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    االستنتاجات املتفق عليها   -أوالً  
   ) من جدول األعمال٥ و٤البندان ( 

طريق تنمية   استحداث الوظائف عن    : تنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية       -١   
    املشاريع

   ) من جدول األعمال٤البند ( 

  ،والتنميةإن جلنة االستثمار واملشاريع   
الوظـائف والنمـو      بأن تنظيم املشاريع ميثل أحد أهم حمرِّكات استحداث          إذ تسلم   

نشط ملؤسـسات األعمـال      االقتصادي، وأنه يكتسي أمهيةً حامسةً يف تطوير قطاع نظامي          
  الصغرية واملتوسطة احلجم،

ة من أجـل  احلر  املتعلق مبباشرة األعمال    ٦٧/٢٠٢ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ تشري   
  التنمية، وإىل أمهيه تنفيذه،

احلكومـات    ، وأن    نظُميـاً   بأن تنمية تنظيم املشاريع تتطلب َنهجاً      وإذ حتيط علماً    
  هذا الشأن،  تضطلع بدور مهم يف تشجيع تنظيم املشاريع وتعزيز بيئة متكينية يف 

تقيـيم     بأمهية إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املـشاريع وفائدتـه يف          وإذ تعترف   
  سياسات تنظيم املشاريع يف الدول األعضاء واستعراضها وتعزيزها،

بتـشغيل    بأن لسياسات تنظيم املشاريع دوراً يف معاجلة القضايا املتـصلة            وإذ تسلم   
واملستدامة، وخطة التنمية ملـا   الشباب، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والتنمية الشاملة  

    مشوالً، األكثر٢٠١٥بعد عام 
برنامج تطـوير    بإعداد وِصلة وتأثري برامج ومبادرات معينة لألونكتاد، مثل    وإذ تنوه   

روابط األعمـال التجاريـة،      ريادة األعمال وجائزة سيدات األعمال اليت يقدمها، وبرنامج         
لتنظيم الشباب للمشاريع، ومـشاريع      واإلطار التوجيهي املشترك بني األونكتاد والكمنولث       

ألمريكا الالتينية، ومصرف التنمية للبلدان األمريكيـة،        عاون اجلارية مع املصرف اإلمنائي      الت
ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة والكـارييب، واللجنـة           واللجنة االقتصادية   

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ومصرف التنمية األفريقـي، واحتـاد شـرق             االقتصادية  
  يقيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،أفر 

االجتاهـات    عن ارتياحها إزاء العرض الذي قدمته األمانة ألحدث          تعرب   -١   
األمانة إىل مواصلة رصـد      والسياسات يف جمال االستثمار واملشاريع من أجل التنمية، وتدعو          

  ذلك؛ ن تلك االجتاهات وتأثريها يف التنمية، وإعداد تقارير ع
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وتطلـب   ، ٢٠١٤ إىل اإلصدار القريب لتقرير االسـتثمار العـاملي          تتطلع   -٢   
املستمرة الـيت جيريهـا      االستمرار يف إدراج استنتاجات هذا التقرير يف أعمال بناء القدرات           

املتعلقة بالـسياسات الـيت جتريهـا        األونكتاد، واالستعانة هبذه االستنتاجات يف املناقشات       
 ، فضالً ٢٠١٤منتدى االستثمار العاملي لعام      ع السياسات ذات الصلة، مبا فيها       منتديات وض 

كإسهام يف بناء القدرات وصياغة السياسات، وخباصة يف سياق          عن نشرها على نطاق واسع      
  املستدامة؛ أهداف التنمية 

كإسـهام يف     بنشر إطار سياسات تنظيم املشاريع على نطاق واسع          توصي   -٣   
  بناء القدرات؛  عن توفري عي السياسات على صياغة السياسات فضالًمساعدة واض

املشاريع مع    األونكتاد على االستمرار يف تعاونه بشأن برامج تنظيم          تشجع   -٤   
  التعاون؛ املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، ومواصلة تعزيزه هذا 

ـ       ترحب   -٥    الـشباب،   ستهدف   بإعداد استراتيجيات لتطوير ريادة األعمال ت
  وبتنفيذ برامج بناء القدرات ذات الصلة؛

بنغالديش، ومجهورية    بربنامج استعراضات سياسة االستثمار، وهتنئ       تشيد   -٦   
مدى فائدة عملية استعراض النظراء      مولدوفا، ومنغوليا على إهناء استعراضاهتا بنجاح، وتؤكد        

  شأن؛ال احلكومية الدولية وتأثريها اإلجيايب يف هذا 
االستثمار من أجل     إىل األمانة أن تستمر يف استخدام إطار سياسات          تطلب   -٧   

من استعراض سياسة االسـتثمار      حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك بوصفه جزءاً ال يتجزأ           
الشريكة واملاحنني اآلخرين القادرين على ذلك       وآلية املتابعة اخلاصة به، وتشجع بشدة البلدان        

   .تقدمي الدعم املايل للربنامجعلى 

      التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميعتسخري   -٢   
   ) من جدول األعمال٥البند ( 

  ،إن جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية  
الـصناعية    بأمهية إسهام العلم والتكنولوجيا واالبتكـار يف التنميـة           تسلم   -١   

، كمـا يف    أكثر مشوالً  اعية ويف حتسني سبل معيشة الناس وحتقيق تنمية         واالقتصادية واالجتم 
 يف  مباشـراً تستطيع أن تسهم إسهاماً حالة مبادرات االبتكار الشاملة، على سبيل املثال، اليت        

واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واحلـصول        إحراز تقدم يف جماالت مثل احلد من الفقر،         
  وغريها من اخلدمات األساسية؛ ة والتعليمية على اخلدمات الصحي

لسياسات العلـم     بفرصة استعراض التجارب العملية      مع التقدير  حتيط علماً    -٢   
أمهية قيام البلدان بضمان بيئـة       والتكنولوجيا واالبتكار الشاملة، وتشدد يف هذا الشأن على         
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ض وغريهم من الفئات الضعيفة     الدخل املنخف  متكينية لتطوير ابتكارات تليب احتياجات ذوي       
بالدور احلاسم الذي تؤديه سياسـات العلـم والتكنولوجيـا           أو احملتمل استبعادها، وتسلم     

  يف تعزيز قدرة البلدان على استحداث ابتكار شامل مستدام؛ واالبتكار يف هذا الشأن 
البلدان وخباصة أقل     إىل األمانة أن تستمر يف مساعدة البلدان النامية،          تطلب   -٣   

الوطنية يف ميدان العلم والتكنولوجيا      منواً والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، على تعزيز قدراهتا          
الشامل، عن طريق تبادل اخلربات والتعلم املتبادل يف         واالبتكار، مبا يف ذلك يف جمال االبتكار        

ذلك من حبوث بـشأن     والتكنولوجيا واالبتكار، مع إجراء ما يتصل ب       ميدان سياسات العلم    
   .العلم والتكنولوجيا واالبتكار، واختاذ مبادرات لبناء القدرات سياسات 

  موجز الرئيس   -ثانياً  

  البيانات االفتتاحية   -ألف  
: الوفود التالية  كما أدىل ببيانات ممثلو     . أدىل األمني العام لألونكتاد بالبيان االفتتاحي        -١ 

اجملموعة األفريقية؛ وترينيـداد      والصني؛ ومدغشقر باسم     ٧٧    باسم جمموعة ال   مجهورية تشاد   
؛ والكارييب؛ وبنن باسم جمموعة أقل البلدان منواً       الالتينية   وتوباغو باسم جمموعة بلدان أمريكا      

ودوله األعـضاء؛ وبـيالروس باسـم        اآلسيوية؛ واالحتاد األورويب     واألردن باسم اجملموعة    
باسـم البلـدان     لصني؛ والواليات املتحدة األمريكية؛ وباراغواي      والفلبني؛ وا  اجملموعة دال؛   

   .غري الساحلية؛ وإكوادور النامية 
القضايا املتصلة   وسلط األمني العام لألونكتاد الضوء على الدور الرئيسي الذي تؤديه              -٢ 

دى أمهية هـذه  واملستدامة، وم واالبتكار يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة      بتنظيم املشاريع   
   .٢٠١٥خطة ما بعد عام  الدويل وحيدد  املواضيع يف وقت يناقش فيه اجملتمع 

عن طريق تعزيز  ويستلزم حتقيق النمو االقتصادي الشامل واملستدام خلق فرص العمل        -٣ 
أمهية إسهام املؤسسات الـصغرية   وشدد األمني العام يف هذا السياق على    . اإلنتاجية القدرات  

يف استحداث الوظائف يف القطاع النظـامي،        ة،  ئالشركات الناش  طة احلجم، وخباصة    وسواملت
الظروف املواتية اليت تسمح للـشركات احملليـة         إىل هتيئة    وسلط الضوء على حاجة البلدان      

   .العاملي عن طريق التجارة واالستثمار باالندماج يف االقتصاد 
منها والعام،   ت الفاعلة يف جمال التنمية، اخلاص       وأكد األمني العام حاجة مجيع اجلها        -٤ 

اخلاص احمللية واألجنبية على     إىل العمل معاً واعتماد التدابري الالزمة لزيادة استثمارات القطاع          
وسيكون اإلسـهام   . ٢٠١٥ملا بعد عام     حد سواء من أجل متويل أهداف التنمية املستدامة         

 املقبـل   تقرير االستثمار العاملي  هداف حمل حتليل يف     األ احملتمل من قطاع الشركات يف متويل       
   .الصادر عن األونكتاد
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املواَجهة لـضمان    وأكد أمهية التكنولوجيا واالبتكار يف التصدي للتحديات املتعددة            -٥ 
 التكنولوجيا واالبتكار إسهاماً   وتسهم  . حتقيق التنمية االقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة بيئياً      

بالوصول إىل قطاعات عريضة من السكان مل        حتسني سبل املعيشة يف البلدان النامية،        يف   كبرياً
 من هذا قد حدث بفضل القطاع اخلـاص         الرغم من أن جزءاً    وعلى  . يسبق بلوغها من قبل   
لنطاق أعرض من احللول املكيفة مع احتياجات املستهلكني املنخفـضي           الذي يتزايد تقدميه    

دمات النقدية املتنقلة، فال بد من مواصلة اسـتغالل إمكانيـة قيـام             مثل مبادرة اخل   الدخل،  
   .البلدان النامية مؤسسات األعمال اخلاصة باستحداث منتجات جديدة مكيفة مع احتياجات  
واالبتكـار   ومع حتول البلدان النامية إىل جهات مهمة منتجة للمعرفة التكنولوجية              -٦ 

علـى احلكومـات     وهكذا، يتعني   .  بشأن السياسات  التكنولوجي، ينشأ نقاش أوسع نطاقاً    
أن توحد قواها السـتحداث      والقطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط البحثية واألكادميية        

تسخري التكنولوجيا واالبتكار من أجل      سياسات مناسبة، ومؤسسات أقوى، وبرامج تشجع       
ؤديه يف تقدمي اآلراء املستبصرة وأفضل      السياق، دور قوي ت    وللجنة، يف هذا    . التنمية املستدامة 

   .حتديد السياسات اليت بوسعها حتسني دعم العلم والتكنولوجيا واالبتكار املمارسات من أجل 
يعلنـها   وأشارت مجيع األفرقة اإلقليمية إىل اجتاهات وتوقعات االسـتثمار الـيت               -٧ 

 ١١ارتفعت بنسبة    لعاملية الداخلة   األونكتاد، مالحظة أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ا       
دوالر مـن دوالرات الواليـات        تريليون   ١,٤٦    يف املائة يف العام املاضي، فبلغت ما يقدر ب        

األزمة، وإن كان ال يزال أقـل مـن الـذروة            املتحدة، وهو مستوى مشابه ملتوسط ما قبل        
االسـتثمار األجـنيب     بأن من املفترض أن ينمو       علماً كما أحاطت   . ٢٠٠٧املسجلة يف عام    
.  مع حتسن التوقعات االقتصادية يف االقتصادات املتقدمـة        ٢٠١٥و  ٢٠١٤املباشر يف عامي    

البلدان  رحب ممثلو عدة جمموعات إقليمية بتسارع منو االستثمار األجنيب املباشر يف             وبعد أن   
تضييق الفجـوة يف    و النامية، سلطوا الضوء على إمكانية إسهامه يف تعزيز التنمية االقتصادية           

بنـاء القـدرات يف إحـصاءات      وسلموا بأعمال األونكتاد األساسية يف جمال       . متويل التنمية 
. البيانات وصياغة السياسات يف البلدان النامية      االستثمار األجنيب املباشر، مما أسهم يف مواءمة        

