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  مقدمة    
ال ، استراتيجية األونكتاد يف جم    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولاعتمد جملس التجارة والتنمية، يف        -١

. (TD/B/56/10/Rev.1) وسياسة األونكتاد املتعلقة باملنشورات      (TD/B/56/9/Rev.1)االتصاالت  
زيـادة إبـراز   ) ب(اإلسهام يف تنفيذ والية األونكتاد؛ و) أ(وهتدف االستراتيجية املذكورة إىل   

تعمـيم املمارسـات اجليـدة يف جمـال         ) د(ضمان فعالية النشر؛ و   ) ج(أعمال األونكتاد؛ و  
إجياد إطار لتخطيط برنامج املنشورات     ) أ(وهتدف السياسة املتعلقة باملنشورات إىل      . تصاالتاال

ضـمان  ) ب(وإدارته حبيث يليب احتياجات البلدان النامية والعمليات احلكوميـة الدوليـة؛ و         
ضمان نشر املنشورات على ) ج(مالءمة املنشورات، واتساقها، وطابعها االبتكاري، وجودهتا؛ و

. و األمثل لدى فئات اجلمهور الرئيسية، وكذلك احلصول على تعليقات من هذه الفئـات             النح
وقد طُلب من األمانة أن تقدم سنوياً إىل اجمللس، عن طريق الفرقة العاملة، تقريراً عـن تنفيـذ                  

  .ويستعرض هذا التقرير املبادرات الرئيسية املتخذة. استراتيجية االتصاالت وسياسة املنشورات
، فإن علـى مجيـع مـوظفي        ٢٠٠٩ما يتجلى يف استراتيجية االتصاالت لعام       وك  -٢

الم والتواصل  ـال واإلع ـوجيري تقاسم أنشطة االتص   . األونكتاد مسؤولية تتعلق باالتصال   
ويضطلع قسم االتصاالت واإلعالم والتواصل بدور قيادي . مجيع الشعب والوحداتفيما بني 

الصحافة ووسائط اإلعالم واجملتمع املـدين واملنظمـات        التواصل مع   عملية  وقيادة  يف تنسيق   
وتعمل دائرة الدعم احلكومي الدويل     . جهاتمجلة  ، من بني     األوسع نطاقاً  الدولية واجلمهور 

 التواصل  طريقن  عوتعزز الُشعب هذه األنشطة     .  مع الدول األعضاء   الرئيسيةوصل  الكهمزة  
 السياسات والقطاع اخلاص    ضعياوي  ر يف جماالت عمل كل منها، أ      والذي يستهدف اجلمه  
وتنسق دائرة التعاون التقين االتصال باملاحنني والـشركاء املؤسـسيني          . واألوساط األكادميية 

 .اإلنتاجيـة لقـدرات التجاريـة و    املعنية با وجمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت       و
لـشؤون  التحريـر   لس  ويوجد يف صلب عملية التنسيق والتخطيط على الصعيد الداخلي جم         

يف استراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات      ب اسُترشدقد  و. االتصاالت وجلنة املنشورات  
عرضاً ويقدم هذا التقرير    . تعزيز جهود االتصال والتواصل، حتت مسؤولية نائب األمني العام        

  .٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١فرباير /من شباطاملضطلع هبا يف الفترة ألنشطة ل اًعام

  االتصاالت والتواصل  -أوالً  

    ٢٠١٢-٢٠١١التطورات الرئيسية،   -ألف  
علـى  خالل الفترة اليت يغطيها التقريـر       املضطلع هبا   تركيز األنشطة   موضع  مل  تشا  -٣

؛ )٢٠١١مـايو   /أيار (املعين بأقل البلدان منواً   األونكتاد يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع       إسهام  
ال سيما تنفيذ املوقـع الـشبكي       و،  شبكة اإلنترنت كتاد على   حضور األون مستوى  وحتسني  
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 واستخدام وسائط اإلعالم االجتماعية؛ ورسم سياسة التوسيم        ،)٢٠١٢مارس  /آذار(اجلديد  
؛ وتنفيذ خطة حمددة األهداف     )٢٠١١سبتمرب  /أيلول( وتنفيذها    واعتمادها لألونكتاداجلديدة  

 عقد كل أربع سنوات،    سلسلة املؤمترات اليت تُ    يفاملؤمتر الثالث عشر،    بشأن االتصاالت لدعم    
بشكل خاص على نـشر     التأكيد  جرى  وقد  ). ٢٠١٢أبريل  /نيسان (األونكتاد الثالث عشر  

 ، اسُتحدث موقع شبكي مكـرس     ذلكولدعم  .  العنكبوتية املعلومات باالعتماد على الشبكة   
  .www.unctadxiii.org، وهو هلذا الغرض

ي شكله نائب األمـني العـام يف        ـذاالت، ال ـالتحرير لشؤون االتص  جملس  واستمر    -٤
تقاسـم  ل و ،، يف االجتماع بشكل منتظم ملناقشة أولويات املنظمة يف جمال االتصاالت          ٢٠١٠ عام

ـ  التنبؤمالت صحفية، وحلالتخطيط ذلك على مل تشقد او.  وتنسيق التواصل  ،املعلومات وى احملتب
 إىل جنب   التحرير لشؤون االتصاالت جنباً   جملس  مع  جي و .الشبكي، وتنفيذ املوقع الشبكي اجلديد    

ويتـرأس  . منسقي االتصاالت املعينني، من مجيع شعب األونكتـاد ووحداتـه الرئيـسية           مجيع  
  . وجيري تدوين حماضرها ألغراض املتابعة قسم االتصاالت واإلعالم والتواصلاالجتماعات

بـشأن  هنـج األونكتـاد     حتقيق االتـساق يف     ل بذل جهود خاصة هبدف      وُيواَص  -٥
قسم االتصاالت واإلعالم   ، ُدعي   ٢٠١١ن يف عام    ين جديديْ وعقب تعيني مديرْ  . االتصاالت
وقد ُبذل .  إىل دعم موظفي الُشعب يف اعتماد ثقافة أكثر فعالية يف جمال االتصاالت         والتواصل

، ٢٠١١ت املتعلقة باالتصاالت داخل األونكتاد يف عام         املهارا رفع مستوى مزيد من اجلهود ل   
 ومن احملفل االقتصادي    دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف     وتقاسم املتكلمون الضيوف من     

  . العاملي اخلربات مع موظفي األونكتاد بشأن استخدام وسائط اإلعالم االجتماعية

  التوسيم  -باء  
يف سياق األمـم املتحـدة       -، طور األونكتاد    ة الستراتيجية االتصاالت  ـاستجاب  -٦

.  بيان مهمة وشعار وحتديد الرسائل العاملية األساسية التوسيم التنظيمي، مبا يف ذلك- األوسع
 يف جمـاالت التجـارة      رابطةإىل إبراز سبب وجود األونكتاد وطبيعة عمله املت       ذلك  ويهدف  

ذا العمل إىل حـد كـبري       هب اُضطلعوقد  . مةواالستثمار واملالية والتكنولوجيا والتنمية املستدا    
 النظـر يف    ُيعاداألونكتاد الثالث عشر،    انعقاد  وعقب  . داخل األونكتاد ومن املوارد القائمة    

وجـرى  . ما جرى التفاوض بشأهنا يف والية الدوحة      كالنتائج  الرئيسية لكي تعكس    الرسائل  
  . ه الشبكي الداخليتقاسم سياسة التوسيم على نطاق األونكتاد بكامله على موقع

 إىل اعتماد سياسة توسيم جديـدة       ٢٠١١وأدت عملية تشاور شاملة جرت يف عام          -٧
 تصميم وتلوين جلميع مواد االتصاالت واملنـشورات        وهو خمطط : تشمل التصوير املرئي املتسق   

.  باستخدام اهلويـة اجلديـدة     ٢٠١١عدد من تقارير عام     وُعرض بالفعل   . اخلاصة باألونكتاد 
.  لـذلك  وفقـاً اإلنترنت  مطبوعاته ومنتجاته على    حتقيق اتساق   ئذ، استمر األونكتاد يف     ومنذ
ـ  وجمموعـات    ،على املوقع الـشبكي اجلديـد     املوضوعة  واد  امليشمل   هذاو  ، الـصحفية  وادامل
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يف بـع العـرض املرئـي       وقد اتّ .  وكامل جمموعة الوثائق، واإلشارات، والالفتات     ،والترويسات
   . صورة موحدة لألونكتادكان هو مرتكز تقدمي ر سياسة التوسيم اجلديدة وألونكتاد الثالث عشا

  ١اإلطار 
  اهلوية البيانية

وتوحي األشكال التصاعدية   . ترمز اهلوية البيانية اجلديدة إىل احلركة والتطور        )أ(  
: هـي كما أهنا جتسد الركائز الرئيسية الثالث ألعمال األونكتاد و        . الثالثة بالتقدم واملستقبل  

البحث والتحليل، وبناء توافقات يف اآلراء، والتعاون التقين، واليت ُتلخَّص أيضاً يف العبـارة              
  .ذفّّ ن- ناقش -فكر : البسيطة
وعندما تتقاطع األشكال، فإهنا تولد أشكاالً جديدة، مظهرة الطريقـة الـيت              )ب(  

إن كل شكل مـن األشـكال       ويف الوقت نفسه، ف   . تترابط هبا القضايا اليت يتناوهلا األونكتاد     
  .الثالثة مستقل بذاته

 وهي أسرة األمـم     -وفيما خيص األلوان، يربز اختيار اللون األزرق عالمتنا الرئيسية            
ووقع االختيار على اللون الربونزي كلون األونكتاد       . املتحدة األوسع اليت ينتمي إليها األونكتاد     

يز املنظمة عن األلوان املعتادة اليت تـستخدمها    الرئيسي للفت النظر فوراً وبوضوح عن طريق متي       
وهو يتماشـى مـع     ... وهذا اللون أنيق دون أن يكون صارخاً        . خمتلف هيئات األمم املتحدة   

  . ما هو أرضي، لريتبط بفكرة التنمية املستدامةاللون األزرق املختار؛ ويستحضر أيضاً
وجاء الشعار  . كشعار" يعالرخاء للجم "وكجزء من عملية التوسيم، ظهرت عبارة         -٨

. ر اخلارجي املـستهدف   وبني املوظفني ومع اجلمه   فيما  شاورات  مل نتيجة   والرسائل الرئيسية 
 االتصاالت واإلعالم والتواصل، انبثق عنه أكثـر  الشعار من جتمع نظمه قسم  قـد اختـري   و

  . اقتراحاً ٥٠من 

  املوقع الشبكي لألونكتاد  -جيم  
عملية إصالح رئيـسية     من   األوىلاملرحلة   على تنفيذ    ٢٠١١ركز األونكتاد يف عام       -٩

 من أجل دعم املواقع الشبكية الفرعية املتخصصة الـيت          للموقع الشبكي؛ وجيري العمل حالياً    
 تاسـتتبع قد  و .ت على مر السنني لتلبية احتياجات خمتلف وحدات وبرامج األونكتاد         ئأُنش

 وشكله، اسـتناداً إىل حتليـل الحتياجـات         هذه العملية إجراء مراجعة دقيقة هليكل املوقع      
  .وإىل أهداف املؤسسة يف جمال التواصلعملني املست
ويقـوم  . ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٥وقد أطلق األونكتاد موقعه الشبكي اجلديد يف          -١٠
وخارجية مشلت عينـة    ، على مشاورات داخلية     www.unctad.org املتاح على العنوان     ،املوقع

 لضمان  وجيري العمل حالياً  . ظهر حديث مبويتسم املوقع باحليوية و   . ر املستهدف ومن اجلمه 
  . وتسهيالت أحسن للبحثىتنظيم أفضل للمحتوإجياد 
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 يف  -احملتويات والسمات التقنيـة     وهتذيب  اختبار  ظل  طالق املوقع اجلديد،    إومنذ    -١١
يف التغذية املرتدة ذات أمهية حامسـة       و. ة من األولويات  أولوييشكل   - حدود املوارد القائمة  

 بطريقـة   تناوهلـا لني و وقد استحدث األونكتاد نظاما لتلقي تعليقات املستعمِ      . هذه العملية 
ري على يد املوظفني أنفسهم القائمني علـى        جي التعليقات   تناولأن  نظراً إىل   لكن  و. منهجية

عن إجراء التحديثات يف الوقت املناسب و     ضمان   عنأيضاً  صيانة املوقع الشبكي واملسؤولني     
 األونكتاد الثالث عشر، فإن هناك قدرة حمدودة على التجاوب مع           ثلإجناز مشاريع خاصة م   

  . يف الوقت احلقيقيالتغذية املرتدة
، يدمج املوقع الشبكي اجلديـد ألول  ى إلدارة احملتوSharePoint 2010وبدعم نظام   -١٢

