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 مقدمة  
، اسرتاتيجية األونكتااد يف جماال 5119اعتمد جملس التجارة والتنمية، يف أيلول/سبتمرب  -3

وهتااااادف . (TD/B/56/10/Rev.1)وسياسااااتأ بشاااااات املنشااااورات  (TD/B/56/9/Rev.1) التصااااالت
ز أعمالاااأ، ونااامات اسااارتاتيجية التصاااالت إا اإلساااها  يف تنفيااات ولياااة األونكتااااد، وزياااادة إبااارا

مااا سياساة املنشااورات فرتمااي إا أ .مارسااات اجلياادة يف جماال التصااالتاملنشاار، وتعمايم الفعالياة 
حبيا  يلاا ايتياجاات البلادات النامياة والعملياات وإدارتاأ إجياد إطاار لتططايط برنااممل املنشاورات 

إا و  ؛بتكاااري وجودهتاااناامات وجاهااة املنشااورات واتساااقها وطابعهااا الإا و  ؛احلكومياااة الدولياااة
ليقاات نمات نشرها على النحو األمثل إليصاهلا إا فئات اجلمهور الرئيساية، وذاتلا اساتقاء تع

وقااد طبلاا  إا األمانااة أت تقااد  ساانوياا إا ايلااس، عاان طرياا  الفرقااة العاملااة  .ماان هااتف الفئااات
نفيات اساارتاتيجية التصااالت وسياسااة املعنياة باإلطااار الساارتاتيجي وامليزانياة الربناجميااة، تقريااراا عاان ت

 الفرتة اليت يغطيها.ويستعرض هتا التقرير املبادرات الرئيسية املتطتة يف  .املنشورات

 والتواصلاالتصاالت والمعلومات  -أوالا  
اااع  والويااادات ت واملعلوماااات والتواصااال مقسااامة بااا أنشاااطة التصاااالإت  -5  .مجياااع الشب

ت والتوعياة بادور رئيساي يف تنساي  وقياادة عملياة التواصال ماع ويضطلع فرع التصالت واملعلوما
. ويدعماااأ يف الصاااحافة ووساااائط اإلعاااال  وايتماااع املااادل واملنظماااات الدولياااة واجلمهاااور األوساااع

وتعماال دائاارة الاادعم عملااأ املتعلاا  بالتصااالت والتواصاال عاادد ماان الوياادات والشبااع  األخاارى. 
وتعاازز الشبااع   ء املمثلااة يف جنيااف.مااع الاادول األعضااا رئيساايةالوصاال الاحلكااومي الاادوم ذهماازة 

هتف األنشطة عن طري  التواصل اهلادف مع فئاات اجلمهاور املشامولة الجاالت عمال ذال منهاا، 
وتنساااا  دائاااارة التعاااااوت التقاااا   .أي صااااانعو السياسااااات والقطاااااع اااااااي واألوسااااا  األذاد يااااة

األمام املتحاادة املشارتذة باا  الوذاالت واملعنيااة التواصال ماع املاااا  والشارذاء املؤسسااي  وجمموعاة 
التصااالت وجلنااة املنشااورات تيسااري عمليااة التنسااي   فرياا ويتااوا  .بالقاادرات التجاريااة واإلنتاجيااة

أ يااااساارتاتيجية التصاااالت وسياسااة املنشاااورات توج واصااالوت .والتططاايط علاااى الصااعيد الاااداخلي
 اصل.اجلهود الرامية إا تعزيز التصال والتو 

ويقد  هتا التقرير عرناا عاماا لألنشطة املضطلع هبا يف الفرتة من ذاانوت الثال/ينااير إا   -1
الااااتذرى ايتفاااال األونكتاااااد بالفاااارتة املشاااامولة بااااالتقرير، وخااااالل  .5134ذااااانوت األول/ديساااامرب 

 ألونكتاد وعدد منيدث التذرى اامس  لوأتااااح  .3964يف يزيرات/يونيأ  نشائأإلمس  ااااا
األيداث اااصاة علاى مادار السانة فرصاة إلباراز عملاأ وتعزياز الرساائل الرئيساية الايت تساتند إليهاا 
وليتأ. ذما عقد األونكتاد أو شارك يف عقد أيداث سالطت الضاوء علاى مساايفتأ يف عملياات 

 .5132يف خطة التنمية ملا بعد عا  تبنفَّت على نطاق األمم املتحدة، ل سيما 
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آبياا، ) املؤمتر الدوم الثال  املع  بالدول اجلزرية الصاغرية النامياةملثال، خالل وعلى سبيل ا -4
( وماااؤمتر األمااام املتحااادة الثاااال املعااا  بالبلااادات النامياااة  اااري الساااايلية أيلول/سااابتمرب 4-3 سااااموا،
مااان اا ونظااام عااادد (3)ووزع منشاااوراتاا، تشااارين الثاااال/نوفمرب(، قاااد  األونكتااااد عرونااا 2-1)فييناااا، 

أليااداث اجلانبيااة لاادعم جممااوعيت البلاادات الاايت تشااكل عااور الكثااري ماان أعمالااأ. وقااد نساا  العماال ا
 مع منظومة األمم املتحدة األوسع بشات املسائل اإلمنائية اليت تؤثر يف هتف البلدات.اا أيض
يف رئاساة  برناممل األمم املتحادة اإلمناائي، اشرتك األم  العا  ومدير وخالل مؤمتر ساموا -2

مان وناع أقال البلاادات  اجلزرياة الصاغرية الناميااةبالادول  اااروجمناقشاة لفريا  رفياع املساتوى بشااات 
ذااات أيااد و ئاا  األما  العااا  لألونكتاااد يف اجللساة الفتتاييااة، مناواا. وخااالل مااؤمتر فييناا، شااارك نا

يف حتاول هيكلاي تحقيا  املتعل  باملستوى  ائدة املستديرة الرفيعملايف اجتماع أعضاء فري  املناقشة 
 .جانبيةأيداث شارك يف ذما  ،اقتصادات الدول النامية  ري السايلية

ملاؤمتر فييناا، نظام األونكتااد جناة التحضاريية احلكومياة الدولياة يف سياق الادورة الثانياة للو  -6
البلاادات الناميااة  ااري السااايلية أنفسااهم بشااات مااع الشاارذاء اا خاصاااا ياادث يف تشاارين األول/أذتااوبر

 .ل قيم السلع األساسيةوسالس
 للتواصال، وأنشاطة ،خمصصاة ت، ومنتجاات إعالمياةتعزياز التصاالوقد صبمِّمت أنشاطة ل -7

 ذلا أدناف.أمثلة على ترد ونكتاد، و لأل مع اجلماهري املستهدفة الرئيسية من أجل التعاوت
ية وساااااعى األمااااا  العاااااا ، خاااااالل سااااانتأ األوا الكاملاااااة يف منصااااابأ، إا تعزياااااز الشااااافاف -8

والتواصاال بعاادد ماان الطاارق، منهااا ختصاايا يسااال لألماا  العااا  علااى تااويرت، وإجااراء حتااديثات 
ماااع الااادول األعضااااء  ةمتكااارر عقاااد اجتماعاااات منتظماااة علاااى الصااافحة الشااابكية لألمااا  العاااا ، و 

 .جديد داخلي يموقع شبك إنشاءو  - مجاعي وفرديبشكل  - األونكتاد يوموظف
 مااعصاال واتوهااو ي .5134يف مقاار األماام املتحاادة يف عااا  مكتاا  األونكتاااد وقااد عباازِّز  -9

دول األعضااء الاهاا ياات املتحادة األمريكياة(، الاا فييف نيوياورك )الول املوجودةاجلماهري املستهدفة 
 .ومنظمات األمم املتحدة ،وسائط اإلعال  املعتمدةو وايتمع املدل، 

 الشااابكي،ز علاااى تعزياااز احملتاااوى الرتذيااا انصااا أدوات التصاااالت، وفيماااا يتعلااا  بتعزياااز  -31
قواعاد ، الاا يف ذلاا الشابكية وتطاوير األدوات، التواصل الجتمااعي التواصل باستطدا  وسائطو 

ووبنااعت أداة إعالميااة شاابكية أساابوعية،  .اإللكاارتولوالتسااجيل  اااصااة اماااهري معينااة البيانااات
 تااماألسبوع ال اس  عن أنشطة"، بغية تقدمي حملة عامة يف الوقت املنWhat’s Newحتت عنوات "

الادول  طة، إالزم  واأليداث والوثاائ  واألنشالى اجلدول الالطالع عيف املنظمة، مع وصالت 
 .تاداألونك يايتمع املدل وموظفو األعضاء 

__________ 

 Addressing the Vulnerabilities of Smallعلى سبيل املثال منشور أبصدر بالشارتاك ماع جلناة احملايط اهلنادي  (3) 

Island Developing States More Effectively. 
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ااا  أنشاااطة التصاااالت علاااى صاااعيد املنظماااة عااان  -33 فريااا  التصاااالت التاااابع طريااا  وتبنسَّ
وجهاات التنساي  هاي الايت  .التنساي  يف مجياع الشاع  وااادمات لألونكتاد، املؤلف من جهاات

تبلااا احملاناار إا اإلدارة العليااا ومجيااع املااوظف . وتببلرااا إا اإلدارة أيضاااا تقااارير صااحفية أساابوعية 
 وموجزات ألهم املؤمترات الصحفية تشكل أدوات لإلعال  والرصد. 

دة يف الاااادورة السااااابعة والساااات  للفرقااااة املعتماااا (5)واسااااتجابة لالسااااتنتاجات املتفاااا  عليهااااا -35
بشاكل شابكة العلى  يضورهاانة جهودها الرامية إا تعزيز اصلت األم، و 5134العاملة يف عا  

اا أيضااااااا . وأيااااارزت األماناااااة تقااااادماساااااتطدا  وساااااائط التواصااااال الجتمااااااعي بطااااارق منهاااااا، فعاااااال
. وترد أدناف شبكةالعلى  هاخيا تعزيز قدرهتا على رصد وتقييم وسائطها اإلعالمية ويضور  فيما

 أمثلة تظهر اجلهود املبتولة يف هتا الصدد.

 تعزيز المحتوى الشبكي لألونكتاد -لفأ 
 املواقااع إدماااجعمليااة  تواصاالتي لألونكتاااد، لشاابكإا حتاادي  عتااوى املوقااع اباإلنااافة  -31

للويدة اااصة املعنية ودبممل املوقعات الفرعيات  .5134طوال عا  اا سابقالقائمة بتاهتا و  ااارجية
. unctad.orgنظاااا  إدارة الاااديوت والتحليااال املاااام وأدرجاااا يف املوقاااع الشااابكي بالسااالع األساساااية و 

واآلت  كن الوصول بشكل تا  إا عتوياات هاتف املواقاع مان خاالل البحا  يف املوقاع املتكامال. 
يف اااصااااة باااااملؤمتر  كيةعاااادد ماااان املواقااااع الشااااباا أيضاااا أنشاااا نتيجااااة لتعزيااااز القاااادرات الوظيفيااااة، و 

الساااااااتثمار العااااااااملي منتااااااادى و ، 5134النااااااادوة العاماااااااة لألونكتااااااااد لعاااااااا   ، هاااااااي5134 عاااااااا 
اساااتعراض مجياااع جوانااا  جمموعاااة املبااااد  املعااا  ب، وماااؤمتر األمااام املتحااادة الساااابع 5134 لعاااا 

جارياااة متعااادد األطاااراف مااان أجااال مكافحاااة املمارساااات التاا والقواعاااد املنصااافة املتفااا  عليهاااا اتفاقااا
عان ذلاا، اختباربت بواباة للتساجيل اإللكاارتول  وفضاالا  .5132عقد يف عاا  يب ي ساتالا ،التقييدياة

 .5134يف اجتماعات األونكتاد وانطل  العمل هبا يف عا  
ماااوظف  متفاااان  وذوي ذفااااءة مهنياااة عاليااااة اختااااذ خطاااوات لجتااااتال بصااادد األونكتااااد و  -34

 .بناااء القاادراتأنشااطتأ املتعلقااة بو  بشااات السياسااات العامااة أاتومناقشاا أحباثااأاملسااايفة يف قااادرين علااى 
ألونكتاااد معلومااات عاان فااري ل العماال الااتي يتضاامنأ املوقااع الشاابكي فاارييقااد  فاارع وهلااتا الغاارض، 

، ااااادمات الستشااااريةاحلالياااة مااان خاااالل بواباااة وظاااائف األمااام املتحااادة، و  وقائماااة الوظاااائفالعمااال، 
 .الشبالالفني  وبرناممل املوظف   ،املبتدئ الفني  برناممل املوظف  ، و ية الداخليةتدريبالدورات الو 

عاان األنشااطة  سااتجداتم تتاايب بانتظااا  الطااالع علااى صاافحة شاابكية خاصااة تنشاائأب و  -32
 فهات تتضامنو  .بالاتذرى اامسا  إلنشااء األونكتااد مباشاربشكل واأليداث والوثائ  املتصلة 

احلاد حتقيا  لضامات وسائط التواصال الجتمااعي  طدمتقد استب للصور، و اا معرناا أيض صفحةال
 .اصلمن التو األقصى 
__________ 

 .TD/B/WP/260انظر  (5) 



TD/B/WP/269 

5 GE.14-25265 

جمموعااة األماام املتحاادة املشاارتذة بشااات  ةخمصصااشاابكية  وجياارى حتاادي  منااتظم لصاافحة -36
علومااااات األساسااااية عاااان امل قاااادميت، بغيااااة باااا  الوذااااالت واملعنيااااة بالتجااااارة والقاااادرات اإلنتاجيااااة

وأخباااار بشااات األياااداث  مفصاالحتياال إا ذتيااا  صاالة و ذلاااا ، الااا يف اعملياهتاااوعاان ايموعااة، 
 الطاااالع علاااى وثاااائ  املشااااريع والاااربامملهاااتف الصااافحة إمكانياااة تتااايب ذماااا للمجموعاااة.  األخااارية 