جيع االسـتثمار   مواصلة األونكتاد حتليل القضايا املتـصلة بتـش        وأكدوا باملثل على ضرورة     
   . املستدامة، وضرورة مناقشة اللجنة للسياسات املتعلقة باالستثمار لتحقيق التنمية 

 عن  املباشر، فضالً  وأدى احلذر حيال االنتعاش الوشيك ملستويات االستثمار األجنيب            -٨ 
ان واملنـاطق  بني املناطق والبلد االختالالت القائمة يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر فيما    

ورحبت مجيع الوفود بالعمـل  . السياسات املناسبة الفرعية، إىل تأكيد بعض الوفود على دور      
وبعد أن نوه ممثلـو     . سياق برنامج استعراض سياسة االستثمار     الذي اضطلع به األونكتاد يف      

ار يف عراضات لسياسة االسـتثم تإقليمية بالعرض الذي قدمته األمانة لثالثة اس       عدة جمموعات   
املباشر  دورة اللجنة احلالية، أشاروا إىل قيمة العملية يف زيادة اجتذاب االستثمار األجنيب              أثناء  

ممثلو بعض اجملموعـات   وأبرز . وفوائده عن طريق توصيات ملموسة وموجهة حنو السياسات    
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ـ          اإلقليمية أمهية عمل األونكتاد يف تشجيع االستثمار، مبا          ق يف ذلك عـن طريـق مـا يتعل
اإللكتروين من أعمال مستحدثة تركـز علـى         باالستثمار األجنيب املباشر األخضر والتنظيم      

األونكتاد لسياسات االستثمار من أجـل حتقيـق التنميـة           وقد ثبت أن إطالق إطار      . األثر
وشجع ممثـل إحـدى     . لتعزيز تأثري أعمال األونكتاد يف جمال التنمية       املستدامة عامل رئيسي    

اإلقليمية املنظمة على مواصلة نشر التحليالت واالستنتاجات الـواردة يف إطـار             اجملموعات  
باتفاقـات   سياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وخباصة ما يتـصل منـها               

نـشر اسـتنتاجاته     وشجعت عدة وفود األونكتاد بشدة على مواصـلة         . االستثمار الدولية 
   .  للتنمية املستدامةحتقيقاً يف جمال االستثمار وتنظيم املشاريع وتوصياته املتعلقة بالسياسات 

بوصـفهما   وأشار ممثلو جمموعات إقليمية عديدة إىل تنمية املشاريع وبناء القدرات              -٩ 
على إطار سياسات تنظيم     عاملني رئيسيني خللق فرص العمل وحتقيق النمو، وهنأوا األونكتاد          

تنظيم املشاريع وتعزيز القدرات اإلنتاجيـة       يلة للتشجيع على    املشاريع الذي أعده بوصفه وس    
وأبرزوا قيمة هذه األداة كأساس لتقييم واستعراض       . والشاملة بغرض حتقيق التنمية املستدامة     

ملؤسسات األعمال يف البلدان النامية، ودعوا األونكتاد إىل مواصلة التشجيع           القدرة التنافسية   
   .استخدامها على 

أساسية للتنمية،   أشار ممثلو عدة جمموعات إقليمية إىل أن سياسات تنظيم املشاريع           و   -١٠ 
تشغيل الـشباب يف بـؤرة    وتقع مسألة   . مبا يف ذلك عن طريق تأثريها يف توليد فرص العمل         

توليد فرص العمل، سلط معظم الوفود       وباإلشارة إىل التحديات اليت تعترض      . اهتمام النقاش 
بالتحديات اليت تؤثر يف مجوع الشباب، حيث إهنم ميثلـون           القلق املتعلقة   الضوء على دواعي    

 للسياسات   أن تكون  وميكن. الرئيسية املتضررة من أزمة العمل الراهنة      واحدة من اجملموعات    
الشباب لألعمال وتعليمهم وتدريبهم، وكذلك تلك اليت تروج إلضافة          اليت تستهدف تنظيم    

لـربط   كما أن وجود استراتيجية     . ، أمهية بالغة يف تقدمي احللول     أعلى بتمكني الشباب   قيمة  
ميكنه أن يـدعم     منظمي املشاريع واألعمال التجارية الصغرية احمللية بسالسل اإلمداد العاملية          

عدة وفود يف هذا السياق إىل       وأشارت  . إدماج منظمي املشاريع الشباب يف األسواق العاملية      
وتأثريها، مبا يف ذلك عن طريق برامج ناجحة مثل  ليت يقدمها األونكتاد أمهية املساعدة التقنية ا  

   .وبرنامج روابط األعمال التجارية برنامج تطوير ريادة األعمال 
شعبة االستثمار   واعترف ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية بقيمة اإلطار الذي وضعته             -١١ 

واالستثمار يف قدرات الفقـراء،      مو الشامل،   واملشاريع، والذي يشجع التنمية املستدامة، والن     
 ٢٠١٤على أمهية منتدى االستثمار العاملي لعام      وُسلط الضوء   . ومن أجل الفقراء ومع الفقراء    

وأشار ممثل  . املتعلقة بالتنمية وإجياد حلول مناسبة وملموسة هلا        ملناقشة التحديات    بوصفه منرباً 
ستثمار العاملي يف سياق عملية االستعراض اجلاريـة       أخرى إىل دور منتدى اال     جمموعة إقليمية   

   .لربنامج عمل أملايت 
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االستثمار وتنظـيم    وعرض مدير شعبة االستثمار واملشاريع آخر التطورات يف جمال             -١٢ 
األخرية إىل تزايد أمهية البلـدان       فتشري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اآلونة        . املشاريع

وعالوة على ذلك، . األجنيب يف الوقت نفسه  لالستثمار  جهات متلقية ومصدراًالنامية بوصفها
اإلقليمية واألقاليمية اليت تشكل البلدان النامية أعضاءها الرئيسيني   التجمعات فقد شهدت أيضاً
تدفقاهتا الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر، بينما شـهدت التجمعـات            زيادة كبرية يف    

 مـن مرصـد     ١٦العدد رقم   وكما أبرز ذلك    .  أبطأ لالقتصادات املتقدمة انتعاشاً   اإلقليمية  
الشركات املتعددة  ، سجلت ) Global   Investment   Trends   Monitor (اجتاهات االستثمار العاملية  

 يف املائة من ٣٩اخلارجة، بلغت نسبته   من االستثمارات اجلنسيات من اجلنوب مستوى قياسياً
ويتزايد احتياز الـشركات    . ٢٠١٣العاملية يف عام      تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      إمجايل

   .النامية لشركات منتسبة من البلدان املتقدمة يف العامل النامي املتعددة اجلنسيات من البلدان 
يتفـرع إىل    ملدير أن وضع سياسات االستثمار يقف يف مفتـرق طـرق            والحظ ا    -١٣ 

الوطين، تبدأ البلدان العمـل      فعلى الصعيد   .  على الصعيدين الوطين والدويل    مسارات متباعدة 
احلكومـات تتوسـع يف االسـتعانة        بسياسات حتررية وتيسريية جديدة، بينما ُيالحـظ أن         

االنتقاء فيما يتعلق باشـتراك الـشركات        بالسياسات الصناعية وتتحرى املزيد من الدقة يف        
وعلى الصعيد الدويل، تباطأت حركة املفاوضات املتعلقة      . تيجيةاألجنبية يف الصناعات االسترا   

وأسهم هـذا يف تعقـد      . الثنائية يف صاحل معاهدات االستثمار اإلقليمية      مبعاهدات االستثمار   
املخاوف إزاء كيفية تعميم ُبعد التنمية املستدامة يف مفاوضات االستثمار ونظام            النُّظم وتزايد   

املـستثمرين   علق حتد آخر بتزايد السخط من تسويات املنازعات بـني           ويت. االستثمار احلايل  
والدول موجه للبلـدان     فأكثر من نصف حاالت تسوية املنازعات بني املستثمرين         . والدول

معاهدات االستثمار الثنائية أو حلول موعد       النامية، يف حني أن اقتراب تاريخ انتهاء عدد من          
   .يشكل فرصة للتصدي لبعض هذه التحديات  ما انتهى منها بالفعل ميكنه أن

تكـشف عـن     وأشار املدير كذلك إىل أن االجتاهات األخرية يف تنظيم املـشاريع               -١٤ 
منظمو املـشاريع أكثـر      توقعات إجيابية لألعمال التجارية يف البلدان النامية، حيث ال يزال           

 وهلذا مغزاه نظراً. االقتصادية العاملية  من نظرائهم يف البلدان املتقدمة منذ حدوث األزمة تفاؤالً
   .قوي يف العمالة، وبصفة خاصة بطالة الشباب ملا ترتب على األزمة االقتصادية من تأثري 

واالبتكار يف   وأكد ممثلو بعض اجملموعات والوفود اإلقليمية أمهية العلم والتكنولوجيا             -١٥ 
البيئي، وهي عناصر رئيـسية      أو التقدم   /وتعزيز النمو االقتصادي وحتسني الرفاه االجتماعي       

والتكنولوجيا واالبتكار يف متكني البلدان النامية من        كما أكدوا دور العلم     . للتنمية املستدامة 
   . الفقر إخراج البلدان النامية من 

والتكنولوجيـا   وأعربت عدة وفود عن تقديرها لعمل األونكتاد يف جمـال العلـم                -١٦ 
   .النامية يف هذا اجملال  من املنظمة أن تواصل تقدمي الدعم إىل البلدان واالبتكار، وطلبت
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السنوات بـشأن   وأشار ممثل إلحدى اجملموعات اإلقليمية إىل اجتماع اخلرباء املتعدد       -١٧ 
اإلنتاجية والتنمية املستدامة الذي     االستثمار واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات         

مواصلة هذا احلوار، مبا يف ذلك بشأن العلـم          ، وشدد على أمهية     ٢٠١٤مارس  /رُعقد يف آذا  
   .والتكنولوجيا

النمو والتنمية   وأكد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية أمهية قيام البلدان النامية بتشجيع              -١٨ 
تنميـة  أدوات لتـشجيع ال    وينبغي اختاذ العلم والتكنولوجيا واالبتكار      . الشاملني واملستدامني 

وينبغي أن . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشاملة، مبا يف ذلك بتحسني سبل الوصول إىل 
   . للجميع مبن فيهم الفقراء والسكان احملرومونمكفوالً يكون الوصول إىل املعلومات 

م األمني العا  وأعاد ممثلو بعض اجملموعات والوفود اإلقليمية التأكيد على نقطة أثارها              -١٩ 
والتكنولوجيا واالبتكار كجـزء   لألونكتاد يف أثناء االفتتاح، مشددين على أمهية إدراج العلم    

  .٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام من
العلـم   وعرض ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية مبادرات إقليمية ووطنيـة أدجمـت               -٢٠ 

ـ      والتكنولوجيا واالبتكار يف خطط التنمية، فضالً      بـالعلم   املة تتعلـق     عـن مبـادرات ش
أمهيـة األونكتـاد يف      وأكدوا  . والتكنولوجيا واالبتكار، أسهمت يف التعجيل بتحقيق التنمية      

تيسري تبادل أفضل املمارسات     تيسري احلوار بشأن هذه املسألة، وطلبوا من املنظمة أن تواصل           
  . العلم والتكنولوجيا واالبتكاربشأن مبادرات

سياسات العلم   التكنولوجيا واللوجستيات أمام اللجنة عن دور       وحتدثت مديرة شعبة       -٢١ 
وعرضت مفهوم االبتكار    . والتكنولوجيا واالبتكار يف بناء اقتصادات وجمتمعات أكثر مشوالً       

من قدرة على مساعدة البلدان يف حتقيق        الشامل، وهو مفهوم جديد يتزايد االعتراف به ملا له          
. ٢٠١٥األمهية الكربى خلطة التنمية ملا بعـد عـام           لشاملة ذات   التنمية العادلة واملستدامة وا   

  .ز بلوغ القلة إىل إفادة الكثرةالثغرات، ينبغي أن يتجاو ولكي يساعد االبتكار يف سد 
األسـواق    على الفرص اجليدة للنمو االقتصادي اليت متثلـها          وسلطت الضوء أيضاً     -٢٢ 

الدخل ميتلـك، بـشكل      فالقطاع املنخفض   . يةاملنخفضة الدخل للشركات يف البلدان النام     
مرحبة جلميع األطراف فيمـا يتـصل        إمجايل، إمكانات قوية ميكن استغالهلا، ويشكل فرصة        