وية البيانيـة   اهلاعتماد  بو.  سجل مركزي ميكن البحث فيه بسهولة      مرة معارف األونكتاد يف   
فهـوم  مل روجـاً ، م اإلنترنت، يوحد املوقع الشبكي حضور املنظمة على         لألونكتاد اجلديدة

  ."وحدة العمل يف األونكتاد"
 وهو أمر   اجلديد فرصة ملتابعة مقاييس االستعمال بشكل منهجي      الشبكي  يتيح املنرب   و  -١٣

وميكن لألونكتاد اآلن أن يتعقب بصورة شاملة       . ية لتحقيق مزيد من التحسينات    حاسم األمه 
وسـيوفر  . الصفحات اليت ُشوهدت والوثائق اليت جرى ترتيلهااملتعلقة مبسائل مثل املعلومات  

يف تقريـر العـام   م قدَّأن يُ وميكن  . هذا للموظفني معلومات مباشرة عن مدى انتشار عملهم       
  .نهجي للبياناتاملتجميع الم على أول تقييم قائالقادم 
العمـل  تدفقات ، جيري تطوير ىإلدارة احملتو SharePoint 2010نظام  وباالستناد إىل  -١٤

  .متتةموعة من األنشطة، مبا فيها عملية للمنشورات املَؤجملداخلية العمليات الأمتتة من أجل 
 الصفحات الشبكية   ديثوتشمل املرحلة القادمة من تطوير املوقع الشبكي تعزيز وحت          -١٥

. ، من منظور تقين ومن منظور احملتوى على حـد سـواء           ددةاملواضيعية واخلاصة مبشاريع حم   
لكن إحراز التقدم سـيتوقف     وبالتعاون الوثيق مع الشعب والدوائر،      القيام بذلك   وسيجري  

  .املوارد البشرية لدعم هذا العملمدى توافر على 
طالق املوقع الـشبكي اجلديـد      إمبوازاة  : الث عشر املوقع الشبكي لألونكتاد الث     -١٦

ألونكتاد الثالث عشر من أجـل      اؤمتر   مل  مكرساً  شبكياً لألونكتاد، استحدث األونكتاد موقعاً   
املوقـع  حظـي   وقد  . إتاحة أحدث املعلومات والوثائق األساسية يف الوقت املناسب للمؤمتر        

يف شـهر   للـصفحات   ية تصفح   عمل ١٥٠ ٠٠٠أكثر من   بالشبكي لألونكتاد الثالث عشر     
  . وحده٢٠١٢أبريل /نيسان

  دف اإلعالمية احملددة اهللنواتجا  -دال  
 نـواتج  مـن    عدداً، يصدر األونكتاد    املنشورات املتكررة وغري املتكررة   إىل جانب     -١٧

. ر املـستهدف  وصممة حتديداً من أجل االستجابة ملتطلبات اجلمه      االتصاالت والتواصل، امل  
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باللغـة والـشكل    احلاجة إليهـا    واملناسبة من حيث الوقت و    ذات الصلة   ات  وتقدَّم املعلوم 
وتساعد املواد التروجيية   .  أو يف شكل نسخ ورقية     ع هذه املعلومات إلكترونياً   وتوزَّ. املناسبني

.  األونكتاد يف املؤمترات واألحداث واحللقات الدراسية وخـالل البعثـات          أعمالعلى إبراز   
  :عامعرض وفيما يلي 
، "يف حملـة  "وهي وثائق إلكترونية ُتقرأ     : (E-alerts) التنبيهات اإللكترونية   )أ(  

ومصممة إلبالغ أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الوقت املناسب باملنـشورات واألحـداث            
الصحفيني، والقطاع  متنوع  والنتائج والتوصيات واألخبار؛ وتستهدف هذه التنبيهات بشكل        

  ومنظمات اجملتمع املدين، والربملانيني؛اخلاص، واألوساط األكادميية، 
وهي ورقات مواقف مصممة إلبقاء : (Policy briefs) موجزات السياسات  )ب(  

احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين ومراكز الفكر واملؤسسات األكادميية على اطالع علـى            
اليت يشملها  وقد صدر خالل الفترة     . حبوث األونكتاد وحتليالته وأفكاره يف جمال السياسات      

   من موجزات سياسات؛موجزاً ١٩) ٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١فرباير /أي شباط(التقرير 
قصرية وموجزة ألنشطة   شروح  وهي  : (Issues in Brief) القضايا املوجزة   )ج(  

املباشـرة واإلجيابيـة علـى حيـاة     للتأثريات األونكتاد يف جمال التعاون التقين، تشمل أمثلة   
  ؛"قضايا موجزة "ة أعداد منرت حىت اآلن مثانيوصد. األشخاص
 منتظمة بشأن أنـشطة     حتديثاتوهي  : )Newsletters( الرسائل اإلخبارية   )د(  

وكذلك، ع الرسائل اإلخبارية يف شكل إلكتروين       وتوزَّ. ر مستهدف وحمددة موجهة إىل مجه   
الفـصلية املتعلقـة    ويبلغ عدد املشتركني يف الرسالة اإلخبارية       . يف شكل مطبوع  إذا طُلبت،   

 مشترك، ويبلغ عدد املشتركني يف الرسالة       ٣ ٠٠٠أكثر من   ) Transport Newsletter(بالنقل  
  ؛ مشترك٢ ٠٠٠حنو ) Creative Industries Newsletter(اإلخبارية املتعلقة بالصناعات اخلالقة 

 Global Investment (العـاملي على الصعيد مرصد اجتاهات االستثمار   )ه(  

Trends Monitor( :وهو تقييم دوري للتطورات يف جمال االستثمار األجنيب املباشر؛  
يـوفر  هو و: )Investment Policy Monitor (مرصد سياسات االستثمار  )و(  

معلومات عن استجابات السياسة العامة لبلدان املنشأ والبلدان املـضيفة علـى الـصعيدين              
  والدويل؛ الوطين

: )IIA Newsflash (فاقات االسـتثمار الدوليـة  عن اتومضات إخبارية   )ز(  
بـشأن اتفاقـات    من أجل املتفاوضني    أداة إعالمية توفر معلومات يف الوقت املناسب         وهي

  االستثمار الدولية؛
 وهي أدوات للتوجيه أو اإلرشاد،: )Guides and booklets (األدلة والكتيبات  )ح(  
جمموعـة  أنـشطة   عن  علق بالتعاون التقين، و    عن الدليل املت   ٢٠١١ يف عام    حتديثاتمبا فيها   
  اإلنتاجية؛قدرات التجارية واملعنية بالواملتحدة املشتركة بني الوكاالت  األمم
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وهي نشرات عن مشاريع أو بـرامج األونكتـاد،         : )Leaflets( املطويات  )ط(  
ية واإلسبانية،  للتدريب يف جمال املوانئ لصاحل شبكته الناطقة بالفرنس      األونكتادفيها برنامج    مبا
   بالفرنسية والربتغالية واإلسبانية؛‘السياحة املستدامة من أجل التنمية‘ عن حتديثو

عن طريـق القـوائم   ( UNCTAD This Week) (األونكتاد هذا األسبوع  )ي(  
يوفر للمندوبني وموظفي األونكتاد معلومات ووصالت      قسم  وهو  ): الربيدية واملوقع الشبكي  
  ات األونكتاد وأحداثه ومنشوراته احلديثة وأخباره؛شبكية تتصل باجتماع

 Press releases and) الــصحفية واملــذكرات اإلعالميــةيانــاتالب  )ك(  

information notes):    مع الدول األعـضاء     وسائط اإلعالم وجيري تقامسها أيضاً    موجهة إىل 
 عـن   يانـاً  ب ٣٠ منها   ،صحفياًياناً  رسل تسعون ب  وقد أُ . واجملتمع املدين، وُتنشر على الشبكة    

اختريوا على نطـاق    صحفي   ٢ ٠٠٠ إلكتروين إىل أكثر من      بشكلاألونكتاد الثالث عشر،    
   مذكرة إعالمية؛٤٨وإىل جانب هذا، ُنشرت . العامل

 وهي نصوص قصرية جداً عن :)Media alerts (تنبيهات لوسائط اإلعالم  )ل(  
ملواد الـصحفية   روابط توّصل إىل ا    تتضمنوواألحداث واالجتماعات،   الرئيسية  املنشورات  

  ؛ ٣٨وقد ارتفع عدد هذه التنبيهات إىل . والوثائق املوضوعية
حتـديثات  وهـي  : )Web news items (املواد اإلخبارية على الـشبكة   )م(  

 ويف الوقت احلقيقي عـن أنـشطة األونكتـاد ومنـشوراته            موجزةصيغة  ُتعد ب معلومات  لل
  ؛ استخداماً معززَّاًلصور يف هذه املوادستخدم اُتو. واجتماعاته وبعثاته

 Web portals)البوابـات الـشبكية واملواقـع الـشبكية املتخصـصة       )ن(  

and specialized websites) :       بانتظامحتديثات  تقدم بوابة مشروع التعاون التقين لألونكتاد .
 د تدريبيـة   املشاركني مبوا  )TrainForTrade (برنامج التدريب من أجل التجارة     صةدعم من تو

وغرف للمحادثة ومنتديات واختبارات وتقييمات واستبيانات للرأي، مبا يف ذلـك مكتبـة             
  ؛يف شكل أفالم متعددة الوسائط وعروض دريسملوارد ت

 تزايد حضور   ٢٠١١سجل األونكتاد يف عام     : وسائط اإلعالم االجتماعية    )س(  
   تويتر وفليكر ويوتيوب؛وسائط اإلعالم االجتماعية وتأثريها، مبا يف ذلك من خالل

ينشر األونكتاد املعلومات القائمة بشأن أخبار األونكتاد ومـواده         فعلى تويتر    '١'
ُيعيد بث هـذه املعلومـات   مث  . ومنشوراته واجتماعاته وتسجيالته الفيديوية   

عادة املستعملون اآلخرون لتويتر، مبن فيهم هيئات األمم املتحدة واجملتمـع           
أعمـال  ية، وتوجه هذه املعلومـات االنتبـاه إىل         املدين واألوساط األكادمي  

 ٣٠٠حساب األونكتاد على تويتر من      " متابعي"وقد ارتفع عدد    . األونكتاد
 مـن املنظمـات   كما أن عدداً  . ٧ ٠٠٠ إىل أكثر من     ٢٠١١عام  أوائل  يف  

الدولية، مبا فيها مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية، يعيد إرسـال            
  عادة على تويتر؛املوجزة ونكتاد أخبار األ
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نشر وُت.  الكبرية  جلميع األحداث  يسيويشكل فليكر اآلن سجل الصور الرئ      '٢'
   على املوقع الشبكي لألونكتاد؛يالصور يف الوقت احلقيق

ويسهل هذا النهج   .  مجيع التسجيالت الفيديوية لألونكتاد    ‘يوتيوب‘ويأوي   '٣'
الفيديوية لألونكتاد علـى    د حضور التسجيالت    املشاهدة والتقاسم، ويوحّ  

حيثما يكـون   ويواصل األونكتاد إنتاج مقاطع فيديوية قصرية،       . اإلنترنت
.  وحسبما تسمح به املوارد، من أجل الترويج ألحداث األونكتـاد          مناسباً

  ؛البارزينكما يعرض املقابالت اليت ُتجرى مع املتحدثني 
مـن أجـل    : (USB) ةمفاتيح وحدات التخزين النقال   األقراص املدجمة و    )ع(  

 نـشر االستجابة للممارسة املتبعة على حنو متزايد واملتمثلة يف عقد مؤمترات بـدون ورق، ي             
يف األونكتـاد   حـدث    على أقراص مدجمة أو، مثلما       املعدة حسب الطلب  األونكتاد الوثائق   

  الثالث عشر، على مفاتيح وحدات التخزين النقالة؛
يف صيغة إلكترونية أو ورقية، فهي قنـاة        سواء كانت   : املراسالت الرمسية   )ف(  

ال سيما لصاحل املندوبني، بشأن األحـداث وجـداول أعمـال           و ،مهمة لتقاسم املعلومات  
  .االجتماعات والوثائق واملنشورات

  ر الرئيسيةواجلمهأنواع استهداف   -هاء  

   السياساتواضعو  -١  
جملموعة املـستهدفة   بوصفهم ا االتصاالت  ستراتيجية  السياسات يف ا   واضعوُحدد    - ١٨

ويشمل هؤالء جمموعة واسعة من املسؤولني احلكوميني، مبـن فـيهم           . الرئيسية لألونكتاد 
  .املندوبون والربملانيون

