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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 وتنظيم اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار
 المشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة

 الدورة الرابعة
 2016آذار/مارس  17-16جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت 2البند 

االستتتتثمار واالبتكتتتار وتنظتتتيم المشتتتاريع متتتن أجتتتل بنتتتاء القتتتدرات اإلنتاجيتتتة   
 والتنمية المستدامة

  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

  

 تنفيذي موجز 
تركـــز  ـــذق الورقـــؤ عاـــا الـــرلق الايايـــاتيؤ لايف ـــااا قيـــد املناق ـــؤ   اجتمـــا  ا ـــ ا  املت ـــد   

الاـــنواش ن ـــتث اريـــتتمار وارنتمـــار وتنمـــيم امل ـــارار مـــن اجـــو ننـــا  اليفـــدراش ا  تاجيـــؤ والتنميـــؤ 
املاـــتدامؤت وتيفـــف الورقـــؤ اورط عاـــا التاـــوراش   ييايـــاش اريـــتتمار التناةيـــؤ وا قايميـــؤ واملت ـــد ة 

ؤ   جهـو  صف اريت ا ؤ نإطـار ييايـاش اريـتتمار مـن اجـو ايفيـم التنميـؤ املاـتدامتاألطراف، و 
ا صــ ا املت ايفــؤ ننمــاق اتفاقــاش اريــتتمار الدوليــؤت وتبحــً الورقــؤ با يــاط عــدة  روس ن ــتث ييايــؤ 
ال ام والتمنولوجيـا واريـتتمار، و ـر  روس ايـتمد ا األو متـا  مـن عماـ    ذلـيف اطـال و   طـار 

بـــؤ عـــن ييايـــاش تنمـــيم ييايـــاش ال اـــم والتمنولوجيـــا وارنتمـــارت وتيفـــدق الورقـــؤ بالتـــاط م اومـــاش ح دَّ
امل ــارار وكيفيــؤ ارتباطهــا نباــوا ا ــداف التنميــؤ املاــتدامؤ، نإكيــز حــدَّ  عاــا  طــار ييايــاش تنمــيم 

 امل ارار وتابييف    الدول األع ا ت
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 مقدمة  
 
وفيفـــاط لامو ـــو  وارتتصاصـــاش اوـــدَّ ة لاـــدورة الران ـــؤ رجتمـــا  ا ـــ ا  املت ـــد  الاـــنواش  -1

           تيفــــررش   الــــدورة التنفيذاــــؤ الاا يــــؤ وا ماــــي طاــــد الت ــــارة والتنميــــؤ امل يفــــو ة   ــــذا، كمــــا 
، تاخــه  ــذق الورقــؤ ايــتنتاجاش الــدوراش الاــانيفؤ الــت  ، (TD/B/EX(56)/2/Add.1) 2012عــاق 

ت اــم نغيـؤ ااــي  طـار األو متــا  لايايـاش اريــتتمار مـن اجــو ايفيـم التنميــؤ املاـتدامؤ، و طــارق امل
 ناياياش تنميم امل ارار، و طارق املت ام ناياياش ال ام والتمنولوجيا وارنتمارت

وتركِّز الورقؤ    ذا الاياق عاـا الـرلق الايايـاتيؤ لايف ـااا قيـد املناق ـؤ   اجتمـا  ا ـ ا   -2
ا قايميــؤ املت ــد  الاــنواش  ــذات وتيفــف الورقــؤ اورط عاــا التاــوراش   ييايــاش اريــتتمار التناةيــؤ و 

واملت ــــد ة األطــــراف، وتصــــف اريــــت ا ؤ نإطــــار ييايــــاش اريــــتتمار   جهــــو  ا صــــ ا املتصــــاؤ 
ننمــــــاق اتفاقــــــاش اريــــــتتمار الدوليــــــؤت وتبحــــــً الورقــــــؤ با يــــــاط عــــــدة  روس تت اــــــم نايايــــــؤ ال اــــــم 
والتمنولوجيـــا وارنتمـــار، و ـــر  روس ايـــتمد ا األو متـــا  مـــن عماـــ    ذلـــيف اطـــال، وتاصـــؤ مـــن 

بــــؤ عـــن ييايـــاش تنمـــيم امل ــــارار   طـــارق الايايـــال ذي الصـــاؤت وتيفــــدق الورقـــؤ بالتـــاط م اومـــاش حدَّ
وكيفيـــؤ ارتباطهـــا نتحيفيـــم ا ـــداف التنميـــؤ املاـــتدامؤ، نـــالإكيز عاـــا  طـــار ييايـــاش تنمـــيم امل ـــارار 

 وتابييف    الدول األع ا ت
  

 حرزإصالح نظام االستثمار الدولي: تقييم التقدم المت   -أوالا  
 

 معلومات أساسية -ألف 
 

اــؤ ي اريــتتمار  وراط ايايــياط   ننـــا  اليفــدراش ا  تاجيــؤ و ـــماث التنميــؤ املاــتدامؤت وقـــد  -3
ظهــرش اجيــال جداــدة مــن ييايــاش اريــتتمار ت ــر النمــو ال ــامو لا ميــر والتنميــؤ املاــتدامؤ   
صـميم اههـو  الراميـؤ  ج اجتـذاس اريــتتمار واريـتفا ة منـ ت وقـد مــً  ـذا األمـر األو متـا  عاــا 

داً  طــارق املت اــم نايايــاش اريــتتمار، و اــ   ا تمــاق تــال    ــذا الاــياق لميفيــؤ التصــدي اــ
لتحــدااش ييايــاش اريــتتمار عاــا الصــ يدان ا قايمــر والــدو ، ايــتنا اط  ج ا ر ــا اش امليفدَّمــؤ 

تتمار  ج  صـ ا  ـامو لانمـاق ال ـاملر رتفاقـاش اريـ املاحـؤمن الدول األع ا ت و   و  احلاجـؤ 
الدوليــــؤ مــــدف موا مــــؤ  ــــذا النمــــاق مــــر  ــــرورة ايفيــــم التنميــــؤ املاــــتدامؤ اليــــوق، ر نــــد مــــن تيفيــــيم 
ــــوس ذلــــيف ا صــــ ات والاــــؤال املاــــروا اليــــوق ر اتــــوتا م رفــــؤ مــــا  ذا كــــاث  ا اــــواش املتخــــذة صا

تيفراــر  ا صــ ا  ــرورااط اق ر، و دــا اداــد مــا ات ــي  صــ م  وكيفيــؤ ا صــ ا ومــداقت وقــد اقــإا
قاةمــــؤ  جــــرا اش وترااــــؤ طراــــم ن ــــتث  2015عــــاق الصــــا ر عــــن األو متــــا     اريــــتتمار ال ــــاملر

 صـــ ا  مــــاق اتفاقـــاش اريــــتتمار الدوليــــؤت وعـــ وة عاــــا ذلـــيف، تااــــ  تاــــؤ عمـــو ا اــــد انانــــا 
ةم الصـــا رة عـــن املـــؤار الـــدو  التالـــً لتمواـــو التنميـــؤ  ج األو متـــا  لاث اواصـــو تنفيـــذ نر ا ـــ  اليفـــا

 (ت91ل جتماعاش وامل اوراش مر الدول األع ا  ن تث اتفاقاش اريتتمارل )الفيفرة 
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وت ــــش  ر ــــا اش األو متــــا   ج اث  صــــ ا  مــــاق اتفاقــــاش اريــــتتمار الدوليــــؤ انبغــــر اث  -4
ــنر الايايــاش واتصــدق  ماــؤ اــدااش رةياــيؤ واتبــر يــتؤ مبــا    ات ــمن ارن ــؤ ماــتوااش مــن صا

الورقــؤ عاــا اههــو  املبذولــؤ عاــا الصــ يد الــوطق والتنــاةر وا قايمــر واملت ــد   توجيهيــؤت وتيفــف  ــذق
األطــراف مـــن اجـــو  اــاح ذلـــيف ا صـــ ات وتا ــر    اهـــدول الـــوار    املرفــم قـــراةن ا صـــ ا   

 اتفاقاش اريتتمار الدوليؤ احلداتؤت
يــؤ وتمتيــف اههــو  املت ايفــؤ واانفَّــذ ا صــ ا   يــياق تويمــر  مــاق اتفاقــاش اريــتتمار الدول -5

ـــنر ييايـــاش اريـــتتمار عاـــا الصـــ يد ا قايمـــرت و   ااـــؤ عـــاق  اتفـــاق  3 286، اانـــرق 2015نصا
 لاتفاق ايتتمار  ولياط آترلت  358م ا دة ايتتمار بناةيؤ و 2 928ايتتمار  ولياط، مبا فيها 

  
 المستوى الوطني -باء 

 
طق عمايـــاش ايـــت را  اتفاقـــاش اريـــتتمار ت ـــمو تيـــاراش ا صـــ ا عاـــا الصـــ يد الـــو  -6

الدوليـــؤ وتاـــ، عماـــ ، وتاف ـــر  ج  ـــواته منهـــا دـــاذا م ا ـــداش جداـــدة او   ـــا  م ا ـــداش مـــن 
ناــداط ييايــاش ايــتتمارق الوطنيــؤ  115، ايــت ر  مــا ر ايفــو عــن 2012جا ــ  وامــدت ومنــذ عــاق 

