاع هنــج أكثــر منهجيــًة على نطاق 
األونكتــاد ككل. وتدعــو الفقــرة 88 مــن مافيكيانــو نــريويب األونكتــاد إىل تكثيــف التعاون والتنســيق احلاليني مع 
وكاالت األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية العاملة يف جمال قضااي التجارة والتنمية ابلنظر إىل الطلبات 

املتزايدة على الدعم السياسايت وإىل النهج املتكامل، على النحو الذي تتطلبه اخلطط اجلديدة للتنمية.
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أهمية األونكتاد وتوافقه على نطاق المنظومة ألف-

صــدر يف متوز/يوليــه 2016 تقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة املعنــون "إعــادة تنظيــم منظومة األمم  -24
املتحدة اإلمنائية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030: كفالة مستقبل أفضل للجميع")8(، والذي 
سلط الضوء على نتائج استعراض للمهام احلالية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية وقدراهتا القائمة. ولبعض النتائج 
آاثر هامة على تعاون األونكتاد واتصاالته حالياً مع كياانت منظومة األمم املتحدة األخرى، إذ يكشف التقرير 
عن وجود عدد من الثغرات على نطاق املنظومة يف إجناز املهام اهلامة املطلوبة خلطة التنمية لعام 2030. وعلى 

وجه التحديد، فإن التقرير:
قــد جــاء فيــه أنــه قــد "كشــفت البيــاانت عن عدم كفاية القــدرات املتعلقة إبدارة البياانت  )أ(
وإســداء املشــورة يف جمال السياســات املتكاملة"، إذ ُقدر أن 16 يف املائة فقط من جمموع أموال منظومة األمم 
املتحدة، أو نسبة مماثلة من جمموع املوظفني، قد ُخصصت إلسداء املشورة يف جمال السياسات والدعم املعياري 

ومجع البياانت وحتليلها يف عام 2016 )الفقرة 31(؛
وجــاء فيــه أيضــاً أن منظومــة األمــم املتحــدة ككل "تتطلــب جتديــد القــدرات" يف مجلــة  )ب(

جماالت منها الشراكات والتمويل واإلحصاءات والتحليل االبتكاري واملتكامل )الفقرة 33(؛
ويستنتج ابإلضافة إىل ذلك أن "املنظومة حتتاج إىل مهارات أكثر تطوراً يف جمال تكامل  )ج(
السياســات" )الفقــرة 38( وأهنــا "جيــب أن حتســن قدرهتــا علــى إدارة البيــاانت اجملمعــة وترمجتهــا إىل أفــكار اثقبة" 

)الفقرة 39(؛
ويقّدم احلجج الداعية إىل إدماج "الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة يف منوذج تسيري  )د(
األعمال األساسي ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية" )الفقرة 42(، من أجل إجراء "إصاحات شاملة يف النهج 
الــذي تّتبعــه منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــال التمويــل" )الفقــرة 44(، وأن أفرقة األمــم املتحدة القطرية على وجه 
اخلصوص "ستحتاج إىل تطوير جمموعات مناسبة من املهارات من أجل مساعدة البلدان على تصميم املشاريع 

وتسخري االستثمارات لتنفيذ املشاريع" )الفقرة 45(.
وتتعلــق الثغــرات املذكــورة أعــاه ابملهــام والكفــاءات الــي تشــكل نقــاط القــوة واملــزااي الــي يتمتــع هبــا  -25
األونكتــاد والــي ميلــك األونكتــاد بشــأهنا جمموعــات فريــدة مــن املهــارات، ســواء عــن طريق هنجه املتكامل بشــأن 
التجارة والتنمية أو عن طريق شراكاته الفريدة وال سيما تلك اهلادفة إىل دعم التمويل واالستثمار والي تشمل، 

.A/72/124–E/2018/3 الوثيقة )8(
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يف مجلــة أمــور، منتــدى االســتثمار العاملــي. وللمســاعدة يف معاجلــة هــذه الثغــرات علــى نطــاق املنظومــة، ســيقوم 
األونكتاد يف سياق االنطاق إىل األمام مبا يلي:

التعهــد أبن يتيــح األونكتــاد علــى نطــاق أوســع ما لديــه مــن خــربة فنيــة ومعرفــة للكياانت  )أ(
األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛

توسيع نطاق مسارات عمله الي تركز على الشراكات، وخاصة ابلتعاون الوثيق مع إدارة  )ب(
الشؤون االقتصادية واالجتماعية واالتفاق العاملي وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وكذلك مع املؤسسات املالية 

الدولية؛
ســيتعاون األونكتاد أيضاً على حنو أوثق مع إدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعية ومع  )ج(
اللجان اإلقليمية وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل الوصول إىل تقسيم أوضح لألدوار دعماً لعملية متويل 

التنمية.
وحدد التقرير كذلك الثغرات والتداخات املتصوَّرة يف بعض جماالت اخلربة الفنية املتصلة بعدد حمدد  -26
من أهداف التنمية املستدامة. ففيما يتعلق ببعض أهداف التنمية املستدامة تبني أن اخلربة الفنية تتسم ابلرّكز، 
بينمــا تبــني فيما يتعلــق ابلبعــض اآلخــر مــن هــذه األهــداف أن اخلــربة الفنيــة علــى نطــاق املنظومــة غــري موجودة. 
وعلــى ســبيل املثــال، ياحــظ التقريــر أن منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة تتضمــن "عــدة كياانت متداخلة بشــأن 
تنمية املشاريع وبشأن التجارة واالستثمار" )الفقرة 48(. ويف الوقت نفسه، ياحظ التقرير "وجود ثغرات كبرية 
يف التغطيــة املواضيعيــة لألهــداف، مــن حيــث النفقــات واملوظفــني" )الفقــرة 51( وخاصــة فيما يتعلق ابألهداف 
اجلديــدة مثــل االبتــكار والصناعــة والبنيــة التحتيــة )اهلــدف 9 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة(. وهكــذا، ســيقوم 

األونكتاد مبا يلي:
للتصــدي ألوجــه التداخــل املتصــوَّرة يف اخلــربة الفنية املتعلقة بتنمية املشــاريع وكذلك اخلربة  )أ(
الفنيــة املتعلقــة ابلتجــارة واالســتثمار، ســيعمل األونكتــاد علــى حنــو أوثــق مــع اللجــان اإلقليميــة، ومــع األوســاط 
التجاريــة الــي توجــد مقارهــا يف جنيــف ومــع املؤسســات املاليــة الدوليــة مــن أجــل إضفــاء الطابــع املنهجــي علــى 

الشراكات والتوّصل إىل تقسيم أوضح لألدوار دعماً لتنمية املشاريع وللتجارة واالستثمار؛
نظــراً إىل اخلــربة الفنيــة املوجــودة لــدى األونكتــاد بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة الــي  )ب(
ال تتوافر هلا موارد كافية، مثل اهلدف 9 املتعلق ابالبتكار والصناعة والبنية التحتية، سيعطي األونكتاد األولوية 
لتوســيع نطاق الدعم املتكامل للهدف 9 - تســخري اخلربة الفنية من مجيع ُشــعب األونكتاد - وتشــجيع إقامة 
شراكات أعمق مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة حول اهلدف 9، بقصد زايدة التمويل 

وزايدة توافر اإلرادة السياسية لدعم تنفيذ ذلك.
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ــر حلــول األونكتــاد فــي مجــال السياســات الدعــم  ضمــان أن توفِّ باء-
ــع ــى أرض الواق ــودة عل ــوكاالت الموج لل

