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  )١(االستنتاجات املتفق عليها  -أوالً 
  )جدول األعمال من ٤ و٣البندان (    

  إن اللجنة،   
التنمية من أجل    االستثمار بشأن بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات       حتيط علماً   

بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات     ؛ و )TD/B/C.II/MEM.3/12 (الرابعةعن أعمال دورته    
عـن  سياسات تطوير املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار      بشأن

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل     وبتقرير  ؛  )TD/B/C.II/MEM.1/13 (الرابعةدورته  أعمال  
ل دورتيه الثامنـة والعـشرين والتاسـعة        املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن أعما      

  ؛ )TD/B/C.II/ISAR/64 وTD/B/C.II/ISAR/61(والعشرين 
 لتقدمي األمانة عروضاً موجزة، نزوالً عند طلب الدول األعضاء، ُتعرب عن تقديرهاو  

بشأن العمل الذي يضطلع به كل اجتماع خرباء متعدد السنوات يف دوراته األربع منذ عـام                
ير اليت قدمتها األمانة عن تنفيذ التقدم احملرز منذ الدورة األخرية للجنـة يف              ؛ وللتقار ٢٠٠٩

، واملشاريع التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف جماالت االستثمار     وتعزيزتشجيع  جمال  
   املعلومات واالتصاالت؛ ت، والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك تكنولوجياالعلمو

   التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة؛ وتعزيزع تشجي أمهيةوتؤكد   
أن اجتماعات اخلرباء املختلفة تواصل، اتساقاً مع اتفاق أكرا وواليـة           وتشدد على     

ـ تنمية، تيسري التبادل الغـين والب     جملس التجارة وال  الدوحة واختصاصاهتما، كما حددها      اء ّن
ني اخلرباء، وذلك هبدف تعزيز املعرفة      للخربات وأفضل املمارسات، وإقامة شبكات التواصل ب      

الفنية وتزويد اللجنة بإسهامات قّيمة تستند إليها عند النظر يف قضايا االستثمار، واملـشاريع              
  .    من اتفاق أكرا٢٠٦ إىل ٢٠١، وفقاً للفقرات من روالتنمية، والتكنولوجيا واالبتكا

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
مني العام لألونكتاد، السيد سوباتشاي بانيتشباكدي، بالبيـان االفتتـاحي          أدىل األ   -١

 ٧٧ل إندونيسيا باسم جمموعـة ا ) أ: (وأدىل ببيانات أيضاً ممثلو كل من الوفود التالية     . للدورة
والصني؛ ومجهورية إيران اإلسالمية باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وكوت ديفوار باسم اجملموعـة            

         واي باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب؛            األفريقية؛ وباراغ 
__________ 

 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اعتمدت يف اجللسة العامة اخلتامية، يف  )١(
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الواليات وواالحتاد األورويب؛ وبولندا باسم اجملموعة دال؛ وباراغواي باسم أقل البلدان منواً؛            
  .  املتحدة األمريكية، وإثيوبيا، وبربادوس واملكسيك

األونكتاد ايا الرئيسية اليت برزت منذ       األمني العام لألونكتاد الضوء على القض      وسلّط  -٢
الثالث عشر، يف جماالت االستثمار األجنيب املباشـر والعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار،              

ولطاملا شجع األونكتاد واضعي السياسيات على      . وانعكاساهتا على التنمية الشاملة واملستدامة    
ى اضطالع الدول بدور فعال يف      األخذ بالتنمية املستدامة يف رسم السياسات وتنفيذها، وعل       

ومن دواعي االرتياح رؤية جيل جديد من سياسات االستثمار اليت تـوازن    . تيسري االستثمار 
حبق بني أهداف السياسات العامة والتنمية، وحقوق املستثمرين، وتركّز على حنو متزايد على             

ق مناخ موات أكثـر     وبالرغم من أن التحرير سيظل وسيلة من وسائل خل        . التنمية املستدامة 
لالستثمار، فإن سياسات االستثمار تتجه اليوم بشكل أكرب حنو نقل االستثمار األجنيب املباشر     

. إىل القطاعات املعنية، لتوليد قدرات إنتاجية وضمان مراعاة الشواغل االجتماعية والبيئيـة           
اتفاق األمـم   كتاد، و  األون ا، اليت يشارك يف تنظيمه     املستدامة األسواق املالية مبادرة  وتشكل  

              املتحدة العاملي، ومبادئ االستثمار املسؤول الـيت تـدعمها األمـم املتحـدة، واملبـادرة               
املالية لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مجيعها سبالً لتعزيز استثمار مـسؤول مـن النـاحيتني               

  .     االجتماعية والبيئية
التنمية حتقيق إطار سياسات االستثمار من أجل  وضع وقال األمني العام إن األونكتاد  -٣

هبدف دعم واضعي الـسياسات يف      ،  ٢٠١٢ تقرير االستثمار العاملي  الذي عرضه   املستدامة  
رسم سياسات استثمار مراعية للتنمية، ُتدمج يف اإلطار األوسع الستراتيجيات وسياسـات            

  .  البلدان اإلمنائية، ووضعها حيز التنفيذ
الـسياق   )٢( اجتاهات االستثمار العاملي   مرصدير األونكتاد األخري املعنون     ووصف تقر   -٤

وعلى الرغم من االنتعاش يف التجـارة الدوليـة   . االقتصادي احلايل املتعلق باالستثمار الدويل   
، بقي االسـتثمار    ٢٠٠٧والناتج العاملي، اللذين ختطيا مستويات الذروة اليت بلغاها يف عام           

ويرى األونكتاد، الـذي خفّـض      . ون املستوى الذي كان عليه قبل األزمة      األجنيب املباشر د  
التوقعات اليت أعلنها يف وقت سابق هلذا العام، أن مستوى االستثمار األجنيب املباشر سيستقر              

لكن بعض املؤشرات تلّوح بأن منو تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر يف            . ٢٠١٢يف عام   
     .املستقبل قد يكون إجيابياً