 اريتتمارت من تايف الباداث  طار يياياش 100و/او الدوليؤت وايتخدق قرانؤ 
ــز قرانــؤ  -7 ناــداط مــن تاــيف الباــداث  90اريت را ــاش الوطنيــؤ رتفاقــاش اريــتتمار الدوليــؤت ركَّ

ايت را ات  عاا البا ـد الـدو  لاايايـاش، اي ا ـ  اجـرق ايت را ـاش رتفاقـاش اريـتتمار الدوليـؤت 
ـري  وااـو الباـداث،    ـذق اريت را ـاش، عناصـر منهـا  ـبماش م ا ـداصا وتصـاةه حتوااصـا وجا

تيفييمـــــاش لوبـــــار واملخـــــاطر مـــــدف اداـــــد امتياجـــــاش ا صـــــ ا اوـــــدَّ ة وفيفـــــاط أل ـــــداف التنميـــــؤ 
الوطنيــؤت وات ــمن ن ــا  ــذق اريت را ــاش م ــاوراش نــي الــوحاراش وت او ــاط نرملا يــاط و يــهاماش مــن 

اريت را ـــاش، مـــا  ذا   اهام ـــاش واطتمـــر املـــدا و واةـــر األعمـــالت وايفـــرر ن ـــا الباـــداث،    طـــار
كــاث ات ــي  عــا ة التفــاو  ن ــتث اتفاقــاش ايــتتمار  وليــؤ م ينــؤ او تنيفيحهــا او   ال ــات وااجراــت 
تاــــــيف اريت را ــــــاش مــــــؤتراط   اذرني ــــــاث، واملا يــــــا، و  دو ياــــــيا، وال احاــــــو، والبويــــــنؤ وا ريــــــيف، 

 ه، وا ندتوتاااند، وجنوس افرايفيا، ويري ر ما، وكولومبيا، ومصر، والنروا
او  ـــرعت    2012دـــاذا اتفاقـــاش اريـــتتمار الدوليـــؤت و ـــ ت يـــتؤ ناـــداث منـــذ عـــاق  -8

و ـــر دـــاذا جداـــدة رتفاقـــاش اريـــتتمار الدوليـــؤت و ج مـــدو  التاـــ يناش، كا ـــت تاـــيف النمـــاذا 
ناتــت  مااـتخدامؤ ناأليـاس   ناـداث متيفدمــؤ متـو املا يـا وكنـدا والوراــاش املتحـدة األمراميـؤت واليـوق،

الباداث املتيفدمـؤ والناميـؤ عاـا الاـوا  تاـتخدق م ا ـداش دوذجيـؤت وقـد ت ـش امل ا ـداش النموذجيـؤ 
 املنيفحؤ اا اط  ج اتبا  الباد   اط جداداط  حا  صانر يياياش اريتتمار الدو ت 

            وفيمـــا ات اـــم نـــاوتوق، تت ـــمن م مـــم النمـــاذا اهداـــدة اممامـــاط امـــر احلـــم   التنمـــيم، -9
واممامــاط ترمــر  ج التيفايــو  ج ا   مــد  -مبــا   ذلــيف الاــ ر  ج ناــوا ا ــداف التنميــؤ املاــتدامؤ 

مــن الت ــر  لاتحمــيم املت اــم ناريــتتمارت واتما ــا المتــش مــن تاــيف ال ناصــر مــر  طــار ييايــاش 
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قـــــاش اريـــــتتمار اريـــــتتمار واتوافـــــم وا يـــــاراش الايايـــــاتيؤ الـــــوار ة   ترااـــــؤ طراـــــم  صـــــ ا اتفا
الدوليــؤت و  مــي  تاــف النمــاذا اهداــدة    اــاق عناصــر ا صــ ا الــه ت ــتمو عايهــا، اامهــر 
المتش منها عزق الدول عاا ار تيفال من النمـوذا اليفـاةم عاـا احلمااـؤ ومـد ا  ج دـوذا اكتـر تواح ـا 

 ل يتتمار من اجو ايفيم التنميؤ املاتدامؤت
  

 الثنائيالمستوى  -جيم 
 
ت مو  جرا اش ا صـ ا التناةيـؤ م ـاوراش نـي الاـرفي ن ـتث اتفاقـاش اريـتتمار الدوليـؤ  -10

ت و مـــن اث تاف ـــر تاـــيف ا جـــرا اش  ج تفاـــشاش م ـــإكؤ رتفاقـــاش  وتااـــاط ملاـــار عمـــو م ـــُإ
            ايهــــا،اريـــتتمار الدوليـــؤ اليفاةمـــؤ نــــي الاـــرفي، و ج  عـــا ة التفـــاو  ن ــــت ا و  تـــال ت ـــدا ش ع

 او   اةها نالتوافم، كما  من اث تاف ر  ج  نراق م ا داش جدادةت
ت نايـــــتااعؤ األطـــــراف   اتفـــــاق ايـــــتتمار  و ، نصـــــفتها ليـــــيدة تاـــــيف  -11 التفاـــــش امل ـــــُإ

امل ا ـــداشل، اث تاـــتخدق نيا ـــاش تفاـــشاؤ م ـــإكؤ ن ـــتث م ا ـــدة قاةمـــؤ، وذلـــيف مـــت ط    ـــمو 
 وة عاــا ذلــيف، ات ــمن عــد  مــن اتفاقــاش اريــتتمار الدوليــؤ احلداتــؤ اممامــاط مــذكراش تفــا مت وعــ

صـــرختؤ  ـــوِّل الـــدول  صـــدار تفاـــشاش ماازمجمـــؤ م ـــإكؤ ن ـــتث صيـــر اممـــاق امل ا ـــدة ذاش الصـــاؤ او 
 ن  هات

، ااعيــد التفــاو  ن ــتث 2012ت ــدا ش امل ا ــداش او  عــا ة التفــاو  ن ــت ات منــذ عــاق  -12
 ولـؤ ع ـواط   اراـا   28ناـداط، مبـا فيهـا  50اتفـاق ايـتتمار  وليـاط ا ـمو قرانـؤ  19ما ر ايفو عـن 

اتفاقــاش ايــتتمار  وليــؤ واق ــت قبــو  10األورويب، او ايــتا يا عنهــا نغش ــات و نــاث ذلــيف، نــدا  فــاذ 
، وايـــتا يا مـــا عـــن اتفاقـــاش يـــانيفؤ، وواق ـــت تاـــر اتفاقـــاش ايـــتتمار  وليـــؤ   ابـــدا 2012عـــاق 

  املاةــؤ مــن اتفاقــاش اريــتتمار  8اتفاقــاط  19ن ــدت وت ــمو  ــذق ارتفاقــاش البــال  عــد  ا  فاذ ــا 
  ج اليوقت 2012الدوليؤ اله واق ت او  تات ميز النفاذ من عاق 

امل ا ــداش اهداــدةت ا ــمو  نــراق اتفاقــاش جداــدة م ةمــؤ لاتنميــؤ املاــتدامؤ ماــاراط رةياــياط  -13
ار الدوليـؤت وعاـا  ـو مـا جـا    ترااـؤ طراـم األو متـا   صـول صوس  ص ا اتفاقاش اريـتتم

 ـــذا ا صـــ ا، تبـــي ميفار ـــؤ ملـــدق ا ت ـــار األممـــاق الـــه تـــرتب، ناتفاقـــاش ايـــتتمار  وليـــؤ وت ـــ ر 
احلــم   التنمـــيم اـــورط جايــاط   ياريـــاش الصـــياتؤت فغالبــاط مـــا تتفـــم اممــاق امل ا ـــداش احلداتـــؤ مـــر 

لــه تيفاناهــا    طــار ييايــاش اريــتتمارت واتتكــد  ــذا ارجــاق  ــو ا صــ ا ا يــاراش الايايــاتيؤ ا
نيفـــدر اكـــ  عنـــد   ـــافؤ لاتفاقـــاش ايـــتتمار  وليـــؤ اتـــرقل  ج التحايـــوت وتيـــاراش ا صـــ ا ذاش 
الصـــــاؤ موجــــــو ة نيفـــــدر اكــــــ    لاتفاقـــــاش اريــــــتتمار الدوليـــــؤ األتــــــرقل امل مـــــؤ مــــــداتاط، ميفار ــــــؤط 

لتناةيــؤ املوق ـــؤ   ت ــوث الفـــإة الزمنيــؤ ذاصـــات وامهــر الفـــرق نو ــوا ر مزاـــد مب ا ــداش اريـــتتمار ا
 عاي  فيما ات ام نتو يح  ز  املاميؤ تش املبا ر ووجو  مارش عدق تيفيُّد نالايايؤ ال امؤت
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ت ـــــمو ا جـــــرا اش املتخـــــذة عاـــــا الصـــــ يد ا قايمـــــر مـــــن اجـــــو  صـــــ ا  مـــــاق اتفاقـــــاش  -14

اريـــــتتمار الدوليــــــؤ عمايـــــاش اريــــــت را  اهماعيــــــؤ لام ا ـــــداش وتاــــــ، ال مـــــو املت ايفــــــؤ نتاــــــيف 
ارتفاقــاش، و ـــو مــا  مـــن اث اف ـــر  ج و ــر دـــوذا م ـــُإ و/او تفاــشاش م ـــإكؤ و/او  عـــا ة 
التفــاو  و/او تــدعيم امل ا ــداشت واتفاقــاش اريــتتمار ا قايميــؤ والدوليــؤ وا قايميــؤ المــ ق  مــن 

