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  مقدمة    
، استراتيجية األونكتاد يف جمال     ٢٠٠٩سبتمرب  /اعتمد جملس التجارة والتنمية، يف أيلول       -١

وهتـدف  . (TD/B/56/10/Rev.1) وسياسته بشأن املنـشورات      (TD/B/56/9/Rev.1)االتصاالت  
االت إىل اإلسهام يف تنفيذ والية األونكتاد، وزيادة إبراز أعمالـه، وضـمان             استراتيجية االتص 

أما سياسة املنشورات فترمي إىل . فعالية نشر نواجته، وتعميم ممارساته اجليدة يف جمال االتصاالت     
إجياد إطار لتخطيط وإدارة برنامج املنشورات حبيث يليب احتياجات البلدان النامية والعمليـات             

ة الدوليـة، وضمان وجاهة املنشورات واتساقها وطابعها االبتكـاري وجودهتـا،           احلكوميـ
وضمان نشرها على النحو األمثل إليصاهلا إىل فئات اجلمهور الرئيسية، وكذلك إىل اسـتقاء              

 إىل اجمللس، عن طريق الفرقـة       األمانة أن تقدم سنوياً   وقد طُلب إىل    . تعقيبات من هذه الفئات   
، تقريراً عن تنفيذ استراتيجية االتـصاالت       ستراتيجي وامليزانية الربناجمية  إلطار اال العاملة املعنية با  

  .ويستعرض هذا التقرير املبادرات الرئيسية املتخذة يف هذا الصدد. وسياسة املنشورات
، تقع علـى مجيـع مـوظفي        ٢٠٠٩وكما يتجلى يف استراتيجية االتصاالت لعام         -٢

فأنشطة االتصـال واإلعـالم والتواصل أنشطة تتقامسها . الاألونكتاد مسؤولية تتعلق باالتص 
ويضطلع قسم االتصاالت واإلعالم والتواصل بـدور قيـادي يف          . مجيع الشعب والوحدات  

تنسيق وقيادة عملية التواصل مع الصحافة ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين واملنظمات الدولية            
وتعمل دائرة الدعم احلكومي الدويل كهمـزة       . واجلمهور األوسع نطاقاً وغريها من اجلهات     

عب هذه األنشطة عن طريق التواصـل الـذي         وتعزز الشُّ . سية مع الدول األعضاء   وصل رئي 
يستهدف فئات اجلمهور يف جماالت عمل كل منها، أي واضعي السياسات والقطاع اخلاص             

 والشركاء املؤسـسيني،    وتنسق دائرة التعاون التقين االتصال باملاحنني،     . واألوساط األكادميية 
. وجمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالقـدرات التجاريـة واإلنتاجيـة            

ويوجد يف صلب عملية التنسيق والتخطيط على الصعيد الداخلي جملس التحريـر لـشؤون              
يف وقد اسُترشد باستراتيجية االتصاالت وسياسة املنـشورات        . االتصاالت وجلنة املنشورات  

ويقدم هذا التقرير عرضاً    . تعزيز جهود االتصال والتواصل، حتت مسؤولية نائب األمني العام        
 .٢٠١٢ديسمرب /مايو إىل كانون األول/عاماً لألنشطة املضطلع هبا يف الفترة من أيار

 االتصاالت والتواصل  -أوالً  

 لألونكتاداملوقع اإللكتروين   -ألف  

للمندوبني كفضاء تكميلـي      إلكترونية بوابة بالتقرير   أُنشئت خالل الفترة املشمولة     -٣
تاح وستتيح البوابة للمندوبني الوصول إىل معلومات ال ت        .ضمن املوقع اإللكتروين لألونكتاد   

بسهولة للجمهور األوسع، كما ستشتمل على أدوات ومعلومات إضـافية ملـساعدهتم يف             
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ت اليت تكون مشمولة حبظر مؤقت      ويشمل ذلك الوصول إىل املنشورا    . عملهم مع األونكتاد  
عـن    لنشر، وإىل النصوص التفاوضية، والوثائق املقيدة التوزيع، ومعلومات االتصال، فضالً         ل

فهـو  (جدول زمين الجتماعات األونكتاد ميكن تكييف طريقة عرضه وفق حاجة املستخدم            
 قـد يكـون      تلك اليت  يف جنيف أو  إمكانية تضمينه فقط االجتماعات اليت تعقد         يتيح مثالً 

. ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢١وقد أُطلقت البوابة يف     ). املندوب سجل فيها مشاركته   
 لتـصبح أداة اتـصال تفاعليـة        ٢٠١٣ومن املقرر إدخال حتسينات أخرى عليها يف عـام          

تستخدمها الدول األعضاء، األمر الذي سيـسمح للمنـدوبني بتـسجيل مـشاركتهم يف              
، وتكييف التنبيهات واإلخطارات اإللكترونية الـيت       ة إلكترونياً االجتماعات احلكومية الدولي  

وخيطَّط لتنظيم لقاءات إحاطة خمصصة للمندوبني املهـتمني        . يتلقوهنا بشأن أنشطة األونكتاد   
   .لشرح مسات البوابة واألدوات املفيدة املتاحة على املوقع اإللكتروين لألونكتاد

 ١الفتـرة    (٢٠١٢ لبيانات الزوار يف عـام       ويرد يف اجلدول أدناه عرض عام أويل        -٤
، إضافة إىل بيانات توقعية تغطي الفترة       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ -يناير  /كانون الثاين 

ويشمل اجلدول بيانات من املوقع القـدمي       ). ٢٠١٢ديسمرب  /املتبقية املمتدة إىل كانون األول    
القائم على نظام   (ومن املوقع اجلديد    ) GCM -القائم على نظام لإلدارة العاملية للمحتويات       (

 وسُيضمَّن تقرير اإلبالغ املتعلـق  .٢٠١٢مارس  /الذي أطلق يف آذار   ) SP2010 -شريبوينت  
  . لبيانات زيارات املوقع اإللكتروين اجلديد أكثر تفصيالً حتليال٢٠١٣ًبعام 

  )٢٠١٢(بيانات زوار املوقع اإللكتروين 

  )٢٠١٢(الشهر 

ع ـزيارات املوق
إللكتروين القدمي ا
  ام اإلدارةـنظ(

  )العاملية للمحتويات

ع ـزيارات املوق
اإللكتروين اجلديد 

  )٢٠١٠شريبوينت (
جمموع (

  مالحظات  )الزيارات
   ١٣٨ ٧٧٢ صفر ١٣٨ ٧٧٢  يناير/كانون الثاين

  ١٥٦ ٣١٩ صفر  ١٥٦ ٣١٩  فرباير/شباط

  ١٨٢ ٣٥٢ ٨٣ ٧٢٠  ٩٨ ٦٣٢  مارس/آذار

  ١٣٠ ٨٣٥ ١٠٠ ٥٨٤ ٣٠ ٢٥١  أبريل/نيسان

  ١٢٩ ٩٦١  ٨٨ ١٢١ ٤١ ٨٤٠  مايو/أيار

  ١٠٣ ٥٤١ ٦٧ ٦٤٨  ٣٥ ٨٩٣  يونيه/حزيران

  ٩٧ ٠٠٥ ٧٣ ٢٣٦ ٢٣ ٧٦٩  يوليه/متوز

  ٨٥ ٧٦٦ ٦٦ ٤٧٤ ١٩ ٢٩٢  أغسطس/آب

  ١٠٩ ٧١٥ ٨٨ ٣٠٠ ٢١ ٤١٥  سبتمرب/أيلول

  ١٣٢ ٧٥٥ ١٠٦ ٩٩٠ ٢٥ ٧٦٥ أكتوبر/تشرين األول

  ١٤١ ٣٦٨ ١١٨ ١١٢ ٢٣ ٢٥٦  نوفمرب/تشرين الثاين
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  )٢٠١٢(الشهر 

ع ـزيارات املوق
إللكتروين القدمي ا
  ام اإلدارةـنظ(

  )العاملية للمحتويات

ع ـزيارات املوق
اإللكتروين اجلديد 

  )٢٠١٠شريبوينت (
جمموع (

  مالحظات  )الزيارات
البيانات املتاحة تتعلق ١٣٦ ١٥٨ ١٢٠ ٥٢٠ ١٥ ٦٣٨ ديسمرب/كانون األول

١٥ إىل   ١بالفترة من   
ديسمرب/كانون األول 

عدد الزيارات املتوقعة(
يعادل عدد الزيـارات
يف األسبوعني األولني

  )٢يف اً مضروب
  ١ ٥٤٤ ٥٤٧ ٩١٣ ٧٠٥ ٦٣٠ ٨٤٢  ٢٠١٢عام 

  ج اإلعالمية احملددة اهلدفالنوات  -باء  
إىل جانب املنشورات املتكررة وغري املتكررة، يواصل األونكتاد إصدار عدد من نـواتج               -٥

. االتصاالت والتواصل، املصممة حتديداً من أجل االستجابة ملتطلبات فئات اجلمهور املـستهدفة           
  :ملوقع اإللكتروين لألونكتاديف اوتتاح اإلصدارات احلالية والسابقة للنواتج اإلعالمية التالية 

، وتصمم إلبالغ   "يف حملة "وهي وثائق إلكترونية ُتقرأ     : التنبيهات اإللكترونية   )أ(  
أصحاب املصلحة الرئيسيني يف الوقت املناسب باملنـشورات واألنـشطة واالسـتنتاجات            
والتوصيات واألخبار؛ وتستهدف هذه التنبيهات الصحفيني، والقطاع اخلاص، واألوسـاط          

  ؛األكادميية، ومنظمات اجملتمع املدين، والربملانيني
وهي ورقات مواقف مصممة إلبقـاء احلكومـات        : موجزات السياسات   )ب(  

 واملؤسسات األكادميية علـى علـم ببحـوث         ية الفكر واملؤسساتومنظمات اجملتمع املدين    
الفتـرة الـيت    وقد أصدر األونكتاد خالل     . األونكتاد وحتليالته وأفكاره يف جمال السياسات     

زيادة حصة العمل يف الدخل هـي       : يشملها التقرير األعداد التالية من موجزات السياسات      
؛ )٢٦العـدد    (العامل احملفّز األساسي لالنتعاش االقتصادي والعمالة على املستوى العـاملي         

 لَْوم على األسواق املادية، فاألمولة هي السبب اجلذري لتقلب أسـعار الـنفط والـسلع    ال

  ؛)٥العدد  (وقف تواتر اإلقصاء واألزمات؛ )٢٥ لعددا(
وهي شروح قصرية وموجزة ألنشطة األونكتاد يف جمـال         : القضايا املوجزة   )ج(  

  التعاون التقين، تشمل أمثلة للتأثريات املباشرة واإلجيابية على حياة األشخاص؛
ة وهي وسيلة منتظمة لإلخبار عن مـستجدات أنـشط  : الرسائل اإلخبارية   )د(  

وتوزَّع الرسائل اإلخبارية يف شكل إلكتروين وكذلك،       . حمددة موجهة إىل مجهور مستهدف    
  ؛إذا طُلبت، يف شكل مطبوع
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وهو تقييم دوري للتطورات : مرصد اجتاهات االستثمار على الصعيد العاملي  )ه(  
  يف جمال االستثمار األجنيب املباشر؛

ت عن استجابات السياسات    وهو يوفر معلوما  : مرصد سياسات االستثمار    )و(  
  والدويل؛ العامة لبلدان املنشأ والبلدان املضيفة على الصعيدين الوطين