. وتؤدي العلم والتكنولوجيا واالبتكار دوراً مهماً يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية            -٥
. ويأيت التقدم االقتصادي من تطبيق املعارف والتكنولوجيات احلديثة يف النـشاط اإلنتـاجي           

وتضمنت تقارير األونكتاد ذات الصلة أمثاالً جيدة عن استخدام تكنولوجيات املعلومـات            
كما أدى العلم والتكنولوجيا واالبتكار دوراً حامسـاً يف         . نتاجيةاإلاالت يف األنشطة    واالتص

__________ 

)٢( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2012d20_en.pdf. 
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معاجلة مسائل الصحة العاملية واألمن الغذائي وتغري املناخ، وتـستحق أن يـشار إليهـا يف                
  . األهداف اإلمنائية لأللفية

هـم بنـاء    وقال عدة ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية وممثل دولة عضو إنه مـن امل              -٦
وينبغـي أن  . القدرات، وتدريب املوارد البشرية وتعزيز اهلياكل األساسية يف البلدان الناميـة       

ولفتـت  . يكون للقطاعني العام واخلاص دور يف تيسري النمو االقتصادي والتنمية وحفزمهـا           
جمموعة إقليمية ودولة عضو االنتباه إىل دور القطاع اخلاص مبستثمريه وشركاته يف إحـداث              

وميكن أن توفر الشراكات بني     . آثار تكنولوجية غري مباشرة وتنويع اقتصادات البلدان النامية       
  .     القطاعني العام واخلاص هياكل أساسية وخدمات تتسم بالكفاءة يف جمايل النقل والتجارة

وقال . وشدد ممثالن عن جمموعتني إقليميتني على احلاجة إىل تناول مسألة االستدامة            -٧
ا إن العلم والتكنولوجيا واالبتكار أدت دوراً رئيسياً يف التنمية االجتماعية واالقتصادية            أحدمه

  .   ويف مواجهة التحديات البيئية كتغري املناخ
استعراضات سياسات العلم والتكنولوجيـا     وأشاد ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية ب       -٨

وباإلشـارة  .  عمله يف هذا اجملال وتكثيفه اليت جيريها األونكتاد، وحثه على مواصلة واالبتكار
 ،العلم والتكنولوجيا واالبتكار  مبجايل  رحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة        املتقرير  إىل ال 

، أقّر ممثالن عن جمموعة إقليمية ودولة عضو بالعمـل          وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  
لدان النامية يف هـذين اجملـالني، وحثّـا          ملساعدة الب  ٢٠١٢الذي اضطلع به األونكتاد عام      

    .   األونكتاد على مواصلة تقدمي هذه املساعدة
. ممثال جمموعة إقليمية ودولة عضو على أمهية نقـل التكنولوجيـا والدرايـة       وشدد    -٩

وباإلضافة إىل نقل التقنيات الزراعية املتطورة، وخباصة لضمان األمن الغذائي، مـن املهـم              
 طاقة البديلة وتعزيز دور األونكتاد يف توفري املساعدة التقنية وتطوير مـشاريع           االستثمار يف ال  

  . بتكاريةا
وشّدد أحد الوفود على احلاجة إىل استحداث وسائل ابتكارية لـدمج النـساء يف                -١٠

األنظمة االقتصادية، نظراً إىل أن عملهن سيساعد على اإلسهام يف االنتعاش االقتصادي ويف             
  . كثر إنصافاًإجياد جمتمع أ

، السيدة آن مريو، معلومات عـن       وعرضت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات      -١١
االعتراف املتزايد بدور العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف تطوير العمليات الدوليـة احلاليـة             

وسيقترح فريق عمل من منظومة األمم املتحدة رؤيـة موحـدة           . واألهداف اإلمنائية لأللفية  
 مبشاركة عدة منظمات من بينـها       ٢٠١٥رطة طريق جلدول أعمال التنمية ملا بعد عام         وخا

وتشكل التكنولوجيا واالبتكار احملركني الرئيسيني للتنمية االقتصادية الطوية األجل         . األونكتاد
اليت جتلت يف عدة بلدان نامية حققت معدالت مرتفعة من النمو والتنمية البشرية بفضل منح               

  .    للتكنولوجيا واالبتكاراألولوية 
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العلم والتكنولوجيا واالبتكـار    ورداً على بيانات احلضور، قالت السيدة آن مريو إن            -١٢
تؤثر على التنمية الشاملة، من خالل توفري األمن الغذائي، وفرص الوصول أمام اجلميـع إىل               

أضافت أن مـن    و. خدمات الصحة والطاقة، والتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها         
وورد يف  . العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف سياسات التنمية الوطنية بشكل منهجي        املهم دمج   

نتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنميـة               
عمال التنمية ملا بعـد      عن النقاش واألعمال التحضريية جلدول أ      ، فضالً )٢٠+ريو(املستدامة  

   . يؤديه العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التنمية، تأكيد على الدور احلاسم الذي ٢٠١٥عام 
وعكست عدة بيانات أدلت هبا جمموعات بلدان يقني األمني العام بأن االسـتثمار               -١٣

. جـل للبلـدان  األجنيب املباشر ضروري لالنتعاش االقتصادي بعد األزمة والتنمية الطويلة األ        
وقالت عدة وفود إن االستثمار األجنيب املباشر يشكّل مصدراً لتمويل التنمية من دون ديون              

تكوين رأس املال البـشري،     وأقرت بآثاره غري املباشرة، من قبيل نقل التكنولوجيا، وحتسني          
يف قطاعات  واالندماج يف شبكات جتارية عاملية وتطوير املشاريع احمللية، فضالً عن االستثمار            

ورأت الدول األعضاء أنه يف إطار السعي إىل        . التنمية، كاهلياكل األساسية والصحة والتعليم    
جذب االستثمارات األجنبية املباشرة من أجل التنمية املستدامة، أثبتـت الـشراكات بـني              

ت القطاعني العام واخلاص، وال سيما يف جمال تطوير اهلياكل األساسية، أهنا تتمتع بإمكانـا             
لكن االستثمار األجنيب املباشر ال يزال يثري قلق الدول األعضاء، وال سيما أقل البلدان              . هائلة