   .باالبتكار الشامل، يتعني اغتنامها
اسـتحداث    يف إتاحة بيئة متكّن مـن         أساسياً وتؤدي السياسات واملؤسسات دوراً      -٢٣ 

تصميم سياسـات مبتكـرة    وأكدت املديرة بذلك أمهية  . شرهاابتكارات شاملة وتنفيذها ون   
إرساء حوافز وآليات ميكنـها حفـز        شاملة تراعي أوالً خصائص الفقراء والضعفاء، وثانياً        

   .اآلخرين مشاركة القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة 
سياسـات   وأشارت إىل أن سياسات االبتكار الشاملة تشكل جمموعة فرعية مـن               -٢٤ 

للسياسات الصناعية وجهـود      ومتثل بذلك استكماالً  . ار أوسع هتدف إىل حتقيق التنمية     ابتك
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 التايل  تقرير التكنولوجيا واالبتكار  الشأن بأن     يف هذا    وأحاطت اللجنة علماً  . التحول اهليكلي 
 بأعمال الشعبة   كما أحاطت اللجنة علماً   . للتنمية الصناعية  سريكز على كيفية تعزيز االبتكار      

 بشأن   صدر مؤخراً  والتكنولوجيا واالبتكار، ونوع اجلنس، ومشل ذلك منشوراً        جمال العلم    يف
 عـن    مقبالً وتقريراً  )١(متكني منظِّمات املشاريع بواسطة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       

   .)٢(معيشة النساء كيفية مساعدة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتسني سبل 
لتالقح األفكار    على الفرص املهمة اليت ميكن أن هتيئها اللجنة          لضوء أيضاً وسلطت ا    -٢٥ 

للجنـة تـسخري العلـم       وسوف ُتعقد الدورة املقبلة     . بني خمتلف املواضيع وجماالت العمل    
، ٢٠١٤مـايو   / أيـار  ١٦إىل    ١٢والتكنولوجيا ألغراض التنمية يف جنيف يف الفترة مـن          

 يف األونكتاد، مها العلم النقاش بشأهنا حالياً ائل اليت يدور وستتناول موضوعيني رئيسيني للمس   
، وتكنولوجيات املعلومات   ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام       والتكنولوجيا واالبتكار من أجل     

   .أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واالتصاالت من 
والتكنولوجيا ألغراض    تسخري العلم     يف أثناء انعقاد جلنة    وأشارت إىل أنه سيجري أيضاً       -٢٦ 

وسيهيئ االجتماع الفرصـة    . املعلومات التنمية استعراض السنوات العشر للقمة العاملية جملتمع        
   . اعترضت تنفيذ نتائج القمة العاملية خالل العقد املاضي ملناقشة التقدم احملرز والتحديات اليت 

    تقارير اجتماعات اخلرباء   -باء  
   )من جدول األعمال ٣البند ( 

املشاريع من أجل  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم    -١   
    ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٩  بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة عن دورته الثانية، 

   )من جدول األعمال) أ(٣البند ( 
واالبتكـار وتنظـيم     املتعدد السنوات بشأن االستثمار     عرض رئيس اجتماع اخلرباء        -٢٧ 

وأبـرز  . التقرير عن دورته الثانية    املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة         
واالبتكار يف اعتماد هنُج ُنظمية تراعي كامل        التقرير أمهية جناح سياسات العلم والتكنولوجيا       

كما شدد على ضرورة التنسيق احلكومي، وثقافة       . النامية لبلدان  ُنظم االبتكار اإليكولوجية ل   
وفيما يتعلق  . واالستمرارية يف تنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار       تقييم السياسات،   

هـذه   بدور شبكات سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، أبرز االجتمـاع إمكانـات             
واالبتكـار يف البلـدان      ياسات العلم والتكنولوجيا    الشبكات يف تعزيز القدرة على وضع س      

التحديات اليت تعترض نقل التكنولوجيـا       ودارت بني اخلرباء مناقشة مستفيضة بشأن       . النامية
وجرى التمييـز  . ذلك من آثار يف وضع السياسات    بنجاح يف البلدان النامية وما يترتب على        

__________ 

)١( UNCTAD/DTL/STICT/2013/2. 
)٢( UNCTAD/DTL/STICT/2013/3) بعد يصدر مل.( 



TD/B/C.II/26 

GE.14-03165 10 

لدان والنجاح يف تطبيق التكنولوجيات املنقولـة       التكنولوجيا فيما بني الب    بني النجاح يف نقل     
تدفقات نقل   وناقش اخلرباء دور العمليات احلكومية الدولية يف        . الستحداث ابتكارات حملية   

التكنولوجيا على التنميـة     التكنولوجيا على الصعيد الدويل، وخباصة من حيث اتصاهلا بتأثري          
واتفـق  . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عـام        خطة    من مكونات  وضرورة اعتبار التكنولوجيا واحداً   

متكامل يـشمل سياسـات العلـم والتكنولوجيـا        اخلرباء على ضرورة اتباع هنج سياسايت       
ورحبوا بالفرصة اليت أتاحها . والسياسات التعليمية، وغريها واالبتكار، والسياسات الصناعية، 

ا الشأن الدور الذي ميكن أن يضطلع       اخلربات والتعلم املتبادل، وحبثوا يف هذ      االجتماع لتبادل   
   .األونكتاد يف جمال سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار به 

   .  TD/B/C.II/MEM.4/6  بالتقرير الوارد يف الوثيقة وأحاطت اللجنة علماً   -٢٨ 

الغ عن  واإلب تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة              -٢   
      ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨-٦دورته الثالثني، 

   )من جدول األعمال) ب(٣البند ( 
للمحاسـبة   قدم رئيس فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة               -٢٩ 

ت وذكر أن املناقشات ركز    . واإلبالغ يف دورته الثالثني التقرير عن أعمال الدورة إىل اللجنة         
لتقدمي الشركات تقارير عاليـة اجلـودة،        القواعد األساسية   ) أ(على موضوعني رئيسيني مها     

بشأن تطبيقها ألداة تطوير احملاسبة والتحديات يف جمال         وخباصة املعلومات الواردة من البلدان      
استعراض املمارسات اجليـدة يف تقـدمي التقـارير املتعلقـة           ) ب(و تنمية املوارد البشرية،    

   .املبادرات التنظيمية واملتعلقة بأسواق األوراق املالية الستدامة، أي با
األداة تـساعد     إن   وقال فيما يتعلق بأداة تطوير احملاسبة اليت أعدها األونكتاد مؤخراً            -٣٠ 

من أجل إعداد الـشركات      البلدان يف تقييم مستوى تطور هياكلها األساسية املعنية باحملاسبة          
عمل بغرض إدخال حتسينات إضـافية يف        جلودة، وتشجعها على إعداد خطط      تقارير عالية ا  

املعلومات الواردة بشأن االختبارات التجريبية لألداة اليت       ن  ووناقشت الدورة الثالث  . ذا اجملال ه
الروسي، وإكوادور، وأوكرانيا، والربازيل، وبلجيكا، وكينيـا، وهولنـدا          جرت يف االحتاد    

العائـدة   أشار الرئيس إىل أن فريق اخلرباء أكد مرة أخرى مدى الفائدة            و. لالجتماع حتضرياً  
بالقدرات البشرية ويف    من أداة تطوير احملاسبة يف تقييم الترتيبات التنظيمية واملؤسسية واملتعلقة           

وكانت النتيجة أن   . املعترف هبا عاملياً   حتديد الثغرات بالقياس املرجعي على املعايري واملدونات        
وطلب . عمليات التقييم باستخدام أداة تطوير احملاسبة      ت عدة بلدان عن اهتمامها بإجراء       أعلن

 بشأن املمارسات اجليدة يف تقدمي التقـارير العاليـة          أن جيري حبثاً   فريق اخلرباء من األونكتاد     
 نكبوتياًع   بيانياً رمساًوعرض أيضاً. التركيز على آليات الرصد، واإلنفاذ، واالمتثال اجلودة، مع 

وأوضح أنه يـوفر حملـة       أُعد باستخدام البيانات اجملموعة من اختبارات أداة تطوير احملاسبة،          
جمال تقدمي الشركات للتقارير على      سريعة للوضع الراهن ومدى تقدم التحسينات احملرزة يف         

شبكة تطوير احملاسبة اإللكترونية، وهي منصة على ال       وأوضح كذلك أن أداة     . الصعيد الوطين 
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وفيما يتعلق بالتحديات اليت تعترض تنميـة املـوارد         . األعضاء العاملية، متاحة لبعض الدول     
اخلرباء األونكتاد إىل النظر يف إجراء حتديثات مناسـبة ملنـهاج احملاسـبة     البشرية، دعا فريق    

كما طلب أعضاء فريق اخلرباء من األونكتاد أن يبحـث          . الذي وضعه األونكتاد   النموذجي  
الـدول   التحديات اليت نشأت عند تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، وأوصـوا               

   .األعضاء مبمارسات جيدة لكي تنظر فيها
احلاالت املتعلقة   ومن املواضيع األخرى اليت نوقشت يف أثناء االجتماع عرض دراسات              -٣١ 

والدول املشمولة مبجلس التعـاون    باإلفصاح يف حوكمة الشركات الذي قدمته الربازيل ومصر       
   .ألحدث التطورات اليت جرت يف ترينيداد وتوباغو  عرض وقُدم أيضاً. لدول اخلليج العربية

احلكـومي   وسلط الرئيس الضوء على األنشطة الرئيسية اليت قام هبا فريق اخلـرباء                -٣٢ 
الدورة األخـرية للجنـة،       عقد   الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ منذ       

افتتاحية ومناقـشات مـع أصـحاب        عقد جلسات   ) ب(عقد الدورة الثالثني؛    ) أ(ومشلت  
يف االحتاد الروسي، وإكـوادور، وبلجيكـا؛        املصلحة كجزء من تطبيق أداة تطوير احملاسبة        

سسات الصغرية  املعايري الدولية لإلبالغ املايل من أجل املؤ       تنظيم حلقة عمل تقنية بشأن       )ج(
عقد اجتماع خرباء خمصص بشأن أساليب ووسائل حتسني أداة تطوير           ) د(واملتوسطة احلجم؛   

 تنظيم حفل تقدير للرؤساء السابقني لفريق اخلرباء احلكومي الـدويل العامـل؛             )  ه(  احملاسبة؛  
حات لتنقيح  مقتر عقد اجتماع بشأن التحديات اليت تعترض تنمية املوارد البشرية وتقدمي            )و(  

 يف إعـداد    بغرض املضي قدماً   عقد اجتماع لفريق استشاري     ) ز(منهاج احملاسبة النموذجي؛    
وواضعي السياسيات بـشأن مبـادرات       مشروع التوجيهات من أجل أسواق األوراق املالية        

  خـبرياً ٢٠إجراء مشاورات افتراضية مع أكثر مـن       ) ح(تقدمي التقارير املتعلقة باالستدامة؛     
بالتحديات اليت تعترض تنمية املوارد البشرية اليت صيغت مـن           راء مذكرة القضايا املتعلقة     إلث

  .الثالثني لفريق اخلرباء لدورة أجل ا
   .  TD/B/C.II/ISAR/68  بالتقرير الوارد يف الوثيقة وأحاطت اللجنة علماً   -٣٣ 

طريق تنمية   ئف عن    استحداث الوظا  :تنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية       -جيم  
    املشاريع

   ) من جدول األعمال٤البند ( 

  اجلزء الرفيع املستوى    
استحداث الوظائف   ركز اجلزء الرفيع املستوى على تطوير ريادة األعمال، وخباصة             -٣٤ 

أنشطة أعماهلم التجارية ومساعدهتم يف      وأظهر كيف ميكن لتمكني الشباب من بدء        . للشباب
سوق العمل، وما يترتب على هذا من احتمـال توليـد             من   يف إخراجهم  النجاح أن يسهما  

وتـضمن أعـضاء    . اجلزء الرفيع املستوى يف شكل فريقي نقاش       وقد ُنظم   . وظائف لغريهم 



TD/B/C.II/26 

GE.14-03165 12 

النقاش الرفيع املستوى لواضعي السياسات، السيدة األوىل إلثيوبيا، ووزير          أوهلما، وهو فريق    
املؤسـسات    الشباب والرياضة يف زامبيا، ووزير شـؤون         التجارة والصناعة يف غانا، ووزير     

الكامريون، ونائبة األمني    الصغرية واملتوسطة احلجم واالقتصاد االجتماعي واحلرف اليدوية يف         
نقاش من املمارسني الـذين ناقـشوا        وتضمن أعضاء ثانيهما، وهو فريق      . العام للكمنولث 