 اليت تشارك فيها وذالت ايموعة.املشرتذة ب  الوذالت  والرباممل شاريعاملتعلقة بامل
نكتااد مان خاالل عنااوين رئيساية علاى الصافحة ويشار إا آخر املعلومات بشات أنشطة األو  -37

املااواد اإلخباريااة القصاارية مااع وصااالت إا  الرئيسااية للموقااع الشاابكي. ذمااا تبنشاار علااى هااتف الصاافحة
مااااادة  551نشاااار األونكتاااااد  ،5134املواناااايع ذات الصاااالة. ويف  ايااااة شااااهر تشاااارين الثااااال/نوفمرب 

ول سااايما أمثلاااة علاااى األنشاااطة واألثااار يف  إخبارياااة. وتشااامل هاااتف املاااواد نتاااائمل اجتماعاااات وأياااداث
 مان األدوات املسااعدة علاى نشار األخباار. يسال األونكتاد يف موقع تاويرت ذااداة امليدات. ويبستطد 

اااع  فااارع التصاااالت واملعلوماااات والتوعياااةوفيماااا خياااا ذااال يااادث مهااام، يضاااع  ، بالتعااااوت ماااع الشب
 ت واألخبار قبل احلدث وخاللأ وبعدف.الرئيسية، خطة لالتصالت من أجل نمات نشر املعلوما

 وسائط التواصل االجتما ي -باء 
يف وسااااائط التواصاااال الجتماااااعي، اا معاااازز اا ، سااااجل األونكتاااااد يضااااور 5134يف عااااا   -38
 .وفيس بوك، ولينكت إت، ويوتيول وفليكر،فيها مواقع تويرت،  الا
ت ومعلوماات عان األياداث، ومنشاورااا وعن طري  تويرت، ينشر األونكتاد بانتظا  أخبار  -39

ايتمااع مؤسسااات و باتاات منظمااات األماام املتحاادة واملنظمااات الدوليااة األخاارى والاادول األعضاااء 
تلتقطهاااا وتتقا هاااا بشاااكل متزاياااد. وارتفاااع عااادد  املااادل ووساااائط اإلعاااال  واألوساااا  األذاد ياااة

 إا أذثاااااااار 5135متااااااااابع يف عااااااااا   8 111متااااااااابعي يسااااااااال األونكتاااااااااد علااااااااى تااااااااويرت ماااااااان 
 .5134متابع يف تشرين الثال/نوفمرب  21 211 من
األما   أنشاااجلمهاور، عاماة  ماع ري ر ياة ومن أجل التواصل بطريقة تفاعلية ومباشرة و  -51

وقد سبجلت  .5131يف أيلول/سبتمرب على تويرت  UNCTADKituyi@يسال العا  لألونكتاد 
 ائة خالل سنة وايدة.يف امل 711زيادة يف عدد املتابع  هلتا احلسال بنسبة 

وخصا األونكتاد عدداا من احلسابات اإلنافية على تويرت تتيب لفئات متطصصة من  -53
، unctadwif@اجلمهاااور املساااتهدف الطاااالع علاااى آخااار الجتاهاااات والتطاااورات يف األونكتااااد"  

@ICT4DatUNCTAD، @STI4Dev، @UNCTADstat، @TrainForTrade، @ UNCTAD_ISAR، 
 .empretecUN@و

 يفوتبنشااار الصاااور  .فليكااار مساااتودع الصاااور الرئيساااي جلمياااع األنشاااطة الرئيساااية ويشاااكل -55
لألنشاطة الرئيساية، ومنهاا علاى  معارض صوريف الوقت الفعلي، وتبنشا  املوقع الشبكي لألونكتاد

سبيل املثال التذرى اامسوت إلنشاء األونكتاد. وأبطلقت الصفحة الر ياة لألونكتااد علاى موقاع 
 لدعم التواصل عرب وسائط التواصل الجتماعي. 5134فيس بوك يف عا  
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 unctad.org القياسات الشبكية لموقع -جيم 
 3) 5134  قاااد  اجلااادول أدنااااف حملاااة عاماااة أولياااة عااان بياناااات زورار املوقاااع الشااابكي يف عااااي -51

 (.5134ديسمرب /، وتقديرات لكانوت األول5134تشرين الثال/نوفمرب  32 -ذانوت الثال/يناير 
 زوار الموقع

 الشهر
 unctad.orgزيارات موقع 

5131 5134 
 685 331 217 317 ذانوت الثال/يناير

 411 332 787 316 شبا /فرباير

 539 341 968 313 آذار/مارس

 575 343 326 312 نيسات/أبريل

 111 312 171 311 أيار/مايو

 656 339 596 334 يزيرات/يونيأ

 927 98 348 97 أمتوز/يولي

 511 95 122 86 آل/أ سطس

 695 358 517 339 أيلول/سبتمرب

 617 342 564 359 تشرين األول/أذتوبر

)أ(345 496 315 تشرين الثال/نوفمرب
 851 

)ل(- 328 316 ذانوت األول/ديسمرب  
 717 478 3 134 591 3 المجموع

نوفمرب )التوقعاااات تسااااوي تشااارين الثاااال/ 32إا  3 متااادة مااانالبياناااات املتاياااة بالنسااابة للفااارتة امل )أ( 
 نعف األسبوع  األول (.

 العدد  ري متاح. )ل( 

 الداخلي يشبكالموقع ال -دال 
با  وتبادل املعلومات والتعاوت  الداخليعلى الصعيد زيادة التنسي  والتصال إا اا سعي -54

 .افتصااميم عتااو وأعاااد  داخليالاا يكشاابمنصااة جدياادة للموقااع الاألونكتاااد  أنشااا، خمتلااف الفااروع
وانطلقاات املريلااة األوا ماان هااتف العمليااة، وهااي اسااتبدال املوقااع الشاابكي الااداخلي الساااب ، يف 

وأتايت لألونكتاد أداة شبكية داخلية لتبادل املعلومات. ومن  اات هاتف  5134يزيرات/يونيأ 
 اا زمنياااا جااادولا و ، داخليااااة إعالنااااتو  اا أخباااار و  الرئيسااااية، األنشاااطةاألداة أ اااا تتااايب عناااااوين بشاااات 
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املساااءلة وتبااادل املعلومااات داخااال و ماا  العااا  ذمسااايفة يف الشاافافية للربناااممل العااا  لأل اا أساابوعي
حتيال إا تطبيقاات شابكية مفيادة وصاالت و  ،خادمات األونكتااد معلومات عملية عانو املنظمة، 
 .األمم املتحدة ونعتها

الشاااابكات الجتماعيااااة إنشاااااء إدارة الوثااااائ  و  دياااادة ماااانالبيئااااة التقنيااااة اجلاا ومتكاااان أيضاااا -52
البح  وتعزيز قدرات النسيال اآلم للعمل. ويشمل التطوير يف املريلة الثانياة، الايت بادأت يف و 

، إتايااة ييااز لتعاااوت مااوظفي األونكتاااد. أمااا املريلااة الثالثااة، فتشاامل تبساايط 5134متوز/أيلااول 
 اآلم العمل. العمليات الداخلية عن طري  النسيال 

 المواد اإل المية المحددة األهداف -هاء 
ماااان مااااواد التصااااالت والتوعيااااة الراميااااة إا تلبيااااة ايتياجااااات اا ونكتاااااد عاااادديصاااادر األ -56

مجااااهري مساااتهدفة أو معاجلاااة مساااائل موانااايعة يف شاااكل مقتضااا . وتتواصااال اجلهاااود مااان أجااال 
المياااة يف شاااكل إلكااارتول وعلاااى املوقاااع احلاااد مااان اإلصااادارات الورقياااة ونااامات إتاياااة املاااواد اإلع

 الشبكي لألونكتاد.
ملتعلقااة اإلخباريااة الفصاالية االنشاارة وتسااتهدف النشاارات اإلخباريااة اإللكرتونيااة، ماان قبياال  -57

ستجدات بشاات مجاهري متطصصة وتقد  بانتظا  م ،(http://unctad.org/transportnewsبالنقل )
مساااااااااااااائل موانااااااااااااايعية. وقاااااااااااااد تساااااااااااااجَّل األونكتااااااااااااااد يف ااااااااااااااادمات الااااااااااااايت يقااااااااااااادمها موقاااااااااااااع 

http://mailchimp.com وهااو موقاااع يساااتطد  الرساااائل اإللكرتونيااة لنشااار الطبعاااات اجلديااادة مااان ،
ال بالقراء ويسهل حتاديثها وصايانتها. النشرة اإلخبارية املتعلقة بالنقل ويويِّد قاعدة بيانات التص

نشاارات إخباريااة بانتظاااا ، يقااد  فيهااا معلومااات عااان  نظااا  إدارة الااديوت والتحليااال املااامويصاادر 
 أنشطة الربناممل إنافةا إا املستجدات يف جمال إدارة الدين العا .

ق املالياااة ويف إطاااار تنااااول املساااائل احلالياااة أو الناشااائة، مثااال التقلااا  الشاااديد يف األساااوا -58
الدولية، ينشار األونكتااد بشاكل دوري ماوجزات سياسااتية أو مقاالت إلكرتونياة موانايعية. وقاد 

، وتااوتلو  ،لوموناادو  ،هااافينتوت بوسااتذي و  ،اردياااتذي  نشاارت وسااائط إعااال  مشااهورة، مثاال 
 مقالت رأي لألونكتاد واألم  العا .

 استهداف الجماهير الرئيسية -واو 
دعااات الفرقاااة العاملاااة األونكتااااد إا مواصااالة جهاااودف لضااامات حتقيااا  ، 5134يف عاااا   -59

أقصى قدر ممكن من التواصل مع مجيع اجلهات صايبة املصلحة. وتب  اسرتاتيجية التصالت، 
الاايت اعتماادهتا الاادول األعضاااء، اجلماااهري الرئيسااية للمنظمااة. وتبعاارض أدناااف أمثلااة علااى اتصااالت 

 صايبة املصلحة املعنية بعملأ.األونكتاد وتواصلأ مع اجلهات 

http://unctad.org/transportnews
http://mailchimp.com/
http://mailchimp.com/
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 صانعو السياسات -1 
و السياسااات يف اساارتاتيجية التصااالت بااا م ايموعااة املسااتهدفة الرئيسااية صااانععباارِّف  -11

لألونكتاااد. ويشاامل هااؤلء جمموعااة واسااعة ماان املسااؤول  احلكااومي  علااى مسااتويات خمتلفااة، الاان 
رات األونكتاااد بصااورة رئيسااية صااانعي السياسااات. وتسااتهدف منشااو  فاايهم املناادوبوت والربملااانيوت.

ويشاااكِّل النشااار الفعراااال جااازءاا هامااااا مااان جهاااود األماناااة يف جماااال التصاااالت والتواصااال. وتوصاااي 
اساارتاتيجية التصااالت أيضاااا باسااتهداف صااانعي السياسااات مباشاارةا عاان طرياا  اجتماعااات مااع 

وى، واإلياطاااات اإلعالميااااة واألنشااااطة ماااوظفي األونكتاااااد، والتفاعاااال يف الااادورات الرفيعااااة املساااات
 املشرتذة مع الحتاد الربملال الدوم، والتحاور مع الربملاني .

وتساهم الزيارات امليدانية والجتماعات الرفيعة املستوى اليت جيريها األما  العاا  ونائا   -13
السياسااات العاماااة األماا  العااا  مسااايفة ذباارية يف الااارتويمل ملااا تقااو  املنظمااة مااان أعمااال يف جمااال 

مان وناع ، رذازت جماالت املناقشاة علاى اااروج 5134تقدمأ من مساعدة تقنياة. ويف عاا   وما
منواا، مع معاجلة التفاوت مان خاالل التجاارة والتنمياة والقادرات اإلنتاجياة والساتثمار أقل البلدات 

ع رؤساء يكوماات م اجتماع ثنائي 311يف اهلياذل األساسية. وقد عقد األم  العا  أذثر من 
عن ذلا، ومن أجل تعزيز تبادل اآلراء بشكل مفتوح و اري ر اي، أجارى األما   ووزراء. وفضالا 

 معهم.اا ثنائياا اجتماع 61العا  اجتماعات فطور مع ممثل  دائم  وعقد أذثر من 
وما زالت مشارذة األونكتاد يف اجتماعات جمموعة العشرين تشكل قناة مهمة للتواصال  -15
الايت يصادرها األونكتااد والعاروض العاماة  وشاكلت املاوجزات السياسااتيةالسياساات.  صانعيع م

أدوات مفيادة للتواصال ماع اجلمااهري املتطصِّصاة. ورذازت املساايفات  تقرير التجارة والتنميةبشات 
 التقنية يف أعمال ايموعة على املسائل املتصلة بسياسات القتصاد الكلي والتنمية.

