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 مقدمة   
من بناء قدرات البلدان   التعاون التقني هو أحد األركان الثالثة لعمل األونكتاد ويتألف أساااااااااااااسااااااااااااا   -1

المساتفيدة الاالةة في مجاتت خبرة األونكتاد، على النحو المحدد في الوثاق  التتامية للمتتمرات التي تعقد 
على نتاقج عمل األونكتاد    كبيرا    نكتاد في مجال التعاون التقني اعتمادا  كل أربع ساااااااااانواتم ويعتمد عمل األو 

في إطااار الركنين ارخرين، وهمااا الةحول والتحليالت اتقتصاااااااااااااااادءااة وبناااء تواف  ارراء الح ومي الاادوليم 
 م وتعاضد األركان الثالثة بعضها بعضا  

تحديد ما يلي: )أ( األهداف العامة للتعاون التقني وترمي اساتراتيجية األونكتاد للتعاون التقني إلى  -2
لألونكتااد للفترة التي تبادأ بعاد الادورة التاامسااااااااااااااة عتاااااااااااااارة لمتتمر األمم المتحادة للتجاارة والتنمياة )األونكتااد  

األسااال لعملية منهجية ومتينة للتنسااي    التامس عتاار(و و) ( ساابل تحقي  تله األهدافم وسااتوفر أءضااا  
 القرارات اتستراتيجية على مستوى األمانة من أجل التعاون التقنيم  اتستراتيجي واتتاذ

وسااايساااتمر األونكتاد من خالل أنتااااته للتعاون التقني في مسااااعدة البلدان النامية، وسااات ل ه ه  -3
األنتاااااااة مدفوعة بالالت، وسااااااتتكيف مع الفرا والتحدءات الجديدة، مثل تله الناجمة عن جاقحة مر  

مع عهد بريدجتاون    (، في مجالي التجارة والتنمية والقضااااااااااءا المتراباة، تمتااااااااايا  19-وفيدفيرول كورونا )ك
(TD/541/Add.2) والتحوتت التي يدعو إليها العهدم 

مجموعة أدوات  وترد الااقفة الكاملة ألنتاااااااااااااااة التعاون التقني التي ءضااااااااااااااالع بها األونكتاد في   -4
معلومات عن  مجموعة األدواتم وتتضاام ن  ( 1) ، التي ءجري اسااتعراضااها كل ساانتيناألونكتاد: تحقي  النتاقج

منتجات األونكتاد للتعاون التقني التي ُءم ن أن تساااااااااااتعين بها البلدان في وضاااااااااااع الساااااااااااياساااااااااااات، والقواعد  
ولويات الوطنية بما ء فل تحقي  جل اتسااااااااااااااتجابة لالحتياجات واألالتن يمية، واأُلطر المتسااااااااااااااسااااااااااااااية من أ

د محاور  م2030الاموحات الواردة في خاة التنمية المساااااااتدامة لعا   وساااااااُتن  م أدوات التعاون التقني وُتحد 
ل الالت ال ي تتقد  به الدولة العضااااااااو في قاعدة البيانات التا ااااااااة   تركيزها وفقا  لعهد بريدجتاونم ويسااااااااج 

 بالةات التعاون التقني التابعة لألونكتادم  

ه اتستراتيجيَة ثالل عمليات ونتاقج رقيسية -5   :وستوج ِّ

م ساااااااااااااايتحادد التعااون التقني لألونكتااد في المقاا  األول اسااااااااااااااتناادا  إلى ن عهدد رريدداتداو )أ( 
األولويااات البرنااامجيااة الواردة في عهااد برياادجتاااون وعلى النحو المبين في مقررات مجلس التجااارة والتنميااة 

 أدناه لالطالع على مزيد من التفا يل(م 14و 13ذات الصلة )ان ر الفقرتين 

م يهدف اإل ااااااالإ إلى إعادة تن يم من ومة  تحدة اإلنمائيةإصددددنظ من امة األمم الم ) ( 
األمم المتحدة اإلنماقية بهوية جماعية أقوى ومحددة بتاااااااا ل أفضاااااااال باعتةارها لااااااااري ا  جديرا  بالثقة ويم ن  

في إطار الجهود التي تب لها البلدان لتنفي  خاة التنمية   للمساااااءلة وفعات   التعويل عليه ومتماساااا ا  وخاضااااعا  
وتتمثل الفواقد المتوقعة في تقدءم دعم تتاااييلي ومتاااورة في مجال الساااياساااة العامة   م2030امة لعا   المساااتد