شباب للمشاريع، مدير الشبكة الدوليـة لتعزيـز        ال املمارسات اجليدة يف تنفيذ برامج تنظيم       
والشباب يف هولندا، ومدير منظمة أوغندا ملؤسسات األعمال، وأحد       القدرات املالية لألطفال    

املشاريع الشباب من املستفيدين من املشروع يف أوغندا، ورئيس ونائـب املـسؤول         منظمي  
   .التنفيذي ملركز تطوير األعمال يف األردن 
لألونكتـاد،    باسم األمـني العـام       عترف مدير شعبة االستثمار واملشاريع، متكلماً     وا   -٣٥ 

وعدم كفاية الوظائف جلميـع   الدميغرافية احلالية اليت مل يسبق هلا مثيل،    بظاهرة التضخم الشبايب    
فوفقـاً ملنظمـة العمـل الدوليـة،     . القادمـة  السنوات   الشباب الداخلني إىل سوق العمل يف       

 يف املائة مـن إمجـايل       ٤٠   أي   - يف العامل    العمل حالياً   مليون شاب عاطل عن      ٧٣,٤ يوجد
 ١٢١سيبلغ    إىل تقديرات منظمة األمم املتحدة للطفولة،        ذلك، واستناداً  وعالوة على   . العاطلني
عمـل يف    يف املائة منهم عـن     ٨٩شاب السادسة عشرة من عمره كل سنة، وسيبحث          مليون  
والية الدوحة، اشـترك     من  )    ه(٣١ هلذه التحديات، واستجابة للفقرة      وإدراكاً. النامية املناطق  

األونكتاد أنه يتعني وضع إطار خمـصص        ويعتقد  . الشباب للمشاريع  األونكتاد يف تطوير تنظيم     
السرعة يف ضوء بطالة الشباب يف مجيـع أحنـاء         وجه   لسياسات تنظيم الشباب للمشاريع على      

   .الوظائف والنمو الشامل الشباب للمشاريع يف استحداث  ام تنظيم العامل وإمكانية إسه
وكـاالت األمـم    وقدم املدير، يف هذا الشأن، اخلطوط العريضة لتعاون األونكتاد مع       -٣٦ 

األعمال احلرة من أجـل التنميـة         املتعلق مبباشرة    ٦٧/٢٠٢املتحدة لتنفيذ قرار اجلمعية العامة      
وبصفة خاصة، عمـل    . تنظيم الشباب للمشاريع   كمنولث لتعزيز   وشراكته مع منظمات مثل ال    

تكييف إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع مع احتياجات          على   األونكتاد والكمنولث معاً  
تصميم استراتيجية متكاملة   ) أ: (ويشمل ذلك ستة جماالت رئيسية للسياسات      الشباب اخلاصة،   

الشباب للمشاريع   إدماج تنظيم   ) ج(ة بيئة متكينية للشباب؛     هتيئ) ب(لتنظيم الشباب للمشاريع؛     
ضمان إتاحـة   )    ه(بينهم؛   وفيما تعزيز التكنولوجيا واالبتكار من أجل الشباب       ) د(يف التعليم؛   

   .الشبكات من أجل الشباب وفيما بينهم تعزيز إقامة ) و(اخلدمات املالية للشباب؛ 
إثيوبيا لـتمكني   دابري السياساتية اليت اختذهتا حكومة وعرضت سيدة إثيوبيا األوىل الت      -٣٧ 

مدرسة للتدريب التقين واملهـين       ٥٠٠ونتيجة هلذه اجلهود، مبا فيها إنشاء أكثر من         . الشباب
األعمال اململوكة للشباب وقدراهتا اإلنتاجيـة       يف أحناء البلد، ارتفع كل من عدد مؤسسات         

التجارة والصناعة يف غانا املندوبني بأن الشباب ميثلـون           وذكّر وزير .  يف البلد   كبرياً ارتفاعاً
احلاجة إىل تشجيع التغيري ومتكني الشباب بتيسري سبل وصـوهلم إىل            قادة املستقبل، وتناول    

. للمـشاريع  املالية وتنمية املهارات بوسائل مثل إنشاء صناديق لدعم تنظيم الشباب   اخلدمات  



TD/B/C.II/26 

13 GE.14-03165 

ميكنها أن تعطي دفعـة   مبيا أن الشباب ميثلون قوة دينامية   وأكد وزير الشباب والرياضة يف زا     
املشاريع ملواجهة التحديات البيئية     الستحداث الوظائف واالبتكار بتوليد حلول تتعلق بتنظيم        

شؤون املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم     وحتدث وزير . واالجتماعية العاملية احلالية 
ة يف الكامريون عن االجتاه اإلجيايب املتمثل يف اختيـار          اليدوي واالقتصاد االجتماعي واحلرف    

الشباب للمتعاونني معهم من بني أصحاب نفس الفئـة العمريـة، وطلـب              منمي املشاريع   
األونكتاد يف إعداد نظام متكامل لدعم منظمي املشاريع الشباب، يـشمل تنفيـذ              مساعدة  

   .برنامج تطوير ريادة األعمال يف البلد 
واألونكتـاد،    نائبة األمني العام للكمنولث بالشراكة املنتجة بني الكمنولث         وسلمت   -٣٨ 

وبـّين  . الشباب للمشاريع  اليت أسفرت عن التنفيذ املشترك إلطار توجيهي لسياسات تنظيم          
للشباب وتركيـزه علـى جمـاالت        خطاهبا الرئيسي السمات األساسية لربنامج الكمنولث       

اخلطاب الدور الذي تـستطيع أن تؤديـه         تنظيم املشاريع، وأكد    املشاركة والبيئة التمكينية و   
يف ضمان االعتراف جبميع العقبات واحلـواجز الـيت    احلكومات أو الذي ينبغي هلا أن تؤديه      

ومن بني سـبل حتقيـق التـآزر بـني     . الشباب وضمان معاجلتها يواجهها منظمو املشاريع    
ني الوزارات، وضمان تواؤم سياسـات تنظـيم   عليا مكلفة بالتنسيق ب السياسات إنشاء هيئة   

 ألي سياسـة فعالـة      وينبغي أيضاً . للمشاريع لبلد ما مع سياسات التنمية األخرى       الشباب  
واملؤسسات  ، حتدد اجلهات الفاعلة      جيداً لتنظيم املشاريع أن تقترن باستراتيجية منسقة تنسيقاً       

   .واخلاص عني العام اطمن القالرئيسية املكلفة بدفع السياسة إىل األمام، يف كل 
لسياسات تنظـيم    ونوه املندوبون جبودة اإلطار التحليلي الذي يوفره إطار األونكتاد             -٣٩ 

مـن أجـل االجتمـاع       املشاريع واملذكرة املتعلقة بتنظيم الشباب للمشاريع اليت أُعـدت          
) TD/B/C.II/24   .(      ظيم الـشباب للمـشاريع،     الطبيعية لتن  وأبرزت املذكرة أمهية حتسني البيئة

واعتمدت املذكرة علـى    . لتنظيم الشباب للمشاريع   وصياغة استراتيجية على الصعيد الوطين      
 عن الدروس املستفادة مـن بـرامج تنظـيم الـشباب     فضالً خربة األونكتاد يف هذا اجملال،  

   . مجيع أحناء العامل للمشاريع املوجودة يف 
مستويات تصميم  راك الشباب واالعتراف هبم على كافة وأبرز عدة مندوبني أمهية إش   -٤٠ 

للمنظور اجلنساين والتعاون مع     السياسات وصياغتها وعملية تنفيذها، مع إيالء عناية خاصة         
اإلقليمية أن دعم الشباب يف املشاركة املدنيـة   وذكر ممثل إحدى اجملموعات    . القطاع اخلاص 

ية للشباب، حيث إنه يؤدي إىل مشاركة الشباب        األوروب يشكل ركيزة أساسية لالستراتيجية     
عملية وضع السياسات، ويوازن بني حقوقهم ومسؤولياهتم، ويؤدي         الفعلية يف مجيع مراحل     

القـدرات   وعرضت مديرة الشبكة الدولية لتعزيز      . مبادرات حتدد أهدافها بشكل أفضل     إىل  
 عدت مـؤخراً مبادرة أُ ، وهي ) Youth-Co (املالية لألطفال والشباب مبادرة شركات الشباب     

وهذا املنرب اإللكتروين املصمم مـن   . هبدف بناء أكرب جمتمع لشباب منظمي املشاريع يف العامل  
يستهدف منظمي املشاريع الشباب يف خمتلف املراحل،        أجل الشباب واملعد واملدار بواسطتهم      
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مدونة، ومكتبة ودورات   : ويتضمن ست ركائز  . وتشغيله إىل تنميته   من بدء العمل التجاري     
 ١٠بلـوغ   ويهدف املنرب إىل . اإلنترنت، وتدريب، ومتويل، ومنتدى، وتغيري للسياسات على  

   .٢٠٢٠ماليني من منظمي املشاريع الشباب حبلول عام 
خطة التنمية    من   وحث بعض املندوبني على أن يكون تنظيم الشباب للمشاريع جزءاً            -٤١ 

يف النفس والقدرة علـى      زوا أمهية إدراج تنظيم املشاريع وبناء الثقة        ، وأبر ٢٠١٥ملا بعد عام    
ومما له أمهية مماثلـة     . الدراسية للشباب  التكيف والتغلب على اخلوف من الفشل يف املناهج         

وشـدد  . يف ذلك التعلم من اإلخفاقات الشخصية      اعتماد منط التفكري يف التعلم املستمر، مبا        
على أمهية التركيز على تنمية املهـارات الشخـصية ملنظمـي            لية  ممثل إحدى املنظمات الدو   

 عن ضمان التنسيق الفعال على الصعيد       منفصلة عن املهارات التقنية، فضالً     املشاريع بصورة   
بالـشباب   وشكلت شـبكة النـهوض      . الوطين، وفيما بني املؤسسات على الصعيد الدويل       

على الشراكة، منتدى    ومن األمثلة األخرى    . إجيابياً املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة مثاالً     
 كيفية جعل سالسل القيمة     سيستعرض أيضاً  االستثمار العاملي لألونكتاد املزمع عقده والذي       

   .النساء والشباب العاملية شاملة للجميع، مبا يف ذلك 
 التنميـة  يف واعترفت وفود عديدة بإسهام برنامج تطوير ريادة األعمال لألونكتـاد            -٤٢ 

برنامج تطـوير ريـادة    وحتدث مندوبون من . املستدامة، مبا يف ذلك الفرص املقدمة للشباب   
 ألكثـر   للمـشاريع قـدم تـدريباً      األعمال يف أوغندا عن برنامج ناجح لتنظيم الـشباب          

 ثالثة أرباعهم ببدء أعمال جتارية وتوليد ُملهماً ، ٢٠٠٧ شاب أوغندي منذ عام ٣٥ ٠٠٠ من
وبقيادة منظمة أوغندا ملؤسسات األعمال، الـنظري احمللـي          . يف غضون ثالثة أشهر   عائدات  

لألونكتاد، تستطيع منهجية أداة إنشاء األعمال التجارية واملشاريع أن          لربنامج إمربيتيك التابع    
من خالل  وحيقق التدريب، .  شاب٦٠٠دورات تدريبية مدهتا مخسة أيام لعدد يصل إىل  تقدم 

املشاريع، بنـاء الثقـة      وامل املشتركة اخلمسة اليت حتد من مبادرة الشباب بتنظيم          معاجلة الع 
إحدى منظمات املشاريع كيف     وشرحت  . الداخلية ويوفر أدوات عملية لبدء العمل التجاري      

   .طوال املسرية من املدربني والشركاء بدأت، بوضع األسس السليمة والتماس املعرفة 
الـتفكري   ركز تطوير األعمال باألردن أمهية مواجهـة منـاهج          وأبرز أحد ممثلي م      -٤٣ 

واألهم من ذلك، بـني      والتصورات واحلواجز الثقافية بني منظمي املشاريع الشباب أنفسهم،         
إليهم، مبا يف ذلك األسر، ومعلمو       أولئك الذين ينبغي أن يضطلعوا بدور رائد يف تقدمي الدعم           

وقد أشرك املركـز بنـشاط عـدة        . القطاع العام   عن   املدارس، وأساتذة اجلامعات، فضالً   
ومعاهد يف األردن، يف احلصول على وحدات التدريب علـى           مؤسسات أكادميية وجامعات    

قدمها مدربون معتمدون من برنامج إمربيتيك كجـزء مـن خمططـات            تنظيم األعمال اليت    
 يتعني التغلـب عليهمـا      واعُتربت الثقافة والفجوة بني األجيال حاجزين حامسني       . اعتمادها

