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أوالا -االستنتاجات املتفق عليها

ألف -من القرارات إىل اإلجراءات :االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّ ينفةإلين إل ةا
خطة التنمية املستدامة لعام  - 2030االستثمار
(البند (4أ) من جدول األعمال)

إلن جلنة الستثمار واملشاري والتنمية،
إلذ تالحظ م القلق أن التدفقات الستثمارية مل ترج إلج املسنتوايت النك كاننل عليهنا
قبنل حنندوأل األ منة ،وأرننا تراجعنل زشننكل ملحننوم يف العديند مننن املننا ق الناميننة ،ول سننيما يف
أشدها ضعف ا،
وإلذ تالحننظ أيض ناا أمهيننة السننتثمار اخلننا يف حتقيننق أهنندام التنميننة املسننتدامة ،ودور
وكننالت تشننجي السننتثمار ووكننالت تشننجي السننتثمارات اخلارجننة يف توجيننه السننتثمار ننو
الق اعات ذات الصلة زتحقيق أهدام التنمية املستدامة،

وإلذ تن ننو ابل نندعم الفع ننال م ننن حي ننق التكلف ننة املق نندم م ننن م ن ر األم ننم املتح نندة للتج ننارة
والتنمي ننة (األونكت نناد) لتلن ن اجله ننود ،مب ننا يف ذلن ن ع ننن ري ننق زرانجم ننه املتعلق ننة زتش ننجي وتيسن ن
الستثمار ،استنادا إلج إل ار سياسات الستثمار من أجل التنمية املستدامة،

 -1ت لننب إلج األمانننة أن توانننل دعمهننا لبننناء القنندرات يف جمننال الس ن اتيجيات
والسياس ن ننات واألدوات واملمارس ن ننات الرامي ن ن نة إلج تعزي ن ننز الس ن ننتثمار يف حتقي ن ننق أه ن نندام التنمي ن ننة
املستدامة ،مبا يف ذل من الل قائمة األونكتاد لإلجراءات العاملية من أجل تيس الستثمار؛
 -2تش ننج األمان ننة عل ننل موان ننلة دع ننم تب ننادل ونش ننر أفض ننل املمارس ننات يف جم ننال
تشن ننجي السن ننتثمار ،مبن ننا يف ذل ن ن عن ننن رين ننق ج ن نوائز تشن ننجي السن ننتثمار يف أهن نندام التنمين ننة
املستدامة؛
 -3تع ن ننرب ع ن ننن ارتياحه ن ننا للع ن ننرة ال ن نناه قدمت ن ننه األمان ن ننة ألح ن نندأل ال اه ن ننات
والسياسننات العامليننة يف جمننال السننتثمار واملشنناري مننن أجننل التنميننة؛ وتنندعو األمانننة إلج موانننلة
اءزالغ عن ها ال اهات ورند أثرها علل التنمية؛
 -4تت ل ن ن إلج ن نندور تقري ننر الس ننتثمار الع نناملي لع ننام 2018؛ وت ل ننب موان ننلة
إلدم ننات نت ننائر التقري ننر يف عم ننل األونكت نناد املس ننتمر يف جم ننال زن نناء الق نندرات ،ويف إلثن نراء امل ننداولت
احلكومي ننة الدولي ننة ،فضن نالا ع ننن املناقش ننات السياس نناتية ال ننك تنظمه ننا من ننازر أ ننرى معني ننة زوضن ن
السياسات ذات الصلة ،مبا يف ذل منتدى الستثمار العاملي لألونكتاد لعام 2018؛
 -5تشننيد زننربانمر اسننتعراة سياسننة السننتثمار ،مبننا يف ذل ن ا تتننام استعراضننها
اءقليمن نني األول لسياسن ننة السن ننتثمار؛ وطنن ننو امبين ننا ومن قن ننة جنن ننوب شن ننر أورواب علن ننل ن نناح
الستعراضني املتعلقني هبما؛
 -6تن ننو ز نندور استعراض ننات سياس ننات الس ننتثمار ومتازع ننة التنفي ننا ك ننسداة أساس ننية
لنندعم تقنندم البلنندان ننو حتقيننق أهنندام التنميننة املسننتدامة ،مبننا يف ذل ن مننن ننالل ت بيننق إل ننار
سياسن ن ننة الس ن ن ننتثمار م ن ن ننن أجن ن ننل التنمي ن ن ننة املس ن ن ننتدامة؛ وت لن ن ننب إلج األمان ن ن ننة أن توان ن ن ننل إلج ن ن نراء
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الستعراضننات ،زننناء علننل لننب النندول األعضنناء ،يف السننيا احلكننومي النندو  ،موانننلةا لتب نادل
املمارسات الفضلل؛ وتشجي البلدان الشريكة علل تقدمي الدعم املا للربانمر؛
 -7تشنج األمانننة علنل موانننلة نشننر إل نار سياسننات السننتثمار منن أجننل التنميننة
املسننتدامة ،مبننا يف ذلن عننن ريننق تقنندمي املسنناعدة التقنيننة ،وزننناء القنندرات ،وحتقيننق توافننق ا راء،
مبا يف ذل علل املستويني الو ين واءقليمي.

