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

). TD/B/56/10/Rev.1(املنـشورات   ب ةاملتعلقوسياسته  ) TD/B/56/9/Rev.1(جمال االتصاالت   
وهتدف استراتيجية االتصاالت إىل اإلسهام يف تنفيذ والية األونكتاد، وزيادة إبراز أعمالـه،             

أمـا سياسـة    . وضمان فعالية نشر نواجته، وتعميم ممارساته اجليدة يف جمـال االتـصاالت           
ت حبيث يليب احتياجـات     املنشورات فترمي إىل إجياد إطار لتخطيط وإدارة برنامج املنشورا        

املنشورات واتساقها وطابعهـا    جدوى  البلدان النامية والعمليات احلكومية الدولية؛ وضمان       
تلقـي  فئات اجلمهور الرئيسية، و  بني  االبتكاري وجودهتا، وضمان نشرها على النحو األمثل        

عن طريق الفرقة   وقد طُِلب إىل األمانة أن تقدم سنوياً إىل اجمللس،          . تعقيبات من هذه الفئات   
العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، تقريراً عن تنفيذ استراتيجية االتصاالت           

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

أنشطة تتقامسها  والتوعية  فأنشطة االتصال واإلعالم    . تاالتصاال يف جمال    األونكتاد مسؤولية 
يف رئيـسي   بدور  واملعلومات والتوعية   االتصاالت  فرع  ويضطلع  . عب والوحدات مجيع الشُ 

تنسيق وقيادة عملية التواصل مع الصحافة ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين واملنظمات الدولية            
وتعمل دائرة الدعم احلكومي الدويل كهمزة وصـل        . مهور األوسع وغريها من اجلهات    واجل

عب هذه األنشطة عن طريق التواصل الذي يستهدف        وتعزز الشُ . رئيسية مع الدول األعضاء   
جماالت عمل كل منها، أي واضعي السياسات والقطاع اخلاص         اليت تشملها   فئات اجلمهور   

 دائرة التعاون التقين االتصال باملاحنني، والشركاء املؤسـسيني،         وتنسِّق. واألوساط األكادميية 
ويتوىل . اإلنتاجيةالقدرات  ة و بالتجارواملعنية  األمم املتحدة   موعة املشتركة بني وكاالت     اجملو

 تيسري عملية التنسيق والتخطـيط علـى        جملس التحرير لشؤون االتصاالت وجلنة املنشورات     
اجلهود الراميـة إىل  توجه سياسة املنشورات وجية االتصاالت استراتيوتظل  . الصعيد الداخلي 
  .والتوعيةتعزيز االتصال 

يناير /ويقدم هذا التقرير عرضاً عاماً لألنشطة املضطلع هبا يف الفترة من كانون الثاين              -٣
وقد ركَّز بشكل خاص على زيادة تعزيز وجود األونكتاد         . ٢٠١٣ديسمرب  /إىل كانون األول  
ترنت، مبا يف ذلك توفري معلومات سهلة االستعمال ويف الوقت املناسب لفئات على شبكة اإلن

اجلمهور املستهدفة والوفية، واستحداث أدوات وبوابات شبكية، وإجراء حتسينات تقنية على           
من التوعية  وعزز األونكتاد أيضاً على حنو قابل للقياس أنشطة         . هيكل املوقع ووسائل البحث   

  .واصل االجتماعيخالل أدوات وسائط الت
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  والتوعيةوسائل االتصال   -أوالً  

  تعزيز وجود األونكتاد على شبكة اإلنترنت  -ألف  

  unctad.orgإدخال حتسينات على احملتوى الشبكي ملوقع   -١  

  إدماج مواقع شبكية خارجية قائمة بذاهتا    
ضم يات  املوقع الشبكي لألونكتاد، كان من بني األولو      حمتوى  باإلضافة إىل حتديث      -٤

، مبا يف ذلك اجلزء الـشبكي       unctad.orgقائمة بذاهتا يف موقع     وإدماج مواقع خارجية كانت     
الكامل لشعبة التكنولوجيات واللوجستيات، واملوقع الشبكي الفرعي الذي يتناول التجـارة           

مـن  احملتوى بالكامل   استرجاع  ونتيجةً لذلك، ميكن    . والبيئة وتغيُّر املناخ والتنمية املستدامة    
  .يف املوقع املتكامل البحث خالل

  بوابة املندوبني    
 وهي توفر للمندوبني معلومات     ،٢٠١٢ديسمرب  /أُطلقت بوابة املندوبني يف كانون األول       -٥

وميكن دخول هذه البوابة من خالل رابط على املوقع الشبكي          . إضافية غري متاحة لعامة اجلمهور    
  .بناًء على طلبها ،وكلمة سرللدخول ضاء على اسم لدول األعوحتصل ا. لألونكتاداالعتيادي 

وتقّدم البوابة جدوالً زمنياً تفاعلياً لالجتماعات واألنشطة وتتيح للمندوبني تسجيل            -٦
هبا، املتصلة  وثائق  الوتقدم البوابة حتديثات عن االجتماعات و     . شتراك يف اجتماعات حمددة   اال

  .ا والوثائق املقيدة التوزيعمبا يف ذلك مشاريع االستنتاجات املتفق عليه
. دليل للمندوبني اجلدد  وقد أُضيف   . وحتتوي أيضاً على الشواغر احلالية يف األونكتاد        -٧
ة اليت أحصت االطالع على أكثـر       الستخدام البواب أمساءهم   مندوباً   ١٥٠سجَّل أكثر من    و
  . صفحة٢ ٧٠٠ من

   بالفرص الوظيفيةفرع املوقع الشبكي املتعلِّق    
قـوائم  ليشمل أحـدث  التوظيف فرع إىل املنظمة، ُعزِّز مؤهلني تذاب موظفني   جال  -٨

اخلدمة اليت تقدم وصفاً لشروط     األمم املتحدة   الشواغر يف األونكتاد من خالل بوابة وظائف        
  . وعمليات التعينيالوظيفية يارات اخلو

  ٢٠١٥األونكتاد وجدول أعمال التنمية املستدامة ملا بعد عام     
 موادَّ إخباريـة    ٢٠١٥عملية ما بعد عام     املتعلق ب موقع فرعي خمصص للعمل     يشمل    -٩

ألمم املتحدة  الصادرة عن ا  الرأي املواضيعية   مبقاالت  لسياسات، وقائمة   لوبيانات وموجزات   
االستقصائية العاملية  األمم املتحدة   اليت أسهم األونكتاد يف إعدادها، فضالً عن رابط لدراسة          و

  .واملتعلِّقة بأولويات الناس يف سبيل عامل أفضل" ٢٠١٥عاملي " ةاملعنون
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  مواقع شبكية خمصصة للمؤمترات    
تسهيل تقدمي املعلومات والوثائق وتيسري التسجيل يف األنشطة الرئيسية، اسُتحِدث          ل  -١٠

عدد من املواقع الشبكية التفاعلية املخصصة للمؤمترات، مثل منتـدى اخلـدمات العـاملي              
، والذكرى السنوية الثالثني لتأسيس فريق اخلـرباء        ٢٠١٣وة العامة لعام    ، والند ٢٠١٣ لعام

  .واإلبالغللمحاسبة املعين باملعايري الدولية العامل احلكومي الدويل 
  :٢٠١٣التالية خالل عام اإلنترنت واسُتحدثت أدوات وبوابات   -١١

ت يف  السياسالواضعي   يقدم الدعم    الذي -إطار سياسات تنظيم املشاريع       )أ(  
  تصميم املبادرات والتدابري واملؤسسات من أجل تعزيز تنظيم املشاريع؛

أداة التطوير احملاسيب اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين             )ب(  
لقياس على اإلنترنت    وهي أداة تقييم     -باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكتاد       

 التحتية للمحاسبة يف بلد ما وميلها حنو تنفيذ املعايري واملمارسات الدولية            مستوى تطور البنية  
  ؛ دولياًاملتفق عليها

 أكثر   تقدِّم البوابة اليت أُعيد تصميمها واجهةً تفاعليةً       -  )١()دمفاس(بوابة    )ج(  
يف التوقيـت املناسـب     ملعلومات اجلديـدة،    اوهي تيسِّر نشر    . وظائف جديدة و،  تطوراً
االتصاالت بني برنامج دمفاس واجلهات املعنية به، وتقدم خدمات جديـدة مـن               وحتسِّن

  خالل حيز آمن؛
يتميز  مستودع البيانات الشبكي الذي      -هيئات تيسري التجارة حول العامل        )د(  

بواجهة سهلة االستعمال وخريطة تفاعلية، ويساعد الدول األعضاء يف إنشاء أو تعزيز هيئات             
  . حالة قطرية٨٠م حالياً أكثر من ويقد. تيسري التجارة

  للبوابات الشبكيةمنتظمة حتديثات     
  .تقدِّم بوابة مشروع التعاون التقين لألونكتاد حتديثات منتظمة  -١٢
وتدعم منصة برنامج التدريب من أجل التجارة املشاركني مبوادَّ تدريبيـة وغـرف               -١٣

ـ     للمحادثة ومنتديات واختبارات وتقييمات واستبيانات لل       ملـوارد   ةرأي، مبا يف ذلك مكتب
  .تعليمية متعدِّدة الوسائط وعروض مصوَّرة

 للمعهد االفتراضي وصول األوساط األكادمييـة بـسهولة إىل          الشبكيويتيح املوقع     -١٤
مكتبة على شبكة اإلنترنت مـزوَّدة      ، مبا يف ذلك     صلة بالتجارة والتنمية  الموارد تعليمية ذات    
وأُضيف نظام تنبيه عـن     . األونكتادحبوث  نشورات  الكاملة مل نصوص  البإمكانية البحث يف    

ويتضمَّن املوقع أيضاً مكتبة ملوارد تعليمية متعدِّدة       . طريق الربيد اإللكتروين إىل املوقع الشبكي     
__________ 

 .إدارة الديون والتحليل املايلنظام  )١(
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وأنـشطة املعهـد    يف جمال البحوث    األونكتاد  ألنشطة  عروض مصّورة   تدور حول   الوسائط  
اجلديدة موقع شبكي مصّغر باللغـة الـصينية        املعامل  ومن  . تاالفتراضي املتعلِّقة ببناء القدرا   

 اتدليل عملي لتحليل السياس"للنشرة املشتركة بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية املعنونة      
ويقدم املوقع الشبكي أيضاً منرباً للتعلم اإللكتـروين خمصـصاً لـدورة املعهـد              . "التجارية

تجارة والفقر وهي دورة لألكادمييني يف البلدان النامية والبلدان         وضوع ال مباملتعلقة  لكترونية  اإل
  .مبرحلة انتقاليةاقتصاداهتا اليت متر 

وتقدم البوابة اإللكترونية لنظام املعلومات التجارية عن السلع األساسية معلومـات             -١٥
 علـى    عن العوامل اليت تـؤثر     -اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية    هي   -حمدثة بثالث لغات    