، وألن انتعـاش تـدفقات      ٢٠٠٧منواً، ألنه مل ينجح يف ختطي الذروة اليت بلغها يف عـام             
   .    االستثمار األجنيب املباشر مل يكن متساوياً

و بالدور الذي تؤديه تنمية القطاع اخلاص، وأقّرت ثالث جمموعات بلدان ودولة عض  -١٤
وال سيما املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، يف زيادة إنشاء فرص العمل والنمو االقتصادي             

كما وجهت االنتباه إىل دور سياسات احلكومة يف دعم هذه التنمية؛ مبا يف ذلـك               . والتنمية
سلّطت إحدى اجملموعـات اإلقليميـة      وفيما خيص تنمية املشاريع،     . الدور التحفيزي للدولة  

الضوء على أمهية التعليم والتدريب لتحسني نوعية املوارد البشرية والتغلب علـى الـضعف              
  .  االجتماعي واالقتصادي

إطار سياسات االستثمار من أجل حتقيـق التنميـة         وشددت عدة وفود على أمهية        - ١٥
ويف حني ميكن للدولة أن     . وحسن توقيته املستدامة اجلديد الذي اعتمده األونكتاد، ومالءمته       

تؤدي دوراً مهماً يف تيسري األعمال ومعاجلـة العوامـل اخلارجيـة االقتـصادية والبيئيـة                
واالجتماعية، فإن دعماً مفرطاً من قبلها للشركات احمللية قد حيدث متييـزاً سـلبياً حيـال                

 أملهم يف أن يساهم اإلطار    وعلى املستوى الدويل، أعرب املندوبون عن     . املستثمرين األجانب 
  .   إىل تعزيز التنميةيف بلورة نظام استثمار دويل أكثر اتساقاً يؤدي أيضاً

         وقال بعض الوفود إن مثة حاجة إىل مناخ استثماري مفتوح وقابل للتنبـؤ وشـفاف،     -١٦
 إىل  مبا يف ذلك وجود أسواق جيدة التنظيم وشفافة؛ بينما شددت وفود أخرى على احلاجـة              
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. املوازنة بني حقوق املستثمرين ومسؤولياهتم وضمان أن يكون االستثمار الدويل داعماً للتنمية           
وفيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات، أكدت جمموعة إقليمية ودولـة عـضو املنـافع     

 وشددت جمموعة إقليمية أخرى علـى     . االقتصادية اليت تعود على الشركات املسؤولة اجتماعياً      
  .   التحدي املتمثل يف املوازنة بني تشجيع االستثمار أي التحرير، والتنظيم أي التقييد

منازعات االستثمار تطرح الكثري من التحديات، مبا فيها        وأشارت عدة وفود إىل أن        -١٧
تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، وأعربت عن دعمها للجهود اليت يبذهلا األونكتـاد             

وال غىن لتأمني بيئـة سـليمة       . رة البلدان النامية على املشاركة يف هذه العمليات       لتحسني قد 
لألعمال التجارية عن بيئة قانونية سليمة حلماية املستثمرين مع احلفاظ على حقوق الدول يف              

  . العمل على حتقيق أهداف مشروعة من السياسات العامة
نة ملا تقدمه من مـساعدة يف جمـال         وعربت جمموعتان إقليميتان عن تقديرمها لألما       -١٨

االستثمار وتنمية املشاريع، مبا يف ذلك استعراضات سياسات االستثمار، والتـدريب علـى             
تسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، وأعربتا عن التزامهمـا         /اتفاقات االستثمار الدويل  

الفرديـة يف الـدول    بعمل األونكتاد على تعزيز سياسات االستثمار والقدرات املؤسـسية و         
وطلب بعض الوفود إىل األونكتاد مواصلة تقدمي املساعدة والتحلـيالت للـدول            . األعضاء

األعضاء يف جمايل االستثمار واملشاريع، وال سيما تلك اليت مل تستفد بعد بشكل تـام مـن                 
ألعضاء  أداة دعم رئيسية للدول ا     تقرير االستثمار العاملي  ويشكل  . االستثمار األجنيب املباشر  

حمركاً لتعزيز أفضل املمارسات ودعم تنظـيم    ) إمربيتيك(بينما يشكل برنامج تنظيم املشاريع      
وعرب ممثالن عن جمموعة إقليمية ودولة عضو عن ارتياحهما لنتائج جوائز املـرأة يف      . املشاريع

نتباه إىل  والدينامية اليت تظهرها النساء يف األعمال، واليت لفتت اال    ٢٠١٢قطاع األعمال لعام    
  . ما تفتحه النساء من آفاق يف جمال املشاريع وتنظيمها

وقدم مدير جلنة االستثمار واملشاريع، السيد جـيمس زان، عرضـاً تنـاول فيـه                 -١٩
وقدم توصيفاً للمنـاخ احلـايل يف جمـال         . التوجهات احلديثة يف جمال االستثمار واملشاريع     

ات املستقبلية بشأن االسـتثمار األجـنيب املباشـر         االستثمار العاملي وحتليل األونكتاد للتوقع    
  .والتفاوتات اإلقليمية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

يأخذ وقتاً أطـول  على الصعيد العاملي وعلى الرغم من أن االستثمار األجنيب املباشر        -٢٠
جلة االزدهـار   لالنتعاش مقارنة بالتجارة والناتج، فهناك عوامل خمتلفة من شأهنا أن تدفع ع           

ذر على املدى   يتحلى بالتفاؤل املشوب باحل   املقبل لالستثمار األجنيب املباشر، وجتعل األونكتاد       
بعـد  املتقدمة  ليات بيع حصص الدولة يف الشركات املتعثرة يف الدول          مع) أ(: ، ومنها البعيد

؛ ن الـسيادية  إلعادة هيكلة الـديو   احتمال بيع املزيد من األصول العامة       ) ب(وفترة األزمة؛   
نفقـات  ال) د( و ؛املستوى القياسي للحيازات النقدية لدى الشركات عـرب الوطنيـة         ) ج(و
   .لتوسع االقتصادي استعداداً لرصيد رأس املال اهلادفة إىل جتديد يةرأمسالال
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انقـسام  وقد جنم عن انتهاج احلكومات سياسيات أكثر تدخالً يف جمال االستثمار              -٢١
، مع منو سياسات االستثمار التقييدية وزيادة اجلهود لتعزيـز جـذب            على املستوى الوطين  