ويشكل النشر  . السياساتصورة رئيسية واضعي    وتستهدف منشورات األونكتاد ب     - ١٩
وصـي اسـتراتيجية    وت. من جهود األمانة يف جمال االتصاالت والتواصل      جزءاً مهماً   الفعال  

عقـد اجتماعـات مـع      طريق  ن  عالسياسات مباشرة   واضعي   باستهداف   االتصاالت أيضاً 
رفيعة املستوى، وبإشراك الربملـانيني،     اللسات  اجلالتفاعل يف   طريق  ن  عموظفي األونكتاد، و  

  .أنشطة مشتركة مع االحتاد الربملاين الدويلالقيام بعالمية واإلحاطات إلا طريقن عو
واضـعي  رفيعة املستوى بني األمني العام لألونكتاد ونائبه وكبار         الاالجتماعات  وإن    -٢٠

.  واملـساعدة التقنيـة    ات السياس وسيلة فعالة لتعزيز عمل األونكتاد يف جمايل      هي  السياسات  
 الـسياسات،   واضـعي التقرير، التقى األمني العام بعدد كبري مـن         شمولة ب وخالل الفترة امل  

  .لثالث عشر وخاللهوخاصة قبل األونكتاد ا
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. ونتائج أحباث أخرى أمام الوفود    الرئيسية  تقارير  العرض  عمليات   على   أكيدوجرى الت   -٢١
 أمام الوفود يف جنيف يف سياق اجتماع        ،٢٠١١تقرير التجارة والتنمية،     ُعرضوللتوضيح، فقد   

إعالمية يف مقر   ، ويف نيويورك يف إحاطة      ٢٠١١سبتمرب  /د يف أيلول  وجملس التجارة والتنمية املعق   
نتائج أحباث األونكتـاد وتوصـياته      ُعرضت  و. ٢٠١١أكتوبر  /األمم املتحدة يف تشرين األول    

 واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة يف سـياق        ،السياسية بشأن العوملة، وسياسات االقتصاد الكلـي      
لمجلـس  ل صرفيع املستوى اخلا  ال عاالجتمايف  و ؛اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي   

يف نيويـورك يف    مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية       مع  قتصادي واالجتماعي   اال
القدرة على حتمل الـدين اخلـارجي       "وُنوقش التقرير املعنون    ُعرض  كما  . ٢٠١٢مارس  /آذار

  .٢٠١١أكتوبر /الدورة السادسة والستني للجمعية العامة يف تشرين األوليف " والتنمية
ونكتاد يف اجتماعات جمموعة العشرين قناة مهمة للوصول إىل         وكانت مشاركة األ    -٢٢

شرت عدة ورقات على املوقع الشبكي لألونكتـاد        وُن. ٢٠٠٩ السياسات منذ عام     واضعي
س ؤوتدفقات ر الً بشأن   مث( تقنية لألونكتاد يف عمليات جمموعة العشرين        إسهاماتباعتبارها  
  ).اق السلع األساسيةوأَْمولة أسو ، واالختالالت العاملية،األموال
السياسات هي حلقـة    واضعي  وكانت إحدى املبادرات األخرى اليت ركزت على          -٢٣

قدت ، اليت عُ  "تقرير بشأن ثالثة عقود من التجارة والتنمية      : التفكري يف التنمية  "النقاش املعنونة   
ي وكان النقاش الـذ   .  كحدث سابق النعقاد األونكتاد الثالث عشر      ٢٠١٢فرباير  /يف شباط 

تقريـر   املنـشور املعنـون   من مبادرة أوسع مشلت إصدار     جزءاًالعنكبوتية  ُبث على الشبكة    
 الذي أُعلـن عنـه يف   ،ثالثة عقود من التفكري يف التنمية: ٢٠١١-١٩٨١التجارة والتنمية،   

، تقرير التجارة والتنمية   وقد جرت رقمنة مجيع حمفوظات       .األونكتاد الثالث عشر يف الدوحة    
كتبة األمم املتحدة يف جنيف؛ وتتاح اآلن السلسلة        املصغَّر مب  لنسخوادة الرقمنة   وحمن  بدعم  

فيما مضى، مل ختضع للرقمنة سوى الطبعـات الـيت       (الكاملة على املوقع الشبكي لألونكتاد      
 التعليق  :التفكري يف التنمية  " مدونة جديدة لألونكتاد بعنوان      طلقتوأُ). ١٩٩٦تعود إىل عام    

املعهـد  ، وهو ما مت عـن طريـق     "ألحداث والسياسات يف االقتصاد العاملي    على األفكار وا  
  .الشبكة العاملية للمؤسسات الفكرية واالفتراضي لألونكتاد

الذي أفاد كوثيقة معلومات أساسية ، ٢٠١٠ لعام تقرير أقل البلدان منواًوباالستناد إىل   -٢٤
، تحدة الرابع املعين بأقل البلـدان منـواً       ملناقشات السياسة العامة يف إطار دعم مؤمتر األمم امل        

لمجلس ل صرفيع املستوى اخلا  شارك األونكتاد إىل جانب واضعي السياسات يف االجتماع ال        
نـة  شبكة احلد من الفقر اليت تتبـع جل        و ،االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات بريتون وودز    

، والربملـان األورويب،     االقتصادي املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان       
واللجنة اإلمنائيـة للربملـان     العادية السادسة ملؤمتر وزراء التجارة باالحتاد األفريقي،         والدورة

ومن خالل حلقيت العمـل     . وأمانة جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ      األورويب،  
، ويف  )٢٠١١مـارس   /آذار(ن منواً يف آسيا     اإلقليميتني اللتني ُعقدتا يف نيبال بشأن أقل البلدا       
، أُتيحت فرصة لتسليط    )٢٠١١أبريل  /نيسان(إثيوبيا بشأن أقل البلدان منواً يف أفريقيا وهاييت         

  .الضوء على أحباث األونكتاد وحتليالته يف جمال السياسات
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 بالـسياسات،  يف أحداث خاصة  ، فقد ُعرض    ٢٠١١املعلومات  تقرير اقتصاد    وأما  -٢٥
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُنظمت يف بون وداكا وجنيف والهاي وواشنطن          لت  تناو

وأتاح عرض التقرير يف مؤمترات خمتلفة أكادميية وموجهة حنو الـسياسات فرصـة         . العاصمة
للربط بني األونكتاد وطائفة واسعة من خرباء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، كما أنـه             

تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات       السياسات الدولية فيما يتصل ب     مسح بإجراء حوار بشأن   
تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات      ، كما مسح مبد جسر بـني        واالتصاالت ألغراض التنمية  
  .  واألوساط املعنية بتنمية القطاع اخلاصواالتصاالت ألغراض التنمية

 االقتـصادية الدوليـة   والدورات التدريبية اليت يقدمها موظفو األونكتاد بشأن القضايا   -٢٦
 من خطة عمل األونكتاد العاشر، إىل جانب العديد من احللقات ١٦٦الرئيسية، متاشياً مع الفقرة 

زالـت   الدراسية، اليت ينظمها األونكتاد يف غالب األحيان باالشتراك مع مؤسسات وطنية، ما           
لك توصـياته املتعلقـة   تشكل أداة مهمة يستخدمها األونكتاد لنشر نتائج أحباثه وحتليالته وكذ       

 ثالث دورات تدريبية إقليمية، شـارك       ٢٠١١وعلى سبيل املثال، ُنظمت يف عام       . بالسياسات
من أجل أمريكا الالتينيـة ومنطقـة   ،  )كولومبيا (ميديلني) أ( مشاركاً، يف    ٤٥فيها ما جمموعه    

املشتركة  السوقا ، من أجل منطقة أفريقيا وقد استضافته)زامبيا(لوساكا ) ب(؛ والكارييب البحر
وفضالً . سنغافورة، لصاحل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     ) ج(؛ و لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   

، ٢٠١١قضايا اقتصادية دولية راهنـة يف عـام         عن ذلك، ُنظمت ست دورات قصرية بشأن        
؛ نتـاجي السياسة الصناعية والتكامـل اإل    ) ب( احلوكمة والتنمية وأقل البلدان منواً؛ و      )أ( وهي
احلالة العامـة    )ه(؛ و إصالح البنية املالية الدولية   ) د(؛ و الديون السيادية وأزمات الديون    )ج(و

تـسخري العلـم     )و(لألمن الغذائي وألسواق السلع األساسية الزراعية يف البلدان الناميـة؛ و          
  .القضايا الرئيسية على مستوى السياسات: والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية

  وسائط اإلعالم  -٢  
وينطبـق  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير، زاد تسليط أضواء اإلعالم على األونكتاد           - ٢٧

هذا من حيث تعزيز زيادة تناول العمل املوضوعي الذي يقوم به األونكتاد ومن حيث التغطية        
 ٢٠١١يناير  /وقد ُجمعت يف الفترة املمتدة من كانون الثاين       . اإلعالمية لألونكتاد الثالث عشر   

وتتعلـق  .  قصاصة صحفية متـصلة باألونكتـاد  ٩ ٠٠٠ حنو ٢٠١٢أبريل /إىل هناية نيسان  
 قصاصة منها باألونكتاد الثالث عشر؛ وميثل هذا الرقم جزءاً فقط مما ُنـشر يف         ١ ٣٠٠ قرابة
 لألونكتاد ال تلتقط سوى عدد حمدود من اإلشارات         محركات البحث املتاحة حالياً   ف. الواقع
 وتشري التقديرات إىل نسبة صغرية ال تزيـد         ؛علية إىل األونكتاد يف وسائط اإلعالم العاملية      الف
 بلغـات أقـل     املعـدة وما يفوت هذه احملركات، بوجه خاص، هو املواد         .  يف املائة  ٢٠ عن

 ويوفر قسم االتصاالت واإلعالم والتواصل رصداً صحفياً يوميـاً علـى املوقـع              .استخداماً
وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، برز األونكتـاد أيـضاً يف           .  لألونكتاد  الداخلي الشبكي

ويف ظل عدم وجود أداة للرصد، يعتمد األونكتاد على         . التقارير اإلذاعية والتلفزيونية الدولية   



TD/B/WP/240 

11 GE.12-51062 

دائرة األمم املتحـدة    التغذية املرتدة اليت ترد من شركاء إعالميني وموظفني ومكاتب قطرية ل          
  .ملعلومات من أجل سجالته ألخذ الإلعالم

وجيري بانتظام تناول أعمال األونكتاد يف وسـائط اإلعـالم املوجهـة إىل عامـة             -٢٨
اجلمهور، مبا يف ذلك تناوهلا على الصفحات األوىل من صحف ذائعة الصيت وعلى صفحات      

وتظهر بانتظام يف املنشورات املتخصصة تغطيـة       . استقبال بعض مزودي خدمات اإلنترنت    
  .ة ألعمال األونكتاد بشأن السياسات والتحليلمتعمق
 ممثل من ممثلـي     ٢٠٠ويؤكد األونكتاد على تعزيز العالقات املستمرة مع أكثر من            -٢٩

ويقدم األونكتاد  . وسائط اإلعالم الدولية موجودين يف جنيف ومعتمدين لدى األمم املتحدة         
ـ   دم للـصحافة إحاطـات   مرتني كل أسبوع حتديثات وتوقعات بشأن أنشطته وأحداثه ويق

ويواصل الصحفيون اإلشادة باألونكتاد    . إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة    إعالمية تنظمها   
وفضالً عن تقـديرهم لتنظـيم   . ملا يقدمه من خدمات ومعلومات مناسبة من حيث التوقيت      

ت بـشكل   الفرصة اليت تتاح لتبادل املعلوما    األونكتاد ملؤمترات صحفية، فإهنم يقدرون أيضاً       
وألن األونكتاد منظمة ليس هلا     . غري رمسي مع األمني العام لألونكتاد مبناسبة األحداث املهمة        

وجود ميداين، فإنه حيافظ أيضاً بنشاط على الروابط مع الصحفيني املوجـودين يف مراكـز               
. أديس أبابـا  وسائط اإلعالم الرئيسية مثل لندن وباريس وبانكوك وداكار وجوهانسربغ و         

مر األونكتاد يف توسيع عالقاته مع منظمات األمم املتحـدة األخـرى ذات الوجـود               واست
وينسق . امليداين، وذلك جبملة وسائل من بينها شبكة األمم املتحدة لالتصال ألغراض التنمية           

 الزمين للتواصل مع    ل بشأن اجلدو  إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة    األونكتاد عن كثب مع     
لى نطاق األمم املتحدة بأكملها لضمان أقصى قدر من االنتباه اإلعالمي يف            وسائط اإلعالم ع  

  .جنيف ويف امليدان على حد سواء
، أصـدر   ٢٠١٢أبريـل   / إىل نيـسان   ٢٠١١فرباير  /ويف الفترة املمتدة من شباط      -٣٠