وبما يلبي اتحتياجات التا ااااااة للح ومات في جهودها الرامية إلى تحقي  أهداف  أعلى جودة وأكثر تكامال  
مم المتحدة تتسام بقدر أكبر التنمية المساتدامةم ويهدف اإل االإ أءضاا  إلى إنتااء من ومة إنماقية داخل األ

من التعاون واتتساااااااي حي  ءم ن الجمع بين جميع وتءات األمم المتحدة ومواردها وكفاءاتها ذات الصاااااالة  
ُعد العالمي واإلقليمي والقاري لدعم خاة عا   وساااايعمل األونكتاد، بإية إدمان وتنسااااي   م2030على الصاااا 

مم المتحدة األخرى على الصااااااااااااعيد القاري، على تعزيز  أنتاااااااااااااته في مجال التعاون التقني مع كيانات األ

  

(1) UNCTAD, 2020, third edition (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.5, Geneva)م 

https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
https://unctad.org/webflyer/unctad-toolbox-delivering-results-1
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جهوده التنساااي ية مع م تت التنساااي  اإلنماقي من أجل اتلاااتراد في تحديد خات لمسااااهمات األونكتاد في  
عمليات التقييم القاري المتااااااااترد وأطر األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسااااااااتدامةم وساااااااايتم تعزيز  

لمنساااااااااقين الم يمين من أجل فهم اتحتياجات القارية واألولويات الوطنية فهما  المتااااااااااركة والتوا ااااااااال مع ا
أفضااااااااااااااال لنقال المعلوماات عن مواطن القوة التي تمي ز األونكتااد وعن أدوات الحلول اإلنمااقياة المتااحاة إلى 
المنسااااااااااااااقين الم يمين في من وماة األمم المتحادةم وساااااااااااااايتم ذلاه من خالل المتاااااااااااااااركاة في دورات تادريبياة 

جتماعات للمنساااقين الم يمين، بالتنساااي  مع م تت التنساااي  اإلنماقيم وعلى الصاااعيد العالمي، سااايوا ااال وا
 اإلساااااها  في فري العمل التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المساااااتدامة، بإية تحديد ما األونكتاد أءضاااااا  

 مءم ن وضعه من نُهج واستراتيجيات متتركة ونُهج مصممة خصيصا  

م  والصدددماا األىرذ تاا اارار العالمية   ،وعدم االسددتقرار الجياسددياسددي  ،19-يدكاف )ن( 
وفي ه ا السياي،    م2024-2022ست ل ل ود ومتاطر عديدة تحو  حول عالم ما بعد الجاقحة في الفترة 

ساااااااتهدف اتساااااااتراتيجية إلى ضااااااامان اساااااااتمرار األونكتاد في توفير برامج التعاون التقني المناساااااااةة، و عادة 
وغيره من الصاااااااادمات التي عان  منها   19-توظيفها عند اتقتضاااااااااء، للتتآليف من ارثار الساااااااالبية لكوفيد
األنتاااة المتصاالة بتنفي  البرامج والمتاااريع في   البلدان المسااتفيدة في مسااارها اإلنماقي، و براز أهمية تمويل

 ه ا السياي للممولين المحتملين، بمن في ذله الجهات المستفيدة نفسهام 

وتحدد الفروع المتة ية من ه ه الوثيقة محاور تركيز األونكتاد بالنساااةة إلى أنتااااة التعاون التقني  -6
ن البلدان إلى التعاون التقني لألونكتاد )األسااااااااااال  في المسااااااااااتقبل، وتجيت عن األسااااااااااحلة التالية: لماذا تحتا

المناقي(، وماا هي م ونااتاه )النااااي(، وكيف ساااااااااااااايتم تن يمااه )المةااادأل التوجيهيااة والاراق  واأللاااااااااااااا ااال  
ل )جمع األموال(، وكيف سااااااينف   )ترتيةات التنفي (، وأخيرا   ، كيف يتم ر ااااااد تنفي   الرقيسااااااية(، وكيف ساااااايمو 

 اد واإلبالغ عنه وتقييمهم  التعاون التقني لألونكت 

 األساس المنطقي  -أوالا  

م  لتلبية احتياجات البلدان النامية من  إنتااقه تقريةا   قد  األونكتاد مسااعدة تقنية مصاممة خصايصاا   -7
والبلادان التي لديهاا أكبر اتحتيااجات والتي تعااني  تحتيااجات أقل البلادان نموا   وقد أولي اهتماا  خاا داقماا  