ي السياساات صاانعمع اا، تواصل األونكتاد، يف سياق عملأ املتعل  باقل البلدات منو وقد  -11
ماان خااالل املشااارذة يف أيااداث وطنيااة ودوليااة، ماان قبياال الجتماااع الااوزاري املتعلاا  بالشااراذات 

متوز/يوليااأ(  13-58ذوتونااو، )اا اجلدياادة ماان أجاال بناااء القاادرات اإلنتاجيااة يف أقاال البلاادات منااو 
 م املتحدة الرفيعة املستوى.وأفرقة األم

الجتمااع الساابع املشارتك با  ماؤمتر الحتااد  يفاا عن ذلا، قد  األونكتااد عرنا وفضالا  -14
األفريقي اااي بوزراء القتصاد واملالية ومؤمتر اللجنة القتصادية ألفريقيا اااي بالوزراء األفارقة 

وقااااااد وبزِّعاااااات السااااااتنتاجات ار/مااااااارس(. للماليااااااة والتططاااااايط والتنميااااااة القتصااااااادية )أبوجااااااا، آذ
 خالل الجتماع. 5131تقرير التنمية القتصادية يف أفريقيا لعا  والتوصيات الواردة يف 

السياساااات مااان خاااالل برناجماااأ التااادريا الوجااا   صاااانعيماااع اا ويتواصاال األونكتااااد أيضااا -12
عاال ماع اجلهاات صاايبة . وتشمل األهداف الرئيسية هلتا الربناممل التعااوت بشاكل ف366الفقرة 

التصااال يف اجتاااه  ماان أجاال جيااري الرتذيااز علااى املصاالحة وتعزيااز فهاام عماال األونكتاااد وأثاارف. و 
ولرفااع مسااتوى . السياساات علااى اااو أفضال صااانعيايتياجااات تقاادمي التعليقااات وتلبياة تشاجيع 
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تااات ماان هااتف وقنا باسااتمرار. القنااوات الرقميااةتعزيااز  التواصاال والتصااالت إا أقصااى يااد، جيااري
الاتي يتايب  القنوات هاي املوقاع الشابكي ااااي ببنااء القادرات يف جماال وناع السياساات العاماة

 366للفقارة اا لاى جتاارل املشاارذ  يف الربنااممل وفقاعتبادل املعلوماات بشاات الربنااممل والطاالع 
التي يتيب  "P166 Moodle"إلبراز جناح الربناممل وأثرف، ومنرب التعلم اإللكرتول باستطدا  منهاج 

السياسااااات مااااواد  عيااااة بصاااارية قباااال ذاااال دورة تدريبيااااة وخالهلااااا وبعاااادها لسااااتكمال  صااااانعيل
مناارب تقاساام املعلومااات ماان أجاال املناقشااات والتقياايم ونشاار اا احملاناارات املباشاارة. ويسااتطد  أيضاا

اصاالة عتااوى برناااممل التعلاايم. وماان املهاام احلضااور علااى وسااائط التواصاال الجتماااعي ماان أجاال مو 
علاى األماد الطويال، مثلماا أظهار ذلاا فريا  إقليماي للادورات  366للفقارة اا إشراك املتدرب  وفقا

التدريبيااة علااى موقااع فاايس بااوك. وقااد أنشاا  مناارب للتسااجيل يف الاادورات التدريبيااة القصاارية علااى 
اا يضااملستوى اإلقليمي من أجل السماح بالتسجيل اإللكرتول وتنزيل الوثاائ ، وهاو منارب يساهل أ

 إعداد اإليصاءات من أجل إعداد التقارير.
 الدول األ ضاء -2 

باإلنافة إا اإلخطار الر ي بالجتماعاات، واملنشاورات، وأنشاطة األونكتااد األخارى،  -16
نظماات األمانااة دورة توجيهيااة للمناادوب  وعقاادت إياطااات إعالميااة متنوِّعااة بشااات اجتماعااات 

 األونكتاد احلكومية الدولية.
، للمنااااادوب  5135بواباااااة املنااااادوب ، الااااايت أبطلقااااات يف ذاااااانوت األول/ديسااااامرب وتتااااايب  -17

حتصال معلومات إنافية  ري متاية للجمهور، مان خاالل وصالة يف املوقاع الشابكي لألونكتااد. و 
الاادول األعضاااء علااى اساام للاادخول وذلمااة ساار. و كاان للمناادوب  الطااالع علااى جاادول زماا  

ث مما  كِّنهم مان التساجيل يف اجتمااع معا ، وتلقاي مساتجدات تفاعلي لالجتماعات واأليدا
والطااالع علاااى الوثااائ  املتصااالة بااأ، مااان قبياال مشااااريع الوثاااائ   بشااات زماااات الجتماااع ومكاناااأ،

 511وقاااد تسااااجَّل يااااوام  والوثاااائ  املقياااادة التوزياااع مثاااال مشاااااريع الساااتنتاجات املتفاااا  عليهااااا.
 .5134زيارة لصفحاهتا يف عا   7 111ذثر من مندول لستطدا  البوابة اليت تلقت أ

ويساااتمر الرتذياااز علاااى تقااادمي التقاااارير الرئيساااية ونتاااائمل األحبااااث األخااارى إا الوفاااود، يف  -18
 جنيف ويف نيويورك على يد سواء.

الوظااائف الشااا رة احلاليااة يف الفئاة الفنيااة ومااا فوقهااا ماان خااالل بوابااة ويواصال األونكتاااد نشاار  -19
عن ذلا، وبناء على طل  الدول األعضااء، يتايب األونكتااد بياناات متصالة بااملوارد  فضالا املندوب . و 

 البشرية لالطالع عليها خالل دورة الفرقة العاملة اليت تعقد يف ذانوت األول/ديسمرب.
 وسائط اإل الم -3 

عاات يف وقاد مجبم  خاالل الفارتة املشاامولة باالتقرير، يظاي األونكتاااد بتغطياة إعالمياة ذباارية. -41
قصاصاااة  8 261ااااو  5134ذاااانوت األول/ديسااامرب 32ذاااانوت الثال/ينااااير و  3الفااارتة ماااا بااا  

ماان  - يف املائااة 51 - مااع ذلااا، فاا ت هااتا الاارقم ل  ثاال إل جاازءاا صاحفية متصاالة باألونكتاااد. و 
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كتااد التغطية اإلعالمية الفعلية لألونكتاد وأنشطتأ. فمن احملتمل أت عرذات البحا  املتاياة لألون
وتبقاى تكنولوجياا  تفوِّت املواد املنشورة بلغات أقال اساتطداماا ويف وساائط اإلعاال   اري الشابكية.

ة وامليساورة التكلفاة أدوات الرصاد الشاامل، وإمكانية احلصول علاى باهظة التكلفةاملتطورة البح  
عااة للمرذااز عاادودة. ولااتا، يعتمااد األونكتاااد علااى شاارذاء إعالمياا  ومااوظف  ومكاتاا  قطريااة تاب

اإلعالمااي لألماام املتحاادة يقاادموت إليااأ جاازءاا ذباارياا ماان البيانااات بشااات القصاصااات الاايت فوَّتتهااا 
 عرذات البح  التقليدية.

ويف أ لااا  األيياااات، تبغطاااى أعماااال األونكتااااد يف وساااائط اإلعاااال  الشااابكية والتقليدياااة  -43
كتااد املتعلقاة بالسياساات والتحليال فارتد أماا التغطياة املتعمقاة ألعماال األوناملوجهة إا اجلمهور، 

 بانتظا  يف املنشورات املتطصِّصة.
ممثال مان ممثلاي وساائط  511ويوم األونكتاد أيفية لتعزياز عالقاتاأ املهنياة ماع أذثار مان  -45

اإلعاااال  الدولياااة املعتمااادين لااادى األمااام املتحااادة. ويقاااد  األونكتااااد مااارت  أسااابوعياا مساااتجدات 
نشاااطتأ وأيداثاااأ ويعقاااد إياطاااات إعالمياااة للصاااحافة تنظمهاااا دائااارة شاااؤوت وتوقعاااات متعلقاااة با

يسعى بنشا  والا أت األونكتاد منظمة ليس هلا يضور يف امليدات، ف نأ اإلعال  باألمم املتحدة. 
للحفاااع علااى الااروابط مااع الصااحفي  املوجااودين يف مراذااز وسااائط اإلعااال  الرئيسااية مثاال لناادت 

 غ وبااوينس آياارس. ويعماال األونكتاااد بشااكل وثياا  مااع دائاارة شااؤوت وباااريس ونيااودهلي وجوهانساارب 
لضاامات أقصااى قاادر ماان النتباااف اإلعالمااي يف ووذااالت األماام املتحاادة  اإلعااال  باااألمم املتحاادة

 جنيف ويف امليدات.
، أصاااادر 5134ذااااانوت األول/ديسااامرب 32ذاااانوت الثال/ينااااير و  3ويف الفااارتة ماااا باااا   -41

 31نسااااطة مرتمجااااة إا اللغااااات الر يااااة لألماااام املتحاااادة و 374) ةنشاااارة صااااحفي 64األونكتاااااد 
نساطة مرتمجاة إا اللغاات الر ياة  51متذرات إعالمياة ) 31نسطة مرتمجة إا لغات أخرى(، و

لألمااام املتحاااادة(. وقااااد أبرسااالت هااااتف النشاااارات واملااااتذرات إلكرتونيااااا إا قاعاااادة بيانااااات خاصااااة 
ذماا يتقاسام األونكتااد إلكرتونيااا ماواد  ي  باستمرار.بالصحفي  على نطاق العامل ختضع للتحد

 صحفية مع الدول األعضاء وايتمع املدل، وينشرها يف موقعأ الشبكي يف الوقت الفعلي.
من الوثائ  اإللكرتونياة اا ولكي حيافظ األونكتاد على عالقتأ بوسائط اإلعال ، أصدر عدد -44

لوساائط اإلعاال . وختارب هاتف الوثاائ  الصاحفي  باياداث اليت تبقرأ "يف حملاة" تعارف باسام تنبيهاات 
والوثاااائ  اا وصاااالت إيالاااة إلكرتونياااة إا املاااواد الصاااحفية الصاااادرة ياااديث تااايبوت ةالوشااايكاألونكتااااد 
 لوسائط اإلعال .اا تنبيه 35وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أبصدر  .املونوعية

لااا، راجااع األونكتاااد الطلاا  علااى ماان أجاال خفااي تكاااليف النشاار ييثمااا أمكاان ذو  -42
النسخ الورقية للمنشورات، ل سيما فيما خيا إصدار التقارير الرئيسية. ومن املمكن تنزيل مجيع 
التقارير بايات من املوقع الشابكي لألونكتااد. ولتمكا  وساائط اإلعاال  مان أخات الوقات الكاايف 

نكتاد للصحفي  الوصول مسبقاا وعلى ااو يتيب األو  إلعداد املادة اإلخبارية يف الوقت املناس ،
 مع يظر النشر. -عمي بكلمة سر إا التقارير 
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وقد تعااوت األونكتااد ماع منظماات وصانادي  وباراممل أخارى تابعاة لألمام املتحادة لادعم  -46
إصااادار املنشاااورات ولتوسااايع نطااااق التواصااال ماااع وساااائط اإلعاااال . ذماااا سااااعد األونكتااااد إدارة 

احلالاااة والتوقعاااات  تقريااارة والجتماعياااة علاااى اإلعاااالت يف جنياااف عااان إصااادار الشااؤوت القتصاااادي
اللجنااة    يفقتصاااديبالشاارتاك مااع أيااد ذبااار األخصااائي  ال 5134 القتصااادية يف العااامل لعااا 

. وعماال األونكتاااد طااوال الساانة مااع مااوظف  إعالمياا  يف املياادات عاان طرياا  القتصااادية ألوروبااا
 ملتحدة اإلمنائي واملراذز اإلعالمية التابعة لألمم املتحدة.مكات  برناممل األمم ا

 المجتمع المدني -4 
تؤذِّد اسرتاتيجية التصالت نرورة زيادة إشراك ايتمع املدل يف أنشاطة األونكتااد عان  -47

طريااااا  حتسااااا  املشاااااارذة يف الجتماعاااااات واحللقاااااات الدراساااااية، وعااااان طريااااا  تباااااادل املعلوماااااات 
وم الساارتاتيجية أيفيااة خاصااة إلشااراك منظمااات ايتمااع املاادل ماان بلاادات اجلنااول، إلكرتونياااا. وتاا

وتااادعو إا إقاماااة شاااراذات لتعزياااز احلاااوار بشاااات رساااائل األونكتااااد الرئيساااية. وقاااد تنامااات أيفياااة 
تماع ويشاكل اي ايتمع املدل بالنسبة إا األونكتاد على مدى السانوات ااماس عشارة املاناية.

تنفيات بعاي التوصايات . ويتوقاف رساائل املنظماة وبنااء اإلرادة السياساية نقالياة لجوهر  املدل أداة
 شاااجيع مزياااد مااان التواصااال ماااعتلل سااايما تاااوافر املاااوارد، علاااى الاااواردة يف اسااارتاتيجية التصاااالت 

 .املتعدد اللغات تصالتوسيع نطاق اللتمك  من لاجلنول، و بلدات ايتمع املدل يف 
 تحديد، تواصل األونكتاد مع ايتمع املدل بالطرق التالية  وعلى وجأ ال -48

ماااان ايتمااااع املاااادل  ممااااثالا  121، ناااااقا يااااوام 5134ناااادوة عامااااة  ففااااي عااااا   )أ( 
 واألوسا  األذاد ية والقطاع اااي واملنظمات احلكومية الدولية التفاوت العاملي وأثرف يف التنمية؛

ااأ إ )ل(  ا منظمااات ايتمااع املاادل  وهااو رسااالة إلكرتونيااة تساالط التنبيااأ اإللكاارتول املوجر
الضااوء علااى أخبااار األونكتاااد وأحباثااأ ومنشااوراتأ وأيداثااأ الاايت هتاام ايتمااع املاادل وترساال بانتظااا  إا 

ر يوام ثالثا  تنبيهااا إلكرتونيااا يف عاا  مشرتك.  1 111أذثر من  ، ييا  لال هاتا 5134وقد نبشم
 ومنتدى الستثمار العاملي؛ ،جملس التجارة والتنميةو  لندوة العامة،العدد طبعات خاصة بشات ا

بوابااااة ايتمااااع املاااادل  يياااا  يتاااايب فاااارع خمصااااا ماااان فااااروع املوقااااع الشاااابكي  )ج( 
 لألونكتاد موارد عددة للمجتمع املدل، وجيري حتدي  هتا الفرع وإثراؤف الادة جديدة بانتظا ؛

ى الاارتويمل للناادوة العامااة هلااتف الساانة، وسااائط التواصاال الجتماااعي  يياا  جاار  (د) 
وجرى حتدي  قناة ويوتيول، وفليكر. تويرت، ، و لينكت إتقبل وأثناء وبعد انعقادها، على مواقع 