وهي أدوات للتوجيه أو اإلرشـاد ومـواد        : األدلة والكتيبات واملطويات    )ز(  
  تروجيية تبني مشاريع أو برامج األونكتاد؛

إىل وسـائط  وهي مواد موجهـة  : البيانات الصحفية واملذكرات اإلعالمية     )ح(  
. اإلعالم وجيري تقامسها أيضاً مع الدول األعضاء واجملتمع املدين، وُتنشر على شبكة اإلنترنت            

 صحفي يف ١ ٨٠٠ من إىل أكثراً  إلكتروني مذكرات إعالمية٥بياناً صحفياً و ٣٠وقد أُرسل  
  أحناء العامل؛

ـ    ):  إىل حد اآلن   ٣٨(تنبيهات لوسائط اإلعالم      )ط(   داً وهي نصوص قصرية ج
عن املنشورات الرئيسية واألحداث واالجتماعات، وتتضمن روابط تتيح الوصول إىل املـواد            

   ؛الصحفية والوثائق املوضوعية
وهي مستجدات آنية وموجزة عن أنـشطة       : املواد اإلخبارية على الشبكة     )ي(  

. اً معـزَّزاً  يف هذه املواد استخدام   وُتستخدم الصور   . األونكتاد ومنشوراته واجتماعاته وبعثاته   
  ؛وُتنشر يف املتوسط مادتان إخباريتان يومياً

  :البوابات اإللكترونية واملواقع اإللكترونية املتخصصة  )ك(  
  ُتضّمن بوابة مشروع التعاون التقين لألونكتاد مستجدات منتظمة؛ '١'
تدعم منصة برنامج التدريب من أجل التجارة املشاركني مبـواد تدريبيـة             '٢'

يات واختبارات وتقييمات واسـتبيانات للـرأي،       وغرف للمحادثة ومنتد  
  يف ذلك مكتبة ملوارد تعليمية متعددة الوسائط وعروض مصورة؛ مبا

يتيح املوقع اإللكتروين للمعهد االفتراضي وصـول األوسـاط األكادمييـة      '٣'
بسهولة إىل موارد تعليمية ذات صلة بالتجارة والتنمية تشمل مكتبة رقمية           

األونكتاد واملنظمات الدولية الشريكة، ومواد تعليمية     وتقارير حتليلية أعدمها    
من أجل اجلمهور األكـادميي، ومـوارد       اً  أعدها املعهد االفتراضي خصيص   

تعليمية أخرى متعددة الوسائط تشمل فيما تشمله تقارير مرجعية من إعداد           
األونكتاد، ومواقع إلكترونية مصغرة تضم موارد مستقاة من أنشطة املعهد          

ومن املواد اجلديدة املقدمـة موقـٌع       . ي، ومعلومات عن العضوية   االفتراض
إلكتروين مصغر خمصص ملرجع أعده األونكتاد ومنظمة التجـارة العامليـة           
بشأن حتليل السياسات التجارية، ومنرب للتعليم اإللكتروين خمصص لـدورة          

موجهـة  وهـي دورة    إلكترونية للمعهد بشأن موضوع التجارة والفقر،       
   من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية؛لألكادمييني
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 تزايد حضور   ٢٠١٢ األونكتاد يف عام     الحظ: وسائط اإلعالم االجتماعية    )ل(  
  :وسائط اإلعالم االجتماعية وتأثريها، مبا يف ذلك من خالل مواقع تويتر وفليكر ويوتيوب

حـة بـشأن أخبـار      ينشر األونكتاد من خالل موقع تويتر املعلومـات املتا         '١'
وُيعيد بـث   . األونكتاد ومواده ومنشوراته واجتماعاته وتسجيالته الفيديوية     

هذه املعلومات عادة املستعملون اآلخرون لتويتر، مبا يف ذلك هيئات األمـم            
املتحدة واجملتمع املدين واألوساط األكادميية، وتوجِّه هذه املعلومات االنتبـاه          

حساب األونكتاد على تويتر    " متابعي"فع عدد   وقد ارت . إىل أعمال األونكتاد  
 / يف كـانون األول    ٨ ٠٠٠ إىل أكثر مـن      ٢٠١١ يف أوائل عام     ٣٠٠من  

ومثة منظمات دولية، مبا فيها مركز التجارة الدولية ومنظمة         . ٢٠١٢ديسمرب  
  التجارة العاملية، تعيد عادة إرسال أخبار األونكتاد املوجزة على تويتر؛

وُتنشر . ل الصور الرئيسي جلميع األحداث الكبرية     يشكل فليكر اآلن سج    '٢'
  عرب املوقع اإللكتروين لألونكتاد؛اً الصور آني

ل هذا النهج   سّهوُي. مجيع التسجيالت الفيديوية لألونكتاد   ‘ يوتيوب‘يضم   '٣'
 يوّحد نشر التسجيالت الفيديوية لألونكتاد عـرب        املشاهدة والتقاسم كما  

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

  .عرب هذا املوقع املقابالت اليت ُتجرى مع متحدثني بارزيناً األونكتاد أيض
عن اإلخطارات الرمسية باالجتماعات ومبنشورات األونكتاد وغري ذلك من           وفضالً  -٦

مانة دورة تعريفية خمصصة للمندوبني، كما تنظم إحاطات إعالمية متنوعـة     أنشطته، تنظم األ  
  .بشأن االجتماعات احلكومية الدولية لألونكتاد

  استهداف فئات اجلمهور الرئيسية  -جيم  

  واضعو السياسات  -١  
د واضعو السياسات يف استراتيجية االتصاالت بوصفهم اجملموعـة املـستهدفة           ُحّد  -٧

ويشمل هؤالء جمموعة واسعة من املسؤولني احلكـوميني، مبـن فـيهم            . ادالرئيسية لألونكت 
  .والربملانيون املندوبون

ويشكل النشر  . وتستهدف منشورات األونكتاد بصورة رئيسية واضعي السياسات        -٨
وتوصـي اسـتراتيجية    . من جهود األمانة يف جمال االتصاالت والتواصل      اً  هامالفعال جزءاً   

هداف واضعي السياسات مباشرة عن طريق اجتماعات مع مـوظفي          االتصاالت أيضاً باست  
األونكتاد، وعن طريق التفاعل يف اجللسات الرفيعة املستوى، ومن خالل إشراك الربملـانيني،             

  .وعن طريق اإلحاطات اإلعالمية واألنشطة املشتركة مع االحتاد الربملاين الدويل
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ني العام لألونكتاد ونائبه وكبار واضعي      ومتثل االجتماعات الرفيعة املستوى بني األم       -٩
  .ايل السياسات واملساعدة التقنيةالسياسات وسيلة فعالة لتعزيز عمل األونكتاد يف جم

وجرى التأكيد على تقدمي عروض بشأن التقارير الرئيسية وغريها من نتائج األحباث              -١٠
 أمام الوفـود يف  ٢٠١٢مية،  تقرير التجارة والتن  م عرض عن    دِّوللتوضيح، فقد قُ  . أمام الوفود 

، ويف  ٢٠١٢سـبتمرب   /جنيف يف سياق اجتماع جملس التجارة والتنمية املعقـود يف أيلـول           
 نيويورك يف سياق إحاطة إعالمية عقـدت يف مقـر األمـم املتحـدة يف تـشرين األول                 

ومن أنشطة التواصل اإلضافية عقد اجتماع خصص للوفود املـشاركة يف           . ٢٠١٢ أكتوبر/
  .ثانية لتناول قضايا اإلقراض واالقتراض الرشيديناللجنة ال

وظلت مشاركة األونكتاد يف اجتماعات جمموعة العشرين قناة هامة للوصـول إىل              -١١
واضعي السياسات، حيث شكلت موجزات السياسات والعروض العامة جمللـس التجـارة            

وركـزت  . خصـصة والتنمية أدوات تواصل مفيدة للغاية يف الوصول إىل فئات اجلمهور املت          
  . اإلسهامات التقنية على القضايا املتصلة بسياسات االقتصاد الكلي والتنمية

، اضطلع األونكتاد بأربعـة أنـشطة       عمال املتصلة بأقل البلدان منواً    األوعلى صعيد     -١٢
  :رئيسية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 االقتـصادية يف    تقرير التنميـة  ، أصدر األونكتاد    ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران   )أ(  
  ؛التحّول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا: ٢٠١٢أفريقيا، 
، نظم األونكتاد دورة تنفيذية جمللس التجارة والتنمية        ٢٠١٢يوليه  /يف متوز   )ب(  

وعقد األونكتاد جلسة مناقـشة     . ألفريقيااً  عن األنشطة املضطلع هبا دعم    اً  قدم خالهلا تقرير  
  ؛"األداء والتحديات ودور األونكتاد:  اجلديدة من أجل تنمية أفريقياالشراكة"بشأن موضوع 

تقريـر التنميـة االقتـصادية يف       ، قدم األونكتاد    ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول   )ج(  
 استنتاجات متفـق     التقرير اعتمادُ  وتلى مناقشةَ .  إىل جملس التجارة والتنمية    ٢٠١٢ أفريقيا،
شعبتان يف تنظيم جزء رفيع املستوى من الـدورة         ويف دورة اجمللس نفسها، تشاركت      . عليها

ما الذي تستطيع أفريقيا تعلمه من      : النمو املؤدي إىل وظائف للحد من الفقر      "لتناول موضوع   
  ؛"املناطق األخرى؟

، نظم األونكتاد يف بيجني بالـصني دورة        ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول    )د(  
ن بني بلدان اجلنوب وبناء قدرات البلدان       التعاو"تدريبية مدهتا يومان ونصف بشأن موضوع       

من عدة بلدان أفريقيـة يف إطـار   اً  متدرب١٥وشارك يف الدورة ". األفريقية يف جمال التجارة 
  .جولة دراسية مدهتا ثالثة أسابيع

اً  األونكتاد مشروع  أطلقاستجابة لطلبات مقدمة من البلدان النامية غري الساحلية،         و  -١٣
تعزيز قدرات البلـدان الناميـة غـري         "موضوعهلتنمية  ل م املتحدة  األم  حساب من مشاريع 

. " تنمية وحتديث القدرات اإلنتاجية     من أجل  الساحلية على جذب االستثمار األجنيب املباشر     



TD/B/WP/249 

GE.12-52110 8 

ية باالستثمار وتنميـة املـشاريع،      وتقود هذا املشروع بصورة مشتركة شعبة األونكتاد املعن       
 بلدان نامية غري ساحلية يف ١٠والربامج اخلاصة، ويستفيد منه اً وشعبة أفريقيا وأقل البلدان منو

 العام واخلاص مع فريق     من القطاعني    ممثالً ٣٥ويف سياق هذا املشروع، التقى      . أفريقيا وآسيا 
، للتداول بشأن كيفية    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٥األونكتاد يف تيمفو عاصمة بوتان، يف       
  .لصعيد العاملي بآفاق وظروف االستثمار يف بوتانزيادة وعي أوساط االستثمار على ا

م يف صيغة مشروع وثيقـة، أول  دِّوميثل دليل األونكتاد لالستثمار يف بوتان، الذي قُ    -١٤
وهو يربز الفرص الناشئة يف جمال اهلياكل األساسـية، والـسياحة،   . مرجع من نوعه يف البلد  