علــى الصعيــد القطــري، ترجــع جــذور قــوة التعــاون التقــين لألونكتــاد يف بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة إىل  -27
طبيعة هذا التعاون املدفوعة ابلطلب وإىل عاقته القوية بنتائج البحوث والتحليات الي يضطلع هبا األونكتاد 
وإىل اخلربة الفنية املراكمة لدى األونكتاد يف جمال السياسات املعيارية. وقد ظل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
شــريكاً رئيســياً لألونكتــاد يف التنفيــذ علــى الصعيــد القطــري. وبوصــف األونكتــاد إحــدى الــوكاالت غــري املقيمــة 
األعضــاء يف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، فإنــه يعتمــد علــى الوجــود امليداين للوكاالت الشــقيقة، مثل برانمج 
األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، من أجل املساعدة على ضمان التعبري 
عن الطلب على اخلربة التقنية واملعيارية لألونكتاد على الصعيد القطري تعبرياً كافياً يف أطر عمل األمم املتحدة 
للمســاعدة اإلمنائية، وضمان أن يكون هذا الطلب مفهوماً بشــكل جيد يف ســياق أنشــطة أفرقة األمم املتحدة 
القطرية األخرى. وقد أدت آليات التنسيق الرئيسية فيما بني الوكاالت مثل اجملموعة املشركة بني وكاالت األمم 
املتحــدة واملعنيــة ابلتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة دوراً أساســياً يف زايدة أثــر األونكتــاد يف أطــر عمــل األمــم املتحدة 
للمســاعدة اإلمنائيــة ويف التنســيق مــع الــوكاالت األخــرى علــى الصعيــد القطــري. ومن أجل املضــي قدماً، ينبغي 
مواصلــة هــذه اجلهــود وتعزيزهــا، علــى أن تُؤخــذ يف احلســبان جهــود التنفيــذ احلاليــة يف إطار االســتعراض الشــامل 
للسياســات الذي جيرى كل أربع ســنوات والذي يؤثر على جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأفرقة األمم املتحدة 
القطريــة، فضــًا عــن اخلطــة االســراتيجية لربانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي للفــرة 2018-2021، املعتمــدة يف 
أيلول/سبتمرب 2017 لاستجابة لتحدايت تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 ولتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة.
وسيبين األونكتاد وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي على األساسات والعاقات القوية القائمة ابلفعل،  -28
عــن طريــق جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، هبــدف توســيع نطــاق تقــدمي النواتــج إىل الــدول األعضــاء. وُيســهم 
األونكتــاد حاليــاً أبكثــر مــن 35 إطــاراً مــن أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة عــن طريــق قيادتــه 
للمجموعة املشركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنية ابلتجارة والقدرات اإلنتاجية، املؤلفة من 15 وكالة اتبعة 
ملنظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة. كمــا أن األونكتــاد وبرانمج األمم املتحــدة اإلمنائي يكّمل كل منهما اآلخر من 
حيث الوزارات الي مييل كل منهما إىل العمل معها عرب البلدان. وميكن أن ُتسفر هذه الشبكات واخلربة الفنية 

التكميلية عن حدوث أتثري تراكمي هلذه املنظومة اإلمنائية دعماً للدول األعضاء.
وفيما يتعلــق ابلعمليــات العامليــة، يتمتــع األونكتــاد وبرانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي بعاقــة متميــزة  -29
ومبســؤوليات على نطاق املنظومة بوصفهما اثنني من اجلهات املؤسســية الرئيســية اخلمس صاحبة املصلحة )إىل 
جانب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية( منذ مؤمتر مونتريي. وقد ركز برانمج األمم 
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املتحــدة اإلمنائــي بنجــاح علــى النُـُّهــج املتبعــة علــى الصعيــد الُقطــري، بينما قــدم األونكتاد البحــوث والتحليات 
بشــأن مســائل البنية التنظيمية العاملية وما يتصل هبا من مســائل نظمية، وكذلك بشــأن التعاون فيما بني بلدان 

اجلنوب. وسيجري اتباع هْنج أكثر برانجمية لتحديد التعاون احملتمل يف املستقبل بشأن متويل التنمية.
ولذلــك فــإن األونكتــاد، وهــو ميضــي ُقدمــاً إىل األمــام، ســيويل أولوية لتعزيز التعــاون مع برانمج األمم  -30

املتحدة اإلمنائي وأفرقة األمم املتحدة الُقطرية على طول احملاور الواسعة التالية للمشاركة:
ســيعمل األونكتــاد مــع برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي ويضــع معــه خطــة عمليــة ملتابعــة  )أ(
إطــاق املبــادرات والتعــاون املشــركني بدرجــة أكــرب، بغيــة تكملــة التعــاون األوثــق بــني األونكتــاد وإدارة الشــؤون 

االقتصاديــة واالجتماعيــة واللجــان اإلقليميــة، عــن طريــق مقرحــات، مثل عقد اجتماع ســنوي لكبار املوظفني)9(
مــن برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي واألونكتــاد وإدارة الشــؤون االقتصاديــة واللجــان اإلقليميــة، وإجــراء حتليات 
اقتصادية ُقطرية يف الوقت احلقيقي بشــأن قضااي مواضيعية خمتارة، وتدعيم التعاون يف أنشــطة البحث والنشــر، 

واملشاركة يف بعثات قطرية مشركة؛
ســيجري استشــارة الــوكاالت األعضــاء بشــأن كيفيــة إعــادة تنظيــم اجملموعــة املشــركة بــني  )ب(
وكاالت األمــم املتحــدة واملعنيــة ابلتجــارة والقــدرات اإلنتاجيــة، الــي يقودهــا األونكتاد، لكي توَضع يف احلســبان 

املقرحات املتعلقة إبجياد جيل جديد من األفرقة القطرية وتشكيل جديد جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛
سيعمل األونكتاد مع الوكاالت غري املقيمة التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف  )ج(
ذلــك برانمــج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرانمــج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية ومكتــب األمــم املتحــدة املعين 
ابملخدرات واجلرمية، وســيضع معها مجيعاً خطة عملية أو مبادئ مشــركة لتعبئة اخلربة الفنية املعيارية للوكاالت 

غري املقيمة على الصعيد القطري عن طريق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية.

من الرتبتني مد-1 ومد-2. )9(
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تنشيط اآللية  خامسًا-
الحكومية الدولية لألونكتاد

يف الفــرة مــن متوز/يوليــه 2016 إىل أيلول/ســبتمرب 2017، قــام جملــس التجــارة والتنميــة، يف املرحلة  -31
األوىل من تنشيط اآللية احلكومية الدولية لألونكتاد الي دعا إليها مافيكيانو نريويب )توافق آراء نريويب(، بتنفيذ 
القــرارات الرئيســية املتخــذة يف الــدورة الرابعــة عشــرة ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمية، وبتفعيــل فريقي خرباء 
حكوميني جديدين، يُعنيان ابالقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرونية وبتمويل التنمية. وقرر جملس التجارة والتنمية 
أيضاً أن يغري موعد دورته الســنوية يف عام 2018 من شــهرها التقليدي وهو أيلول/ســبتمرب إىل حزيران/يونيه، 

لكي يصبح وضعها أكثر ماءمة يف اجلدول الزمين احلكومي الدويل بشأن خطط التنمية اجلديدة.
ونتيجة للقرار الذي اخُتذ يف أيلول/سبتمرب 2017 بتحريك دورة جملس التجارة والتنمية لعام 2018 -32
إىل حزيران/يونيه، سُتعقد اآلن الدورة السنوية القادمة جمللس التجارة والتنمية قبل إطاق إصدارات عام 2018
مــن منشــورات األونكتــاد الرئيســية. ويــؤدي التغيــري يف التوقيــت بــدوره إىل تغيــري يف هيــكل الدورة الســنوية جمللس 
التجــارة والتنميــة مــن وضعيــة مناقشــة لنواتــج الشــعب موجهــة حنــو العمليات إىل مــداوالت - موجهة حنو حتقيق 
النتائج - بشــأن القضااي املواضيعية الشــاملة الي تواجه البلدان النامية يف إطار جماالت اخلربة الفنية لألونكتاد 
احملــددة يف واليتــه، وُيسرشــد فيهــا أبنشــطة البحــث والتحليــل والتعــاون التقــين الي يضطلع هبــا األونكتاد حالياً. 
كما أن تعزيز الركيز املواضيعي جمللس التجارة والتنمية ُيضطَلع به أيضاً بروح الطبيعة الشاملة للمواضيع الفرعية 

الواردة يف مافيكيانو نريويب.
ويف ضــوء الســياق املتعــدد األطــراف املتغــرّي، فــإن املرحلــة الثانيــة مــن تنشــيط اآلليــة احلكوميــة الدولية  -33
لألونكتاد ستأخذ يف االعتبار اإلسهامات الفريدة وامليزة النسبية لألونكتاد بوصفه قيادة فكرية يف جمايل التجارة 
والتنمية داخل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ككل، على النحو املبني يف الفصل الثالث. وقد أُنشئ األونكتاد 
ليكــون لــه حضــور خــاق ونشــط يف اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بشــأن القضــااي االقتصاديــة العامليــة وآاثرهــا 
على التنمية. ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية - األونكتاد، بوصفه جهازاً دائماً رفيع املستوى من أجهزة 
اجلمعية العامة - هو حمفل ملناقشة قضااي التجارة والتنمية والقضااي ذات الصلة املتمثلة يف التمويل واالستثمار 
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والتكنولوجيــا والتنميــة املســتدامة وللنهــوض ابلتفامهــات ودعــم املفاوضات بشــأن هذه القضااي وتســهيل التوصل 
اىل توافق جديد يف اآلراء بشأهنا.