 مـذكرة   ٤٣ بياناً بشأن األونكتاد الثالث عـشر، و       ٣٠ بياناً صحفياً، منها     ٣٠األونكتاد  
وقد أُرسلت هـذه البيانـات      . ، منها مخس مذكرات متعلقة باألونكتاد الثالث عشر       إعالمية

. حتـدَّث باسـتمرار    واملذكرات إلكترونياً إىل قاعدة بيانات بالصحفيني على نطاق العـامل         
ويتقاسم األونكتاد أيضاً إلكترونياً نواتج صحفية مع الدول األعضاء واجملتمع املدين، كمـا             

  .لشبكي يف الوقت احلقيقيينشرها على موقعه ا
وكجزء من احلفاظ على العالقات القائمة مع الصحافة، أصدر األونكتـاد عـدداً               -٣١

متزايداً من التنبيهات اإلعالمية، وهي وثائق إلكترونية ُتقرأ يف حملة ومصمَّمة لتقدمي املعلومات             
ناسبة ووثـائق   إىل الصحفيني يف الوقت املناسب، وتتضمن وصالت تقود إىل مواد صحفية م           

وقد اسُتحدث هذا الناتج    .  تنبيهاً إعالمياً  ٣٨ويف الفترة املشمولة بالتقرير، صدر      . موضوعية
بناء على طلب وسائط اإلعالم لالستجابة للتغيريات اليت تؤثر يف طريقة عمل وسائط اإلعالم              

بـدورة  ويؤدي الظهور السريع للخدمات اإلعالمية على اإلنترنت إىل التعجيـل           . اجلديدة
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فاليوم، ُيواَجه الصحفيون باستمرار بفيض من املعلومات اآلنية، وبات لدى قـرائهم   : اإلنتاج
وإىل جانب ذلك، يواجه الصحفيون تقلـص       . إمكانية أكرب للوصول إىل مصادر املعلومات     

وجيري التأكيد بشكل أكرب على األنبـاء العاجلـة         . حيز الطباعة املتاح للتحليالت املتعمقة    
  .لوقائع واألرقاما وآخر
. واستمر بذل جهود من أجل خفض تكاليف النشر حيثما كـان ذلـك ممكنـاً                -٣٢

واستعرض األونكتاد الطلب على النسخ الورقية، وال سيما فيما خيـص إصـدار الوثـائق               
وُتمـنح لوسـائط    . وميكن ترتيل مجيع التقارير جماناً من املوقع الشبكي لألونكتاد        . الرئيسية

 لالطالع مسبقاً بغيـة     - مع تطبيق احلظر     -ية وصول أكرب حممية بكلمة سر       اإلعالم إمكان 
  .السماح هلا بأخذ الوقت الكايف الالزم إلعداد التغطية اإلخبارية يف الوقت املناسب

وقد تعاون األونكتاد مع منظمات وصناديق وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة لدعم      -٣٣
إدارة كما ساعد األونكتـاد     . تواصل مع وسائط اإلعالم   إصدار املنشورات ولتوسيع نطاق ال    

على اإلعالن يف جنيف عن إصدار تقرير احلالة والتوقعـات           الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
ونسق األونكتاد أيضاً اإلعـالن يف      . ٢٠١٢ وكذلك لعام    ٢٠١١االقتصادية يف العامل لعام     

للجنـة االقتـصادية     ٢٠١٢وعام   ٢٠١١جنيف عن إصدار التقرير السنوي لكل من عام         
  .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  اجملتمع املدين  -٣  
ضرورة إشراك اجملتمع املدين بـصورة متزايـدة يف         تؤكد استراتيجية االتصاالت على       -٣٤

، وعن طريـق    أنشطة األونكتاد عن طريق زيادة املشاركة يف االجتماعات واحللقات الدراسية         
 وتويل االستراتيجية أمهية خاصة إلشراك منظمات اجملتمع املدين من          .لكترونياًتبادل املعلومات إ  

ويف الفترة اليت . اجلنوب، وترّوج إلنشاء شراكات لتعزيز احلوار حول رسائل األونكتاد الرئيسية         
يشملها التقرير، ركز األونكتاد يف تواصله مع منظمات اجملتمع املدين على الندوة العامة الثالثـة               

  : ومؤمتر األونكتاد الثالث عشراملعين بأقل البلدان منواًى نقاش مؤمتر األمم املتحدة الرابع وعل
  :وقد َتواَصل األونكتاد مع اجملتمع املدين عن طريق ما يلي  -٣٥

وهي نـصوص مقتـضبة     : لكترونية ملنظمات اجملتمع املدين   اإلتنبيهات  ال  )أ(  
جه ومنشوراته، وتقدم معلومات عن األحداث      تسلط الضوء على آخر أخبار األونكتاد ونتائ      

  ؛اليت هتم اجملتمع املدين
وهي ُترسل إىل خنبة من منظمات اجملتمع       : خصصةامللكترونية  اإلرسائل  ال  )ب(  

وقد ُوسعت قاعدة بيانات االتصال     . املدين إلبالغها بأمور حمددة عندما تنشأ احلاجة إىل ذلك        
  ؛٢٠١١ إىل عام ٢٠١٠ يف املائة من عام ٤٠ اخلاصة مبنظمات اجملتمع املدين بنسبة

إنشاء قسم خمصص على موقع األونكتاد الشبكي الذي أُطلق مـؤخراً،             )ج(  
ُنفذت بوابة للمجتمع املدين داخل املوقـع        :مكرس بكامله للموارد احملددة للمجتمع املدين     
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    ونكتـاد  الشبكي لألونكتاد الثالث عشر، وأُنشئ موقع شبكي خمصص للنـدوة العامـة لأل            
  ؛٢٠١١لعام 

جرى الترتيب إلجراء إحاطات إعالمية ومـشاورات       : التبادالت املباشرة   )د(  
  وتيسري إسهامات منظمات اجملتمع املدين يف االجتماعات احلكومية الدولية لألونكتاد؛

شارك : ٢٠١١ هيوني/ يف حزيران  املعقودةالندوة العامة السنوية الثالثة،       )ه(  
 واجملتمع املدين والربملانيون واألكادمييون والدول األعضاء ووسائط اإلعالم         موظفو األونكتاد 

والقطاع اخلاص ومؤسسات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف نقاش مفتوح بشأن            
وبلـغ عـدد   . قضايا آنية حددها اجملتمع املدين من بني ما يضطلع به األونكتاد من أعمـال             

 ممثالً ملنظمات جمتمع مدين ممولة، تنتمي إىل        ٢٣اركاً، من بينهم     مش ٢٥املشاركني أكثر من    
وُنشرت نتيجة النقاش، كما ُنشر تسجيل فيـديوي        . أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا    

 ٢٠ ٠٠٠وُسجلت قرابة   . مقتضب يتضمن مقابالت أُجريت مع مشاركني رفيعي املستوى       
  . للندوةعملية تصفح لصفحات على موقع شبكي خمصص 

،  يف املائة من املشاركني الذين مشلتهم دراسة استقـصائية         ٩٠حسب تقييم أكثر من     و  -٣٦
ويعترب اجملتمع املدين الندوة ممارسة راسخة وهو يود        . فإن نوعية املناقشات كانت جيدة أو ممتازة      

ن الصعب توسيع    من املوارد القائمة، فإن م     نظراً إىل أن هذا االجتماع ينظَّم حالياً      و. استمرارها
وقد أظهر االستخدام املعزَّز لتكنولوجيا     . نطاقه ليشمل منظمات جمتمع مدين من البلدان النامية       

املعلومات واالتصاالت من أجل أخذ آراء منظمات اجملتمع املدين من اجلنوب يف االعتبار نتائج              
   . احملفل نفسهإجيابية، ولكن هذا االستخدام ال ميكن أن حيل حمل مشاركة املمثلني يف 

ويواصل األونكتاد البحث عن طرق لتعزيز تواصله مع منظمات اجملتمع املـدين يف               -٣٧
ويتوقف تنفيذ بعض التوصيات الواردة يف استراتيجية االتصاالت على         . حدود املوارد القائمة  

مع توتلزم املوارد، بصورة خاصة، من أجل إجياد مزيد من التواصل مع اجمل           . مدى توافر املوارد  
  . االتصال املتعدد اللغات على نطاق أوسعاملدين يف اجلنوب والتمكني من

  ٢اإلطار 
  اجملتمع املدين يف مؤمتر األونكتاد الثالث عشر

كجزء من عملية التحضري ملؤمتر األونكتاد الثالث عشر، ُنظمت مشاورات وتبادالت             
وقد سجَّل  . ٢٠١٢-٢٠١١فترة  ومؤمترات عن بعد وجلسة استماع مع اجملتمع املدين يف ال         

 ممثل عن منظمات اجملتمع املدين أنفسهم للمشاركة يف األونكتاد الثالـث عـشر     ٥٠٠زهاء  
 منظمة ذات مركز مراقب لدى األونكتاد،       ٢٠٠وإىل جانب   . وتلقوا معلومات عن احلدث   

  . منظمة أخرى من أجل العملية التحضريية واملؤمتر١٣٠اعُتمدت 
 نظمات اجملتمع املـدين يف الدوحـة،      ايل املقدم من قطر مشاركة م     وقد عزز الدعم امل     

  . ممثالً للمجتمع املدين من احلضور يف األونكتاد الثالث عشر٤٠مكّن  مما
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وحضر األونكتاد الثالث عشر واملنتدى أكثـر       . منتدى اجملتمع املدين  ويف املؤمتر، ُعقد      
مجاعـات  ومشلت هذه املنظمـات  . عامل منظمة من مجيع أحناء ال٥٠ ممثالً عن حنو    ١٥٠من  

مناِصرة للتنمية، ونقابات عمالية، وحركات اجتماعية، ورابطات جتارية، ومجاعات نسائية،          
ومنظمات زراعية وبيئية ومعنية بالتجارة العادلة، ناقشت قضايا من اختيارها تتصل باملؤمتر يف       

 النقاش مندوبون مرموقـون     وكان من بني أعضاء حلقة    . اًب جلسة عامة وحدثاً جان    ٤٠حنو  
حضروا األونكتاد الثالث عشر، وبرملانيون، وموظفون من األونكتاد ووكاالت أخرى تابعة           

وعقد ممثلو منظمات اجملتمع املدين مؤمترات صحفية وأصدروا عدة بيانـات           . لألمم املتحدة 
  .وقد نشرت يف صحف كربى مقاالت كتبها ممثلون رئيسيون للمجتمع املدين. صحفية

  القطاع اخلاص  -٤
معظم جوانب عمل األونكتاد هلا آثار على القطاع اخلاص، كما أن هذا القطـاع                -٣٨

هدف مباشر لعدة منشورات ترمي إىل توفري املعلومات لعملية صنع القـرارات يف قطـاع               
اليت يعدها األونكتاد ) Investment Guides(وعلى سبيل املثال، توفر أدلة االستثمار . األعمال

. وغرفة التجارة الدولية معلومات حديثة للشركات عن فرص االستثمار يف البلدان الناميـة            
 السنوي، الذي يعترب مرجعاً قياسـياً لـدى         استعراض النقل البحري  ومن األمثلة األخرى،    

  .أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص، مبن فيهم ممثلو قطاع النقل البحري العاملي
ألونكتاد بشأن األزمة املالية واالقتصادية العاملية، ونظمـت        وقد استحوذت أعمال ا     -٣٩

وأَْمولـة أسـواق الـسلع       احلوكمة االقتصادية العاملية، واإلصالح املايل،    أسعار الصرف، و  
وُدعي اقتصاديو يف األونكتاد إىل التحدث      . ، على اهتمام متزايد من القطاع اخلاص      األساسية

بيل املثال األسبوع املايل األوريب الرابع عشر الذي        يف أحداث القطاع اخلاص، ومنها على س      
  .٢٠١١نوفمرب /ُعقد يف تشرين الثاين

الشبكة العاملية ملصارف التـصدير واالسـترياد       ويتعاون األونكتاد بشكل وثيق مع        -٤٠
. وقد ُسلط الضوء على هذه الشراكة يف األونكتاد الثالث عـشر          . ومؤسسات متويل التنمية  

اجتماع اخلرباء املعين    اجتماعات خرباء األونكتاد، مبا فيها       ة بنشاط يف  وشاركت هذه الشبك  
             /آذار(إعادة حتديد دور احلكومـة يف التجـارة الدوليـة يف املـستقبل              : باحلوار السياسايت 

  ).٢٠١٢مارس 
منتدى اخلدمات  وإدراكاً من األونكتاد لألمهية املتنامية لقطاع اخلدمات، فإنه دّشن            -٤١

