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 التوجه العام  
 

يتمثــل اهلــدف الرئيــسي مــن هــذا الربنــامج الــذي يتــوىل تنفيــذه مــؤمتر األمــم املتحــدة      ١-١٠
لية املـشترك بـني األونكتـاد ومنظمـة التجـارة           ومركز التجارة الدو  ) األونكتاد(للتجارة والتنمية   

العاملية يف مساعدة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة                  
انتقالية، على االندماج يف االقتصاد العاملي بـشكل يعـود عليهـا بـالنفع، باإلضـافة إىل مـساعدة                    

 شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة، وزيـادة االتـساق يف رسـم                  اجملتمع الدويل علـى تـشجيع إقامـة       
 .السياسات االقتصادية العاملية، وكفالة حتقيق مكاسب إمنائية للجميع من التجارة

 البحـوث والتحلـيالت بـشأن     األونكتـاد تحقيق األهداف املذكورة أعـاله، سـيجري   ول ٢-١٠
عمل علـى حتقيـق توافـق يف اآلراء         يسـ القضايا اإلمنائيـة الراسـخة واملـستجدة علـى حـد سـواء، و             

 اجلهــود املبذولــة مــن أجــل تــشجيع الــسياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة والدوليــة الــيت   حــول
يدعم البلـدان يف تنفيـذ اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة، ملـساعدهتا علـى       سـ تساعد على حتقيـق التنميـة، و      

 .هاالتغلب على حتديات العوملة وعلى اغتنام فرص
 وجملـــس التجـــارة والتنميـــة ،لربنـــامج يف عملـــه بنتـــائج دورات األونكتـــادويــسترشد ا  ٣-١٠

وفيمـا يتعلـق    . واهليئات التابعة له، واللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض التنميـة            
، سيدمج الربنامج أيضا نتائج الـدورة الثانيـة عـشرة لألونكتـاد،             ٢٠١١-٢٠١٠بفترة السنتني   

، واليت ستشكل األسـاس الـذي سـيبين عليـه           ٢٠٠٨إبريل عام   / يف نيسان  املقرر عقدها يف أكرا   
 من هذا الربنامج، بينمـا      ٥ إىل   ١ هو املسؤول عن الربامج الفرعية       ألونكتادوا. عمل األونكتاد 

يضطلع مركز التجارة الدولية املشترك بني األونكتـاد ومنظمـة التجـارة العامليـة باملـسؤولية عـن                  
 .٦الربنامج الفرعي 

 الــيت انبثقــت عــن نتــائج الــدورة الثانيــة عــشرة   للربنــامج األهــداف الرئيــسيةبــنيومــن  ٤-١٠
لألونكتــاد هــي دراســة االســتراتيجيات اإلمنائيــة يف ظــل اقتــصاد عــاملي آخــذ يف العوملــة، وهــي   

ــامج الفرعــي    ــة األساســية للربن ــا الربناجمــان . ١املهم ــانأم ــدفان إىل  ٤ و ٢  الفرعي ــسوف يه  ف
ة قدرات إنتاجية ويف بناء القدرة على املنافسة الدوليـة، بينمـا سـيعمد الربنـامج                اإلسهام يف إقام  

 إىل املسامهة يف حتقيـق أقـصى        ٤ والعنصر املتعلق بتيسري التجارة من الربنامج الفرعي         ٣الفرعي  
مكاسب من العوملة من أجل التنمية يف التجارة الدولية واملفاوضات التجارية يف جمال البـضائع               

 االســتراتيجيات اإلمنائيــة للبلــدان ٥وســيغطي الربنــامج الفرعــي . ات والــسلع األساســيةواخلــدم
الــيت تواجــه أوضــاعا خاصــة، بينمــا ســتعاجل الــشواغل القطاعيــة هلــذه البلــدان يف بــرامج فرعيــة   

 فيمــا بــني البلــدان  االقتــصاديوســوف حيظــى إدمــاج املــسائل الــشاملة، مثــل التعــاون . أخــرى
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ــأ   ــف وط ــة، وختفي ــام الــال   ة الفقــر، والنامي ــساين، باالهتم ــد اجلن ــوخي بلــوغ   زمالبع ــار ت  يف إط
 .األهداف السابق ذكرها

ــائج       ٥-١٠ ــذ نت ــدر كــبري يف تنفي ــاد بق ــساهم األونكت ــة األخــرية  وســوف ي ــؤمترات العاملي . امل
سيساهم بشكل خاص يف حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية الواردة يف إعـالن األلفيـة، ويف                كما

عامليـة مـن    الـشراكة ال  ب: ، ال سيما ما يتعلق منها     ٢٠٠٥خلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام      الوثيقة ا 
 والـسلع  ؛ والتجـارة ؛ والـديون  ؛ واالسـتثمار  ؛ وتعبئـة املـوارد احملليـة      ؛ ومتويل التنمية  ؛أجل التنمية 
االقتـصادي   والتعـاون  ؛ والقضايا املنهجية واختاذ القرارات املتعلقـة باالقتـصاد العـاملي          ؛األساسية

 ؛نولوجيــا ألغــراض التنميــة وتــسخري العلــم والتك؛ والتنميــة املـستدامة ؛بــني البلــدان الناميــة فيمـا 
 . وتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا؛والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة

 يف تنفيذ ما يلي واختاذ اإلجراءات احملددة املطلوبـة يف برنـامج              األونكتاد كما سيساهم  ٦-١٠
 أقــل البلــدان منــوا، وتوافــق آراء مــونتريي الــصادر عــن املــؤمتر الــدويل     لــصاحلروكــسلعمــل ب

 ونتـائج   ، املـستدامة املعقـود يف جوهانـسربغ       لتمويل التنمية، ونتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة         
، لبلدان النامية غـري الـساحلية     صاحل ا مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات؛ وبرنامج عمل أملايت ل        

ــة      ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــشيوس للتنمي وباإلضــافة إىل . واســتراتيجية موري
ذلك، سوف يساهم األونكتاد يف مواصلة تنفيذ األهداف الواردة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري                
الصادر عن املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجـارة العامليـة، فـضال عـن القـرارات األخـرى ذات                   

 .لة يف هذا اخلصوصالص
ويف حماولة لالستجابة بشكل أفـضل للطلـب العـاملي املـتغري، واإلصـالح الـالزم لألمـم                   ٧-١٠

املتحدة، سيقوم األونكتاد باستكشاف سبل ووسائل للمسامهة على حنو فعـال يف أعمـال جلنـة                
ع، رتامـا بعـد الـ     دان اليت متر مبرحلـة       بغية إدماج البلدان ذات الصلة، وال سيما البل        ،بناء السالم 

ولتقوية عمل األونكتاد يف جمال العلـم والتكنولوجيـا، وهـو شـرط ال غـىن                . يف االقتصاد العاملي  
عنـــه للتنميـــة اليـــوم، ولتحـــسني أوجـــه التـــآزر يف العمـــل يف جمـــال تكنولوجيـــات املعلومـــات    

، الـذي ستـضطلع شـعبة    ٤واالتصاالت، فقد جرى إدماج ذلك اجملال ضمن الربنـامج الفرعـي         
يـع  خاصـا يف مج   ونكتـاد اهتمامـا     كما سـيويل األ   . ديدة للتكنولوجيا واللوجستيات مبسؤوليته   ج

بـذل مزيـد مـن    يوسـوف  . مكانية التعاون االقتصادي فيمـا بـني البلـدان الناميـة    إل براجمه الفرعية 
اجلهــود يف جمــاالت أخــرى اســتجابة للطلبــات اجلديــدة مــن جانــب البلــدان الناميــة الــيت تواجــه 