خبصائص املنتجات وقيمة    بدءاً   -عشرة عناوين   مقسمة إىل   والبوابة  .  األساسية أسواق السلع 
مبنظمات املنتجات الرئيـسية    روابط  وتشمل  . أسواق الصادرات وأسعارها  وانتهاًء ب احملاصيل  

ومتثل البوابة أداة إلدارة املعارف ملساعدة احلكومات،     . وجمموعات البحث الدولية واجلامعات   
  .واملنتجني احملليني، والتجار يف حتليل االجتاهات وفرص السوق

سياسات االستثمار آخر املعلومات عن سياسات االسـتثمار الوطنيـة          حمور  ويقدم    -١٦
منتدى إلكتروين للنقاش وقاعدة بيانات لسياسات      تيح  يووالدولية وأخباراً تتعلَّق باالستثمار،     
  .لمنشوراتاالستثمار ميكن البحث فيها ومكتبةً ل

  unctad.orgوقع األونكتاد الشبكي ملالتقنية التحسينات   -٢  
. تقنية على موقعه الـشبكي    إدخال حتسينات    ركّز األونكتاد على     ،٢٠١٣يف عام     -١٧

وجرى حتسني أداء حمّرك البحـث      . أثناء االنتقال إىل املوقع اجلديد    تنقية البيانات   واستمرت  
ومت تطـوير   . لرئيسية وصفحات األجـزاء األخـرى     ومشل ذلك أداء الصفحة ا    . وخصائصه

  .إحصاءات عن عدد زيارات الصفحات وعدد حاالت ترتيل الوثائقلتوفري واعتماد نظم 
عب الفنيـة   الـشُ املوقع بكامله تفويض    لبنيان  وتتيح التغريات والتحسينات اهليكلية       -١٨

  . تدرجيياً بأسلوب ميسَّر يف إتاحة احملتويات

  unctad.orgملوقع بكية قياسات الشال  -٣  
 ٢٠١٣يقدم اجلدول أدناه حملة عامة أولية عن بيانات زّوار املوقع الشبكي يف عـام                 -١٩

 /لكـانون األول  تقـديرات   ، و ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٥ -يناير  / كانون الثاين  ١(
  ).٢٠١٣ديسمرب 

رديـة للتقـارير    وللمرة األوىل، إحصاءات عن عمليات الترتيل الف      مجع األونكتاد،   و  -٢٠
  .٢٠١٣املنشورة عام الرئيسية 
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  عدد زيارات املوقع    

  الشهر
املوقع الشبكي 

  )٢٠١٢(القدمي 
املوقع الشبكي 

  )٢٠١٢(اجلديد 
unctad.org 

  تعليقات  )٢٠١٣(
  ٥٣٧ ١٠٧ صفر ٧٧٢ ١٣٨ يناير/كانون الثاين

  ٧٨٧ ١٠٦ صفر ٣١٩ ١٥٦  فرباير/شباط
  ٩٦٨ ١٣١ ٧٢٠ ٨٣ ٦٣٢ ٩٨  مارس/آذار

  ١٥٦ ١٣٥ ٥٨٤ ١٠٠ ٢٥١ ٣٠  أبريل/نيسان
  ٣٧٠ ١٣٣ ١٢١ ٨٨ ٨٤٠ ٤١  مايو/أيار

  ٢٩٦ ١١٤ ٦٤٨ ٦٧ ٨٩٣ ٣٥  يونيه/حزيران
  ١٤٨ ٩٧ ٢٣٦ ٧٣ ٧٦٩ ٢٣  يوليه/متوز
  ٠٥٥ ٨٦ ٤٧٤ ٦٦ ٢٩٢ ١٩  أغسطس/آب
  ٢٣٧ ١١٩ ٣٠٠ ٨٨ ٤١٥ ٢١  سبتمرب/أيلول

 /تشرين األول
  أكتوبر

٢٦٤ ١٢٩ ٩٩٠ ١٠٦ ٧٦٥ ٢٥  

 /تشرين الثاين
  نوفمرب

املتاحة الفترةالبيانات  تغطي   ٤٩٦ ١٣٢ ١١٢ ١١٨ ٢٥٦ ٢٣
/ تشرين الثاين  ١٥ إىل   ١من  

التوقعات تـساوي(نوفمرب  
  )ضعف األسبوعني األولني

 /كانون األول
  ديسمرب

اسـتناداً إىل عـامتقديرات   ١٥٨ ١٣٦ ٥٢٠ ١٢٠ ٦٣٨ ١٥
٢٠١٢  

  ٣١٤ ٢٩٣ ١ ٧٠٥ ٩١٣ ٨٤٢ ٦٣٠  اجملموع  

   التواصل االجتماعيوسائط  -باء  
، وسائط التواصـل االجتمـاعي    يف  تأثريه  و، عزز األونكتاد وجوده     ٢٠١٣يف عام     -٢١
  :يف ذلك تويتر وفليكر ويوتيوب مبا

ومنشوراته مواده اإلخبارية   فرة عن   اينشر األونكتاد املعلومات املتو    - تويتر  )أ(  
مستخدمو تـويتر   وهذه املواد يعيد نشرها عادة      . بهوتسجيالت الفيديو املتعلقة    واجتماعاته  

اآلخرون، مبن فيهم هيئات األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين، واألوسـاط األكادمييـة،             
تويتر ثالث مـرات    وقد زاد عدد متابعي األونكتاد على       . االنتباه إىل عمل األونكتاد   وتوجه  

 يف تـشرين    ٢٣ ٠٠٠ مـن     إىل أكثـر   ٢٠١٢ديـسمرب   / يف كـانون األول    ٨ ٠٠٠ من
ويعيد مستخدمو تويتر بث أكثرية رسائل األونكتاد، وُيعاد بث بعضها  . ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

   مرة؛٢٠حوايل 
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، يقوم األمني العام اجلديد لألونكتاد بإبـداء        ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١ منذ    )ب(  
ـ ديسمرب جتاوز   /حبلول كانون األول  ، و UNCTADKituyi@موقع  مالحظاته على    دد متابعيـه   ع

   متابع؛٥٠٠
وُتنـشر  . وبات فليكر مستودع الصور الرئيسي جلميع األنشطة الرئيـسية          )ج(  

صور ملختلف األنشطة، كما    أنشئت معارض   وقد  . الصور آنياً على املوقع الشبكي لألونكتاد     
  صور خمصصة لألمني العام؛معارض أُضيفت 
األونكتاد وهـو يوحـد     اخلاصة ب تسجيالت الفيديو   ويضمُّ يوتيوب مجيع      )د(  

صل األونكتاد إنتاج مقـاطع   ويوا.ألونكتاد عرب اإلنترنتاخلاصة با  عرض تسجيالت الفيديو  
 قصرية، حيثما يكون ذلك مناسباً وحسبما تسمح به املوارد، مـن أجـل التـرويج                فيديو

. زينويعرض األونكتاد أيضاً عرب هذا املوقع املقابالت اليت ُتجرى مع متحدثني بار           . ألنشطته
 كاملة بالفيـديو  تقدمي تغطية   لمع جامعة وبستر    شراكة  األونكتاد  أقام  وخالل الندوة العامة،    

  .هامةللحدث ومقابالت مع شخصيات 

   اهلدف اإلعالمية احملددةالنواتج   -جيم  
إىل جانب املنشورات املتكرِّرة وغري املتكرِّرة، يواصل األونكتاد إصدار عـدد مـن              -٢٢
وتتواصل اجلهود  . فئات اجلمهور املستهدفة  هبدف تلبية احتياجات    ،  التوعيةو االتصاالت   مواد

املذكورة أدنـاه،   املواد  اإلعالمية، كتلك   إتاحة املواد   اإلصدارات الورقية وضمان    للحد من   
  :بالشكل اإللكتروين وعلى املوقع الشبكي لألونكتاد

ع يقصد هبا ضـمان إطـال      وهي ورقات مواقف     - موجزات السياسات   )أ(  
أحدث احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الفكرية واملؤسسات األكادميية على          

وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،      . حبوث األونكتاد وحتليالته وأفكاره يف جمال السياسات      
  : أصدر األونكتاد أربعة موجزات للسياسات

(i) Capital Account Regulations and Global Economic Governance: The Need for 
Policy Space, No. 28, November 2013;  

(ii) The State of Industrial Development in Africa: Unexploited Opportunities amidst 
Growing Challenges, No. 27, August 2013;  

(iii) Growth and Poverty Eradication: Why Addressing Inequality Matters, UNCTAD 
Post-2015 Policy Brief Series No. 2, November 2013; 

(iv) UNCTAD and the Post-2015 Agenda, UNCTAD Post-2015 Policy Brief Series No. 
1, November 2013;  

هبدف " حملة سريعة "تعطي  ثائق إلكترونية   هي و  و -اإلخطارات اإللكترونية     )ب(  
 ، يف الوقت املناسب، باملنشورات واألحداث واالسـتنتاجات        الرئيسيني أصحاب املصلحة إعالم  

  والتوصيات واألخبار؛
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توجـه  أنـشطة حمـددة    منتظمة عن   حتديثات  وهي   -النشرات اإلخبارية     )ج(  
مطبوعـةً  كما توزع   ُتوزَّع النشرات اإلخبارية إلكترونياً     و. ن اجلمهور فئات مستهدفة م   إىل

  عند الطلب؛
وهو تقييم ، Global Investment Trends Monitor -االستثمار نواتج رصد   )د(  
، الـذي  Investment Policy Monitor للتطورات يف جمال االستثمار األجنيب املباشر؛ ودوري

 السياساتية الوطنية والدولية مـن جانـب بلـدان املنـشأ            يقدم معلومات عن االستجابات   
مـن  فقـط   ترتيل العـددين األولـني      بلغ عدد مرات    ،  ٢٠١٣ويف عام   . املضيفة والبلدان

Global Investment Trends Monitor مرة؛٣٥ ٠٠٠   
اتصال إلكترونية قصرية حبجـم     وهي مواد    -السريعة  لكترونية  اإل الرسائل  )ه(  

إىل أوسـاط تـرويج     شهرياً  شبكة الترويج الذكي    ترسلها  اليت  السريعة   الشاشة، كاألخبار 
بشكل منتظم  االستثمار العاملية، واألخبار السريعة عن اتفاقات االستثمار الدولية اليت ُترسل           

  إىل األوساط املعنية باتفاقات االستثمار الدولية؛
وسائط ة إىل   املوجهخطارات  اإلعلومات و املمذكرات  والنشرات الصحفية،     )و(  
الدول األعضاء  على  أيضاً  توزيعها  موّجهة إىل وساط اإلعالم، وجيري      نواتج  وهي   -اإلعالم  

 نشرة صحفية ومثـاين  ٥٠وقد أُرسل ما جمموعه . نشر على شبكة اإلنترنتُتواجملتمع املدين و  
 صحفي  ١ ٤٠٠ إخطار لوسائط اإلعالم عرب اإلنترنت إىل أكثر من          ١٦مذكرات إعالمية، و  

  العامل؛يف خمتلف أحناء إىل املراكز اإلعالمية لألمم املتحدة و
 من هـذه املـواد علـى        ٢٨٧ُنشرت  : مواّد إخبارية عرب شبكة اإلنترنت      )ز(  