 ضعف كثيرةم من مواطن 

مع عهد بريدجتاون، وهو الوثيقة التتامية لألونكتاد التامس عتار، ال ي ُعقد في تتارين  وتمتايا   -8
في برباادول، فا ن الهادف من التعااون التقني لألونكتااد هو دعم البلادان الناامياة، من   2021أكتوبر  األول/

لتحاادءااات الجاادياادة في مجااالي التجااارة خالل بناااء القاادرات والمسااااااااااااااااعاادة التقنيااة، لكي تتكيف مع الفرا وا
م وسااااااايدرن األونكتاد اتعتةارات الجنساااااااانية والمتعلقة بحقوي اإلنساااااااان ذات  ( 2) والتنمية والقضااااااااءا المتراباة

 مع سياسات األمم المتحدة المناةقةم  الصلة في متاريعه للتعاون التقني، تمتيا  

وقاقمة على األدلة وتو ااااايات في مجال الساااااياساااااة العامة ويقد  األونكتاد تحليالت عالية الجودة  -9
إلى ه ه التحليالت، ومن أجل دعم تنفي  قواعد  تساتهدي بها الساياساات الوطنية واإلقليمية والدوليةم واساتنادا  

و جراءات جديدة في مجالي التجارة واتسااااتثمار والمساااااقل ذات الصاااالة، تبني المساااااعدة التقنية التي ءقدمها 
ع  ةِّ د القادرات التي تحتاان إليهاا البلادان الناامياة والبلادان التي تمر اقتصاااااااااااااااداتهاا بمرحلاة انتقاالياةم ويت  األونكتاا

 األونكتاد في ذله نهجا  غير موحد ومرنا  وقابال  للتكيف مع اتحتياجاتم 

  

(2) TD/541/Add.2 م116، الفقرة 
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المن مة وي ون التعاون التقني لألونكتاد محدد األهداف حسااااااااات األنتااااااااااة المتااااااااامولة في وتءة  -10
تحتياجات المساااتفيدينم ويتااامل المانحين والتاااركاء وغيرهم من أ اااحا  المصااالحة ويرمي   ومصااامما  وفقا  

إلى تحقي  نتاقج ملموساااة وقابلة لل يال يتم تعميمها بين أ اااحا  المصااالحة من متتلف البلدان وتقاسااامها  
دامة والبرامج المتعددة التتصصات  معهمم وستتكد الحوارات مع التركاء باستمرار على أهمية النتاقج المست 
إلى إذكاء الوعي بالمجاتت التي  والمتعددة السااااااااانوات والتمويلم وساااااااااتهدف الحوارات مع المانحين أءضاااااااااا  

تحتان فيها الدول األعضااااء المساااتفيدة إلى المسااااعدة التقنية، من أجل تحقي  أفضااال توازن مم ن بين ه ه 
 ماتحتياجات وأولويات المانحين وقدراتهم

ويهدف التعاون التقني لألونكتاد إلى مضاااااااااااااعفة ارثار المتوخاة باعتماد نُهج متكاملة وتنسااااااااااااي   -11
لمقتضاااااااااااااايااات   ومع الح ومااات، بااالتعاااون الوثي  مع األفرقااة القاريااة، وفقااا    عمليااات التعاااون التقني داخليااا  

سااااااااايما مع المجموعة  إ اااااااااالإ من ومة األمم المتحدة اإلنماقية، ومع أ اااااااااحا  المصااااااااالحة ارخرين، وت 
 المتتركة بين وكاتت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجيةم 

وفي عهد بريدجتاون، طلب  الدول األعضااااااااااء إلى أمانة األونكتاد أن تعد ياساااااااااتراتيجية لااااااااااملة   -12
ني المساتقبلية في إطار  ومتساقة للتعاون التقنيي يتحدد مجاتت تركيز األونكتاد بالنساةة ألنتااة التعاون التق

م وقد  ااااايي  الوثيقة الحالية اساااااتجابة  له ا الالتم وهي تساااااتند إلى المناقتاااااات والمداوتت التي ( 3) وتيتهي
عن   جرت بين الدول األعضاااااااااء على مدى الساااااااانوات القليلة الماضااااااااية في سااااااااياي الفرقة العاملة، فضااااااااال  