  زح اا اط  ص ا النماقتاث ت
النمـــوذا ا قايمـــر رتفاقـــاش اريـــتتمار الدوليـــؤت  مـــن اث ااـــا م اعتمـــا  دـــوذا  قايمـــر  -15

               لتاـــيف ارتفاقـــاش ماـــا ؤ كبـــشة    صـــ ا النمـــاق نإر ـــا  عـــد  مـــن الباـــداث نـــدرط مـــن ناـــد وامـــد
قايمــر اا ــاط،   مــال ايــتخدام  عاــا  اــاق او نالتــتبش   اتفــاق  قايمــر كبــشت و مــن لانمــوذا ا 

ــــؤت وقــــد ا ــــو  النمــــوذا  وايــــر، اث ا ــــزح التنايــــم وايفاــــه ت يفيــــد  مــــاق اتفاقــــاش اريــــتتمار الدولي
ا قايمــر نفاةــدة تاصــؤ عاــا الباــداث الناميــؤ  ذ ارتيفــر مبما ــؤ الباــد التفاو ــيؤ وا ــفر عايهــا  يبــؤط 

(، وصاعـــؤ  ول  ـــرق 2007فرايفيـــا وجنومـــا )ومصـــداقيؤطت وت ـــمو دـــاذا الاـــوق امل ـــإكؤ ل ـــرق ا
( امتاـــــؤط نـــــارحةط لانمــــــاذا 2012افرايفيـــــا )م ـــــرو  دـــــوذا( واهماعـــــؤ ا داةيـــــؤ لا نـــــوس األفرايفـــــر )

 ا قايميؤ األوج رتفاقاش اريتتمار الدوليؤ و ر داذا موجهؤ  و ا ص ات
انمــــ ُّ ماليــــاط عاــــا التفــــاو  وجــــدر ا  ــــارة  ج احلالــــؤ ا اصــــؤ ل اــــا  األورويب، الــــذي  -16

ن ـــتث عــــد  مـــن اتفاقــــاش اريــــتتمار الدوليـــؤ ا قايميــــؤ وا قايميــــؤ المـــ قت و  مــــي ر ااــــتخدق 
اراــا  األورويب اتفاقــاط دوذجيــاط ن ينــ ، تر ــد مفاو ــات  عــدة وبــاةم ت ــب  النمــوذا   الوظــاةف الــه 

اــا  األورويب آفاقــاط جداــدة فيمــا ات اــم تؤ اهــات ومــن ميــً اوتــوق، تفــتح عــدة وبــاةم ييايــاتيؤ ل 
 نإص ا اتفاقاش اريتتمار الدوليؤ وتاواؤ املناحعاش ني املاتتمران والدولت

امل ا ـــداش ا قايميـــؤ او ا قايميـــؤ المـــ قت اتزااـــد  قبـــال الـــدول عاـــا التنمـــيم ا قايمـــر او  -17
ـــؤ، و  ختمـــو ن ـــا تاـــيف امل ا ـــداش  ـــاش ا قايمـــر المبـــش فيمـــا ات اـــم ناتفاقـــاش اريـــتتمار الدولي

  ص ا اتفاقاش اريتتمار الدوليؤت
ــــاراش ال مــــو   ن ــــا املنممــــاش ا قايميــــؤ عناصــــر مــــن  -18 املنممــــاش ا قايميــــؤت تت ــــمن تي

 ص ا اتفاقاش اريتتمار الدوليؤ، وتتخذ ناـداث منايفـؤ مـا   ن ـا األميـاث مبـا راش، عاـا تـرار 
 األفرايفر، واما ؤ ميتاق الااقؤ ومرصد ناداث اهنوستما ختد  مت ط   يياق اراا  

  
 المستوى المتعدد األطراف -هاء 

 
ا اصــــــؤ نإصــــــ ا اتفاقــــــاش اريــــــتتمار الدوليــــــؤ عــــــدة  اــــــد  قاةمــــــؤ  جــــــرا اش األو متــــــا  -19

ماتوااش من ا ص ا املت د  األطـراف تتفاعـو مـر ا جـرا اش املتخـذة عاـا ماـتوااش اتـرق مـن 
صـــنر الايايـــاشت و مـــن اريـــت ا ؤ نايـــت را  عـــاملر لانمـــاق وننـــا  توافـــم ا را  املت ـــد  األطـــراف 
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رة رلاـؤ م ـإكؤ لالصـ ا ال ـامو نارعتمـا  عاـا  عـم ن تث اليف ااا الرةيايؤ والنا ئؤ من اجو ناـو 
مت د  األطـرافت وت ـاار نتعمـال تتصـو نإصـ ا اتفاقـاش اريـتتمار الدوليـؤ كـذليف جهـاش منهـا 
عاـا يــبيو املتــال هنـؤ األمــم املتحــدة لايفــا وث الت ـاري الــدو ، والفراــم ال امـو امل ــق مباــتلؤ ميفــوق 

 ــا مــن مؤياــاش األعمــال، ومنتــدق األمــم املتحــدة ل عمــال ا  اــاث وال ــركاش عــ  الوطنيــؤ وتش 
 الت اراؤ وميفوق ا  ااثت

وعاــا مــدق يــنواش، مــد األو متــا  اــد املاــاعدة  ج الباــداث   تصــميم جيــو جداــد مــن  -20
ييايـــاش اريـــتتمار، اي اتفاقـــاش ايـــتتمار  و  ت اـــر األولواـــؤ لانمـــو ال ـــامو لا ميـــر ولاتنميـــؤ 

عاـــا طاـــ  مـــن املـــؤار امل ـــق ناتفاقـــاش اريـــتتمار الدوليـــؤ، امل يفـــو  نـــارقإاث مـــر املاـــتدامؤت وننـــا ط 
، وايـــتنا اط  ج  يـــهاماش جهـــاش م نيـــؤ مت ـــد ة، و ـــر 2014منتـــدق اريـــتتمار ال ـــاملر   عـــاق 

األو متـــا  ترااـــؤ طراـــم  صـــ ا  مـــاق اتفاقـــاش اريـــتتمار الدوليـــؤت وااطايفـــت ترااـــؤ الاراـــم   
و اق ــــتها الــــدول األع ــــا  اول مــــرة   ابنــــا  الــــدورة التا يــــؤ  2015ال ــــاملر ل ــــاق  تيفراــــر اريــــتتمار

 والاتي طاد الت ارة والتنميؤت
وا يؤ  جرا  م اوراش مت ـد ة األطـراف ن ـتث اتفاقـاش اريـتتمار الدوليـؤ    طـار الاـ ر  -21

و ا اــــد انانــــا، الــــه  ج تنفيــــذ جــــدول اعمــــال التنميــــؤ املاــــتدامؤ احلــــا  م ــــإف مــــا   تاــــؤ عمــــ
 اوعزش  ج األو متا  مبواصاؤ م اورات  مر الدول األع ا  ن تث تايف ارتفاقاشت

وا ــــمو ال مــــو املت ــــد  األطــــراف مــــن اجــــو  صــــ ا اتفاقــــاش اريــــتتمار الدوليــــؤ، اكتــــر  -22
 مااراش ا ص ا صـ ونؤت نيـد ا ـ  ر نـد مـن اتبـا   ـه م ـُإ  ريـا   مـاق ااـاعد فيـ  اريـتيفرار

ــــر اههــــاش امل نيــــؤ  ــــؤ لاتنبــــؤ عاــــا ناــــوا  ــــدف صي ار و ــــو تاــــخش ع قــــاش  -والو ــــوا واليفاناي
اريــتتمار الــدو  نصــورة ف الــؤ مــن اجــو ايفيــم التنميــؤ املاــتدامؤت واألو متــا  عاــا ايــت دا  لتزواــد 

ت ــــد ة  تمــــر اريــــتتمار والتنميــــؤ نالــــدعم الــــ حق    ــــذا امل ــــمارت واجتماعــــاش ا ــــ ا  امليفباــــؤ امل
 الانواش  من اث تبحً  ذق املاتلؤ وتتيح لادول األع ا  فرصاط متواصاؤ لتبا ل الت ارست

  
 سياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار كجزء من سياسة التنمية -ثانياا  

 
اــؤ ي ال اــم والتمنولوجيــا وارنتمــار  وراط رةياــياط   ننــا  اليفــدرة ا  تاجيــؤ وحاــا ة ا  تاجيـــؤ  -23
 ير املؤياــاش واليفااعــاش التنافاــيؤ والاحــاق نركــ  النمــو ارقتصــا يت وتوجــد روانــ، كتــشة وت ــ

ني ييايؤ ال ام والتمنولوجيا وارنتمار مـن جهـؤ، والتنميـؤ املاـتدامؤ مـن جهـؤ اتـرق، و ـر روانـ، 
م ــــإف مــــا مــــن تــــ ل  مــــه ال اــــم والتمنولوجيــــا وارنتمــــار   جــــدول اعمــــال التنميــــؤ املاــــتدامؤ 