ابء -من القرارات إىل اإلجراءات :االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّ ينفةإلين إل ةا
خط ة ةةة التنمي ة ةةة املس ة ةةتدامة لع ة ةةام  - 2030املش ة ةةاريع وتينفلفجي ة ةةا املعلفم ة ةةات
واالتصاالت
(البند (4ب) من جدول األعمال)

إلن جلنة الستثمار واملشاري والتنمية،
إلذ تك ننرر دكي نند ال نندور احمل ننوره لتنظ ننيم املش نناري يف حتقي ننق أه نندام التنمي ننة املس ننتدامة،
زونفه أحد أهم العوامل احملركة للنمو القتصاده واستحداأل فر العمل،
وإلذ تالح ننظ أن ت ننوير تنظ ننيم املش نناري يت ل ننب م ننن احلكوم ننات األ ننا ززم ننام املب ننادرة،
واعتماد رر م سسي،
 -1تسن ننلم أبمهين ننة وفائن نندة إل ن ننار األونكتن نناد لسياسن ننات تنظن ننيم املشن نناري يف تقين ننيم
واستعراة وتعزيز سياسات تنظيم املشاري يف الدول األعضاء؛ وتونني زنشنر علنل ن نا واسن
من أجل املسامهة يف رسم السياسات وزناء القدرات ،وفقا للولية املنو ة زه؛