. وأتيحاات مقطعاااا  57األونكتاااد يف يوتيااول القاااطع فيديويااة ماان اجللسااات العامااة، بلااا عااددها 
 صور وعناوين رئيسية لأليداث على فليكر وتويرت؛اا أيض

، الااا يف ذلااا مااع األماا  العااا  مشاااوراتعاادة ظماات إذ ن التحاااور والتشاااور  (ه) 
اااو  ومباشااارة بعاااد النااادوة العاماااة، عقااادت جلساااة لنصاااف ياااو  مااان أجااال وناااع  .ع  األونكتاااادشب

 ؛5132ما بعد عا  اسرتاتيجية فيما خيا األونكتاد ومسائل 
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ات الاااايت تتقاااد  هبااااا تقااادمي الااادعم والتوجيااااأ ملنظماااات ايتمااااع املااادل يف الطلبااا )و( 
، اساااتوفت ماااس منظماااات مااان 5134للحصاااول علاااى مرذاااز مراقااا  لااادى األونكتااااد  يف عاااا  

منظمات ايتمع املدل املعايري وواف  عليها جملس التجارة والتنمية. ويوجد يالياا مسة وعشاروت 
 خمتلفة من عملية تقدمي الطلبات. طلباا يف مرايل

 القطاع الخاص -5 
شاااااراك القطااااااع ااااااااي يف عمااااال إل أداة أساسااااايةى الساااااتثمار العااااااملي منتاااااديشاااااكل  -49

أهااداف وقااد رذاازت األجاازاء الرفيعااة املسااتوى هااتف الساانة علااى مونااوع السااتثمار يف  .األونكتاااد
تقريااار الساااتثمار  الااايت تضااامنها الرساااائل الرئيساااية يصاااالإ ى املنتااادى إاالتنمياااة املساااتدامة. وساااع

بشااات خطااة  إا تقاادمي معلوماااتو  ،دد ماان األيااداث املتنوعااةماان خااالل عاا 5134العاااملي لعااا  
 .التنمية املستدامة الواردة يف التقريرأهداف العمل الرفيعة املستوى لالستثمار يف 

من خالل التنبيهات املرسلة بالربيد اإللكرتول، اا وجيري التواصل مع القطاع اااي أيض -21
مااااتذرات اإلخباريااااة و  نشااااراتوال لااااى شاااابكة اإلنرتنااااتوالتوزيااااع اإللكاااارتول للمعلومااااات املتايااااة ع

حتاادث تااااثريات مضااااعفة عااان طريااا  الاااربط بااا  و . املسااائل مااان خاااالل شااابكة الساااتثمار العااااملي
 .يزيد من نشر املعلومات مماشبكات القطاع اااي وأوسا  الستثمار على نطاق أوسع، 

احلكوميااة  الجتماعااات يفتأ ماان خااالل مشااارذتقاادمي آراء القطاااع اااااي ماان لااتمس ويب  -23
ممثلااي القطاااع اااااي يف  شااراكإعاان طرياا  ، و األونكتااادالاايت يعقاادها  الدوليااة واجتماعااات اااارباء

قابالت املل املثال على سبيومنها ف، اهدعمليات استعراض األقرات و ريها من النهمل احملددة األ
 .يف أفرقة املناقشة شارذةباشرة واملامل

يسااال  األونكتاااد مشااروع نفااتالبلاادات الناميااة  ااري السااايلية، ن مااواسااتجابة لطلبااات  -25
 أل اااراضالساااتثمار األجناااا املباشااار  اجتاااتالالبلااادات علاااى  هاااتف تعزياااز قااادراتاملتعلااا  بلتنمياااة ا
مااان خاااالل التعااااوت بااا  ويرمااي هاااتا املشاااروع، الاااتي ينفَّاات  .تنميااة وحتااادي  القااادرات اإلنتاجياااةال

عان دَّثاة املعلوماات احملبملساتثمرين علاى تزوياد ايع الساتثمار ع ، إا مساعدة وذالت تشاجالشب 
ا. ويف إطاااار هاااتا املشاااروع، بلااادا األعماااال التجارياااة يف املتعلقاااة بفاااري والظاااروف الو  تكااااليفال
خااالل  بشااات هااتف األدلااةاا عاملياااا اجتماعاا ( وعقااد األونكتااادiGuidesصاادرت أدلااة السااتثمار )أ

 .رين األول/أذتوبرمنتدى الستثمار العاملي يف تش
 ثحؤسسات البالجامعات وم -6 

جهاااااات تساااااتطد  أحبااااااث األونكتااااااد وحتليالتاااااأ   ات ومؤسساااااات البحاااااامعااااامتثااااال اجل -21
اا بايات. ويبدعى خارباء األونكتااد أيضا بنشا . وتتاح هلا مجيع الوثائ  املنشورة يف املوقع الشبكي

بشاات موانايع اقتصاادية اا وعرنا ةعانار  11، أبلقي يوام 5134إا إلقاء عانرات. ويف عا  
أساااعار الساااالع  وأمولاااة ،، والعمالاااةوالتفاااااوت، ة العاماااةعاملياااة مثااال األزماااة املاليااااة، ويياااز السياسااا

 .األم  العا  عانرات ألقاهامن بينها ، األساسية
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. ففااي مااع اجلامعاااتانااي لألونكتاااد يفاازة وصاال أساسااية ويشااكل برناااممل املعهااد الفرت  -24
إخبارياااة متصااالة بانشاااطة ماااادة  21، نشااار املعهاااد الفرتاناااي علاااى موقعاااأ الشااابكي 5134 عاااا 
د تعليميااة متعااددة الوسااائط قائمااة علااى ر مااوا ةعاان مساا بناااء القاادرات، فضااالا يف جمااال ربناااممل ال

 عن طري اا جديداا منشور  71 على إمكانية الطالعاا أعضاء املعهد أيض ومبنب .األونكتاد أحباث
اجلامعاات املعهاد. وشاارذت  قاا  هباا جاولت دراساية ماواد مان ثاالثعلاى و  رقمياةالاملعهد مكتبة 

 .عن نتائمل منشورات األونكتاد الرئيسية فيها النقال شفبالفيديو ذب اا مؤمتر  33األعضاء يف 
يف  هاااااإخباريااااة فصاااالية ووزع نشااااراتأربااااع املعهااااد الفرتانااااي  عاااان ذلااااا، نشاااار وفضااااالا  -22
. (http://vi.unctad.org/news-mainmenu-2/newsletter) يشاااااااابكالموقعااااااااأ  علااااااااى 5134 عااااااااا 

وساااا  األمااان متلااا   6 811علاااى مجياااع ماااوظفي األونكتااااد واا ووبزعااات هاااتف النشااارات إلكرتونيااا
 .عنيااةبة املصاالحة املصااايهااات  ريهااا ماان اجلكوميااة و احلنظمااات  ااري املو  ماااتكو احلذاد يااة و األ

 يف تشااااااارين الثاااااااال/اا عضاااااااو  4 139وتلقااااااى أعضااااااااء املعهاااااااد، الااااااتين بلاااااااا عاااااااددهم اإلمجااااااام 
، تنبيهااات بالربيااد اإللكاارتول بشااات املنشااورات اجلدياادة، واملاانب الدراسااية، وفااري 5134 نااوفمرب

 التدري  يف األونكتاد، ودعوات إا تقدمي ورقات، وعروض من مؤسسات أخرى أعضاء.
 منظمات الدوليةال -7 

سااااهم األونكتااااد يف جهاااود األمااام املتحااادة مااان أجااال جعااال جهااااز األمااام املتحااادة لقاااد  -26
وعلااى ساابيل املثااال، قاااد األونكتاااد  .5132خطااة التنميااة ملااا بعااد عااا   أل ااراضاا مالئماااإلمنااائي 

 شااااركو  اجياااة،جمموعاااة األمااام املتحااادة املشااارتذة بااا  الوذاااالت واملعنياااة بالقااادرات التجارياااة واإلنت
   اللجناة الرفيعاة املسااتوى، وهاايبالنياباة عنهاا يف آليااات جملاس الرؤسااء التنفيااتي  املعا  بالتنساي 

 .وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية املعنية بالرباممل، ، واللجنة الرفيعة املستوىاملعنية باإلدارة
الدوليااة للشاااؤوت  ية للجنااةالساانو  الربياااع والاادورات قااد  األماا  العااا  بيانااات يف دوراتو  -27

، الاايت يضاارها لبنااا الاادومجلنااة التنميااة التابعااة لصااندوق النقااد الاادوم و التابعااة لواملاليااة  النقديااة
اا مقااادمالقتصااااد الكلاااي احلالياااة و  يف ظاااروفرأي األونكتااااد اا األونكتااااد بصااافة املراقااا ، موناااح

دعم التجاارة والنماو تتطاتها لاأت لادول األعضااء توصيات بشات ااطوات السياسية الايت  كان ل
 .التنميةحتقي  من أجل 

بلادات جمموعاة دعم ماداولت لالدولية األخرى  التعاوت مع املنظماتاألونكتاد واصل وي -28
منظماة وقاد أقيمات شاراذات باارزة مان أجال هاتا الغارض ماع منظماة التجاارة العاملياة و  .العشارين

التجاارة والقضاايا املتعلقاة بالساتثمار، وماع منظماة بشاات  التعاوت والتنمياة يف امليادات القتصاادي
علااى مااتذرة اا العماال الدوليااة بشااات القتصاااد الكلااي والقضااايا الجتماعيااة. وجاارى التوقيااع مااؤخر 

  4تفاهم تزيد من إنفاء الطابع الر ي لبعي جوان  هتا التعاوت ماع منظماة العمال الدولياة يف 
 . 5134ذانوت األول/ديسمرب 
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 األوسعالجمهور  -8 
خاااااالل الفااااارتة املشااااامولة باااااالتقرير، نظااااام األونكتااااااد جلساااااات إعالمياااااة موناااااوعية  -29

يموعات من الطالل والدبلوماسي  واألذاد ي  ومديري األعمال، التين زاروا األونكتاد. 
مشارك، إماا مان  3 411جلسة مجاعية يزيد عدد املشارذ  فيها على  21او  وذات هناك

وقادَّ  موظفاو األونكتااد  اإلعال  باألمم املتحدة أو مان تنظايم األونكتااد. دائرة شؤوتتنظيم 
عن أنشطة املنظمة وقادوا مناقشات تفاعلية. ويصل الطالل على وثائ  لألونكتاد  عروناا 

وجتمااع  .نرتناات ماان أجاال املتابعااةاجللسااات وعلااى مراجااع متايااة علااى اإلمصااممة ماان أجاال 
 جلساااات األونكتااااد اإلعالمياااةدف حتسااا  نوعياااة التقييماااات وتساااتعرض بصاااورة منهجياااة هبااا

 وزيادة فائدهتا.
ااع واملنااوَّع لألونكتاااد باارازجهااود إنااافية إلمااا يبااتل ماان ويف إطااار  -61 يف جمااال  العماال املوسر

ياداث الايت أللوثائ  يف مجيع الجتماعاات احلكومياة الدولياة وااعرض ل، أبقيمت منصات البح 
جمموعاات مان اا أيضا وأبرسالت .خمتاارة خارجاأأماذن ذتلا يف يف قصر األمم و  عقدها األونكتاد

 .شااارك فيهااا األونكتاااد لتوزيعهااا خااالل األيااداث الاايتعالميااة إا أماااذن خااارج جنيااف اإلواد  املاا
ويتواصاال األونكتاااد مااع ايموعااات املسااتهدفة املهتمااة بعملااأ يف أيااداث ماان قبياال اليااو  الساانوي 

وعان فااري  ونكتاادي لألوهر العماال اجلاعان األونكتااد عرونااا وقادر  خاارباء  للوظاائف يف سويسارا.
 .يف جمال التنمية موظف ف  5 111ذثر من ألالتوظيف 

 تسليط الضوء  لى أ مال المنظمة -زاي 
 الذكرى الخمسون لألونكتاد  -1 

الااتذرى اامساا  إلنشاااء األونكتاااد  5134صااادف السااادس عشاار ماان يزيرات/يونيااأ  -63
لتسااليط الضااوء علااى دور األونكتاااد وإسااهاماتأ. ة فرياادة ماان نوعهااا ساابة فرصاات هااتف املناوأتاياا

الاايت وماان أجاال ذلااا ونااع األونكتاااد اساارتاتيجية علااى نطاااق املنظمااة بكاملهااا إلدراج األفكااار 
يف األنشاااطة الااايت يضاااطلع هباااا علاااى مااادار السااانة. وذاااات الاااتذرى اامسااا  لألونكتااااد يف أفرزهتاااا 

ع اجلمااااهري املساااتهدفة وا تناااا  فرصاااة اليتفااااء هباااتف الاااتذرى اهلااادف مااان ذلاااا هاااو التواصااال مااا
 لتسليط مزيد من الضوء على األونكتاد. وقد وبنعت خطة مفصلة لالتصالت تضمنت جادولا 

لأليااداث واملنشااورات واألنشااطة، ورذاازت علااى تطااوير أعمااال األونكتاااد يف جمااالت عملااأ اا زمنياا
سااااائل الاااايت اعتمااادها األونكتاااااد إلشااااراك اجلهااااات األساساااية الثالثااااة مااااع ماااارور الوقااات. وماااان الو 

صايبة املصلحة املعنية بعملأ وتعزيز رساائلأ األساساية وإباراز عملاأ خاالل سانة ذذاراف اامسا ، 
الجتماعاااات الاااايت نظمهاااا يف جنيااااف أو بشااااراذة ماااع بلاااادات ومؤسساااات مستضاااايفة يف املياااادات 