 .القتصاد احلديث، ومن ذلك ما هو يف جمايل الطاقة وتغري املناخحتديات ا
وسيسعى األونكتاد أيضا إىل زيادة مسامهته إىل أقصى حد عـن طريـق تعزيـز دوره يف                  ٨-١٠

وهو يـساهم علـى حنـو كامـل يف عمليـة إطـار عمـل                . إطار اجملتمع الدويل للمساعدات اإلمنائية    
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وسـوف يركـز   . لك البلدان اليت متثل جزءا من هـذه املبـادرة   األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لت    
على النهوض مبسامهته الفكرية اليت ميكن أن يقدمها عن طريق اجلهـود التعاونيـة مـع غـريه مـن                    
إدارات األمم املتحدة ومكاتبها، ومن بينها اللجان اإلقليمية وغريها من املنظمات الدوليـة الـيت     

ــن الوجــود القطــري     ــدر أكــرب م ــا ق ــة،     هل ــل املؤســسات اإلقليمي ــة مث ــات خارجي ــع كيان ، أو م
وعـالوة علـى ذلـك، سـيتعاون األونكتـاد بـصورة            . واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص    

دولية أخرى على غرار مؤسسات الفكر والبحث، بغيـة زيـادة مـا             وأوثق مع مؤسسات قطرية     
مـن الناحيـة    يـاده واسـتقالله     يضطلع به من حبـث وحتليـل مـع احملافظـة يف الوقـت نفـسه علـى ح                  

، من تعزيـز جهـوده لـدعم تنميـة أفريقيـا يف مجيـع             خاص وسيزيد األونكتاد، على حنو   . الفكرية
 .جماالت خرباته القطاعية، متشيا مع أولويات املنظمة

وسيقوم مركز التجارة الدوليـة بتكملـة جهـود اهليئـتني األم، ومهـا األونكتـاد ومنظمـة                   ٩-١٠
، عـن طريـق تركيـز أنـشطته يف جمـال التعـاون الـتقين علـى دعـم جهـود البلـدان                        التجارة العامليـة  

ات األعمـال التجاريـة فيهـا،       النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة، ال سـيما قطاعـ             
 فرص التجارة والتنميـة إىل أقـصى حـد، وملـساعدهتا يف االنـدماج يف االقتـصاد العـاملي                 تحسنيل

ن فـرص التنميـة الـيت تتيحهـا عمليـة العوملـة، يف الوقـت الـذي يـساعد فيـه علـى                        بطريقة تزيد مـ   
وسـيقدم املركـز دعمـه لبنـاء        . تشكيل العالقات االقتصادية الدولية يف القرن احلادي والعـشرين        

 واخلدمات االستشارية، وهـي أنـشطة موجهـة       ، والتدريب ،القدرات عن طريق نشر املعلومات    
املـستفيدة مـن    الرئيسية  اجلهات  و.  تنمية األسواق على السواء    ات واىل معوق  العرضإىل جانب   

هذه املساعدة التقنية هي املؤسسات اليت تدعم التجارة يف القطاعني العام واخلاص والـشبكات              
ــدم خــدمات متخصــصة يف جمــال دعــم       ــيت تق ــا ال ــة هل ــصدير  التابع . التجــارة إىل مؤســسات الت

ثــل إحــدى األولويــات يف جمــال املــساعدة التقنيــة الــيت   فتئــت أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا مت  ومــا
 .يقدمها املركز
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  ١الربنامج الفرعي   
 العوملة والترابط والتنمية  

 
تعزيز وضع سياسات واستراتيجيات اقتصادية على الُصعد الوطنية واإلقليمية والدوليـة تفـضي إىل دعـم :هدف املنظمة

الفقـر يف البلـدان الناميـة، علـى أسـاس سـرعة تـراكم رأسو القـضاء علـى اجلـوع       النمو املستدام والتنميـة املـستدامة وإىل      
 بـني األنظمـة التجاريـة واملاليـة الدوليـة واالسـتراتيجيات املتزايـد   الترابط على خلفية املال وزيادة املكتسبات من العوملة،      

 تساومهااإلمنائية الوطنية، وضرورة 
 

 مؤشرات اإلجناز  ةاإلجنازات املتوقعة من األمانة العام

زيــادة فهــم خيــارات الــسياسات العامــة علــى    )أ(
ــل      ــى التعجي ــا عل ــدويل وآثاره ــوطين وال ــصعيدين ال ال

 النمــو وزيــادة اســتقراره والقــضاء علــى اجلــوع ىخبطــ
ــة    و ــة نتيجـ ــدان الناميـ ــر يف البلـ ــذ  االفقـ ــدعوة لألخـ لـ

 بسياسات معينة

مــــن الــــدول األعــــضاء مــــا تعتمــــدهازديــــاد عــــدد  )أ(
وصـــيات املتعلقـــة بالـــسياسات العامـــة واعترافهـــا بنتـــائجالت

 البحوث

 التقدم احملرز جتـاه حـل مـشاكل ديـون البلـدان            )ب(
الناميــة وضــمان قــدرهتا علــى مواصــلة حتمــل أعبــاء       

يــق تعزيــز حتــسني الفهــم علــى مجيــع الــديون، عــن طر
لتفاعــل بــني االســتراتيجيات الناجحــة لتمويــل  اُصــعد 

 لة للديونالتنمية واإلدارة الفعا

ازدياد عدد املؤسسات الـيت تـستخدم نظـام ‘١’ )ب(
 إدارة الديون والتحليل املايل

ــاون ‘٢’  ــة للتع ــة والوطني ــادرات الدولي عــدد املب
ووضـع الــسياسات يف جمــال الـديون ومتويــل التنميــة،

 اليت تتضمن مسامهات من األونكتاد
حتسن األسس التجريبية واإلحصائية والقاعـدة     )ج(

وماتيــة الختــاذ القــرارات علــى الــصعيدين الــوطين   املعل
والـــــدويل بــــــشأن التجـــــارة والــــــسياسات املاليــــــة   

 واالقتصادية واالستراتيجيات اإلمنائية

ــستخدمني )ج( ــن املـ ــواردة مـ ــات الـ ــدد الطلبـ ــاد عـ ازديـ
اخلــارجيني مــن أجــل احلــصول علــى املنــشورات اإلحــصائية

 طبوعةواملواد اإلعالمية بالصيغتني اإللكترونية وامل

حتــسني البيئــة املتعلقــة بالــسياسات املؤســسية      )د(
والنهوض بالتعـاون الـدويل مـن أجـل تنميـة االقتـصاد             

ــاد يف هــذا امل   ــدان الفلــسطيين بتعزيــز أنــشطة األونكت ي
 من خالل توفري موارد كافية

ازديــاد عــدد مــا يتخــذ مــن تــدابري الــسياسات العامــة )د(
 ن الدويلوالتدابري التشريعية ومبادرات التعاو

 
 االستراتيجية  

 .تضطلع شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية باملـسؤولية عـن هـذا الربنـامج الفرعـي       ١٠-١٠
 بـني  تـرابط اءات املعينة النابعـة عـن ال   على حتديد االحتياجات واإلجرا يف عمله الشعبة ركزتسو
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ــا، وسياســات االقتــصاد ا  ،التجــارة لكلــي مــن وجهــة نظــر   واملاليــة، واالســتثمار، والتكنولوجي
 بـني قواعـد وممارسـات وعمليـات         للتـساوق  يف إجياد فهم أفضل      واملسامهةتأثريها على التنمية؛    

 من ناحيـة أخـرى؛      ، من ناحية، والسياسات الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية      ،االقتصاد الدويل 
يات العوملـة، ومـن    ودعم البلدان النامية يف سعيها إىل صـياغة اسـتراتيجيات إمنائيـة تناسـب حتـد               