ـ اً  ويقدم الدليل أيض  . ، والتعليم وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والزراعة     اً تقييم
  .لتجارب مستثمريناً للبيئة التشغيلية يف البلد، ويشرح إجراءات االستثمار، ويتضمن وصف

وعلى صعيد العمل املتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية، شارك األونكتاد يف حلقة              -١٥
 اليت تؤهل   استيفاء املعايري بشأن  ظمت  ُنعمل يف فيينتيان، جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية،        

وقد استفاد من هـذا     ). ٢٠١٢مايو  / أيار ١٧ و ١٦(اً   أقل البلدان منو   فئةالبلد للخروج من    
  . شخصا١٣٠ًالنشاط الوطين املتعلق بالتوعية والتخطيط االستراتيجي حنو 

جية تنميـة   إلطاره املتكامل املعزز، حلقة عمل بشأن استراتي      اً  فقوونظم األونكتاد،     -١٦
أكتوبر، شارك فيها واضعو سياسات وأصحاب      / تشرين األول  ١٥التجارة يف جزر القمر يف      

  .مصلحة حمليون
والدورات التدريبية اليت يقدمها موظفو األونكتاد بشأن القضايا االقتصادية الدوليـة        -١٧

عديـد مـن     من خطة عمل األونكتاد العاشر، إىل جانب ال        ١٦٦الرئيسية، متاشياً مع الفقرة     
احللقات الدراسية، اليت ينظمها األونكتاد يف غالب األحيان باالشتراك مع مؤسسات وطنية،            
ما تزال ُتشكّل أداة هامة يستخدمها األونكتاد لنشر نتائج أحباثه وحتليالته وكذلك توصـياته      

مية  ثالث دورات تدريبية إقلي    ٢٠١٢وعلى سبيل املثال، ُنظمت يف عام       . املتعلقة بالسياسات 
من أجل البلدان الـيت متـر       ) صربيا( مشاركاً، وذلك يف بلغراد      ٦٠شارك فيها ما جمموعه     

من أجل املنطقة األفريقيـة، ويف مـسقط        ) املغرب(اقتصاداهتا مبرحلة اقتصادية، ويف الرباط      
 ست دورات قصرية    ٢٠١٢ظمت يف عام    وإضافة إىل ذلك، نُ   . من أجل غرب آسيا   ) عمان(

  :تصادية الدولية الراهنة خصصت ملا يليبشأن القضايا االق
  اتفاقات االستثمار الدولية والتنمية؛  )أ(  
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية؛  )ب(  

 ؛تأثريات األزمات الدولية على اقتصادات أقل البلدان منواً  )ج(  

ترة ما بعد   التحديات اليت يواجهها االقتصاد العاملي يف جمال السياسات يف ف           )د(  
 األزمة؛

 التحديات والفرص؛: تيسري التجارة يف االقتصاد املعومل  )ه(  
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 .الفرص والتحديات أمام البلدان النامية: سالسل القيمة العاملية  )و(  

يف  وبيانات فريدة متعددة، مبا   اً  نقدي   حتليالً ٢٠١٢استعراض النقل البحري    ويتضمن    -١٨
أن التجارة البحرية، وقدرة األساطيل، وخدمات النقل       ذلك سالسل بياناتية طويلة األجل بش     

اً من نوعه، يتاح جمان   اً  فريداً  ويظل هذا املنشور استعراض   . البحري، وأنشطة املناولة يف املوانئ    
وبصورة مفتوحة للباحثني يف جمال النقل والطالب واملدرسني، ويستخدمه مهنيو قطاع النقل            

  .البحري بصورة واسعة كأداة مرجعية

  االتصال بالدول األعضاء  -٢  
أحرز تقدم على صعيد االتصال بالدول األعضاء يف جمال األنشطة املتعلقة بـاملوارد               -١٩

وعممت على الدول األعضاء خالل الدورة الثالثة والستني للفرقة العاملـة املعنيـة             . البشرية
املؤشرات املتعلقة باملوارد   لب، جمموعة من    باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، وفق ما طُ      

ومشل ذلك قائمة جبميع املوظفني الدائمني حسب جنسيتهم ونوع جنسهم ورتبتهم           . البشرية
عن معلومات إضافية بشأن الترشحات الواردة حسب نوع اجلنس واجلنسية،            اإلدارية، فضالً 

 التواصـل   ومن أجل حتسني  . العامة رؤية واضحة عن احلالة       من أخذ   الدول األعضاء  لتمكني
بريد إلكتروين إلخطار مجيع البعثات الدائمة املعتمدة يف        اً  فيما يتعلق بالشواغر، سريسل شهري    

جنيف بشواغر األونكتاد احلالية يف فئة املوظفني الفنيني ويف املناصب العليا، وذلك للمساعدة             
أجل إعادة  وإضافة إىل ذلك، جيري العمل من       . يف جذب جمموعة أكرب من املرشحني املؤهلني      

تصميم املوقع اإللكتروين لألونكتاد املخصص للتوظيف، لتحسني مساته العملية وجعله سهل           
ومن املقرر أن تصبح صفحة الوظائف املعاد تصميمها جاهزة يف الفـصل األول             . االستخدام
والعمل جار من أجل حتسني األداء من حيث مؤشرات تقييمـه املتعلقـة             . ٢٠١٣من عام   

وسـتجرى التقييمـات    . شرية، مبا يشمل معياري نوع اجلنس والتوازن اجلغرايف       باملوارد الب 
  .مارس/أن التقييم املقبل سيجرى يف آذاراً سنويا، علم

  وسائط اإلعالم  -٣  
ويسري ذلك  . اتسم األونكتاد خالل الفترة املشمولة بالتقرير بربوزه اإلعالمي اهلام          -٢٠

ألونكتاد وعلى التغطية اإلعالمية لألونكتاد الثالث      ن اإلبالغ عن العمل املوضوعي ل     على حتسّ 
 /األول كـانون    ١٥يونيـه إىل    / حزيـران  ١وقد ُجمعت يف الفترة املمتـدة مـن         . عشر

 ١ ٣٠٠ وتتعلـق قرابـة   .  قصاصة صحفية متصلة باألونكتاد    ٣ ٥٠٠ حنو   ٢٠١٢ ديسمرب
جزءاً فقط مما ُنـشر يف      أن هذا الرقم ال ميثل إال       اً  قصاصة منها باألونكتاد الثالث عشر، علم     

فمحركات البحث املتاحة حالياً لألونكتاد ال تلتقط سوى عدد حمدود من اإلشارات            . الواقع
 إىل نـسبة     يف هذا الصدد   الفعلية إىل األونكتاد يف وسائط اإلعالم العاملية؛ وتشري التقديرات        

و املواد املعـدة    وما يفوت هذه احملركات، بوجه خاص، ه      .  يف املائة  ٢٠ تزيد عن  صغرية ال 
وبرز األونكتاد أيضاً خالل الفترة اليت يشملها التقريـر يف التقـارير            . بلغات أقل استخداماً  
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ويف ظل عدم وجود أداة للرصد، يعتمـد األونكتـاد علـى            . اإلذاعية والتلفزيونية الدولية  
ـ           حـدة  دائرة األمـم املت   التعقيبات اليت ترد من شركاء إعالميني وموظفني ومكاتب قطرية ل

  . جلمع معلومات يستخدمها يف سجالتهلإلعالم
وجيري بانتظام تناول أعمال األونكتاد يف وسـائط اإلعـالم املوجهـة إىل عامـة             -٢١

اجلمهور، مبا يف ذلك تناوهلا على الصفحات األوىل من صحف ذائعة الصيت وعلى صفحات      
 املتخصصة تغطيـة    وتظهر بانتظام يف املنشورات   . استقبال بعض مزودي خدمات اإلنترنت    

  .متعمقة ألعمال األونكتاد بشأن السياسات والتحليل
 من ممثلي وسائط    ٢٠٠ مع أكثر من     املتواصلة هوحيرص األونكتاد على تعزيز عالقات      -٢٢

ويقدم األونكتاد مرتني   . اإلعالم الدولية املوجودين يف جنيف واملعتمدين لدى األمم املتحدة        
ن أنشطته ومناسباته ويقدم للصحافة إحاطات إعالمية       كل أسبوع مستجدات وتوقعات بشأ    

ويواصل الصحفيون اإلشادة باألونكتاد ملا يقدمه . تنظمها إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة     
وفضالً عن تقديرهم لتنظيم األونكتـاد      . من خدمات ومعلومات مناسبة من حيث التوقيت      
تتاح هلم لتبادل املعلومات بشكل غري رمسي   ملؤمترات صحفية، فهم يقدرون أيضاً الفرصة اليت        

وألن األونكتاد منظمة ليس هلا وجود ميداين،       . مع األمني العام لألونكتاد يف املناسبات اهلامة      
فإنه حيافظ أيضاً بنشاط على الروابط مع الصحفيني املوجودين يف مراكز وسـائط اإلعـالم               

واستمر األونكتاد  . ربغ وأديس أبابا  الرئيسية مثل لندن وباريس وبانكوك وداكار وجوهانس      
يف توسيع عالقاته مع منظمات األمم املتحدة األخرى ذات الوجود امليداين، وذلـك جبملـة         

وينسق األونكتاد عن كثـب  . وسائل من بينها شبكة األمم املتحدة لالتصال ألغراض التنمية    
صل مع وسـائط اإلعـالم    الزمين للتوالمع إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة بشأن اجلدو   

على نطاق األمم املتحدة بأكملها لضمان أقصى قدر من االهتمام اإلعالمي يف جنيـف ويف               
  .امليدان على حد سواء

أصدر ، ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٥ىل يونيه إ/ حزيران١ويف الفترة املمتدة من     -٢٣
ذه البيانـات واملـذكرات   وقد أُرسلت ه  .  مذكرات إعالمية  ٥ بياناً صحفياً و   ٣٠األونكتاد  

إلكترونياً إىل صحفيني عرب العامل ترد معلومات االتصال هبـم يف قاعـدة بيانـات حتـدَّث        
ويتقاسم األونكتاد أيضاً إلكترونياً نواتج صحفية مع الدول األعـضاء واجملتمـع            . باستمرار

  .على موقعه اإللكترويناً املدين، كما ينشرها آني
العالقات القائمة مع الصحافة، أصدر األونكتاد عدداً متزايداً        ويف سياق احلفاظ على       -٢٤

من التنبيهات اإلعالمية، وهي وثائق إلكترونية ُتقرأ يف حملة ومصمَّمة لتقدمي املعلومـات إىل               
الصحفيني يف الوقت املناسب، وتتضمن وصالت تقود إىل مواد صحفية مناسـبة ووثـائق              

وقد اسُتحدث هـذا    .  تنبيهات إعالميةً  ٩ير، صدرت   ويف الفترة املشمولة بالتقر   . موضوعية
ريات اليت تؤثر يف طريقة عمل وسـائط        لب وسائط اإلعالم لالستجابة للتغ    الناتج بناء على ط   
  .فثمة تركيز أكرب على األخبار العاجلة وعلى آخر الوقائع واألرقام. اإلعالم اإلخبارية
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. ما كـان ذلـك ممكنـاً      واستمر بذل جهود من أجل خفض تكاليف النشر حيث          -٢٥
. واستعرض األونكتاد الطلب على النسخ الورقية، ال سيما فيما خيص إصدار الوثائق الرئيسية            