ومع حترك األونكتاد يف اجتاه تنشيط وإصاح آليته احلكومية الدولية مع أخذ إصاح األمم املتحدة  -34
يف احلسبان، يكون من املهم إقامة صات أقوى بني نيويورك وجنيف، مبا يف ذلك عن طريق اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي ومنابر أخرى. وقد أُنشئت منابر وآليات جديدة عن طريق العمليات املضطَلع هبا يف إطار خطة 
عمــل أديــس أاباب وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، مثــل منتدى متويل التنمية التابع للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي، واملنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف 
التنمية املســتدامة، واملنتدى السياســي الرفيع املســتوى املعين ابلتنمية املســتدامة املعقود برعاية اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي واجلمعية العامة لألمم املتحدة، فضًا عن املنتدايت اإلقليمية للتنمية املســتدامة، الي تدعم تنفيذ 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030 على الصعيد اإلقليمي. وينبغي أن يكّمل األونكتاد هذه املنتدايت اجلديدة 
عــن طريــق املشــاركة علــى أعلــى مســتوايت رســم السياســات مــن أجــل إعــادة أتكيــد دوره الرائــد بشــأن "وســائل 
التنفيــذ". وينبغــي أيضــاً استكشــاف الفــرص يف إطــار الرتيبــات املؤسســية الراســخة مثــل اللجنــة الثانيــة للجمعية 

العامة لألمم املتحدة ومنتدى التعاون اإلمنائي.
واإلتيان بقيادة األونكتاد الفكرية إىل مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف هذه املرحلة من الزمن هو أمر  -35
أكثر أمهية بشــكل حاســم ابلنظر إىل احلاجة امللحة إىل إعادة النظر يف جدول أعمال العوملة يف ضوء اهلشاشــة 
املتزايدة للبنية التنظيمية املتعددة األطراف. بيد أن تقارير اجتماعات األونكتاد وحدها ال يكون هلا أتثري كاف 
يف نيويــورك نظــراً إىل التعــدد الكبــري مــن التقاريــر املتاحــة للــدول األعضــاء. فتشــبُّع العمليــات يف نيويــورك يشــكل 
حتدايً لقدرة األونكتاد على اإلسهام بفعالية يف التوصل إىل توافق جديد يف اآلراء بشأن تعبئة مجيع املوارد املتاحة 

من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
وســتهدف نواتــج األونكتــاد، عــن طريــق املرحلة الثانية لتنشــيط آليته احلكوميــة الدولية، إىل التمّكن،  -36
بشــكل جوهــري، مــن زايدة إثــراء عمليــات اجلمعيــة العامة واجمللــس االقتصادي واالجتماعي، مبا يف ذلك عملية 
تنشيط اللجنة الثانية للجمعية العامة، فضًا عن إجياد قناة ثنائية االجتاه يقوم األونكتاد عن طريقها أيضاً بتنفيذ 
التوجيهات الواردة من هذه العمليات بغية مواصلة إجراء البحوث والتحليات دعماً للمفاوضات يف نيويورك.
وينبغــي أن تشــتمل املقرحــات املتعلقــة ابلتوجهــات االســراتيجية للمرحلــة الثانيــة مــن تنشــيط اآلليــة  -37

احلكومية الدولية لألونكتاد على اإلجراءات التالية:
التوّســع إىل أقصــى حــد ممكــن يف احلــوار الرفيــع املســتوى ويف إبــراز أعمــال جملــس التجارة  )أ(

والتنمية على مستوى رفيع، عن طريق ما يلي:
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يف  العــام  األمــني  اســتحدثها  الــي  جنيــف،  حــوارات  علــى  املؤسســي  الطابــع  إضفــاء  ’1’
عــام 2013 لكــي ميكــن لألونكتــاد أن يبــين زمخــاً يف هــذا الصــدد. وهــذا يتطلــب إعــادة 
تركيــز هــذا املنــرب غــري الرمســي للحــوار غــري التفاوضــي وجعلــه أقــل توّجهاً لغــرض خُمصص. 
وميكن بصورة خاصة أن تكون حوارات جنيف عنصراً رئيسياً من عناصر "املنرب العاملي" 
لألمم املتحدة )الذي يشــمل األونكتاد وإدارة الشــؤون االقتصادية واالجتماعية واللجان 
اإلقليميــة( ملناقشــة األجــزاء ذات الصلــة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ومتويــل خطــط 
التنمية. وهذا يعين دعوة رئيس إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واألمناء التنفيذيني 
للجــان اإلقليميــة إىل املشــاركة علــى أســاس منتظــم يف حــوارات جنيــف، مبــا يف ذلك جزء 
وزاري يشــمل مشــاركتهم. وميكــن أن جيــري يف جملــس التجــارة والتنميــة مناقشــة نتائــج 

حوارات جنيف وإقرارها؛
عقد اجتماع مائدة مســتديرة وزاري ســنوي يف جملس التجارة والتنمية لرصد واســتعراض  ’2’
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابألونكتاد. ومتشياً مع دور األونكتاد يف 
رصــد التنفيــذ علــى النحــو املبــنيَّ يف مافيكيانــو نريويب، ســتكون ســلطة األونكتاد يف جمال 
"وسائل تنفيذ" أهداف التنمية املستدامة هي حمور هذا املنتدى. وميكن أن ُيسهم ذلك 
يف تسخري دور األونكتاد املتمثل يف كونه األمني على تنفيذ تسعة من مؤشرات أهداف 
التنمية املســتدامة وأن يُرّكز املناقشــات على حتدايت التنفيذ ذات الصلة. وميكن إرســال 
دعــوات إىل رئيــس إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنــاء التنفيذيــني للجــان 

اإلقليمية من أجل اإلسهام أيضاً يف احلوار الوزاري؛
إعــادة تصميــم الشــكل الــذي يتخــذه جملــس التجــارة والتنميــة بغيــة تعزيــز هنــج متعــدد  )ب(
القطاعــات رفيــع املســتوى ومتكامــل بشــأن التجــارة والتنميــة. فكثــري مــن اهليئــات املتخصصــة التابعــة ملنظومــة 
األمــم املتحــدة جتتــذب مشــاركة وزاريــة يف أحداثهــا الرفيعــة املســتوى الــي تنّظمهــا وزارات تنفيذيــة معينــة. وعلــى 
العكــس مــن ذلــك، يعمــل األونكتــاد مــع عــدد مــن الــوزارات املختلفة، ولذلك ينبغي أن يســتفيد من هذا العمل 
املتعــدد التخصصــات واملتعــدد القطاعــات بشــأن قضــااي التجــارة والتنمية عن طريق االعتمــاد على مجيع األجزاء 
ذات الصلــة مــن احلكومــات والــوزارات الوطنيــة )مثــل وزراء املاليــة والتخطيــط، والتجــارة، واالســتثمار، والعلــوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار، والصناعــة، والطاقــة( مــن أجــل بنــاء حــوار أكثر مشولية على النحــو املتوخى يف أهداف 
التنمية املستدامة. وتوجد حاجة إىل مثل هذا احملفل. فبدعم من التحليل املتعدد القطاعات لألونكتاد "السابق 