وســيجري الــسعي إىل حتقيــق اهلــدف عــن . بينــها التعــاون االقتــصادي فيمــا بــني البلــدان الناميــة
البحــوث والتحلــيالت اجليــدة التوقيــت واملــستقبلية ) أ: (طريــق الــدعوة للــسياسات اســتنادا إىل

تمويـل، مـع   الطابع يف جمال سياسات االقتصاد الكلي والسياسات اإلمنائية، وكذلك الديون وال          
صـياغة توصـيات متعلقـة    ) ب (، بعني االعتبار ذات الصلة أخذ نتائج املؤمترات الدولية الرئيسية    

بالسياسات العامة من أجل وضع استراتيجيات إمنائيـة مالئمـة علـى الـصعد الوطنيـة واإلقليميـة          
القتـصاد  مواصـلة بنـاء توافـق اآلراء بـشأن سياسـات ا           ) ج (،الدولية، ملواجهة حتـديات العوملـة     و

بنـاء القـدرات   ) د(و  ،لظـروف اخلاصـة يف البلـدان الناميـة        الكلي والسياسات اإلمنائية املناسـبة ل     
وسـيجري  . دعما لتلك الـسياسات، مبـا يف ذلـك التـدابري املتـصلة بالتمويـل اخلـارجي والـديون                  

نـــشر تقـــارير الربنـــامج الفرعـــي ووثائقـــه يف ارتبـــاط وثيـــق مـــع تـــوفري اخلـــدمات االستـــشارية 
التدريب وعقد حلقات العمل على الـصعيدين الـوطين والـدويل؛ والتعـاون الـتقين، خاصـة يف                  و

جمـــال إدارة الـــديون؛ وتقـــدمي اخلـــدمات اإلحـــصائية واإلعالميـــة بوصـــفها أدوات ملقـــرري        
ــصادية ومــساعدة       ــسياسة االقت ــاد؛ وتقــدمي حتليــل لل ــامج عمــل األونكت ــسياسات ودعمــا لربن ال

 .خاصة للشعب الفلسطيين
 

 ٢الربنامج الفرعي   
 االستثمار واملشاريع  

 
كفالــة املكاســب اإلمنائيــة النامجــة عــن تزايــد تــدفقات االســتثمار إىل البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر :هــدف املنظمــة

 اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وعن قدرة تلك االقتصادات على املنافسة دوليا
 

 مؤشرات اإلجناز  امةاإلجنازات املتوقعة من األمانة الع

ــتثمار الــــدويل      )أ( ــسائل االســ ــم ملــ ــادة الفهــ زيــ
وللعناصــر املالئمــة لالســتراتيجيات والــسياسات الــيت  

جـنيب املباشـر األهـداف      تضمن أن خيدم االسـتثمار األ     
 اإلمنائية

ازديــــاد عــــدد واضــــعي الــــسياسات وغريهــــم مــــن )أ(
أصــحاب املــصلحة الــذين يبلغــون عــن فهــم أفــضل ملــسائل

 ستثمار الدويلاال

زيــادة قــدرة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر   )ب(
 اقتـــصاداهتا مبرحلـــة انتقاليـــة علـــى هتيئـــة بيئـــة مواتيـــة 

لالســـتثمار وحتـــسني املنـــافع اإلمنائيـــة املـــستمدة مـــن  

ازديــــاد عــــدد مــــا تعتمــــده الــــدول األعــــضاء مــــن )ب(
  العامةالتوصيات املتعلقة بالسياسات



A/63/6 (Prog. 10)  
 

08-27154 7 
 

 مؤشرات اإلجناز  امةاإلجنازات املتوقعة من األمانة الع
 االستثمار احمللي واألجنيب

ــة    )ج( ــدة املتعلقــ ــضايا اجلديــ ــوعي بالقــ ــادة الــ زيــ
ــة يبالــسياسات علــى الــصعد الدوليــة، ممــا ســ   وجد بيئ

 الناميـة   يف البلـدان  اإلنتاجيـة مواتيـة لتقويـة القـدرات   
 انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والبلدان

ــوعي )ج( ــسن الـ ــغ بتحـ ــيت تبلـ ــدان الـ ــدد البلـ ــاد عـ ازديـ
د الـدويليتعلقـة بالـسياسات علـى الـصع    بالقضايا اجلديـدة امل   

 ألونكتادنتيجة ملساعدة ا

ــة     )د( ــدرة علــى وضــع سياســات وطني حتــسني الق
ــوين      ــن تكـ ــن مـ ــا ميكـ ــشاريع، ممـ ــوير املـ ــصلة بتطـ متـ

 ةشركات قوية قادرة على املنافسة الدولي

ــشورة يف )د( ــشري إىل أن امل ــيت ت ــدان ال ــدد البل ــاد ع ازدي
ية اليت قـدمها األونكتـاد قـدجمال السياسات واملساعدة التقن   

ــيت هتــدف إىل ــسياسات ال ــصميم ال ــى ت ــدرهتا عل حــسنت ق
 تعزيز قدرة شركاهتا على املنافسة

  
 االستراتيجية  

ــامج الفرعـــي    ١١-١٠ ــذا الربنـ ــشاريع باملـــسؤولية عـــن هـ ــتثمار واملـ ــعبة االسـ . تـــضطلع شـ
ان منـوا، والبلـدان الـيت متـر         وسيساعد هذا الربنامج الفرعـي البلـدان الناميـة، ال سـيما أقـل البلـد               

 علــى تــصميم وتنفيــذ الــسياسات علــى كــل مــن الــصعيدين الــوطين ،اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة
وهلـذه  . والدويل، اليت ترمي إىل زيادة قدراهتا اإلنتاجية وقـدرهتا التنافـسية علـى الـصعيد الـدويل             

ز دوره بوصفه املصدر الرئيـسي      تعزي) أ: (منالغاية، سيتبع الربنامج الفرعي هنجا متسقا يتألف        
تقويــة قــدرة البلــدان الناميــة، ) ب(للمعلومــات الــشاملة والتحليــل الــشامل لالســتثمار الــدويل، 

 وهتيئة بيئـة    ،سيما البلدان األقل منوا، بناء على طلبها، على وضع وتنفيذ سياسات متكاملة            وال
دعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان      ) ج(و  مواتية واملسامهة يف مناقشات تتصل باالستثمار الدويل،        

 .النامية لبناء قدرات إنتاجية
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 ٣الربنامج الفرعي   
 التجارة الدولية  

 
حتقيــق أقــصى قــدر مــن املكاســب مــن العوملــة مــن أجــل التنميــة يف البلــدان الناميــة عــن طريــق حتــسني :هــدف املنظمــة

  ائع واخلدمات والسلع األساسيةالتجارية يف البض واملفاوضات الدولية  يف التجارةاملشاركة
 

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

ــدان  )أ( ــة علــى تــصميم   حتــسني قــدرات البل النامي
 على حنو فعـال     واملشاركةوتنفيذ السياسات التجارية    

يف املفاوضــات التجاريــة بغــرض االنــدماج علــى حنــو  
 التجاري الدويلمفيد يف االقتصاد العاملي والنظام 

ــشاركة يف املفاوضــات   )أ( ــاد حتــسني امل ــة وازدي التجاري
 مسامهة البلدان النامية يف النظام التجاري الدويل

ــة واإلحــصائية لوضــع    )ب( ــة األدوات التحليلي تقوي
الــسياسات وإجــراء األحبــاث املتــصلة بالتجــارة، ومــن 
بينها التجـارة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب؛ والقطاعـات             

ميــة واجلديــدة مــن التجــارة العامليــة والــصناعات  الدينا
املبتكرة؛ واحلواجز غري املتعلقـة بالتعريفـات؛ وتعـديل         