ونتيجة لزيـادة اسـتخدام     . وميكن ترتيل مجيع التقارير جماناً من املوقع اإللكتروين لألونكتاد        
عامة اليت تطبع وترسل     يف املائة عدد التقارير والعروض ال      ٢٦النسخ اإللكترونية، تقلص بنسبة     

وعلى حنو مقيد   اً  وتتاح لوسائط اإلعالم إمكانية الوصول مسبق     . يف سياق احلمالت الصحفية   
 لتمكينها من أخذ الوقت الكايف      - مع تطبيق حظر مؤقت للنشر       -  إىل منشوراهتا  بكلمة سر 

  .الالزم إلعداد التغطية اإلخبارية يف الوقت املناسب
 مع منظمات وصناديق وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة لدعم  وقد تعاون األونكتاد    -٢٦

وسـاعد األونكتـاد إدارة     . إصدار منشورات ولتوسيع نطاق التواصل مع وسائط اإلعالم       
تقرير احلالة والتوقعـات    صدور  الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف اإلعالن يف جنيف عن         

التقريـر  ضاً اإلعالن يف جنيف عن إصدار       ونسق األونكتاد أي  . ٢٠١٢االقتصادية يف العامل،    
  .٢٠١٢، للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئالسنوي 

  اجملتمع املدين  -٤  
تؤكد استراتيجية االتصاالت على ضرورة إشراك اجملتمع املدين بصورة متزايـدة يف              -٢٧

قات الدراسية، وعن طريق    أنشطة األونكتاد عن طريق زيادة املشاركة يف االجتماعات واحلل        
وتويل االستراتيجية أمهية خاصة إلشراك منظمات اجملتمع املـدين         . تبادل املعلومات إلكترونياً  

  . من اجلنوب، وترّوج إلنشاء شراكات لتعزيز احلوار بشأن رسائل األونكتاد الرئيسية
ت اجملتمع املدين   ويف الفترة اليت يشملها التقرير، ركز األونكتاد يف تواصله مع منظما            -٢٨

على مشاركة اجملتمع املدين يف مداوالت الدورة السنوية جمللس التجارة والتنمية، والتحـاور             
 استجماع  وجلسةغري الرمسي مع األمني العام لألونكتاد، واجتماعات التشاور مع الشُّعب،           

  .املقبلةاألفكار بشأن ندوة األونكتاد العامة 
  : األونكتاد تواصل مع اجملتمع املدين عن طريق ما يليوعلى وجه التحديد يذكر أن  -٢٩

وهي نصوص مقتضبة   : التنبيهات اإللكترونية املوجهة ملنظمات اجملتمع املدين       )أ(  
تسلط الضوء على آخر أخبار األونكتاد واستنتاجاته ومنشوراته، وتقـدم معلومـات عـن              

  األنشطة اليت هتم اجملتمع املدين؛
لُترسـل إىل   اً  وهي رسائل موضبة خصيص   : ية املخصصة الرسائل اإللكترون   )ب(  

وكخطوة لتحسني التواصل مع    . خنبة من منظمات اجملتمع املدين عندما تنشأ احلاجة إىل ذلك         
اجملتمع املدين وتعزيز إدارة معلومات االتصال املتزايدة، استحدث نظام جديد لالشـتراك يف             

ى املستخدمني تسجيل معلومات االتـصال      وُيسّهل استخدام نظام إلكتروين عل    . هذه اخلدمة 
  نهم من حذف اشتراكهم؛هبم الطالعهم على ما يستجد، كما ميكّ
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يكرس قسم من أقسام موقع األونكتـاد اإللكتـروين         : بوابة اجملتمع املدين    )ج(  
  وارد حمددة موجهة للمجتمع املدين، وهو قسم جيري حتديثه بانتظام؛مل

شارك اجملتمع : وجهة إىل العملية احلكومية الدولية  اإلسهامات امل  تقدميتيسري    )د(  
، وهـو مـا يؤكـد       ٢٠١٢املدين بصورة نشطة يف اجتماعات جملس التجارة والتنمية لعام          

وقد قُدمت بيانـات    .  اإلجيابية اليت سبق مالحظتها يف مؤمتر األونكتاد الثالث عشر         مشاركته
ارك عدة خرباء من اجملتمع املدين      ومالحظات باسم عدد من منظمات اجملتمع املدين، كما ش        

  يف مناقشات حلقات اخلرباء؛
جري يف جنيف حوار غـري      ، أُ ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول : التحاور والتشاور   )ه(  

رمسي بني األمني العام لألونكتاد وخنبة من ممثلي منظمات رئيسية من اجملتمع املدين وشبكات              
ون تأكيد دعمهم للمنظمة وعـزمهم علـى        وأعاد املشارك . نشطة يف جمال التجارة والتنمية    

اً ونظمت مشاورات مع اجملتمع املدين أيض . االستمرار يف املشاركة عن كثب يف تنفيذ والياهتا       
 التحاور غري الرمسي من أجل استجماع األفكار بشأن املوضوع الذي سـريكَّز             باالقتران مع 

  .عليه يف ندوة األونكتاد العامة املقبلة
كتاد البحث عن طرق لتعزيز تواصله مع منظمات اجملتمع املـدين يف            ويواصل األون   -٣٠

ويتوقف تنفيذ بعض التوصيات الواردة يف استراتيجية االتصاالت على         . حدود املوارد املتاحة  
وتلزم املوارد، بصورة خاصة، من أجل إجياد مزيد من التواصل مع اجملتمع            . مدى توافر املوارد  
  .تصال املتعدد اللغات على نطاق أوسع االوإتاحةاملدين يف اجلنوب 

  القطاع اخلاص  -٥  
تواصل خالل الفترة املشمولة بالتقرير اهتمام القطاع اخلاص بعمل األونكتاد املتعلق             -٣١

باألزمة املالية واالقتصادية العاملية، وُنظم أسعار الصرف، واحلوكمة االقتـصادية العامليـة،            
فعلى سبيل املثال، شارك األونكتاد يف اجتماع عقد        . لعواإلصالح املايل، وأمولة أسواق الس    

 مع مصارف رئيسية معنية باالستثمار      ٢٠١٢سبتمرب  /مبقر األمم املتحدة يف نيويورك يف أيلول      
  .يف السلع

جال االستثمار املسؤول، نظم األونكتاد ضمن إطـار        مب املتعلقعمل  الوعلى صعيد     -٣٢
ملتحدة، ومبادرة مبادئ االستثمار املسؤول اليت تساندها       تعاوين يشمل االتفاق العاملي لألمم ا     

 الثالث بشأن استدامة أسواق األمم املتحدة، واملبادرة املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، املؤمتَر
وترمي مبادرة استدامة   . ٢٠١٢يونيه  / يف حزيران  ٢٠+ مؤمتر ريو  أثناءاألوراق املالية، وذلك    
 إىل استكشاف السبل اليت ميكن من خالهلا ألسـواق األوراق املاليـة             أسواق األوراق املالية  

واملستثمرين واجلهات التنظيمية والشركات العمل من أجل حتـسني الـشفافية املؤسـسية،             
وبالتايل حتسني أدائها، يف جمال القضايا البيئية واالجتماعية وقـضايا احلكامـة املؤسـسية،              

وقد اعتربت جملـة    . ج االستثمار املسؤول يف األجل الطويل     والكيفية اليت ميكن هبا تشجيع ُنهُ     
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 أن املبادرة متثل واحدة من بني أفضل األفكار املتعلقة باالستدامة يف العامل، ووصلت              فوربس
عت خـالل املـؤمتر     ووقّ. ٢٠١١املبادرة إىل املرحلة النهائية من مسابقة جائزة كاتريفا لعام          

ها للمبادرة، منها الرابطة الوطنيـة لألسـعار املؤمتنـة          مخس أسواق لألوراق املالية انضمام    
مثاين أسواق أخرى؛ وبذلك    اً  للمتاجرين باألوراق املالية، املعروفة بالنازداك، اليت تشمل أيض       

اشتراط تتقيد به الشركات املسجلة يف      كتعهدت تلك األسواق بدعم تطبيق معايري االستدامة        
إىل املبادرة سـوق بومبـاي      اً  ، انضم أيض  ٢٠١٢ويف وقت الحق من عام      . تلك األسواق 

يعين أن عدد الشركات    ا   إس إكس يف اهلند، وهو م      -لألوراق املالية، وسوق إم سي إكس       
  . شركة تقريبا١٠ً ٠٠٠اليت ميثلها أعضاء املبادرة بلغ 

، بالتعاون مع منظمات أخرى من      ٢٠٠٩ويشارك األونكتاد بصورة نشطة منذ عام         -٣٣
، أضـحت   ٢٠١١ويف عـام    ". األسبوع العاملي لتنظيم املـشاريع    " يف إقامة    األمم املتحدة، 
وباالقتران مع األسبوع العاملي لتنظـيم املـشاريع يف         . البلد املضيف للنشاط  اً  سويسرا رمسي 

جملال تنظيم املرأة للمشاريع، حتت عنـوان       اً  مكرساً  خاصاً  ، نظم األونكتاد نشاط   ٢٠١٢ عام
، وهو نشاط عممـت خاللـه علـى املـشاركني           "يم املشاريع متكني املرأة من خالل تنظ    "

  . استنتاجات األونكتاد يف هذا اجملال
اً وميثّل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ برناجم            -٣٤

 تـشرين   ٢ -أكتوبر  / تشرين األول  ٣١(فقد حضر دورته التاسعة والعشرين      . آخراً  ناجح
، تداولوا بشأن دور     دولة عضواً  ٨٠من حنو   اً   مشارك ٢٧٠أكثر من   ) ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

 املعمول  قواعدالالترتيبات التنظيمية واملؤسسية يف التنفيذ واإلنفاذ املتسقني للمعايري ومدونات          
  . املؤسسيني احملاسبة واإلبالغ يف جمالاً هبا دولي

  اجلامعات ومؤسسات البحث  -٦  
بشأن مواضيع تتعلق اً  حماضرة وعرض  ٣٠االقتصاد التابعون لألونكتاد حنو     قدم خرباء     -٣٥

بأسباب وتأثريات األزمة االقتصادية واملالية العاملية واالستجابات السياساتية املتعلقـة هبـا،            
  .وبشأن أزمة اليورو، وتقلب أسعار السلع وأمولتها

فعلى سـبيل   . ٢٠١٢يف عام   وواصل األونكتاد تعزيز روابطه باألوساط األكادميية         -٣٦
 من  ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨املثال، وقع األونكتاد وجامعة جنيف مذكرة تفاهم جديدة يف          

 االستدامة، الذي سريكز أعمالـه      ثأجل إنشاء مركز حبثي افتراضي مشترك، هو مركز أحبا        
من وسيتمكن األونكتاد،   . على أحباث وأنشطة ذات صلة باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات       

يف بلورة أعماله يف هذا اجملال عن طريق تعـاون أوثـق مـع       اً  خالل املركز، من املضي قدم    
  .األوساط األكادميية

وُترَسل دراسات األونكتاد وفق هنج استراتيجي إىل جهات أكادميية وعلمية خمتارة،             -٣٧
 الرئيسية  وُترسل بالربيد نسخ من املنشورات    . قنوات إلكترونية يف معظم األحيان     وذلك عرب 
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ويدعم املعهد االفتراضي لألونكتاد جامعـات      . إىل مئات املكتبات اجلامعية يف البلدان النامية      
ويتضح من النمو الـسريع     . حبوث يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية         ومعاهد