 -2ترحن ننب زوض ن ن اس ن ن اتيجيات لت ن ننوير تنظن ننيم املشن نناري تسن ننتهدم جمموعن ننات
سكانية زعينها ،مثل النساء واملهاجرين والشباب ،فضالا عن تنفيا زرامر لبناء القدرات امل لوزنة،
مبا يف ذل زرانمر ت وير املشاري (إلمربيتي ) وزرانمر روازط األعمال التجارية؛
 -3تث ننين عل ننل املس ننامهة القيم ننة ال ننك يق نندمها زن نرانمر األونكت نناد لتيسن ن األعم ننال
التجا ريننة؛ وتنندعو األمانننة إلج موانننلة تبننادل أفضننل املمارسننات يف جمننال إلنشنناء منننازر إللك ونيننة
لألنظمننة واءج نراءات اءداريننة ،فض نالا عننن اسننتحداأل وسننائل جلنناب السننتثمار مننن شننسرا أن
تيسر الستثمار يف حتقيق أهدام التنمية املستدامة؛
 -4تعيد دكيد الندور البنالا األمهينة للتكنولوجينات ،مبنا فيهنا تكنولوجينا املعلومنات
والتصننالت ،والزتكننار يف جمننال التجننارة والتنميننة ،ابعتبننار ذلن مننن أهننم العوامننل احملركننة للت ين
من أجل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة؛
 -5تسننلم أبن العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار ،مبننا يف ذل ن التكنولوجيننات اجلدينندة
والناشنن،ة ،يفننتا فاق نا جدينندة حلننل املشنناكل القائمننة منننا أمنند ويننل يف كثن مننن ا ننالت املث ن ة
للقلق الك يتم التصده هلنا عنن رينق أهندام التنمينة املسنتدامة ،وأن تنظنيم املشناري القنائم علنل
العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار مننن شننسنه أن يننوفر ،علننل وجننه التحدينند ،وسننيلة لسننتحداأل فننر
العمننل و كننني النسنناء والشننباب؛ وتسننلم كننال أبن الت ننور التكنولننوجي الس نري ي ننرح حتنندايت
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انة ابلنسبة للبلدان النامية الك تفتقر إلج قدرات تكنولوجية كافينة لتحقينق السنتفادة الكاملنة
من هاا الت ور التكنولوجي والزتكار؛
 -6تشن من التقنندير إلج الفرنننة املتاحننة للنظننر يف التجننارب العمليننة النك تبننني أن
تنظ ننيم املش نناري والزتك ننار يش ننكالن عنان ننر متكامل ننة ومتعاض نندة ل نندعم حتقي ننق أه نندام التنمي ننة
املستدامة؛
 -7تعرب عن ارتياحها جلودة احلوار السياسايت الاه جرى زشنسن دور السياسنات
العامة يف دعم إلنشاء وت وير مشاري ازتكارية تسهم يف حتقيق تنمية شاملة ومستدامة؛
 -8تس ننلم زض ننرورة توس نني ن ننا مناقش ننات األونكت نناد زش ننسن العل ننم والتكنولوجي ننا
والزتكننار أل نراة التنميننة ،لكنني تتننناول ،يف الننة أمننور ،األ ننر السياسنناتية اجلدينندة الننك تسننخر
العلم والتكنولوجيا والزتكار منن أجنل حتقينق تنمينة أكثنر ونولا واسنتدامةا ،مبنا يف ذلن يف سنيا
عمل األونكتاد علل مستوى السياسات والتعاون التقين؛
 -9ترحب ابلدور اجلديد لألونكتاد املتمثل يف مشاركته يف إلدارة فريق العمنل املشن
زننني الوكننالت التنناز ليننة تيس ن التكنولوجيننا؛ وتشننج علننل تقنندمي نتننائر عمليننة مننن جانننب فريننق
العمل ،من أجل دعم البلدان النامية يف جمال العلم والتكنولوجيا والزتكار أل راة التنمية؛
 -10ترحننب زتعنناون األونكتنناد من زنن التكنولوجيننا ألقننل البلنندان ننوا النناه أشنشننو
م را؛ وتشج األمانة علل التعاون م البن يف ا الت ذات الصلة خبربته الفنية ووليته؛

 -11ت ل ننب إلج األمان ننة أن توان ننل تيسن ن تب ننادل اخلن نربات وال ننتعلم املتب ننادل زش ننسن
سياسنات العلنم والتكنولوجيننا والزتكنار أل نراة التنمينة الشنناملة واملسنتدامة؛ وإلزقنناء اللجننة علننل
علم زت نور املمارسنات الفضنلل يف جمنال سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار أل نراة التنمينة
الش ن نناملة واملس ن ننتدام ة؛ وأن توان ن ننل يف ه ن نناا الص ن نندد تب ن ننادل األفك ن ننار من ن ن جلن ن ننة تس ن ننخ العل ن ننم
والتكنولوجينا أل نراة التنميننة؛ وأن تعمنل علنل إلدرات أفضننل املمارسنات منن هنناا القبينل يف جمننال
التعاون التقين وأنش ة زناء القدرات يف جمالت العلم والتكنولوجيا والزتكار.