 اريةاإلصالحات التج

ازديــاد عـــدد مــستعملي نظـــام التحلـــيالت ‘١’ )ب(
التجارية وحتليل املعلومات احملسن، سـواء عـن طريـق

ــاملي   ــل العــ ــت أو احلــ ــستكملاالنترنــ ــارة املــ  للتجــ
ريه مــن األدوات االقتــصادية القياســية،املتكاملــة وغــ

ــة ــارة الزراعيـ ــات التجـ ــاة سياسـ ــوذج حماكـ ــل منـ مثـ
 احلواجز غري املتعلقة بالتعريفاتوقاعدة بيانات 

الـيت  وحتـسني العوامـل   البلـدان  عـدد  ازديـاد  ‘٢’  
والتنميــــــة وإطــــــاره التجــــــارة مؤشــــــر يغطيهــــــا
 التشخيصي/التحليلي

ــدان  )ج( ــة  حتــسني قــدرات البل علــى تــسخري  النامي
ــاج  الفــرص ــسلع وجتــارة الناشــئة مــن إنت األساســية  ال

 املواتية للتنمية واحلد من الفقر وتعزيز البيئة

الوطنيـة  الـصعد  ازدياد عدد اإلجراءات املتخذة علـى    )ج(
ــة ــؤدي إىل   واإلقليمي ــيت ت ــة، ال ــزوالدولي ــتراتيجيات  تعزي اس

ــز ــة إىل تعزيـ ــية والتـــدابري الراميـ وسياســـات الـــسلع األساسـ
 الفقر من واحلد االقتصادية التنمية

حتــــسني قــــدرة البلــــدان الناميــــة وجمموعــــات  )د(
التكامل اإلقليمي على حتديد مـسائل املنافـسة ومحايـة          
ــى      ــها، وعلـ ــة ومعاجلتـ ــسائل التنظيميـ ــستهلك واملـ املـ

 للمنافـسة علـى     املناوئـة التعامل بفعالية مع املمارسات     
 الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية

 
 

ازدياد عدد البلدان اليت حترز تقدما يف جمـال املنافـسة )د(
ــع ــق وضـ ــن طريـ ــدا عـ ــك حتديـ ــستهلك، وذلـ ــة املـ أو محايـ
ــا، أو ــا أو تنقيحه ــوائح أو اعتماده ــة والل ــصكوك القانوني ال

 يق التدابري الرامية إىل تنفيذهاعن طر
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
علـى الـسعي إىل    الناميـة  البلـدان  قـدرة  تعزيـز  )هـ(

 وأهـداف  التجاريـة  الـسياسة و التجارة أهداف حتقيق
 وزيـادة  بعضا، بعضها يدعم حبيث املستدامة، التنمية

ــام ــداف االهتمـ ــدان ابأهـ ــة البلـ ــات  لناميـ يف املفاوضـ
الدوليـة الـيت تتنـاول القـضايا الناشـئة عـن             واملناقشات

 جماالت التجـارة والبيئـة وتغـري املنـاخ والتنميـة            تداخل
 االقتصادية

علــى إجــراءات اختــذت الــيت البلــدان عــدد ازديــاد )هـ(
والدوليـــة تتماشـــى مـــع حتليـــل واإلقليميـــة الوطنيـــة الـــصعد

الــسياسات واملــداوالت احلكوميــة الدوليــة واملــساعدة الفنيــة
ــاد، بغــرض االســتفادة مــن فــرص    الــيت يــضطلع هبــا األونكت

عـن طريـق املـستدامة لـديها   التنميـة  وتعزيز أهـداف  التجارة
تـدابري  اختـاذ  طريـق  عـن  أو الدوليـة  املفاوضـات واملناقـشات  

 اتتتعلق بالسياس حمددة
 

 االستراتيجية  
تضطلع شعبة التجارة الدولية يف البضائع واخلدمات والـسلع األساسـية باملـسؤولية              ١٢-١٠

 مـساعدة  فإن الـشعبة ستـسعى إىل      ، الربنامج الفرعي  ولتحقيق هدف . عن هذا الربنامج الفرعي   
لبلـدان األقـل منـوا والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا              شاغل ا اص مل البلدان النامية، مع إيالء اهتمام خ     

ــضائع         ــة يف الب ــى تعظــيم مكاســبها مــن التجــارة الدولي ــها، عل ــى طلب ــاء عل ــة، بن ــة انتقالي مبرحل
ن واخلدمات والسلع األساسـية واالسـتجابة الفعالـة للفـرص والتحـديات النامجـة عـن العوملـة مـ                   

رصـد وحتليـل تطـور النظـام التجـاري الـدويل واجتاهـات              قوم ب توسـ . أجل حتقيق التنمية الشاملة   
ساعد البلــدان الناميــة علــى املــشاركة الفعالــة يف تــ الدوليــة مــن منظــور إمنــائي، كمــا سالتجــارة

التجــارة الدوليــة واملفاوضــات التجاريــة، ووضــع الــسياسات واالســتراتيجيات ذات الــصلة،        
عــزز دفعــة جديــدة جلــدول تة واســيرصــد التطــورات يف أســواق الــسلع األستكمــا س. وتنفيــذها

أعمال السلع األساسية يف القـرن احلـادي والعـشرين الـيت تـشمل التعـاون والـشراكة، وكـذلك               
. خــاطر املــرتبطني بالــسلع األساســية   تقويــة القــدرة التنافــسية، والتنويــع، والتمويــل وإدارة امل    

بنــاء توافــق اآلراء وســوف يتــيح الربنــامج الفرعــي منتــدى للمناقــشات املتعلقــة بالــسياسات ول   
ــة، ونظــام التجــارة       ــدة والناشــئة والتحــديات املــستمرة يف التجــارة الدولي بــشأن املــسائل اجلدي
ــضائع        ــا، وجتــارة الب ــسلع األساســية وجتارهت ــة، وتطــوير قطــاع ال ــة واملفاوضــات التجاري الدولي

. تكـــرةواخلـــدمات، والقطاعـــات اجلديـــدة والديناميكيـــة يف التجـــارة الدوليـــة والـــصناعات املب 
ــف         ــسة ومعاجلــة حتــديات التكي ــرض واملناف ــى الع ــدرات عل ــاء الق ــود بن ــم جه . وســيجري دع

التجــارة ( البلـدان الناميـة   وسـيجري التركيـز بــصفة خاصـة علـى التعــاون االقتـصادي فيمـا بــني      
ووضع معايري مرجعيـة للتنميـة املرتبطـة بالتجـارة بوسـائل منـها مؤشـر        ) بني بلدان اجلنوب   فيما

 ومجـــع البيانـــات وحتليلـــها ؛التحليلـــي لـــذلك املؤشـــر/ر التشخيـــصينميـــة واإلطـــاالتجـــارة والت
خيص احلواجز غـري املتـصلة بالتعريفـات، واسـتغالل األفـضليات التجاريـة، واالنـضمام إىل                فيما
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حقـوق امللكيـة الفكريـة      جوانـب   منظمة التجارة العاملية، وتسوية املنازعات، واالتفاقات بشأن        
ــارة وا ــة بالتجـ ــواد    املرتبطـ ــارة يف املـ ــة، والتجـ ــسة، واملتطلبـــات البيئيـ ــة، وسياســـات املنافـ لتنميـ

ــة والوقــود احليــوي   بــشأن املــسائل الــيت تــشمل عــدة   ا عملــهالــشعبةقوي ت كمــا ســ.البيولوجي
قطاعات، مثل التجارة والفقر؛ والتجارة والـشؤون اجلنـسانية؛ وغريهـا مـن موضـوعات مهمـة                 