ويراقب األونكتاد منذ زمن طويل سياسـات االسـتثمار علـى           . االستثمار األجنيب املباشر  
  . املستويني الوطين والدويل

 ضرورية لتعميم مناخ استثماري مستقر؛ ويف       الشركات يفحملاسبة واإلبالغ   امعايري  و  -٢٢
 تطـوير   ر، اختذ األونكتاد خطوات هتدف إىل دعم الدول األعضاء بفـضل أداة           هذا املضما 

  . املستدامةاألسواق املالية وإىل تعزيز اإلبالغ بواسطة مبادرة احملاسبة
وقد اضطلع األونكتاد مؤخراً    .  أمهية يف حتقيق النمو واحلد من الفقر       ولتنمية املشاريع   -٢٣

 الذي يهـدف    إطار سياسات تنظيم املشاريع   ل إعداد   بدور يف هذا اجملال، وال سيما من خال       
  . يف الدول األعضاءالتجارية إىل دعم تطوير األعمال 

  تقارير اجتماعات اخلرباء  -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  -١  
  ) من جدول األعمال)أ(٣البند (

  دد السنوات بشأن االستثمار من أجل التنمية عن دورته الرابعةتقرير اجتماع اخلرباء املتع  )أ(  
  )من جدول األعمال‘ ١‘)أ(٣البند (

اجتماع اخلـرباء املتعـدد     قدم مدير شعبة االستثمار وتنمية املشاريع، السيد زان،           -٢٤
اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات      وذكّر هبدف   . االستثمار من أجل التنمية   السنوات بشأن   

وأُفيد عـن  . الستثمار من أجل التنمية وباملسائل اليت تناولتها كل من الدورات األربع       ابشأن  
إطار سياسات االستثمار املتعلقة بالتنمية املستدامة اجلديد الذي        ناتج هذه االجتماعات، أي     

إطـار  ، هو منتدى    توقد أنشأت الشعبة مؤخراً منرباً على شبكة اإلنترن       . اعتمده األونكتاد 
، هبدف تيـسري تبـادل   )IPFSD hub(الستثمار  من أجل حتقيق التنمية املستدامة سياسات ا

  .اخلربات واآلراء بني أصحاب املصلحة املعنيني باتفاقات االستثمار الدولية
جتماع اخلـرباء   وحتدثت السيدة كارولينا فريشكوبف باسم رئيس الدورة الرابعة ال          -٢٥

، السيد لويز فاسيشا، وعرضـت تقريـر         التنمية االستثمار من أجل  املتعدد السنوات بشأن    
وسلّط التقرير الضوء على التحديات اليت تواجهها األوسـاط املعنيـة باتفاقـات             . الدورة

ومن . االستثمار الدولية وعلى احلاجة إىل تعاضد القوى وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات          
ول وضمان استقالل احملكّمـني،     أبرز التحديات نظام تسوية املنازعات بني املستثمرين والد       

واملوازنة بني حقوق املستثمرين وواجباهتم، ودمج اعتبارات املسؤولية االجتماعية والتنميـة           
وشّددت الـدورة الرابعـة    . املستدامة يف اتفاقات االستثمار الدولية، وإرساء عناصر املساءلة       
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لها بفضل اعتمـاد هنـج أقـل     على املنافع اليت ميكن حتصي جتماع اخلرباء املتعدد السنوات   ال
تكنوقراطية يف النقاشات واملفاوضات املتعلقة باتفاقات االستثمار الدولية وضرورة حتـسني           

  . تفسري املعاهدات لتعزيز التجانس والقدرة على التنبؤ
  . TD/B/C.II/MEM.3/12وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير الوارد يف الوثيقة   -٢٦

 املتعدد السنوات بشأن سياسات تطوير املشاريع وبناء القدرات يف تقرير اجتماع اخلرباء  )ب(  
  الرابعةجماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار عن دورته 

  )من جدول األعمال‘ ٢‘)أ(٣البند (
قدمت أمانة األونكتاد تقريراً عن نتائج السلسلة السابقة ألربعة اجتماعات متعـددة              -٢٧

شاريع وبناء القدرات يف جماالت العلـم والتكنولوجيـا         بشأن سياسات تطوير امل   السنوات  
وسلطت األمانة الضوء على تركيز االجتماعات على اجلوانب        ). ٢٠١٢-٢٠٠٩ (واالبتكار

التشاركية والقائمة على النتائج، وأشارت إىل أن أهدافها األولية، أي تعزيـز اسـتحداث              
ومشلت نتائج  . مارسات، قد حتققت  أدوات مفيدة لصانعي القرار وتعميمها، وحتديد أفضل امل       

، ومجع أفضل املمارسـات يف جمـال        ) أدناه ٢٨انظر الفقرة   (االجتماعات إصدار منشورين    
نترنت، وإقامـة شـبكات مـن واضـعي         اإلسياسات تنظيم املشاريع ونشرها على شبكة       

  .  واالبتكار يف البلدان الناميةسياسات تنظيم املشاريع بالسياسات املعنيني
مت السيدة لوز كابالريو، املمثلة الدائمة املناوبة لبريو، عرضاً لنتـائج الـدورة             وقد  -٢٨

وقد ركز االجتماع على دور تنظيم املشاريع ملا فيه         . جتماع اخلرباء املتعدد السنوات   الالرابعة  
الفقراء وسياسات االبتكار يف تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة، والتخفيف من حـدة  صاحل  
ونـاقش  . الـشباب  مثل النـساء و    احملرومةال سيما لصاحل الفئات     و والنمو الشامل،    الفقر،

 الـذي أعـده األونكتـاد       سياسات تنظيم املشاريع وإرشـادات التنفيـذ      إطار  االجتماع  
)UNCTAD/DIAE/ED/2012/1 (العلـم سياسـات   عمليـات اسـتعراض     إجـراء   إطار  و 