 مانة والدول األعضاءم المتاورات الرسمية وغير الرسمية التي أجري  بين األ

 النطاق  -نياا را 

يتحدد نااي التعاون التقني لألونكتاد حسااااااااات أولويات برنامج عمله، على النحو المبين في عهد  -13
بريدجتاون وكما هو وارد في المقررات ذات الصااااالة الصاااااادرة عن مجلس التجارة والتنمية، وك له في نتاقج  

 دةم المتتمرات والوتءات العالمية ذات الصلة المنبثقة عن الجمعية العامة لألمم المتح

ويتكد عهد بريدجتاون دور األونكتاد بو اافه مركز التنسااي  داخل من ومة األمم المتحدة المعني  -14
باالمعاالجاة المتكااملاة للتجاارة والتنمياة والقضاااااااااااااااءاا المترابااة في مجااتت التمويال والتكنولوجياا واتسااااااااااااااتثماار 

عمله الثالثة: الةحول والتحليالت  والتنمية المساااااااااتدامة، وي ل ف األونكتاد بموا ااااااااالة عمله من خالل أركان
أربعة تحوتت رقيسية  اتقتصادءةو وبناء تواف  ارراء الح ومي الدوليو والتعاون التقنيم وَي كر العهد أءضا  

واسااااااتدامةم ومن المقرر أن ءسااااااهم األونكتاد في ه ه التحوتت،  مالوبة من أجل عالم أكثر مرونة ولااااااموت  
تصاااااادات عن طري  التنويعو و) ( التحول إلى اقتصااااااد أكثر اساااااتدامة وأقدر  وهي تحديدا : )أ( تحويل اتق

ل في ساااااااااااااابل تمويل التنميةو و)د( تحويل تعددءة األطراف، عن طري   )ن( على الصاااااااااااااامودو و تحقي  تحو 
 تركيز األنتاة المنوطة به وتجنت اتزدواجية مع عمل الكيانات األخرى ذات الصلةم 

ونكتاد وتكامله مع لااركاء التعاون ال ين لديهم وجود قاري في قدرة تله وتكمن الميزة النساابية لأل -15
الميزة النسابية على إءجاد حلول وأدوات، باتلاتراد مع لاركاقه، بهدف: )أ( تحديد ساياساات للتحول الهي لي 
لالقتصااااااااااااادات من من ور إنماقيو و) ( اقتراإ أدوات لحساااااااااااان التدبير ءم ن تكييفها حساااااااااااات احتياجات  

دين )الحلول القاقمة على البرامجيات، واألطر التن يمية، واإل ااالإ المتسااسااي والصاا ود القانونية،  المسااتفي 
وتةادل التبرات والممارساااات الجيدة(م وتثري التبرات والممارساااات الجيدة المتراكمة على مر السااانين الدعَم 

اتقتصادي فيما بين البلدان النامية ال ي يوفره األونكتاد للنهو  بالتعاون فيما بين بلدان الجنو  والتعاون  

  

 م115المرجع نفسه، الفقرة  (3)
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من ه ا الدعم، كما تي ي ركنْي العمل ارخرْين، وهما الةحول والتحليالت اتقتصااااادءة وبناء    وتتاااا ل جزءا  
 تواف  ارراء الح ومي الدوليم 

  وساااااااااتحرا أمانة األونكتاد على إدمان طاقفتها المتجددة من سااااااااابل التعاون التقني في مجموعة -16
، وفقا  للفرعين باء ودال من الفصاااااال الرابع من عهد بريدجتاون، وسااااااتحدد بوضااااااوإ محاور ونكتادأدوات األ

 تركيز األنتاة المحتملةم

ومن حي  النااي الجيرافي، سااااايدعم األونكتاد، في إطار تنفي  أنتااااااته للتعاون التقني، أفري يا،  -17
بلدان النامية غير الساااحلية، واتقتصااادات الضااعيفة  ، والدول الجزرية الصااييرة النامية، والوأقل البلدان نموا  

والمعرضاااااااااة للمتاطر والصاااااااااييرة، والبلدان التي تمر بحاتت نزاع وبمرحلة ما بعد انتهاء النزاع، مع   هي ليا  
 م مراعاة التحدءات التي تواجهها البلدان المتوساة الدخل أءضا  

 المبادئ التاايهية والطرائق  -رالثاا  

عاون التقني لألونكتاد على تنمية القدرات الةتاااااااارية والمتسااااااااسااااااااية واإلنتاجية للنهو  ساااااااايركز الت  -18
وعهد  2030بالقدرات التصاديرية للبلدان المساتفيدةم وساوف تساترلاد األنتااة بتاة التنمية المساتدامة لعا  
عن التو ااايات  بريدجتاون، وت سااايما الفرع دال من الفصااال الرابع المعنون يبرنامج عمل األونكتادي، فضاااال  