ية عـن أنـشطة األونكتـاد       موجزات وحتديثات إعالمية آن   تشمل  وهي  . الصفحة الرئيسية 
  .زيارة ٦ ٠٠٠ إىلحة الصفوقد وصل عدد زيارات هذه . وبعثاته ومنشوراته واجتماعاته

  استهداف فئات اجلمهور الرئيسية  -دال  

  واضعو السياسات  -١  
التصاالت بوصفهم اجملموعـة املـستهدفة      اة  ياستراتيجيف  ُحدِّد واضعو السياسات      -٢٣

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

ويشكِّل النشر  . وتستهدف منشورات األونكتاد بصورة رئيسية واضعي السياسات        -٢٤
وتوصـي اسـتراتيجية    . والتوعيـة الفّعال جزءاً هاماً من جهود األمانة يف جمال االتصاالت          

االتصاالت أيضاً باستهداف واضعي السياسات مباشرةً عن طريق اجتماعات مع مـوظفي            
إشراك الربملانيني، وعن طريـق  بالرفيعة املستوى، الدورات األونكتاد، وعن طريق التفاعل يف      

فعلـى سـبيل املثـال،      . اإلحاطات اإلعالمية واألنشطة املشتركة مع االحتاد الربملاين الدويل       
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الحتاد الربملاين الـدويل    يف دورة ل   برملاين   ٣٠٠األمني العام اجلديد لألونكتاد كلمةً أمام        ألقى
 /املؤمتر الـوزاري التاسـع يف بـايل يف كـانون األول            إطار   يفوالربملان األورويب ُعِقدت    

  .٢٠١٣ ديسمرب
ومتثِّل االجتماعات الرفيعة املستوى بني األمني العام لألونكتـاد ونائبـه وكبـار               - ٢٥

واضعي السياسات وسيلةً فّعالة لتعزيز عمل األونكتاد يف جمايل الـسياسات واملـساعدة             
، اجتمع األمني العـام     ٢٠١٣ديسمرب  /تمرب وكانون األول  سب/بني أيلول يف الفترة   و. التقنية

اجلديد مع رئيس رواندا، ونائب رئيس وزراء الصني، ورئيس وزراء إثيوبيا، ونائب رئيس             
 ٢٠وألقى كلمةً أمام مؤمترين وزاريني لالحتاد األفريقي، وعقـد حـوايل            . وزراء ناميبيا 

  .اجتماعاً مع وزراء جتارة
سويسرا، يف الفترة   ب التاسع إلدارة الديون الذي ُعِقد يف جنيف،         وضم املؤمتر الدويل    -٢٦
رفيعي املـستوى   خرباء ومديرين وطنيني ودوليني ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين ١٥ و ١١بني  

يف جمال إدارة الديون ملناقشة القضايا املوضوعية املتعلِّقة بالديون اخلارجيـة واحملليـة، وإدارة              
  .واملالية العامةالديون 

وظلت مشاركة األونكتاد يف اجتماعات جمموعة العشرين قناةً هامة للوصـول إىل              -٢٧
والعـروض  الصادرة عن األونكتـاد     السياسات  تكون موجزات   واضعي السياسات، حيث    

وركزت . فئات اجلمهور املتخصِّصة توعية بالغة الفائدة ل   التجارة والتنمية أدوات    لتقرير  العامة  
 ويف اجتمـاع  . القضايا املتصلة بسياسات االقتصاد الكلي والتنميـة      اإلسهامات التقنية على    

 بالشؤون النقديـة    ة املعني ة الدولي ةاحلكومياألربعة والعشرين    هذه السنة نواب جمموعة      هدَعق
اإلقـراض واالقتـراض الـسياديني      املتعلقة بتعزيز   بادئ  امل األونكتاد   عرضالدولية والتنمية،   

  .جيات تنفيذهافضالً عن استراتي املسؤولني
حدود واليته ويف إطار منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها،           يف   األونكتاد،   ويتناول  -٢٨

خبطة اخلاصة األعمال التحضريية عمليات املتابعة املتصلة باستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية و 
ـ    . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام   دة ويستلزم ذلك تعاوناً وتنسيقاً مـع وكـاالت األمـم املتح

ويسعى األونكتـاد   . وصناديقها وبراجمها فضالً عن التعاون بني خمتلف شعب أمانة األونكتاد         
ويف هـذا الـسياق،     . ٢٠١٥ ملا بعد عام     ةوشاملواحدة  تنمية  خطة  إىل املسامهة يف حتديد     

شاركت املنظمة بالفعل يف إعداد عدد من التقارير على نطاق األمم املتحدة حـول هـذه                
حمددة عن التجارة والتنمية، وعن اجلهات الفاعلة اجلديدة يف         رأي  مقاالت   عن   املسألة، فضالً 

الشراكة العاملية للتنمية وأشكال هذه الشراكة، وعن متويل التنميـة املـستدامة، والعلـم،              
والتكنولوجيا واالبتكار، واحلماية االجتماعية، واستقرار االقتصاد الكلي، والنمـو الـشامل           

، ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     خطة  ونكتاد أيضاً يف احلوارات العاملية حول       وشارك األ . والعمالة
، حوار جنيف   ٢٠١٥وعقد، حبضور املستشارة اخلاصة املعنية بالتخطيط اإلمنائي ملا بعد عام           

وضـمَّ  . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩ يف   ٢٠١٥التنمية املستدامة ملا بعد عام      خطة  األول بشأن   



TD/B/WP/259 

GE.14-50010 10 

. ول األعضاء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوسـاط األكادمييـة         هذا احلوار ممثلني للد   
وحتّدث األمني العام اجلديد أيضاً أمام الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنميـة              

  .نوفمرب/ يف نيويورك يف تشرين الثاين،املستدامة
 علـى أعلـى     ،٢٠١٣ خالل عـام     ٢٠١٢العاملي  تقرير االستثمار   وتواصل نشر     -٢٩

واسُتخدم إطار سياسات االستثمار الذي شكّل املوضوع الفين للفصل الرابع من           . املستويات
التقرير استخداماً واسعاً يف حلقات العمل كما اسُتخدم كنصٍّ إطاري لعمليـة األونكتـاد              

  .الستعراض سياسات االستثمار
يـومني  ملدة ونكتاد حلقة عمل وعلى صعيد األعمال املتصلة بأقل البلدان منواً، عقد األ      -٣٠

شـارك فيهـا    " تسخري التحويالت املالية ومعارف املغتربني يف مجهورية السودان       "حتت عنوان   
وعقد األونكتاد أيضاً دورةً استمرت أربعـة  .  مسؤوالً حكومياً وبرملانياً يف اخلرطوم ٦٠حوايل  

 مـسؤوالً  ٧٠ر لفائـدة حـوايل   أيام عن القدرات اإلنتاجية والنمو االقتصادي واحلدِّ من الفق   
  . حكومياً أنغولياً

، استكمل األونكتاد استعراضات سياسـات االسـتثمار املتعلِّقـة        ٢٠١٣ويف عام     -٣١
، مبشاركة  مستوىوقُدِّمت االستعراضات على أعلى     . جبيبويت وموزامبيق ومنغوليا وبنغالديش   

أعـضاء يف   دول أخـرى     من   وزراء من حكومات البلدان املستفيدة وممثلني رفيعي املستوى       
آخرين من  وقُدِّم استعراض سياسات االستثمار اخلاص مبنغوليا إىل رئيس الوزراء و         . األونكتاد

  .كوميني يف البلداحلسؤولني املكبار 
بشأن القضايا االقتصادية الدولية الرئيسية، متاشياً      املتاحة  وال تزال الدورات التدريبية       -٣٢

، إىل جانـب العديـد      )TD/386(لألونكتاد  الدورة العاشرة     من خطة عمل   ١٦٦مع الفقرة   
احللقات الدراسية اليت ينظمها األونكتاد يف غالب األحيان باالشتراك مـع مؤسـسات              من

نتائج أحباثه وحتليالته وكـذلك توصـياته       بنشر  ألونكتاد  تسمح ل وطنية، تشكل أداة هامة     
ظِّمت ثالث دورات تدريبية شارك فيهـا       وقد نُ . السياساتبني واضعي   املتعلِّقة بالسياسات   

 شخصاً، وذلك يف كولومبيا وموريشيوس وسنغافورة وست دورات قـصرية   ٦٠ جمموعه ما
  .بشأن القضايا االقتصادية الدولية الراهنة

  الدول األعضاءباالتصال   -٢  
سعياً لتعزيز العالقات مع الدول األعضاء من خالل البعثات الدائمة لدى مكتـب               -٣٣
 ٤٠م املتحدة يف جنيف، اجتمع األمني العام اجلديد مع اجملموعات اإلقليميـة، وعقـد               األم

فطور شرع يف إقامة    اجتماعاً فردياً مع السفراء خالل األشهر األربعة األوىل من واليته كما            
. عشرة ممثلني دائمني يف إطار تبادل غـري رمسـي لـآلراء           تضم  مع جمموعات خمتلطة    عمل  

 مع مكتب االتصال التابع لألونكتاد يف نيويورك،        بالفيديومؤمترات  عقد  وأخذت الترتيبات ل  
 ، برئاسة نائب األمني العام لألونكتـاد      ،وُعِقد االجتماع األول بني أمانة األونكتاد يف جنيف       

  .ومندوبني يف نيويورك
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علومـات عـن    املولتعزيز الشفافية جتاه الدول األعضاء، واصل األونكتاد تقـدمي            -٣٤
رئيسية للموارد البشرية، مبا يف ذلك حالة مالك موظفي األونكتاد، والتقـدُّم يف             الت  ؤشراامل

حتسني التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، واملعلومات املتعلِّقة بتمثيل الـدول األعـضاء             
واستمر إرسال موجز شـواغر     . وظائف األونكتاد لشغل  حصاءات عن طلبات الواردة     اإلو

ُنِقل هـذا   مث  ،  ٢٠١٣أغسطس  /حىت آب بالربيد اإللكتروين   فئة الفنية شهرياً    األونكتاد من ال  
فرع التوظيـف يف املوقـع الـشبكي        وأدخل أيضاً حتسني على     . املوجز إىل بوابة املندوبني   

  .معلومات إضافية بطريقة تفاعلية وميسَّرةبإتاحة لألونكتاد 
وأنشطة األونكتاد األخـرى،    االجتماعات، واملنشورات،   اإلخطار ب وباإلضافة إىل     -٣٥

وهو دليل  نظمت األمانة دورة توجيهية للمندوبني وعرضت دليل األونكتاد للمندوبني اجلدد           
للدورة فضالً عن كونه مرجعاً يسهل على املندوبني اسـتخدامه خـالل          جديد مفيد مكمل    
اعاهتـا  املنظمة أيضاً إحاطات إعالمية متنوِّعـة بـشأن اجتم        وعقدت  . عملهم يف األونكتاد  
  .احلكومية الدولية