ت نيـــد اث الباـــداث الناميـــؤ ر تـــزال تواجـــ  اـــدااش كتـــشة   2030داف التنميـــؤ املاـــتدامؤ ل ـــاق وا ـــ
اريـــت ا ؤ نايايــــؤ ال اـــم والتمنولوجيــــا وارنتمـــار مــــن اجــــو ناـــوا األ ــــدافت ويـــوف ات ــــي عاــــا 
ـــؤ  الباـــداث املتيفدمـــؤ والناميـــؤ،  ذ تاـــ ا  ج ناـــوا ا ـــداف التنميـــؤ املاـــتدامؤ،   تـــال ااـــيناش  اةا
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عاــا ييايـــاصا، متـــو ت ـــداد الإكيـــز عاــا اريـــتتمار   ال اـــم والتمنولوجيـــا وارنتمـــار وا يـــرا    
 اعتما  او   ر التمنولوجياش وارنتماراشت

  
الدروس المستفادة من دورات اجتماع الخبراء المتعدد السنوات فيما يتعلت  بتأطر  -ألف 

 لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار األونكتاد
 
اكــدش  يــهاماش ا ــ ا  عــدة  روس ايــتمد ا األو متــا  مــن عماــ     ــال ييايــؤ ال اــم  -24

 والتمنولوجيا وارنتمارت وفيما اار عر  لادروس الرةيايؤت
ناميـؤت لـذا  ج مـد كبـش فيمـا نـي الباـداث ال (1) تتباان يـياقاش ال اـم والتمنولوجيـا وارنتمـار -25

ر اوجـــد  مـــاق او ااـــ، ييايـــاش امتـــو وامـــد ات ـــي عاـــا اهميـــر اتباعـــ ت وتمـــو ييايـــؤ ال اـــم 
 والتمنولوجيا وارنتمار م تمدة نيفدر كبش عاا الاياقت 

نيـد اث ارنتمـار   الباـداث الناميـؤ اتاـم  صـاةه حـد ةت ففـر  ـذق الباـداث، اإكـز اليفـدر  -26
ااعــاش التيفايداــؤ الــه صــيمن عاــا اقتصــا اش تاــيف الباــداث عمومــاطت ح  األكــ  مــن ارنتمــار   اليف

عاــا ذلــيف اث ارنتمــار تراكمــر   م ممــ  وايفــوق عاــا اــورش صــغشة ولــيد عاــا تغيــشاش جذراــؤ 
او واي ؤ النااقت وتالبـاط مـا تتاـم تاـيف ارقتصـا اش نامتـدا  اليفاـا  تـش املـنمم وميمنـؤ املؤياـاش 

غر عمومــاطت و ــذا األمــر مهــم ألث املؤياــاش الصــغشة والبالغــؤ الصــغر تالبــاط مــا الصــغشة والبالغــؤ الصــ
تمــوث لــداها قــدرة حــدو ة عاــا اعتمــا  تمنولوجيــاش جداــدة، او اريــتتمار نيفــدر كبــش   البحــً 
والتاــوار، او التــدرا  او ارنتمــار، او  مــه انتمــاراش تمنولوجيــؤ مهمــؤت و  ــافؤ  ج ذلــيف، تتاــم 

نإ تاجيـــؤ واجـــور ا   نصـــفؤ عامـــؤ يـــا  ـــر عايـــ    املؤياـــاش المبـــشةت وا ـــمو تاـــيف املؤياـــاش 
ارنتمـــار الإاكمـــر وتـــش اليفـــاةم عاـــا البحـــً والتاـــوار مصـــؤ كبـــشة  اـــبياط مـــن  مـــو  ارنتمـــار   

 الباداث الناميؤت 
 وت ـــُإ ناـــداث  اميـــؤ كتـــشة   اعتما  ـــا املاـــتمر عاـــا التفمـــش ا اـــر نـــدرط مـــن التفمـــش -27

اليفاةم عاا  مـم ارنتمـارت و  الواقـر ال ماـر، اف ـر ذلـيف  ج تركيـز صـنا  الايايـاش تركيـزاط  ـييفاط 
عاـــا البحـــً ال امـــر نـــدرط مـــن تركيـــز اويـــر عاـــا مـــواطن قصـــور النمـــاق كمـــو واحلاجـــؤ  ج تويـــير 

 ا داف الايايؤ ال امؤت
 اــم والتمنولوجيــا وارنتمــارت نيــد اث مــن ال ــروري اليــوق  مــا  اطــر مؤياــيؤ ف الــؤ   ارة ال -28

وتتمتـــو   يــــو  اليفيــــا ة والرلاـــا والتناــــيم  وتــــواتر  -ومـــواطن اليفصــــور   احلوكمـــؤ املؤياــــيؤ كتــــشة 
التغيــشاش عاــا ماــتوق اليفيــا ة  وحدو اــؤ ا فــاق الــه تالبــاط مــا تــرتب، نالــدوراش الايايــيؤ  و يفــه 

عاــا ايفيــم  ر رفيــر املاــتوق اركــز اداــداط الــدعم الايايــال املاــتمرت ور نــد مــن تــوافر  عــم ييايــ
تنميــؤ اطـــول اجــ ط نـــدرط مـــن النتــاةه اليفصـــشة األجــو وا فـــاق اوـــدو ةت وااــتمر  ـــ ف الـــروان،   

__________ 

 ا يمو ارقتصا ي واألولوااش واملوار  وا طار املؤيار والتاراخ والتيفافؤت  (1) 
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 مـــم ارنتمـــارت لمـــن ااـــي ا ا  ارنتمـــار اتااـــ  تناـــييفاط نـــي الـــوحاراش احلموميـــؤ ونـــي احلمومـــؤ 
 واليفااعاش الصناعيؤ وم ا د البحً واهام اشت 

وكتشاط ما ااتتمر اليفااعاث ا ال وال ـاق نيفـدر قايـو  صـارط   ارنتمـار والبحـً والتاـوارت   -29
كمـــا اث اليفـــدرة عاـــا ارنتمـــار  ـــ يفؤت ومـــر ذلـــيف، ميفيفـــت عـــدة ناـــداث  اميـــؤ   ال يفـــو  األتـــشة 

تصــا اش تيفــدماط كبــشاط    ــذا امل ــمار و ــر نصــد  تــداُر الفــارق التمنولــوجر نينهــا ونــي م مــم ارق
 املتيفدمؤت 

ــــدرا  ا ــــمو عاةيفــــاط امــــاق  -30 ــــا وارنتمــــار والت ــــو التمنولوجي ور اــــزال  يفــــه الوصــــول  ج اوا
 ركاش تايف الباداث ومزارعيها عاا مـد يـوا ت و  يـياق التنميـؤ املاـتدامؤ، يـتحتاا افيفـر الباـداث 

 تراعر املناخت   ج مااعدة ماليؤ من اجو ا يرا    اعتما  و  ر تمنولوجياش وانتماراش
 ال ـيم املفـر  الإكيـز جـاوح نغيـؤ ارنتمـار مبفـا يم الايايـاش صـنا   ملاق ااي من ند ور -31
 وارنتمــار والتمنولوجيــا ال اــم ييايــؤ وتصــميم ا واش فهــم ااــي مــن اا ــاط  نــد ورت البحــو  عاــا
 الايايــاتيؤ األ واش ن ــا كتــشة  اميــؤ ناــداث   تاــتخدق مــا و ــا راط ت والتيفيــيم والرصــد اليفيــاس وفهــم
 اكـــ   عـــم  ج الفمراــؤ املاميـــؤ كحيفــوق اتـــرق ا واش اتــاا نينمـــا التمنولــوجر، اريت ـــراف متــو
   تاف و   اراؤ وقدرة
وعـــ وة عاـــا ذلـــيف، ر نـــد مـــن ااـــي تنفيـــذ ييايـــاش وايـــإاتي ياش ال اـــم والتمنولوجيـــا  -32

وارنتمــارت ور توجــد تاــيف الايايــاش واريــإاتي ياش   صيــر الباــداثت وميتمــا وجــدش، كتــشاط مــا 
امـــوث اواـــو تنفيـــذ ا منيفوصـــاطت وا ـــزق ذلـــيف   تالـــ  األميـــاث  ج حدو اـــؤ فهـــم و عـــم  جـــرا اش 

 ام والتمنولوجيا وارنتمار لدق ن ا صنا  الاياياش الرةيايي كوحاراش املاليؤت ييايؤ ال 
ــــؤ    -33 ــــا وارنتمــــار نصــــورة ف اي ــــزال  مــــه ال اــــم والتمنولوجي وناــــب   ــــذق التحــــدااش، ر ا

يياياش التنميؤ وايإاتي ياصا حـدو اط   م مـم الباـداث الناميـؤت ويـوف ا رقـو ذلـيف التيفـدق صـوس 
 التنميؤ املاتدامؤ   ت وث ا جال اليفصشة اود ة    طار ا يمو ا داةر اهدادت ناوا ا داف 

ور تيفت ـــر ال ـــرورة تصـــميم الايايـــاش فحاـــ ، و دـــا اا ـــاط تمييفهـــا مبـــرور الـــزمن نغيـــؤ  -34
احلفاظ عاا التيفدق التمنولـوجرت نيـد اث املؤ ـراش امل ةمـؤ لتممـي صـنا  الايايـاش مـن تيفيـيم ابـر 