ــل ــداخلمث ــة مــع التجــارة   ت ــالتوالبيئ ــستهلك  ،ة املــستدامةنمي ــة امل .  وسياســات املنافــسة ومحاي
وســيجري االضــطالع بأنــشطة بنــاء القــدرات يف مجيــع اجملــاالت املــذكورة أعــاله ويف مبــادرة   

 .املساعدة من أجل التجارة
 

 ٤الربنامج الفرعي   
 التكنولوجيا واللوجستيات  

 
مبرحلـة  اقتـصاداهتا  الـيت متـر   والبلـدان  الناميـة  ة لدى البلـدان تعزيز التنمية االقتصادية والقدرة على املنافس :هدف املنظمة

إمكانـات الوصـول بـشكل متزايـد القـدرة علـى تطـوير    وتقويـة  التجـارة،  للوجستيات فعالة خدمات طريق عن انتقالية،
 وتنميـة  مستدامة، ويـشمل ذلـك تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،      بصورة واالنتفاع هبماالتكنولوجيا واملعرفة، إىل 

 البشرية املوارد
 

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

حتــسني اجلوانــب اللوجــستية لتجــارة البلــدان   )أ(
النامية من خالل عدة سـبل مـن بينـها تعزيـز كفـاءة              

 النقل وتيسري التجارة واجلمارك واألطر القانونية

 الـيت تتخـذهاة احملدد ازدياد عدد اإلجراءات اجلديدة    )أ(
 البلدان النامية لتحسني كفاءة النقل وتيسري التجارة

 والبلـدان  الناميـة  البلـدان  وفهـم  وعـي  حتـسني  )ب(
 املتعلقـة  انتقالية للخيـارات   مبرحلة اليت متر اقتصاداهتا  

ــسياسات ــزواالســتراتيجيات  بال ــم  لتعزي  إســهام العل
 تكنولوجيـــات والتكنولوجيـــا واالبتكـــار، وكـــذلك

 واالتصال تاملعلوما

ــاد )ب( أو التــدابري املتــصلة احملــددة اإلجــراءات عــدد ازدي
 متـر  الـيت  والبلـدان  الناميـة  البلـدان  تتخذها اليت بالسياسات،
االقتـصادية واإلمنائيـة   اآلثار ملعاجلة انتقالية مبرحلة اقتصاداهتا
علــى العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار وتكنولوجيــات املترتبــة

 التاملعلومات واالتصا

 الناميـة  البلـدان  تعزيز املعارف والقدرات يف )ج(
واملـسائل املترابطـة،    واالسـتثمار  التجـارة  ميـادين  يف
الـشبكات،   وإقامـة  البـشرية،  املوارد تنمية طريق عن

 والتعلم اإللكتروين والتدريب،

ازدياد عدد اإلجراءات احملـددة الـيت تتخـذها البلـدان )ج(
ــز قــدرات املــوار   ــة لتعزي ــادين التجــار النامي ةد البــشرية يف مي
 واالستثمار واملسائل املترابطة
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 االستراتيجية  
. تضطلع شـعبة التكنولوجيـا واللوجـستيات باملـسؤولية عـن هـذا الربنـامج الفرعـي                 ١٣-١٠

 توسـيع فـرص االسـتعانة باملعلومـات والتكنولوجيـا واملعـارف             الشعبةتوخى  تسولبلوغ اهلدف،   
ــك   ــى ذل ــدرة عل ــادة الق ــق إتاحــة الوصــول إىل       و؛وزي ــدرات العــرض عــن طري ــز ق ــادة تعزي زي
ركز بوجه خاص على تعزيز كفاءة النقـل، وتيـسري التجـارة            توس. اخلدمات اللوجستية للتجارة  

 وتنفيـــذ بـــرامج العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار؛ والتطبيقـــات  ؛القانونيـــةواجلمـــارك واألطـــر 
وتطــوير القــدرات يف جمــاالت التجــارة    ؛ تاالقتــصادية لتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاال   

واالستثمار والسياحة وغريهـا مـن املـسائل املترابطـة، عـن طريـق تنميـة املـوارد البـشرية وإقامـة                      
إجــراء ) أ(سعى إىل بلــوغ اهلــدف مــن خــالل تــوس. الــشبكات والتــدريب والــتعلم اإللكتــروين

توصــيات بــشأن وضــع ) ب (،ستــشرايفالبحــث والتحليــل يف الوقــت املناســب وعلــى أســاس ا 
 ،صعد الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــةالــسياسات لرســم االســتراتيجيات اإلمنائيــة املناســبة علــى الــ

بنـاء  ) هــ (و   ، بناء على الطلـب    ة التقني املساعدةتقدمي   )د (،تعزيز احلوار لبناء توافق اآلراء    ) ج(
ــة وخــدمات د     ــسياحة اإللكتروني ــدرات يف جمــاالت التجــارة واالســتثمار وال . عــم التجــارة الق

ــامج الفرعــي          ــذا الربن ــيت أُعــدت يف إطــار ه ــائق ال ــارير والوث ــى نطــاق واســع التق ــشر عل وستن
 اخلــدمات االستــشارية، والتــدريب، وعقــد حلقــات العمــل علــى الــصعد    يتــصل بإســداء فيمــا

وسـتعتمد، حـسب االقتـضاء، علـى املعـارف املكتـسبة مـن خـالل                . الوطنية واإلقليمية والدولية  
 .ون التقينأنشطة التعا

 
  ٥الربنامج الفرعي   
 أفريقيا وأقل البلدان منوا والربامج اخلاصة  

 
يف أفريقيا وأقل البلدان منوا والبلدان الـيت متـر بظـروف خاصـة، الفقر من واحلد االقتصادية التنمية تعزيز :هدف املنظمة

 العاملي  االقتصاد يف ومفيد تدرجيي حنو على وإدماجها
 

 مؤشرات اإلجناز  توقعة من األمانة العامةاإلجنازات امل

ــة    ‘١’ )أ( ــارات الوطنيـ ــاق اخليـ ــيع نطـ توسـ
والدولية املتعلقة بالـسياسات العامـة واملتاحـة        
من أجـل تعزيـز التنميـة األفريقيـة يف جمـاالت            

 خربة األونكتاد

مــن الــدول األفريقيــة مــا تعتمــدهازديــاد عــدد  ‘١’ )أ(
 العامةالتوصيات املتعلقة بالسياسات 

 

زيادة اإلفادة مـن اخلـدمات املقدمـة         ‘٢’ 
دعمـــا للـــشراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة  

ازدياد عـدد طلبـات احلـصول علـى املـساعدة ‘٢’ 
مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيـــادعمـــا للـــشراكة اجلديـــدة 
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 مؤشرات اإلجناز  توقعة من األمانة العامةاإلجنازات امل
أفريقيا وخمتلـف املبـادرات احلكوميـة الدوليـة         
 واملشتركة بني الوكاالت فيما يتعلق بأفريقيا

 مــن املبــادرات احلكوميــة الدوليــة واملــشتركةوغريهــا
 بني الوكاالت

ــصاد   ‘١’ )ب( ــم التحليلـــي لالقتـ ــادة الفهـ زيـ
العاملي يف جانبه املتعلق باملشاكل اإلمنائيـة يف        
ــدان األقــل منــوا، والتوصــل إىل توافــق يف    البل

 اآلراء هبذا الشأن

ازديــاد عــدد اإلجــراءات املتعلقــة بالــسياسات ‘١’ )ب(
لبلـدان منـوا عليهـا وتوصـي هبـا أقـل ا         تتفقيت  العامة ال 

 وشركاؤها يف التنمية

دمـــــج الـــــسياسات واألولويـــــات    ‘٢’ 
التجارية على حنو أفـضل يف اخلطـط اإلمنائيـة          
ــل      ــذ اإلطــار املتكام ــن خــالل تنفي ــة م الوطني
للمـــساعدة التقنيـــة املتـــصلة بالتجـــارة ألقـــل  