للمنحىن"، ميكن هلذا احملفل أن يولد نقاشاً وحواراً عاليي اجلودة بشأن السياسات؛
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إضفــاء الطابــع املنهجــي علــى الدعــم املقــدَّم إىل قــرارات اجلمعيــة العامــة. ينبغــي أن يعمل  )ج(
جملــس التجــارة والتنميــة التابــع لألونكتــاد كمنــرب حتضــريي تســتخدم فيــه الــدول األعضــاء البحــوث القائمــة على 
األدلة، مبا يف ذلك البحوث املستمدة من أفرقة خرباء األونكتاد وغريها من األعمال، كأساس إلجراء مشاورات 
ومناقشات موضوعية بشأن املسائل املتصلة أبعمال اللجنة الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف إطار والية 
األونكتــاد، مبــا يف ذلــك القــرارات املتعلقــة مبســائل التجــارة والتنميــة، والقــدرة علــى حتمل الديــون، والتكنولوجيا، 
واالستثمارات، والسلع األساسية، واإلدارة االقتصادية العاملية، قبل أن تتفاوض عليها اجلمعية العامة وتعتمدها؛

إضفــاء الطابــع املؤسســي علــى إســهام األونكتــاد يف اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي  )د(
وتعميق هذا اإلسهام. إذ ينبغي أن ينظر جملس التجارة والتنمية يف إضفاء الطابع الرمسي على مقرَح يُقدَّم إىل 
مكتــب اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي بشــأن إدراج حيــز منتظــم يف منتــدى اجمللــس االقتصــادي واالجتماعي 
املعين مبتابعة متويل التنمية، ويف املنتدى املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية، ويف املنتدى 
السياســي الرفيع املســتوى املعين ابلتنمية املســتدامة، ويف الدورة الســنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لكي 
يثــري األونكتــاد املســائل موضــع االهتمــام امللــح وذات األمهيــة امللحــة ألعمــال اجمللــس االقتصــادي واالجتماعي، 
والي حتددها املداوالت الي تدور يف األونكتاد عن طريق مجلة حمافل من بينها حوارات جنيف وجملس التجارة 

والتنمية، أو أي من هيئاته الفرعية؛
زايدة إبــراز أعمــال أفرقــة اخلــرباء احلكوميــة الدوليــة. وقــد أســفرت الــدورة االفتتاحيــة لــكل  )ه(
مــن فريــق اخلــرباء احلكومــي الــدويل املعــين ابلتجــارة اإللكرونيــة واالقتصــاد الرقمــي وفريق اخلــرباء احلكومي الدويل 
املعين بتمويل التنمية عن إصدار توصيات سياساتية متفق عليها ينبغي أن ينظر فيها منتدى اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي املعين مبتابعة متويل التنمية يف نيسان/أبريل 2018 واملنتدى السياسي الرفيع املستوى يف متوز/يوليه 
2018، وكامها ميكن أن يقرحا مواضيع يُواىَل مناقشتها يف دوراهتما القادمة. وينبغي طلب عقد جزء خمصص 

يف إطار جدول أعمال متابعة متويل التنمية من أجل تقدمي تقارير عن أفرقة اخلرباء احلكومية الدولية؛
إعادة تســمية اللجان وإعادة تنظيم جداول أعماهلا لزايدة إبراز معناها وأمهيتها. وينبغي  )و(
أن ُيشــرف جملــس التجــارة والتنميــة علــى اللجــان لكــي تعمــل علــى حنــو أكثــر فعاليــة بوصفهــا حمافــل ل   "مناقشــة 
السياســات". وقــد يتعــني علــى األونكتــاد إعــادة تنظيــم اللجــان القائمــة ألهنــا ليســت ممثِّلــة لعمــل األونكتــاد يف 
جماالت معينة متثيا ًكامًا. وينبغي حتديد القضااي الراهنة الي َبىن األونكتاد بشأهنا قيادة معرفاً هبا على نطاق 
واســع، كما ينبغــي إدمــاج هــذه القضــااي يف مناقشــات اللجــان بغيــة اجتذاب حضور رفيع املســتوى. ومع التغيري 
يف الدورة السنوية جمللس التجارة والتنمية يف اجتاه الركيز املوضوعي الرفيع املستوى، ستصبح اللجان أيضاً هي 
األماكــن الرئيســية ملناقشــة التقاريــر الرئيســية للشُّــعب وغريهــا مــن النواتــج. وابملثــل، ميكــن أيضــاً ختصيــص بند يف 

جداول أعمال اللجان ملسائل اإلدارة؛
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زايدة إبــراز موضــوع العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار. ففــي حــني أن األونكتــاد هــو يف واقع  )ز(
األمر اجلهة الرئيســية املعنية بقضااي العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف منظومة األمم املتحدة، ابعتباره يقوم بدور 
أمانــة اللجنــة املعنيــة بتســخري العلــم والتكنولوجيــا ألغــراض التنميــة، ال تقــوم اآلليــة احلكوميــة الدوليــة لألونكتــاد 
إال بقليــل مــن التفاعــل بشــأن املســائل املتعلقــة ابلعلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار. ومــع تزايــد بــروز التكنولوجيــا يف 
املناقشات العاملية املتعلقة ابلسياسات، ومع التأكيد عليها يف مافيكيانو نريويب، ينبغي أن ينظر جملس التجارة 
والتنميــة يف طــرق جديــدة لتنــاول مســائل العلــم والتكنولوجيــا واالبتــكار، مبــا يف ذلــك يف هيــكل اللجنــة، وربــط 
أعمال اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي ربطًا

أوثق ابآللية احلكومية الدولية لألونكتاد؛
إضفــاء الطابــع املنهجــي علــى الدعــم املقــدَّم إىل التعــاون فيما بني بلــدان اجلنوب. وينبغي  )ح(
النظر يف عقد اجتماع رفيع املستوى يف جنيف قبل هناية عام 2018 كجزء من العملية التحضريية ملؤمتر األمم 
املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. وميكن أيضاً تقدمي الدعم من أجل عقد دورة ملنتدى التعاون اإلمنائي 
بغيــة تقــدمي ملخصــات وكذلــك توصيــات بشــأن السياســات، مبا يف ذلك متويل التنميــة والتعاون فيما بني بلدان 

اجلنوب والتعاون الثاثي والتعاون التقين؛
التعــاون بطريقــة أكثــر تنظيمــاً مــع جمموعــة العشــرين واهليئــات املماثلــة، بغية حتســني أوجه  )ط(
التفاعل بني األمم املتحدة والوالايت ذات الصلة بشــأن اإلدارة االقتصادية العاملية. وعلى ســبيل املثال، ينبغي 
النظــر يف إنشــاء فريــق عامــل تقــين تقــدم إليــه الشُّــَعب تقاريــر ابنتظــام عــن الدعــم املقــدَّم إىل جمموعــة العشــرين. 
وميكن للفريق العامل التقين أيضاً أن يستعرض ويقدم التوجيه بشأن إسهامات األونكتاد املوضوعية املقدَّمة إىل 
خمتلف مســارات عمل جمموعة العشــرين، ما يســاعد على ضمان اتســاق إســهامات األونكتاد يف هذا العمل، 
كما ميكــن لــه أن يدعــو الــدول األعضــاء الــي تتــوىل رائســة جمموعة العشــرين إىل إطاع أعضــاء األونكتاد على 

أنشطة اجملموعة.
ومن شأن مجيع املقرحات املذكورة أعاه أن تكون هي األساس لتعزيز تفاعل األونكتاد مع اجملموعة  -38
األوسع نطاقاً من اهليئات احلكومية الدولية ذات العاقة خبطط التنمية اجلديدة. وسينظر جملس التجارة والتنمية 
إىل هــذه املقرحــات املتعلقــة ابلتوّجهــات االســراتيجية ابعتبارهــا طرقــاً هامة ميضي عليهــا األونكتاد ُقدماً إلجناز 

واليته ولدعم مجيع اجلهود الرامية إىل تعبئة الوسائل لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030.
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إعادة مواءمة الهيكل  سادسًا-سادسًا-
التنظيمي لألونكتادالتنظيمي لألونكتاد

كما هو مبني يف الفصول السابقة، يواجه األونكتاد ضغطاً متزايداً من أجل حتقيق املزيد ولكن مبوارد  -39
أقل ومتناقصة، وأن يليبِّ يف الوقت نفسه الطلب املتزايد من البلدان على الدعم يف تنفيذ خطط التنمية اجلديدة. 
ومن الواضح أنه ال ميكن لألونكتاد أن يواصل العمل كاملعتاد إذا أُريد له أن يرقى إىل مستوى التوقعات العالية 