 لاياياش ر تزال مفيفو ة   مارش كتشةت تايف ا
ومـــ  ارعـــإاف نـــالروان، نـــي ييايـــؤ ال اـــم والتمنولوجيـــا وارنتمـــار مـــن جهـــؤ وييايـــاش  -35

 داةيـــــؤ رةياـــــيؤ اتـــــرق متـــــو الايايـــــاش املت ايفـــــؤ نالصـــــناعؤ واريـــــتتمار األجنـــــ  املبا ـــــر والت ـــــارة 
ؤياــاش الصــغشة واملتويــاؤ احل ــمت ومــ  ت زاــز واملنافاــؤ والت اــيم والتــدرا  وتنمــيم امل ــارار وامل

فهــم تاــيف الــروان،ت ور نــد اث صــتم الايايــؤ ال امــؤ ناحلاجــؤ  ج تنايــم كــاف  نــي تاــيف الايايــاشت 
ور نـــد اث صـــتم اا ـــاط مب اهـــؤ مـــواطن اليفصـــور الـــه ت ـــإي ا طـــار األويـــر الـــذي ات ـــاوح ييايـــاش 

 ال ام والتمنولوجيا وارنتمار ال ييفؤت 
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و ــــ ف قــــدرة اريــــتي اس لــــدق جهــــاش فاعاــــؤ رةياــــيؤ   ارنتمــــار، ر يــــيما ال ــــركاش  -36
واملزارعي، ع وة عاـا الـوحاراش والوكـارش احلموميـؤ، كتـشاط مـا ا ـمو اـدااطت فتنميـؤ املـوار  الب ـراؤ، 
ر  ناـــبو منهـــا الت اـــيم وتاـــوار املهـــاراش    ـــارش ال اـــم والتمنولوجيـــا وا نديـــؤ والراا ـــياش،  ـــ

ماــــبم ايايــــر،  ج جا ــــ  تــــوافر ماــــتوق ا   مــــن اليفــــدراش والبنيــــؤ األيايــــيؤ املتصــــاؤ نالبحــــً 
 والتاوارت 

وكتـــشاط مـــا تمـــوث الصـــ ش واههـــو  الت او يـــؤ الدوليـــؤ ال ـــروراؤ  ـــ يفؤ جـــداطت وعاـــا وجـــ   -37
ناـداث   ا صـول، امـو اعتمـا  و  ـر التمنولوجيـاش اوـدو  عاـا الصـ يد الـدو  م ـماؤ رةياـيؤ  

كتــــشةت واملنــــافر التمنولوجيــــؤ ال ر ــــيؤ ل يــــتتمار األجنــــ  املبا ــــر والت ــــارة ا ارجيــــؤ يمنــــؤ لمنهــــا 
لياـــت تايفاةيـــؤت وقـــد لـــوما عاـــا  اـــاق وايـــر تمـــابر ي يـــو اليفيمـــؤ ال امليـــؤ وا قايميـــؤ   عـــد  

ؤ ال امليــؤ عاــا متزااــد مــن اليفااعــاشت تــش ا ــ  مــا حال ات ــي ت اــم المتــش ن ــتث آبــار ي يــو اليفيمــ
فـــرل الـــت ام وامل رفـــؤ وننـــا  اليفـــدراش التمنولوجيـــؤ وارنتماراـــؤ   الباـــداث الناميـــؤت واـــرجح ار تمـــوث 

 املنافر ال ر يؤ لتايف الا يو تايفاةيؤ  ر األترقت 
  

فيمتتا يتعلتت  بسياستتات  التتدروس المستتتفادة متتن تنفيتتذ المستتاةدة التقنيتتة ل ونكتتتاد -باء 
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار في البلدان النامية

 
اكـــدش الـــدورة التا يـــؤ رجتمـــا  ا ـــ ا  املت ـــد  الاـــنواش احلاجـــؤ املايـــؤ  ج الت ـــاوث التيفـــق  -38

املركـــز عاـــا الايايـــاش    ـــال ال اـــم والتمنولوجيـــا وارنتمـــارت وعاـــا وجـــ  ا صـــول، افـــرح  ـــً 
مر ل  ـامه األو متـا  املت اـم نايـت را  ييايـاش ال اـم والتمنولوجيـا وارنتمـار عـد اط ا طار املفا ي

مـــن ال ناصـــر الــــه افـــإ  اث ااــــن وجا ـــؤ تاـــيف األطــــر الايايـــاتيؤ نالناــــبؤ  ج األ  ـــاؤ امليفباــــؤ 
 الراميؤ  ج  عم تايف الاياياش   الباداث الناميؤت 

ا   ج الباــداث الناميــؤ فيمــا ات اــم نايايــؤ ال اــم وقــد يــاعدش امل ــورة الــه ااــداها األو متــ -39
والتمنولوجيا وارنتمار عاا حاا ة ماـتوق الـوعر والفهـم لـدق صـنا  الايايـاش  وناملتـو، يـاعدش 
تاـــيف امل ـــورة عاـــا ت ـــ ير  مـــه  ـــذق الايايـــؤ   ييايـــاش التنميـــؤ وايـــإاتي ياصات ومـــر ذلـــيف، 

وجيـــا وارنتمـــار   ـــاط كـــام ط، ور يـــيما   تنفيـــذ تاـــتمر الصـــ وناش    مـــه ييايـــؤ ال اـــم والتمنول
ا جــرا اش والــ امه الايايــاتيؤت واتااــ   ــذا األمــر تبــق تاــيف الايايــؤ مــن قبــو اتاــف اههــاش 
امل نيـــؤ الـــه تـــدعم ارنتمـــار، ور يـــيما صـــنا  الايايـــاش عاـــا اعاـــا ماـــتوق كـــو م اتحممـــوث   

 التمواوت 
تمنولوجيـــــا وارنتمـــــار جـــــز  مـــــن عمايـــــؤ يـــــايمؤ ت ـــــمو وايت را ـــــاش ييايـــــاش ال اـــــم وال -40

تصـــميم تاـــيف الايايـــاش وتنفيـــذ ا ورصـــد ا وتيفييمهـــات وقـــد ببـــت ا ـــا مفيـــدة لاماـــاعدة   جـــاوح 
الـــنهه ا اــــر ال ـــيم املغاــــو   ـــو التفمــــش   ارنتمــــار وو ـــر ييايــــاش    ـــذا اطــــالت وببتــــت  

 ج ااـي   ارة ارنتمـار وتـدعيم الصــ ش كـذليف فاةـدة تاـيف اريت را ـاش   ت زاـز فهـم احلاجـؤ 
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نــي الــوحاراش وا  اراش والوكــارش احلموميــؤ ونــي اليفاــاعي ال ــاق وا ــال ونــي األويــا  البحتيــؤ 
والصــناعؤت وقــد يــاعدش اريت را ــاش، ومتــت   ن ــا احلــارش، عاــا نــد  مــوار نــي اههــاش 

 الفاعاؤ الرةيايؤ   امن قاةماط قباهات 
مــا تتــار م ــماؤ  مــا  الاــبو المفياـــؤ مب اهــؤ النيفــاةه الــه ت ــإي   اميــاث كتـــشة  وتالبــاط  -41

مؤ ـــراش ارنتمـــارت وعـــا ة مـــا ايفت ـــر األمـــر مزمـــاط مـــن الـــنهه المميـــؤ والنوعيـــؤ، الـــه ختـــد  التـــواحثا 
 نينها جزةياط توافرا ميفاايد كميؤ موبوق مات 

ــــؤ ي التــــدرا  والنيفا ــــاش املت ايفــــؤ نايايــــؤ  -42 ــــا وارنتمــــار نــــي صــــنا  وا ال اــــم والتمنولوجي
ييايــاش الباــداث الناميــؤ  وراط مفيــداط   ااــي فهمهــم لتصــميم تاــيف الايايــؤ وتنفيــذ ات و مــن اث 
ااــاعد ذلــيف اا ــاط عاــا  عــم  مــه ال اــم والتمنولوجيــا وارنتمــار   ييايــؤ التنميــؤ عنــدما اتاــ  

 ياصا ونرا ها الناجحؤ يارياش جيدةت تيفييم جارس ناداث اترق  من اث تاتمد من ييا
واتمتـــو امـــد األ ـــداف الرةياـــيؤ املتوتـــاة مـــن التـــدرا  والنيفا ـــاش نـــي صـــنا  الايايـــاش  -43

وتــش م مــن اههــاش امل نيــؤ نارنتمــار، ومــن ايت را ــاش ييايــؤ ال اــم والتمنولوجيــا وارنتمــار،   
  ييايــاش الباــداث الناميــؤ وتــش م مــن املاــاعدة عاــا ناــورة فهــم م ــُإ لتاــيف الايايــؤ نــي صــنا 

اههـــاش امل نيـــؤ الـــه تـــؤ ي  وراط   امـــي الباـــد مـــن ااـــي ا اةـــ     ـــال ارنتمـــارت وقـــد ا ـــمو 
الوصول  ج  ذا الفهم امل ـُإ اـدااط، تاصـؤ ميتمـا واجـدش افمـار رايـخؤ  ـييفؤ وتايـؤ نابي تهـا 