ألونكتااد" يف سااياق الجتماعاات احلكومياة الدوليااة ذات الصالة بالااتذرى اامسا  لواملناقشاات 
 واجتماعات اارباء واأليداث املشرتذة.
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، صاامم 5134ويف إطااار األنشااطة الاايت جاارت الناساابة الااتذرى اامساا  خااالل عااا   -65
األونكتااااد عالماااات مميااازة ترماااز إا هوياااة املنظماااة، الاااا فيهاااا شاااعار خااااي. واساااتبطدمت هاااتف 

ملااواد مطبوعااة ورقميااة متصاالة بالااتذرى اامساا ، الااا فيهااا ملصااقات العالمااات يف صاايا معينااة 
وشعارات وروزنامة، فضالا عن استطدامها على املوقع الشبكي وبالقرتات مع توقيعات الرسائل 

مان اا جازءتلاا اإللكرتونية اليت تصدر على نطاق املنظمة بكاملهاا. وتشاكل العالماات املميازة 
 رئية للمنظمة.مشروع أذرب لتوييد اهلوية امل

 أسبوع الذكرى الخمسيف  
، متيازت 3964إيياءا لتذرى اختتا  األونكتاد األول يف قصر األمم يف يزيرات/يونياأ  -61

الاااتذرى اامساااوت بربنااااممل مااان األياااداث اااصاااة والرفيعاااة املساااتوى الااايت نظمااات علاااى مااادى 
علااى اا ساا  عاماايزيرات/يونيااأ( يف جنيااف حتاات عنااوات "اليتفااال الاارور م 51-36أساابوع )

 إنشاء األونكتاد".
وقد أذد زمات األيداث ومكا ا طابعها التارخيي واجتتاهبا لألوساا  املساتهدفة املعنياة  -64

بعمل األونكتاد. ووبنع برناممل هتف املناسبة بناء علاى هيكال متسا  مان النايياة املوانايعية لال 
أماااا  املشاااارذ  املساااجل  وممثلاااي  املانااي واحلانااار واملساااتقبل. وذانااات مجياااع األيااداث مفتوياااة

 وسائط اإلعال .
يزيرات/يونياأ فرصاة لتقيايم الطريقاة الايت سااهم هباا  36وشكل احلادث األول املعقاود يف  -62

األونكتاد يف السياسة العامة للتجاارة والتنمياة علاى مادى سانوات. ودبعاي ثالثاة ماوظف  ساابق  
مهادت تاامالهتم الطريا  لعارض ألقااف مؤلاف الكتاال بارزين من فرتة الستينات إا إلقاء ذلماة. و 

)مسوت عاماا على إنشاء األونكتاد  حملة تارخيية(.  "UNCTAD at 50: A Short History"املعنوت 
وأبتيحت نسخ جمانية من هتا الكتال واستطدمت يف يز  معلومات إا جان  املواد اليت حتمل 

. 5134امساا  واأليااداث الاليقااة يف عااا  عالمااة الااتذرى اامساا  خااالل أساابوع الااتذرى ا
يزيرات/يونيااأ هااو اجتماااع مائاادة مسااتديرة مااع األماا  العااا ،  36وذااات احلاادث الثااال املعقااود يف 

 السيد ذيتويي، ملناقشة الدور املعاصر لألونكتاد من منظور تارخيي.
 ل خالهلاااا الكلماااةتنااااو لاااس التجاااارة والتنمياااة دورة اساااتثنائية يعبقااادت يف الياااو  الثاااال، و  -66

. املستوى ورفيعآخروت ت و ومتحدث ،يس الحتاد السويسرياألم  العا  لألمم املتحدة، ونائ  رئ
احلالياة واملساتقبلية  دوارفأل حبا الساابقة ألونكتااد اعلاى مساايفات  رذازت الكلمات الايت وأعق 

ة بشااات التفاااوت . واتسااع نطاااق املناقشاا صااباح اليااو  الثالاا  مااع افتتاااح يااوار جنيااف الثالاا يف
العاملي يف وقت لي  يف اليو  الثال  ليشمل النظر يف أبعاد القتصاد الكلي اليت ينطاوي عليهاا 

. وجاارت متابعااة ذلااا يف اليااو  الرابااع مااع مزيااد ماان الناادوة العامااة لألونكتااادهااتا التفاااوت خااالل 
 .يلقات النقاش يف إطار الندوة وجلسات مصغرة متزامنة معها
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 ناااقااجتماااع عبااارة عاان  الربناااممل الر ااي لألونكتاااد يفدث الرئيسااي األخااري وذااات احلاا -67
 احلاادث متياازتكنولوجيااا اهلاااتف احملمااول. و  التحااويالت املاليااة املرساالة إا بلاادات املنشااا باسااتطدا 

اا بثااالنقاااش . وقااد بباا  التواصاال الجتماااعي وسااائطو  الشاابكيلباا  لسااتطدامأ ابتكاااري ل بطااابع
يساااااااااااال  عااااااااااان طريااااااااااا تاااااااااااويرت  علاااااااااااى دردشاااااااااااة ديااااااااااارت(، وأب ow.ly/ygapR)اا ييااااااااااااا شااااااااااابكي

@ICT4DatUNCTAD  وسااام باساااتطدا #MobileRemittance التغريااادات الاااواردة. واساااتطدمت 
 موقااااااااااااع يف MobileRemittance#ساااااااااااتوريفاي نشاااااااااااااء إلومساااااااااااايفات املشااااااااااااارذ  يف النقااااااااااااش 

http://sfy.co/sZ2x .  وسااااام واساااااتبطد#MobileRemittance  لضاااااامات  لتغرياااااداتايف مزياااااد مااااان
 .التساق يف نتائمل البح  املستقبلية

ااال -68 فكااار العااااملي ل متااادادبرنااااممل ثقاااايف يعكااس ال الاااتذرى ث  أياادا وطااوال األسااابوع، ذمر
  وقيمأ. ألونكتادا

يف يزيرات/يونياااأ  54إا  39وعلاااى سااابيل املثاااال، نبظِّااام مهرجاااات للفااايلم األفريقاااي مااان  -69
ومجهورياااااة الكونغاااااو  ،بورذيناااااا فاساااااو، وتشااااااد، وتاااااونسقصااااار األمااااام، عرنااااات فياااااأ أفاااااال  مااااان 

علااى املواناايع اا إنسااانياا . وأناافت هااتف األفااال  طابعااوموزامبياا  ،واملغاارل، والساانغال، الد قراطيااة
وألقااى املهرجااات الضااوء علااى  ماان خااالل يكايااة القصااا املوجااودة باا  أسااطر تقااارير األونكتاااد.

ار إا أت األونكتااااد يتصااادر جهاااود األمااام املتحااادة إمكاناااات الصاااناعة اإلبداعياااة يف أفريقياااا وأشااا
الرامياة إا حتدياد مساايفة الصاناعات اإلبداعياة وتساطريها مان أجال احلاد مان الفقار ودعام النمااو 

 الشامل للجميع.
أورذسارتا األمام موسايقي أييتاأ فال ومتيز الربناممل املسائي ألسبوع التذرى اامس  حب -71

رقصاااات وعااارض ل ،لالحتااااد الروسااايسااارتا السااايمفونية الشااابابية ومعزوفاااة أدهتاااا األورذاملتحااادة، 
 ندونيسية.إ تقليدية
ويظياات موقااع األونكتاااد علااى  اامساا  ذمااواد إخباريااة أيااداث الااتذرىونبقلاات مجيااع  -73

 "،All Africa" وهيئاة األنبااءوذالة األنباء إنارت بارس ساريفس،  ها، الا فيمنابر إعالمية بتغطية عدة
. ومرصاد العمال اإلمناائي املشارتك با  اجلناول والشامال ،تو لوتاوصاحيفة ، زتا   ولفصحيفة و
  اإلعال  العاملية.ط يف وسائ ةقصاص 321أذثر من  أبصدرتو 

 أحداث أخرى -2 
تشااااارين  36إا  31مااااان صبااااانِّف منتااااادى الساااااتثمار العااااااملي الاااااتي عقاااااد يف جنياااااف  -75

وأذااد هااتا املنتاادى، باعتبااارف  اد.الااتذرى اامساا  لألونكتاااألول/أذتااوبر ذحاادث ماان أيااداث 
العامليااة التحاديات بشاات وار والعماال يسامب بااحلعاااملي  رب، احلاجاة إا منايااا اآلتمنتادى رب أذا

 321مشاارك مان  1 111اجتتل املنتدى أذثر مان وقد  بالستثمار. الرئيسية والناشئة املتصلة
 اتقاارار  ونعاصاااملتحاادث   ماان باا  هااؤلءو اا. ياادث 21متحاادث خااالل  211 إا معتساااو اا، بلااد
 وقطاع األعمال واألوسا  األذاد ية وايتمع املدل. اتاملستوى من احلكوم ورفيع
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واهليئاات  ةخاصة باألوسا  األذاد ياا هتف السنة أيداث منتدى الستثمار العامليولل  -71
تلبيااااة ايتياجااااات لوالربملاااااني  وأوسااااا  السااااتثمارات ذات التاااااثري. و  لسااااوق رأس املااااالاملنظمااااة 

منظمااة أخااارى،  12مااع  اتاملنتاادى شااراذأقااا  املصااالحة،  اجلهااات صااايبةجمموعااة واسااعة ماان 
ط وسااائ أ مااعاتصااالت عااززو  ،الرعايااةيف اا شااريك 51التموياال والاادعم ماان أذثاار ماان وناامن تلقااي 

وذاااات هنااااك  مااان وساااائط اإلعاااال  العاملياااة.اا شاااريك 33شاااراذات ماااع  إقاماااة اإلعاااال  مااان خاااالل
شاراذة ب ومدوناةواإلنرتنات )تاويرت،  الجتمااعي تواصلال طيف وسائ واسع النطاق باملنتدى تعريف
 يااتوعتو  البا  الشابكي،و  ،مساتقلشابكي  موقع، و اجلمعية الدولية لويدة وثقة املستهلك مع 
تغريدة خالل املنتدى، أعربت عماا يزياد  151وأرسلت أذثر من  (.للصور احلي والب  ية،فيديو 
باااات يكاااوت موناااوع منتااادى لل  اااب اسااارتاتيجيةإبااارا  شاااراذات رأي. ذماااا أت  311 111علاااى 
 القناوات التلفزيونياة مثال ويفويف وساائل اإلعاال  املطبوعاة،  ،نرتنت دوت أي تكلفةى اإلعل دعاية
تقليديااة وساائل بيف جنياف  املنتادىعان ذلااا، جارى التعرياف ب وفضاالا  .ساي يب. إت. ساي. قنااة
إطااالع ايتمااع احمللااي و  توساايع قاعاادة اجلمهااور علااى تساااعد عالنيااة ذبااريةمحلااة إهااا ، الااا فيأذثاار

 .ولية األونكتاد احمللي على
. الحاناارة ماان عاناارات راؤول بااريبيااا ومتياازت ساانة الااتذرى اامساا  لألونكتاااد أيضاا -74

، ومنتئاات يلقااي مفكااروت مرموقااوت يف جمااال التجااارة 3985فقااد باادأت هااتف احملاناارات يف عااا  
مياااة عانااارات يف األونكتااااد بشاااات مساااائل موانااايعية. وللمااارة األوا، ألقاااى احملانااارة رئااايس والتن

دولااااة ذااااات يشااااغل ساااادة الرئاسااااة، وهااااو رئاااايس إذااااوادور. ويف إطااااار خطااااة التصااااالت للااااتذرى 
اامساااا ، صبااااممت احملاناااارة ونظماااات علااااى اااااو يساااامب بوصااااوهلا إا أذاااارب عاااادد ممكاااان ماااان 

أياداث يف مماا هاو معتااد  ، إا ياد أذاربوامتاد نطااق التواصال د.األوسا  املعنية بعمل األونكتا
وشاعارات وأذشااك باساتطدا  ملصاقات وناع لدعاياة علاى اإلنرتنات و لمحلاة  ليشمل، األونكتاد

تلت جهاود وببا. يف أمااذن باارزة وإياداعهاباريبيا العالمات املميزة للتذرى اامسا  وحملانارات 
وذااات اجلمهااور.  عامااة ماانفااراد الدراسااات العليااا وأمعهااد ماان مثاال طااالل  فئاااتخاصااة إلشااراك 

 .يف أمريكاااا الالتينياااة اإلعاااال  طوساااائعااارب التغطياااة اإلعالمياااة، خاصاااة هنااااك مساااتوى عاااال مااان 
 علااااى مااااوقعيماااان الهتمااااا  اا ذثااااري   أثااااارتو اا يياااااا بثاااا الاااايت يضاااارها مجهااااور ذباااارياحملاناااارة  ببثااااتو 

 بوك وتويرت. فيس
بالااااتذرى اامساااا  لتاسيسااااها والااااتذرى اامساااا   والصاااا  77  جمموعااااة الوايتفلاااات  -72

 امااال  إلنشاااء األونكتاااد املتاازامنت ، ماان خااالل ياادث رفيااع املسااتوى أنشااا بصاافة ر يااة منتاادى 
الدبلوماسااااية وهااااو ييااااز لتبااااادل األفكااااار بشااااكل ياااار وصااااريب وللنقاااااش باااا  األوسااااا   ذوريااااا،

 جملاااادفصاااال يف باا أيضااااألونكتاااااد ساااااهم او والفكريااااة يف جنيااااف بشااااات قضااااايا التنميااااة الرئيسااااية. 
الاااادول اجلزريااااة  وأيياااات .اامساااا  اهاوالصاااا  لاليتفااااال بااااتذر  77  تااااتذاري نشاااارتأ جمموعااااة ال