. وجرى التركيز على تقدمي التقارير الرئيسية ونتائج األحباث األخـرى إىل الوفـود              -٣٦
 أمام الوفود يف جنيـف يف سـياق         ٢٠١٣،  تقرير التجارة والتنمية  فعلى سبيل املثال، ُعرِض     

رك يف جلسة   ، ويف نيويو  ٢٠١٣سبتمرب  /اجتماعات جملس التجارة والتنمية املعقودة يف أيلول      
وُعرِض تقرير  . ٢٠١٣أكتوبر  /إحاطة إعالمية ُعقدت يف مقرِّ األمم املتحدة يف تشرين األول         

عن القدرة على حتمُّل الدين اخلارجي والتنمية على الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة يف              
  .، وجرت مناقشته فيها٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

ـ  ٢٠١٣سبتمرب  /ويف أيلول   -٣٧ تقريـر التنميـة االقتـصادية يف       رض األونكتـاد    ، ع
، عقـد دورة    ٢٠١٣ديسمرب  / أمام جملس التجارة والتنمية، ويف كانون األول       ٢٠١٣ أفريقيا

النمـو املقتـرن    : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً     تنفيذية جمللس التجارة والتنمية عرض خالهلا       
  .بالعمالة من أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة

  وسائط اإلعالم  -٣  
وقد ُجِمعـت يف    . كان لألونكتاد بروز إعالمي كبري خالل الفترة املشمولة بالتقرير          -٣٨

 قصاصة صحفية   ٥ ٥٠٠ حنو   ٢٠١٣نوفمرب  /يناير وتشرين الثاين  /الفترة ما بني كانون الثاين    
نـسبة  تلتقط سـوى     غري أن حمركات البحث املتاحة حالياً لألونكتاد ال       . متصلة باألونكتاد 

 وهـي نـسبة     -حمدودة من اإلشارات الفعلية إىل األونكتاد يف وسائط اإلعـالم العامليـة             
وما يفوت هذه احملركات، بوجه خاص، هو املـواد  .  يف املائة وفقاً للتقديرات    ٢٠ تتجاوز ال

 يف التقـارير اإلذاعيـة      ٢٠١٣وبرز األونكتاد أيضاً يف عـام       . املعدة بلغات أقل استخداماً   
ويف ظل عدم وجود أداة للرصد، يعتمد األونكتاد على املعلومات الـيت            . ونية الدولية والتلفزي

ترد من الشركاء اإلعالميني واملوظفني واملكاتب القطرية ملركز األمم املتحدة لإلعالم يف مجع             
  .معلومات لسجالته
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مهور، وجيري عادة تغطية أعمال األونكتاد يف وسائط اإلعالم املوّجهة إىل عامة اجل             -٣٩
مبا يف ذلك الصفحات األوىل للصحف الكربى وصفحات استقبال بعض مقدمي خـدمات             

فترد بانتظام يف    أما التغطية املتعمقة ألعمال األونكتاد املتعلقة بالسياسات والتحليل       . اإلنترنت
  .املنشورات املتخصِّصة

ثلي وسـائط    من مم  ٢٠٠وحيرص األونكتاد على تعزيز عالقاته املهنية مع أكثر من            -٤٠
ويقدم األونكتاد مـرتني أسـبوعياً      . يف جنيف  اإلعالم الدولية املعتمدين لدى األمم املتحدة     

املستجدات والتوقعات املتعلقة بأنشطته ومناسباته ويعقد جلسات إحاطة إعالمية للـصحافة           
 مـن   ويواصل الصحفيون اإلشادة باألونكتاد ملا يقدمه     . بدائرة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة    

ويعرب الصحفيون عن تقديرهم للفرصة اليت      . خدمات ومعلومات مناسبة من حيث التوقيت     
وألن . بشكل غري رمسي مع األمني العام لألونكتاد يف املناسـبات اهلامـة           للتحاور  ُتتاح هلم   

األونكتاد منظمة ليس هلا وجود ميداين، فإنه حيافظ أيضاً بنشاط على الروابط مع الصحفيني              
ن يف مراكز وسائط اإلعالم الرئيسية مثـل لنـدن وبـاريس وبـانكوك ودكـار              املوجودي

واستمر األونكتاد يف توسيع عالقاته مع منظمات األمم املتحـدة  . وجوهانسربغ وأديس أبابا 
وينّسق األونكتاد عن كثب مع دائرة شؤون اإلعالم بـاألمم          . األخرى ذات الوجود امليداين   

تواصل مع وسائط اإلعالم على نطاق األمم املتحدة بأكملـها  املتحدة بشأن اجلدول الزمين لل   
  .لضمان أقصى قدر من االهتمام اإلعالمي يف جنيف ويف امليدان على حد سواء

. واستمر بذل اجلهود من أجل خفض تكاليف النشر حيثما كـان ذلـك ممكنـاً                -٤١
إطـالق   خيـص    سيما فيما  واستعرض األونكتاد الطلب على النسخ الورقية للمنشورات، ال       

وُتتـاح  . وميكن ترتيل مجيع التقارير جماناً من املوقع اإللكتروين لألونكتاد        . التقارير الرئيسية 
 مع حظر -لوسائط اإلعالم إمكانية الوصول مسبقاً وعلى حنو مقيد بكلمة سر إىل منشوراهتا       

  . إلتاحة الوقت الكايف إلعداد التغطية اإلخبارية يف الوقت املناسب-النشر 
وقد تعاون األونكتاد مع منظمات وصناديق وبرامج أخرى تابعة لألمم املتحدة لدعم      -٤٢

وسـاعد األونكتـاد إدارة     . نشورات ولتوسيع نطاق التواصل مع وسائط اإلعالم      إطالق امل 
 ٢٠١٣تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل،        إطالقالشؤون االقتصادية واالجتماعية يف     

 ٢٠١٣التقريـر الـسنوي     سق األونكتاد أيضاً اإلعالن يف جنيف عن إصدار         ون. يف جنيف 
  .للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  اجملتمع املدين  -٤  
تؤكِّد استراتيجية االتصاالت على ضرورة زيادة إشراك اجملتمع املـدين يف أنـشطة               -٤٣

ات واحللقات الدراسية، وعن طريق تبادل      األونكتاد عن طريق حتسني املشاركة يف االجتماع      
وتويل االستراتيجية أمهية خاصة إلشراك منظمات اجملتمع املـدين مـن           . املعلومات إلكترونياً 

  .بلدان اجلنوب، وتدعو إىل إنشاء شراكات لتعزيز احلوار بشأن رسائل األونكتاد الرئيسية
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 ودعـم   ٢٠١٣دوة العامة لعـام     ويف الفترة اليت يشملها التقرير، نظم األونكتاد الن         -٤٤
مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف الدورة السنوية جمللس التجارة والتنمية، ويف التحاور غري             
الرمسي مع األمني العام لألونكتاد، ويف اجتماعات التشاور مع الُشعب، ورّتب الجتماعات            

  . فردية بني قادة رئيسيني يف اجملتمع املدين واألمني العام
  : وعلى وجه التحديد، تواصل األونكتاد مع اجملتمع املدين عن طريق ما يلي  -٤٥

هـي رسـائل    : اإلخطارات اإللكترونية املوّجهة ملنظمات اجملتمع املـدين        )أ(  
إلكترونية توجه مرتني يف األسبوع وتسلط الضوء على آخـر أخبـار األونكتـاد وأحباثـه           

 ٢ ٥٠٠ م اجملتمع املدين، ويستقبلها أكثر منومنشوراته، وتقدم معلومات عن األنشطة اليت هت
  ؛٢٠١٣  إخطاراً إلكترونياً موجهاً ملنظمات اجملتمع املدين عام٢٤وقد ُنِشر حوايل . مشترك

هي رسائل معّدة خصيصاً لُترسل إىل خنبة       : الرسائل اإللكترونية املخصصة    )ب(  
ات حمددة وعلـى فـرص      من منظمات اجملتمع املدين إللقاء الضوء على مناسبات ومنشور        

  حضور املؤمترات؛
كخطوة لتحسني التواصل مع اجملتمع املدين وحتـسني  : قاعدة بيانات حمّسنة   )ج(  

. إدارة االتصاالت املتزايدة، اسُتحِدث نظام جديد لالشتراك يف هذه اخلدمة عـرب الـشبكة             
إلغاء االشـتراك   ويسهِّل استخدام النظام اإللكتروين على املستخدمني االشتراك يف اخلدمة و         

  ؛ اخلاصة هبموحتديث معلومات االتصال
موقع األونكتـاد اإللكتـروين     فروع  من  فرع  ُخصص  : بوابة اجملتمع املدين    )د(  

  ملوارد حمددة موّجهة إىل اجملتمع املدين، وهو قسم جيري حتديثه بانتظام؛
ألوىل، مشلت الندوة العامة هذه السنة، للمرة ا      : وسائط التواصل االجتماعي    )ه(  

ركناً خاصاً بوسائط اإلعالم أجرى فيها املشاركون واملتكلمون، مبن فيهم األمـني العـام،              
وأعدت تسجيالت الفيديو وأتيحت . ٢٠١٥مقابالت مصّورة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

وأتيحت صور للحدث وتسجيالت للكلمات الرئيسية أيضاً       . على قناة األونكتاد يف يوتيوب    
   ويوتيوب وتويتر؛على فليكر
شارك اجملتمع املـدين    : تيسري إسهام اجملتمع املدين يف العملية احلكومية الدولية         )و(  

، على أساس مشاركته اإلجيابية     ٢٠١٣بصورة نشطة يف اجتماعات جملس التجارة والتنمية لعام         
مالحظـات  وقد أدىل ببيانـات و    . يف دورة األونكتاد الثالثة عشرة اليت تعقَد كل أربع سنوات         

  باسم عدد من منظمات اجملتمع املدين، وشارك عدة خرباء من اجملتمع املدين يف نقاشات اخلرباء؛
، أُجـرِي يف جنيـف      ٢٠١٣أكتوبر  /يف تشرين األول  : التحاور والتشاور   )ز(  

حواٌر غري رمسي بني األمني العام لألونكتاد وخنبة من ممثلي منظمات رئيسية من اجملتمع املدين               
وأعاد املشاركون تأكيد دعمهم املستمر للمنظمة      . ت نشطة يف جمال التجارة والتنمية     وشبكا

وُنظِّمت مشاورات خاصة بـني     . وعزمهم على مواصلة املشاركة عن كثب يف تنفيذ واليتها        
  ؛٢٠١٣يونيه /األمني العام واجملتمع املدين بعد انعقاد الندوة العامة يف حزيران
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 ملنظمات اجملتمع املدين يف الطلبات اليت تتقـدم هبـا           تقدمي الدعم والتوجيه    )ح(  
، استوفت سبع منظمات مـن      ٢٠١٣يف عام   : للحصول على مركز مراقب لدى األونكتاد     

 طلباً يف   ٤٤ويوجد حالياً   . منظمات اجملتمع املدين املعايري ووافق عليها جملس التجارة والتنمية        
  خمتلف مراحل عملية تقدمي الطلبات؛