)ااــام نــتث ارنتمــار مــدعوق نــنمم انتمــار(،  فيمــا ات اــم نارنتمــار، نــدرط مــن وجــو  تفمــش  اممــر
 وميتما واجدش ميفاومؤ  دادة لات اوث ني اجهزة احلمومؤ او اههاش امل نيؤ األترقت 

وا ــمو اهمـــر نـــي صـــنا  ييايـــاش مــن اتاـــف الـــوحاراش وا  اراش والوكـــارش احلموميـــؤ  -44
ا وارنتمــار وتابييفهــات واتــيح ذلــيف   ــاط مفيــداط لباــورة فهــم م ــُإ لــدور ييايــؤ ال اــم والتمنولوجيــ

ههــاش فاعاــؤ مــن   اراش اتافــؤ الوراــاش والــرلق واملصــااحاش فرصــؤ ارطــ   عاــا رلق جهــاش 
 م نيؤ اترق، و ر رلق قد تموث وجيهؤ اا اط و ث كا ت اتافؤت 

 وقــد امــوث مــن املفيــد اا ــاط اتبــا   ــه  قايمــر او  وث  قايمــر، ذلــيف اث ناــداث املنايفــؤ او -45
املنايفــؤ ا قايميــؤ الوامــدة كتــشاط مــا ت ــُإ   تصــاةه م ينــؤ  مــن اث ت ــمو ايايــاط لامناق ــاش 

 وتمومث فهماط م إكاط ني تايف الباداثت 
  

 االبتكار والقدرة اإلنتاجية -جيم 
 
اــرجح اث اواجــ  صــنا  الايايــاش تيــاراش م يفــدة   ظــو التحــول التمنولــوجر الاــرار    -46

كا  ارصـــــاناعر، والـــــتحمم ا  ، و  تـــــاا الااقـــــؤ ا  ـــــرا ، والاباعـــــؤ الت بيـــــؤ  ـــــارش متـــــو الـــــذ 
، وتاـــور عاـــم الورابـــؤ األمياةيـــؤ وعاـــوق احليـــاةت وا ـــزح  ـــذق (2)األن ـــا ، واواـــو امل ـــداش  ج نر يـــاش

__________ 

 اواو التمنولوجياش املا اؤ  ج تابييفاش ت غو عاا آرش عامليؤت  (2) 
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ارجا ــاش تزااــد الــإان، نــي اجهــزة وتابييفــاش ذاش قــدراش ارجاعيــؤ ماــر ة النمــو، مــا م ــو الــنمم 
 التمنولوجيؤ اكتر وعياط نبيئتها وايفاه من مث احلاجؤ  ج الت غيو او التوجي  الب ريت 

وتاوظَّــف  وقــد تــوفر النتــاةه األوليــؤ  ــذق التحــورش اليــد ال اماــؤ واــرر اليفــدرة الب ــراؤ لتااــوَّر -47
  تــدماش وصــناعاش متزااــدة ا نــدا  وا  تاجيــؤت نيــد اث التيفــدق التمنولــوجر   األجــو املتويــ، 
 ج الاواــو  مــن اث اتاــب     ااــؤ املاــاف   حوال امليــزاش امليفإ ــؤ نتمافــؤ اليــد ال اماــؤ ناعتبار ــا 

اـــا يـــبيو املتـــال امل ـــر   عـــام ط تنافاـــياطت وقـــد تمـــوث اريـــت اناش األوليـــؤ  فاعيـــؤ وقـــد تتـــوتا ع
 فــــيا األجــــورت نيــــد اث نايــــتااعؤ الباــــداث اا ــــاط ايتم ــــاف فــــرل جداــــدة ريــــتخداق ال اــــم 
والتمنولوجيــــا وارنتمــــار مــــن اجــــو تزواــــد قااعاصــــا ا  تاجيــــؤ مبيــــزة تنافاــــيؤ عــــدا ا فــــا  األجــــور 

 واحلوافز ال رابيؤت 
طـــرا تمنولوجيـــاش  ـــخمؤ    ـــال  وانبغـــر اث اؤتـــذ ن ـــي ارعتبـــار عامـــو آتـــر و ـــو اث -48

 -امل اومــاش وارتصـــارش ااــهو اكتـــر فـــتكتر  يفــو المفـــا اش وامل ـــارف ال ــمنيؤ  ذ ان ـــر اوتـــوق 
عاـــا  ــبمؤ ا  إ ــتت وا ـــزق ذلــيف   جــز  منـــ   ج  -مــن امل رفــؤ األكا  يـــؤ  ج الدرااــؤ التابييفيــؤ 

 ــت، و ــو اجــاق ادعمــ  دــو بيفافــؤ الوصــول فــتح  واةــر امل ــارف التيفايداــؤ تــزاةن م ارفهــا عاــا ا  إ 
املفتوا وارنتمـار وتيفايـم امل ـارف نف ـو ويـاةو التواصـو ارجتمـاعر وقواعـد اوتواـاشت و مـن اث 
تنمـــــر اجتماعـــــاش ا ـــــ ا  امليفباـــــؤ املت ـــــد ة الاـــــنواش    ـــــذق التاـــــوراش املاـــــتيفبايؤ وتتـــــيح لاـــــدول 

اث تاـاعد  ـذق ارجتماعـاش اا ـاط عاـا تابيـؤ  األع ا  فرصؤ لتبـا ل الت ـارس ذاش الصـاؤت و مـن
احلاجــؤ املاــتمرة  ج تياــش تيفايــم الت ــارس وامل ــارف املت ايفــؤ نايايــؤ ال اــم والتمنولوجيــا وارنتمــار 

 ني صنا  يياياش الباداث الناميؤت 
  

 تنظيم المشاريع من أجل التنمية -ثالثاا  
 

 دور تنظيم المشاريع في التنمية -ألف 
 
اهم يـــؤ ال امـــؤ ل مـــم املتحـــدة نـــدور تنمـــيم امل ـــارار   التنميـــؤت واعتمـــدش اهم يـــؤ  اقـــرش -49

، قرار ـــا األول ن ـــتث 2012ال امـــؤ،    ورصـــا الاـــان ؤ والاـــتي امل يفـــو ة   كـــا وث األول/ ااـــم  
(، الــــذي اعتــــ  تنمــــيم امل ــــارار ويــــياؤ A/RES/67/202مبا ــــرة األعمــــال احلــــرة مــــن اجــــو التنميــــؤ )

ولتويـــــير الفـــــرل املتامـــــؤ  -ر يـــــيما الباالـــــؤ والفيفـــــر  -ي لتحـــــدااش التنميـــــؤ املاـــــتدامؤ لاتصـــــد
، 2014لا مير، مبـن   ذلـيف الفئـاش اورومـؤ اجتماعيـاط، وتاصـؤ منهـا الناـا  وال ـباست و  عـاق 

طابـــت   ارة ال ـــؤوث ارقتصـــا اؤ وارجتماعيـــؤ  ج األو متـــا   عـــدا  تيفراـــر ايفـــدق  ج اهم يـــؤ ال امـــؤ 
 تث تنفيذ ذليف اليفرارت وكـاث التيفراـر مبتانـؤ وبييفـؤ م اومـاش ايايـيؤ ايـتاند  ليهـا   قـرار بـاث ن ـتث ن

( اعتمدتــــ  اهم يــــؤ    ورصــــا التايــــ ؤ A/C.2/69/L.14مبا ــــرة األعمــــال احلــــرة مــــن اجــــو التنميــــؤ )
يفيـــم التنميـــؤ ت وعـــزح  ـــذا اليفــرار  ور تنمـــيم األعمـــال اوــوري   ا2014والاــتي امل يفـــو ة   عــاق 
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املاـــتدامؤ و ـــد  عاـــا  ـــرورة تيفيـــيم اـــاا ييايـــاش ت ـــ ير تنمـــيم امل ـــارار وا واش قيـــاس ا بـــار 
 ومؤ رات ت 

، الــذي اعتمدتــ  الــدول األع ــا    األمــم 2030وجــدول اعمــال التنميــؤ املاــتدامؤ ل ــاق  -50
ايفيــــم التنميــــؤ  ،  ــــد  نيفــــدر اكــــ  عاــــا  ور تنمــــيم امل ــــارار  2015املتحــــدة   اااول/يــــبتم  
 ، عاا النحو املبي ا  اق: 8و 4املاتدامؤ، ر ييما ا دفي 

) ـــماث الت اـــيم اهيـــد املنصـــف وال ـــامو لا ميـــر وت زاـــز فـــرل الـــت ام  4ا ـــدف  )ا( 
: لالزاـــا ة نناـــبؤ كبـــشة   عـــد  ال ـــباس والمبـــار الـــذان تتـــوافر 4-4مـــدق احليـــاة لا ميـــر(، الغااـــؤ 

ؤ، مبـا   ذلـيف املهـاراش التيفنيـؤ واملهنيـؤ، لا مـو و ـغو وظـاةف رةيفـؤ وملبا ـرة لداهم املهاراش املنايب
 ل 2030األعمال احلرة  اول عاق 