للبلدان النامية.
ويتطلــب إجنــاز مافيكيانــو نــريويب )توافــق آراء نــريويب( طرقاً جديدة للعمل ولتحديد األولوايت. ومن  -40
أجــل "التطبيــق العملــي" لنهــج متكامــل بشــأن التجــارة والتنميــة مــع تقــدمي دعــم متكامــل إىل البلــدان يف جمــال 
السياســات، جيــب علــى األونكتــاد أن ينتقــل إىل هنــج أوســع قائــم علــى املهــام وعلــى حتقيــق النتائــج بشــأن إدارة 
وتنفيــذ مافيكيانــو نــريويب. وهــذا يعــين يف الواقــع بنــاء قــدر أكرب من التآزر داخل املنظمة ولكن أيضاً مع كياانت 
أخرى. وهو يعين أيضاً الدعم النشط للسيطرة الوطنية على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030. كما أنه 
يتطلــب تكييــف نواتــج األونكتــاد وخدماتــه مــع الديناميــات املتغرية للتعاون الــدويل، وإجياد آليات للحفاظ على 

منافع النُـُّهج املتعددة األطراف، والتحّلي مبرونة أكرب من أجل معاجلة عدم التيّقن.
ومن أجل تعزيز األونكتاد بوصفه جهة التنسيق للمعاجلة املتكاملة للتجارة والتنمية يف منظومة األمم  -41
املتحدة، على حنو ما دعت إليه الفقرة 14 من مافيكيانو نريويب، ستعيد أمانة األونكتاد حبث هيكلها التنظيمي 

عن طريق اإلجراءات التالية:
إعادة انعقاد فريق من الشخصيات البارزة اتبع لألونكتاد. وإن األمني العام لألونكتاد،  )أ(
إذ يشــري إىل إســهامات فريقــّي الشــخصيات البــارزة األول والثــاين لألونكتــاد اللذيــن ُعقــدت اجتماعاهتمــا علــى 
التوايل يف عامي 2005 و2011، يدعو إىل انعقاد فريق جديد من الشــخصيات البارزة إلســداء املشــورة إىل 
األونكتــاد بشــأن جمــاالت العمــل املمكنــة وذلــك إىل ما بعــد املؤمتــر القــادم مــن املؤمتــرات الــي تُعقد مــرة كل أربع 

سنوات. وميكن هلذا الفريق أن ينظر فيما يلي:
اســتعراض املقرحــات االســراتيجية لألونكتــاد وتقــدمي توجيهــات رفيعــة املســتوى بشــأن  ’1’
تنفيذ عملية تعزيز األونكتاد، مبا يتمّشى مع مافيكيانو نريويب وخطة عمل أديس أاباب؛
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اقراح جمموعة من املواضيع املستمرة واملواضيع الناشئة األكثر ماءمة لتناول األونكتاد هلا  ’2’
عن طريق الركيز املواضيعي اجلديد جمللس التجارة والتنمية املعاد تنشــيطه، وكذلك لكي 

تنظر فيها جلنة منشورات األونكتاد كمواضيع للتقارير الرئيسية القادمة؛
زايدة إضفاء الطابع املؤسســي على التحّول من اإلدارة القائمة على الشُّــَعب إىل اإلدارة  )ب(
القائمة على املهام، مبا يتمّشى مع املقرحات الرامية إىل تنشيط جملس التجارة والتنمية املبينة أعاه. وللبدء يف 

بناء متاسك مؤسسي أكرب وتعزيز النهج املتكامل، سيجري اختاذ عدد من اخلطوات كما يلي:
حفــز إجيــاد مزيــد مــن الطــرق األفقية للعمل عن طريق االعراف ابلتعاون األفقي املشــرك  ’1’
بني الشَُّعب يف تقييمات أداء املديرين واتفاقات مديري الشعب. وحتديد أهداف مناسبة 
للتعاون فيما بني الشَُّعب، مبا يف ذلك يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين، وقياس تنفيذ هذه 

األهداف خال الفرة املشمولة ابلتقرير القادم؛
ســتضع جلنــة منشــورات األونكتــاد، هــي وفريقهــا العامــل، جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهية  ’2’
للدعــم األفقــي للمنشــورات، مبــا يف ذلــك النظــر يف كيفية اختيار املواضيــع، وكيفية حتديد 
اجلــداول الزمنيــة للمنشــورات، وحتديــد عاقــة خمتلــف املنتجــات الرئيســية بعضهــا ببعض، 
وكيــف ميكــن أن تكــون ذات صلــة أبنشــطة التعــاون التقــين وابالحتياجــات علــى الصعيد 

القطري؛
سينظم جملس سلسلة حلقات األونكتاد الدراسية البحثية جمموعة من احللقات الدراسية  ’3’
املواضيعيــة الــي تركــز علــى مســائل شــاملة لعــدة قطاعــات وذات صلة أفقيــة تقع يف إطار 

والية األونكتاد وذلك لتعزيز االتصاالت الداخلية وتبادل األقران؛
اعتمــاد خطــة عمــل علــى نطــاق األونكتاد بشــأن املســائل املتعلقة ابعتبــارات نوع اجلنس  )ج(
)املســائل اجلنســانية( متشــياً مع تقرير األمني العام لألمم املتحدة الصادر يف متوز/يوليه 2017 واملعنون "حتســني 
وضع املرأة يف منظومة األمم املتحدة")10(. وسيتضمن ذلك النظر يف طرق مواصلة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين 
يف العمل التحليلي والتعاون التقين، متشياً مع الفقرة 55)ب ب( من مافيكيانو نريويب، فضًا عن مواصلة تنفيذ 
االلتزامات املتعلقة ابملوارد البشرية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف التوظيف على النحو املبني يف تقرير 

األمني العام لألمم املتحدة املذكور أعاه، ابلتنسيق مع مكتب إدارة املوارد البشرية يف نيويورك؛

.A/72/220 الوثيقة )10(
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إنشاء دائرة للرصد والدعم اإلحصائينْي اتبعة لألونكتاد ألداء مهمة إحصائية متخصصة  )د(
شــاملة، تقــدم اخلدمــات إىل مجيــع الربامــج الفرعيــة لألونكتــاد، متشــياً مــع الفقــرات 27، و38)ز(، و38)ط(، 
و100)أ(،  و76)ك(،  و76)ج(،  و76)أ(،  و55)ز(،  و55)ش(،  و55)ن(،  و38)أأ(،  و38)س(، 

و100)ي(، و100)ل(، و100)س( من مافيكيانو نريويب:
سيوفر هذا الكيان األفقي اخلدمة والدعم جلميع الشَُّعب بغية توحيد املوارد اإلحصائية،  ’1’
وحتســني الرقابــة علــى اجلــودة )علــى حنــو ما أوصى به مكتب خدمــات الرقابة الداخلية(، 
وتعزيــز االتســاق، وحتســني القــدرات، ومواءمــة العمــل اإلحصائــي علــى حنــو أفضــل مــع 

األولوايت االسراتيجية الرفيعة املستوى؛
سُيســند أيضــاً إىل الدائــرة اإلحصائيــة لألونكتــاد املســؤولية عــن إعــداد تقريــر إلكــروين  ’2’
جديــد علــى نطــاق األونكتــاد، بعنــوان "أداة رصد األونكتاد ألهداف التنمية املســتدامة" 
وســيكون التقريــر ســنوايً، علــى غــرار نشــرة "التنميــة والعوملــة: حقائــق وأرقــام" الــي تصــدر 
كل أربع سنوات ولكنها تُنَشر سنوايً على شبكة اإلنرنت وتركز على مؤشرات أهداف 
التنمية املســتدامة الي يقوم األونكتاد بدور األمني عليها، فضًا عن تركيزها على أولوية 
مواضيعيــة تتغــري مــن عــام إىل آخــر. وميكــن أن يكــون التقريــر هــو األســاس لعقــد اجتماع 
مائــدة مســتديرة وزاري ســنوي يف جملــس التجــارة والتنميــة، علــى النحــو املقرح يف الفصل 
اخلامس، بغية رصد واستعراض مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابألونكتاد 
ابعتباره اجلهة املســؤولة داخل منظومة األمم املتحدة عن تنســيق شــؤون التجارة والتنمية 