منظمـة  مـع   اجتماع التدشني بالتعاونظم  وُن. ، يف الدوحة  ٢٠١٢أبريل  /العاملي، يف نيسان  
شراكة مـع الرابطـة الـصينية للتجـارة يف          ويف إطار   طالل أبو غزالة وأمانة الكومنولث،      
األسـترالية، ومنتـدى اخلـدمات        اخلدمات لصناعاتاخلدمات، وملنظمة املائدة املستديرة     

وقد مجع هذا املنتدى معاً واضعي .  يف جمال اخلدماتئتالفاتكاريبية لالاألورويب، والشبكة ال 
 ورابطـات   ائتالفـات،   عن ممثلنيو ل، األعما قيادات من قطاع  وسياسات رفيعي املستوى،    

  . صناعات اخلدمات من خمتلف أحناء العاملل
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 جمال دعم وأقام األونكتاد شراكات ابتكارية مع صناعة األزياء بغية تعزيز التعاون يف           -٤٢
وقد جرى توثيـق بعـض هـذه        . واالستخدام املستدام للبيئة  ) البيولوجي(التنوع األحيائي   

، األمم املتحـدة، تـسجيل      األحيائياألعمال التجارية والتنوع     (األعمال يف مقطع فيديوي     
ز األمم املتحدة، متاح على العنـوان       فيديوي مدته ثالث دقائق بشأن التجارة األحيائية، تلفا       

  ).http://www.biotrade.org/index.asp :الشبكي
مركز األزيـاء املـستدامة يف    ويشمل شركاء األونكتاد يف مبادرة التجارة األحيائية    -٤٣

 .عها يف جمال تصميم األزياء املستدامة بيئياًكلية لندن لألزياء، الذي يروج جلائزة فريدة من نو
يف املعهد األورويب لتـصميم األزيـاء يف        ‘ كوكنيت كونِّكت ‘ويتعاون األونكتاد أيضاً مع     

مدريد، بشأن مشروع للبحث والتجريب يهدف إىل استخدام مواد بطرق ابتكارية وبالتعاون     
  .‘مانغو‘و‘ زارا‘مع شركات للمالبس مثل 

 املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة،         مع  وبالتعاون    -٤٤
وشركات أخرى يف قطاع األزياء، ساعد األونكتاد على إطالق أعمال          ‘ غوتشي‘وجمموعة  

). ٢٠١١يوليـه  /متـوز (الفريق العامل الدويل املعين بإجياد مصادر مستدامة جللود الزواحف        
 جهة فاعلة، ينتمي السواد األعظم منها حىت        ٥٤حاب املصلحة   ويضم هذا الفريق املتعدد أص    

  .  إىل القطاع اخلاص٢٠١١ديسمرب /كانون األول

  ٣اإلطار 
املثال املتعلق مبحفل االسـتثمار     : التواصل مع عدة أنواع رئيسية من اجلمهور املستهدف       

  ٢٠١٢لعام  العاملي
ـ   ٢٠١٢ُعقد حمفل االستثمار العاملي لعام          ٢٣ إىل   ٢٠ة يف الفتـرة مـن        يف الدوح
وشارك يف أحداثـه  .  بلداً ١٤٥ مشارك من    ١ ٤٠٠واجتذب احملفل أكثر من     . أبريل/نيسان

ومسؤولون تنفيذيون أَُول علـى     اخلمسة عشر رؤساء دول، ووزراء ومسؤولون حكوميون،        
الصعيد العاملي، ورؤساء منظمات دولية، ومفاوضون بشأن معاهدات استثمار، وخـرباء يف            

ال الترويج لالستثمار وحتديد مواقعه، ومهنيون عاملون يف جمال احملاسـبة، ومـسؤولون             جم
  .، وأكادمييون، وممثلون عن اجملتمع املدينتنفيذيون يف صناديق الثروة السيادية

واُختذت عدة خطوات يف حمفل االستثمار العاملي للحديث عن حبـوث األونكتـاد               
   جمايل االستثمار وتنمية املشاريع؛وحتليالته املتعلقة بالسياسات يف

وأُطلقت على املوقع الشبكي محلة على اإلنترنت تشتمل على مواد متعددة   )أ(  
  .‘تويتر‘الوسائط وبث متجدد على 

وأقيم عدد من العالقات املبنية بشكل خاص مع هيئات بث دولية ووسـائط               )ب(  
 هذه الوسـائط جملـة أفريقيـا        ومشلت. إعالم مطبوعة من أجل الترويج للمحفل وتغطيته      

)Afrique Magazine(     ،و، واجلزيرة، وبلومربغ مبريCNBC      ،وإنترناشنال هريالـد تريبيـون ،
  .‘ورلد فاينانس‘و رويترز،وتومسون 
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، اليت )اليت ُوسع نطاقها مؤخراً(وجرى تعبئة شبكة االستثمار العاملي القائمة   )ج(  
 جهة ، من احلديث عن ٩ ٠٠٠صال أكثر من تضم حالياً قاعدة بيانات تضم بيانات ات

أعمال األونكتاد بشأن االستثمار وتنمية املشاريع ومن أجل نشر املعلومات والدعاية املتعلقة 
  .مبحفل االستثمار العاملي

وركزت أيضاً محلة التوعية باحملفل على إقامة اتصاالت رفيعة املستوى مع أصحاب   
وساعد االتصال الشخصي واملستمر مع . تثمار واملشاريعاملصلحة الرئيسيني يف جمايل االس

مسؤولني رفيعي املستوى من القطاعني العام واخلاص الشعبة على اجتذاب مشاركني بارزين 
  .واحلصول على تغطية إعالمية واسعة حملفل االستثمار العاملي وللنواتج األساسية للشعبة

  األوساط األكادميية ومؤسسات البحوث  -٥
 حماضرة وعرض فقـط     ١٠٠، قدم اقتصاديو األونكتاد حنو      ٢٠١١ذ مطلع عام    من  -٤٥

بشأن مواضيع تتناول أسباب وتأثريات استجابات السياسة العامة لألزمة االقتصادية واملاليـة            
بـارزون يف  وُنظمت حلقتان دراسيتان حبثيتان بشأن قضايا الديون حضرها خـرباء         . العاملية
مبـادرة حـوار    كولومبيا يف نيويورك يف إطار شراكة مـع          يف جامعة    ٢٠١١فرباير  /شباط

  . يف اجلامعة املستقلة يف مدريد٢٠١٢مارس /يف آذارالسياسات، و
وواصل األونكتاد تقدمي دروس يف اجلامعة البحرية العاملية وهو يتيح فريقاً من ثالثة               -٤٦

لسويسري للتكنولوجيا  للمعهد االحتادي ا  لمعهد الدويل إلدارة اللوجستيات التابع      حماضرين ل 
وتـشمل الـدورات   . مدرسة البوليتكنيك االحتادية يف لوزانيف لوزان، املعروف أكثر باسم      

دورة ، أسهم األونكتـاد يف      ٢٠١٢ويف عام   . طالباً من البلدان املتقدمة والبلدان النامية معاً      
احتاد للجامعـات    هاالدراسات العليا الدولية بشأن حبوث البيئة البحرية واملوارد البحرية نظم         

  .األوروبية يف جامعة إقليم الباسك يف سان سيباستيان بإسبانيا
وُترَسل دراسات األونكتاد استراتيجياً إىل جهات أكادميية وعلمية خمتـارة، وذلـك              -٤٧
وُترسل بالربيد نسخ من املنشورات الرئيسية إىل مئات        . قنوات إلكترونية يف معظم األحيان     عرب

كما يدعم املعهـد االفتراضـي لألونكتـاد جامعـات          . معية يف البلدان النامية   املكتبات اجلا 
ويوّضح النمو السريع للشبكة    . حبوث يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية         ومعاهد
، فإنه  ٢٠٠٤عام   فبعد أن كان املعهـد االفتراضي يضـم مخسة أعضاء مؤسسني يف         : أمهيتها

 ٢ ٦٠٠ أعضاء، وأكثر مـن      مؤسسات فكرية  ٨ جامعة عضواً، و   ٦٦ يضم   قد توسَّع وأصبح  
  .مستعمل فردي مسجل

وتدعم املؤمترات الفيديوية للمعهد االفتراضي نشر النتـائج البحثيـة الـواردة يف               -٤٨
تقرير التجـارة والتنميـة       وقد ُعرضت التحليالت الواردة يف      . منشورات األونكتاد الرئيسية  

  .الب وواضعي السياسات يف االحتاد الروسي واألردن والربازيل وبريو على الط٢٠١١لعام 
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تتيح إمكانية البحـث    وأُضيفت إىل املوقع الفرعي للمعهد االفتراضي مكتبة إنترنت           -٤٩
 ويتضمن املوقع أيضاً مكتبة ملوارد تعليمية متعددة الوسائط تتمحـور           .بالكامل يف النصوص  

  . نكتادحول عروض يف شكل أفالم لبحوث األو

  اجلمهور األوسع  -٦
جملموعات زائرة من األكادمييني والدبلوماسيني واملـسؤولني       ينظم األونكتاد عروضاً      -٥٠

ويشارك األونكتاد أيضاً يف الربنامج السنوي للدراسات العليا الذي تديره إدارة           . احلكوميني
رة فصلية بشأن السياسة    شؤون اإلعالم ويف الدورات اليت تعقدها منظمة التجارة العاملية بصو         

 جمموعة بلغ جمموع املـشاركني  ٨٩وعلى مدى الفترة املعنية، استضاف األونكتاد    . التجارية
ويطلب من املوظفني بانتظام تقدمي عرض عـام ألعمـال          .  مشارك ٢ ٤٠٠فيها أكثر من    

وحتضَّر ملفات معلومات معـدة حـسب       . األونكتاد وإدارة مناقشات تتعلق مبواضيع حمددة     
  .طلب لكل جمموعة زائرةال

وأنتج األونكتاد أيضاً، يف حدود موارده، مواد مسعية بصرية من أجل عامة اجلمهور،        -٥١
إدارة شؤون اإلعالم وقنوات إخبارية لتسليط الضوء على        مبا يف ذلك من خالل التعاون، مع        

 عـدة   ، ُعرضت علـى    فيديو إخبارية  تسجيالتمشاريع أو أعمال املنظمة، ومن أمثلة ذلك        
الصفحة الرئيسية للموقع الشبكي    ، واجلزيرة، وعلى    CNN: شبكات كبرية، منها سي إن إن     

ويتضح اهتمام اجلمهور األوسع بأعمال األونكتاد من تغطية هذا العمـل يف            . لألمم املتحدة 
جتماع اخلرباء املخصص التابع    ال نيويورك تاميز وسائط اإلعالم الرئيسية، مثل تغطية صحيفة       

 حتد أمـام املـوانئ العامليـة      : تأثريات تغري املناخ وإجراءات التكيف معه     ب واملعيناد  لألونكت
التقرير العاملي   يف   تسجيل فيديو التجارة األحيائية   ، وكذلك من بث     )٢٠١١سبتمرب  /أيلول(
  ).UN in Action(تعمل برنامج األمم املتحدة  ويف) CNN) CNN World Reportة شبكل

شكل انتقائي أعمال عن طريـق منـصات إعالميـة خـالل            وعرض األونكتاد ب    -٥٢
مـؤمتر  ومن أمثلة ذلـك     . االجتماعات احلكومية الدولية ويف أحداث رئيسية خارج جنيف       

كما .  واملنصة اإلعالمية يف األونكتاد الثالث عشر      املعين بأقل البلدان منواً،   األمم املتحدة الرابع    
  .القائمة على ترشيد استخدام الورق حبثت املنظمة خيارات لدعم مفهوم املؤمترات

  املنشورات  -ثانياً  
 من اتفاق أكرا، واصل األونكتـاد ترشـيد برناجمـه اخلـاص             ١٨٦وفقاً للفقرة     -٥٣

ويتـبني  . باملنشورات بغية تلبية احتياجات الدول األعضاء تلبية أكثر تركيزاً وحتسني اجلودة          
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨نشوراً يف فترة السنتني      م ٢٢٥االجتاه الذي يشهده ناتج املنشورات من حنو        

وقد وافقت الفرقـة العاملـة، يف       . ٢٠١٣-٢٠١٢ منشوراً متوقعاً يف فترة السنتني       ١٨٤و
، على برنامج العمل لفترة     ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين دورهتا السابعة واخلمسني املعقودة يف      
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ناتج املنـشورات   ، وهي مبوافقتها هذه إياه، تكون قد وافقت على          ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  
وستستعرض الفرقة العاملة يف دورهتا احلادية والستني هذا الربنامج لتعديله  . لفترة السنتني تلك  

  . تبعاً لنتائج األونكتاد الثالث عشر

  ختطيط املنشورات وإدارهتا  -ألف  
تاد باملنشورات اليت اعتمدها جملس التجارة والتنمية، قدم األونك       املتعلقة  وفقاً للسياسة     -٥٤