 البلدان منوا

ــذل    ‘٢’  ــدان الــيت تب ــاد عــدد البل جهــودا مــنازدي
أجل تعمـيم سياسـاهتا وأولوياهتـا التجاريـة يف صـلب
خططهــا اإلمنائيــة الوطنيــة وتنفيــذ مــصفوفات العمــل

  تنفيذا ملموساالواردة يف إطار العمل املتكامل

 زيــادة قــدرة عــدد مــن االقتــصادات ‘١’ )ج(
، على تقليـل    ةالصغري واهلشة   الضعيفة هيكليا 

النـسبة  العوائق وحتسني التخصص، ال سيما ب     
يف إطــار  الــصغرية اجلزريــة الناميــة إىل الــدول

 ٢٠٠٥استراتيجية موريشيوس لعام 

ازديــاد عــدد اإلجــراءات املتعلقــة بالــسياسات ‘١’ )ج(
دان مزيد من املرونة لدى البلـ       توفري العامة الرامية إىل  

 املعنية وشركائها يف التنمية

 مــــشاركة وزيــــادة فعاليــــة حتـــسني  ‘٢’ 
 التجارة نظام يف الساحلية غري النامية البلدان

ــضل العمــل الت   ــاملي بف ــي واخلــدمات  الع حليل
 برنـامج يف إطار ضطلع هبا ياالستشارية اليت 

 أملايت عمل

الناميـة يف الـساحلية  غـري  ازديـاد دور البلـدان   ‘٢’ 
التجــارة العامليــة مــن حيــث جممــوع قيمــة الــصادرات
واحلــصة الــسوقية مــن منتجــات التــصدير الرئيــسية

  الساحلية غريالنامية لدان للب

 
 االستراتيجية  

 هذا الربنامج الفرعي على عـاتق شـعبة أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا                 عنسؤولية  املتقع   ١٤-١٠
 علــى حتديــد وفهــم مــشاكل التنميــة الــشعبةركز ت ســ،ولتحقيــق هــذا اهلــدف. والــربامج اخلاصــة

ــل الــ       ــق حتلي ــة عــن طري ــدان املعني ــصادية اخلاصــة بالبل ــة   االقت ــة، واالضــطالع مبهم سياسة العام
البحث، كما سيقوم بدور الـدعوة للتـرويج لتوافـق اآلراء يف األوسـاط اإلمنائيـة الدوليـة بـشأن                     

.  مــن ذلــك القبيــلتــدابري الــسياسة العامــة الــيت تتــصدى علــى أفــضل وجــه للمــشاكل اإلمنائيــة  
 مـع معاهـد     لتفـاعالت ا أكـرب مـن      اوسيشمل ذلك حتديد القضايا والُنُهج اجلديدة وكذلك قـدر        

وســتقام صــلة وثيقــة بــني نتــائج البحــوث  . البحــوث يف أقــل البلــدان منــوا ومــع شــركاء التنميــة 
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وتقدمي اخلدمات االستشارية والتـدريب وحلقـات العمـل واحملاضـرات، وذلـك بغـرض حتـسني                 
كمـا ستــسعى إىل توعيـة شـركاء التنميـة باالحتياجـات اخلاصــة      . القـدرات البـشرية واملؤسـسية   

 دعم البلدان ذات الصلة يف جهودها لكي حتقـق          الشعبةواصل  توس. لك البلدان وسبل تلبيتها   لت
أقصى استفادة من مركز كل منها يف األمم املتحدة، ولكي تتجنب بذلك زيادة التـهميش مـن            

وسيشمل ذلـك دعمـا يرمـي إىل حتـسني القـدرات اإلنتاجيـة              .  من الفقر  وتقللاالقتصاد العاملي   
 اوباإلضــافة إىل ذلــك، فإهنــ.  التــأثريات اخلارجيــة الــسيئةعلــى الــصمود يف وجــهوبنــاء القــدرة 

قوم بطريقة اسـتباقية، يف إطـار التحـضريات ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان              تس
منــواً، بتحديــد وصــياغة وبنــاء التوافــق حــول تــدابري دعــم دوليــة أكثــر فعاليــة تعكــس املــشاكل   

 وسـتبذل  .ؤمتراملـ التنمية والتغريات الناشئة يف االقتصاد العاملي، العتمادهـا يف    اخلاصة للتجارة و  
وستنسَّق أنشطة التعاون الـتقين     . جهود مماثلة دعما ألفريقيا والبلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة        

 مع أخذ ما لدى تلك البلدان من احتياجات تنفـرد هبـا يف االعتبـار،    ،اليت يضطلع هبا األونكتاد 
 املشاركة يف اإلطار املتكامل للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة ألقل البلدان منـوا،              وعرب
  ملركـز  التابعاملتكامل املشترك    املساعدة من أجل التجارة، وبرنامج املساعدة التقنية      يف مبادرة   و

 ذلـك، سيـساهم     وباإلضافة إىل . األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية   املشترك بني   التجارة الدولية   
 ،٢٠١٠-٢٠٠١منـوا للعقـد   الربنامج الفرعـي يف تنفيـذ برنـامج عمـل بروكـسل ألقـل البلـدان           

 االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري الـساحلية ضـمن إطـار            معاجلـة : وبرنامج عمـل أملـايت    
ن املـرور   عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان النامية غـري الـساحلية وبلـدا                

ربــادوس مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية   وبرنــامج عمــل ب،العــابر الناميــة
 .يف ذلك نتائج استعراضه يف االجتماع الدويل الذي عقد يف موريشيوس النامية، مبا

 
  ٦الربنامج الفرعي   
 اجلوانب التشغيلية لتشجيع التجارة وتنمية الصادرات  

 
فز التنمية البشرية املستدامة واملسامهة يف حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف البلـدان الناميـة والبلـدانح :هدف املنظمة 

 مبرحلة انتقالية وذلك عرب تنمية التجارة واألعمال التجارية الدوليةاقتصاداهتا اليت متر 
 

 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

إدماج قطاع األعمال التجارية ضـمن      تدعيم   )أ(
االقتــصاد العــاملي عــن طريــق حتــسني الــدعم لواضــعي   

 السياسات

ازدياد عدد استراتيجيات تنميـة الـصادرات ‘١’ )أ(
اليت ُوضعت وُنفذت، ومن بينها عـدد احلـاالت الـيت
ــا إدمــاج التجــارة ضــمن االســتراتيجيات    جــرى فيه

 مركـــزن املقـــدم مـــلـــدعماالوطنيـــة نتيجـــة اإلمنائيـــة 
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
التجارة الدولية لتمكني متخذي القرارات من وضـع

 برامج وسياسات فعالة لتنمية التجارة

البلـدان الـيت أوجـدت شبكات ازدياد عدد ‘٢’  
ــصلة بالنظــام  ــشطة مت ــدد التجــاري أن األطــراف املتع

الدوليـة لـتمكني متخـذي التجـارة  مركـز  مـن  بـدعم 
ةالقــرارات مــن فهــم احتياجــات األعمــال التجاريــ     

 التجارية لألعمال مواتية بيئة وهتيئة

فيهـــا ُعـــززت الـــيت احلـــاالت عـــدد ازديـــاد ‘٣’  
عـرب املـدخالت التحليليـة للبلـدان  التفاوضـية  املواقـع 

 مركز من بدعم ،التجارية األعمال قطاع ومشاركة
الدوليـــة لـــتمكني متخـــذي القـــرارات مـــن التجـــارة

ــال    ــصلة باألعمــ ــاد املتــ ــاج األبعــ ــة إدمــ يف التجاريــ
 املفاوضات التجارية