وخلـص  ). UNCTAD/DTL/STICT/2011/7(الذي أعده األونكتاد     والتكنولوجيا واالبتكار 
 وسياسات تنظيم املشاريع ينبغـي أن تـشكل          والتكنولوجيا واالبتكار  العلماخلرباء إىل أن    

مكونات رئيسية يف استراتيجية تنمية أي دولة، ومكوناً حيوياً من جدول األعمال الـدويل              
  . لسياسات التنمية، نظراً إىل أن جناح سياسات التنمية يتطلب هنجاً شامالً

فز على تنظيم   ويف السياق الراهن لألزمة االقتصادية، يبقى استحداث نظم وطنية حت           -٢٩
املشاريع وأنشطة االبتكار هدفاً سياساتياً حيوياً لدعم خلق فرص العمل وتوسـيع الفـرص              

ويف إطار السعي لضمان أن يكون لسياسات تنظيم املشاريع واالبتكـار تـأثري             . االقتصادية
طويل األجل، ينبغي لواضعي السياسات أن يقّيموا باستمرار مدى فعاليتها عن طريق العمـل   

           وأشـارت إىل أنـه    . وثيق مع منظمي املشاريع وفهم التحديات الدينامية اليت يواجهوهنـا         ال
ال يوجد هنج واحد يصلح يف مجيع احلاالت، وينبغي بالتايل أن تركّز سياسات تنظيم املشاريع       
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ودعـت الـسيدة لـوز      . واالبتكار على التكيف مع السياقات والظروف الفريدة لكل بلد        
بناء توافـق اآلراء،  : أن يتبعوا املبادئ التالية لرسم السياساتواضعي السياسات إىل كابالريو  

  . واتساق السياسات، والرصد والتقييم
وأعربت ثالثة وفود عن تقديرها للعمل الذي يضطلع به األونكتاد يف تعزيز تنظـيم                -٣٠

بيل جائزة املـرأة يف     وأدت أنشطة التوعية، من ق    . املشاريع وتشجيع النساء منشئات املشاريع    
. قطاع األعمال، دوراً مهماً يف ضمان االعتراف بالنساء كقوة دفـع للنمـو االقتـصادي              

وشجعت الوفود الثالثة املنظمة على مواصلة مساعدهتا التحليلية والتقنية يف جمال متكني املرأة             
. ضافة يف االقتصاد  هبدف حتقيق التنوع االقتصادي والتغيري اهليكلي، وضخ املزيد من القيمة امل          

وشكرت الوفود األونكتاد أيضاً على ما يضطلع به من عمل يف دعم القدرات الـسياساتية               
ومـن  .  والتكنولوجيا واالبتكـار العلمعمليات استعراض سياسات الوطنية من خالل وضع    

 الضروري إقامة روابط بني خمتلف اجلهات املعنية، وتغذيتها، وتقليص املسافة اليت تفصل بني            
ومثة توافق واسع على أمهية تعزيز الروابط بني خمتلف اجلهـات           . منشئي املشاريع واألسواق  

الفاعلة؛ لكنه يتعني كذلك تعزيز مناذج احلوكمة اليت تتيح االنتقال من تشجيع احلوار وتبادل              
  . األفكار إىل إجياد فرص ملسامهات أكثر عملية

ة قلقة من نقص القدرات االستيعابية لتسخري       وقال وفدان إن العديد من البلدان النامي        -٣١
وأشار أحدها إىل احلاجة إىل تشجيع النهوض       . التكنولوجيا لدعم التنوع والنمو االقتصاديني    

بالقدرات الوطنية على إدارة نقل التكنولوجيا للتمكن من حتديد االبتكـارات واعتمادهـا             
  . وتقامسها

ن اهتمامه بإعداد مؤشرات مالئمة ومجـع      ويف معرض الرد على تعبري أحد الوفود ع         -٣٢
البيانات عن أنشطة الشركات واألفراد لتنظيم املشاريع واالبتكار هبدف دعم عمليات رسم            
السياسات ورصدها، عرضت األمانة نتائج العمل املنجز لتحديد املؤشرات املالئمة يف تلـك             

ية بالنسبة للبلدان الناميـة ودور      وأشار أحد الوفود إىل أمهية نظم االقتصاد االبتكار       . اجملاالت
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار، وشجع األمانة على مواصلة تطوير عملـها يف            

  . هذا اجملال
تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن سياسات تطوير        وأحاطت اللجنة علماً ب     -٣٣

الرابعـة  ا واالبتكـار عـن دورتـه        املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجي      
)TD/B/C.II/MEM.1/13 .(  
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التعاون بني بلدان اجلنوب : تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل  )ج(  
  الرابعةوالتكامل اإلقليمي عن دورته 

  )من جدول األعمال‘ ٣‘)أ(٣البند (
ّجل إىل الدورة الرابعة للجنة التجـارة       نظراً إىل أن عرض نتائج اجتماع اخلرباء قد أُ          -٣٤

االستثمار واملشاريع والتنمية   ، مل تنظر جلنة     )٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦-١٢(والتنمية  
  . يف هذا البند يف دورهتا الرابعة

رير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن اتق  -٢  
   والعشرينثامنة والعشرين والتاسعةاله يدورت

  ) من جدول األعمال)ب(٣البند (
كان معروضاً على اللجنة تقريرا فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري              -٣٥

 والتاسـعة   (TD/B/C.II/ISAR/61)الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن دورتيه الثامنة والعـشرين         
  ). TD/B/C.II/ISAR/64(والعشرين 

فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين      وعرض رئيس الدورة التاسعة والعشرين ل       -٣٦
، تقريـري   )نيجرييـا (جيم أوساياندي أوبازي     السيد   باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ،   

ونفّذ فريق اخلـرباء احلكـومي      . الدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين على اللجنة      
الدورتان الثامنة والعـشرون    ) أ: ( العامل منذ الدورة الثالثة للجنة أنشطة عديدة، منها        الدويل