جملتمع املدين بنشاط، مبا يف ذلك ضمن حلقات النقاش، يف حـوار            أسهم ا   )ط(  
/ ، واملعقود يف تشرين الثـاين     ٢٠١٥جنيف األول املتعلِّق خبطة التنمية املستدامة ملا بعد عام          

  .٢٠١٣نوفمرب 
ويواصل األونكتاد البحث عن طرق لتعزيز تواصله مع منظمات اجملتمع املـدين يف               -٤٦

 ويتوقف تنفيذ بعض التوصيات الواردة يف استراتيجية االتصاالت على          .حدود املوارد املتاحة  
وتلزم املوارد، بصورة خاصة، لتحقيق مزيد من التواصل مع اجملتمع املدين           . مدى توافر املوارد  

  .يف بلدان اجلنوب وإتاحة االتصال املتعدِّد اللغات على نطاق أوسع

  القطاع اخلاص  -٥  
. ن املشاريع واألنشطة مبشاركة مباشرة من القطاع اخلـاص        ينفذ األونكتاد عدداً م     -٤٧

وقد ُدِعي ممثلون رفيعو املستوى للقطاع اخلاص أيضاً إىل املشاركة يف االجتماعات احلكومية             
  .الدولية لألونكتاد وأنشطة براجمه

وَسعت املنظمة بنشاط لضمِّ ممثلي القطاع اخلاص إىل حوار جنيـف األول املتعلِّـق         -٤٨
  .٢٠١٣ نوفمرب/ الذي ُعِقد يف تشرين الثاين٢٠١٥التنمية املستدامة ملا بعد عام خبطة 
وعملت املنظمة أيضاً مع القطاع اخلاص يف تشجيع وتدعيم سالسل القيمة اإلقليمية              -٤٩

وتعاون األونكتاد مع مصرف التنمية اآلسيوي      . يف جنوب آسيا ويف أفريقيا جنوب الصحراء      
وق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي والبنـك األفريقـي          وأمانة الكومنولث، والس  

للتصدير واالسترياد، يف تنظيم مشاورات يف كل من إثيوبيا وبنغالديش وكينيا واهلند ملناقشة             
االستراتيجيات والسياسات اخلاصة بالصناعة هبدف بدء وتعزيز سالسل قيمة إقليمية يف جمال            

ونظّم هذه املشاورات جملس صادرات اجللود      . ود ومنتجاهتا الصناعات الزراعية وصناعة اجلل   
واحتاد املؤسسات اهلندية البالغة الصغر والصغرية واملتوسطة، ومعهد اجللود واملنتجات اجللدية           

وحـضر  . التابع للسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرفة جتارة شرق أفريقيا          
ومببـادرة مـن    . ة وواضعو سياسات رفيعو املـستوى     املشاورات رؤساء الرابطات الصناعي   

رابطـة الـصناعات    (األونكتاد، أُنِشئت أول رابطة إقليمية خمتصة بالصناعة يف جنوب آسيا           
هذا اليت توفِّر اآلن منرباً يسمح ملؤسسات القطاع اخلاص العاملة يف           ) اجللدية يف جنوب آسيا   

واغلها وتبادل املعلومات من أجل بـدء       القطاع باالجتماع على الصعيد اإلقليمي لتقاسم ش      
رابطـات  الويسَّر األونكتاد أيضاً التوقيع على مذكرات تفاهم بـني          . سالسل قيمة إقليمية  

  .ورابطات الصناعة اهلندية) COMESA LLPi(العاملة يف القطاع ة األفريقية يالصناع
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، بالتعـاون مـع     وعلى صعيد العمل املتعلِّق باالستثمار املسؤول، واصل األونكتاد         -٥٠
االتفاق العاملي لألمم املتحدة، ومبادئ االستثمار املسؤول اليت تـساندها األمـم املتحـدة،              

. ومبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، توسيع مبادرة أسواق األوراق املالية املستدامة           
 املؤمتر السنوي لالحتـاد     ورّحب بسوق األوراق املالية النيجريية عضواً ثامناً يف املبادرة خالل         

وترمي املبادرة إىل استكشاف السبل اليت ميكن مـن خالهلـا ألسـواق             . العاملي للبورصات 
األوراق املالية العمل مع املستثمرين وهيئات الرقابة، والشركات من أجل حتـسني شـفافية              

ا حوكمـة   الشركات، وبالتايل حتسني أدائها، يف جمال القضايا البيئية واالجتماعية وقـضاي          
ومتثل أسواق األوراق   . الشركات، وكيفية تشجيع ُنهج االستثمار املسؤول يف األجل الطويل        

  . شركة مسجلة١٠ ٠٠٠املالية الشريكة اليت وقعت على املبادرة أكثر من 
، بالتعاون مع منظمات أخرى يف      ٢٠٠٩ويشارك األونكتاد بصورة نشطة منذ عام         -٥١

، ٢٠١٣نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  ". سبوع العاملي لتنظيم املشاريع   األ"األمم املتحدة، يف إقامة     
بّين النشاط كيف ميكن لتنظيم املشاريع أن يوفر سبيالً ملكافحة البطالة بني الشباب وكيـف               
ميكن أن يكون العلم واالبتكار واإلبداع أدوات مفيدة يف خلق جيل نشط ورائد من منظمي               

  .املشاريع الشباب
رة الثالثني لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل املعـين باملعـايري الدوليـة             وحضر الدو   -٥٢

) ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ إىل   ٦يف الفترة من    (للمحاسبة واإلبالغ والتابع لألونكتاد     
وتداول املشاركون حول أفضل    .  دولة عضو  ١٠٠ مشارك من أكثر من      ٣٠٠يزيد على    ما

امسة يف تنمية القدرات الالزمة لإلبالغ العايل اجلودة من         املمارسات واملسائل ذات األمهية احل    
بـشأن   قبل الشركات وناقشوا إرشادات جديدة ألسواق األوراق املالية وواضعي السياسات      

  .مبادرات اإلبالغ عن االستدامة
صناعة الرباجميات والبلدان   : ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات،    ومتابعةً القتراح قُدِّم يف       -٥٣
 مشروع مشترك بني الوكالة األملانية للتعاون الـدويل         ٢٠١٣فرباير  /، أُطلق يف شباط   يةالنام

والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات واألونكتاد لتعزيز مجع البيانات عن قطاع           
. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبشاركة من الرابطات الوطنية لتكنولوجيـا املعلومـات          

ئج املشروع يف مؤمتر القمة العاملي املعين باإلجراءات السياساتية والتجارة الـذي            وقُدِّمت نتا 
 ١٢عقده التحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومات يف ساو باولو، بالربازيل، يـومي          

  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣و

  اجلامعات ومؤسسات البحث  -٦  
رة وعرضاً بشأن مواضيع تتعلَّـق بأسـباب         حماض ٤٠قدَّم اقتصاديو األونكتاد حنو       -٥٤

وتأثريات األزمة االقتصادية واملالية العاملية واالستجابات السياساتية املتعلِّقة هبا وبشأن أزمـة            
  . اليورو، وعدم املساواة والعمالة وتقلُّب أسعار السلع األساسية وأمولتها
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ت أكادميية وعلمية خمتارة،    وُترَسل دراسات األونكتاد وفق هنج استراتيجي إىل جها         -٥٥
وُترسل نسخ من املنشورات الرئيسية بالربيد      . وذلك عرب قنوات إلكترونية يف معظم األحيان      
ويدعم املعهد االفتراضي لألونكتاد تـدريس      . إىل مئات املكتبات اجلامعية يف البلدان النامية      

ـ         اث يف البلـدان الناميـة      القضايا التجارية واإلمنائية والبحث فيها باجلامعات ومعاهد األحب
فبعد أن  : ويتضح من النمو السريع للشبكة أمهيتها     . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     

، توّسع وأصبح يضّم بني     ٢٠٠٤كان املعهد االفتراضي يضم مخسة أعضاء مؤسسني يف عام          
 وأكثـر    مؤسـسة فكريـة،    ١٣ جامعة، و  ٨٣) ٢٠١٣نوفمرب  /حىت تشرين الثاين  (أعضائه  

  . مستعمل فردي مسّجل٣ ٦٠٠ من
وتدعم احملاضرات اليت يتيحها املعهد االفتراضي عن طريق الفيديو نشر االستنتاجات             -٥٦

، نظم املعهد عروضاً  ٢٠١٣مايو  /ففي أيار . البحثية اليت ترد يف املنشورات الرئيسية لألونكتاد      
السـتثمار العـاملي جلامعـات يف        إلحدى جامعات كينيا؛ وتقرير ا     تقرير التجارة والتنمية  ل

 جلامعات يف االحتاد الروسـي وبـريو        وتقرير اقتصاد املعلومات  بيالروس وبريو وكولومبيا؛    
 جلامعـات يف كولومبيـا      وتقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا    وبيالروس وكولومبيا وكينيا؛    

 أحباث األونكتاد األخرى إىل     وُتقدَّم استنتاجاُت تقارير األونكتاد الرئيسية، فضالً عن      . وكينيا
طالب اجلامعات األعضاء يف املعهد االفتراضي أثناء جوالهتم الدراسية وزياراهتم للمنظمات            

، مشل ذلك طالباً من جامعات أعضاء يف        ٢٠١٣ويف عام   . الدولية اليت يوجد مقرها جبنيف    
  . وكولومبيااملعهد االفتراضي من كل من االحتاد الروسي وأملانيا وبربادوس والصني

  اجلمهور األوسع  -٧  
واصل األونكتاد، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تنظيم اجتماعات إعالمية لزائريـه             -٥٧

 زيارة مجاعية يزيد ٦٠وُنظمت حنو . من اجملموعات الطالبية والدبلوماسيني ومديري األعمال   
الالتينيـة وكنـدا     مشارك من آسيا وأوروبا وأمريكـا        ١ ٦٠٠عدد املشاركني فيها على     

والواليات املتحدة، إما من خالل األونكتاد أو بالتعاون مع دائرة اإلعالم مبكتـب األمـم               
. وقدَّم موظفو األونكتاد عروضاً موضوعية وأداروا مناقـشات تفاعليـة         . املتحدة يف جنيف  

يـضاً يف  وشارك األونكتـاد أ . ُزوِّد الطالب بوثائق مالئمة هلم ومبراجَع شبكية للمتابعة       وقد
برنامج الدراسات العليا السنوي ملكتب األمم املتحدة يف جنيف ويف سلسلة مـن احللقـات           

  .الدراسية املواضيعية
ويف إطار جهود إضافية لعرض العمل البحثي املوّسع واملنوَّع لألونكتـاد، أُقيمـت               -٥٨

قودة يف قـصر    منصات عرض للوثائق يف مجيع االجتماعات احلكومية الدولية واملناسبات املع         
وأُرسلت املوادُّ اإلعالميـة أيـضاً إىل       . األمم وكذلك يف عدد من األماكن املختارة خارجه       

كما ُعرِضت هـذا العـام      . أماكن خارج جنيف لنشرها يف مناسبات شارك فيها األونكتاد        
منشورات األونكتاد الرئيسية وتقاريره األخرى اهلامة، فضالً عن الكتيبـات واملطوّيـات يف          