علـى   التجـارة  دعـم  مؤسـسات  قـدرة  زيـادة  )ب(
 تقدمي الدعم لألعمال التجارية

الــيت التجــارة دعــم مؤســسات دد عــازديــاد ‘١’ )ب(
ــت حتــسنا يف مرتب  ــد مراتــبحقق ــها يف نظــام حتدي ت

 التجـارة   الذي يطبقه مركز التجارةدعممؤسسات 
 الدولية، بفضل دعم املركز هلا

ــ ‘٢’   اد عــدد املقترحــات املتــصلة بالــسياساتازدي
الــيت قدمتــها مؤســسات الــدعم الــتقين إىل الــسلطات
 املختصة واليت تتضمن دعم مركز التجارة الدولية

تقوية القدرة التنافسية الدولية للمشاريع عـن        )ج(
طريـق التــدريب والـدعم الــذي يقدمـه مركــز التجــارة    

 الدولية

 جـرى متكينـها مـنازدياد عـدد املـشاريع الـيت       ‘١’ )ج(
ــة ــال التجاريـ ــليمة لألعمـ ــتراتيجيات سـ ــياغة اسـ صـ

 مركـــزوفـــرهالدوليـــة عـــن طريـــق التـــدريب الـــذي  
 إدارة الصادرات، سـواءبشأن قضايا التجارة الدولية   

  على حنو مباشر أو غري مباشروفرت
ازدياد عـدد املـشاريع الـيت جـرى متكينـها مـن ‘٢’  

ــق    ــن طريـ ــصدير عـ ــستعدة للتـ ــصبح مـ ــأن تـ شطة أنـ
وركــز مركــز التجــارة الدوليــة الــيت وفرهــاالتــدريب 
 علــىوفــرت االســتعداد للتــصدير، ســواء فيهــا علــى

 حنو مباشر أو غري مباشر
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 مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة
وجـدت مـشترين الـيت  املـشاريع  عـدد  ازديـاد  ‘٣’  

 جتارية عـن   بأعمال، نتيجة لذلك،حمتملني، وقامت
 الدولية التجارة مركز وفره الدعم الذي طريق

 
 تيجيةاالسترا  

. يــضطلع مركــز التجــارة الدوليــة باملــسؤولية اجلوهريــة عــن تنفيــذ الربنــامج الفرعــي  ١٥-١٠
ويتمشى زمخـه االسـتراتيجي مـع املهمـة الـيت أسـندها إليـه اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف                      

ــراره ــسيق       ١٨١٩/٥٥ ق ــأن املركــز هــو اجلهــة املــسؤولة عــن تن ــه اجمللــس ب ــذي يعتــرف في ، ال
ية وأنشطة التعاون يف ميدان تعزيز الصادرات يف إطار نظام األمم املتحدة لتقـدمي              املساعدة التقن 

 األهـداف اإلمنائيـة الدوليـة،       تنفيـذ وسريكز الربنامج الفرعـي علـى        .املساعدة إىل البلدان النامية   
ومن بينها األهداف الواردة يف إعـالن األلفيـة، وعلـى متابعـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي                        

-٢٠٠١كما سيساهم يف تنفيذ برنامج العمل اخلـاص بأقـل البلـدان منـوا للعقـد            .٢٠٠٥ام  لع
 وإعــالن ، وإعــالن جوهانــسربغ املتعلــق بالتنميــة املــستدامة    ، وتوافــق آراء مــونتريي ،٢٠١٠

ــونس       ــادئ وخطــة عمــل مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات الــذي عقــد يف ت  .املب
ي دورا هاما يف مواصلة تنفيـذ اإلعالنـني الـوزاريني اللـذين صـدرا عـن        وسيؤدي الربنامج الفرع  

مؤمتري منظمة التجارة العاملية يف الدوحة وهونغ كونغ، ال سـيما عـرب إشـراك قطـاع األعمـال                   
التجارية يف املفاوضات التجارية وتزويده بإيـضاحات عمـا يترتـب علـى نظـام التجـارة املتعـدد                   

  .اعاألطراف من آثار يف هذا القط
ــة         ١٦-١٠ ــدان النامي ــساعدة البل ــي يف م ــامج الفرع ــذا الربن ــتراتيجي هل ــدف االس ــل اهل ويتمث

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحـة انتقاليـة علـى تعزيـز مكانتـها التنافـسية علـى الـصعيد الـدويل                      
وزيــادة صــادراهتا وحتــسني عمليــات االســترياد الــيت تقــوم هبــا، مــع مــا ختلفــه مــن أثــر ذي صــلة  

وسعيا لتحقيق هذا اهلدف، سيجري يف إطار هذا الربنـامج          . رص العمل وختفيف حدة الفقر    بف
-٢٠٠٨الفرعي اإلفادة من النتائج الـيت حتققـت والـدروس الـيت استخلـصت يف فتـرة الـسنتني                    

ــوده يف معاجلــة   . ٢٠٠٩ ــة،   ومواصــلة جله ــة لأللفي ــامج الفرعــي  األهــداف اإلمنائي  ســيقوم الربن
 القيمة العامليـة وباألسـواق   بسالسللنهج االبتكارية لوصل فقراء املنتجني     توسيع نطاق تطبيق ا   ب

وسـيجري التركيـز علـى      . العاملية، وذلك لضمان استدامة مبـادرات التخفيـف مـن حـدة الفقـر             
العمل مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف القطاعات اليت تتيح إمكانيـة إقامـة صـالت                

وسـتمنح األولويـة السـتحداث أشـكال ابتكاريـة          .  غـري الرمسـي    تعاقد خارجي قوية مع القطاع    
ــة      ــدة بغي ــضايا مــن التعــاون والتحالفــات مــع جهــات شــريكة جدي ــة  معاجلــة ق ــة التجاري  التنمي
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 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ومن ضـمنها قطـاع الـشركات واألوسـاط              يف سبيل املستدامة  
ــات ا    ــة واجله ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــشكل    األكادميي ــك، ب ــة األخــرى، وذل ــة الفاعل إلمنائي

 وسيواصــل. خــاص، عــرب تعزيــز الــشراكات يف جمــايل احلــد مــن الفقــر واملــساواة بــني اجلنــسني  
علـى   الـربامج القطريـة يف رصـد مـدى التقـدم الـذي حيـرز                 إشـراك شـركائه يف    الربنامج الفرعي   

نتــائج  ا ُيَحقــق مــن   ألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والغايــات واملؤشــرات، ويف قيــاس مــ       ا خلفيــة 
 .يقدمه مركز التجارة الدولية من مسامهات لتحقيق تلك األهداف وما
ولتحقيــق اجنازاتــه املتوقعــة، سيــسعي مركــز التجــارة الدوليــة إىل تنفيــذ مهمتــه عــن    ١٧-١٠

 ، مـن النجـاح يف التـصدير، بتزويـدها     يف البلـدان الناميـة     طريق متكني األعمال التجارية الصغرية    
ع الشركاء، حبلول مستدامة وشاملة للتنميـة التجاريـة للقطـاع اخلـاص، ومؤسـسات               بالتعاون م 

ــم ــة   دع ــسياسات العام ــرري ال ــى    .  التجــارة ومق ــشطته عل ــز أن ــتراتيجيات االوســريكز املرك س
زيـادة متكـني متخـذي القـرارات مـن وضـع            : اسـتراتيجية التـصدير   ) أ (: التاليـة  مس اخل رئيسيةال

ــصميم  ــات وت ــذاألولوي ــصادرات ت  خطــط  وتنفي ــة ال ــسقة لتنمي ــتغرية  مت عكــس االحتياجــات امل
ــة يف  دور) ب (،لألســواق ــة  األعمــال التجاري ــسياسة العام ــدعيم جهــود  : لتجــارةل ال ركــز املت
الـسياسات   من إدماج األبعـاد املتـصلة باألعمـال التجاريـة يف     مقرري السياسات العامة لتمكني  
املتعــددة األطــراف، ممــا يــنجم عنــه إجيــاد  ، وكــذلك يف املفاوضــات اإلقليميــة وةتجــارالعامــة لل