حتليالً ثاقب البصر يركز على التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان النامية ويطرح حلـوالً              
وجرى إنتاج التقارير الرئيسية على مراحل بغية حتـسني  . عملية وخيارات يف جمال السياسات   

وعالوة على ذلك، أُخضع كل منشور لعمليات متعـددة ملراقبـة           . ترويج كل دراسة فردية   
وهكذا أُخضع كل منشور صادر وكل وثيقة صادرة لعملية إجازة من حيث السياسة . اجلودة

واستخدمت األمانة أيضاً استعراضـات     . العامة بغية ضمان اتساق السياسات ومراقبة اجلودة      
، ٢٠١١تقرير التجـارة والتنميـة،   وعلى سبيل املثال، فإن . النظراء استخداماً واسع النطاق 

تقرير اقتـصاد   ، و ٢٠١١التكنولوجيا واالبتكار،   وتقرير  ،  ٢٠١١املي،  تقرير االستثمار الع  و
الستعراض نظراء   قد خضعت مجيعاً     ٢٠١١استعراض النقل البحري،    ، و ٢٠١١ ،املعلومات
وقد أثرت ممارسة استعراض النظراء التقارير، وأضافت إليها وجهات نظر إقليميـة            . متعمق

  .ووطنية وساعدت على ضمان حداثة التحليل
ولكن تـوفري   . وال بد من الترمجة التحريرية لتحقيق حسن نشر النتائج والتوصيات           -٥٥

الترمجة يف الوقت املناسب ما زال يشكل مشكلة بسبب حمدودية موارد دوائـر الترمجـة يف                
  . ونتيجةً لذلك، تأخرت ترمجة عدة تقارير رئيسية تأخراً كبرياً. األمم املتحدة

ط إىل النشر املشترك كوسيلة لتوسيع نطاق نشر منشوراته         وقد سعى األونكتاد بنشا     -٥٦
وعلى سبيل املثال، فإن أدلة االستثمار هي مبـادرة اُتخـذت           . والوصول إىل مجهور جديد   

وباإلضافة إىل ذلك، تعاون األونكتاد مع إدارة       . بصورة مشتركة مع غرفة التجـارة الدولية     
احلالـة  ة ومع اللجان اإلقليميـة يف إصـدار         الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحد    

وفيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالتجـارة، شـارك        . ٢٠١٢ والتوقعات االقتصادية يف العامل،   
وهو منشور مشترك لألمم املتحـدة      ،  ٢٠١١تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية،     األونكتاد يف   

ويوجد مثال آخر هـو  . م املتحدة تشرف عليه إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األم       
، وهو منشور مشترك بني منظمة World Tariff Profiles ٢٠١١ العاملية،حملات عن التعريفات 

تكـوين  كذلك فإن الدراسـة املعنونـة     . التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألونكتاد     
 Price Formation inتدور املعلومـا : األسعار يف أسواق السلع األساسية اخلاضعة لألمولة

Financialized Commodity Markets: The Role of Information ، باالشتراك مـع قد ُنشرت 
وساهم األونكتاد يف عدد من املنـشورات  ). Arbeiterkammer Wien(الغرفة العمالية يف فيينا 

الدليل ال  بلوجستيات التجارة صدرت عن منظمات ذات الصلة، ومنها على سبيل املث           املتعلقة
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وُمـوِّل   .International Handbook of Maritime Economics الدويل لالقتـصاد البحـري  
 متويالً جزئياً من برنامج     ،‘ستعراض سياسة مصر يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت       ا‘

وشاركت األمـم   . األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مصر        
 الـذي وضـعه   ،‘النقل البحري والتحدي الذي يطرحه تغري املنـاخ       ‘ تحدة يف نشر تقرير   امل

  ).روتليدج(للنشر مؤسسة إرثسكان  مع ٢٠١٢مايو /يف أياروذلك األونكتاد، 

  مدى مالءمة املنشورات، واتساقها، وطابعها االبتكاري، وجودهتا  -باء  
تؤكد على احتياجات الـدول      ٢٠١١ظلت حبوث األونكتاد وحتليالته طوال عام         -٥٧

. األعضاء من أجل تعزيز االنتعاش االقتصادي يف أعقاب األزمة االقتصاديـة واملالية العامليـة     
 على أسباب األزمـة، ووجـه       ٢٠٠٩ويف حني أن األونكتاد قد ركز إىل حد كبري يف عام            

اسات ومبادرات   حنو حتديد تدابري واستراتيجيات يف جمال السي       ٢٠١٠حبوثه وحتليالته يف عام     
 قد حبثـت    ٢٠١١يف جمال االقتصاد الكلي متسمة باالبتكار، فإن نتائج التحليالت يف عام            

وظلـت  . التحديات اليت يواجهها االقتصاد العاملي يف جمال السياسات يف فترة ما بعد األزمة            
تمرت كما اس . نتائج التحليالت هذه هتدف إىل دعم الديناميات اجلديدة لالستثمار والتجارة         

يف التركيز على دعم اإلصالحات املؤسسية من أجل تعزيز االنتعاش، وبناء القدرة على حتمل              
الصدمات، والتغلب على األزمات الغذائية، ومواجهة تغري املناخ والتحديات البيئية األخرى،           

  .وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مع تلبية احتياجات أقل البلدان منواً بوجه خاص
التحديات اليت يواجهها االقتصاد العـاملي يف       ‘: ٢٠١١التجارة والتنمية لعام     تقريرو  -٥٨

االقتـصاد العـاملي،    االجتاهات احلديثة يف     يستعرض   ‘جمال السياسات يف فترة ما بعد األزمة      
ويطرح التقرير تساؤالت . مستنتجاً أن االنتعاش يف تباطؤ وأنه ينطوي على خماطر تراجع قوية    

ان واضعو السياسات قد استخلصوا الدروس أم ال من األزمة العاملية فيما يتعلـق              عما إذا ك  
أن  التقريـر ويبني  . بإصالح النظم املالية الوطنية والدولية وتصميم سياسات االقتصاد الكلي        

احلماس الواسع النطاق بشأن إصالح النظام وسياسات االقتصاد الكلي اليت كانـت تـدعم              
وتتقدم عمليات إعادة تنظيم األوضاع املالية تقـدماً        . زمة مل يدوما  النمو عندما تفجرت األ   

ويتحول اآلن اجتاه سياسة االقتـصاد الكلـي،        . بطيئاً كما أن إصالح النظام النقدي حمدود      
انتعاش االقتصاد العاملي بشكل مطرد     وهذا سيعيق   . سيما السياسة الضريبية، حنو التقشف     وال

وهكذا، يبقـى الـتفكري جمـدداً يف        . ية جديدة يف املستقبل   وسيفسح اجملال أمام أزمات مال    
ويقـدم التقريـر    . السياسات وإعادة رسم معامل النظام املايل والنقدي مهمـتني عـاجلتني          

مقترحات ملموسة لتحقيق تقدم يف تنظيم األسواق املالية وأسواق السلع األساسية، وإصالح            
  .لضريبيةالنظام النقدي الدويل، وإعادة توجيه السياسة ا

 ،‘ثالثة عقود من التفكري يف التنمية     : ٢٠١١-١٩٨١التجارة والتنمية،    تقرير‘وأما    -٥٩
تقرير فيحدد القضايا الرئيسية يف االقتصاد العاملي وتصميم االستراتيجيات اإلمنائية اليت تناوهلا            
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عـات هـذا     ويتتبع مسارها يف خمتلف طب      على مدى العقود الثالثة األخرية،     التجارة والتنمية 
وهو يبني كيف أن األفكار واآلراء واملقترحات املعرب عنـها يف التقريـر، والنـهج               . التقرير

التحليلية املستخدمة فيه، ختتلف عن تلك السائدة، ويتتبع تطورهـا اسـتجابة للتحـديات              
ويتناول هذا االستعراض من جديد مفهوم الترابط ويشرح هنج التقـارير بـشأن              . اجلديدة

قتصاد الكلي والسياسات املالية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية علـى حـد             سياسات اال 
 يف النقاش املتعلق بأوجه قـصور       تقرير التجارة والتنمية  وهو يستعرض أيضاً مسامهة     . سواء

احلوكمة العاملية يف جماالت التجارة واملال واالقتصاد الكلي وعمليات إصالح هذه احلوكمة            
املقدمة بشأن  الت فشل وجناح السياسة اإلمنائية كما يلخص التوصيات         ويلخص تقييمات حا  

حتديد القضايا الناشئة اجلديدة الـيت قـد        التقرير  ويف اخلتام، حياول    . االستراتيجيات اإلمنائية 
  .  املقبلةتكون مسار التقرير يف السنوات

     / يف حزيـران   )٢٠+ ريو قمة(نتائج  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة      ويف ضوء     -٦٠
، وفيما خيص موضوعه املتعلق باالقتصاد األخضر يف سياق التنميـة املـستدامة         ٢٠١٢يونيه  

 البلدان يف حبـث القـضايا    ٢٠١١والقضاء على الفقر، ساعدت حتليالت األونكتاد يف عام         
ـ              تغري وبناء توافق يف اآلراء بشأن الشروط الالزمة ملشاركتها ولتعزيز السياسات املتعلقـة ب

وحبثت هذه التحليالت بصورة خاصة الكيفية اليت ميكن أن يـصبح هبـا االقتـصاد               . املناخ
األخضر، عن طريق النمو املدفوع بالتجارة، أداة ختدم التنمية وتولّد الدخل وتسهم إسـهاماً              

وقد اضطُلع هبذه التحليالت عن طريـق سلـسة         . مباشراً يف تلبية ضرورة التنمية املستدامة     
. ‘من أجل اقتصاد أخضر توجهه التنمية     : ٢٠+الطريق إىل ريو  ‘ األونكتاد املعنونة    منشورات

تـسم   هنج للتنمية ي   -وقد ركزت هذه السلسة على القضايا املتصلة بنمو االقتصاد األخضر           
 ويرمي إىل رفع مستويات املعيشة على حنو مستدام مـع           باخنفاض الكربون وكفاءة املوارد،   

  .حلفاظ على التنوع األحيائي يف الوقت نفسهمكافحة تغري املناخ وا
ويقدم األونكتـاد حتليالت ومشورة يف جمال السياسات من أجل حتـسني قـدرة               -٦١

وأمهية املواضـيع الـيت     . البلدان النامية على جذب االستثمارات وتسخري إمكاناهتا اإلمنائية       
لتأثري االستثمار األجنيب املباشـر      فهم أفضل إجياد  يف  وإسهاماً  تقرير االستثمار العاملي    يتناوهلا  

على التنمية، وقد جرى التأكيد عليها خالل عدة اجتماعات حكومية دولية وأحداث دولية             
يف إحدى دورات جملس    ) غانا ( هوانغ -إيلني ين   وعلى سبيل املثال، أشارت السفرية      . كبرية

تقريـر  اسـب املقدمـة يف      البيانات والتحليالت ذات التوقيت املن    "التجارة والتنمية إىل أن     
يف حتديد األولويـات    [...] هي أدوات حيوية بالنسبة إىل صناع القرارات        االستثمار العاملي   

  ".وصياغة استجابات السياسة العامة للتطورات احلديثة
مرصد سياسـات    و مرصد اجتاهات االستثمار العاملي   واستحدث األونكتاد مؤخراً      -٦٢

ضاً عامة وحتليالت فصلية إلكترونية ومناسـبة مـن حيـث           ، اللذين يقدمان عرو   االستثمار
التوقيت بشأن االستثمار الدويل والتطورات يف جمال السياسات علـى الـصعيدين الـوطين             
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وُيعاد بشكل كبري بث املعلومات اليت يتضمنها املرصدان من جانب وسائط اإلعالم            . والدويل
 ٤٠٠مية، حيث تعدت بعض اإلصـدارات       الدولية ووسائط اإلعالم املوجودة يف البلدان النا      

واسُتشهد أيضاً باملرصدين بشكل كبري يف اخلطابات الرئيسية لكبار واضعي        . قصاصة صحفية 
  .السياسات ويف حتليالت سياسات االستثمار على نطاق العامل

وإىل جانب ذلك، أمت األونكتاد خالل فترة السنتني املنصرمة سبعة أعداد من سلسلة               -٦٣
القضايا املطروحة يف إطار    ‘وعددين من سلسة    ‘االستثمار الدولية ألغراض التنمية   سياسات  ‘

، اليت تعاجل القضايا الرئيسية والناشئة فيما يتعلق باتفاقات االستثمار          ‘اتفاقات االستثمار الدولية  
 العمليـة   ‘استعراضات سياسات االستثمار  ‘ ٢٠١١وأُكملت يف عام    . الدولية وبعدها اإلمنائي  