   .وأعاد مندوب آخر تأكيد هذه النقطة. لتدعيم تنظيم املشاريع 
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للمشاريع، وخباصة   وعرض أحد املندوبني جتربة يف تنفيذ تدابري لدعم تنظيم الشباب              -٤٤ 
يف املكسيك، للتشجيع   )"  Innovalab (  خمترب االبتكار   "أفضل املمارسات املستمدة من برنامج      

وأكد بعض املنـدوبني اآلخـرين      . تنظيم املشاريع  غيل الشباب بتحسني مهاراهتم يف      على تش 
اخلضراء اليت هتيئ إمكانات كـبرية السـتحداث الوظـائف،     أمهية االستثمار يف القطاعات     

 ٦٥/١٧٣األفريقية، ويشمل ذلك التدابري املبينة يف قرار اجلمعية العامـة            وخباصة يف املنطقة    
مجوع  وأشار مندوبون إىل أمهية التفرقة بني       . بيئية من أجل القضاء على الفقر     السياحة ال  بشأن  

يف االقتصاد غـري     الشباب املختلفة مثل شباب املناطق الريفية، والنساء والفتيات، والشباب          
، ConQuito األونكتاد ووكالـة     وذكر مندوب آخر أن مذكرة تفاهم للتعاون بني         . النظامي

إكوادور، قد ُوقعت فصار برنامج إمربيتيك يف        ف إىل تعزيز االقتصاد يف      وهي سلطة حملية هتد   
وأفاد أيضاً عن إقامـة  . والثالثني الذي انضم إىل شبكة إمربيتيك إكوادور هو املركز اخلامس   

القطاعني العام واخلاص للعمل بالتعاون مع األونكتاد على وضع سياسـة تتعلـق      حتالف بني   
   .امليدان  مندوبون على أمهية استمرار األونكتاد يف العمل يف هذا وشدد. بتنظيم املشاريع 
التصفيات النهائية   ، أعلن األونكتاد أمساء املرشحات العشر الاليت وصلن إىل          وأخرياً   -٤٥ 

الرامية إىل تشجيع تنظيم املـشاريع،   جلائزة سيدات األعمال، وهي واحدة من أبرز املبادرات  
 ١٥النسخة الرابعة ملنح هذه اجلوائز يف جنيف يوم          وستقام  . لمشاريعوخباصة تنظيم النساء ل   

   .، يف أثناء عقد منتدى االستثمار العاملي لألونكتاد٢٠١٤  أكتوبر /تشرين األول

  استعراض سياسة االستثمار لبنغالديش    
  .)UNCTAD/DIAE/PCB/2013/4( نظر االجتماع يف استعراض سياسة االستثمار لبنغالديش  -٤٦

الذي أحرزه   أشار األمني العام لألونكتاد، يف مالحظاته االفتتاحية، إىل التقدم الكبري              -٤٧ 
وسلم مبا يتيحه البلد مـن       . البلد على طريق التنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية        

ديـداً يف  البلد قد أصبح مركز تصنيع ج  إمكانات يف جمال االستثمار األجنيب املباشر، وبكون        
وأشار األمني العام   . الصناعات الوطنية يف االقتصاد العاملي     آسيا عن طريق التوسع يف إدماج       

االستثمار وسيلة لتحقيق التنوع والتحديث االقتصاديني، وللتـصدي         إىل أن بنغالديش تعترب     
رغبة  ق، عن   ويعرب طلب استعراض سياسة االستثمار، يف هذا السيا       . املتعلقة بالتنمية  لتحدياهتا  

وتنميـة القطـاع     البلد يف إقامة بيئة استثمار ناجحة من أجل اجتذاب املستثمرين األجانب            
   .اخلاص احمللي

استعراض سياسـة    وعرض وزير الصناعة وجهة نظر حكومة بنغالديش، وذكر أن             -٤٨ 
ل ذلـك   يف بنغالديش، ويشم   االستثمار مهد الطريق لتأكيد آراء مهمة يف تشجيع االستثمار          

. مع أهداف النمو الوطين والتنمية للبلد       االستثمار األجنيب املباشر واملشاريع املشتركة، متشياً     
االستثمار األجنيب املباشر أن يساعد احلكومة علـى         ومن شأن حتقيق إمكانات البلد يف جمال        
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 بلد متوسط   ، والتحول إىل  يف اخلروج من وضع أقل البلدان منواً       بلوغ اهلدف الرؤيوي املتمثل     
   .٢٠٢١عام  الدخل حبلول 

والتوصـيات   وعرض مدير شعبة االستثمار واملشاريع باألونكتـاد االسـتنتاجات             -٤٩ 
استعراض سياسـة االسـتثمار      وقد حدد   . الرئيسية الستعراض سياسة االستثمار لبنغالديش    

 وحتـسن اهلياكـل     تؤثر يف االستثمار،   ركيزتني للعمل مها التصدي للمسائل التنظيمية اليت        
فعلى اجلانب التنظيمي، اتبع    . االستثمار األجنيب املباشر   األساسية للتنمية املستدامة عن طريق      

االستثمار املبادئ التوجيهية اليت وفرها إطار سياسات االستثمار من أجـل            استعراض سياسة   
بوضـوح   ستثمار  التنمية املستدامة الذي وضعه األونكتاد، ودعا إىل حتديد شروط اال          حتقيق  

الوظائف التنظيميـة     وإعادة النظر يف     ١٩٨٠وشفافية مع توسيع نطاق قانون االستثمار لعام        
 لتنمية البلد   اإلصالح فيها مفيداً   ومن اجملاالت األخرى اليت ميكن أن يكون        . جمللس االستثمار 

ت ونقـل   الـضريبية، وتنميـة املهـارا      تيسري األعمال التجارية يف األراضي والـسياسات        
وخباصـة يف قطـاع     (سالسل القيمة العامليـة      التكنولوجيا، والسياسات التجارية يف سياق      

استعراض سياسة االسـتثمار اسـتراتيجية متعمقـة         كما عرض   ). املستحضرات الصيدالنية 
   .العامة لتحديث اهلياكل األساسية 

ـ              -٥٠  التقـدم   شأن  وقدم نائب مدير جملس االستثمار لبنغالديش تفاصـيل إضـافية ب
 أو  اختذت مؤخراً   عن اإلصالحات وتدابري تشجيع االستثمار اليت        االقتصادي يف بلده، فضالً   

   .اليت من املقرر اختاذها يف املستقبل القريب
جـودة   وهنأ مندوبو البلدان األخرى الذين شاركوا يف النقاش األونكتـاد علـى                -٥١ 

حتقيـق التنميـة     سياسات االستثمار من أجل     استعراض سياسة االستثمار القائم على إطار       
املندوبني بدينامية اقتـصاد     واعترف مجيع   . املستدامة، وشجعوا احلكومة على تنفيذ توصياته     

التدفقات الداخلة من االستثمار األجـنيب       بنغالديش وإمكاناته اهلائلة الجتذاب قدر أكرب من        
اح االقتصادي أن يدفع إىل املزيـد مـن         بإمكان النج  وشدد بعض املندوبني على أن      . املباشر

وشارك بعض املندوبني اآلخـرين يف      . آسيا وجنوب شرق آسيا    التعاون مع منطقيت جنوب     
   .قضايا إضافية مثل معايري سالمة العمل حوار بشأن 

وتوصياته، وأعربوا    ممثلو القطاع اخلاص باستعراض سياسة االستثمار        ورحب أيضاً    -٥٢ 
مواصـلة الـسري علـى طريـق         م الكبري الذي أحرزه البلد وضـرورة        عن تقديرهم للتقد  

يف جمـال االسـتثمار يف بـنغالديش،     وحتدثوا عن جتارهبم اإلجيابية بوجه عام    . اإلصالحات
   .إىل تنفيذ اإلصالحات الواردة فيه وأعادوا التشديد على رسالة االستعراض داعني 

اخلتاميـة، إىل    يف األونكتاد، يف مالحظاتـه      وأشار مدير شعبة االستثمار واملشاريع         -٥٣ 
يف سياق إعـادة اهليكلـة       فرصة بنغالديش االستراتيجية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر        

حتديات رئيـسية تتعلـق بوضـع        وسلط الضوء على ما يتبقى من       . العاملية ألنشطة التصنيع  
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 بني السياسات، وتنمية املـشاريع      التنسيق السياسات يف جمال سياسة االستثمار، مبا يف ذلك         
   . والتعاون اإلقليمي احمللية، والقضايا االجتماعية والبيئية، 

  استعراض سياسة االستثمار ملنغوليا    
   ).  UNCTAD/DIAE/PCB/2013/3 (  نظر االجتماع يف استعراض سياسة االستثمار ملنغوليا    -٥٤ 
سياسة االستثمار   اته االفتتاحية إىل استعراض     أشار األمني العام لألونكتاد يف مالحظ        -٥٥ 

األمني العام بأن استعراض سياسة     وذكّر  . كأداة لتحديد أولويات سياسة االستثمار يف منغوليا      
االستثمار فيما يتجاوز التعـدين، ويـشمل ذلـك         االستثمار عرض إمكانات البلد يف جمال       

ال التجارية، وتصنيع املنتجات املتميزة، املالية وخدمات األعم قطاعات كالسياحة، واخلدمات 
وأشاد حبكومة منغوليا لقيامها بالفعل باختاذها إجراءات بنـاء         . األساسية واملاشية، واهلياكل   

توصيات االستعراض، وأعرب عن اسـتعداد األونكتـاد ملـساعدة البلـد يف تنفيـذ              على  
   .اإلصالحات يف املستقبل 
االستثمار وأكد   قتصادية يف منغوليا باستعراض سياسة      ورحب نائب وزير التنمية اال       -٥٦ 

وأكد على ما تبذله    . يف البلد  أنه ساعد بالفعل يف حتسني البيئة املؤسسية والقانونية لالستثمار          
 عن السياسات   تيسر األعمال التجارية، فضالً    احلكومة من جهود مستمرة لإلصالح يف جمال        

لدعم املتواصل املقدم من األونكتاد، وسلط الضوء على        با ورحب  . الضريبية وإدارة اجلمارك  
 للنمو، وأن تكون لـه تـأثريات        استعراض سياسة االستثمار ملنغوليا حافزاً     توقعه بأن يكون    

   .التنمية املستدامة كبرية يف 
الرئيسية الستعراض   وعرض مدير شعبة االستثمار واملشاريع باألونكتاد االستنتاجات           -٥٧ 

إصالحات سياسـاتية، وخباصـة      وشدد على أن بعض اجملاالت تتطلب       . تثمارسياسة االس 
وأشار إىل ثالثـة    ). التجاري، واألراضي، والبيئة   مثل املنافسة، والقضاء    (يتعلق بالتنفيذ    فيما

وجود عدد قليل من بلدان املصدر اليت       : االستثمار األجنيب املباشر    تنويع   حتديات تعرقل حالياً  
الستثمار األجنيب املباشر، وقلة االستثمارات خارج جمال التعدين، وارتفـاع          ا تقدم تدفقات   

علـى تنميـة    مستوى تركّز االستثمار األجنيب املباشر يف العاصمة، مع اخنفاض التأثري الواقع             
استعراض سياسة االستثمار    وأكد أنه ميكن اختاذ االستراتيجية الواردة يف        . املناطق األكثر فقراً  

   .الح هذه االختالالتأداة إلص
تدابري لتحسني بيئة  وأكد املدير العام لوكالة االستثمار املنغولية أن البلد اختذ بالفعل عدة    -٥٨ 

 أزال القيود على دخول     ٢٠١٣عام   السياسات، ومشل ذلك اعتماد قانون جديد لالستثمار يف         
جديدة لتـشجيع االسـتثمار،     أشار إىل إنشاء وكالة      كما  . االستثمارات اجلديدة واستقرارها  

تزال هنـاك    وال. التعاون مع األونكتاد من أجل حتسني أنشطته       وأعرب عن اهتمامه باستمرار     
يتعني اختاذها، وخباصة إبرام املزيد من معاهدات االستثمار الثنائية، وإدخـال            خطوات أخرى   

   .املهارات ة حتسينات على اهلياكل األساسية العامة، واعتماد سياسات جديدة لتنمي 
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معاجلة اهلياكـل    وأكد مندوبو بلدان أخرى شاركوا يف املناقشة أنه ينبغي أن تكون               -٥٩ 
وهنـأ  . الساحلية مثل منغوليـا    األساسية غري املناسبة أحد دواعي القلق الرئيسية للبلدان غري          