 فبعد أن كان املعهـد االفتراضي يضـم مخـسة أعـضاء مؤسـسني يف            : للشبكة أمهيتها 
 جامعـة عـضواً،   ٦٦) ٢٠١٢نوفمرب /حىت تشرين الثاين(، توسَّع وأصبح يضم   ٢٠٠٤ عام
  . مستعمل فردي مسجل٣ ١٠٠ أعضاء، وأكثر من مؤسسات فكرية ٩و

وتتيح احملاضرات الفيديوية للمعهد االفتراضي نشر االستنتاجات البحثية اليت ترد يف             -٣٨
تقريـر  لتقـدمي   اً  ، نظم املعهد عروض   ٢٠١٢و  ماي/ففي أيار . املنشورات الرئيسية لألونكتاد  

وتقريـر   يف جامعات يف كولومبيا، واألردن، واملغرب، واالحتاد الروسي،          االستثمار العاملي 
 يف جامعات يف    تقرير التجارة والتنمية   يف جامعة يف االحتاد الروسي، و      التكنولوجيا واالبتكار 

م عروض لتقدمي استنتاجات التقارير الرئيـسية لألونكتـاد،         وتنظ. الربازيل واالحتاد الروسي  
عن أحباثه، إىل طالب اجلامعات األعضاء يف املعهد االفتراضي أثناء جوالهتم الدراسـية      فضالً

 ،االحتاد الروسي من  اً  ومشل ذلك طالب  . وزياراهتم للمنظمات الدولية اليت يوجد مقرها جبنيف      
 ،ترتانيـا املتحـدة     ومجهوريـة  ، وجامايكا ،يداد وتوباغو  وترين ، وبنما ، وبربادوس ،وأملانيا
  . وكولومبيا، وغيانا،وغرينادا،  والصني،لوسيا وسانت

وأُضيفت إىل املوقع اإللكتروين للمعهد االفتراضي مكتبة إنترنت مـزودة بإمكانيـة            -٣٩
لربيد طريق ا عن  البحث الكامل يف نصوص املنشورات البحثية لألونكتاد وجمهزة بنظام تنبيه           

ويتضمن املوقع أيضاً مكتبة ملوارد تعليمية متعددة الوسائط تتمحور حول عروض    . اإللكتروين
  . حبوث األونكتادبشأنمصورة 

  اجلمهور األوسع  -٧  
واصل األونكتاد خالل الفترة املشمولة بالتقرير تنظيم اجتماعات إعالمية خمصـصة             -٤٠

 ٩٦٦ون األونكتاد، ومشل ذلـك حنـو        جملموعات من الطالب ومديري األعمال ممن يزور      
من آسيا، وأوروبا، وأمريكا الالتينية، وكندا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة،            اً  مشارك

يف برنامج الدراسات العليا السنوي الذي ينظمه مكتـب         اً  وشارك األونكتاد أيض  . وسويسرا
الـيت تـديرها إدارة     األمم املتحدة يف جنيف، ويف سلسلة من احللقات الدراسية املواضيعية           

، شـارك  ٢٠١٢سـبتمرب  /ويف أيلول. شؤون اإلعالم التابعة ملكتب األمم املتحدة يف جنيف    
الذي نظمه املكتب السالف الذكر، والذي      " ٢٠١٢يوم األبواب املفتوحة لعام     "األونكتاد يف   

من كان فيه لألونكتاد واجهة إعالمية خمصصة للجمهور استقطبت العديد من الزوار ومكنت 
  .اإلجابة عن الكثري من استفسارات اجلمهور
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  املنشورات  -ثانياً  

  اجتاهات النواتج  -ألف  
وفقاً التفاق أكرا وعلى النحو املؤكد من جديد يف والية الدوحة، واصل األونكتاد               -٤١

ترشيد برناجمه اخلاص باملنشورات بغية زيادة اجلودة وتلبية احتياجات الدول األعضاء تلبيـةً             
 منـشوراً يف فتـرة      ٢٢٥ويتبني االجتاه الذي يشهده ناتج املنشورات من حنو         . ركيزاًأكثر ت 

 منـشوراً   ١٨٤ و ٢٠١١-٢٠١٠ منشور يف فترة السنتني      ٢٠٠ و ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني  
ووافقت الفرقة العاملة، يف دورهتا السابعة واخلمسني . ٢٠١٣-٢٠١٢متوقعاً يف فترة السنتني 

، ٢٠١٣-٢٠١٢، على برنامج العمل لفترة السنتني       ٢٠١٠فمرب  نو/املعقودة يف تشرين الثاين   
وواصـلت الفرقـة    . وهي بذلك تكون قد وافقت على ناتج املنشورات لفترة السنتني تلك          

  .٢٠١٢يوليه /العاملة استعراض ناتج املنشورات يف دورهتا احلادية والستني املعقودة يف متوز

  ختطيط املنشورات وإدارهتا  -باء  
لسياسة املتعلقة باملنشورات اليت اعتمدها جملس التجـارة والتنميـة، قـدم            وفقاً ل   -٤٢

يركز على التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان النامية ويطـرح          استباقياً  األونكتاد حتليالً   
وصدرت التقارير الرئيسية على مراحـل بغيـة        . حلوالً عملية وخيارات يف جمال السياسات     

. وأُخضع كل منشور لعمليات متعددة ملراقبـة اجلـودة        . كل دراسة حتسني عملية الترويج ل   
وأُخضع كل منشور صادر وكل وثيقة صادرة لعملية إجازة من حيث السياسات بغية ضمان             

واستخدمت األمانة أيضاً استعراضات النظراء استخداماً      .  ومراقبة اجلودة  تساق السياسايت اال
وقد أضافت ممارسـة اسـتعراض      . ذا العام هلية  واسع النطاق قبل إصدار املنشورات الرئيس     

  .النظراء وجهات نظر إقليمية ووطنية وساعدت على ضمان حداثة التحليل
وتشكل الترمجة التحريرية للمنشورات أداة هامة لنشر حبوث األونكتـاد ومـواده              -٤٣

ال يطرحـان   ولكن التأخر يف الترمجة التحريرية وقلة عدد املنشورات املترمجة ما زا          . التحليلية
وتواصل أمانة األونكتاد العمل    . مشكلة بسبب حمدودية موارد دوائر الترمجة يف األمم املتحدة        

عن كثب مع دائرة املؤمترات لضمان ترمجة املنشورات، وال سيما التقـارير الرئيـسية، يف               
ومبوازاة ذلك، تعمل األمانة على اختاذ خطوات لتوسـيع نطـاق   . غضون فترة زمنية معقولة 

ويتمثل أحد هذه التدابري يف إعداد استعراضات عامة لتقارير األونكتاد الرئيسية   . ملواد املترمجة ا
ومثة تدبري آخر هو تنفيذ قـرار إداري        . وتقدميها للترمجة جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة      

  صفحة، باستثناء عدد قليل من احلاالت١٠٠يهم تقليص عدد صفحات مجيع املنشورات إىل 
ولن يؤدي اخنفاض عدد صفحات املنشور، دون املساس جبودته، إىل تيسري إمكانيـة             . املربرة
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إدارة ترمجة منشورات األونكتاد فحسب، بل سيقلص أيضاً الفترة الزمنية الالزمة لترمجتـها             
  .ويوفر املوارد يف كل مرحلة من مراحل إعداد املنشور وجيذب مزيداً من القراء

تاد بنشاط لإلصدار املشترك كوسيلة لتوسيع نطاق نشر منشوراته         وقد سعى األونك    -٤٤
أكتوبر العدد السادس   /فعلى سبيل املثال، صدر يف تشرين األول      . والوصول إىل مجهور جديد   

العلـوم  من سلسلة دراسات األونكتاد الراهنة بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار بعنـوان            
التركيز على التنمية احلـضرية وتـدبري       :  خدمة التنمية  والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية يف   

وُوزعت نسخة املنشور املسبقة غري احملررة يف الدورة اخلامـسة          . األراضي وإدارة الكوارث  
. ٢٠١٢مـايو   /عشرة للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية اليت ُعقدت يف أيار          

لية وكلية علم املعلومات اجلغرافيـة ورصـد        وأُعد املنشور بالتعاون مع مركز التجارة الدو      
تطبيـق منظـور    وأُعد العدد اخلامس من السلسة، املعنون       . األرض يف جامعة توينيت هبولندا    

 بتعاون وثيق مع اجمللس االستـشاري للقـضايا         ،جنساين على العلم والتكنولوجيا واالبتكار    
  .اجلنسانية التابع للجنة

تعزيز تطوير قطاع تكنولوجيـا     رى الدراسة املعنونة    ومن املنشورات املشتركة األخ     -٤٥
اليت ُتَعدُّ بالتعاون مع الوكالـة      ) ستصدر الحقاً  (املعلومات احمللي من خالل املشتريات العامة     

وتعـاون  . األملانية للتعاون الدويل، باسم الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية 
احلالة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجان اإلقليمية يف إصدار        األونكتاد أيضاً مع إدارة     

  .٢٠١٣والتوقعات االقتصادية يف العامل، 
إعداد تقرير األهـداف    وفيما يتعلق بالقضايا املتصلة بالتجارة، شارك األونكتاد يف           -٤٦

ة ، وهو منشور مشترك تشرف عليـه إدارة الـشؤون االقتـصادي           ٢٠١٢اإلمنائية لأللفية،   
 ٢٠١٢حملات عن التعريفـات العامليـة،       : ومن األمثلة األخرى يف هذا الصدد     . واالجتماعية

ودليل ،  )وهو منشور مشترك بني منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألونكتاد          (
وسـاهم  . مع منظمة التجارة العامليـة    بالتعاون  صدر  أ،  عملي بشأن حتليل السياسة التجارية    

د يف عدد من املنشورات املتعلقة بلوجستيات التجارة صدرت عن منظمـات ذات             األونكتا
وُموِّل استعراض سياسة مصر    . صلة، ومنها على سبيل املثال الدليل الدويل لالقتصاد البحري        

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، متويالً جزئياً من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي             
النقل البحـري   تقرير  ر األونكتاد   وحّر.  وتكنولوجيا املعلومات يف مصر    ووزارة االتصاالت 

األمم  ٢٠١٢مايو  /يف أيار  أصدرته بصورة مشتركة     ، الذي والتحدي الذي يطرحه تغري املناخ    
  .)روتليدج(مؤسسة إرثسكان للنشر املتحدة و

   وجودهتا املنشورات واتساقها وطابعها االبتكاريوجاهة  -جيم  
 األونكتاد وحتليالته تركز على احتياجات الدول األعضاء مـن أجـل          ظلت حبوث     -٤٧
 تواصل االنتعاش االقتصادي يف أعقاب األزمة االقتصاديـة واملالية العاملية، وتعزيز منو            إتاحة
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ويف حني أن األونكتاد قد ركز إىل حد كبري يف          . أمشل وأكثر استمراراً وتنمية أكثر استدامة     
 حنو حتديـد تـدابري      ٢٠١٠مة، ووجه حبوثه وحتليالته يف عام        على أسباب األز   ٢٠٠٩ عام

تناولت  ٢٠١١في عام ف،  يف جمال االقتصاد الكلي مبتكرةسياساتية واستراتيجيات ومبادرات
التحديات السياساتية اليت يواجهها االقتصاد العاملي يف فترة ما بعـد           نواجته التحليلية بالبحث    

