
 

  (ITCمركز تجارت بين الملل)

 

 

از اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار خصوصا بخش تجاري ( ITC) مركز تجارت بينالملل

تصادها براي اين اقتصادها حمايت ميكند و اين حمايتها را در راستاي تحقق بخشيدن به توان بالقوه اينگونه اق

 توسعه صادرات و بهبود عملياتهاي وارداتشان به انجام ميرساند.  

   حوزه فعاليت:

 در شش حوزه مشخص به فعاليت ميپردازد كه عبارتند از:  اين مركز

 ي توليد و بازار  توسعه -
 

 توسعه خدمات حمايت تجاري -
 

 اطالع رساني تجاري -
 

 توسعه منابع انساني -
 

  اي بينالمللي مديريت عرضه و تقاض -

    ارزيابي نيازها و طراحي برنامه براي بهبود بخشيدن به تجارت -

   : ITCمساعدت فني 

 مساعدت فني 
ITC
نيز در سه حوزه متمركز شده است؛ چرا كه اين سه حوزه را براي ظرفيت سازي ملي  

 كشورها الزم ميداند؛ اين سه حوزه عبارتند از:  

 ي درك و انطباق با قوانين حاكم بر سازمان تجارت جهاني   كمك به بازرگاني كشورها برا -

  تقويت رقابتي شدن حوزه اقتصاد و تجارت واحدهاي ملي -



  توسعه بخشيدن به راهبردهاي جديد تجاري -

   

 ITCتحت نظر سازمان تجارت جهاني كه) WTO(كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد و 
 

 
)UNCTAD(يستم سازمان ملل براي همكاري فني با كشورهاي در حال توسعه فعاليت ميكند، كانون اصلي س

 در راستاي ارتقا بخشيدن به ظرفيت تجاري آنها ميباشد
ITC
به وسيله توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت )گات(  

به سازمان تجارت  1994تحت هدايت مشترك گات )كه از سال  1968ايجاد شد و از سال  1964در سال 

ير نام يافت( و سازمان ملل فعاليت ميكند و عمده فعاليتهاي اين مركز از طريق كنفرانس تغي-WTO– جهاني

براي نيل به اهداف خود با تعدادي از  توسعه و تجارت ملل متحد )آنكتاد( به مرحله اجرا در ميآيد. اين سازمان

 سازمانهاي درون و بيرون از سيستم سازمان ملل همكاري دارد. همكاري
ITC تاد وبا آنك 

WTO
عمدتا در  

 موارد خاص همكاري فني است. فعاليت توسعه بازارهاي صادراتي
ITC

به صورت نسبي با همكاري سازمان  

 خواروبار و كشاورزي ملل متحد
(FAO(

 و سازمان توسعه صنعتي ملل متحد 
(UNIDO(   .انجام ميپذيرند 

 برنامه توسعه ملل متحد
)UNDP(  نيازمنابع مالي مورد ITC  براي انجام پروژههاي مشترك با كشورهاي را

 در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار فراهم ميكند
ITC همچنين با سازمانهاي ديگر سازمان ملل، بانكهاي

توسعه منطقهاي، گروههاي بينالدولي خارج از سيستم سازمان ملل، سازمانهاي غيردولتي و تعداد زيادي از 

   .نهادهاي تجاري همكاري دارد

 بودجه معمول
ITC به صورتي برابر بوسيله سازمان ملل و سازمان تجارت جهاني 

(WTO ) .تامين ميشود

اين بودجه به صورت كلي صرف امور تحقيق و توسعه درباره ارتقاء و توسعه صادرات، انتشار مطالعات صورت 

ر اداري سازمان ميشود. بودجه گرفته و ارايهي خدمات اطالع رساني و آماري ميشود. بخشي از آن نيز صرف امو

 فعاليتهاي همكاري فني
ITC

 با كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار نيز به وسيله 
UNDP ،

به عنوان يك ارگان  اين مركز شان حقوقي و قانوني.ديگر سازمانهاي بينالمللي و شركاي داوطلب تامين ميشود

 تبعي مشترك است كه تحت نظر
WTO

 ملل و اقدام از طريق آنكتاد، به فعاليت ميپردازد.  و سازمان 

در زمينههاي همكاري فني به وسيله سازمان ملل  مركز تجارت بين الملل خطوط راهنماي اصلي سياستگذاري

 تعيين ميشوند. توصيههاي مرتبط با برنامه كاري آينده سازمان جهاني تجارت و
ITC

بوسيله اين دو سازمان،  

 لدولينشست ساالنه بينا
ITC و گروه كاري مشترك مركز تجارت بينالملل )JAC(

 صادر ميشوند 
JAG

 .
 



 براي انجام برنامههاي ميان مدت را نيز بر عهده دارد.  مركز تجارت بين الملل مسووليت بازنگري طرحهاي

JAG و سازمان ملل نشست سازمان جهاني تجارت نمايندگان دولتهاي عضو
 را برگزار ميكنند. مقر 

ITC  در

كارمند دارد و چندين صد مشاور براي اجراي پروژههاي اين مركز  200ژنو سوييس ميباشد. اين سازمان حدود 

 در كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار به آن مشاوره ميدهند.  

   :ITCفعاليت هاي 

: براي نيل به پنج هدف اصلي انجام ميپذيرند ITC فعاليتهاي
 

 

  ايي و ارتباط بين طرفهاي مبادالت در سيستم تجارت جهانيتسهيل همگر (1

 حمايت از تالشهاي ملي جهت اجراي راهبردهاي توسعه تجارت  (2

 تقويت خدمات حمايت تجاري هم به بخش خصوصي و هم به بخش دولتي  (3

 بهبود ترجيحات تجاري در بخشهاي مهم و حياتي   (4

  المللي. تقويت ظرفيت رقابت بين  (5

 به اين پنج هدف،  براي نيل
ITC  يك سري برنامهها، مشاورهها، خدمات آموزشي، منابع اطالع رساني

   .و ابزارها و محصوالت الزم را ارايه ميدهد

خدماتي را در ژنو ا رائه ميدهد كه قابل دسترس براي كليه كشورها در راستاي  مركزتجارت بين الملل

هان ميباشند. از جمله اين خدمات ميتوان به انتشار مطالبي ارتقاي آگاهي و اطالع خود از وضعيت تجارت ج

 درباره وضعيت تجارت جهاني، توسعه صادرات، بازاريابي بينالمللي، تقاضاي بينالمللي، مديريت عرضه، آموزش 

  جارت خارجي و همچنين ارايه خدمات آماري درباره تجارت جهاني اشاره نمود. ت