اسبات خمتلفة منها الندوة العامة لألونكتاد، ومنتدى التجارة العاملية الذي تعقده منظمـة             من
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التجارة العاملية، وجملس التجارة والتنمية، وخالل االحتفال بالذكرى الـسنوية اخلمـسني            
لتأسيس االحتاد األفريقي، ومؤخراً يف الركن اخلاص باألمم املتحدة خالل اليوم املفتوح الذي             

 يف  "Les Automnales"ته املنظمة األوروبية للبحوث النووية، وخالل معـرض اخلريـف           أقام
  .جنيف، سويسرا

ومن األمثلة  . وسعى األونكتاد بنشاط للوصول إىل الفئات املستهدفة املهتمة بعمله          - ٥٩
وقّدم خرباء األونكتاد هـذا     . على ذلك يوم املهن السنوي الذي ينظمه االحتاد السويسري        

روضاً عن العمل الفين للمنظمة وعن فرص التوظيف شاهدها أكثر من ألفي خمتص             العام ع 
  .يف جمال التنمية

  املنشورات  -ثانياً  

  اجتاهات النواتج  -ألف  
وفقاً التفاق أكرا الذي أُعيد تأكيده يف والية الدوحة، واصل األونكتاد ترشيد برناجمه   -٦٠

. احتياجات الدول األعضاء تلبيةً أكثـر فعاليـة       اخلاص باملنشورات بغية زيادة اجلودة وتلبية       
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ منشوراً يف فترة السنتني      ٢٢٥ويتبّين اجتاه ناتج املنشورات من بلوغها حنو        

 منشوراً متوقّعـاً يف فتـرة       ١٨٤ مث   ٢٠١١-٢٠١٠ منشور تقريباً يف فترة السنتني       ٢٠٠ مث
السابعة واخلمسني املعقـودة يف     ووافقت الفرقة العاملة، يف دورهتا      . ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  

، وهي بذلك   ٢٠١٣-٢٠١٢، على برنامج العمل لفترة السنتني       ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
وواصلت الفرقة العامة استعراض    . تكون قد وافقت على ناتج املنشورات لفترة السنتني تلك        
  .٢٠١٢يوليه /ناتج املنشورات يف دورهتا احلادية والستني املعقودة يف متوز

  ختطيط املنشورات وإدارهتا  -باء  
وفقاً للسياسة املتعلِّقة باملنشورات اليت اعتمدها جملس التجـارة والتنميـة، قـّدم                -٦١

األونكتاد حتليالً استباقياً يركّز على التحدِّيات الرئيسية اليت تواجهها البلدان النامية ويطـرح             
رير الرئيسية على مراحـل بغيـة       وصدرت التقا . حلوالً عملية وخيارات يف جمال السياسات     

كما . وأُخضع كل منشور لعمليات متعدِّدة ملراقبة اجلودة      . حتسني عملية الترويج لكل دراسة    
أُخضع كل منشور صادر وكل وثيقة صادرة لعملية إجازة للسياسات بغية ضمان االتـساق              

ستخداماً واسـع   واستخدمت األمانة أيضاً استعراضات النظراء ا     . السياسايت ومراقبة اجلودة  
وقد أضافت ممارسة اسـتعراض النظـراء       . النطاق قبل إصدار املنشورات الرئيسية هلذا العام      

  .وجهات نظر إقليمية ووطنية قيمة
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وتشكِّل الترمجة التحريرية للمنشورات أداةً هامة لنشر حبوث األونكتـاد ومـواده              -٦٢
 الذي تستغرقه الترمجـة مـا زاال        لكن قلة عدد املنشورات املترمجة وطول الوقت      . التحليلية

يشكالن حتدياً يرجع بصورة رئيسية إىل قلة موارد دوائر الترمجة يف مكتب األمم املتحدة يف               
وتواصل أمانة األونكتاد العمل عن كثب مع دوائـر املـؤمترات لـضمان ترمجـة               . جنيف

ن األمثلة اإلجيابيـة  وم. املنشورات، وال سيما التقارير الرئيسية، يف غضون فترة زمنية معقولة        
، الذي أتـيح باللغـة   ٢٠١٣لتقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا، على ذلك الترمجة السريعة     

  .يوليه/أمام الصحافة يف شهر متوزإطالقه الفرنسية قبل 
ويتمثَّل أحد هذه   . ومبوازاة ذلك، تتخذ األمانة خطوات لتوسيع نطاق املواد املترمجة          -٦٣

د استعراضات عامة لتقارير األونكتاد الرئيسية وتقدميها للترمجة جبميع اللغات          التدابري يف إعدا  
ومثة تدبري آخر هو تنفيذ قرار إداري بتقليص عدد صـفحات مجيـع             . الرمسية لألمم املتحدة  

وقد أتت هذه السياسة    .  صفحة، باستثناء عدد قليل من احلاالت املربرة       ١٠٠املنشورات إىل   
فتخفيض عدد صفحات املنشور، دون     . ل األمانة العمل يف هذا االجتاه     أُكلها بالفعل وستواص  

املساس جبودته، سييسر إدارة ترمجة منشورات األونكتاد ويقلص الفتـرة الزمنيـة الالزمـة              
  .لترمجتها ويوفِّر املوارد يف كل مرحلة من مراحل إعداد املنشور وجيعل قراءته أيسر

ترك كوسيلة لتوسيع نطـاق توزيـع منـشوراته         وسعى األونكتاد بنشاط للنشر املش      -٦٤
 الدراسـة   ٢٠١٣أبريـل   /يف نيـسان  أطلقت  فعلى سبيل املثال،    . والوصول إىل مجهور جديد   

". Promoting Local IT Sector Development through Public Procurement"املشتركة املعنونة 
لتعاون الدويل، نيابةً عن وزارة التعاون      وقد أُعدَّت هذه الدراسة باالشتراك مع الوكالة األملانية ل        

وتعاون األونكتاد أيضاً مع إدارة الـشؤون االقتـصادية       . االقتصادي والتنمية يف أملانيا االحتادية    
  .٢٠١٣احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل، واالجتماعية واللجان اإلقليمية يف إصدار 

 UNCTAD Current Studiesمن سلسلة ومن األمثلة األخرى، صدور العدد السادس   -٦٥

on Science, Technology and Innovation بعنوان Geospatial Science and Technology for 

Development: With a Focus on Urban Development, Land Administration, and Disaster 

Management   ر للمنشور يف الـدورة     وُوزِّع نص مسّبق غري حمر    . أكتوبر/، يف تشرين األول
). ٢٠١٢مـايو  /يف أيـار (اخلامسة عشرة للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية       

وأُعدَّ املنشور بالتعاون مع مركز التجارة الدولية وكلية علوم املعلومات اجلغرافيـة ورصـد              
  .األرض يف جامعة توينيت هبولندا

تقرير فرقة العمـل    ون، شارك األونكتاد يف إعداد      وفيما يتعلَّق بالقضايا املتصلة بالدي      -٦٦
. التحدي الذي نواجهـه   : ٢٠١٣املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية،         

تقريـر األهـداف اإلمنائيـة    وفيما خيص القضايا املتصلة بالتجارة، شـارك األونكتـاد يف          
. ون االقتصادية واالجتماعيـة   ، وهو منشور مشترك تشرف عليه إدارة الشؤ       ٢٠١٣ لأللفية

وهو منشور مشترك بني  (World Tariff Profiles 2013: ومن األمثلة األخرى يف هذا الصدد
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 Implications of Global Value، و)منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية واألونكتاد

Chains for Trade, Investment, Development and Jobsَّباالشتراك مـع منظمـة    الذي أُعد 
وساهم األونكتاد يف إعـداد     . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ومنظمة التجارة العاملية       

 الذي أعّدته منظمة األمـم املتحـدة        ٢٠١٣التقرير عن االقتصاد اإلبداعي     طبعة خاصة من    
د من املنشورات املتعلِّقـة     للتربية والعلم والثقافة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي فضالً عن عد         

 The Way to the Ocean: Transit Corridors Servicing the Tradeبلوجستيات التجارة، ومنها 

of Landlocked Developing Countries .   وهناك منشور آخـر، بعنـوانShared Harvests: 

Agriculture, Trade and Employmentلية، أُعد بالتعاون مع منظمة العمل الدو.  

  جدوى املنشورات واتساقها وطابعها االبتكاري وجودهتا  -جيم  
ظلت حبوث األونكتاد وحتليالته تويل اهتماماً الحتياجات الدول األعضاء ملواصـلة             -٦٧

االنتعاش االقتصادي يف أعقاب األزمة االقتصادية واملالية العاملية، وتعزيز منو وتنميـة أكثـر              
، ركّزت نواجته التحليلية على القضايا الرئيـسية للتجـارة   ٢٠١٣ويف عام   . مشوالً واستدامةً 

الدولية فيما يتعلق بالبلدان النامية بوجه خاص، والتأثري اإلمنائي للسياسات التجارية، وقانون            
املنافسة وسياسات اخلدمات، واالستثمار، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والقـضايا         

  .اجلنسانية، والتجارة البحرية

  املنشورات الرئيسية  -١  
ال تزال التقارير الرئيسية أهم إنتاج لألونكتاد يف جمال التحليل والبحث، فهي تركِّز               -٦٨

وصـدرت التقـارير الرئيـسية التاليـة        . على االجتاهات الراهنة يف التجارة العاملية والتنمية      
؛ ٢٠١٣ يف أفريقيا،    وتقرير التنمية االقتصادية  ؛  ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية،    : ٢٠١٣ عام

وتقريـر اقتـصاد    ؛  ٢٠١٣وتقريـر االسـتثمار العـاملي       ؛  ٢٠١٣وتقرير أقل البلدان منواً     
  .٢٠١٣واستعراض النقل البحري ؛ ٢٠١٣ املعلومات

 التكيُّف مع ديناميات االقتصاد العاملي املتغيِّرة: ٢٠١٣ ،ويشري تقرير التجارة والتنمية  -٦٩
الية العاملية الراهنة تعكس حتوالً هيكلياً لالقتصاد العـاملي، وأن          إىل أن األزمة االقتصادية وامل    

  .التكيُّف مع هذا التحول اهليكلي يتطلّب تغيريات أساسية يف استراتيجيات النمو السائدة
: التجارة بني البلدان األفريقيـة    : ٢٠١٣تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      ويركز    -٧٠

كيفية تعزيز القطاع اخلاص من أجل تدعيم التجارة بـني       على   صإطالق دينامية القطاع اخلا   
وُيقدم التقرير بعض احلقائق خبصوص التجارة بني البلدان األفريقية ويلقـي           . البلدان األفريقية 

الضوء على السمات اليت متيز هيكل الشركات يف أفريقيا واليت ينبغي معاجلتـها للنـهوض               
يبحث التقرير أيضاً التحديات اليت تواجهها التجـارة بـني          و. بالتجارة بني البلدان األفريقية   