. هذه هتدف إىل دعم الديناميات اجلديدة لالستثمار والتجارة       النواتج التحليلية   وظلت  . األزمة
واستمر التركيز على دعم اإلصالحات املؤسسية من أجل تعزيز االنتعاش، وبناء القدرة على             
حتمل الصدمات، والتغلب على األزمات الغذائية، ومواجهة تغري املناخ والتحـديات البيئيـة       

، على  ٢٠١٢، يف عام    النواتج التحليلية وركزت  . لفيةاألخرى، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأل    
اجملـاالت  غري ذلـك مـن      تعزيز األثر اإلمنائي للتجارة واالستثمار والتكنولوجيا والتمويل و       

وال تزال التقارير الرئيسية تشكل أهم منتجات األونكتاد التحليلية والبحثية، وتركز           . املترابطة
  .لعاملي والتنميةعلى االجتاهات احلالية يف االقتصاد ا

 سياسات النمو الـشامل واملتـوازن     : ٢٠١٢تقرير التجارة والتنمية،    ويستكشف    -٤٨
وحيلل التقرير تطور التفاوت يف الدخل يف       . الصالت القائمة بني توزيع الدخل والنمو والتنمية      

ر العقود األخرية يف خمتلف املناطق وبني جمموعات من البلدان، ويبحث التفسريات اليت تـرب             
ويشكك التقرير يف الفرضية اليت تعترب تزايد التفاوت شرطاً         . تزايد التفاوت على نطاق واسع    

للسياسة االقتصادية الواردة يف تقـارير      واستناداً إىل النظرية الشاملة     . ضرورياً لنجاح التنمية  
ئـة  سابقة، يذهب التقرير إىل أن السياسات اإلمنائية الشاملة هي وحدها القـادرة علـى هتي           

وأصبح لزاماً أكثر من أي وقت مضى، بسبب        . الظروف املواتية لتحقيق منو سريع ومستدام     
استمرار األزمة املالية وآثارها السلبية يف النمو االقتصادي العاملي، اتباع هنج جديـد حلـل               

  .مشكلة التفاوت
ملغتـربني  تسخري التحويالت املالية ومعارف ا    : ٢٠١٢تقرير أقل البلدان منواً،     وُنشر    -٤٩

وُتبني نتائجه أن التحـويالت     . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ يف   لبناء القدرات اإلنتاجية  
املالية تِعد بآفاق مشجعة لدعم النمو االقتصادي الدائم يف أقل البلدان منواً، ألهنا مصدر كبري               

مة املاليـة   فقد ظلت التحويالت املالية، مثالً، تتزايد خالل األز       . وموثوق من مصادر الدخل   
ومن املتوقع أن يتواصل منو     . العاملية ويف أعقاهبا، بينما تراجع االستثمار واإليرادات الضريبية       

 بلداً من أقل    ٤٨ويشري التقرير إىل أن مواطين حوايل       . التحويالت املالية على املدى املتوسط    
وأن تدفقات تلـك    ،  ٢٠١١ بليون دوالر إىل بلداهنم يف عام        ٢٧البلدان منواً قد حولوا حنو      

التحويالت جتاوزت، يف بعض تلك البلدان، إمجايل تدفقات االسـتثمار األجـنيب املباشـر              
ويوصي التقرير مبجموعة من تدابري السياسة العامة الـيت         . واملساعدة اإلمنائية الرمسية جمتمعني   

تلك املوارد  ينبغي أن يتخذها كل من حكومات أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني لتوجيه             
ويقدم التقرير كذلك أفكاراً بشأن السبل الـيت        . اهلائلة حنو القطاعات اإلنتاجية يف اقتصاداهتا     

تتيح ألقل البلدان منواً إمكانية التعويض عن فقدان الكثري من مواطنيها املتعلمني تعليماً عاليـا               
  .ممن يغادرون بلداهنم للبحث عن فرص العمل يف اخلارج
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التحول اهليكلي والتنمية املستدامة : ٢٠١٢ير التنمية االقتصادية يف أفريقيا، تقروُنشر   -٥٠
ن التقرير األسباب الكامنة وراء أمهية اعتمـاد        ويبّي. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٣ يف   يف أفريقيا 

للفصل استراتيجية للتحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا وكيفية حتديد األولويات االستراتيجية           
ويستكشف التقرير أيضاً القضايا االستراتيجية املتعلقة باالسـتثمار        .  واآلثار البيئية  بني النمو 

 أمر ممكن يف دولـة إمنائيـة   ويوضح أن تنفيذ التحول اهليكلي املستدام  . والتنمية التكنولوجية 
ومع ذلك، من الضروري أن هتيَّأ على الصعيد الدويل بيئة متكينية مناسبة،            . تقوم على الفعالية  

. ا يشمل اختاذ تدابري الدعم مثل زيادة املساعدات لقطاع الطاقة وتعزيز آلية نقل التكنولوجيـا   مب
ويقدم التقرير جمموعة من التوصيات السياساتية امللموسة ذات الصلة إىل واضعي السياسات يف             

  .أفريقيا وشركائهم اإلمنائيني من أجل تنفيذ التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا
 حنو جيل جديد من سياسات االسـتثمار      : ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي،    يركز  و  -٥١

ويقدم التقرير إطاراً شامالً لسياسات االستثمار من أجـل         . على وضع سياسات االستثمار   
، ويعرض مؤشراً جديداً لالستثمار األجنيب املباشر، بوصـفه         )اإلطار (حتقيق التنمية املستدامة  

. الشركات األجنبية يف االقتصادات املـضيفة     فروع   لقياس إسهام    أداة لواضعي السياسات،  
جمموعة من املبادئ األساسية لرسم سياسات االستثمار،       : ويتضمن هذا اإلطار العناصر التالية    

وليـة،  ومبادئ توجيهية لسياسات االستثمار الوطنية، وخيارات لوضع اتفاقات اسـتثمار د          
  .فضالً عن شروح هلذا اإلطار

ل بالبحث أيضاً أحـدث   غرار األعداد السابقة، يعرض تقرير هذا العام ويتناو        وعلى  -٥٢
بيانات اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر ويتتبع االجتاهات العاملية يف االسـتثمار األجـنيب             

مـن  مبجموعات بعينها   املباشر واإلنتاج الدويل للشركات عرب الوطنية، مبا يف ذلك ما يتعلق            
  .شة الصغرية احلجم والضعيفة هيكلياًاالقتصادات اهل

التعقيبات وقد ُصمم اإلطار باعتباره وثيقة حية سُيحدَّث حمتواها باستمرار بناًء على              -٥٣
من عمل األونكتاد امليـداين،  تلك املستقاة الواردة من املنتديات املتعددة املعنية بالسياسات، و   

أداة  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٣يف   ولتسهيل ذلك، أُطلقت  . مصادر أخرى متاحة  ومن خالل   
ومنذ ذلك احلني،   . ، عن طريق منرب سياسات االستثمار      خاصة باإلطار  تفاعلية على اإلنترنت  

ويتضمن املنرب حالياً، وهو عبارة عن منـصة إلكترونيـة   .  مرة٣٥ ٠٠٠جرى ترتيل اإلطار  
 عن صيغة إلكترونية جديدة، منتدى للنقاش بشأن القضايا الرئيسية ذات الصلة باإلطار، فضالً

وتتيح هذه الصيغة اإللكترونية وظيفة تعليق سهلة االستخدام،  . من مجيع عناصر اإلطار الثالثة    
  .تسمح بتبادل اخلربات واآلراء بني أصحاب املصلحة يف اتفاقات االستثمار الدولية

ـ       ٢٠١٢وأعلن األونكتاد أيضاً، يف عام        -٥٤ ذي ، عن إطار سياسات تنظيم املشاريع، ال
سيتيح لواضعي السياسات يف البلدان النامية جمموعة أدوات لصياغة ورصد وتقييم السياسات            

وسُتستخدم منهجية اإلطار أساساً للعمل املقبل املتعلق ببناء القدرات         . الوطنية لتنظيم املشاريع  
  .يف جمال تطوير املشاريع، وقد طُبقت بالفعل استجابةً لطلب عدة بلدان مستفيدة
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 على مسألة هامة للغاية تتمثل يف حتديد        ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار،    كز  ور  -٥٥
أفضل السبل لتسخري العالقات املتزايدة بني بلدان اجلنوب من أجل حتقيق أهـداف إمنائيـة               

ل التقرير  وحيلّ. حمددة، مثل سد الفجوة التكنولوجية وتعزيز التنمية الشاملة يف اجلنوب ككل          
وقـد  . ن البيانات واملتغريات بشأن التبادل التكنولوجي بني بلدان اجلنوب        جمموعة متنوعة م  

استرعت نتائجه املتعلقة بسبل تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب لزيادة القدرات التكنولوجيـة        
يف العامل النامي اهتماماً واسع النطاق، وتلقى األونكتاد طلبات لعقد حلقات دراسية إقليمية             

  .ة ملناقشة ما يتضمنه التقرير من نتائج وتوصيات يف جمال السياساتوحلقات عمل وطني
 صـناعة الرباجميـات والبلـدان الناميـة       : ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات،    ويدعو    -٥٦

ويـشري إىل أن    . حكومات هذه البلدان إىل إيالء مزيد من االهتمام إلنتاج الرباجميات حمليـاً           
ويف الوقت نفسه، أضحت    . سعة من السلع واخلدمات   الرباجميات أصبحت جزءاً من طائفة وا     

 انتشار اسـتخدام اهلـاتف      -التطورات اجلديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت        
احملمول، وحتسن الربط باإلنترنت بالنطاق العريض، وزيادة االعتماد على الرباجميات اجملانيـة            

دان ذات الدخل املنخفض توليد الدخل مـن        تسهل على املربجمني يف البل     -واملفتوحة املصدر   
واستفاد التقرير من دعم مايل من حكومة فنلندا، ومـن التعـاون مـع              . مشاريع الرباجميات 

 والوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية، ومن        ،الوكالة األملانية للتعاون الدويل   
  .ملي لتكنولوجيا وخدمات املعلوماتدراسة استقصائية مشتركة أُجريت مع التحالف العا

املعامالت املالية باهلاتف احملمول لتطوير األعمال التجاريـة يف  ويركز التقرير املعنون      -٥٧
 على مجاعة شرق أفريقيا كسبيل      دراسة مقارنة للربامج واللوائح القائمة    : مجاعة شرق أفريقيا  

وتدعو الدراسة إىل زيادة    . ة باهلاتف احملمول  ملعاجلة القضايا األوسع اليت تثريها املعامالت املالي      
التنسيق والتعاون يف اجملال التنظيمي على املستوى اإلقليمي لتوسيع نطاق اسـتخدام هـذه              

.  وهذه خطوة ميكن أن تعزز النمو االقتصادي اإلقليمـي         -التكنولوجيا داخل بلدان املنطقة     
الفـضاء  قـوانني    شرق أفريقيا املعنية ب    مل مجاعة التقدم الذي أحرزته فرقة ع    بالتقرير  وُيسلّم  

يف إعداد مبادئ توجيهية إقليمية بشأن املعـامالت اإللكترونيـة، والتوقيعـات            اإللكتروين  
اإللكترونية والتوثيق اإللكتروين، ومحاية البيانات واخلصوصية، ومحاية املستهلك، واجلـرائم          