بشروط قياس القيمة العادلة ومنتدى     والتاسعة والعشرون، مبا يف ذلك حلقة عمل تقنية تتعلق          
حلقة عمل تدريبية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عقدت        ) ب(؛ و بشأن تعليم احملاسبة  

حدث رفيع املستوى ضمن فعاليات األونكتاد الثالث عشر إلطالق         ) ج( و ؛ يف بريو  يف ليما، 
 األسـواق املاليـة   بادرة  املتعلق مب املشاركة يف تنظيم املؤمتر الثالث      ) د(أداة تطوير احملاسبة؛ و   

املائـدة  ) ه(؛ و )٢٠+ريـو (مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املـستدامة         خالل   املستدامة
  . السنوية الثانية املشتركة بني الوكاالت بشأن املسؤولية االجتماعية للشركاتاملستديرة

وركّزت الدورة الثامنة والعشرون على املضي يف تطوير منهجيـة القيـاس يف أداة                -٣٧
وُعقدت يف إطار هذه العملية عدة موائد مستديرة يف كـل مـن الربازيـل               . تطوير احملاسبة 

واتيا هبدف اختبار األسئلة اليت تتضمنها األداة للتحقق مـن          وجنوب أفريقيا وفييت نام وكر    
ومن ضـمن املواضـيع     . فهمها وفائدهتا؛ وتلقى فريق العمل كذلك تعليقات من املكسيك        

كـشف البيانـات    األخرى اليت نوقشت التطورات يف جمال اإلبالغ املتكامل وتغري املناخ، و          
فق الفريق العامل على أن منهجيـة القيـاس         ويف هناية الدورة، وا   . املتعلقة بإدارة الشركات  

املقترحة وفرت إرشادات مفيدة ألصحاب املصلحة الرئيسني بشأن حتديد الثغرات واألوليات           
وطلبت الدورة إىل األونكتاد إجراء تقييمات جتريبية يف البلـدان          . استناداً إىل مقاييس دولية   

  . الختبار استمارة األسئلة ومنهجية القياس
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لت الدورة التاسعة والعشرون بشكل رئيسي األسس التنظيميـة واملؤسـسية           وتناو  -٣٨
وُعرضت هلذا الغرض النتائج والدروس املستخلـصة       . إلبالغ عايل اجلودة من قبل الشركات     

من تسعة اختبارات جتريبية ألداة تطوير احملاسبة أجريت يف كـل مـن االحتـاد الروسـي،             
يت نام، وكرواتيا، وكوت ديفـوار، واملكـسيك،        والربازيل، وجنوب أفريقيا والصني، وفي    

كما ُنظر يف موضوعني إضافيني مها اإلبالغ عن االستدامة واإلفصاح عن حوكمة            . وهولندا
 وسـيلة مفيـدة      تطوير احملاسبة  أداةأن  وقال الرئيس إن فريق اخلرباء اتفق على        . الشركات

نظيمية واملؤسسية والبشرية اخلاصـة     ملساعدة الدول األعضاء على تقييم ترتيباهتا وقدراهتا الت       
بكل منها، وتسهيل احلوار بني اجلهات صاحبة املصلحة، وحتديد الثغرات بإجراء قياس يستند             

فريق اخلرباء إىل األونكتاد مواصـلة أعمالـه        وطلب   .إىل املعايري والقوانني املعترف هبا عاملياً     
علق بالبوابة اإللكترونية، ومجـع املعلومـات        تطوير احملاسبة، مبا فيها العمل املت      أداةاملتعلقة ب 

واسـتعراض املبـادرات احلكوميـة       داة،املستمدة من تقييمات البلدان بشأن تطبيق هذه األ       
  . ومبادرات األسواق املالية بشأن اإلبالغ عن االستدامة

  . TD/B/C.II/ISAR/64 وTD/B/C.II/ISAR/61وأحاطت اللجنة علماً بالوثيقتني   -٣٩

  يع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشج  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

التقـدم   عن    تقريراً مدير شعبة االستثمار واملشاريع يف األونكتاد، السيد زهان،       قدم    -٤٠
احملرز يف تشجيع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف جماالت العمـل الـيت                

شـعبة  أما التقرير األول املعنون     . واستند العرض الذي قدمه إىل تقريرين     . ةتغطيها هذه اللجن  
، )UNCTAD/DIAE/2012/2 (٢٠١٢ تقريـر عـام      -النتائج والتأثري   : االستثمار واملشاريع 

فوصف اإلجنازات الرئيسية وأداء الواليات املسندة إىل األونكتاد يف أكـرا، مث يف الدوحـة               
وأما التقرير الثاين املعنـون     . واملشاريع من أجل التنمية املستدامة    ، يف جمال االستثمار     مؤخراً

 "معلومات حمدثـة عـن تنفيـذ واليـة األونكتـاد يف جمـال االسـتثمار واملـشاريع                 "
)TD/B/C.II/CRP.4(           ٢٠١١ و ٢٠١٠، فعرض نتائج إطار تقييم أداء الشعبة يف الـسنوات 
ــن . ٢٠١٢و ــسخ م ــت ن ــتثمار الوأُتيح ــدى االس ــتعراض منت ــاملي اس                  ٢٠١٢ع
)UNCTAD/DIAE/2012/1 (للوفود يف القاعة.  