تقويـة  ) ج (،األعمال التجاريـة  قدرات على تصميم وتنفيذ سياسات جتارية تعكس احتياجات         
ــم التجــارة   ــضل إىل       : مؤســسات دع ــدمي خــدمات أف ــن تق ــم التجــارة م متكــني مؤســسات دع

املؤسـسات  املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم واحلكومات، مما يسفر عن زيـادة آثـار تلـك               
التجاريـــة يف جمـــال التـــصدير ومقـــدرة مؤســـسات دعـــم التجـــارة علـــى تـــوفري بنـــاء القـــدرات 

ــستدامة ــة بالتجــارة  ) د (،امل ــات املتعلق ــاج     : املعلوم ــدرات العمــالء يف جمــال إنت ــاء ق مواصــلة بن
 باسـتخدام  ة اليت تناسب طلبات حمددة للعمـالء،    التجاري تالتحليالإجراء  املعلومات التجارية و  

ومؤســسات دعــم العامــة  الــسياسات مقــرري نيركــز وأدواتــه، ممــا يــسفر عــن متكــاملجــات منت
التجــارة واملؤســسات الــصغرية واملتوســطة احلجــم، مــن اختــاذ قــرارات أكثــر اســتنارة، ومتكــن    

ــال         ــى حنــو فع ــة عل ــات التجاري ــشر خــدمات املعلوم ــاج ون ــن إنت  ؛مؤســسات دعــم التجــارة م
ـــ( ــسية للمــصدرين   )ه ــدرة التناف ــة     مت: الق ــصغرية واملتوســطة احلجــم القائم كــني املؤســسات ال

ــادة حــصتها       ــصديري وزي ــا الت ــدعيم أدائه ــن ت ــة م ــم    يف األســواق،واحملتمل ــن فه ــسفر ع ــا ي  مم
املؤســسات لقيــود الــسوق ومتكنــها مــن تــصميم منتجــات وتنفيــذ ُنهــج ناجحــة للتــسويق علــى  

 . الصعيد الدويل
يـادين  مل تتمـة حتالفات استراتيجية هامـة  وإضافية  وسيتواصل السعي إلقامة شراكات      ١٨-١٠

يف القطاعـات واملنـاطق الـيت       اخلربات الفنية للمركـز وإتاحـة اجملـال لزيـادة اخلـدمات الـيت تقـدم                 
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 املـضي يف    املركـز ولتحقيق أثـر أكـرب، سيواصـل        .  على الوفاء به    قدرة املركز  جتاوز فيها الطلب  
. تـــستند إىل احتياجـــات البلـــدان ولتحـــدث فرقـــااجتـــاه وضـــع بـــرامج متكاملـــة أوســـع نطاقـــا 

وستجري تقوية الشراكات، ذات األمهية احلامسة للنجـاح، مـع اجلهـات املاحنـة احلاليـة وغريهـا                  
 املنظمــات الدوليــة، مثــل األونكتــاد ومنظمــة التجــارة العامليــة اللــتني   جهــات جديــدة ومــعمــن

ميـة الـصناعية والبنـك      ركـز ارتباطـا عـضويا، وكـذلك منظمـة األمـم املتحـدة للتن              امليرتبط هبمـا    
الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية واالحتـاد األفريقـي واللجـان اإلقليميـة التابعـة لألمـم املتحـدة                  

 .والربامج القطرية لألمم املتحدة
 

 الواليات التشريعية  
 قرارات اجلمعية العامة  

  مركز التجارة الدولية )٢٢-د( ٢٢٩٧
 أللفيةإعالن األمم املتحدة بشأن ا    ٥٥/٢
  لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١برنامج عمل العقد    ٥٥/٢٧٩
 املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية   ٥٦/٢١٠
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة   ٥٧/٢٥٣
تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة غــري : برنــامج عمــل أملــايت   ٥٨/٢٠١

يد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجـل         الساحلية يف إطار عاملي جد    
 البلدان غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية

استراتيجية االنتقال الـسلس للبلـدان الـيت يرفـع امسهـا مـن قائمـة أقـل                     ٥٩/٢٠٩
 البلدان منوا

 ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام     ٦٠/١
ــة      ٦٠/١٨٥ ــصادية األحاديـ ــدابري االقتـ ــسياسي    التـ ــسر الـ ــيلة للقـ ــفها وسـ  بوصـ

 واالقتصادي ضد البلدان النامية
-١٩٩٧(تنفيـــذ عقـــد األمـــم املتحـــدة األول للقـــضاء علـــى الفقـــر       ٦٠/٢٠٩

٢٠٠٦( 
 مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات    ٦٠/٢٥٢
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 ومنـهاج   متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والتنفيذ التام إلعالن           ٦٢/١٣٧
ــة     عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعي

 العامة
 احلق يف التنمية   ٦٢/١٦١
التقــدم احملــرز يف التنفيــذ  : الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا     ٦٢/١٧٩

 والدعم الدويل
 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية   ٦٢/١٨٢
 التجارة الدولية والتنمية   ٦٢/١٨٤
 النظام املايل الدويل والتنمية   ٦٢/١٨٥
حنو إجياد حل دائم ملـشاكل ديـون البلـدان          : الديون اخلارجية والتنمية     ٦٢/١٨٦

 النامية
ــذ توافــق آراء       ٦٢/١٨٧ ــة الســتعراض تنفي مــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنمي

 مونتريي
ــذ جــدول أعمــال القــ     ٦٢/١٨٩ ــذ جــدول   ٢١رن تنفي ــامج مواصــلة تنفي ، وبرن

  ونتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة٢١ أعمال القرن
متابعة وتنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل                  ٦٢/١٩١

 من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
 العوملة واالعتماد املتبادل   ٦٢/١٩٩
 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية   ٦٢/٢٠١
 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا   ٦٢/٢٠٣
إجراءات حمددة تتـصل    : جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعا خاصة        ٦٢/٢٠٤

: باالحتياجات واملشاكل اليت تنفرد هبا البلـدان الناميـة غـري الـساحلية            
الــوزاري الــدويل للبلــدان الناميــة غــري الــساحلية وبلــدان نتــائج املــؤمتر 

ــة        ــة واإلمنائي ــة واملؤســسات املالي ــدان املاحن ــة والبل ــابر النامي ــرور الع امل
 الدولية بشأن التعاون يف جمال النقل العابر
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االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنـشطة             ٦٢/٢٠٨
 تضطلع هبا منظومة األمم املتحدةالتنفيذية من أجل التنمية اليت 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب   ٦٢/٢٠٩
 
  اجمللس االقتصادي واالجتماعيقرار

 برامج األمم املتحدة لتشجيع التصدير )٥٥-د( ١٨١٩
 

 قرارات جملس التجارة والتنمية
TD/ 386    خطة العمل 

TD/387    اميةاحلوار العاملي واملشاركة الدين :إعالن بانكوك 
TD/412    روح مؤمتر ساو باولو-األونكتاد احلادي عشر  :اجلزء األول  
 توافق آراء ساو باولو :اجلزء الثاين    

TD/B(S-XXIII)/7 النتائج املتفق عليها الستعراض منتصف الفترة 
 

 )٦الربنامج الفرعي ( منظمة التجارة العاملية قرارا
WT/MIN (01)/DEC/1  اإلعالن الوزاري 

WT/MIN/05/DEC اإلعالن الوزاري :برنامج عمل الدوحة 

 