ادة التعاون التنظيمي يف جمال املعامالت      ويفيد التقرير بأن أحد اخليارات املتاحة لزي      . احلاسوبية
  .املالية باهلاتف احملمول هو االضطالع بأعمال مماثلة لتعزيز توحيد معايري هذه اخلدمات

جتربة مجاعة شـرق    : ولوائح الفضاء اإللكتروين  قوانني  تنسيق  ويقّيم التقرير املعنون      -٥٨
ويناقش اجلزء األول من التقرير احلاجة      .  يف اجلماعة  الفضاء اإللكتروين  حالةَ تشريعات    أفريقيا

ـ   . القوانني يف املنطقة  تلك  إىل التنسيق اإلقليمي والتحديات اليت تعترض تنفيذ         زء ويقـدم اجل
ويتيح التقرير أيضاً معلومات    . يف كل بلد  الفضاء اإللكتروين   قوانني  الثاين عرضاً مفصالً حلالة     

ل توثيق التقدم احملرز، ووصف عملية اإلصالح       قّيمة للبلدان النامية من خارج املنطقة من خال       
  .الفضاء اإللكتروينقوانني ملعايري التشريعية لضمان تنسيق القانوين، وحتديد أفضل ا
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 إىل أن اخـتالالت العـرض       ٢٠١٢استعراض النقل البحري،    وينبه التقرير املعنون      -٥٩
ري من شركات الشحن،    والطلب تؤدي إىل ضغط أسواق الشحن وانكماش املوارد املالية للكث         

هوامش ألن هذا الوضع يؤدي عادة إىل اخنفاض أسعار الشحن وانكماش اإليرادات وتآكل             
ومع ذلك فالتأثري الصايف الخنفاض األسعار على التجارة، وخباصة فيما يتعلق بالبلدان            . الربح

.  إىل حد ما  النامية اليت تتحمل تكاليف نقل أعلى بشكل غري متناسب، ميكن أن يكون إجيابياً            
. وهناك تطور أيضاً يف اإلطار القانوين والتنظيمي الدويل األساسي الداعم للنقـل والتجـارة          

املطالبات البحريـة،   يف سياق   ويشري االستعراض إىل تطورات هامة متعلقة بتحديد املسؤولية         
. البيئيةوتيسري التجارة، واألمن البحري وأمن سالسل اإلمداد، والسالمة البحرية، والقضايا           

وخيلص التقرير إىل أنه ال يوجد حل مباشر وحيد للتحدي املتمثل يف جعل النقـل البحـري         
مستداماً بيئياً، وإىل أن التحول حنو نظم لنقل البضائع تكون أكثر استدامة وقدرة على التأقلم               

 وتشمل االستراتيجيات املالئمة يف هذا اجملال اعتماد نظم نقـل أكفـأ يف            . هو أمر ضروري  
استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام أنواع وقود أنظف، والتحول إىل وسائط نقل أنظـف،             

  .وتكييف العمليات اللوجستية
 فيحلل تدابري تيـسري     تيسري التجارة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية     أما التقرير املعنون      -٦٠

تفاقات التجارة اإلقليمية  اتفاقاً من ا١١٨اجلمارك وغريها من تدابري تيسري التجارة الواردة يف 
السارية حالياً يف مجيع أحناء العامل، وإدارة القواعد املتصلة بالتجارة، واإلجراءات اجلمركية،            

  .وحرية العبور
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، َتواصل التركيز على التنمية املستدامة يف ضوء مـؤمتر               -٦١

: ٢٠+الطريق إىل ريو  د الثالث من املنشور املعنون      وركز العد . األمم املتحدة للتنمية املستدامة   
على االلتزامات والنتائج الكفيلة بتقـدمي مقترحـات        من أجل اقتصاد أخضر توجهه التنمية       

ويف السياق نفسه، أُعد تقرير عن حتسني النظم        . مبتكرة لتعزيز استراتيجيات التنمية املستدامة    
ويبحث التقرير الـسياق    .  االستخدام املستدام  الدولية للتجارة يف جلود الزواحف بناًء على      

املتغري يف التجارة يف الزواحف هبدف تعزيز آلية قائمة على السوق من أجل احلفـاظ علـى                 
التجـارة والتنـوع    ويبني التقرير املعنـون     . الزواحف وموائلها واستعماهلا على حنو مستدام     

 اإلمكانيـات   ية يف أمريكا الالتينيـة    اخلربات املكتسبة يف جمال التجارة البيولوج     : البيولوجي
  .املتاحة لتطوير ممارسات مستدامة يف جمايل اإلدارة البيئية والتجارة

وشكلت سياسات وقوانني املنافسة جماالً آخر ضمن التجارة الدولية أُجريـت فيـه          -٦٢
 مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وزامبيـا       ثالثة بلدان هي    فقد أُعد تقرير عن     . حتليالت رئيسية 

ويتـضمن التقريـر    . وزمبابوي يتعلق باستعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة       
. تقرير كل واحد منها    ، إضافة إىل  تقييماً مقارناً لقوانني وسياسات املنافسة يف البلدان الثالثة       

واسُتعرض التقرير خالل اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني وسياسـات             
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استعراض نظراء طوعي لقانون وسياسة املنافـسة يف       أُجري  وباملثل،  . ٢٠١٢افسة يف عام    املن
  .نفسهاالجتماع يف تقريره ُدرس ومنغوليا، 

يف إطار مواصلة حتليالته للمسائل املتعلقة باألفضليات التجارية،        أصدر األونكتاد،   و  -٦٣
ويبحـث  .  صادرات أقل البلدان منواً  قواعد املنشأ وإجراءات املنشأ املطبقة على     تقريراً بعنوان   

أفضل اخليارات العمليـة    يف  نظر  من ال أقل البلدان منواً    من منظور متكني    التقرير قواعد املنشأ    
  .األفضلياتالبلدان اليت تطبق اليت تليب احتياجاهتا واحتياجات 

ـ        ويقدم املنشور املعنون      -٦٤ : سفناملسؤولية والتعويض عن التلّوث النفطي الناجم عن ال
حملة عامة على اإلطار القانوين الدويل املتعلق باألضرار الناجتة عن التلّوث النفطي الناجم عـن               

 نبذة حتليلية عن اإلطار القانوين املعقد، ويسلط الضوء على االعتبارات املتعلقة برسم             الناقالت
امية، على  السياسات الوطنية، من أجل مساعدة واضعي السياسات، وال سيما يف البلدان الن           

  .تقييم مزايا اعتماد وتنفيذ الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
املتاحـة علـى    ) UNCTADstat(وما زالت قاعدة بيانات إحصاءات األونكتـاد          -٦٥

اإلنترنت، تقدم إىل واضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة بيانات هامـة بـشأن            
املالية الدولية، ومؤشر ربط خطوط النقل البحـري،     التجارة العاملية، واالستثمار، والتدفقات     

  .وبشأن التنمية، ُيسترشد هبا يف حتليالهتم التجريبية ويف اختاذ قراراهتم
ويواصل األونكتاد تعزيز دوره يف جمايل البحث والتحليل بشأن الـسلع األساسـية               -٦٦

ية املعتمدة علـى الـسلع      ، أي البلدان النام   لعمالئهوالقضايا املتصلة بالتجارة، ذات األمهية      
وخالل هذا العام، أصدرت األمانة عدداً من املنشورات من بينـها املنـشورات             . األساسية

  :الرئيسية التالية
تـاد عـن الـسلع     تقرير األونك (تقرير حتليلي رئيسي عن السلع األساسية         )أ(  

يا اآلنية املتصلة بتجارة    يقدم حتليالً متوازناً ونقدياً للقضا     )سيصدر الحقاً  -األساسية والتنمية   
  السلع األساسية والتنمية؛

، الذي يقدم عرضـاً عامـاً       ٢٠١٢حالة االعتماد على السلع األساسية،        )ب(  
وتصور العروض البيانية اآلفاق اإلقليمية     .  بلداً نامياً  ١٥٤للحالة املتصلة بالسلع األساسية يف      

  ؛٢٠١٠-٢٠٠٩ النامية خالل الفترة والعاملية لالعتماد على السلع األساسية يف البلدان
احملافظة على القيمة على النحو األمثل يف البلدان        : االستخراجيةالصناعات    )ج(  
، الذي ركز على سبل حتسني احملتوى احمللي، واستكشف التحديات الـيت            )٢٠١٢ (املضيفة

يفية اسـتغالل   تعترض حتقيق قيمة مضافة واحملافظة على القيمة يف قطاع املوارد الطبيعية، وك           
وعرض التقرير  . الفرص املتاحة يف هذا اجملال يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية           

جتارب ثالثة بلدان غنية باملوارد الطبيعية ُيعترب فيها إنشاء إطار قانوين وتنظيمي شرطاً مسبقاً              
  لزيادة احملتوى احمللي يف الصناعات االستخراجية؛



TD/B/WP/249 

GE.12-52110 22 

، منشور نصف سنوي بـدأ يـصدر يف          إىل السلع األساسية   نظرة ُعجلى   )د(  
ويقدم املنشور بيانات شاملة مصورة عن السلع األساسية تتعلق بقضايا          . ٢٠١١مارس  /آذار

وجيمع هذا املنشور معلومـات     . الساعة ذات األمهية للبلدان النامية املعتمدة على هذه السلع        
لسلع األساسية ويعرضها وينشرها بـشكل      إحصائية دقيقة وذات صلة عن األسواق الدولية ل       

  واضح ووجيز وسهل االستعمال؛
تعزيـز  : املنشور املعنون متكني البلدان من اخلروج من فئة أقل البلدان منواً            )ه(  

، الذي يدرس بدقـة تـأثري األزمـتني         دور السلع األساسية وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي      
العاملية يف الوقود على أقل البلدان منواً املعتمدة على الـسلع           العامليتني املالية والغذائية واألزمة     

املنشور أيضاً، على وجـه     ويتضمن  .  وعلى آفاق خروجها من فئة أقل البلدان منواً        ساسيةاأل
أقل فئة  اخلروج من   اخلصوص، تقييماً للتحديات والفرص واآلفاق فيما يتعلق باستيفاء معايري          

ويتـضمن  . ز دور السلع األساسية وزيادة اإلنتاجيـة الزراعيـة        ، وال سيما بتعزي   البلدان منواً 
 لعدة دراسات حاالت إفرادية بشأن قضايا قطاعية ومواضـيعية ذات أمهيـة             املنشور توليفاً 

استراتيجية ألقل البلدان منواً، ويقدم حتليالً سياساتياً باإلضافة إىل توصيات الختاذ إجـراءات             
ويهدف املنشور إىل إحراز تقدم يف املداوالت اليت    . والدويلعلى املستويات الوطين واإلقليمي     

 والتنمية وغريه من اهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة بـشأن             لتجارةجيريها جملس ا  
ويف هذا الصدد، نـوقش املنـشور يف الـدورة التاسـعة            . القضايا املتعلقة بأقل البلدان منواً    

.  الذي اعتمد جمموعة من االسـتنتاجات املتفـق عليهـا         واخلمسني جمللس التجارة والتنمية،   
 جمللس املنظمة الدولية للنب اليت ُعقدت يف لنـدن، يف           ١٠٩ الدورة   وُعرض املنشور أيضاً يف   

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ٢٤الفترة من 

  نشر املنشورات على النحو األمثل  -دال  

  زيادة إتاحة املنشورات اإللكترونية  -١  
مكتبـة  قد تعزز النشر اإللكتروين بفـضل       و. بعض األمثلة التغريات اجلارية   توّضح    -٦٧