مان نوعهاا الفريادة  هااالنتبااف إا ظروف وجأيدث بتنظيم  اامس  التذرىاا أيض الصغرية النامية
   ا اإلمنائية.أولوياهتإا و 
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فاااااي فعمااااال األونكتااااااد. ب للتعريااااافأاااااااء العاااااامل  عااااادد مااااان األياااااداث يف مجياااااعونبظااااام  -76
ألونكتاااد يف إندونيساايا. ل عاان الااتذرى اامساا ناادوة  ذلمااة يفاألماا  العااا    ألقااى، /أبريلنيسااات
كازاخسااتات يف بمنتاادى أسااتانا القتصااادي  آخاار الشااارذة األماا  العااا  يف ايتفااامياادث  ونظاام
جنيااف، و سااطنبول، او يف هاليفاااذس، اا ونااعر ذبااار قااد  موظفااوت  علااى ماادار الساانة، و مااايو. أيار/

 .ماذنو ريها من األ
 مبادرات خاصة -3 

أطلاا  األماا  العااا  يااوار جنيااف، وهااو يااوار مفتااوح ، 5131يف تشاارين الثااال/نوفمرب  -77
و اااري ر اااي بااا  جمموعاااة جنياااف مااان ممثلاااي الااادول األعضااااء وايتماااع املااادل واملنظماااات الدولياااة 

 .5132خطااااة التنمياااة ملاااا بعاااد عااااا  عطاااااء زخااام جدياااد لصااايا ة والقطااااع ااااااي، يرماااي إا إ
يف و أفضال.  صاورةب ر املصاا  املتبادلاةيقادبتألفكاار و ل يار تباادلب عضاءأللوار احلشكل ويسمب 

خطاااااة التنمياااااة املساااااتدامة ملاااااا بعاااااد  إناااااافي  بشاااااات، عقاااااد األمااااا  العاااااا  ياااااوارين 5134 عاااااا 
اليتفااااال بالااااتذرى  يف إطااااار أيونياااايزيرات/ يفاا ثالثاااااا يااااوار والطرياااا  ماااان بااااام، و ، 5132 عااااا 

 ".أهداف التنمية املستدامةعنوات "التجارة ذوسيلة لتنفيت حتت اامس  
بتلااا  واسااتهدفت أنشااطة التواصاال والتصااالت الاايت انااطلع هبااا األونكتاااد فيمااا يتعلاا  -78

ى التجااااارة احلااااوارات، املنظمااااات  ااااري احلكوميااااة املوجااااودة يف جنيااااف، الاااايت ينصاااا  ترذيزهااااا علاااا
معهاد التجاارة العاملياة وجامعاة جنياف( والتنمية، واألوسا  األذاد ية )معهاد الدراساات العلياا، و 

بالتنمياة الجتماعيااة القتصااادية. وزماالء ماان املنظماات األخاارى املوجااودة يف جنياف ذات الصاالة 
 مشارك. وأتيحت بعي العروض على 111وقد استقط  ذل يوار من يوارات جنيف يوام 

يف اجتماعااات اا املوقااع الشاابكي لألونكتاااد. وأعاااد األماا  العااا  عاارض مضااموت احلااوارات ليقاا
 للمتابعة مع موظف  ذبار يف األمم املتحدة ومندوب  يف املقر يف نيويورك.

ومن خالل املشاارذة يف مباادرات التصاالت العاملياة  كان ملنظماة ذاألونكتااد أت تنقال  -79
واسااعاا ل  كاان ألي منظمااة بلو اااأ اا ابر إعالميااة عاملياااة جتتااتل مجهااور رسااائل عاارب شاابكات ومناا

بوسائلها اااصة. وأيد األمثلة الناجحة على هتف الشراذات، شراذة األونكتاد مع أول اجتماع 
  33يف  للمنظماااة املعنياااة بالتكنولوجيااا وأنشاااطة الرتفياااأ والتصاااميميعقااد يف األمااام املتحااادة انيااف 

وقد دعي املتحدثوت إا تباادل اااربات علاى أسااس عالقاتهم باملنظماات  ذانوت األول/ديسمرب.
اختريت امرأة من منظمي املشاريع، مستفيدة اا، متحدث 33ومن ب  الدولية املوجودة يف جنيف. 

وقباد  اجتمااع ، إللقاء الكلمة يف إطار احلادث الاتي يظاي بدعاياة مكثفاة. من برناممل إمربيتيا
 3 911مباشااارة أماااا  مجهاااور يزياااد علاااى  ولوجياااا وأنشاااطة الرتفياااأ والتصاااميمملنظماااة املعنياااة بالتكنا

. ويظااااي احلاااادث باهتمااااا  واسااااع يف وسااااائط التواصاااال الجتماااااعي شاااابكياا  شااااطا، وبباااا  بثاااااا 
 ووسائط اإلعال .
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 المنشورات -اا ثاني 
 اتجاهات إنتاج المنشورات -لفأ 

يااة، ومواصاالةا للجهااود الراميااة إا وفقاااا لتفاااق أذاارا وعلااى النحااو املؤذااد يف وليااة الدو  -81
ترشيد املنشورات علاى نطااق منظوماة األمام املتحادة بكاملهاا، ساعى األونكتااد إا زياادة حتسا  

وتعكس األرقا  التالية هتا الجتاف يف . اجلودة وتلبية ايتياجات الدول األعضاء الزيد من الفعالية
منشااور يف  511ويااوام  5119-5118  منشااوراا يف فاارتة الساانت 552إنتاااج املنشااورات  اااو 

. ويتوقااع 5131-5135منشااوراا يف فاارتة الساانت   382ويااوام  5133-5131فاارتة الساانت  
 .5132-5134يف فرتة السنت  اا منشور  381إصدار او 

 تخطيط المنشورات وإدارتها -باء 
التنمياة، قادر  األونكتااد وفقاا للسياسة املتعلِّقاة باملنشاورات الايت اعتمادها جملاس التجاارة و  -83

ااز علااى التحاادِّيات الرئيسااية الاايت تواجههااا البلاادات الناميااة ويطاارح يلااولا عمليااة  حتلاايالا اسااتباقياا يرذر
وصدرت التقارير الرئيسية على مرايل بغية حتسا  عملياة الارتويمل  .وخيارات يف جمال السياسات

إا نمات اجلودة والتحقا  مان  وخضعت مجيع املنشورات إلجراءات عديدة هتدف لكل دراسة.
وقباال  وذلااا يرصاااا علااى ناامات التساااق بينهااا ورصااد جودهتااا. توافقهااا مااع سياسااة املنشااورات

اسااااتطدمت األمانااااة استعرانااااات النظااااراء إصاااادار املنشااااورات الرئيسااااية هلااااتف الساااانة باااااألخا، 
 .استطداماا واسع النطاق أناف وجهات نظر إقليمية ووطنية قيمة

اإلجاااااااراءات املنقحاااااااة لتططااااااايط املنشاااااااورات  اساااااااتعراضيف اا نشاااااااطاا اناااااااة دور األم أدتو  -85
يف  تتساام بقاادر ماان املرذزيااةجملااس املنشاورات يف مقاار األماام املتحاادة، والايت  قاادمها الاايت هاا،وجتهيز 

مرذااازي  ات. فقاااد دعااات أماناااة األونكتااااد وعااادة ذياناااات أخااارى إا األخااات بااانهمل لصااانع القااارار 
مثل األم  العا  لألونكتاد، مونع ااملسؤول يف  اية املطاف عن معقول يضع رؤساء اإلدارات، 

يسامب  مارت نهملبشدة إا األخت بمانة األدعت إجناز برناممل العمل املعتمد. ويف الوقت نفسأ، 
 الدول األعضاء. لدىت الناشئة واألولويات املتغرية عة للتحدياسر على وجأ الالستجابة ب

يت يرتأساااها نائااا  األمااا  العااا  مساااؤولية التططااايط ملنشاااورات وتتااوا جلناااة املنشاااورات الاا -81
 ااا إاألونكتاااد وإدارهتااا. ولاادى اللجنااة نظاارة شاااملة عاان دورة يياااة منشااورات األونكتاااد، يياا  

 ذاااااانوت األول/  3ويف  ترصاااااد مجياااااع مرايااااال عملياااااة النشااااار لضااااامات التسااااااق بااااا  املنشاااااورات.
وتتعلااا  بااا جراء  شااامل مجياااع املنشاااوراتيياااز النفااااذ سياساااة منقحاااة ت ، دخلااات5134 ديسااامرب

زيادة الفعالية من خالل  التحق  من موافقتها لسياسة املنظمة. وهتدف هتف السياسة املنقحة إا
تبسااايط عملياااة احلصاااول علاااى املوافقاااة املبدئياااة ماااع نااامات أعلاااى املعاااايري والتقياااد بولياااة املنظماااة 

 وسياساهتا وأولوياهتا.
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ياااااة للمنشاااااورات أداةا هامااااااة لنشااااار أحبااااااث األونكتااااااد ومااااااوادف وتشاااااكِّل الرتمجاااااة التحرير  -84
لكن قلة عدد املنشورات املرتمجة وطول الوقت الاتي تساتغرقأ الرتمجاة ماا زال يشاكالت . التحليلية

حتاادياا يرجااع بصااورة رئيسااية إا قلااة املااوارد املطصصااة لرتمجااة وثااائ  األونكتاااد، الاايت يضااطلع هبااا 
وتعمال األماناة بشاكل وثيا  ماع دوائار املاؤمترات لضامات ترمجاة  مكت  األمام املتحادة يف جنياف.

 املنشورات، ول سيما التقارير الرئيسية، يف  ضوت فرتة زمنية معقولة.
وجرت اتصالت على مستويات خمتلفة، الا يف ذلا مع ذبار املسؤول  يف إدارة شاؤوت  -82

لتفاااق علااى ترتياا  يناساا  اجلااانب . يف مقاار األماام املتحاادة، هباادف ا اجلمعيااة العامااة واملااؤمترات
لاليتياجااات اا وتسااعى األمانااة إا ناامات مسااتوى ماان املرونااة يساامب باا دارة ترمجااة منشااوراهتا وفقاا

 املتنامية للدول األعضاء.
لغااات ب انشااوراهتملاا نطاقاالضاامات نشاار أوسااع  الالزمااة تاادابريالتنفياات مانااة األواصاالت وقااد  -86
وتشامل هاتف التادابري ختفايي يجام  .هاتف الشاوا ل بعا  العتباارالر ياة، آخاتةا  ألمم املتحادةا

املنشاااورات وحتديااادف يف مائاااة صااافحة، وتقااادمي املاااوجزات العاماااة ألهااام تقاااارير األونكتااااد للرتمجاااة. 
 أموال من خارج امليزانية لضمات ترمجة بعي املنشورات األساسية.اا ويبشدت أيض

 بتكاري وجودتهاجدوى المنشورات واتساقها وطابعها اال -جيم 
، وهاو عاا  الاتذرى اامسا  لألونكتااد، رذازت منشاورات املنظماة علاى 5134يف عا   -87

رذاز األونكتااد وحتليالتاأ ت أحبااثظلات قضايا التجارة والتنمية اليت أفضت إا إنشاء األونكتاد. و 
صاااادية ايتياجاااات الااادول األعضااااء ملواصااالة النتعااااش القتصاااادي يف أعقاااال األزماااة القت علاااى

، الااا يف ذلااا يف سااياق إثااراء املناقشااات منااو وتنميااة أذثاار لااولا واسااتدامةا  حتقياا واملاليااة العامليااة، و 
خطااة التنميااة احلكوميااة الدوليااة املتعلقااة بالاادور الااتي تؤديااأ التجااارة الدوليااة والسااتثمار يف تنفياات 

 رذاااازت الدراسااااات، 5134وحتقيااا  أهااااداف التنميااااة املساااتدامة. ويف عااااا   5132بعااااد عااااا   ملاااا
التحليلية على القضايا الرئيسية للتجارة الدولية فيماا يتعلا  بالبلادات النامياة بوجاأ خااي، وقاانوت 

والساااتثمار، وتكنولوجياااا  وسياساااات ختضاااري التجاااارة، ااااادمات، ةوسياساااوسياساااتها، املنافساااة 
 ور أخرى.، من ب  أماملعلومات والتصالت، والقضايا اجلنسانية، والتجارة البحرية

 المنشورات الرئيسية -1 

صادرت قاد ل تزال التقاارير الرئيساية أهام إنتااج لألونكتااد يف جماال التحليال والبحا . و  -88
وتقرياار ؛ 5134لعااا   تقرياار التجااارة والتنميااة  يف الفاارتة املشاامولة بااالتقريرالتقااارير الرئيسااية التاليااة 

وتقريااااار ؛ 5134لعاااااا  يااااار أقااااال البلااااادات مناااااواا ؛ وتقر 5134لعاااااا   التنمياااااة القتصاااااادية يف أفريقياااااا
 .5134لعا  واستعراض النقل البحري ؛ 5134لعا   الستثمار العاملي

احلوذمااة العامليااة وييااز السياسااات املعنااوت   5134تقرياار التجااارة والتنميااة لعااا  ويبحاا   -89
اساااات احلالياااة ، ساااالمة القتصاااد العااااملي ويتسااااءل عماااا إذا ذاناات الظاااروف والسياملتاااح للتنمياااة

إا مزياد  التقرير. ويدعو 5132بعد عا   ملاتنمية لل طموية ستدامة النمو ودعم خطةمالئمة ل
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من التنسي  ب  السياسات على الصعيد العاملي وزياادة يياز السياساة العاماة واحلياز املاام لصاا  
مت . ويتضاامن التقرياار البلاادات الناميااة ماان أجاال تنفياات خطااة للتجااارة والتنميااة الشاااملت  واملسااتدا

بريتوت وودز والتذرى اامس  لألونكتاد، وجهوديفاا  تامالت بشات التذرى السبع  ملؤمتراا أيض
 الرامية إا جعل التعددية أذثر لولية.