والقضااي املرابطة املتعلقة ابلتمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة؛
حبث القدرات املوجودة من املوظفني يف ضوء الدعم الازم ألولوايت األونكتاد. ويعكس  )ه(
اهليــكل التنظيمــي الراهــن لألونكتــاد واقعــاً تشــغيلياً كان ســائداً قبــل التحــوالت الــي حدثــت يف املشــهد العاملــي 
للتجــارة والتنميــة يف العــامل، علــى النحــو الــذي عــرب عنه مافيكيانو نــريويب. وابلنظر إىل أن األونكتاد يوائم هيكله 

مبا يتمّشى مع تنفيذ مافيكيانو نريويب، سيجري على وجه التحديد استكشاف اجملاالت التالية:
تعزيز الدعم املقدَّم إىل االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرونية، متشياً مع مافيكيانو نريويب،  ’1’
الــذي يدعــو إىل تعزيــز أعمــال األونكتــاد بشــأن زايدة املكاســب اإلمنائيــة مــن االقتصــاد 
الرقمــي والتجــارة اإللكرونيــة، والــذي أنشــأ فريــق اخلــرباء احلكومــي الدويل املعــين ابلتجارة 

اإللكرونية واالقتصاد الرقمي، وهو الفريق املنشأ حديثاً؛
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تقــدمي الدعــم االســراتيجي إىل أفريقيــا، مبــا يف ذلــك تقدميــه إىل مؤمتــرات القمــة للقــادة  ’2’
األفارقــة، حيــث ينبغــي استكشــاف اســتحداث وجــود مســتمر يقدم دعمــاً موضوعياً إىل 
هــذه املناســبات الدوريــة، وذلــك ابلتعــاون الوثيــق بــني شــعبة أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوًا

والربامج اخلاصة، التابعة لألونكتاد، واملكتب اإلقليمي ألفريقيا التابع لألونكتاد، واللجنة 
االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة؛

إن تعزيــز الدعــم املقــدَّم إىل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، متشــياً مــع الفقــرات 46،  ’3’
و55)ح(، و100)ل( مــن مافيكيانــو نــريويب، واألمهيــة املتزايــدة للتعــاون فيمــا بني بلدان 
اجلنوب، واإلمكاانت الفريدة والدور الفريد اللذْين تضفيهما اخلربة الفنية لألونكتاد على 
التفاعــات فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب هــي أمــور تشــري إىل وجــود دور أوســع نطاقــاً للخربة 
الفنيــة لألونكتــاد ينبغــي إعــادة توجيهــه حنــو جهــود األمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً املبذولة 
لدعــم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب. ويكتســب ذلــك أمهيــة خاصة قبــل انعقاد مؤمتر 
خطة عمل بوينس آيرس + 40 املزمع عقده يف عام 2018، ومتشياً مع الدعم األكثر 
منهجيــة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب عن طريق اآللية احلكومية الدولية، على النحو 
املبــني يف الفصــل اخلامــس. كمــا أن اخلــربة الفنيــة لألونكتــاد فيما يتعلق ابلتعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب ســيجري تقييمها كجزء من اســتعراض منتصف املدة بغية تقدمي مزيد من 
التوصيات بشأن تعزيز إسهام األونكتاد يف اجلهود املبذولة على نطاق األمم املتحدة من 

أجل دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛
إضفــاء الطابــع املؤسســي علــى الدَّعــم املقــدَّم إىل الشــراكات االســراتيجية. ولضمــان أن  )و(
جيري يف الوقت املناســب وبشــكل مرابط مواصلة اجلهود الرامية إىل الرويج لنـُُهج أكثر عمقاً ومنهجية بشــأن 
الشراكات على النحو املبني يف الفصل الرابع، سيعاد تنظيم وظيفة دائرة التعاون التقين يف األونكتاد لكي تتوىّل

إدارة العاقات على نطاق األونكتاد مع الشــركاء اخلارجيني وكياانت األمم املتحدة األخرى ولدعم االســتجابة 
السريعة على أرض الواقع؛

القيــام، علــى نطــاق األونكتــاد، بوضــع مبــادئ لتقــدمي املعــارف وخطــة لتطويــر املعــارف.  )ز(
وكذلــك، متشــياً مــع الفقــرة 100)م( مــن مافيكيانــو نــريويب، وضــع خطــة عمــل لتوســيع نطــاق وتنســيق خمتلــف 
اآلليات األفقية لتطوير املعرفة وإيصاهلا على نطاق األونكتاد تنسيقاً أفضل بغية استخاص أفضل املمارسات 
مــن اآلليــات املختلفــة إليصــال املعرفــة علــى مســتوى مجيــع أجزاء األونكتاد، مثل املســار احملدد يف الفقرة 166، 
وبرانمــج التدريــب مــن أجــل التجــارة، واملعهــد االفراضــي، وإدراجهــا يف مجيــع أنشــطة األونكتــاد يف جمــال تقــدمي 

املعارف؛
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دور  ُيســِفر  أن  ولضمــان  لألونكتــاد.  االســراتيجية  لاتصــاالت  وضــع خطــة جديــدة  )ح(
األونكتــاد املعــزَّز واملنسَّــق عــن حتقيــق أقصــى قــدر مــن التأثــري علــى أصحــاب املصلحــة اخلارجيــني يف األونكتاد، 
وأن ُيســتَفاد منــه علــى النحــو الواجــب يف املناقشــات اجلاريــة املتعلقــة ابلتنميــة، ســيقوم انئــب األمــني العــام، 
بدعــم مــن رئيــس قســم االتصــاالت واإلعــام والتوعيــة، بقيــادة عملية إعــادة تقييم الســراتيجية األونكتاد احلالية 
لاتصــاالت)11(، وإعــادة ترتيــب أولوايهتــا تبعــاً للمشــهد املتغــري. وســيقدم انئــب األمــني العــام مقَرحــاً إىل األمني 

العام هبذا املعىن؛
حتســني الكفــاءة يف تنفيــذ الربامــج. فمــن أجــل التنفيــذ بفعاليــة يف حــدود املــوارد املتاحــة  )ط(
وحتقيــق أقصــى قــدر مــن املرونــة واخلّفــة يف االســتجابة الســريعة، متشــياً مــع الفقــرة 14)د( من مشــروع مافيكيانو 
نــريويب، سيُنشــئ األونكتــاد فريقــاً دائمــاً لــإدارة العليــا، يدعمــه فريــق عامــل إداري بغيــة وضــع مقرحــات بشــأن 

ما يلي:
التبســيط واحلد من الروتني يف العمليات اإلدارية مثل إدارة املوارد البشــرية، واملشــرايت،  ’1’

وما إىل ذلك؛
االلتزام الصارم مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج، وخاصة يف أنشطة التعاون التقين؛ ’2’

اإلباغ حسب الضرورة عن طريق اإلحاطات اإلعامية غري الرمسية. ’3’

.TD/B/56/9/Rev.1 الوثيقة )11(



   

المرفق
زة  مجاالت العمل المعزَّ

أو الجديدة في إطار مافيكيانو نيروبي
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*
جماالت العمل املعزَّزة أو اجلديدة يف إطار مافيكيانو نريويب)12(

جماالت عمل األونكتاد اجلديدة أو املعزَّزة

الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

"تعزيز" الركيز على أقل البلدان منواً، مبا  )أ(
يف ذلــك أنشــطة التعــاون التقــين وحــوار 

السياسات مع واضعي السياسات

10)أ(، و76)د(، 
و76)ز(

قُــدم الدعــم إىل جلنــة السياســات اإلمنائيــة بشــأن رفــع االســم  	
من قائمة أقل البلدان منواً مبوجب قرارات اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي

طُلــب مــن جملــس الرؤســاء التنفيذيــني التنســيق مــع مكتــب  	
املمثل السامي ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية 
والدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن تقدمي الدعم من منظومة 

األمم املتحدة ألنشطة االستثمار يف أقل البلدان منوًا

ُقدم الدعم لتفعيل بنك التكنولوجيا ألقل البلدان منوًا 	

أُطلقــت عمليــة إجــراء اســتقصاءات لتحديــد مــدى اســتعداد  	
أقل البلدان منواً للتجارة اإللكرونية