البلدان األفريقية نتيجة عدم تنفيذ االتفاقات التجارية اإلقليمية ويقدم أفكاراً جديدة عن سبل             
  .تعزيز تنفيذ االتفاقات اإلقليمية القائمة
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التنمية الشاملة النمو املقترن بالعمالة من أجل : ٢٠١٣ويتناول تقرير أقل البلدان منواً      -٧١
وهو ينظر، على حنو أكثر حتديداً،      .  العالقة بني االستثمار والنمو والعمالة     للجميع واملستدامة 

يف الكيفية اليت ميكن هبا ألقل البلدان منواً أن حتقق منواً يفضي إىل خلق ما يكفي من فـرص                   
كتاد أهنا أكثر أهـدافها     العمل اجليدة وميكِّن هذه البلدان من بلوغ األهداف اليت يعتقد األون          

: ، وهذه األهداف هي   ٢٠١٥إحلاحاً وأمهيةً، سواء اآلن أو يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام             
  .احلّد من الفقر، والنمو الشامل للجميع، والتنمية املستدامة

 االسـتثمار   - سالسل القيمـة العامليـة      : ٢٠١٣تقرير االستثمار العاملي    ويبني    - ٧٢
 بـني التجـارة     حلقة وصل  كيف تشكل سالسل القيمة العاملية       التنميةوالتجارة من أجل    

ويقترح التقرير إطاراً للحوكمة االجتماعية والبيئية لسالسل القيمـة العامليـة       . واالستثمار
هبدف مساعدة البلدان يف حتقيق أقصى قدر ممكن من املزايا اإلمنائيـة لإلنتـاج الـدويل،                

ة باجتاهات وسياسات االستثمار األجـنيب املباشـر علـى          ويتناول أحدث البيانات املتعلِّق   
  .املستويات العاملي واإلقليمي والوطين

 ٣، يف   االقتصاد السحايب والبلدان الناميـة    : ٢٠١٣تقرير اقتصاد املعلومات    وأُطلق    -٧٣
النعكاسات احلوسبة  دراسة أوىل   ويقدم هذا التقرير الرئيسي     . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول 
وُيحدد اجملاالت اليت ينبغي لواضعي السياسات يف البلدان النامية . لى البلدان الناميةالسحابية ع

ترمجة االقتـصاد الـسحايب إىل مكاسـب        لوشركائهم النظر فيها لدى وضع استراتيجيات       
وتتيح احلوسبة السحابية فوائد حمتملة كبرية لكنها ُتثري القلق فيمـا يتعلـق حبمايـة            . تنموية

  . وصيةالبيانات واخلص
 حتليالً موثوقاً للنقل البحـري واألسـطول        ٢٠١٣استعراض النقل البحري    ويقدم    -٧٤

وباإلضـافة إىل   .  وهو مدعم بأحدث اإلحصاءات    ،العاملي ومعدالت الشحن وحركة املوانئ    
ذلك، يقدم االستعراض وصفاً لالجتاهات احلديثة يف البيئة القانونية والتنظيمية للنقل البحري            

  .ظر يف مسألة ربط البلدان غري الساحلية خبدمات النقل البحريالدويل وين

  منشورات أخرى  -٢  
 Mexico’s:  وهي٢٠١٣فيما يتعلق بالتجارة الدولية، أُعدت عدة تقارير رئيسية عام   -٧٥

Agriculture Development: Perspectives and Outlook; the Trade and Environment 

 Review 2013: Wake Up Before It Is Too Late – Make Agriculture Truly Sustainable Now 

 for Food Security in a Changing Climate; Who is Benefiting from Trade Liberalization 

in  Angola? A Gender Perspective; Tariff Preferences as a Determinant for Exports from 

Sub- Saharan Africa; Key Statistics and Trends in Trade Policy and Key Trends in 

International  Merchandise Trade.  
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ويكتسي حتليل القضايا الرئيسية يف التجارة الدولية وحتليل النظام التجاري الدويل             - ٧٦
علـق  تفيما يية مستنرية   اتأمهية خاصة للبلدان النامية ألنه يساعدها على اختاذ قرارات سياس         

وأصـدر األونكتـاد عـدداً    . بتشجيع سياسات التجارة واخلدمات املوجهة حنو التنميـة    
، )املرحلـة الثانيـة   (املنشورات املتعلقة باستعراضات سياسات اخلدمات يف أوغنـدا           من

واستجابة لطلب من حكومـة جامايكـا، أجـرى         . وليسوتو ورواندا وبريو ونيكاراغوا   
، وهي هتدف إىل تعزيـز  "Trade Policy Framework of Jamaica"األونكتاد دراسة بعنوان 

القدرات املؤسسية الوطنية اليت تقوم على االكتفاء الذايت فيما يتعلق بالسياسات التجاريـة             
  . والتفاوض بشأهناوتنفيذها 

التجارة الدولية أُجريـت    من جماالت   وشكّلت سياسات وقوانني املنافسة جماالً آخر         -٧٧
 عن ثالثة بلدان هي أوكرانيا وباكستان ونيكـاراغوا  ت تقاريرفقد أُعد. يةفيه حتليالت رئيس 
وقد اسُتعرضت هـذه  . استعراض النظراء الطوعي لقوانني وسياسات املنافسة الستخدامها يف   

التقارير خالل اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات املنافـسة يف              
  . ٢٠١٣يوليه /متوز
واصل األونكتاد تعزيز دوره يف جمايل البحث والتحليل بشأن الـسلع األساسـية             وي  -٧٨

والقضايا املتصلة بالتجارة ذات األمهية للبلدان النامية املعتمدة على السلع األساسـية، علـى              
 Commodities and Development Report: Perennial يف تقريـر  النحو املبني هـذا العـام  

Problems, New Challenges and Evolving Perspectives .وجه إىل واضعي التقرير امليركز و
الـذي  رواج السلع األساسـية     آثار  على  صاحبة املصلحة   السياسات وغريهم من اجلهات     

  .  على هذه البلدان٢٠٠٨-٢٠٠٣لفترة شهدته ا
 ركاز احلديـد،  املتعلقة ب لمعلومات  ل االستئماين   هصندوقاألونكتاد يف إطار    ويواصل    -٧٩

، سنوياً ومها املصدر الوحيد املوثوق به Iron Ore Statisticsو Iron Ore Market Reportنشر 
شاملة عن التطورات يف األسواق العاملية لركـاز احلديـد          الدقيقة و الستوفاة و للمعلومات امل 

وكما هو احلـال يف     . حصائيةوالتحليالت اإل بيانات  اليرتبط هبا من أسواق، مبا يف ذلك         وما
 استعراضـات   ٢٠١٤-٢٠١٢تقرير سوق ركاز احلديـد للفتـرة        قارير السابقة، يضم    الت

لة عن إنتاج ركاز احلديد وجتارته ومعدالت شحنه وأسـعاره، فـضالً عـن              صوبيانات مف 
ـ توقعات لألشهر الثمانية عشر الالحقة، بينما  إحـصاءات   Iron Ore Statistics 2013وفر ي

  .إلنتاج والتجارةلدقيقة وشاملة 
٨٠-  Review of E-commerce Legislation Harmonization in the Association of 

Southeast Asian Nations. أمم جنوب شرق  أُعدت هذه الدراسة باالشتراك مع أمانة رابطة
وهي تقدم تقييماً حمدثاً للحالة الراهنة لتـشريعات        . ٢٠١٣سبتمرب  /وُنشرت يف أيلول  آسيا  

لثغرات السائدة، كما حتدِّد التحديات الناشئة وتقدم       وتوضح ا املنطقة  التجارة اإللكترونية يف    
  . ختلفةاملاالت اجملتوصيات حمددة لتعزيز املواءمة يف 
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ممرات عبـور شـرق   جمموعة خمتارة من  يف The Way to the Oceanوتنظر دراسة   -٨١
ناميـة غـري الـساحلية      البلدان ال كمنافذ لربط   بحرية  الوانئ  املتتيح الوصول إىل    اليت  أفريقيا  

النقـل  كفاءة  تحسني  لويقترح التقرير ثالثة مسارات عمل      . يف اخلارج بشركائها التجاريني   
؛ وتعزيـز  مراتاملبناء القدرة املؤسسية من خالل ترتيبات إدارة :  هيواستدامة ممرات العبور 

ثقـة بـني اجلهـات    تدابري بناء العن طريق موثوقية عمليات املرور العابر وإمكانية التنبؤ هبا  
النقـل أو مراكـز     مراكـز   التنظيمية العامة واملشغلني يف القطاع اخلاص؛ وتطوير وتشغيل         
  .الشحن، مع التركيز بوجه خاص على دمج التدفقات الصغرية

 على شبكة اإلنترنت تزويد واضـعي       قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاد   وتواصل    -٨٢
ببيانات هامة عن التجـارة العامليـة، والتنميـة،         السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة      

واالستثمار والتدفقات املالية الدولية ومؤشر اتصال خطوط النقل البحري كي يسترشدوا هبا            
  .يف حتليالهتم التجريبية ويف اختاذ قراراهتم

ة بيانات إحصاءات األونكتاد املتاحة على      دويقدم نظام معلومات االستثمار يف قاع       -٨٣
 اقتصاداً فضالً عن صحائف وقائع يف       ١٤٢نترنت بيانات مفصلة عن االستثمار يف       شبكة اإل 

وتقدم قواعد البيانات العاملية املتعلقة باالستثمار األجـنيب        .  بلداً ١٨٨جمال االستثمار ختص    
 ٤٠ اقتصاد خالل فترة     ٢٠٠املباشر وأنشطة الشركات عرب الوطنية معلومات عن أكثر من          

ويف . أكرب جمموعات بيانات عن االستثمار األجـنيب املباشـر يف العـامل           سنة ما جيعل منها     
 ٣٠ زيارة أي ما ميثل حـوايل      ١٠٠ ٠٠٠ سجلت قواعد البيانات هذه حوايل       ،٢٠١٣ عام

  .قاعدة البيانات اإلحصائية لألونكتاديف املائة من جمموع زيارات 

  لمنشوراتلنشر األمثل ال  -دال  
التقليـدي   يورقالنشر  التوازن سليم بني    تمامها على حتقيق    ال تزال األمانة تركز اه      -٨٤
يزال الطلب علـى املنـشورات    إذ ال. تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملستند إىل  نشر  الو

الوصول إىل اإلنترنت   تزال فيها فرص     اليت ال  يف بعض الدول النامية      خصوصاً،   كبرياً الورقية
ومثة اجتاه آخـر    . املنشوراتلتوزيع  نكتاد وسيلة هامة    ألوالشبكي ل وقع  وما زال امل  . حمدودة

ويستخدم . الومضيةذاكرة   وتكنولوجيا ال  دجمةاملاسوبية  احلقراص  األزيادة استخدام   يتمثل يف   
  .التحليليةنواجته  لنشر ةشبكة االستثمار العامليواملعهد االفتراضي األونكتاد أيضاً 

  زيادة إتاحة املنشورات اإللكترونية  -١  
وقد تعزز النشر اإللكتروين بفـضل مكتبـة        . توضح بعض األمثلة التغريات اجلارية      -٨٥