  يفااز السااتثمار لتحقياا  منااو 5134التنميااة القتصااادية يف أفريقيااا لعااا   تقرياارشاادد يو  -91
ساااتثمار يف النماااو مااان خاااالل زياااادة معااادلت تعزياااز مساااايفة ال علاااى نااارورةويلي يف أفريقياااا حتااا

الساااااتثمار إا  ونااااامات توجياااااأة واجلديااااادة، الياااااحتسااااا  إنتاجياااااة الساااااتثمارات احلو الساااااتثمار 
ويشاادد التقرياار  للتحااول القتصااادي. نااروريةالاايت تعتاارب  ة،األولويااذات القطاعااات الساارتاتيجية و 

ماان  املنشاا ت احملليااة واألجنبياة، ووقااف هاارول رؤوس األمااوالعلااى أيفيااة تقويااة الاروابط باا  اا أيضا
أجااال ختصااايا املزياااد مااان املاااوارد لالساااتثمار، واساااتطدا  املعوناااة حلفاااز الساااتثمار وتعزياااز التجاااارة 

ويف ذااال جماااال مااان هاااتف اياااالت، يؤذاااد التقريااار نااارورة اتسااااق  .الدولياااة بغياااة زياااادة الساااتثمار
 وم.السياسات على الصعيدين الوط  والد

تنمياة الخطاة  -   النمو املقرتت بتحول هيكلاي5134تقرير أقل البلدات منواا لعا  وينظر  -93
باطء  ماع مناو اقتصاادي قاويوهاي  اا يف املفارقاة الايت تعيشاها أقال البلادات مناو  5132ملا بعد عاا  

الااادروس ع  وإذا مل تااارا  .وتااارية احلاااد مااان الفقااار وتقاااد  عااادود يف حتقيااا  األهاااداف اإلمنائياااة لأللفياااة
تنفياات األهاااداف اإلمنائياااة لأللفيااة، فااا ت هاااتف الاادول لااان تكاااوت قااادرة علاااى حتقيااا   املسااتفادة مااان

 .ذثر طمويااألأهداف التنمية املستدامة املقرتية 
  الساااااااتثمار يف أهاااااااداف التنمياااااااة 5134 لعاااااااا  تقريااااااار الساااااااتثمار العاااااااامليويعااااااارض  -95

يف أهااداف التنميااة املسااتدامة يعااا  تثمار اااااي لالساا اساارتاتيجياا  إطاااراا  خطااة عماال - املسااتدامة
يقاارتح التقرياار خطااة ماان التحااديات الاايت يواجههااا السااتثمار اااااي يف البلاادات الناميااة. و اا عاادد

 إعطاااء دفعااة ذبااريةعماال تتضاامَّن طائفااة ماان خيااارات السياسااة العامااة الاايت  كاان أت تساااعد يف 
 .ستثمار اااي يف التنمية املستدامةلال
حتلاايالا موثوقاااا للنقاال البحااري واألساااطول  5134 لعااا  اسااتعراض النقاال البحاارييقااد  و  -91

العاملي ومعدلت الشحن، ومتويل السفن، والربط خبطو  النقل البحري النظامي، ويرذة املوان ، 
يف البيئااة عاان ذلااا، يصااف التقرياار الجتاهااات احلديثااة  وفضااالا  وهااو ماادعم ب يصاااءات ياليااة.

علااااى  5134ظيميااااة للنقاااال البحااااري الاااادوم. ويرذااااز فصاااال خاااااي يف تقرياااار عااااا  القانونيااااة والتن
 يف جمال النقل البحري. الدول اجلزرية الصغرية الناميةالتحديات اليت تواجهها 

 أخرىمنشورات  -2 
يتضااااامن منشاااااور أبصااااادر بالشااااارتاك بااااا  منظماااااة العمااااال الدولياااااة واألونكتااااااد، حتااااات عناااااوات  -94

“Transforming Economies: Making industrial policy work for growth, jobs and development” 
تساااع دراساااات إفرادياااة لبلااادات بلغااات مساااتويات متفاوتاااة مااان التنمياااة، مااان أفريقياااا جناااول الصاااحراء إا 
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الولياااات املتحااادة. ومااان شاااات الااادروس العملياااة املساااتفادة واملبااااد  األساساااية املتعلقاااة بتصاااميم السياساااة 
اعية وتنفياااتها أت تسااااعد صاااانعي السياساااات واألخصاااائي  علاااى تساااطري السياساااة العاماااة العاماااة الصااان

 الصناعية من أجل النمو والعمالة والتنمية.
 Trade Policies, Household Welfare andويشاكل ذتاال املعهاد الفرتاناي املعناوت  -92

Poverty Alleviation: Case Studies from the Virtual Institute Academic Network  نتيجاة
مشااروع لبناااء القاادرات دا  ثااالث ساانوات خاااي بالبااايث  يف البلاادات الناميااة والبلاادات الاايت متاار 
الريلاة انتقاليااة. وينظاار هااتا الكتاال، الااتي ياخاات باانهمل تعااول جديااد باا  األذاااد ي  وصااانعي 

 بلدات. مثانية السياسات، يف أثر السياسة العامة التجارية على الفقراء يف
 Key Statistics 5134التجااارة الدوليااة يف عاا  وأبصادرت عاادة تقااارير أساساية بشااات  -96

and Trends in International Trade 2014؛ وThe global biofuels market: Energy security, 

trade and development ( ؛ و11رقام  السياسااياألونكتااد، املاوجز)Who is Benefiting from 

Trade Liberalization in Rwanda? A Gender Perspective؛ وThe Road from Rio+20: 

Towards Sustainable Development Goals (2012–2014). 
سياسات اادمات يف أو ندا )املريلاة ب املتعلقة ستعراناتلا األونكتاد عدداا من جنزوأ -97

واساااتجابة لطلااا  مااان يكوماااة جامايكاااا، أجااارى  .الثانياااة(، وليساااوتو وروانااادا وباااريو ونيكاااارا وا
، هتادف إا تعزياز القادرات "Trade Policy Framework of Jamaica" األونكتااد دراساة بعناوات

 .والتفاوضوالتنفيت فيما يتعل  بالسياسات التجارية  التاتية املؤسسية الوطنية
اصااة بااالفلب  وناميبيااا ، أعاادت التقااارير القطريااة اايف جمااال قااوان  وسياسااات املنافسااةو  -98
فرياا  اااارباء احلكااومي الاادوم املعاا  بقااوان  سيشاايل. واستبعرناات هااتف التقااارير خااالل اجتماااع و 

 .5134وسياسات املنافسة يف متوز/يوليأ 
وفيماااا خياااا التجاااارة والشاااؤوت اجلنساااانية والتنمياااة، أجااارى األونكتااااد دراساااات إفرادياااة  -99

 إا البلااادات بشاااات ملموساااة سياسااااتية الدراساااات توجيهاااات هاااتفوتقاااد   بشاااات  امبياااا وروانااادا.
ويلطااا منشااور آخاار املساااواة باا  اجلنساا . التجاريااة  السياسااة الطريقااة الاايت  كاان أت تعاازز هبااا

بشاات  سابع دراساات قطرياة ،"Looking at trade through a gender lens" لألونكتااد، بعناوات
 وفضاالا  هاا.نتائج، ويقاد  5134و 5133ي مة با  عاامنظامل التجارة والشؤوت اجلنسانية أجرهتا

يؤذاااد القياااود النظامياااة الااايت تعيااا  النماااو الشاااامل اا سياسااااتياا عااان ذلاااا، أصااادر األونكتااااد ماااوجز 
للجميااع والااتي يقااو  علااى توزيااع عااادل باا  اجلنساا . ذمااا أصاادر األونكتاااد يزمااة تعليميااة هااي 

ماان جملااادين، وجمموعااة مااان اا ة تشاامل منشاااور األوا ماان نوعهاااا بشااات التجاااارة والشااؤوت اجلنسااااني
 .العروض املتعددة الوسائط، ودورة دراسية إلكرتونية

واصاال  ويف إطااار الصااندوق السااتئمال لألونكتاااد املعاا  باملعلومااات عاان رذاااز احلديااد، -311
ذال سانة،  Iron Ore Statisticsو Iron Ore Market Report األونكتاد إصدار املنشاورين املعناون 

ويفا املصدر الوييد املوثوق بأ الاتي يقاد  معلوماات شااملة ودقيقاة ومساتجدة عان التطاورات يف 
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. األساااواق العاملياااة لرذااااز احلدياااد وماااا يااارتبط هباااا مااان أساااواق، وياااوفر بياناااات وحتلااايالت إيصاااائية
 5134-5135ساااوق رذااااز احلدياااد للفااارتة تقريااار هاااو احلاااال يف التقاااارير الساااابقة، يضااام  وذماااا

وبيانااات مفصاالة عاان إنتاااج رذاااز احلديااد وجتارتااأ ومعاادلت شااحنأ وأسااعارف، فضااالا  استعرانااات
 عن توقعات لألشهر الثمانية عشر الاليقة.

 The New Frontier of Competitiveness inعنااوات وجتمااع الدراسااة الااايت حتماال  -313

Developing Countries –Implementing Trade Facilitation  ة لتحقيا  خطاة وطنيا 56نتاائمل
. واهلدف تنفيت اتفاق تيسري التجارة تيسري التجارة من أجل املساعدة على تقييم التقد  احملزر يف

من هتا التقرير هو أت يكوت الثابة أداة توجيهية لصانعي السياساات بشاات تيساري التجاارة، علاى 
 نامية على يد سواء.املستويات الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطراف يف البلدات املتقدمة وال

البحااا  والتحليااال بشاااات السااالع األساساااية ويف إطاااار برنااااممل عمااال األونكتااااد املتعلااا  ب -315
واصااال والقضااايا املتصاالة بالتجااارة ذات األيفياااة للبلاادات الناميااة املعتماادة علاااى الساالع األساسااية، 

هااات صااايبة األونكتاااد إصاادار تقااارير مواناايعية موجهااة إا صااانعي السياسااات و ااريهم ماان اجل
على فئة السلع  Commodities at a Glance Reportاملصلحة. ويرذز آخر تقرير من سلسة تقارير 

األساساااية مااان معاااادت األرض الناااادرة، وهاااو مصااادر فرياااد للمعلوماااات املتعلقاااة باساااواق معااااادت 
وتشااكل خارطااة طرياا  القطاان األفريقااي،  األرض النااادرة، والاايت ذاناات متشااتتة قباال باادء إصاادارف.

اليت وبنعت بالتشاور مع جمموعة واساعة مان اجلهاات صاايبة املصالحة داخال أفريقياا وخارجهاا، 
اساارتاتيجية قاريااة لتعزيااز سلساالة قيمااة القطاان للحااد ماان الفقاار وحتقياا  األماان الغااتائي. وأبجرياات 

وانعكاسااتأ علاى منتجاي القطان يف  5134دراسة بشات قانوت الزراعة يف الوليات املتحدة لعاا  
دات النامية الضعيفة الدخل، تضمنت حتليالا لالنعكاسات احملتملة للقانوت على أسعار القطن البل

 يف مجيع أااء العامل وأثرف على منتجي القطن يف البلدات النامية الضعيفة الدخل.
وحتلااايالت اا وقاااد أجناااز األونكتااااد، يف إطاااار وليتاااأ املتعلقاااة باللوجساااتيات التجارياااة أحباثااا -311

موعاااة واساااعة مااان املساااائل القانونياااة والسياسااااتية الااايت تاااؤثر يف النقااال والتجاااارة الاااا فيهاااا بشاااات جم
، نشاار تقرياار 5134. ويف آل/أ سااطس أماان سالساال اإلمااداداملسااائل املتصاالة باااألمن البحااري و 

، يعاااارض الجتاهاااات احلديثاااة يف القرصااانة البحريااااة "Maritime Piracy" مااان جااازأين حتااات عناااوات
حملاة عاماة عان النظاا  القاانول الادوم املعاصار ملكافحاة القرصانة وحيادد  هبا ويقد  واجلرائم املتصلة

 أمثلة أساسية على التعاوت الدوم واملبادرات املتعددة األطراف ملكافحة القرصنة.
السياسات صانعي على شبكة اإلنرتنت تزويد  البيانات اإليصائية لألونكتادتواصل قاعدة و  -314

األجناا املصلحة ببيانات هامة عن التجارة العاملياة، والتنمياة، والساتثمار  صايبة اجلهات و ريهم من
ذاي يسرتشادوا   الاربط خبطاو  النقال البحاري النظااميوالتادفقات املالياة الدولياة ومؤشار اتصاال املباشر، 

 ائي لألونكتاادالدليل اإليصاويكمِّل قاعدة البيانات هتف  .هبا يف حتليالهتم التجريبية ويف اختاذ قراراهتم
، أدرجات يف هاتف القاعادة سالسال زمنياة جديادة عان ملكياة 5134التي يصدر ذل سنة. ويف عا  

  اساااتعراض النقااال البحااارياألسااااطيل البحرياااة. ونقلااات عااادة إيصااااءات حبرياااة ذانااات تااادرج عاااادة يف 
 إا جداول البيانات على شبكة اإلنرتنت. ذامالا   ذمرفقات إيصائية، نقالا 
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املتايااة علااى  إيصاااءات األونكتااادا  معلومااات السااتثمار يف قاعاادة بيانااات يقااد  نظااو  -312
فضاالا عان صاحائف وقاائع يف ، اقتصااداا  345شبكة اإلنرتنت بيانات مفصلة عن الساتثمار يف 

، وهاو منشاور جدياداا  ، أطل  األونكتاد منتجاا 5134ويف عا   .بلداا  388جمال الستثمار ختا 
Bilateral FDI Statistics التي يقد  بيانات مستجدة ومنهجية عن الستثمار األجناا املباشار ،

اقتصاااادات مااان مجياااع أاااااء العاااامل، تغطاااي التااادفقات الداخلاااة، والتااادفقات ااارجاااة،  516مااان 
 والرصيد الداخل، والرصيد ااارج يس  املنطقة والقتصاد.