وما زالـت   . املعهد االفتراضي اليت تتيح إمكانية البحث يف النصوص بأكملها على اإلنترنت          
املنشورات املتعلقة بالقضايا املتصلة بالتجارة ُتوزَّع إلكترونياً بانتظام عن طريق شبكات مثل            

سل الرسالة اإلخبارية املتعلقة بالنقل إلكترونياً إىل عـدد         روُت. االجتماعية ومشبكة حبوث العل  
واالشتراك جمـاين علـى املوقـع       ). ٣ ٠٠٠حنو  (كبري ومتنام بشكل متزايد من املشتركني       

  .www.unctad.org/transportnews: اإللكتروين

   املنشورات الرئيسية صدوراإلعالنات الصحفية عن  -٢ 
 مؤمترات صحفية يف خمتلف     ١٠٤د خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير       نظم األونكتا   -٦٨

  . تقريراً ومنشورا١٢ًأحناء العامل لإلعالن عن إصدار 
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وُتنظّم اإلعالنـات   . نشاطوتصاغ استراتيجية نشر توضع خصيصاً لكل تقرير أو           -٦٩
ـ  . املنشورات يف وقت واحد يف بلدان ومناطق خمتلفة       صدور  الصحفية عن    ان مـن   وإذا ك

 مـع  -احملتمل أن يغطي العْرض يف وسائط اإلعالم الوطنية مجهوراً عريضاً، ُيعرض التقريـر       
وتشمل احلملة اإلعالمية البـث     .  اإلصدار ريخ يف وقت قريب من تا     -املؤقت  تطبيق احلظر   

اإلذاعي والتلفزيوين، وتقدمي عروض يف جمموعة واسعة ومتنوعة من املؤسسات األكادمييـة            
التقارير الرئيـسية   صدور  عمليات اإلعالن عن    فرصة  األونكتاد  ويغتنم  . أخرىومؤسسات  

  .ملخاطبة الصحافة عدة مرات يف السنة يف مراكز إعالم رئيسية
 يف مـؤمترات    ٢٠١٢ير أقل البلدان منواً،     وقد ُبذل جهد خاص هذا العام لتقدمي تقر         -٧٠

شرة احلكومات والفئات السكانية املعنيـة  صحفية يف أقل البلدان منواً، لُتطلَع على املنشور مبا       
. أكثر من غريها بتركيز التقرير بوجه خاص على التحويالت املاليـة ومعـارف املغتـربني              

انظـر  (وُعقدت مؤمترات صحفية، مبشاركة عدد من املسؤولني احلكوميني، للدعاية للتقرير           
 مقاالت صـحفية،    ١٠٥ بيانات صحفية، و   ٣وأدى االهتمام بالتقرير إىل إصدار      ). اإلطار

  .وإجراء عدة مقابالت
حنو جيل جديد من سياسات االستثمار      : ٢٠١٢وأُعلن عن تقرير االستثمار العاملي،        -٧١
 مؤمتراً صحفياً وإحاطة إعالمية يف شىت أحناء العامل، أدت على الفور إىل اهتمام كبري               ٦١يف  

ـ    . من واضعي السياسات على أعلى مستوى      ضاً يف الـدورة التاسـعة      وأُعلن عن التقرير أي
واستجابةً لعدد كبري من الطلبات     .  والتنمية وُعرض على الوفود فيها     التجارةواخلمسني جمللس   

الواردة من البلدان املتقدمة والبلدان النامية بشأن تقدمي التقرير إىل واضعي السياسات، ُعرض             
ية املستدامة كذلك علـى     التقرير واإلطار الشامل لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنم        

 وجنوب أفريقيا، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا           ونس،أعلى مستوى يف ت   
  .الشمالية، والصني، وفنلندا، وأملانيا، وسويسرا، وتايلند، والنمسا، وهولندا

 يف جنيف وباريس وداكـار      ٢٠١٢وأُعلن عن تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا،          -٧٢
  ومقابلة يف التلفزيون واإلذاعـة      مقاالً صحفياً  ٦٠وسلط حوايل   .  أبابا وجوهانسربغ  وأديس

وأُعلن عن التقرير يف أديس أبابا بالتعاون مع اللجنة االقتـصادية           . الضوء على نتائج التقرير   
وُنشر التقرير أيضاً عن طريق تقدمي عروض خمتلفة للطـالب األكـادمييني خـالل          . األفريقي

اسية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، وللدول األعضاء أثناء الدورة التاسعة            جوالهتم الدر 
ونوقشت نتائج التقرير يف حلقة عمل ُنظمت يف نـريويب          . واخلمسني جمللس التجارة والتنمية   

  ".التحديات والفرص أمام أفريقيا:  واالقتصاد األخضراملالنمو الش"بعنوان 
 يف مؤمترات صحفية وحلقـات دراسـية        ٢٠١٢،  وُعرض تقرير اقتصاد املعلومات     -٧٣

أخرى يف جنيف، وأديس أبابا، وبانكوك، وبريوت، والهور، ولندن، وميديلني، وموسكو،           
وتوىل موظفو األونكتاد تقدمي    . ونيودهلي، وسان سلفادور، وساو باولو، وتونس، وويندهوك      

 عدد من شركاء    ويف حاالت أخرى، ساعد   .  واحللقات تالعروض خالل بعض تلك املؤمترا    
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ومن هؤالء الشركاء الرئيسيني اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة        . األونكتاد يف نشر التقرير   
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا،           

وخدمات املعلومـات،    والتحالف العاملي لتكنولوجيا     م،وخمتلف مراكز األمم املتحدة لإلعال    
وأمانة الكومنولث، ومنظمة الكومنولث لالتصاالت، واملعهد االفتراضي، واللجنة التوجيهية         

وأتاحت هذه العروض فرصة للتواصـل بـني        . الربازيلية لإلنترنت، وحكومتا فنلندا وأملانيا    
اء حوار   واالتصاالت، ومسحت بإجر   املعلوماتاألونكتاد وطائفة واسعة من خرباء تكنولوجيا       

بشأن السياسات الدولية فيما يتصل بتسخري تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض            
  .التنمية
 يف تسع مدن يف خمتلف أحناء العامل        ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار،    وأُعلن عن     -٧٤
جنيف، وبانكوك، ونريويب، ودار السالم، وأديـس أبابـا، ونيـودهلي، وبنغـالور،             : هي

 ونظم األونكتاد أيضاً حلقة عمل ليوم واحد بالتعـاون مـع          . يهسوسان خو ربغ،  وجوهانس
بشأن أفضل السبل لفهم وتنفيذ     ) نيودهلي( النامية   بلدان نظام البحوث واملعلومات لل    مؤسسة

وأتاحت مناسبات اإلعالن واحللقات الدراسـية فرصـاً        . نتائج التقرير يف سياق بلدان آسيا     
من الوكاالت الوطنية ومؤسسات البحوث املعنيـة بالـسياسات         للتواصل مع طائفة واسعة     

ونالت مناسبات اإلعالن تغطية    . كاروسائر أصحاب املصلحة من أوساط التكنولوجيا واالبت      
واسعة النطاق يف وسائط اإلعالم سواًء يف الصحف اليومية أو يف املواقع اإللكترونيـة الـيت                

شـهدت   إحاطة موجهة إىل الدول األعضاء       توُنظم. www.scidev.netحتظى بالتقدير مثل    
  .صياتهحضوراً كبرياً وأتاحت فرصة للمندوبني لدى األونكتاد ملناقشة التقرير وتو

وُعرض التقرير النهائي بشأن استعراض سياسـة العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف               -٧٥
لسياسات واألكادمييني   واضعي ا  املشاركني ميثلون اجلمهورية الدومينيكية على جمموعة واسعة من       

 ُنظم باالشتراك مع وزارة التعليم العايل والعلم        نشاطوقطاع األعمال التجارية واجملتمع املدين أثناء       
استنتاجات على  تعقيبات  وقدم حنو سبعني مشاركاً     . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢١ يف   لتكنولوجياوا

دوا على أمهية أنشطة املتابعـة لتيـسري        التقرير وتوصياته أشادوا فيها بوجاهة الوثيقة وفائدهتا وشد       
  .وحظي احلدث بتغطية واسعة يف وسائط اإلعالم الدومينيكية. تنفيذ التوصيات

  ٢٠١٢ يف عام ُعّممت على املنشورات اليت أمثلة
تسخري التحويالت املالية ومعارف املغتربني لبناء القـدرات        : ٢٠١٢ أقل البلدان منواً،     تقرير

  اإلنتاجية
  ؛نوفمرب/ تشرين الثاينُنشر يف  •
  ؛ بيانات صحفية٣  •
إثيوبيا، أوغندا، بلجيكا، بنغالديش، بورونـدي، تايلنـد،        :  مؤمتراً صحفياً  ٢٥  •

تركيا، توغو، جزر القمر، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، روانـدا، زامبيـا،            
 السنغال، سويسرا، غامبيا، غانا، فرنسا، الكونغو، مدغشقر، مـصر، اململكـة          
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  ؛دة، ميامنار، نيبال، هاييتاملتح
  . قصاصة صحفية١٣٨ُجمعت   •

  صناعة الرباجميات والبلدان النامية: ٢٠١٢ اقتصاد املعلومات، تقرير
  ؛نوفمرب/ُنشر يف تشرين الثاين  •
  ؛بيان صحفي واحد  •
االحتاد الروسي، إثيوبيا، باكـستان، الربازيـل، تايلنـد،         :  مؤمتراً صحفياً  ١٢  •

  ؛اململكة املتحدة، ناميبيا، اهلند كولومبيا، لبنان، السلفادور، سويسرا،
  . قصاصات صحفية١٠٨ُجمعت   •

  سياسات النمو الشامل واملتوازن: ٢٠١٢ التجارة والتنمية، تقرير
  ؛سبتمرب/ُنشر يف أيلول  •
  ؛ بيانات صحفية٣  •
، األرجنتني، أملانيا، الربازيل، تايلند، تونس، جنوب أفريقيا      :  مؤمتراً صحفياً  ١٤  •

 املغـرب،   ، مـصر،  ) البوليفارية -مجهورية  (الصني، فرنسا، فرتويال    سويسرا،  
  ؛اململكة املتحدة، اهلند

  . قصاصة صحفية٢٥٣ُجمعت   •
  حنو جيل جديد من سياسات االستثمار: ٢٠١٢ االستثمار العاملي، تقرير

  ؛يوليه/ُنشر يف متوز  •
  ؛ بياناً صحفيا١١ً  •
روسي، األرجنتني، إسبانيا، إكوادور، أملانيا، إيران      االحتاد ال :  مؤمتراً صحفياً  ٤٠  •

، إيطاليا، البحرين، الربازيل، بلجيكا، بنغالديش، بولندا،  ) اإلسالمية -مجهورية  (
تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، مجهورية ترتانيا املتحـدة، جنـوب           

 فرنسا، الفلبني،    سورينام، سويسرا، شيلي، الصني،    ،أفريقيا، زمبابوي، سلوفينيا  
، الكويت، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة      ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال  

املتحدة، موريشيوس، مولدوفا، النمسا، نيكاراغوا، اهلند، هنـدوراس، هونـغ          
  ؛، اليونان)الصني(كونغ 

  . قصاصة صحفية١ ٠٨٤ ُجمعت  •
  

        