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

اإلخبارية الفصلية الـصادرة عـن املعهـد        النشرة  وُترسل  . لوم االجتماعية شبكة حبوث الع  
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اإلخبارية املتعلقة بالنقل إىل عـدد      النشرة  و مشترك،   ٥ ٤٠٠االفتراضي إلكترونياً إىل حوايل     
 ينيالـشبك املـوقعني   واالشتراك جماين على    ). ٣ ٠٠٠حوايل  ( ومتزايد من املشتركني     كبري
  .www.unctad.org/transportnews  وvi.unctad.org: ينيالتال
اإلخبارية املتعلقة بالنقل طريقة توزيعها مبساعدة برنامج حاسويب النشرة حسنت وقد   -٨٦

. مقال ينقر عليه القـارئ    أول  حتديد  أيضاً  قياس حجم الترتيل فحسب بل      تيح  ي  ال متخصص
واملقاالت بناء على    العمل   توجيهأفضل و فهماً   اهتمامات القراء    فهمبذلك لألونكتاد   ويسمح  

  .يف املستقبل ذلك
االستثمار واملشاريع من خـالل     املتصلة ب واملنشورات واألخبار   النواتج  وُتنشر مجيع     -٨٧

صـاحبة   جهة   ١٠ ٠٠٠، وهي شبكة عاملية تضم أكثر من        )WIN (ةشبكة االستثمار العاملي  
يف جمـال   األونكتـاد   لنواتج  هي قناة توزيع نشطة     و. جمايل االستثمار واملشاريع   مصلحة يف 
 أن حوايل نـصف أعـضاء       ٢٠١٣تقرير االستثمار العاملي    بّين حتليل إطالق     إذ: االستثمار

حصلوا على التقرير من خالل الربيد اإللكتروين الذي أُرسل         ) WIN( ةشبكة االستثمار العاملي  
ويتر تعلى  حساب األونكتاد اخلاص باالستثمار     متابعي  ثلث  وصل  عالوة على ذلك،    . إليهم

  .إىل التقرير عرب تغريدات األونكتاد
 يف سنتها الرابعـة     ، اإلخبارية ASYCUDAهو نشرة    ،أخر إلكترويننشور  م أصبحو  -٨٨
ومجيع الراغبني يف االستعالم عن تطور النظام      نظام أسيكودا   وهي تستهدف مستخدمي    . اآلن

تنفيـذ  ما تبقى مـن     وشهدت السنوات الثالث املاضية هناية      . وجوانب تنفيذه حول العامل   
إىل نظام  ++ ASYCUDA من برنامج أسيكودا وزيادة يف حجم التحول من نظام           ٢النسخة  

ASYCUDAWorld.  

   يف املؤمترات الصحفيةاملنشورات الرئيسيةإطالق   -٢  
 مؤمترات صحفية يف خمتلف أحناء      ١٠٧نظّم األونكتاد خالل الفترة املشمولة بالتقرير         -٨٩

  .قريراً ومنشوراً ت١٥إلطالق العامل 
املـؤمترات  وُتـنظم   . لكل منشور أو نـشاط    مالئمة  استراتيجية نشر   وجيري وضع     -٩٠

كان من احملتمـل    وإذا  . املنشورات يف وقت واحد يف بلدان ومناطق خمتلفة       إلطالق  الصحفية  
مع احلظر   -التقرير  يقدَّم  مجهور عريض،   إىل  وسائط اإلعالم الوطنية    أمام  ض  والعرأن تصل   

 وتشمل احلملة اإلعالمية البث اإلذاعـي والتلفزيـوين،         .اإلطالق بفترة قصرية  تاريخ  بل  ق -
. وتقدمي عروض يف جمموعة واسعة ومتنوعة من املؤسسات األكادميية ومؤسـسات أخـرى            

التقارير الرئيسية ملخاطبة الصحافة عدة مرات يف الـسنة يف          إطالق  ويغتنم األونكتاد فرصة    
  .ةرئيسيالعالم اإلمراكز 
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 االسـتثمار   -سالسل القيمـة العامليـة      : ٢٠١٣تقرير االستثمار العاملي،    وأُطلق    -٩١
 إحاطة إعالمية يف شىت أحناء ٢٠ وأكثر من )٢( مؤمتراً صحفيا٤٢ً يف والتجارة من أجل التنمية

والتقطت . واضعي السياسات على أعلى مستوى    لدى   اً كبري اًعلى الفور اهتمام  وأثار  العامل،  
، مبا  عدة مقابالت حية  أجريت   مادة إخبارية و   ١ ١٥٠حنو  ملنظمة  باالبحث اخلاصة   حمركات  

وأُطلـق  . هيئة اإلذاعة الربيطانيـة   بثه  تالذي  " Business Edition"برنامج  يف   يف ذلك ظهورٌ  
واسـتجابة  . التقرير أيضاً يف الدورة الستني جمللس التجارة والتنمية وُعرض على الوفود فيها           

الطلبات الواردة من البلدان املتقدمة والبلدان النامية بشأن تقدمي التقريـر إىل            لعدد كبري من    
يف كل من إثيوبيا وتركيا واململكـة املتحـدة         بعد ذلك   واضعي السياسات، ُعرض التقرير     

لغـات  بعـدد مـن      عن التقرير    ت أُعد ةصحفينشرة   ١٥وباإلضافة إىل   . وميامنار واليابان 
اخلاصة باالستثمار  نواجته  لعديد من   إلطالق ا صحفية  ملؤمترات  أيضاً  األونكتاد، أعد األونكتاد    

واملشاريع، مبا يف ذلك استعراضات سياسات االستثمار وفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل           
 ،ستدامةامل ألوراق املالية اأسواق  واألعمال املتعلقة ب  املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ،      

  .الجتماعية للشركاتواملسؤولية ا
: التجارة بني البلدان األفريقيـة    : ٢٠١٣تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      وأُطلق    -٩٢

 مقاالً صـحفياً ومقابلـة      ١٣٨وألقى حوايل   . )٣( بلداً ١٢ يف   إطالق دينامية القطاع اخلاص   
ير أيضاً يف كـل     وُعرض التقر . تلفزيونية وإذاعية، الضوء على النتائج اليت خلص إليها التقرير        

وتعاونت مؤسسة بناء القـدرات بأفريقيـا، ومفوضـية االحتـاد           . من أنغوال وبنن وغابون   
وس، وحكومة موريـشيوس، وشـركة      غاألفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وجامعة ال     

التنمية الصناعية يف جنوب أفريقيا، وشبكة العامل الثالث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع              
  .الشعبة اليت أعدت التقرير يف إطالقه

: التقرير املتعلق باملساعدة املقدمة من األونكتـاد إىل الـشعب الفلـسطيين           أُطلق  و  -٩٣
يف ) 2 و Corrs. 1 و TD/B/60/3(التطورات اليت شهدها اقتصاد األرض الفلـسطينية احملتلـة          

ت العامـة نتيجـة     يف سويسرا وفلسطني وركز على تسرب اإليرادا      ُعقدا  مؤمترين صحفيني   
 ١٢ومجعت حمركات حبث األونكتاد . القيود اليت يفرضها االحتالل على األراضي الفلسطينية  

  . مقاالً يتعلق هبذه الدراسة

__________ 

، ) اإلسـالمية  -مجهورية  (وإندونيسيا، وإيران   االحتاد الروسي، واألرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وأملانيا،        )٢(
وإيطاليا، والبحرين، والربازيل، وبلجيكا، وبنغالديش، وبولندا، وتايلند، وترينيـداد وتوبـاغو، وتـونس،          
وجامايكا، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، وزمبـابوي، وسـلوفينيا، وسـنغافورة،             

، وغانـا، والفلـبني،     )هونغ كونـغ  (، والصني   )بيجني(، وشيلي، والصني    وسورينام، والسويد، وسويسرا  
، وكولومبيا، والكويت، وماليزيا، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا        ) البوليفارية -مجهورية  (وفرتويال  

  .العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، واهلند، وهندوراس، وهنغاريا، واليونان
رتانيا املتحدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وزمبابوي، والسنغال، وسويـسرا، وغانـا،           إثيوبيا، ومجهورية ت   )٣(

 .وفرنسا، والكامريون، وموريشيوس، ونيجرييا
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 التكيف مع ديناميات االقتصاد العاملي املتغرية     : ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية    طلق  وأُ  -٩٤
وأدت هـذه   . )٤( بلـداً  ١٣ صحفية يف    ُعقدت هلذه الغاية مؤمترات   وسبتمرب،  / أيلول ١٢يف  

 قـصاصات   ٣٠٩ اليت ُتبّين مضمون التقرير إىل مجع        الصحفية الثالث والنشرات  املناسبات  
" World Business Today"ظهور يف برنامج الاملقابالت احلية ومشلت .  عن املوضوعصحفية

  ".سي إن إن"على شبكة 
مو املقترن بالعمالة من أجل التنمية الشاملة       الن: ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً     وأُطلق    -٩٥

شاركة عدد من املسؤولني    مب يف شىت أحناء العامل،      )٥( مؤمتراً صحفياً  ١٩ يف   للجميع واملستدامة 
وُعـرض  .  مقاالً صحفياً ومقابالت خمتلفة    ١٣٧ونتج عن االهتمام هبذا التقرير      . احلكوميني

  . حدة وزامبيا وليسوتو ومدغشقر وهاييتالتقرير أيضاً يف كل من مجهورية ترتانيا املت
 يف مخسة االقتصاد السحايب والبلدان النامية : ٢٠١٣تقرير اقتصاد املعلومات    وُعرض    -٩٦

مؤمترات صحفية ويف حلقات دراسية يف إثيوبيا، واألردن، وبنغالديش، ومجهورية مقـدونيا            
مشـل  و. املتحدة األمريكيـة  اليوغوسالفية سابقاً، وسويسرا، ولبنان، واملكسيك، والواليات       

 ٦٨ حوايل   توُجمع. بعض هذه األنشطة عروضاً قدمها موظفو األونكتاد وشركاء رئيسيون        
شركاء األونكتاد الذين سامهوا يف نـشر       ومشل  . مباشرة قصاصة صحفية بعد إطالق التقرير    

ـ   يط اهلـادئ،  التقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمل
واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، وخمتلف مراكز األمـم املتحـدة اإلعالميـة،             

  .خدمات املعلومات، واملعهد االفتراضيووالتحالف العاملي لتكنولوجيا 

        

__________ 

االحتاد الروسي، واألرجنتني، والربازيل، وتايلند، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، والصني، ولبنـان، ومـصر،              )٤(
 . العظمى وأيرلندا الشمالية، واهلندواملغرب، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا

إثيوبيا، وأوغندا، والربتغال، وبلجيكا، وبنغالديش، وبوروندي، وتايلند، وتركيا، وجزر القمر، ومجهورية            )٥(
الو الدميقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، ورواندا، والسنغال، وسويسرا، وغامبيـا، وغانـا، والكونغـو،              

 .ظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكيةواململكة املتحدة لربيطانيا الع