وركز العرض على ما حققته الشعبة من إجنازات مهمة منذ انعقاد الدورة الـسابقة                -٤١
، إجناز  ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي    وتضمنت هذه اإلجنازات، باإلضافة إىل إعداد       . للجنة

 ودراسة، وأداء خدمات استشارية وتنظيم حلقات عمـل         ثياً حب  وتقريراً  منشوراً ٩٠أكثر من   
 ومن بني ما ينفذه األونكتاد من العديد      .  مستفيداً  بلداً ١٦٠لدعم التنمية املستدامة يف حوايل      
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 ١ ٤٠٠ أكثـر مـن      ٢٠١٢من أنشطة بناء توافق اآلراء، اجتذب منتدى االستثمار العاملي          
 من كبار املسؤولني التنفيذيني بالشركات      ٦و رؤساء دول وحكومات،     ٨مشارك، مبن فيهم    

ومن بني اإلجنازات األخرى اليت تدعو إىل الفخر،        .  من وزراء احلكومات   ٣٠عرب الوطنية، و  
          صيانة وتطوير شبكة االستثمار العاملية، وهي شبكة إلكترونيـة لألونكتـاد تـضم أكثـر              

وقد جنمت هذه النتائج عـن  . مار من اجلهات صاحبة املصلحة يف جمال االستث     ١٠ ٠٠٠من  
اعتماد الشعبة لنهج إداري استراتيجي مستند إىل النتائج، أدى إىل تطوير حافظة املنتج احلالية              
لسلسلة قيمة استشارية كاملة لسياسات االستثمار واملشاريع، مما أتاح تعزيز التآزر فيما بني             

داء مدى مالءمة وجودة وفعالية وتأثري وقد أظهر إطار تقييم األ. أركان عمل األونكتاد الثالثة
  .منتجات الشعبة وأنشطتها

وأثنت الوفود على الشعبة ملا قامت به من أعمال لتنفيذ الوالية املسندة إىل األونكتاد                -٤٢
. يف أكرا والدوحة يف جمال االستثمار واملشاريع، وأشارت إىل ما لعملها من تـأثري كـبري                

مامهم بتنفيذ التوصـيات الـصادرة يف سـياق األنـشطة           وأعرب املندوبون خباصة عن اهت    
واخلدمات الرئيسية، مثل عمليات استعراض سياسات االستثمار واملساعدة املقدمة يف جمـايل       

 من أجل التنمية املستدامة، وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسـطة          اتفاقات االستثمار الدولية  
  .صعيد الدويلاحلجم من أجل تعزيز القدرة التنافسية على ال

ويف عرض آخر، قالت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات، السيدة مـريو، إن              -٤٣
األونكتاد نشر تقريرين رئيسيني يتعلقان بالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار، وتكنولوجيـا            

وأعـرب  . تقرير اقتصاد املعلومـات ، وكارتتقرير التكنولوجيا واالب  : املعلومات واالتصاالت 
الدول عن تقديرها لعرض حضرته للمنشور األول، وقالت إهنا مهتمة باالستزادة من           عدد من   

  .مثل هذه العروض، حيث إهنا تسهم يف حتسني فهم املواضيع املطروقة
 من حبوث تتعلق بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف           ومن بني ما أجري مؤخراً      -٤٤

العلـوم   حبث بعنـوان  ولوجيا ألغراض التنميةنة تسخري العلم والتكنجلاملواضيع اليت اختارهتا   
، يف إطار سلسة الدراسات الراهنة املتعلقة       والتكنولوجيات اجلغرافية املكانية يف خدمة التنمية     

  .بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية
أما أنشطة املساعدة التقنية اليت نفذهتا الشعبة فيما يتعلـق بـالعلم والتكنولوجيـا                -٤٥

استعراضـات سياسـات العلـم      واالبتكار، فركزت بصفة رئيسية على إعـداد وتنفيـذ          
 استعراض سياسـة العلـم      ، ُعرض رمسياً  ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . والتكنولوجيا واالبتكار 

 ، وُنظمـت حلقـات عمـل لواضـعي          والتكنولوجيا واالبتكار يف اجلمهورية الدومينيكية    
  بت الدول األعضاء عن تقديرها الستعراضات العلـم       وأعر. السلفادوروالسياسيات يف بريو    
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             والتكنولوجيا واالبتكار، وقالت إهنا مهتمة مبعرفة املزيـد عـن حلقـات العمـل هـذه               
  .وأنشطة املتابعة

وفيما يتعلق بأنشطة املساعدة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت             -٤٦
أول استعراض لسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر،        يقدمها األونكتاد، بدأ    

وأقر وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املصري توصيات األونكتاد من أجـل إعـداد             
  .استراتيجية احلكومة املقبلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

رة اإللكترونية وإصالح القوانني،    وأشاد تقييم مستقل بعمل األونكتاد الرائد يف التجا         -٤٧
وكانـت  . وسلط الضوء على التقدير الذي أعرب عنه العديد من البلدان واملناطق املستفيدة           

جلماعة شرق أفريقيا يف جمال مواءمة املعلومات اليت وردت عن الدراسة اليت أجراها األونكتاد         
الية باهلاتف احملمول لتطوير األعمـال      املعامالت امل الفضاء اإللكتروين والتقرير املتعلق ب    قوانني  
 املستفيدون منـهم    -وقد دعا شركاء األونكتاد     .  يف املنطقة معلومات إجيابية جداً     التجارية

 إىل زيادة التعاون يف جمـال التجـارة اإللكترونيـة وتوحيـد             -واملاحنون على حد سواء     
قيـاس اقتـصاد املعلومـات      وباإلضافة إىل ذلك، قدم برنامج األونكتاد املعين ب       . التشريعات

، وساعدها يف إعداد وتقدمي معلومات إحصائية عن اسـتخدام           دولة عضواً  ٢٧املساعدة إىل   
  .تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

وفيما يتعلق ببناء توافق اآلراء، قال املتكلم إن األونكتاد وفر خدمات األمانة للدورة               -٤٨
، الـيت   )٢٠١٢مايو  /أيار (نولوجيا ألغراض التنمية  للجنة تسخري العلم والتك   اخلامسة عشرة   

وأضاف أن الفجوة الرقمية ال تقتصر على       . قّيمت متابعة مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات      
مسألة الوصول إىل اإلنترنت وتكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت فحـسب، بـل إن          

ومثـة  . قصوى من تلك التكنولوجيات    يف حتقيق االستفادة ال    للمحتوى واملهارات أمهية أيضاً   
حاجة إىل إيالء األولوية الستخدام هذه التكنولوجيات بواسطة هنُج مبتكرة، يف إطار مجلـة              

  .أمور منها استراتيجيات التنمية الوطنية واإلقليمية
 تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية    وشجع املشاركون يف تلك الدورة جلنةَ         -٤٩

لى زيادة وعي واضعي السياسات بعملية االبتكار، وحتديد الفرص املتاحة أمام           واألونكتاَد ع 
  .البلدان النامية لالستفادة من االبتكار