)ت زاـــز النمـــو ارقتصـــا ي املاـــر  وال ـــامو لا ميـــر واملاـــتداق، وال مالـــؤ  8ا ـــدف  )س( 
املوجهــــؤ  ــــو  : لت زاــــز الايايــــاش3-8الماماـــؤ واملنت ــــؤ، وتــــوفش ال مــــو ال ةــــم لا ميـــر(، الغااــــؤ 

التنميـــؤ الـــه تـــدعم األ  ـــاؤ ا  تاجيـــؤ وفـــرل ال مـــو ال ةـــم ومبا ـــرة األعمـــال احلـــرة واليفـــدرة عاـــا 
ا نـــدا  وارنتمـــار، وت ـــ ر عاـــا   ـــفا  الاـــانر الر ـــر عاـــا امل ـــارار املتنا يـــؤ الصـــغر والصـــغشة 

 ؤلتواملتوياؤ احل م ودو ا، مبا   ذليف من ت ل احلصول عاا ا دماش املالي
نيــد اث تنمـــيم امل ـــارار مت ـــد  األوجـــ ت وأل ـــ  كـــذليف  منـــ  املاـــا ؤ نيفـــدر مهـــم   ايفيـــم  -51

ا ــداف التنميــؤ املاــتدامؤ والتــتبش نصــورة  مانيــؤ   ناــوا تااــاش مت ــد ةت و ــو  ــروري ريــتحدا  
ؤ احل ـم، الوظاةف وتام فرل ال مو، ر يـيما   قاـا  امل ـارار البالغـؤ الصـغر والصـغشة واملتويـا

الــذي اــوفر اتابيــؤ فــرل ال مــو   م مــم الباــداث  ففــر افرايفيــا جنــوس الصــحرا  مــت ط ااــتحد    
  املاةـؤ مـن فـرل ال مـوت واـوفر    ـا  امل ـارار البالغـؤ الصـغر والصـغشة واملتويـاؤ  80 ذا اليفاا  

واحلـد مـن اهـو  و احل م يب ط مهمـا لتحاـي ماـتوااش امل ي ـؤت وااـاعد عاـا اليف ـا  عاـا الفيفـر 
ا  ـــداق املاـــاواة وايفيـــم األمـــن الغـــذاةرت كمـــا ااـــاعد عاـــا  ـــماث ميـــاة صـــحيؤ لا ميـــر واـــت هم 

 نالرفاق، وتوفش الت ايم املنصف وال امو لاناس كافؤ، وت زاز امي املراة واملااواة ني اهنايت 
ة واملتويـاؤ احل ــم نيفــدر وميفار ـؤ نال ــركاش المـ ق، تتاــم امل ــارار البالغـؤ الصــغر والصــغش  -52

اعاــا مــن املرو ــؤ وارنتمــار، رتــم قيــو  املــوار ت لــذليف،  منهــا اث تاــا م   ايــتخداق امليــاق والااقــؤ 
واألرا ــر والغانــاش واملــوار  البحراــؤ وتش ــا مــن املـــوار  عاــا  ــو ماــتداقت و منهــا املاــاعدة عاـــا 

اا املاــتدامؤ، وت ــ ير صيئــؤ املــدث املاــتدامؤت التصــدي لتغــش املنــاخ، وت زاــز ادــا  اريــته ُ وا  تــ
وت ـــمو امل ـــارار البالغـــؤ الصـــغر والصـــغشة واملتويـــاؤ احل ـــم اا ـــاط ويـــياؤ مهمـــؤ لاتنواـــر والتصـــنير  
و منهــــا اث تاــــاعد عاــــا ننــــا  الاــــام نإتامــــؤ فــــرل جداــــدة ل فــــرا  تــــش الرا ــــي عــــن ماــــتوق 

 تم ي تهم، ر ييما   املناطم ا ارجؤ من  زاعاش
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ر نــد مــن نــذل جهــو  مناــيفؤ    ــال صــياتؤ الايايــاش وننــا  اليفــدراش مــن اجــو تــدعيم  -53

 ور تنمــيم امل ــارار   ايفيــم التنميــؤت وقــد تصــدق األو متــا   ــذا التحــدي نو ــ    طــار ييايــاش 
ومتاــم ومناــم   ماــاعدة صــنا  الايايــاش تنمــيم امل ــارارت واــدعو ا طــار  ج اتبــا   ــه  ــامو 

عاــا اداــد وناــورة وتنفيــذ تــدانش ييايــاتيؤ ن ــتث تنمــيم امل ــارار وت ــ ير امل ــارار البالغــؤ الصــغر 
والصــــغشة واملتويــــاؤ احل ـــــمت واتــــوتا ا طــــار ماـــــاعدة الباــــداث عاــــا تصـــــميم مبــــا راش وتـــــدانش 

ش األولواــؤ املإاناــؤ الاــتؤ و ــر: صــياتؤ ومؤياــاش مــن  ــت ا اث تــنها نتنمــيم امل ــارار    ــار
ايـإاتي يؤ وطنيــؤ لتنمـيم امل ــارار، وصيئـؤ البيئــؤ التنميميـؤ املتاــا، والنهـو  نــالتتيفيف    ـال تنمــيم 
امل ـارار وتنميــؤ املهـاراش ذاش الصــاؤ، وتياـش تبــا ل التمنولوجيـا وارنتمــار  وااـي فــرل الوصــول 

 ؤ ال بماشت ج التمواو  وت زاز الوعر و قام
، او  ـــرعت   تنفيـــذق، ن ـــر  مـــن التبـــاان 2012و فـــذش ا طـــار، ن ـــد  ط قـــ    عـــاق  -54

مـــن ناـــد  ج آتـــر، عـــدة ناـــداث منهـــا  كـــوا ور وال احاـــو وننمـــا وصهوراـــؤ تنزا يـــا املتحـــدة واهمهوراـــؤ 
 اات ش الدومينيميؤ وحمبانوي وتامبيا وتا ا والمامشوث و ي 

طـــــار، اعـــــد األو متـــــا  ا اة قيـــــاس ومؤ ـــــراش لتيفيـــــيم ماـــــتوق التيفــــــدق   وايـــــتنا اط  ج ا  -55
اطــارش الايايــاتيؤ الرةياــيؤ الاــتؤ والوقــوف عاــا التغــراش واداــد اولواــاش ا جــرا اش ا  ــافيؤت 
وا ر  ال ـمو الـوار    املرفـم  تي ـؤ  ـذا التيفيـيم   ناـد طبـم فيـ  األو متـا   ـه ا طـار، نتحداـد 

 ال  ف   البيئؤ الرا نؤ لتنميم امل ارارت  ارش اليفوة و 
 ليــو ييايــاش تنمــيم امل ــارار واعتمــا اط عاــا ا طــار، و ــر األو متــا  واما ــؤ المومنولــً،  -56

( نغيـــؤ التصـــدي لتحـــدااش ناالـــؤ ال ـــباست واتـــوتا الـــدليو  عـــم    ـــا  وت زاـــز 2015) ال ـــبانيؤ
الــنمم الوطنيــؤ الــه تــزو  ال ــباس مبهــاراش تنمــيم امل ــارار ومــا ختتاجو ــ  مــن مــوار  و ــبماش ملبا ــرة 
م ــرو  جــاري وتنميتــ    نيئــؤ تنميميــؤ م ةمــؤ لا ــباست وايفــإا الــدليو توصــياش ييايــاتيؤ ن ــتث 

مالـــؤ    ـــذا اطـــال كـــاث  ـــا ابـــر  90تنمـــيم امل ـــارار ال ـــبانيؤ وااـــا، ال ـــو  عاـــا  ـــو ت ـــ ير 
اقتصـا ي واجتمــاعر  مــايبت واطاــم الــدليو   منتـدق المومنولــً ل عمــال الت اراــؤ الــذي عيفــد   

 ت2015مالاؤ   ت ران التاا/ وفم  
عدة التيفنيـــــؤ وننـــــا  اليفـــــدراش ونايـــــتااعؤ األو متـــــا  واما ـــــؤ المومنولـــــً م ـــــاط تيفـــــد  املاـــــا -57

 نارعتما  عاا  طار الدليو  ج الباداث الراتبؤ   صيئؤ نيئؤ م ةمؤ لتنميم امل ارار ال بانيؤت 
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، ت ــرمف اليفــدراش ا  تاجيـــؤ نت ــا املـــوار  ا  تاجيــؤ وقـــدراش تنمــيم امل ـــارار وروانــ، ا  تـــاا -58

اله اد  م اط قدرة ناـد مـا عاـا   تـاا يـار وتـدماش وامنـ  مـن النمـو وارح  ـارت لـذا ايفـوق تـدعيم 
اليفــدراش ا  تاجيــؤ عاــا تياــش مهــاراش تنمــيم امل ــارار وتــراكم رلوس األمــوال والتيفــدق التمنولــوجر 

الباــداث  وروانــ، األعمــال الت اراــؤت وقــد عمــو األو متــا  نن ــا  ألكتــر مــن عيفــدان، عاــا ماــاعدة
الناميـؤ والباـداث الـه اـر اقتصـا اصا مبرماـؤ ا تيفاليـؤ عاـا ننـا  اليفـدراش ا  تاجيـؤ   قاـا  املؤياــاش 
الصـــغشة واملتويـــاؤ احل ـــم نوايـــاؤ نـــرامه لتاـــوار تنمـــيم امل ـــارار متـــو  م اتـــيف وروانـــ، األعمـــال 