 ذات الصلة الصادرة عن المتتمرات العالميةم

  :من التركيز على تنمية القدرات، سيتسم التعاون التقني لألونكتاد بالسمات التالية واناالقا   -19

بالالت وسااااااايدعم احتياجات وأولويات المساااااااتفيدين وسااااااايساااااااتند إليها،   مدفوعا    ساااااااي ون  )أ( 
ء التمويل وسي ون متفقا  مع عهد بريدجتاونم وما فتح  أمانة األونكتاد  وسيتةع األولويات التي ءحددها لركا

،  2024-2022تتدي دور يالتن يمي ويالدعوةي على حد ساواء، وساتوا ال اتضااالع به ا الدور في الفترة 
 للجهود الرامية إلى التوفي  بين احتياجات البلدان وأولويات المانحينم ومتى أم ن ذله، سااتدعم أمانة دعما  

 األونكتاد إقامة روابت بين متتلف أولويات عهد بريدجتاون وستتجع على ذلهو 

نحو تحقي  النتاقج، بإية زيادة أثر أنتاااااة التعاون التقني إلى أقصااااى    سااااي ون موجها   ) ( 
حادم وسااااااااااااااياب  األونكتااد منهجياة اإلدارة القااقماة على النتااقج طوال دورة حيااة متاااااااااااااااريعاه للتعااون التقني 

 ييمات تحقة، إن أم ن ذله، في األجل الاويلو وسيجري تق

 سيصم م وينف   باريقة تكفل أخ  المستفيدين بزما  األمور وتدعم جهود التنمية الوطنيةو  )ن( 

ساايتم تنساايقه مع منسااقي األمم المتحدة الم يمين وأفرقتهم، على النحو المبين في وثاق   )د( 
 ذات الصلةو إ الإ من ومة األمم المتحدة اإلنماقية 

سااايجري تصاااميم البرامج و اااياغتها وتنفي ها بالتتااااور الوثي  مع المساااتفيدين ولاااركاء  ()ه  
 التمويل، وبالتعاون والتفاعل مع الوكاتت التري ة الدولية واإلقليمية والمحلية، حيثما اقتضى األمرو 

ية والمتساااااساااااية، سااااايساااااتهدف اتحتياجات اإلنماقية الاويلة األجل، مثل القدرات الةتااااار  )و( 
 والقدرات اإلنتاجية والتنويع، والتحدءات المتعلقة بالبيحة والديون والرقمنةو 

سااايولى اهتما  خاا لهدف اساااتدامة المتااااريع والبرامج ولااامولها وقدرتها على تحقي   )ز( 
 اتنتعاشو 

تسالسال في  بإية زيادة فعالية أنتااة التعاون التقني وتعزيز أثرها، ساُيعتمد نهج مح م ال )إ( 
ده أطر منا يةم    ياغة وتنفي  البرامج واألنتاة تجس ِّ
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وسااُيتخ  بنهج متكامل لتنفي  التعاون التقني على  ااعيدي األونكتاد وعلى الصااعيد المتااترد بين   -20
  :المتسسات

عت، سااااااااااايتي  النهج   )أ(  على  اااااااااااعيد األونكتاد، ومن خالل زيادة التعاون فيما بين التااااااااااا 
تعاون التقني وتنمية القدرات في مجاتت خبرة األونكتاد على أساااااااال موحد وكلي ومتعدد  المتكامل توفير ال

من اتتسااااي في عمل األونكتاد ويقلل من التدخالت المةعثرةم وساااتتدي   التتصاااصااااتم وساااي فل ذله مزيدا  
 وعتفي التعاون فيما بين الت   هاما   دورا   (32لجنة للتعاون التقني )ان ر الفقرة 

لصاااعيد المتاااترد بين المتساااساااات، سااايساااعى األونكتاد إلى تعزيز التعاون وزيادة  على ا ) ( 
سيما  األنتاة المتتركة مع الوكاتت األخرى التي تقد  المساعدة التقنية في مجالي التجارة واتستثمار، وت

تجارة والقدرات  من المجموعة المتتركة بين وكاتت األمم المتحدة والمعنية بال  مع الكيانات التي تت ل جزءا  
اإلنتاجية )األونكتاد، ومن مة األمم المتحدة للتنمية الصااااااااااااااناعية، ومن مة األغ ءة والزراعة لألمم المتحدة، 
ومن ماة العمال الادولياة، ولجاان األمم المتحادة اإلقليمياة، وبرناامج األمم المتحادة اإلنمااقي، ومن ماة التجاارة  