ثمار، وشجعوا  من استعراض سياسة االست    املندوبون منغوليا باإلمجاع على جناحها يف االنتهاء        
   .االستثمار وقدرهتا على التنبؤ البلد على ضمان استدامة بيئة 

وشـددوا   . كما رحب ممثلو القطاع اخلاص بتوصيات استعراض سياسة االستثمار           -٦٠ 
مع القطاعني العـام     بصفة خاصة على ضرورة العمل على إجياد أساليب لتحسني املشاورات           

وهنأوا السلطات املنغولية على التقدم      . ملتعلقة باالستثمار واخلاص يف عملية وضع السياسات ا     
ضرورة مواصلة السري على طريق اإلصالحات، ويشمل        امللحوظ الذي أحرزته، وأشاروا إىل      

وتنمية املشاريع، والتحديث التكنولوجي، وضرورة االعتمـاد علـى          ذلك تنمية املهارات،    
   . الوطنية للشركات احملليةلتحسني القدرة التنافسية املعايري الدولية 

املناقـشات،   وخلص مدير شعبة االستثمار واملشاريع االستنتاجات املستخلصة مـن         -٦١ 
مستمرة لزيادة اسـتدامة   وهنأ احلكومة على ما تبذله من جهود     . واخلطوات الرئيسية املنتظرة  

. ب تدفقات االستثمار  احلد من تقل   النظام القانوين وقدرته على التنبؤ اليت ستساعد يف ضمان          
، االستثمار جزء من عملية إصالح أوسع نطاقـاً        كما أكد أن االنتهاء من استعراض سياسة        

مبواصلة التعاون بتقدمي املساعدة التقنية يف كل من اجملاالت ذات            وأن األونكتاد سيظل ملتزماً   
   .املشمولة هبذا التقرير األولوية 

  ية مولدوفااستعراض سياسة االستثمار جلمهور    
ــاع يف اســتعراض سي  -٦٢ ــدوفا نظــر االجتم ــة مول اســة االســتثمار جلمهوري

)UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5  .(   
مجهورية مولدوفا   أشاد نائب املدير العام لألونكتاد يف مالحظاته االفتتاحية حبكومة             -٦٣ 

 يواجهها البلـد    بالتحديات اخلاصة اليت   وسلم  . اللتزامها بعملية استعراض سياسة االستثمار    
اإلنتاجية يف أثناء املراحل املبكرة من التحول إىل اقتـصاد           نتيجة لفقدان الكثري من القدرات      

غري أنه أشار إىل أن     .  غري ساحلي صغرياً   األخرى الناشئة عن كونه بلداً     السوق، والصعوبات   
لة لالستثمار  مستغ  غري   استعراض سياسة االستثمار قد وقف على عدة قطاعات تتضمن فرصاً          

ودعـا احلكومـة إىل     . املولدويف األجنيب املباشر، ميكنها أن تدفع إىل إعادة النشاط لالقتصاد          
   .االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة إدماج سياسة االستثمار األجنيب املباشر يف 

ء ممارسـة  إلجرا وأعرب نائب وزير االقتصاد، باسم احلكومة، عن امتنانه لألونكتاد       -٦٤ 
  حامسـاً  بوصفه تقييمـاً   استعراض سياسة االستثمار، ورحب باستعراض سياسة االستثمار        

وذكر أن  . األجنيب املباشر يف البلد    سيسهم يف حتسني سياسات االستثمار وتشجيع االستثمار        
دولية، وجاذب لالستثمار باالستناد إىل املعايري ال  يف إقامة إطار حديث  كبرياًالبلد أحرز تقدماً
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وشدد على التزام احلكومة القوي مببـادئ اقتـصاد         . األورويب مبا يف ذلك تشريعات االحتاد      
   .اخلاصة السوق ومحاية امللكية 

والتوصيات الرئيسية  وعرض رئيس فرع سياسات االستثمار باألونكتاد االستنتاجات    -٦٥ 
ال االستثمار األجنيب املباشر يعاين     جم وأشار إىل أن أداء البلد يف       . الستعراض سياسة االستثمار  

االستثمار األجنيب املباشر، على الرغم من حجمه،        يف أعقاب األزمة املالية الدولية، وأن تأثري        
وإلزالة القيود اليت حتجم إمكانات البلد يف جمال االستثمار األجـنيب          . مل ينتشر بعُد حىت اآلن    

فأوصـى  .  مع األهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة       يقترح االستعراض استراتيجية تتفق    املباشر،  
اهلياكل األساسية   االستعراض بتنمية املوارد البشرية عن طريق إصالح نظام التعليم، وحتسني            

الصغرية واملتوسطة احلجـم     بعقد شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وتعزيز املؤسسات         
وأكـد  . االمتياز يف اجملال التنظيمـي     كما دعا استعراض سياسة االستثمار إىل حتقيق        . احمللية

املساعدة إىل البلد يف إعـداد اسـتراتيجية جديـدة           رئيس الفرع أن األونكتاد يقدم بالفعل       
   .لتشجيع االستثمار

الفائدة العائـدة    وأكدت مديرة املنظمة املولدوفية لتشجيع االستثمار والتصدير على            -٦٦ 
بالفعل تنفيـذ العديـد مـن        احلكومة بدأت   من استعراض سياسة االستثمار، وذكرت أن       

اجلاري الترويج هلـا للحـصول علـى         وحددت بعض القطاعات ذات األولوية      . توصياته
استعراض سياسة االستثمار، وتشمل جتهيـز       االستثمار األجنيب املباشر مبا يتماشى مع تقييم        

كمـا  . واالتصاالتالسيارات، وخدمات تكنولوجيا املعلومات      األغذية، والنسيج، وصناعة    
 يف إداريت الضرائب واجلمارك مـن       على بعض التغيريات اليت حدثت مؤخراً      سلطت الضوء   

   .تشجيع االستثمار أجل 
. بتوصـياته  وعلق مندوبو بلدان أخرى على استعراض سياسة االستثمار، ورحبـوا             -٦٧ 

يز جهود مكافحـة    وتعز وأشار بعض املندوبني إىل ضرورة مواصلة حتسني استقالل القضاء،          
كما أبرز بعض   . االستثمارات الزراعية  الفساد، وتيسري سبل الوصول إىل األراضي من أجل         

تصميم سياسات االستثمار كما يؤكد على ذلـك         املندوبني احلاجة إىل ضمان االتساق عند       
 وأعربـت . أجل حتقيق التنمية املستدامة الذي وضعه األونكتاد       إطار سياسات االستثمار من     

اهتمامها مبتابعة التقدم الذي حيرزه البلد يف تنفيذ توصيات استعراض سياسـة             عدة وفود عن    
   .االستثمار، وعرضوا تقدمي املساعدة عند اللزوم 
االستثمار، مشرية إىل  ورحبت حكومة مجهورية مولدوفا بتوصيات استعراض سياسة    -٦٨ 

مناخ االستثمار، ودعت األونكتاد       أن املؤسسات ذات الصلة ستستفيد منها من أجل حتسني        
   .يف تنفيذ التوصيات وغريه من الشركاء يف التنمية إىل املساعدة 

مواقفهـا الـيت     ويف اخلتام، شاطر رئيس فرع سياسات االستثمار الدول األعضاء             -٦٩ 
لتنويع االستثمار يف قطاعات      أبرزت التحسن يف مناخ االستثمار يف مولدوفا وأتاحت فرصاً        
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األونكتاد على استعداد لتقدمي املـساعدة يف        وطمأن ممثلي احلكومة إىل أن      . االقتصاد الناشئة 
  .نفيذ توصيات االستعراضت

     تسخري التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميع   -دال  
   ) من جدول األعمال٥البند ( 

اسـتخدام   اسية املتمثلة يف كيفيـة       للقضية األس   عاماً قدمت أمانة األونكتاد عرضاً      -٧٠ 
وحتقيق التنميـة الـشاملة      سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف تعزيز االبتكار الشامل         

والتكنولوجيا واالبتكار قد أسفر عن حتقيـق        ويف حني أن التقدم على مسار العلم        . للجميع
 مسألة مهمة يف وهذه. ُد إىل اجلميعفإن الفوائد مل تصل بع التنمية والنمو على الصعيد العاملي، 

ويات العاملية للفقر والبطالة، وتزايد االختالالت يف معظم البلدان، ووجود          تسامل ضوء ارتفاع   
عادة أقـل    جمموعات مهمشة يف بلدان عديدة، فكانت استفادة السكان املهمشني والضعفاء            

   .٢٠١٥ملا بعد عام  طة التنمية وهي مسألة رئيسية للنقاش السياسايت املتعلق خب. من غريهم
مركـز   وافتتح فريق النقاش أعماله بعرض قدمه رئيس قسم معلوماتية التنميـة يف                -٧١ 

 لالبتكار أكثر مشوالً   معلوماتية التنمية، جبامعة مانشستر، دافعاً بأنه يتعني توفري طرائق جديدة           
النظر إىل اإلخفـاق العـاملي      ب وذكر أن تدخل السياسات العامة ضروري       . ومواتية للفقراء 

وال بد من . اليت تفيد الفقراء واملستبعدين الواضح يف استحداث االبتكارات الشاملة، أي تلك   
من أجل القواعد الشعبية، وخباصة للمساعدة يف تسويق         وضع سياسات تدعم الذين يبتكرون      

بية للمجموعـات   ويشكل متويل الطاقـات االسـتيعا     . وتوسيع نطاقها  االبتكارات الشاملة   
عـن   الدخل وحتسينها من أجل استخدام االبتكارات الشاملة، وتراكم االبتكارات           املنخفضة  

قياسـي لالبتكـار     ويتعني وضع رقم    . طريق تطويع االبتكارات الشاملة احلالية قضايا مهمة      
   .الشامل من أجل توفري األدلة على تأثري االبتكار يف الشمولية

كمربيـدج   سي هنرو بقسم األعمال التجارية اهلندية يف جامعـة          وعرض أستاذ كر     -٧٢ 
القاسـية واملـوارد     سلسلة من حاالت االبتكار الشاملة توضح كيفية التغلب على القيـود            

املبتكرين اهلنود بـأهنم مقتـصدون،       ويتصف العديد من    . احملدودة وصعوبات توسيع النطاق   
 حمتملـة    سوقاً  دوالرات يومياً  ٩عيشون بأقل من    ي وميثل الفقراء والذين    . ومرنون، ومشوليون 

والشراكات بني صغار املبتكرين للقواعـد الـشعبية، واملنظمـات           ولتنمية الروابط   . كبرية
مبـا فيهـا    (األكرب صاحبة املصلحة يف العلم والتكنولوجيا واالبتكـار          الصغرية، واجلهات   

اق هذه االبتكارات مـن أجـل       أمهية حامسة للنجاح يف توسيع نط     ) واحلكومات الصناعات  
   .نشرها على نطاق واسع، وبالتايل زيادة تأثريها 
 ١٥٠أن )  One Dollar  Glasses " (نظارات بدوالر"وأوضح مؤسس ورئيس منظمة    -٧٣ 

يستطيعون دفع مثنها أو ال تتاح هلم        مليون شخص يف العامل حيتاجون إىل نظارات ولكنهم ال          
واهلـدف مـن مبـادرة      . على سبل معيشتهم     سلبياً يؤثر تأثرياً فرصة احلصول عليها، وهذا     
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، مرتفعة اجلودة، تباع بأسعار ميسورة، وتـصنع حمليـاً   هو توفري نظارات  " نظارات بدوالر "
ويتمثل االبتكار يف هيكل إنتـاج النظـارات        . احتياجات كل فرد   وقوية، وتصمم حسب    

الكفاءات  البلدان النامية توفري التدريب وبناء      ويتطلب اإلنتاج احمللي يف     . وتكلفتها وتسليمها  
. االستدامة االقتـصادية  ويهدف الربنامج إىل حتقيق . احمللية عن طريق منوذج لتدريب املدربني   

التمكني من االستخدام احمللـي هلـذا        وقد اضطلعت حكومات البلدان النامية بدور مهم يف         
   .حمللية بشأن القضايا القانونية والتنظيميةالصحة ا االبتكار عن طريق التعاون مع وزارات 

قدرة اجملتمعات   ويف أثناء املناقشة، عرض عدد قليل من املندوبني مبادرات لتحسني              -٧٤ 
األشخاص الناشطني يف جمايل     على التكيف مع تغري املناخ عن طريق ابتكار تكنولوجي يشمل           