 الت اراؤت 
ـــــدراباط  ج اك1988ومنـــــذ عـــــاق  -59 ـــــامه  م اتيـــــيف ت صـــــام   350 000تـــــر مـــــن ، قـــــدق نر 

ناــداط مــن الباــداث الناميــؤ واملــارة اقتصــا اصا مبرماــؤ ا تيفاليــؤ ملاــاعدصم عاــا  35م ــرو    اكتــر مــن 
ند  اعما م الت اراـؤ وتنميتهـا وتاوار ـات وتفيـد  رايـاش ايتيفصـاةيؤ اعـدصا مراكـز  م اتيـيف الوطنيـؤ 

غشة، واتــيح فرصــاط جداــدة لا مالــؤ واألعمــال نــتث ال  ــامه ازاــد نيفــدر كبــش م ــدل نيفــا  امل ــارار الصــ
الت اراــــؤ، وااــــا م   حاــــا ة المفــــا ة ودــــو ا  تاجيــــؤ، وختاــــن فــــرل وصــــول اصــــحاس امل ــــارار 

 امل اركي في   ج الزناةن واملوار  املاليؤت 
واتـــــوتا نر ــــــامه روانـــــ، األعمــــــال الت اراــــــؤ اررتيفـــــا  نيفــــــدراش املـــــزو ان اوايــــــي وتياــــــش  -60

  ي يــو اليفيمــؤ ال امليــؤ نارعتمــا  عاــا رواناهــم الت اراــؤ مــر  ــركاش  وليــؤ او حايــؤ   ا ــدماجهم
ــــا   ــــذا    ــــامه األو مت ــــؤ الفاةــــدة  9كــــ قت و فــــذ نر  ــــؤ ومتبا ل ــــاا فرصــــاط جو را ــــؤ، وات ناــــداث  امي

ل ــركاش حايـــؤ وفــرو  اجنبيـــؤت و ذ ااــ ا ال  ـــامه  ج ناــوا ا ـــداف التنميــؤ املاـــتدامؤ، فيفــد ا مـــه 
صـــورة تدرميـــؤ مبـــداي ال ـــمول واريـــتدامؤ، وحا  مـــوافز ومـــوار  اليفاـــا  ا ـــال مـــن اجـــو اعتمـــا  ن

 امل ااش البيئؤ و ماث اريتفا ة من   ماا افيفر فئاش الاماث ر ييما   األويا  الرافيؤت
و   ذا الاياق  فـذ األو متـا  م ـروعي   صهوراـؤ تنزا يـا املتحـدة وحامبيـا مـدف ت ـ ير  -61

روان، األعمال الت اراـؤ   يااـاؤ قيمـؤ الاـيامؤ املاـتدامؤ والبنـا  املراعـر لابيئـؤت وايفـدق امل ـروعاث 
 عمـــاط  ج املـــزو ان اوايـــي الصـــغار ملاـــاعدصم عاـــا تابيـــم امل ـــااش البيئيـــؤ لا ـــركاش عـــ  الوطنيـــؤ 

نت ـــي املهم ـــي   وتاــوار عيفايـــؤ تنمـــيم امل ــارار لـــدق اصـــحاس امل ـــارار الفيفــرا    األراـــاف وامل
املـــدثت وتغـــدو روانـــ، األعمـــال الت اراـــؤ عاـــا  ـــذا النحـــو ا اة لتممـــي املؤياـــاش اوايـــؤ الصـــغشة 
واملتوياؤ احل م، مبـا فيهـا امل ـارار الرافيـؤ الصـغشة، مـن تنواـر   تاجهـا و  ـافؤ قيمـؤ  ليـ ، وامل ـاركؤ 

 من مث مبزاد من الف اليؤ    مم ا  تاا الدوليؤت 
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واــؤ ي تنمــيم امل ــارار  وراط رةياــياط   ناــوا ا ــداف التنميــؤ املاــتدامؤت نيــد اث ايفيــم ابــرق  -62
  ننـــا  اليفـــدراش ا  تاجيـــؤ وت زاـــز امل ـــارار البالغـــؤ الصـــغر والصـــغشة واملتويـــاؤ احل ـــم  والتصـــدي 

فئــاش لتحـدااش النمـو املاـتداق وال ــامو لا ميـر  وااـي ظـروف م ي ــؤ األفـرا ، و اصـؤ ا ـ ف 
الاــماث متــو الناــا  وال ــباس، امــور اتــاا  ج جهــو  مناــيفؤ تمفــو اتبــا   ــه  ــامو وجــامر  حا  
ت ــ ير تنمــيم امل ــارارت وانبغــر اث ايفــوق ذلــيف الــنهه عاــا ايــإاتي ياش وييايــاش طوااــؤ األمــد، 
ا و صــيه مـــوار  كافيـــؤ، ونــرامه لبنـــا  اليفـــدراش، وآليــاش تيفيـــيم ورصـــد ف الــؤ، وتناـــيم وت ـــاوث عاـــ

صيــــر املاــــتوااش، وتبــــا ل املماريــــاش اهيــــدة والــــدروس املاــــتفا ةت لــــذا ات ــــي عاــــا األو متــــا  اث 
اواصــو التصــدي نصــورة  ــاماؤ ملاــتلؤ تنمــيم امل ــارار وتاــوار املؤياــاش الصــغشة واملتويــاؤ احل ــم 

 ا  ناعتبــار ذلـــيف جـــز اط اصــي ط مـــن جـــدول اعمــال التنميـــؤ ال ـــاملرت و مــن اث تنمـــر اجتماعـــاش ا ـــ
امليفباــؤ املت ــد ة الاــنواش    ــذا ال مــو، وتتــيح لاــدول األع ــا  مزاــداط مــن الفــرل لتبــا ل الت ــارس 

    ذا اطالت 
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قتترائن اإلصتتالح فتتي اتفاقتتات االستتتثمار الدوليتتة الحديثتتة: الحفتتا  ةلتت    

 ح  التنظيم
 

اممـــــاق امل ا ـــــداش: تيـــــاراش  صـــــ ا 
 اتفاقاش اريتتمار الدوليؤ

 طار األو متا  
لاياياش 
 )ا(اريتتمار

م ا داش اريتتمار 
التناةيؤ امل مؤ   الفإة 

1962-2011 
م ا دة(  862)

 )النابؤ املئواؤ(

م ا داش اريتتمار 
التناةيؤ امل مؤ   الفإة 

2012-2014       
   م ا دة( 40)

 )النابؤ املئواؤ(
 65 10 1-1-1 الداباجؤ

ال امــــؤ  ــــمن  مــــه مصــــاة الايايــــؤ 
    ا داف امل ا دة

 45 5 1-1-2   ت راف اريتتمار امل مول
  مــــــه ممــــــم صــــــراح ااــــــتب د ا واعــــــاط 

 حد ة من األصول
   

 58 7 2-2-2 ت راف املاتتمر امل مول
     مه  ر  احلرماث من املنافر

 33 3 2-2-4 م اماؤ الدولؤ األوج نالرعااؤ
نيـــاث عـــدق ار ابـــاق عاـــا املاـــتتمران 

اممـــــاق تاـــــواؤ مناحعـــــاش  -ا تـــــران 
 الدول   اتفاقاش اريتتمار الدوليؤ

   

 40 4 1-3-4 امل اماؤ ال ا لؤ واملنصفؤ
ـــــــــــــــــــــؤ  ـــــــــــــــــــــار امل اما ا  ـــــــــــــــــــــارة  ج م ي

 األ  /اليفا وث الدو  ال ر 
   

 35 4 1-5-4  ز  املاميؤ تش املبا ر
و ـــــــــر م ـــــــــااش تتتـــــــــذ ا اوـــــــــاكم   

 احلاباث
   

 70 8 2-7-4 احلر يفو األموال 
 مــه مــارش عــدق تيفيــد عنــدما اواجــ  
ميــزاث املــدفوعاش صــ وناش  ــدادة او 
 تمهر احماش ماليؤ واقتصا اؤ اترق

   

 58 12 1-1-5 ايتتنا اش الايايؤ ال امؤ
 مــــــــه ايــــــــتتنا اش تت اــــــــم نالايايــــــــؤ 

 ال امؤ
   

 : األو متا تاملصدر
ا ـــش الإقـــيم  ج ا يـــاراش الايايـــاتيؤ امل رو ـــؤ   جـــدول لا يـــاراش الايايـــاتيؤ رتفاقـــاش  )ا( 

 طـــــار ييايـــــاش اريـــــتتمار مـــــن اجـــــو ايفيـــــم التنميـــــؤ ، 2015اريـــــتتمار الدوليـــــؤل )اهـــــز  الـــــف(، األو متـــــا ، 
  تاملاتدامؤ
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 نتائج تطبي  أداة القياس الخاصة بإطار سياسات تنظيم المشاريع  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ت زاز الوعر و قامؤ ال بماش صيئؤ البيئؤ التنميميؤ املتاا

 ااي فرل الوصول  ج التمواو

 تياش تبا ل التمنولوجيا وارنتمار

النهو  نالتتيفيف    ال تنميم امل ارار 
 وتنميؤ املهاراش ذاش الصاؤ

 صياتؤ اريإاتي يؤ الوطنيؤ لتنميم امل ارار