مبياااا  التجاااارة وإناااافة قطااااع مصاااائد األ ااااك يف  ابشاااات " الدراساااة الااايت أعااادت وتشاااكل -316
األونكتااااد وأماناااة اإلطاااار بااا  اا مشااارتذاا منشاااور  "القيماااة واإلدمااااج الجتمااااعي، ماااع الرتذياااز علاااى املااارأة

 .التشطيصية للتكامل التجاري يف  امبيا. وأبصدرت الدراسة يف إطار حتدي  الدراسة املتكامل املعزز
   يالاة الشاراذةلأللفياة 8ف اإلمناائي اهلادوتشمل املنشورات املشرتذة األخارى ماا يلاي   -317

تقرياار فرقااة العماال املعنيااة برصااد الثغاارات يف تنفياات األهااداف اإلمنائيااة  - العامليااة ماان أجاال التنميااة
، وهاااو منشاااور مشااارتك بشاااات 5134لأللفياااة؛ والتقريااار املتعلااا  باألهاااداف اإلمنائياااة لأللفياااة لعاااا  

 لقتصااااااااااااادية والجتماعيااااااااااااة؛تشاااااااااااارف عليااااااااااااأ إدارة الشااااااااااااؤوت امسااااااااااااائل متصاااااااااااالة بالتجااااااااااااارة 
)وهاو منشاور مشارتك با  منظماة التجاارة العاملياة ومرذاز التجاارة  World Tariff Profiles 2014و

ماااع إدارة )بالشااارتاك  5134لعاااا   احلالاااة والتوقعاااات القتصاااادية يف العااااملو  الدولياااة واألونكتااااد(؛
 The Oceans Economy: Opportunities and Challengesو ة والجتماعياة(؛الشاؤوت القتصاادي

for Small Island Developing States الكومنول ( )بالشرتاك مع أمانة. 

 لمنشوراتلنشر األمثل ال -دال 
نشر الو التقليدي  يورقالنشر التوازت سليم ب  ل تزال األمانة ترذز اهتمامها على حتقي   -318

، ذباارياا   ياازال الطلاا  علااى املنشااورات الورقيااة ل إذتكنولوجيااا املعلومااات والتصااالت. املساتند إا 
وماا زال . الوصاول إا اإلنرتنات عادودةتزال فيها فري  اليت لالنامية  بلداتيف بعي ال خصوصاا 

زياادة اساتطدا  ومثة اجتاف آخر يتمثل يف املنشورات. لتوزيع ألونكتاد وسيلة هامة الشبكي لوقع امل
املعهااااد ويسااااتطد  األونكتاااااد أيضاااااا . الومضاااايةتاذرة وجيااااا الااااوتكنول دجمااااةاملاسااااوبية احلقااااراي األ

 تحليلية.نتائمل دراساتأ اللنشر  ةشبكة الستثمار العامليو الفرتاني 
 زيادة إتاحة المنشورات اإللكترونية -1 

. وقاد تعازز النشار إتاياة املنشاورات اإللكرتونياةيف  تونب بعي األمثلاة التغاريات اجلارياة -319
ل مكتبة املعهد الفرتاني اليت تتايب إمكانياة البحا  يف النصاوي باذملهاا علاى اإللكرتول بفض

اإلنرتناات. ومااا زالااات املنشااورات املتعلقاااة بالقضااايا املتصاالة بالتجاااارة تااوزع إلكرتونيااااا بانتظااا  عااان 
اإلخبارياة الفصالية الصااادرة النشارة طريا  شابكات مثال شاابكة حباوث العلاو  الجتماعياة. وتبرساال 

اإلخبارياة املتعلقاة بالنقال إا والنشرة مشرتك،  2 411الفرتاني إلكرتونياا إا يوام عن املعهد 
 vi.unctad.org  ي التاااااال ي الشااااابكاملاااااوقع  . والشااااارتاك جماااااال علاااااى مشااااارتك 1 111ياااااوام 

 .www.unctad.org/transportnewsو
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يتايب  ويب متطصاا لاإلخبارية املتعلقة بالنقل السااعدة برنااممل ياساوتوزع النشرة  -331
وهكاتا مقاال ينقار علياأ القاار . أول تحدياد أيضاا ب يسمب قياس يجم التنزيل فحس  بل

العمال واملقاالت بنااء علاى ذلاا  توجيأأفضل و فهماا لألونكتاد فهم اهتمامات القراء   كن
 يف املستقبل.

ملشااااريع مااان خاااالل الساااتثمار وااملتصااالة بواملنشاااورات واألخباااار نتجاااات املمجياااع وزع وتبااا -333
من صايبة مصلحة جهة  31 111، وهي شبكة عاملية تضم أذثر من ةشبكة الستثمار العاملي

أت  5134تقريااار الساااتثمار العااااملي طاااالق إلبااا ر حتليااال وقاااد  .املشااااريعأصاااحال و  املساااتثمرين
ل علااى التقريااار مااان خاااالاطلعاااوا  (WIN) أعضااااء شاابكة الساااتثمار العاملياااةاأل لبيااة العظماااى مااان 

ابعي يساااااال األونكتااااااد ااااااااي م، وأت العدياااااد مااااان متاااااالربياااااد اإللكااااارتول الاااااتي أبرسااااال إلااااايه
 .التقرير عرب تغريدات األونكتاد اطلعوا علىبالستثمار على تويرت 

مناات أربااع  الاايت تصاادر اإلخباريااة ASYCUDA خاار، هااو نشاارةآمنشااور إلكاارتول  هناااكو  -335
أساايكودا ومجيااع الاارا ب  يف السااتعال  عاان تطااور مسااتطدمي نظااا   املنشااور سااتهدفوي .ساانوات

 .النظا  وجوان  تنفيتف يول العامل
 المنشورات الرئيسية قد المؤتمرات الصحفية إلطالق  -2 

يف خمتلاف أاااء العاامل اا صاحفياا ماؤمتر  96نظرم األونكتاد خالل الفرتة املشامولة باالتقرير  -331
 تقريراا ومنشوراا. 33إلطالق 
إلطااااالق الصااااحفية املااااؤمترات لكاااال منشااااور. وتباااانظم مالئمااااة اساااارتاتيجية نشاااار ع وتوناااا -334

ض و العااار ذاااات مااان احملتمااال أت تصااال املنشاااورات يف وقااات واياااد يف بلااادات ومنااااط  خمتلفاااة. وإذا  
قباال  - يظاار النشاار مااع -تقرياار يقاادَّ  مجهااور عااريي، إا وسااائط اإلعااال  الوطنيااة املقدمااة أمااا  

وتشمل احلملة اإلعالمية الب  اإلذاعاي والتلفزياول، وتقادمي عاروض  ة.اإلطالق بفرتة قصري تاريخ 
 .ؤسسات ريها من امليف جمموعة واسعة ومتنوعة من املؤسسات األذاد ية و 

ونبظمااات جاااولت إعالمياااة يف لنااادت وبااااريس بشاااات معظااام التقاااارير الرئيساااية. وذانااات  -332
 فاينانشاال تاا ز ذي، وذي تاا ز، وذي  ارديااتإت، وصاحف  إت. سي، وساي. يب. قنوات يب.

وإذاعااة فرنسااا الدوليااة جااوت أفرياا ، وليزيكااو، ولوفيغااارو، و ،لوموناادعاان صااحف  )لناادت(، فضااالا 
ماان باا  وسااائط اإلعااال  الاايت أجاارت مقااابالت مااع أخصااائي  اقتصااادي  يف األونكتاااد  )باااريس(

 خالل هتف احلمالت اإلعالمية.



TD/B/WP/269 

GE.14-25265 26 

يف مجياع  ماؤمتراا صاحفياا  43يف يف يزيرات/يونياأ  5134ي تقريار الساتثمار العااملوأبطل   -336
والتقطااات عرذاااات البحااا  اااصاااة  .(1)لااادى وساااائط اإلعاااال اا ذباااري اا  أاااااء العاااامل وأثاااار اهتمامااا

 .جريت عدة مقابالت ييةوأب  ،مادة إخبارية 3 623باملنظمة او 
إثيوبياااا، وأو نااادا، وجناااول يف  5134لعاااا   تقريااار التنمياااة القتصاااادية يف أفريقيااااوأبطلااا   -337

 351وساالط يااوام و انااا، والكااامريوت يف متوز/يوليااأ. أفريقيااا، وزمبااابوي، والساانغال، وسويساارا، 
يف أنغاول، اا وقاد  التقريار أيضا .الضاوء علاى نتاائمل التقريار تلفزيونياة وإذاعياةمقالا صحفياا ومقابلاة 

ذاال ماان مرذااز األحباااث   5134عااا  وباانن، و ااابوت. وقااد تعاااوت مااع األونكتاااد يف إطااالق طبعااة 
شارذة التنميااة الصاناعية يف جنااول أفريقيااا، ، و مااذريري يف ذمبااال )أو ناادا(السياسااتية يف جامعااة 

 .وشبكة العامل الثال ، وبرناممل األمم املتحدة اإلمنائي
ة صاااحفي يف ماااؤمترات التقريااار املتعلااا  باملسااااعدة املقدماااة إا الشاااع  الفلساااطي أبطلااا  و  -338
مقاالا يتعلا   378. ومجعت عرذات حب  األونكتاد ، ومصرفلسط دولة و  ،يف سويسرات عبقد

 هبتف الدراسة.
. (4)أيلول/سابتمربيف اا صحفياا مؤمتر  34 يف 5134لعا   تقرير التجارة والتنميةطل  وأب  -339

قصاصااات، الااا فيهاا نشاارات صااحفية، معلومااات عان التقرياار. وماان باا   418وتضامنت قرابااة 
ماااادير شااااعبة العوملااااة سااااي العامليااااة مقابلااااة مااااع  يب. ابالت الاااايت أبجرياااات، بثاااات هيئااااة يب.املقاااا

 .واسرتاتيجيات التنمية
يف شا أااء العاامل،  (2)مؤمتراا صحفياا  51يف  5134لعا  اا تقرير أقل البلدات منو وأبطل   -351

مقااالا صاااحفياا  367شااارذة عاادد مااان املسااؤول  احلكاااومي . ونااتمل عاان الهتماااا  هبااتا التقريااار ال
ليشااااايت،  - وتايلناااااد، وتيماااااور إيطالياااااا، ومقاااااابالت خمتلفاااااة. وعبااااارض التقريااااار أيضااااااا يف ذااااال مااااان

الكونغااو الد قراطيااة، ومجهوريااة لو الد قراطيااة الشااعبية، والساانغال، و ينيااا السااتوائية،  مجهوريااةو 
امناااااار، ونيباااااال، ، واململكاااااة املتحااااادة، وموزامبيااااا ، وميومد شاااااقر ،وليساااااوتوبيسااااااو،  - و ينياااااا

 والوليات املتحدة.

__________ 

الحتاد الروسي، وإثيوبياا، واألرجنتا ، وإسابانيا، وأملانياا، وإندونيسايا، وإيطالياا، وباذساتات، والبحارين، والربازيال،  (1) 
، وتايلناد، وترذياا، وترينياداد وتوباا و، وتاونس، وجامايكاا، ومجهورياة تنزانياا وبلجيكا، وبنغالديا، وبولنادا، وباريو

املتحااادة، وجناااول أفريقياااا، وزمباااابوي، وسااالوفينيا، والسااانغال، وساااورينا ، وسويسااارا، وشااايلي، والصااا ، و انااااا، 
كساايا، والنمسااا، البوليفاريااة(، والكوياات، وذينيااا، ولبنااات، وماليزيااا، ومصاار، وامل -والفلباا ، وفناازويال )مجهوريااة 
 واهلند، وهندوراس، وهنغاريا.

إثيوبيااا، واألرجنتاا ، وإيطاليااا، والربازياال، وتايلنااد، وترذيااا، وجنااول أفريقيااا، وسويساارا، والصاا ، وذينيااا، ومصاار،  (4) 
 واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واهلند، والوليات املتحدة.

وأو ناادا، وبلجيكااا، وباانغالديا، وبورذينااا فاسااو، وبوروناادي، وتو ااو، وجاازر القماار، ومجهوريااة  إثيوبيااا، وأنغااول، (2) 
تنزانيا املتحدة، وجنول أفريقيا، ورواندا، وزامبياا، وساات تاومي، والساودات، والساويد، وسويسارا، والصا ، و اناا، 

 وفرنسا، وذندا، وذينيا، ومالوي.
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تذرى اامساا  لألونكتاااد، لاارتويمل للاانظماات مااؤمترات صااحفية أخاارى يف قصاار األماام لو  -353
ماااان املنشااااور املعنااااوت  ينوعاااادد األساسااااية، واملنتاااادى العاااااملي للساااالع ومنتاااادى السااااتثمار العاااااملي

Global Investment Trends Monitor. 
املسااعدة املقدماة مان األونكتااد إا الشاع  الفلساطي  بملتعل  د  عرض عن التقرير اوقب  -355

(TD/B/61/3 ،7  56-32( يف الاادورة احلاديااة والساات  يلااس التجااارة والتنميااة )5134متوز/يولياأ 
(. وراعاات النشاارة الصااحفية الاايت صااايبت إصاادار التقرياار األيااداث الاايت 5134 أيلول/ساابتمرب

، الايت 5134آل/أ ساطس  56متوز/يوليأ و 8ة يف الفرتة ب  شهدهتا األراني الفلسطينية احملتل
 ويزياااارات/ 5131الفاااارتة باااا  يزيرات/يونيااااأ اا تلاااات الفاااارتة املشاااامولة بااااالتقرير نفسااااأ، وهااااي تقريباااا

مجيع الدول األعضااء  تالدورة، شكر ، بسب  ما ذات جيري على الساية. وخالل 5134 يونيأ
. واملناسا  مان ييا  التوقيات املفياد ةالصاحفي نشارةال عتاوى لاىبيانات األونكتاد ع اليت قدمت

الااتي ، التقريرباااإلعااال   طاهتمااا  وسااائاا ازداد أيضااالصاايف، الاايت وقعاات يف يااداث األبسااب  و 
 السنوات السابقة.مقارنة مع  املطصصة لأ قصاصاتالزيادة يف سجل 

    