عن البنه الدولي والمتساااساااات الح ومية الدولية األخرى، بما فيها   العالمية، ومركز التجارة الدولية(، فضاااال  
المتسااااااسااااااات اإلقليمية ودون اإلقليميةم وسااااااي ون الهدف الرقيسااااااي من تعاون األونكتاد مع مقدمي التعاون  
التقني ارخرين في مجالي التجارة واتساااااتثمار هو زيادة أثر العمليات إلى أقصاااااى حد وزيادة أوجه التكامل 

متساااااااساااااااات، بإية اتساااااااتفادة من خبراتها الفنية وبرامج التعاون التا اااااااة ب ل منها في الميدان، مع بين ال
 مراعاة وتءات كل منها ومزاءاها النسبية، وزيادة التآزر وتجنت اتزدواجية التي ت لزو  لهام 

ع لالحتياجات المحددة في كل حالة، وك له للموارد الةتااااااااااارية والمالية المتاح ووفقا   -21 ة، ساااااااااااتتاااااااااااج 
 األنتاة اإلقليمية واألقاليمية التي ءم ن أن ءستفيد منها عدد أكبر من المستفيدينم  

بتوافر الموارد الةتاااااارية والمالية، ساااااايتم تكثيف األنتاااااااة التي تنف   على الصااااااعيد القاريم   ورهنا   -22
مصااااممة خصاااايصااااا   ويناب  ذله بوجه خاا على مواضاااايع وطراق  التعاون التقني التي تتالت عمليات  

 لمصال  المستفيدين والتزامهم بدعم عملية مام   وطويلة األجل وم ثفة تركز على البلد، وفقا  

  المبادئ التاايهية والطرائق -رابعاا  

ساااااايتمحور التعاون التقني لألونكتاد حول تحليل السااااااياسااااااات وتنمية القدرات المتسااااااسااااااية وتنمية  -23
بألاااا ال التعاون التقني، ساااايتاااامل التعاون التقني لألونكتاد، ضاااامن أنتاااااة  القدرات الةتااااريةم وفيما يتعل  

  :أخرى، ما يلي

 د القاري ودون اإلقليمي واإلقليميو عُ التدمات اتستتارية على الُص  )أ( 

اسااااااتعرا  السااااااياسااااااات في مجاتت التجارة واتسااااااتثمار والعلم والتكنولوجيا واتبتكار،   ) ( 
 و عن المتابعة والتقييم  مضمار السياسة العامة وتوفير الدعم لتنفي ها، فضال    التي تستتةع تقدءم تو يات في

  :دعم الموارد الةترية وبناء المتسسات )ن( 

وضااااااااااع حلول تقو  على البرامجيات وتقدءم المتااااااااااورة والتدريت بتااااااااااأن تابيقها   '1'
واسااااااااااااااتتاادامهااا من جاااناات البلاادان المسااااااااااااااتفياادة )مع التركيز بوجااه خاااا على 

 البرامجيات المفتوحة المصدر(و 

 تاوير تجميع البيانات وبنية البياناتو   '2'

 تةادل التبرات في المجال اإلنماقيو  )د( 

 ما بين بلدان الجنو  والتعاون اتقتصادي فيما بين البلدان الناميةو  دعم التعاون في  ()ه  
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عن  أنتاااااة التدريت التي تسااااعى إلى تعزيز القدرات التدريبية والةحثية المحلية، فضااااال   )و( 
 حلقات العمل التدريبية المتصصة، بما في ذله توفير التدريت على المفاوضاتو 

مية واتساااااتثمار والمسااااااقل ذات الصااااالة اساااااتنادا  إلى نتااااار المعلومات عن التجارة والتن  )ز( 
 قواعد بيانات األونكتاد في البلدان النامية، لكي تستتدمها الح ومات والبرلمانات والمجتمع المدنيم 

وسايتم تكييف كل برنامج و/أو متاروع للتعاون التقني مع احتياجات المساتفيد ويم ن أن يتضامن  -24
 عاون الم كورة أعالهمل ال  أو أكثر من أل ال الت 