 وهي تتعلق بغواتيماال    ى من أجل اجتذاب مستويات أعلى من االستثمار األجنيب املباشر         املنح
تتعلق ببـنغالديش وجيبـويت     بيق ومقدونيا وجيري إعداد أربعة استعراضات أخرى        موموزا

  .ومنغوليا ومولدوفا
تقريري التنفيذ املتعلقني بإثيوبيا ومجهوريـة    ، أكمل األونكتاد أيضاً     ٢٠١١ويف عام     -٦٤
 وأظهرت مجيع التقارير سـجل تنفيـذ قـوي          .املتحدة، وأجرى تقييماً بشأن رواندا     ترتانيا
، وأدت إىل تزايد اهتمام املـستثمرين       استعراضات سياسات االستثمار  املوصى هبا يف     للتدابري

  .احلاليني واحملتملني
 ،راستعراضات سياسات االسـتثما   استعراضاً من    ٣٠ما يزيد على    باالستناد إىل   و  -٦٥

 ررسم سياسات االستثما  : استعراضات سياسات االستثمار  " أكمل األونكتاد دراسة بعنوان   
، تقّيم أكثر من عقد من اخلربة يف مساعدة البلدان النامية على صياغة سياسات              "حول العامل 

أفضل ‘وُنشرت أيضاً سبعة أعداد جديدة من سلسلة        . االستثمار وفقاً الستراتيجياهتا اإلمنائية   
، وقد نشرت باالستناد إىل اخلربات      ‘سات السياسات يف جمال االستثمار من أجل التنمية       ممار

  .املتعلقة باحلاالت الناجحة األخرى
ويف جمال االستثمار، دعم األونكتاد أيضاً، البلدان النامية يف مجع ونـشر وحتليـل                -٦٦

، بطرق منـها    لوطنيةالشركات عرب ا  بيانات جيدة بشأن االستثمار األجنيب املباشر وأنشطة        
ونتيجـةً لـذلك،    . إنشاء فرق وطنية معنية باالستثمار األجنيب املباشر لتسهيل هذه العملية         

 األجـنيب   ريستطيع اآلن عدد من البلدان املستفيدة إعداد تقارير وطنية سنوية بشأن االستثما           
  .املباشر، باستخدام أساليب معترف هبا دولياً

 البلدان منواً تشغل مكانة عالية يف جـدول اهتمامـات           وظلت تلبية احتياجات أقل     -٦٧
حيلل االستثمار يف   اً حمدداً    فرع ،٢٠١١،  تقرير االستثمار العاملي    ومشل .األونكتاد طوال العام  

وقـدم  . النامية اجلزريـة الـصغرية    والدول   والبلدان النامية غري الساحلية،      اً،أقل البلدان منو  
مؤمتر األمم املتحدة الرابع    بشأن االستثمار يف فترة ما قبل       األونكتاد أيضاً إسهامات جوهرية     

االستثمار األجنيب املباشر يف أقل     ‘ املعين بأقل البلدان منواً، الذي أصدر خالله املنشور املعنون        
ويقّدم هذا  . ً‘املضي قدما طريق   و ٢٠١٠-٢٠٠١الدروس املستفادة من العقد     : البلدان منواً 
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 وجمموعه يف أقل البلدان منـواً،  ت يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشرالتقرير حتليالً لالجتاها  
والتطورات املتصلة بالسياسات فيما خيص االستثمار األجنيب املباشر على الصعيدين الـوطين            

وهو يسلط الضوء على بعض أوجه القـصور يف العقـد           . والدويل على مدى العقد األخري    
الستثمار األجنيب املباشر وتعزيز تأثريه اإلمنائي يف العقـد         املنصرم ويقترح خطة عمل لزيادة ا     

  . يف مجيع أقل البلدان منواًدراسات قطرية موجزة عن االستثمارويتضمن التقرير أيضاً . املقبل
وخالل املؤمتر، أصدر األونكتاد أيـضاً منـشوراً بـشأن االسـتثمار يف إنتـاج                 -٦٨

واً، يقدم دليالً لواضعي السياسات ووكاالت ترويج املستحضرات الصيدالنية يف أقل البلدان من 
 يف هذا اجملال، كما نظم جلسات لتسليط الضوء على األدلة األربعة لالستثمار يف              االستثمار

ونتيجةً لذلك، أفادت بعض البلدان املـستفيدة       . ٢٠١١أقل البلدان منواً اليت أُعدت يف عام        
وقدم األونكتاد . عية الصادرة عن مستثمرين جدد االلتزامات القط  مثل زامبيا حبدوث زيادة يف    

أكثر نقالً للتنمية وأكثر مضاعفةً هلا ومشوالً لصاحل ألقـل          أيضاً حتليالت بشأن جعل التجارة      
  . البلدان منواً

وتـشمل هـذه    . وقد أُجريت دراسات قطاعية خمتلفة بشأن التجـارة يف اخلـدمات            -٦٩
ـ قحت‘ و ؛‘ة على الفقر يف البلدان الناميـة      أثر التحويالت املالي  ‘ :ما يلي  الدراسات ق االسـتفادة   ي

اخلـدمات  ‘؛ و ‘اخلدمات والتجـارة والتنميـة    ‘و؛  ‘القصوى من األثر اإلمنائي للتحويالت املالية     
  ).اجمللدان األول والثاين( ‘البعد التنظيمي واملؤسسي خلدمات اهلياكل األساسية: والتنمية والتجارة

 : الدراسات التالية مزيداً من التحليل فيما يتصل بالتجـارة         وقدم األونكتاد أيضاً يف     -٧٠
 والتكامل االقتصادي يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية        ، واالستثمار ،حترير التجارة ‘

 من حترير التجارة يف بوتان؟ منظور       املستفيدَمْن  ‘؛ و ‘يف اجتاه حتقيق السوق املشتركة األفريقية     
؛ ‘جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ يف التجـارة الدوليـة       مشاركة  ‘؛ و ‘جنساين

  .‘تقنية خمتارةقضايا : مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن السلع البيئية‘و
املتعلقان ببريو والسلفادور   ‘  العلم والتكنولوجيا واالبتكار   ةاستعراضا سياس ‘وحظي    -٧١

وأشاد الكثري من املشاركني يف     . ما ُعرضا يف العاصمة   بتغطية واسعة يف الصحافة الوطنية عند     
ولدينا أدلة على أن هذين االستعراضني قد أُخذا بعـني       . احلدثني الوطنيني جبودهتما وأمهيتهما   

العلم والتكنولوجيـا   االعتبار كإسهامات عند اعتماد القرارات السياساتية اجلديدة املتعلقة ب        
  .ر يف كال البلدينواالبتكا

، نشر األونكتاد العددين الرابع واخلـامس مـن سلـسة بـشأن             ٢٠١١  عام ويف  -٧٢
الدراسات احلالية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، تسعى إىل حبث قضايا بارزة متصلة            

املاء من أجـل    ‘والعدد الرابع املعنون    . بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية     
 ابتكارية إلدارة املياه من أجل حتقيق األمن الغذائي والتخفيـف مـن              تكنولوجيات - الغذاء

املعنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا      ، قد ُوزع يف الدورة الرابعة عشرة للجنة         ‘وطأة الفقر 
  . ويف مؤمتر األونكتاد الثالث عشرألغراض التنمية
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 لى العلم والتكنولوجيا  تطبيق منظور جنساين ع   وأُعد العدد اخلامس من السلسة، املعنون         -٧٣
اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية التابع للجنة املعنية بتـسخري         ، بإسهامات من    واالبتكار

العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بناء على طلب من اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            
ألولية هلـذه   وُعرضت النتائج ا  . وكمسامهة يف الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة وضع املرأة       

اخلامسة واخلمسني هلذه اللجنة، اليت اعتمدت الحقاً استنتاجات متفقـاً          الدراسة يف الدورة    
وُعرضت الدراسة يف وقت الحق يف اجتماع فريق . عليها تشجع مواصلة العمل يف هذا اجملال     

 راض التنميـة  املناقشة املنعقد بني الدورات التابع للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغ          
وشجع املشاركون األونكتاد على مواصلة    . يف مانيال، حيث رحبت الدول األعضاء بالدراسة      

اجمللس االستشاري للقضايا اجلنسانية التـابع      ويقوم حالياً األونكتاد و   . البحث يف هذا اجملال   
اسـة يف    باالسـتناد إىل هـذه الدر      للجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية      

  .اليت تراعي املنظور اجلنساينالتعاون بشأن املمارسات اجليدة يف رسم السياسات 
 أول  ستعراض سياسة مصر يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت          اوكان    -٧٤

ستعراضـات الـسياسات يف جمـال تكنولوجيـا     فا. استعراض من هذا النوع جيريه األونكتاد   
 مدفوعة بالطلب ترمي إىل مساعدة البلدان النامية على تكييف           هي أداة  املعلومات واالتصاالت 

 من أجـل التنـافس يف       يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    سياساهتا وآلياهتا التنفيذية    
وقد أعربت مصر عن تقديرها البـالغ لالسـتعراض   . االقتصاد القائم على املعلومات واملعارف   

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتليل لقطاع وطلبت إجراء متابعة ومزيد من التح
يف إذكاء الوعي لدى أصحاب املـصلحة     ،  ٢٠١١ ،املعلوماتتقرير اقتصاد   وساعد    -٧٥

 من أجل النهوض بتطوير      املعلومات واالتصاالت  تتكنولوجيااملعنيني بشأن طرق استخدام     
واضـحة يف جمـال   شورة وقدم التقرير م . القطاع اخلاص، مبا يف ذلك تنظيم املرأة للمشاريع       

وقد اجتذبت توصياته اهتمام عدة وكـاالت       . السياسات إىل احلكومات والشركاء اإلمنائيني    
‘ جلنة املاحنني املعنية بتنمية املـشاريع     ‘وعلى سبيل املثال، أدرجت     . ماحنة وحكومات وطنية  

املاحنني الرامية إىل حتديد معامل أنشطة  يف كنولوجيا املعلومات واالتصاالتلتللمرة األوىل بعداً  
 من األونكتاد إجراء    الوكالة األملانية للتعاون الدويل   وطلبت أيضاً   . دعم تنظيم املرأة للمشاريع   

دراسة بشأن الكيفية اليت ميكن أن تدعم هبا املشتريات العامة تطـوير قطـاع تكنولوجيـا                
  .املعلومات واالتصاالت يف البلدان النامية

  فيحلل تدابري تيسري   ‘ة اإلقليمية يسري التجارة يف اتفاقات التجار    ت‘ أما التقرير املعنون    -٧٦
 اتفاقاً مـن اتفاقـات التجـارة        ١١٨اجلمارك وغريها من تدابري تيسري التجارة الواردة يف         

السارية حالياً يف أفريقيا، واألمريكتني، وآسيا، وأوروبا، فضالً عن االتفاقات املربمة            اإلقليمية
تشري هذه األحكام املدروسة بعناية يف اتفاقات التجارة اإلقليمية إىل نشر           و. عرب أقاليم أخرى  

  . وإدارة القواعد املتصلة بالتجارة، واإلجراءات اجلمركية، وحرية املرور العابر



TD/B/WP/240 

GE.12-51062 24 

حملة  :عن التلّوث النفطي الناجم عن السفن    والتعويض  املسؤولية  ‘وأما املنشور املعنون      -٧٧
 الدويل املتعلق باألضرار النامجة عن التلّوث النفطي الناجم عن الناقالت         عامة على اإلطار القانوين     

(Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the 

International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers)،   حملـة  فيقدم
 برسـم انوين املعقد ويسلط الضوء على االعتبـارات املتعلقـة          اإلطار الق حتليلية على   عامة  

السياسات، وال سيما يف البلدان النامية، على       واضعي  السياسات الوطنية، من أجل مساعدة      
  .صلةالتقييم مزايا اعتماد وتنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات 

ملتاحـة علـى     ا (UNCTADSTAT)إحصاءات األونكتاد   وإىل جانب قاعدة بيانات       -٧٨
الدليل اإلحصائي لألونكتاد    مثلاإلنترنت، قدمت املنشورات املتعلقة بإحصاءات األونكتاد،       

إىل واضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة بيانات هامـة بـشأن            ،  ٢٠١١لعام  
مؤشر األونكتاد لربط خطوط النقل     التجارة العاملية، واالستثمار، والتدفقات املالية الدولية، و      

تزويدهم مبعلومات تـساعد يف حتلـيالهتم التجريبيـة ويف      ، وبشأن التنمية من أجل      لبحريا
  . مقراراهت اختاذ
 Development and) ‘وأرقام وقائع: التنمية والعوملة ‘ من منشور٢٠١٢كذلك فإن طبعة   -٧٩