قل األنـشطة االقتـصادية إىل القطـاع    ن  ما كان اهلدف هو  وكثرياً. صيد األمساك والزراعة  
احتياجات أشخاص مل يكونوا فقراء، ولكنهم كانوا حتت         ولىب بعض هذه املبادرات     . النظامي

 لبعض املشاريع التعاونيـة      عاماً وقدم ممثالن ماحنان عرضاً   . املتوسطة مباشرة  مستوى الطبقة   
واالبتكـار   كل العلم والتكنولوجيـا     ويش. املتعلقة باالبتكار الشامل اليت يقدمان الدعم إليها       

دعم االبتكار الـشامل     ويتعني  .  للتنمية  أساسياً رافعة رئيسية لتحقيق التغيري اهليكلي وعنصراً     
. يغلب عليها الطـابع التقليـدي      بسياسات حكومية، وتشجيعه إىل جانب االبتكارات اليت        

 إعداد استراتيجيات تنميـة     كعنصر مهم يف   ويتعني وضع االبتكار يف قطاعي الصحة والتعليم        
السياسات احلكومية االبتكار بالسياسات االجتماعية، وأنه       وذُكر أنه ينبغي أن تربط      . البلدان

. االبتكار من منظور واسع ال بوصفه جمرد حبث علمي وتطوير تكنولـوجي            ينبغي النظر إىل    
الـشامل   تضمن االبتكار   أحد املندوبني أن اإلصدار التايل من دليل أوسلو ينبغي أن ي           وذكر  

تأثري يف احلد مـن      وفيما يتعلق بالسؤال عما لالبتكار الشامل من        . كنوع حمدد من االبتكار   
رمسية ودراسات منعزلة تتعلق     الفقر، فإن البيانات غري كافية باستثناء ما يستمد من أدلة غري            

   .يف البلدان الناميةاالقتصادي اإلجيايب  باهلواتف احملمولة وتزايد اإلدماج والتأثري 
املـصلحة للعلـم     وأشار فريق النقاش إىل أنه يتعني إحداث تغيري يف نظرة أصحاب               -٧٥ 

االبتكـار ذي القيمـة      والتكنولوجيا واالبتكار على مستوى العامل، وخباصة االبتعاد عـن          
 صـغرية يف    لالبتكارات اليت رمبا كانت    االقتصادية البحتة، مع االعتراف بالقيمة االجتماعية       

عملية ابتكار يغلب عليها الطابع التشاركي بصدد        غري أن   . نطاقها وال تدر مكاسب ضخمة    
 لتمكني االبتكار، مبا فيه     تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مصدراً    ، وتشكل   النشوء حالياً 

قاش أن الن وذكر أحد أعضاء فريق . الشامل، وهذا يقلص العقبة اليت تعترض االبتكار االبتكار 
يعتمد على أسلوب التمويل     ، حيث إن االبتكار     حقوق امللكية الفكرية النمطية ال تؤدي دوراً      

يف الواقع أي شيء ميكن منحـه بـراءة          وعملية اإلنتاج ومنوذج العمل التجاري، وال يوجد        
، موضوعة على اإلنترنـت يف      "نظارات بدوالر "  فتفاصيل االبتكار، يف حالة مبادرة      . اختراع

أن يلتمس أو يدعي امتالكه حلقوق امللكية الفكرية فيمـا           جملال العام، حبيث ال يتسىن ألحد       ا
للحلول املوجودة واملتاحة دون قيود واليت مل تسجل هلا براءة اختراع،            وتكون األفضلية   . بعد
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وتبني التجربة أن استحداث امللكيـة الفكريـة وامتالكهـا          . أفضل/اهلدف أسرع  إذا كان   
   . يف االبتكار الشامل كبرياًيان بوجه عام دوراًيؤد  ال
تنظـيم   وكان الرد على األسئلة اليت طرحت بشأن ما إذا كان ميكن اسـتحداث                  -٧٦ 

االجتماعيـة حتـدد     املشاريع وتنميتها هو أن الفقراء ضد املخاطرة بطبيعتـهم، وأن الـبىن             
النقاش أن النجاح يف تشجيع      وذكر أحد أعضاء فريق     . السلوكيات حنو املخاطرة واإلخفاق   

وسطاء االبتكار الـذين يربطـون بـني        االبتكار الشامل يستلزم تقدمي الدعم السياسايت إىل        
واقترح عـضو آخـر يف   . وأسواق قاعدة اهلرم ) وخباصة الشركات الصغرية  (القطاع اخلاص   

ت الشاملة من أجل     لالبتكارا  عاملياً املتعددة األطراف صندوقاً   فريق النقاش أن تنشئ اآلليات      
   .من الفقر املساعدة يف احلد 

 ملختلـف   عاماً  وقدمت إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية عرضاً          -٧٧ 
التنميـة املـستدامة ذات       وأهداف   ٢٠١٥العمليات اجلارية املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام         

وسيـشكل مـوجز    . واالبتكـار  والتكنولوجيا  الصلة باملداوالت السياساتية يف جمال العلم       
نيويورك، وخباصة االجتماعـات املقبلـة يف         يف العمليات اجلارية يف       مفيداً االجتماع إسهاماً 

   .٢٠١٤يوليه /يونيه ومتوز/حزيران

     تشجيع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة   -هاء  
   ) من جدول األعمال٦البند ( 

واملنجزة يف    حلاالت التآزر املنشأة     ير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات عرضاً    قدم مد    -٧٨ 
وتكنولوجيـا املعلومـات     أعمال األونكتاد بشأن قضايا العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار          

تقريـر عـن    : التكنولوجيا واللوجستيات  وكما هو مبني باستفاضة يف شعبة       . واالتصاالت
النتائج مع إيالء عناية خاصة للتأثري على أرض الواقع          على  ، جرى التركيز    ٢٠١٣أنشطة عام   

من بينها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وحتسني الكفاءة،        باستخدام أدوات جديدة،    
تقريـر اقتـصاد    وأجريت حبوث وحتليالت عن طريق      . املتواصلة للقدرات البشرية   والتنمية  

املعلومـات    القضايا اجلنسانية وتكنولوجيا     ، وأجريت دراسات حبثت   ٢٠١٣املعلومات لعام    
تقرير التكنولوجيـا   توصيات   وقُدمت املساعدة التقنية عن طريق تنفيذ       . واالتصاالت الشاملة 

سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار،       الصادر عن الشعبة، وسلسلة استعراض       واالبتكار
ومشـل  . علومـات واالتـصاالت   تكنولوجيات امل  ومن خالل برامج بناء القدرات يف جمال        

أذربيجان، وأوروغواي، وبنما، وبريو، ومجهورية ترتانيا        من    كالً ٢٠١٣املستفيدون يف عام    
وُنفذت أنشطة لبنـاء القـدرات يف جمـال         . وعمان، وغانا، وموزامبيق   املتحدة، والصني،   

املعلومـات  املعلومات واالتصاالت، وتنظيم النساء للمشاريع وتكنولوجيـات       تكنولوجيات  
   .كل منها  للجدول الزمين لربنامج واالتصاالت، وإصالح قانون التجارة اإللكترونية وفقاً 
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املتحـدة   وركزت أنشطة بناء توافق اآلراء على العمل املشترك مع شركاء األمـم                -٧٩ 
مة باالشتراك مع املنظ    ٢٠١٥وأُنتجت اإلسهامات املعدة ملا بعد عام       . الداخليني واخلارجيني 

الوزاري السنوي، بالتعاون مع اجمللـس       وتناول اجتماع االستعراض    . العاملية للملكية الفكرية  
وأعـدت  . السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار     االقتصادي واالجتماعي، قضايا    

نظيم األونكتاد، اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وت         الشعبة، داخل   
إسـهامات   املشاريع، وشاركت مع شعبة االستثمار واملشاريع يف أعمال هذه اللجنة بتقدمي             

ألنشطة الشراكة املعنية  وكان األونكتاد جهة التنسيق . خاصة بشأن موضوع االبتكار الشامل    
مع التنمية، ومنسق منتدى القمة العاملية جملت      بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض      

الفريق العامل املعين بتعزيز التعاون يف قـضايا الـسياسات            عن إسهامه يف     املعلومات، فضالً 
وشارك يف مجيع هذه األنشطة العديد من منظمات األمم املتحـدة            العامة املتعلقة باإلنترنت؛    

 وشكل نشاط ضخم لبناء توافق اآلراء دعماً للجنة األمـم املتحـدة           . املرتبطة هبا  واملنظمات  
املعقـودة يف    املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، اليت أسفرت دورهتا الستون            

العلـم  (واالجتمـاعي     عن إصدار قرارين اعتمدمها اجمللس االقتـصادي         ٢٠١٣مايو  /أيار
 وقرارين اعتمدهتما اجلمعية العامـة     ) والتكنولوجيا واالبتكار والقمة العاملية جملتمع املعلومات     

   ).املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيات (
وخباصة عن   وسينصب التركيز يف الفترة القادمة على تعزيز التآزر بني أركان العمل،               -٨٠ 

وضع برنامج عمـل يتعلـق       ويتزايد الطلب على    . طريق الربط بني البحوث والتعاون التقين     
العلم والتكنولوجيا واالبتكار وجلنـة       املعلومات واالتصاالت، يف حني أن أعمال        بتكنولوجيا

 مستمرة للتداول بشأن االهتمامـات      هتيئ فرصاً  تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية      
املثال، من املقرر عقد حدث رفيع املستوى، مبناسـبة العيـد            فعلى سبيل   . السياساتية الدولية 
   .خلفض تكلفة التحويالت ودور اخلدمات النقدية املتنقلة كتاد، اخلمسني لألون

وتدعيم التآزر بني    وأفاد مدير شعبة االستثمار واملشاريع عن التقدم احملرز يف تشجيع              -٨١ 
ويصف العـرض، الـذي     . املشاريع أركان عمل األونكتاد الثالثة يف جمال االستثمار وتنمية         

، ٢٠١٤ تقريـر عـام      -النتائج والتـأثري     : ار واملشاريع شعبة االستثم يعتمد على مشروع    
   .الواليات اليت صدر هبا تكليف يف أكرا والدوحة اإلجنازات الرئيسية والتأثري الناجم عن أداء 

علـى النتـائج     اإلدارة القائمة   "وركز العرض على إجنازات الشعبة عن طريق تنفيذ            -٨٢ 
 على ما لألنشطة    وإمنا أيضاً   تركز على النتائج فحسب،      ، أي اإلدارة اليت ال    "مبفهومها املوسع 

ووصف املدير االستراتيجية املعتمـدة،      ). النتائج املتوسطة والطويلة األجل   (اجلارية من تأثري    
الشعبة، ومها تعميم التنمية املستدامة يف وضع سياسات         وأبرز دور املبدأين اللذين اعتمدهتما      

. االستثمار يف قدرات الفقراء ومن أجل الفقراء ومع الفقراء        مستوى، و  االستثمار على أعلى    
فـضلى   إىل أن هنج اإلدارة القائمة على النتائج مبفهومها املوسع معترف به كممارسة              وأشار  

الداخلية ووحدة التفتيش    من املراجعني واملقيمني املستقلني، مبن فيهم مكتب خدمات الرقابة          
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منتجات وأنشطة الشعبة الرئيـسية الـيت        ثري وتتعلق جبميع    وعرض جتارب تبني التأ   . املشترك
الشعبة للربهنة على أمهية وجودة وفعالية وكفاءة وتأثري         وخلص إطار تقييم أداء     . غىن عنها  ال

كما وجه االنتباه إىل قائمة شركاء الشعبة       . مدرج يف املرفق بالتقرير    منتجاهتا وأنشطتها، وهو    
   .السياسات هودها الرامية إىل تعميم التنمية املستدامة يف وضع ودورهم يف دعم ج الرئيسيني 

اإلبالغ عن   وسلمت الوفود، يف املناقشات اليت أعقبت ذلك، بالتقدم احملرز يف سبيل               -٨٣ 
القائمة على النتائج مبفهومها     تأثري األنشطة يف جمال االستثمار واملشاريع نتيجة لتطبيق اإلدارة          

املمارسة تشجع الشفافية يف اإلجنازات اليت حتققها         الوفود إىل أن هذه      وأشارت بعض . املوسع
للبلدان قياس أدائها على أسس مرجعية يف تنفيـذ األنـشطة،            أنشطة الربامج، كما أهنا تتيح      

ودعا ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية شعبة االستثمار       . قوية لبناء القدرات   لةً بذلك أداة    شكُِّم
مـن أجـل     مواصلة العمل يف هذا االجتاه، وإىل االستمرار يف نشر تأثري عملها  واملشاريع إىل  