 امع األماال -اا ىامس 

إلى جنات مع   دعماا  لألهاداف الاويلاة األجال في مجاال تنمياة القادرات، سااااااااااااااتعمال األمااناة جنةاا   -25
البلدان المانحة والمسااااااااااتفيدة للتحق  من أن الموارد الةتاااااااااارية والمالية المتصااااااااااصااااااااااة لتنفي  التعاون التقني  

 ة بما فيه الكفاءةم لألونكتاد قابلة للتنبت بها ومستدام

وله ا الير ، سُتعاى األولوية لألنتاة الاويلة األجل والمستدامة والموحدة، وت سيما من خالل   -26
عت القاقمة على األولويات المواضاااايعية الم كورة أعاله، على النحو   المبي ن في  المتاااااريع المتااااتركة بين التاااا 

التتامية لألونكتاد التامس عتاااااارم وسااااااُين ر في اتةاع اسااااااتراتيجيات محددة  برنامج عمل األونكتاد والوثاق   
ل بعُد، وفقا    لنتاقج األونكتاد التامس عترم لعدد من المتاريع التي ُقدم  بالفعل ولم تمو 

تساااااااتمرار اتحتياجات التمويلية لتياية طلةات التعاون التقني لألونكتاد، ساااااااتكثف األمانة    ون را   -27
مية إلى تمويل الالةات المقدمة من الدول األعضااااااااااااء عن طري  المانحين الحاليين، وبالتوازي  جهودها الرا

عن   مع ذله، ستوسع قاعدة المانحين، ت سيما عن طري  اتتصال ببلدان ومتسسات مانحة جديدة، فضال  
م  المتسااااسااااات والتااااركاء من القااع التاا، وسااااتسااااتكتااااف أوجه التآزر المم نة مع المتسااااسااااات األخرى 

وسااااااااايتولى تنسااااااااايَ  جمع األموال لبرامج ومتااااااااااريع التعاون التقني لألونكتاد أحد كةار الموظفين في م تت 
عت ولجنة التعاون التقني )ان ر الفقرة   م(32األمينة العامة لألونكتاد، وبالتعاون الوثي  مع الت 

امة لألونكتاد أن ءم  ن ومن لااأن ه ا النهج المنهجي الجديد ال ي ءتاارف عليه م تت األمينة الع -28
من بناء ثقافة متااااتركة للتعاون التقني ونهج موحد ومنساااا  فيما بين متتلف المانحين، دون فقدان ما تراكم 

عتم   من التبرة والمعرفة داخل الت 

وستتاإ للدول األعضاء فر ة استعرا  جهود األونكتاد لجمع األموال في دورات الفرقة العاملة  -29
 ة البرنامجية واألداء البرنامجي الم رسة للتعاون التقنيمالمعنية بالتا

 ترتيباا التنفيذ  -سادساا  

سااااايساااااتعر  مجلس التجارة والتنمية أنتااااااة التعاون التقني التي ءضاااااالع بها األونكتاد، بما في   -30
ير  قبل  ذله فعاليتها من حي  التكلفةم وسااااااتساااااااعده في ه ه المهمة الفرقُة العاملة التي سااااااتجتمع له ا ال

 انعقاد المجلس مةالرة م

ولضااااااااااااااماان التكاامال الفعاال بين العمال التحليلي والتعااون التقني، ُءعهاد باالمسااااااااااااااتولياة عن إعاداد  -31
المتاااااريع وتنفي ها إلى الكيان التابع لألمانة المسااااتول عن برنامج العملم وساااايضااااالع قساااام التعاون التقني  

اتتسااي العا  ألنتااة التعاون التقني التي تضاالع بها األمانة وتنفي   التابع لألونكتاد بالمساتولية عن كفالة 
ب عداد تقرير اتساتعرا  السانوي ألنتااة التعاون التقني التي ءضاالع  اتساتراتيجيةم وساي ل ف القسام أءضاا  

 عن تنفي  ه ه اتستراتيجيةم بها األونكتاد وتمويلها، التي سيتمل فرعا  
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عت الم لفة بما يلي: )أ( النهو  وسااااااااتكون لجنة التعاون ا -32 لتقني هي ارلية المتااااااااتركة بين التاااااااا 
عت وبلورة من ور لاااااااااامل على نااي األونكتادو و) ( تعزيز التااااااااافافية، والتآزر،   بالتعاون فيما بين التااااااااا 
والفعالية من حي  التكلفةو و)ن( تقاسااام أفضااال الممارساااات والدرول المساااتفادة في تصاااميم التعاون التقني  