Globalization: Facts and Figures) تـصف   تسلّط األضواء على آخر اإلحصائيات املتاحة الـيت 
.  هلذه اإلحصاءات   التجريبية على النتائج  اخلرباء   تاحلالة الراهنة لالقتصاد العاملي، إىل جانب تعليقا      

 ُعرضعامة اجلمهور وقد    إىل  إىل األخصائيني و  موَّجه  هذا املنشور الذي يصدر كل أربع سنوات        و
رسـوم البيانيـة    خمططات احلركة الديناميـة وال    وما يتضمنه من    . ألول مرة يف صيغة إلكترونية    

يتـيح  ، ومسرد للمفاهيم االقتصادية واإلحصائية الرئيـسية،        جيداًواجلداول اإلحصائية املصممة    
  .فهم أفضل لالجتاهات اإلمنائية وتطورها مع مرور الوقتلتحقيق أدوات عملية 

  نشر املنشورات على النحو األمثل  -جيم  

  زيادة إتاحة املنشورات اإللكترونية  -١  
شكل عام جمهود لتنظيم هيكل النشر استجابة لالحتياجات احملددة لكل نوع           ُبذل ب   -٨٠

وجرى حتسني استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجـل         . من أنواع اجلمهور  
وأخذ األونكتاد أيضاً يف . احلد من تكاليف وتأخريات النشر مع زيادة التواصل يف الوقت ذاته

رقية، وخاصة عندما تكون فرص الوصـول إىل اإلنترنـت          احلسبان الطلب على النسخ الو    
وُترسل هذه التقارير   . وميكن ترتيل مجيع التقارير جماناً من املوقع الشبكي لألونكتاد        . حمدودة

وُتتـاح لوسـائط    . بصورة استباقية عن طريق الربيد اإللكتروين إىل خنبة من اجلهات املتلقية          
ع تطبيق احلظر، باستخدام كلمة سر حممية، قبل تاريخ         اإلعالم إمكانية الوصول إىل املوقع، م     

وتساعد املواد اإلخبارية   . إصدار التقرير، بغية إتاحة الوقت الالزم للتناول اإلخباري املناسب        
  .املوضوعة على الصفحة األوىل من املوقع الشبكي على إبراز أعمال املنظمة
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تتـيح  تبة املعهد االفتراضـي الـيت       ومك. وتوّضح بعض األمثلة التغريات اجلارية اآلن       -٨١
وُتوزَّع املنشورات  . ز النشر اإللكتروين  تعزعلى اإلنترنت،   إمكانية البحث الكامل يف النصوص      

املتعلقة بالقضايا املتصلة بالتجارة، بانتظام، بصورة إلكترونية عن طريق شبكات مثـل شـبكة              
لقة بالنقـل بـصورة إلكترونيـة إىل        وتُرسل الرسالة اإلخبارية املتع   . حبوث العلوم االجتماعية  

واالشتراك جماين علـى املوقـع      ). ٣ ٠٠٠حنو  (كبري ومتنام بشكل متزايد من املشتركني        عدد
  .www.unctad.org/transportnews: الشبكي

وُتوزع نسخ ورقية ونسخ على أقراص مدجمة من جمموعة متنوعة مـن منـشورات               -٨٢
. ات واحللقات الدراسية واالجتماعـات واملعـارض      األونكتاد يف مناسبات معينة، كاملؤمتر    

وتشكل أيضاً منشورات األونكتاد جزءاً من مواد القراءة واملعلومات األساسية املستخدمة يف            
وُيصدر األونكتاد عدداً   . ١٦٦التدريس والنقاش خالل الدورات املنصوص عليها يف الفقرة         

  .CD-ROM/DVDمتزايداً من منشوراته يف شكل أقراص مدجمة 
ويوَصى يف السياسة املتعلقة باملنشورات باالستفادة بقدر أكرب من شبكات األونكتاد             -٨٣

ويف جمال االستثمار واملشاريع، أنشأ األونكتاد شبكة االستثمار العاملي،         . وحضوره القطري 
 جهة فردية،   ٩ ٠٠٠وهي شبكة تفاعلية على اإلنترنت، تضم اآلن بيانات اتصال أكثر من            

. من تسع شبكات مهنية من اخلرباء، مثل شبكة خرباء اتفاقات االسـتثمار الدوليـة  وتتألف  
 معهـداً   ٣٥جمال سياسات املنافسة، أنشأ األونكتاد منرب شراكة حبثية يضم خرباء مـن              ويف

 عوتعد الشبكة تقارير ومنشورات بشأن جمموعة من املواضـي        . للبحوث يف مجيع أحناء العامل    
نكتاد وومواد األ  ٢٠١١تقرير اقتصاد املعلومات لعام     كذلك فإن   . سنةاليت جيري تناوهلا كل     

 الشراكة املعنية بقياس    عن طريق شبكة  قد ُوّزع أيضاً    التقنية املتعلقة بقياس اقتصاد املعلومات،      
  .تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

وأحـد  . زت شراكات أخرى  وقد ُشكِّلت عدة شراكات جديدة خالل العام، وُعز         -٨٤
وتشمل أهداف هـذا املـشروع      . األمثلة على ذلك هو شراكة مع مفوضية االحتاد األفريقي        

إقامة حوار منتظم مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة الكائنة مقارهم يف أفريقيا ملناقشة نتائج              
 االقتـصادية يف    تقرير التنمية  و أقل البلدان منواً  البحوث واألنشطة املضطلع هبا يف سياق تقرير        

، من خالل عقد حلقات دراسية تدريبية مشتركة وحلقات عمل من أجل أصـحاب              أفريقيا
  .املصلحة األفريقيني على الصعيدين احمللي واإلقليمي

 واخلمسني، إحاطات منتظمة بشأن تقـارير       وطلبت الفرقة العاملة، يف دورهتا اخلامسة       -٨٥
نكتاد الثاين عشر، أربعة تقـارير رئيـسية يف         ونوقشت، منذ األو  . أخرىرئيسية ومنشورات   

ومشلت مشاورات الرئيس إحاطات بشأن منشورات حمـددة،        . دورات جملس التجارة والتنمية   
  . كان ذلك ممكناًمىت 
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  اإلعالنات الصحفية عن املنشورات الرئيسية  -٢  
 مجيع أحناء    مؤمتراً صحفياً يف   ١٢٤نظم األونكتاد خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير          -٨٦

  . تقريراً ومنشورا٢١ًالعامل لإلعالن عن إصدار 
وُيـنظم اإلعـالن    . وتصاغ استراتيجية نشر توضع خصيصاً لكل تقرير أو حـدث           -٨٧

وإذا كان من احملتمل أن يغطي      . الصحفي عن املنشورات يف وقت واحد يف بلدان وأقاليم خمتلفة         
  يف -  مع تطبيـق احلظـر     -ضاً، ُيعرض التقرير    العْرض يف وسائط اإلعالم الوطنية مجهوراً عري      

تقدمي و ،وينوتشمل احلملة اإلعالمية البث اإلذاعي والتلفزي     . صداروقت قريب من تاريخ اإل    
ويـستفيد   .ومؤسسات أخـرى  من املؤسسات األكادميية    التنوع  عروض يف جمموعة واسعة     

 عدة مرات يف السنة يف      صحافةالرئيسية ملخاطبة ال  األونكتاد من عمليات اإلعالن عن التقارير       
   . رئيسيةإعالممراكز 
الدور الذي ميكن للتعاون بني اجلنوب واجلنوب       : ٢٠١١تقرير أقل البلدان منواً لعام      و  -٨٨

 يف ٢٠١١نـوفمرب  /، قد أعلن عنه يف تشرين الثاينأن يؤديه يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة     
، وجوهانسربغ وأديس أبابا، وبروكسل، وداكا،      جنيف، وماسريو، ونيوديلهي، وستوكهومل،   

 ثالثـة   ٢٠١١  أقل البلـدان منـواً لعـام       وأمثر االهتمام بتقرير  . ولوساكا، وباريس، وكيغايل  
  . مقالة صحفية ومقابالت خمتلفة٨٢صحفية، و بيانات
 الذي نشره بصورة مـشتركة      ،٢٠١١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا، لعام       أما    -٨٩

، فقد أُعلـن عنـه يف بـاريس،    )اليونيدو(تاد ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   األونك
وكان هناك . ، وماسريووجوهانسربغولندن، وجنيف، وفيينا، وأكرا، وداكار، وأديس أبابا،     

 مقالة ومقابلة صحفية على التلفاز، واإلذاعة، لتسليط الضوء علـى نتـائج هـذا         ٢١٣ حنو
بالتعاون مع اليونيدو يف جنيف،     شبكة العامل الثالث عن التقرير يف أكرا،        وقد أعلنت   . التقرير

كما ُنشر التقرير عن طريق تقـدمي       . ومع اليونيدو واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أديس أبابا       
عروض خمتلفة للطالب األكادمييني خالل جوالهتم الدراسية يف مكتب األمـم املتحـدة يف              

                  / الدورة الثامنة واخلمسني جمللس التجارة والتنميـة يف أيلـول           يف ءاألعضا جنيف، وللدول 
وقد نوقشت أيضاً نتائج التقرير يف حلقة العمل املتعلقة بالتنمية الـصناعية            . ٢٠١١سبتمرب  

نظمها املعهد االفتراضي لألونكتاد من أجل الطالب املتخـرجني يف           والعوملة يف أفريقيا، اليت   
وجرى اإلعالن عـن  . جامعة دار السالم يف مجهورية ترتانيا املتحدة       رة الدولية من  جمال التجا 

، على حنو مشترك،    ٢٠١١يوليه  / متوز ١٢ يف ماسريو يف     ‘تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا    ‘
نظمتها وزارة املالية والتخطيط اإلمنائي حلكومـة ليـسوتو مـع            يف هناية حلقة عمل للنشر    

وكان اهلدف من حلقـات  . "سياسة تعزيز حشد املوارد املالية احمللية    : "نواناألونكتاد حتت ع  
عمل أصحاب املصلحة يف ليسوتو هو نشر نتائج كتيب األونكتـاد املتعلـق بالـسياسات               

، يف أوساط احلكومة واجملتمع املدين      ‘تعزيز دور املوارد املالية احمللية يف تنمية أفريقيا       ‘واملعنون  
  .ليسوتووالقطاع اخلاص يف 
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  ٤اإلطار 
  ٢٠١١شرت يف عام بعض األمثلة على املنشورات اليت ُن

التحديات اليت يواجهها االقتـصاد العـاملي يف جمـال         : ٢٠١١ ، لعام التجارة والتنمية تقرير  
  السياسات يف فترة ما بعد األزمة

 املغرب،  األرجنتني، الربازيل، تايلند، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر،      : ة مؤمترات صحفية  عشر
  .اململكة املتحدة، اهلند

   قصاصة صحفية ٤٢٤معت ُج
أشكال اإلنتاج الدويل والتنمية، غـري القائمـة علـى          : ٢٠١١  لعام تقرير االستثمار العاملي  
  املسامهة يف رأس املال

االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، إسبانيا، إكـوادور، أملانيـا، إيـران           :  مؤمتراً صحفياً  ٤٨
، إيطاليا، البحرين، الربازيل، بلجيكا، بلغاريا، بـنغالديش، بولنـدا،          ) اإلسالمية -ة  مجهوري(

يا، تايلند، تركيا، جامايكا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، رومان          
، السنغال، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، فرنسا، الفلـبني،     زمبابوي، سري النكا، سنغافورة   

، فنلندا، كرواتيا، كولومبيا، لبنان، ماليزيا، مصر، موريشيوس،        ) البوليفارية -مجهورية  (ويال  فرت
  .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليونان

   قصاصة صحفية ١ ٤٩٠ُجمعت 
 

جلنوب أن يؤديه   الدور الذي ميكن للتعاون بني اجلنوب وا      : ٢٠١١  لعام تقرير أقل البلدان منواً   
  يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة

إثيوبيا، بلجيكا، بنغالديش، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنـسا،         :  مؤمتراً صحفياً  ١١
   .رواندا، زامبيا، ليسوتو، اهلند

   قصاصة صحفية ٨٤ُجمعت 
أداة للمساعدة  تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ك   : ٢٠١١  لعام تقرير اقتصاد املعلومات  
  على تنمية القطاع اخلاص

 تايلند، تونس، جنوب أفريقيا، سويـسرا، الكـامريون،   ،إثيوبيا، أوغندا :  مؤمتراً صحفياً  ١٢
  .لبنان، اململكة املتحدة، ناميبيا، اهلند، الواليات املتحدة

  . قصاصات صحفية١٠٥ُجمعت 
        