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن سياسات تطوير املـشاريع وبنـاء           وقد أتاح     -٥٠
 يف السياسات    الوقوف على دروس أساسية    القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار     

وأفاد العديد من هـذه الـدروس يف        . املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية      
  .وضع إطار األونكتاد اجلديد لتنفيذ استعراضات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
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 من مظاهر جتدد اهتمام اجملتمع الـدويل بـالعلم والتكنولوجيـا            ومما شكل مظهراً    -٥١
ر ودوره يف عملية التنمية حدثٌ رفيع املستوى جرى تنظيمه يف أثنـاء األونكتـاد               واالبتكا

 وقد ضم هذا احلدث األول مـن نوعـه بالنـسبة          . الثالث عشر بالتعاون مع مؤسسة قطر     
وقال العديد من   . لألونكتاد رواد التكنولوجيا ومنظمي املشاريع وواضعي السياسات واخلرباء       

ة تتطلب بيئة تثري الشغف والفضول واإلبداع، ويـوفر اإلطـار           املشاركني إن االبتكار عملي   
  .السياسايت السليم للنجاح

  ىمسائل أخر  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 بأن الدورة اخلامسة للجنـة سـتتناول        أحاط املقرر، باسم الرئيس، االجتماع علماً       -٥٢
ة والتنمية يف دورته التنفيذية اخلامسة       ملا قرره جملس التجار    البندين املوضوعيني التاليني، وفقاً   

  :٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥يف ) املستأنفة(واخلمسني 
  ؛تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجيةتعزيز   )أ(  
  .االستثمار واالبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية  )ب(  

  اختتام االجتماع  -هاء  
يمية إن لعمل اجتماعات اخلـرباء قيمـة كـبرية          قال ممثل إحدى اجملموعات اإلقل      -٥٣

وحث مجيع الشركاء يف التنمية والدول األعضاء على تشجيع اخلرباء على           . ملدخالت اللجنة 
وباإلضافة إىل ذلك، فقد متكن اخلـرباء  . متابعة اجتماعات اخلرباء املعقودة يف إطار األونكتاد  

مي تقييم موضوعي ونزيـه للقـضايا       الذين شاركوا يف االجتماع بصفتهم الشخصية من تقد       
  .املطروحة، وينبغي أخذ آرائهم وإسهاماهتم يف احلسبان يف أعمال اللجنة

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
 نائبة رئيس اللجنة يف دورهتـا       ،)نيجرييا(أورميولويي   جوالد أديكوال قامت السيدة     -٥٤

        يف قصر األمم يف جنيـف       للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية   الدورة الرابعة   الثالثة، بافتتاح   
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف 
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  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
           / تـشرين الثـاين  ٢٦انتخبت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتاحيـة املعقـودة يف           -٥٥

  :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠١٢نوفمرب 
  )الفلبني( غارسيا .السيد إيفان ب    :سالرئي  
  )إثيوبيا(السيد لولسيجيد تاديسي أبييب   :نواب الرئيس  
  )اإلسالمية مجهورية إيران( أسايش تاالب طوسيالسيد حممد كاظم       
  )كوبا( فيدل مارتني رودريغيث كارلوسالسيد       
  )بيالروس( أندريي بوبوف السيد      
  )ربادوسب(جاك  -  شاين غريفيثالسيدة      
  )إثيوبيا(السيد لولسيجيد تاديسي أبييب     :املقرر  

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

).   TD/B/C.II/16 ( املؤقت   اأقّرت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتاحية، جدول أعماهل         -٥٦
   :وكان جدول األعمال كما يلي

  بانتخاب أعضاء املكت  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣

  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(
تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار من أجـل           '١'

 التنمية عن دورته الرابعة

تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن سياسـات تطـوير           '٢'
يع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكـار         املشار

 عن دورته الرابعة

: تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعـاون الـدويل          '٣'
  التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي عن دورته الرابعة

وليـة  تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الد          )ب(
للمحاسبة واإلبالغ عن دورتيه الثامنـة والعـشرين والتاسـعة          

  .والعشرين
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  تشجيع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -٤
  مسائل أخرى  -٥
  .اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٦

  اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
  ) من جدول األعمال٦لبند ا(

يف اجللسة العامة اخلتامية، أذنت اللجنة للمقرر بأن يقوم، حتـت إشـراف          -٥٧
 ومن املقرر تقدمي التقريـر  .الرئيس، بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع     

  .إىل جملس التجارة والتنمية
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  املرفق

  )٤()٣(احلضور    
        واألعـضاء   األعضاء التالية يف األونكتاد    الدولممثلون عن   دورة  الحضر    -١

  :يف اللجنة

__________ 

يعكس هذا املرفق حضور الدول األعضاء واملراقبني واملنظمات واهليئات األخرى اليت سـجلت          )٣(
 .يف االجتماع

 .TD/B/C.II/INF.4لالطالع على قائمة املشاركني، انظر  )٤(

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا
  إسبانيا
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال
  أوغندا
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

  يرلنداآ
  إيطاليا

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بنغالديش
  بنن

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  تركيا
  اجلزائر

  مهورية التشيكيةاجل
  الدومينيكية اجلمهورية

  مجهورية كوريا
  جورجيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سوازيلند
  سويسرا

  سيشيل
  الصني
  العراق
  عمان
  غينيا
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فييت نام
  قربص
  كوبا

  كوت ديفوار
  الكويت
  ليتوانيا
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  لعربية السعوديةاململكة ا
  ميامنار
  ناميبيا
  النمسا
  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  الواليات املتحدة األمريكية

  اليابان
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  :وحضر الدورة املراقب التايل  -٢
  الكرسي الرسويل  

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف اللجنة  -٣
  االحتاد األورويب  

  :لتالية ممثلة يف اللجنةااملتخصصة  توكاالالوكانت   -٤
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف اللجنة  -٥
  الفئة العامة  
  منظمة أوكابروس الدولية  
  . منظمة القرية السويسرية غري احلكومية  

        
  