احلــرة  التجــارة  املتعلقــة ابتفــاق  املفاوضــات  إىل  الدعــم  قُــدم  	
القارية األفريقية

تقــدمي الدعــم إىل جمموعــة أقــل البلــدان منــواً يف منظمــة التجارة  	
العامليــة، وإىل عمليــة انضمــام أقــل البلــدان منــواً إىل منظمــة 

التجارة العاملية

احلكومــات  مــع  التفاعــل  "تعزيــز"  )ب(
واألوســاط  املــدين  اجملتمــع  ومنظمــات 

األكادميية والقطاع اخلاص

أُطلقــت مبــادرة التدريــب التجريــيب املشــركة بــني مؤسســة إي 14)ج( 	
فاونــدرز )eFounders( ومــدارس إدارة األعمــال التابعة لشــركة 
علــي اباب مــن أجــل تدريــب 200 رائــد مــن رواد األعمــال 

الشبان يف أفريقيا

وردت طلبات لتقدمي إحاطات إعامية حكومية 	

انظر اجلزء األول، احلاشية 7. *
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جماالت عمل األونكتاد اجلديدة أو املعزَّزة

الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

غــري  التدابــري  بشــأن  التعــاون  "تعزيــز"  )ج(
التعريفية مع الشركاء املعنيني

نُظِّم أسبوع للتدابري غري التعريفية يف أيلول/سبتمرب 382017)ه( 	

أُقيمــت شــراكة جديــدة مــع منظمــة التجــارة العامليــة ومركــز  	
الصغــرية  املشــاريع  الدوليــة بشــأن مكتــب ملســاعدة  التجــارة 

واملتوسطة احلجم ابستخدام بياانت التدابري غري التعريفية

قيــام الفريــق املشــرك بني الــوكاالت بتنقيح وحتديث التصنيف  	
الــدويل للتدابــري غــري التعريفيــة، مــع توقّــع االنتهــاء مــن التنقيح 

حبلول كانون األول/ديسمرب 2017

واإلقــراض  االقــراض  سياســات  تعزيــز  )د(
السيادينْي املسؤولني

جــرى جتريــب تفعيــل املبــادئ املتعلقــة ابإلقــراض واالقــراض 38)ح( 	
السيادينْي املسؤولنْي يف مخسة بلدان

ُقدم الدعم إىل عملية متابعة متويل التنمية، مبا يف ذلك تقرير  	
فرقة العمل املشركة بني الوكاالت واملنتدى املعين مبتابعة متويل 

التنمية التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي

املؤمتر املعين إبدارة الديون لعام 2017 	

"حتســني" برانمــج العمــل املتعلــق ابلعلــم  )ه(
والتكنولوجيا، مبا يف ذلك اســتعراضات 
سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

بــني 38)ت( املشــركة  العمــل  فرقــة  اجتماعــات  عقــد  يف  املشــاركة  	
للفــرة  واالبتــكار،  والتكنولوجيــا  ابلعلــم  واملعنيــة  الــوكاالت 

2018/2017

املشــاركة يف تنظيــم آليــة تيســري التكنولوجيــا التابعــة للمنتــدى  	
املعين ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار

نتائــج  اســتعراض  منهجيــة  علــى  املنصبَّــة  املراجعــة  إطــاق  	
استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

إكمــال اثنــني مــن اســتعراضات سياســات العلــم والتكنولوجيا  	
واالبتكار، وبدء استعراض واحد من هذه االستعراضات
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جماالت عمل األونكتاد اجلديدة أو املعزَّزة

الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

والرابــط  الصــات  بشــأن  العمــل  )و(
والتكامــل والتشــابك فيمــا بــني جمــاالت 
التنميــة  اســراتيجيات  يف  السياســات 

الوطنية

38)ث(، و55)أ(، 
و55)ج(، 
و76)ت(

سياســات  ابســتعراضات  املعــين  التنميــة  مركــز  مــع  التعــاون  	
التحــول اإلنتاجــي، التابــع ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليدان 

االقتصادي، مبا يف ذلك مشروع جترييب يف شيلي

بــدء مشــروع حســاب األمــم املتحــدة للتنميــة املعــين ابلتنميــة  	
الصناعية يف اجلنوب األفريقي

التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن سياســات العمــل  	
واالقتصاد الكلي

علــى  منــواً  البلــدان  أقــل  مســاعدة  )ز(
القائمــة  املخططــات  مــن  االســتفادة 
علــى اإلعفــاء من الرســوم اجلمركية ومن 
احلصــص واالســتفادة مــن قواعــد املنشــأ 

التفضيلية

تقــدمي اخلدمــات االستشــارية إىل جمموعــة أقــل البلــدان منواً يف 38)ق( 	
منظمة التجارة العاملية وإىل فرادى أقل البلدان منوًا

تدعيــم أتثــري حتويــات املهاجريــن علــى  )ح(
التنمية

سيصدر يف أاير/مايو 2018 العدد القادم لعام 2018 من 55)ج ج( 	
تقريــر التنميــة يف أفريقيــا املتعلــق ابهلجــرة والتحــّول اهليكلــي يف 

أفريقيا

من املخطط له عقد حلقات دراسية وحلقات عمل وأحداث  	
جانبيــة يف الفــرة الســابقة ملؤمتــر قمــة اجلمعيــة العامــة الثــاين 

والسبعني املعين ابهلجرة

شــفافة  مقاييــس  وضــع  "تدعيــم"  )ط(
التنميــة  جمــال  يف  احملــرز  للتقــدم 
املســتدامة، واألعمــال األخــرى املتعلقــة 

ابإلحصاءات وقياس أتثري السياسات

55)ز ز(، 
و38)ط(، 

و38)أأ(، و76)أ(، 
و76)ج(، 
و76)ك(، 
و100)ي(

بدء مشــروع حســاب التنمية مع مكتب األمم املتحدة املعين  	
ابملخدرات واجلرمية بغية قياس التدفقات غري املشروعة

إطاق مؤشرات الضعف املايل 	

عقــد حلقــة عمــل لبنــاء القــدرات بشــأن مؤشــرات أهــداف  	
التنمية املستدامة يف مجهورية تنزانيا املتحدة

الشروع يف العمل بشأن قياس القدرة اإلنتاجية 	



تايمفا

33

جماالت عمل األونكتاد اجلديدة أو املعزَّزة

الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

"تعزيــز" التعــاون بني البلدان النامية غري  )ي(
الساحلية وبلدان املرور العابر

دعم إطاق ممر العبور بني جيبويت وإثيوبيا55)ي( 	

دعــم إطــاق اســراتيجية النقــل األخضــر للبضائــع من جانب  	
هيئة تنسيق املرور العابر والنقل عرب املمر الشمايل. دعم أول 

اسراتيجية للنقل األخضر للبضائع يف أفريقيا

يف  ابلتجــارة  املتعلــق  العمــل  "تقويــة"  )ك(
البيــاانت  ذلــك  يف  مبــا  اخلدمــات، 

واإلحصاءات والتحليات

لسياســات 55)ن( إقليميــة  أو  وطنيــة  اســتعراضات  ثاثــة  إجــراء  	
اخلدمــات أو ألطــر السياســات التجاريــة املتعلقــة ابخلدمــات، 

مبا يف ذلك اخلدمات من حيث النطاق

إطاق التعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشــأن سياســة  	
جتارة اخلدمات يف أفريقيا

بناء القدرات يف جمال إحصاءات التجارة يف اخلدمات 	

ابالســتثمار  املتعلقــة  املبــادرات  دعــم  )ل(
املسؤول ومبعايري اإلباغ عن االستدامة

إصدار منشــورات وعقد حلقات عمل بشــأن مبادرة البورصة 55)ع(، و76)ن( 	
املستدامة

مبــادئ  بشــأن  عمــل  حلقــات  وعقــد  منشــورات  إصــدار  	
االســتثمار الزراعــي املســؤول الــي حتــرم احلقوق وســبل العْيش 
واملوارد، فضًا عن إطاق العمل امليداين يف أوغندا والسنغال 

وماوي ونيجرياي

تقدمي خدمات استشارية ومذكرات قضااي، واختيار مؤشرات  	
بشأن اإلباغ عن االستدامة من جانب الشركات