التنمية يف بلداهنم، وخباصة  وأكد عدة مندوبني التأثري اإلجيايب لعمل الشعبة على عملية . التنمية
وإمربيتيك، وتيسر األعمال التجاريـة      عن طريق برامج مثل استعراضات سياسة االستثمار،        

وأبرزت وفود عديدة   . باالستثمار األجنيب املباشر   واإلحصاءات املتعلقة   ) لكتروينالتنظيم اإل (
   . لترمجة حتليلها للسياسات إىل برنامج عمل ملموس اجلهود اليت تبذهلا الشعبة 

بني أركان   وأشار ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إىل ضرورة مواصلة تعزيز التآزر              -٨٤ 
مع أنـشطة التعـاون       حتسني التنسيق الداخلي ومواءمة البحوث       العمل، وخباصة عن طريق   

وُيلتمس حتسني التنسيق   . التوصيات ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتسني التوعية وتأثري         . التقين
وينبغي تسليط املزيد من الضوء على      . األثر اإلمنائي  فيما بني التقارير الرئيسية من أجل تعزيز        

وأشار ممثل جمموعة إقليميـة     . املتحدة واملنظمات الدولية األخرى    التعاون مع وكاالت األمم     
اجلهود اليت تبذهلا األمانة يف جمال اإلدارة القائمة على النتائج تستحق اإلشادة،             أخرى إىل أن    

   .وشجع على مواصلة هذه اجلهود 
بتكـار  واال وأعرب بعض املندوبني عن تقديرهم للعمل املتعلق بالعلم والتكنولوجيا             -٨٥ 

وأشاروا إىل أمهيـة تلبيـة       وعن دعمهم للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية،         
، وكذلك كانت    جداً االستثمار مفيداً  وكان حتليل سياسات    . احتياجات األطفال من التعليم   

سات باملوانئ جدير بالتنويه، أما العمل املتعلق بـسيا        والعمل املتعلق   . أنشطة برنامج إمربيتيك  
واجتذب العمل  . إىل قضايا االستدامة، فيتطلب دراسة أكثر تعمقاً       النقل واملوانئ، مع اإلشارة     

املقدمـة   وأشار مندوب آخر إىل أمهية املساعدة التقنية        .  بالغاً بسالسل القيمة اهتماماً   املتعلق  
   .كلتا الشعبتنيألنشطة  وشجع املاحنني، بالنظر إىل الفوائد العائدة منها، على تقدمي دعمهم 

للتكنولوجيـا   وذكر أحد املندوبني أن التنمية املستمرة لالقتصاد العاملي والدور املهم          -٨٦ 
يؤدي ذلك إىل هتميش بعـض   يلفتان االنتباه إىل عدم توازن هاتني العمليتني، ومن احملتمل أن   

وللربملانيني دور مهم يف    . جأنشطة الربام   إلبراز   وينبغي أن يتبع تعزيز التعاون حتسيناً     . البلدان
وسلط مندوب آخر الـضوء علـى فوائـد التنظـيم            . ذلك، ويتعني التوسع يف إشراكهم    



TD/B/C.II/26 

25 GE.14-03165 

بشأن الفرق بني تقرير التكنولوجيـا واالبتكـار، وسلـسلة           اإللكتروين، وطلب إيضاحات    
 وأوضحت األمانة أن التقرير نشاط حبثي     . والتكنولوجيا واالبتكار  استعراض سياسات العلم    

   .سنتني جيرى كل 
وذكـر أن    . وأشار أحد املندوبني إىل املشاكل اخلاصة اليت تواجهها الدول الصغرية            -٨٧ 

بينما تكُمن الـسمات     املشاكل الواضحة املتعلقة بالدخل والتجارة مطروحة بشكل مفرط،         
كنولوجيا واالبتكار تطبيق العلم والت الفارقة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف القدرة على   

األونكتاد على املؤسسات الصغرية واملتوسـطة       وتركيز  . والتحرك إىل األمام يف عملية التنمية     
وعلق . الصغرية، حيث إن معظم مؤسساهتا تندرج حتت هذه الفئة         احلجم بالغ الفائدة للبلدان     

حنون إىل مواصـلة    ودعي املا . على املستوى الرفيع من الشفافية يف عمل األمانة        مندوب آخر   
االرتياح بني    من    وواضحاً تقدمي املساعدة ضماناً الستمرار األنشطة اليت تلقى مستوى رفيعاً         

حبوث األونكتـاد، وأيـد      وأشار مندوب آخر إىل مدى اتساع تأثري        . مجيع الدول األعضاء  
وليـة  املتحـدة واملنظمـات الد     حتسني وزيادة التفاعل والعمل املشترك مع وكاالت األمم         

   .األخرى
كما . املعروضة وعلق بعض املندوبني على عدم وجود ترمجات إىل الفرنسية للوثائق              -٨٨ 

التحديات، ومن مث ال تستطيع      ، فلم ينطبق ذلك على       جيداً أنه بينما ُعرضت اإلجنازات عرضاً    
تـاج إىل   أحد املندوبني أن األونكتـاد حي      وأكد  . الدول األعضاء أن تنظر يف تقدمي املساعدة      

وأشـارت األمانـة إىل املـشاكل       . لتحسني الشفافية   حتسني معلومات االتصال به التماساً    
كما أوضحت األمانة بشأن النقطة الثانية أن       . يتصل بالترمجات  األساسية املتعلقة باملوارد فيما     

قات ويتزايد عدد احلل  . الرئيسيني يتمثالن يف إدراج الشراكات كمبدأ رئيسي       النشاط واحلل   
 حتدث تـأثرياً   الدراسية والتقارير واملشاريع التقنية املشتركة، وتتحول إىل املعيار السائد ألهنا            

   . أفضل، وكذلك ألهنا أكثر فعالية يف استخدام املوارد

     مسائل أخرى   -واو  
   ) من جدول األعمال٧البند ( 

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة    
انظـر  (للجنة   نة مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة التالية السابعة         أقرت اللج    -٨٩ 

جدول األعمال املؤقت،     من مشروع    ٥ و ٤وفيما يتعلق بالبندين املوضوعيني     ). املرفق األول 
 من اتفاق أكرا، على أن يبـت        ٢٠٤   ملمارستها السابقة وعمالً بالفقرة      اتفقت اللجنة، وفقاً  

توصية من مكتب اجمللس، قبل ستة أشهر على األقـل           نمية بناء على    فيهما جملس التجارة والت   
   .املقبلة السابعة للجنة من تاريخ عقد الدورة 
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   ٢٠١٤منتدى االستثمار العاملي     
حالة التحضريات  قدم مدير شعبة االستثمار واملشاريع، يف إطار هذا البند، إحاطة بشأن    -٩٠ 

   ).٢٠١٤أكتوبر /األول  تشرين ١٦-١٣ (٢٠١٤لعام ملنتدى االستثمار العاملي املقبل 

  املسائل التنظيمية   -ثالثاً  

  افتتاح الدورة   -ألف  
والتنمية دورهتا  ، رئيس جلنة االستثمار واملشاريع   )بيالروس(افتتح ميخائيل خفوستوف       -٩١ 

   .٢٠١٤أبريل /نيسان  ٢٨اخلامسة، الدورة السادسة للجنة يف قصر األمم، يف جنيف، يف 

     انتخاب أعضاء املكتب   -باء  
   ) من جدول األعمال١البند ( 

، ٢٠١٤أبريل  /نيسان  ٢٨انتخبت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتاحية، املعقودة يف            -٩٢ 
   :األشخاص التالية أمساؤهم لعضوية مكتبها

   ) غواتيماال(   يورت -السيد إدواردو سبرييسن        :الرئيس
   )الفلبني(ريبونغ . لسيدة سيسيليا با     :نواب الرئيس

   )املغرب(السيد فيصل سويسي       
   )غواتيماال(  السيدة ديبورا ماريا بونسي أوغالديس       
   )هولندا(السيد تاكو ستوبيلس       
   )النمسا(السيدة فريا فوخس       

   )ألبانيا(السيد هاريلال غوغا        :املقرر

     عملإقرار جدول األعمال وتنظيم ال   -جيم  
   ) من جدول األعمال٢البند ( 

، ٢٠١٤أبريـل   /نيسان  ٢٨أقرت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتاحية، املعقودة يف            -٩٣ 
وهكذا، كـان جـدول     ).   TD/B/C.II/23 الوارد يف الوثيقة    (جدول األعمال املؤقت للدورة     

   :األعمال كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب   -١ 
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  ألعمال وتنظيم العملإقرار جدول ا   -٢ 
  تقارير اجتماعات اخلرباء   -٣ 

االستثمار واالبتكـار   تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن       )أ(   
اإلنتاجية والتنمية املـستدامة عـن       وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات       

  ٢٠١٤مارس /آذار  ٢١-١٩الثانية، دورته 
باملعايري الدوليـة    مي الدويل العامل املعين     تقرير فريق اخلرباء احلكو      )ب(   

   ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين  ٨-٦للمحاسبة واإلبالغ عن دورته الثالثني، 
عن طريـق    استحداث الوظائف   : تنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية       -٤ 

  تنمية املشاريع
  يعتسخري التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجم   -٥ 
  تشجيع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة   -٦ 
  مسائل أخرى   -٧ 
  اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية   -٨ 

      اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية   -دال  
   ) من جدول األعمال٨البند ( 

عامة اخلتامية، للمقرر بأن يقوم، حتت سلطة الـرئيس،         أذنت اللجنة، يف جلستها ال       -٩٤ 
وسيقدَّم التقريـر إىل جملـس التجـارة        . للتقرير بعد اختتام االجتماع    بوضع الصيغة النهائية    

  .والتنمية
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 األول املرفق

 االسـتثمار  للجنـة  السابعة للدورة املؤقت األعمال جدول مشروع    
 والتنمية واملشاريع

  كتبامل أعضاء انتخاب  -١

  العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار  -٢

 اخلرباء اجتماعات تقارير  -٣

 )التقرير هذا من ٨٩ الفقرة انظر(  -٤

 )التقرير هذا من ٨٩ الفقرة انظر(  -٥

 أركان عمل األونكتاد الثالثة بني التآزر وتدعيم تشجيع عن املرحلي التقرير  -٦

  أخرى مسائل  -٧

 والتنمية التجارة جملس إىل املقدم اللجنة تقرير اعتماد  -٨
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 الثاين املرفق

  )٣(احلضور    
 :اللجنة يف واألعضاء األونكتاد يف األعضاء التالية الدول عن ممثلون الدورة حضر  -١

__________ 

 .TD/B/C.II/INF.6ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني )٣(

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا
 األردن
 إستونيا
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 إندونيسيا
 أنغوال
 أوغندا
 )ة اإلسالمي-مجهورية (إيران 
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 بربادوس
 بنغالديش

 بنن
 بوتان

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 بريو

 بيالروس
 ترينيداد وتوباغو

 تشاد
 توغو

 اجلزائر
 مجهورية ترتانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية مولدوفا

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 السنغال

 ودانالس
 سويسرا
 شيلي
 الصني
 العراق
 عمان
 غانا

 غواتيماال
 الفلبني

 ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
 فنلندا

 فييت نام
 قطر

 الكامريون
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 ليبيا
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 ليتوانيا
 مايل

 مدغشقر
 مصر

 املغرب
 املكسيك

 اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

 شماليةوأيرلندا ال
 منغوليا

 موريشيوس

 ميامنار
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا
 اهلند

 هولندا
 الواليات املتحدة األمريكية

 اليابان
 اليمن
 اليونان

 :اللجنة يف ممثلة التالية الدولية احلكومية املنظمات وكانت  -٢

 اهلادئ واحمليط والكارييب أفريقيا دول جمموعة
 الكمنولث أمانة
 يباألورو االحتاد
 للفرانكوفونية الدولية املنظمة

 :اللجنة يف ممثلة التالية املتخصصة الوكاالت وكانت  -٣

 الدولية العمل منظمة
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة
 العاملية التجارة منظمة

 :اللجنة يف ممثلة التالية وبراجمها وأجهزهتا املتحدة األمم هيئات وكانت  -٤

  واالجتماعية اديةاالقتص الشؤون إدارة
 الدويل التجارة مركز

 :اللجنة يف ممثلة التالية احلكومية غري املنظمات وكانت  -٥

 العامة الفئة
 العامل مهندسو
 األعمال ألرباب الدولية املنظمة
  الدويل االقتصادي التعاون لتعزيز الكامريونية املنظمة

 اخلاصة الفئة
  للمحيط الدويل املعهد

        