 ونكتاد و نجازه وجمع الموارد الالزمة لتمويلهم لأل

ويتمثاال الهاادف النهاااقي للجنااة التعاااون التقني في تعزيز جواناات الكفاااءة والفعاااليااة والتاااااااااااااافااافيااة  -33
والمساااااتولية فيما يتعل  بالتعاون التقني لألونكتادم وساااااتيتنم األمينة العامة الفر اااااة لتنتااااايت ترتيت التعاون  

أن ءح ى ها ا الجهاد بادعم اإلدارة العلياا تحا   ياادة نااقةاة األميناة العااماة، بحيا  التقني، مع الحرا على  
 ء ون التعاون التقني موجها  توجيها  هادفا  واستراتيجيا م 

 رصد التنفيذ واإلرنغ عنه  -سابعاا  

سايجري ر اد المتااريع والبرامج على أساال مساتمر لمعرفة أثرها اإلنماقي، وت سايما من من ور   -34
نمية القدرات الوطنية، بما في ذله القدرات الةتااااااااارية والمتساااااااااساااااااااية )واإلنتاجية(، وتقييم مدى اساااااااااتدامتها ت 

في تنفي  اإل ااالحات المتعلقة بالسااياسااات   وفعاليتها من حي  التكلفةم وبالنسااةة إلى البرامج، سااُين ر أءضااا  
للحد األدنى من متالةات   قابلة لل يال امتثات   وفعاليتهام وتيساااااايرا  ل له، ساااااايضااااااع موظفو المتاااااااريع أهدافا  

األونكتاد فيما يتعل  باإلدارة القاقمة على النتاقج عند بدء المتاااااااااااريعم ويتاااااااااامل ذله المقاييس ومتلاااااااااارات  
 األسال لتقييم المتاريعم  لمتروع التي سترسي أءضا  اإلنجاز في مرحلة  ياغة ا

الحل المتكامل ال ي وضاعته األمم المتحدة للتتايت والر اد  2021وقد اعتمد األونكتاد في عا   -35
واإلبالغ على نااي األمانة العامة، وهو حل لامل ءم  ن مديري البرامج من تتايت ور د األعمال الفنية 

 أنتاة ومها  وجداول زمنية محددةم  إلى والموارد، استنادا  

ويسااااااتتد  الحل المتكامل للتتايت والر ااااااد واإلبالغ منهجية اإلدارة القاقمة على النتاقج، مما يتي    - 36
إقامة روابت واضحة بين الموارد وأطر النتاقج، وتحسين إدارة عمليات األمم المتحدة اليومية، بما في ذله إدارة  

جية باإلضااااااااااااافة إلى العمليات اإلداريةم وساااااااااااايعتمد األونكتاد وظاقف ونماذن جديدة  األنتاااااااااااااة الفنية والبرنام 
ساايما وظيفتْي الر ااد واإلبالغ( لدى نتاارها من قبل األمانة العامة لألمم المتحدةم وتهدف األمانة إلى أن   )وت 

ات المتابعة،  يوفر الحل المتكامل للتتايت والر ااد واإلبالغ معلومات على مسااتوى المتسااسااة، من خالل لوح 
 تسم  بر د التقد  المحرز في أنتاة التعاون التقني التي ءضالع بها األونكتاد و يال النتاقج المتحققةم  

وسااااااااتمارل األمانة رقابة  ااااااااارمة على الجودة من خالل التقيد بمعايير للجودة توضااااااااع باريقة  -37
 م  متتركة في مراحل تصميم المتاريع وتنفي ها ور دها واإلبالغ عنها

 التقييم  -اا رامن 

ساااااتتضاااااع متااااااريع وبرامج متتارة لتقييم مساااااتقل باتتفاي مع كل من البلد المساااااتفيد )أو البلدان  -38
المسااتفيدة( والمان  )المانحين(م وسااتدرل التقييمات نتاقج األنتاااة وأثرها في ضااوء األهداف المرسااومة لها 

عا ، سااااااتن ر الفرقة العاملة المعنية بالتاة    وسااااااتقترإ تو اااااايات عملية لمعالجة أوجه القصااااااورم وفي كل
البرنااامجيااة واألداء البرنااامجي في دراساااااااااااااااة متعمقااة عن برنااامج للتعاااون التقني يتم اختياااره من بين برامج 
التعاون التقني التي ءضااااااالع بها األونكتاد، لتسااااااليت الضااااااوء على نااي مجاتت وأنتاااااااة التعاون التقني  

 ومحاور تركيزهام
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