تقــدمي الدعــم إىل أقــل البلــدان منــواً الــي تقــوم بوضــع معايــري  	
لاســتدامة تتعلــق ابلقطــاع اخلــاص من أجــل تعزيز الصادرات 

العضوية 

تطويــر جيــل جديــد مــن اســراتيجيات  )م(
عمليــات  وتيســري  االســتثمار  تشــجيع 

االستثمار

إصــدار منشــورات ومذكــرات قضــااي وعقــد حلقــات عمــل 55)ف( 	
بشــأن تشــجيع االســتثمار وتيســريه بغية دعم أهداف التنمية 

املستدامة

للمشــاريع  الرويــج  بشــأن  إقليميــة  دراســية  حلقــات  عقــد  	
التنميــة  أبهــداف  واملتعلقــة  مصرفيــاً  املقبولــة  االســتثمارية 

املستدامة

اتّباع مسار عمل بشأن االستثمار األجنيب املباشر األخضر 	



من األفعال إلى النتـائج

34

جماالت عمل األونكتاد اجلديدة أو املعزَّزة

الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

"تعزيــز" العمل بشــأن تدعيم املكاســب  )ن(
اإلمنائية املســتمدة من االقتصاد الرقمي 

والتجارة اإللكرونية

تنظيم أسبوع التجارة اإللكرونية 552017)ش( 	

إطاق بوابة التجارة اإللكرونية للجميع 	

الــدويل يف  الــدورة االفتتاحيــة لفريــق اخلــرباء احلكومــي  عقــد  	
تشرين األول/أكتوبر 2017

إمتام مراجعة اسراتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  	
مصر؛ والقيام حالياً بتلك املتعلقة بُعمان ورواندا

للتجــارة  الســريعة  التقييــم  لعمليــات  جديــد  بربانمــج  األخــذ  	
اإللكرونية من أجل أقل البلدان منوًا

تقريــر املعلومــات واالقتصــاد لعــام 2017 بشــأن االقتصــاد  	
الرقمي والتجارة اإللكرونية

صــدور تقريــر االســتثمار العاملــي لعــام 2017، مــع تضمنــه  	
فصًا عن االستثمار يف االقتصاد الرقمي

صدور تقرير التجارة والتنمية لعام 2017، مع تضمنه فصًا 	
عن اسراتيجيات التشغيل اآليل والتنمية

البلــدان  إىل  املقــدَّم  الدعــم  "تقويــة"  )س(
النامية إلجراء إصاحات تتعلق بتيسري 

التجارة

بــدء أعمــال جلــان املنتــدى الدويل لتيســري التجــارة الوطنية، يف 55)خ( 	
كانون الثاين/يناير 2017

تقدمي الدعم إىل 20 جلنة وطنية لتيسري التجارة 	

تقدمي الدعم إىل اجلهود املتعلقة بتيسري التجارة اإلقليمية 	

وضع اســراتيجيات وسياســات لتدعيم  )ع(
أهــداف  حتقيــق  يف  االســتثمار  إســهام 
عــن  ذلــك  يف  مبــا  املســتدامة،  التنميــة 
طريق االســتفادة من منتدى االســتثمار 

العاملي

55)ذ(، 
و100)ج(

اجتمــاع  بعقــد   ،2017 األول/أكتوبــر  تشــرين  يف  القيــام،  	
اخلــرباء املتعــدد الســنوات املعــين ابالســتثمار واالبتــكار وتنظيم 
املشــاريع مــن أجــل بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة وحتقيــق التنميــة 
املســتدامة، مــع الركيــز علــى املرحلة الثانيــة من إصاح اتفاق 

االستثمار الدويل

التحضريات جارية من أجل انعقاد املنتدى العاملي لاستثمار  	
تشــرين  يف  ســُيعقد  الــذي  لألونكتــاد،  التابــع  لعــام 2018 

األول/أكتوبر 2018
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الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

بــني  الروابــط  بشــأن  العمــل  "تقويــة"  )ف(
املســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني النســاء 

والبنات، والتجارة والتنمية

إصدار صندوق األدوات املتعلق بنوع اجلنس والتجارة55)ب ب( 	

إطــاق نســخي عامــي 2016 و2017 مــن الــدورة العاديــة  	
مــة بطبيعــة احلــال علــى اإلنرنــت بشــأن التجــارة ونــوع  املقدَّ

اجلنس

إطــاق أول دورة إقليميــة علــى اإلنرنــت عــن التجــارة ونــوع  	
اجلنــس مــن أجــل الســوق املشــركة لشــرق أفريقيــا واجلنــوب 

األفريقي )كوميسا(

يف  احلــدود  عــرب  النســاء كتاجــرات  بشــأن  مشــروع  إطــاق  	
مجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وماوي 

إىل  املســاعدة  تقــدمي  برانمــج  "تعزيــز"  )ص(
الشعب الفلسطيين

االقتصاديــة 55)دد( التكلفــة  عــن  العامــة  اجلمعيــة  إىل  تقريــر  تقــدمي  	
لاحتال

إعداد دراسة عن فجوة املوارد يف األرض الفلسطينية احملتلة 	

الشــعب  إىل  املســاعدة  تقــدمي  عــن  ســنوي  تقريــر  إعــداد  	
الفلسطيين

"تدعيــم" العمــل بشــأن خدمــات البنيــة  )ق(
التحتية

للبيــاانت 76)ر( اآليل  النظــام  مشــاريع  مــن  جــارايً  مشــروعاً   70 	
اجلمركية

التابــع  للبضائــع  املســتدام  النقــل  ووســائل  أدوات  إطــاق  	
لألونكتاد

maritime( للبلــدان  البحريــة  املوجــزات  منشــور  إصــدار  	
)country profiles

تقــدمي إحاطــات عــن التجــارة والتنميــة  )ر(
على املستوى الوزاري

ورَدت طلبات لتقدمي إحاطات إعامية حكومية100)م( 	

الــدويل  احلكومــي  اخلــرباء  فريــق  تفعيــل  )ش(
املعــين ابلتجــارة اإللكرونيــة واالقتصــاد 

الرقمي

100)ص(، 
و100)ق(

املوافقة على اختصاصات فريق اخلرباء احلكومي الدويل 	

الــدويل،  احلكومــي  اخلــرباء  لفريــق  االفتتاحيــة  الــدورة  عقــد  	
يف 4-6 تشرين األول/أكتوبر 2017

املوافقــة علــى توصيــات بشــأن السياســات لكــي ينظــر فيهــا  	
جملس التجارة والتنمية
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الفقرة )الفقرات( 
املعنية من 

مافيكيانو نريويب
معامل رئيسية خمتارة ملا حتّقق،

متوز/يوليه 2016 - تشرين الثاين/نوفمرب 2017 )إرشادية(

الــدويل  احلكومــي  اخلــرباء  فريــق  تفعيــل  )ت(
املعين بتمويل التنمية

100)ص(، 
و100)ق(

املوافقة على اختصاصات فريق اخلرباء احلكومي الدويل 	

الــدويل،  احلكومــي  اخلــرباء  لفريــق  االفتتاحيــة  الــدورة  عقــد  	
يف 8-10 تشرين الثاين/نوفمرب 2017

املوافقــة علــى توصيــات بشــأن السياســات لكــي ينظــر فيهــا  	
جملس التجارة والتنمية

أهــداف  مــن   14 ابهلــدف  النهــوض  )ث(
التنمية املستدامة

انعقاد منتدى احمليطات يف جنيف يف آذار/مارس 1002017)ر( 	

نيويــورك يف حزيــران/ الدعــم إىل مؤمتــر احمليطــات يف  تقــدمي  	
يونيه 2017 )مخسة أحداث جانبية(

االتفاق على توسيع نطاق الدعم يف إطار شراكة مع منظمة  	
األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وبرانمج األمــم املتحدة للبيئة 
بشــأن اجلوانب املتصلة ابلتجارة من اهلدف 14 من أهداف 

التنمية املستدامة

اســتمرار تقــدمي الدعــم يف جمــال النهــوض بنتائج إعاانت صْيد  	
األمساك يف املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية

البدء يف تنفيذ مشروع حساب األمم املتحدة للتنمية يف جمال  	
اسراتيجيات االقتصاد والتجارة املرتبطني ابحمليطات

نشر تقرير عن التدابري غري التعريفية الي تؤثر على التجارة يف  	
األمساك
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