اجللسة العامة اخلتامية
 24تشرين الثاين/نوفمرب 2017

اثني ا -مفجإل الرئيس
ألف -البياانت االفتتاحية
 -1أدج انئ ننب األم ننني الع ننام لألونكت نناد ابلبي ننان الفتت نناحي .د أدج زبي نناانت ثل ننو الوف ننود
التاليةث اهورية تنزانيا املتحدة ابسنم جمموعنة ال  77والصنني؛ والسنودان ابسنم ا موعنة األفريقينة؛
وابكسننتان ،ابسننم جمموعننة سننيا واحملننيط اهلننادز؛ والربا يننل ،ابسننم جمموعننة زلنندان أمريكننا الالتينيننة
ومن قة البحر الكارييب؛ ومصر؛ والصني؛ وتونس؛ ودولة فلس ني.
 -2وتناولل انئبة األمني العام لألونكتاد يف زيارنا الفتتناحي مسنسلة نقنس السنتثمارات يف
البلنندان الناميننة ،األمننر النناه يتعننني معاجلتنه مننن أجننل حتقيننق أهنندام التنميننة املسننتدامة .وأشننارت
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إلج أمهية الشراكة زني الق اعني العام واخلا يف سد ها الفجوة ،ما يستدعي اختاذ رر خمتلط
جيم ن ز ننني الس ننتثمار واملش نناري والتكنولوجي ننا وسياس ننات الزتك ننار .ولفت ننل النتب ننا إلج خمتل ننف
الصننكو الننك وضننعها األونكتنناد ءعننادة توجيننه اجلهننود املتعلقننة زتشننجي وتيس ن السننتثمار مننن
أجننل حتقيننق نتننائر التنميننة املسننتدامة ،ول سننيما األهنندام (1ب) و )2(8و(10ب) و،)3(17
وسننل ل الضننوء علننل أثننر العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار يف حتقيننق األهنندام اء ائيننة يف جمننالت
من قبيل التنوي القتصاده وال اقة واألمن ال اائي.
 -3وأش ننارت انئب ننة األم ننني الع ننام إلج أن مك ننان احلكوم ننات أن ترك ننز عل ننل تيسن ن اجله ننود
املباولن ننة لن نندعم طي،ن ننة زي ،ن ننة مواتين ننة لألعمن ننال التجارين ننة واملس ن نناعدة يف ختفين ننف املخن ننا ر املرتب ن ننة
ابلسننتثمار يف الق اعننات ذات الصننلة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة .وابءضننافة إلج ذلن  ،أزننر ت
أن ا ستعراض ننات األونكت نناد لسياس ننة الس ننتثمار ه نني أداة رئيس ننية لتوجي ننه الس ننتثمار ننو حتقي ننق
األهدام ،وقد أثبتل فعاليتهنا ابلنسنبة ألهندام و ناايت طنددة ويف تشنجي السنتثمار األجننيب
املباشر مبا يتماشل م األولنوايت الو نينة للبلندان النك تكنون يف حاجنة ماسنة لنال  .وقالنل إلن
إلعادة توجيه جهود تشنجي وتيسن السنتثمار منن أجنل حتقينق نتنائر التنمينة املسنتدامة هنو أحند
األهدام الرئيسية املدرجة يف قائمة األونكتاد العاملية لإلجراءات املتعلقة زتيس الستثمار.
 -4وأ ا ،أكدت انئبة األمني العام أمهينة سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار زوننفها
املفتن ن اح لتحقي ننق األه نندام اء ائي ننة لأللفي ننة ،ولتعزي ننز األزع نناد القتص ننادية والجتماعي ننة للتنمي ننة
املسننتدامة ،إلج جانننب البعنند البي،نني .ويف هنناا الصنندد ،أشننارت إلج أن التكنولوجيننات ،مبننا فيهننا
تكنولوجينا املعلومننات والتصننالت ،تشننكل عننامالا حاسن ا لنه دثن علننل امل سسننات وعلننل حتقيننق
األهن نندام .وتناولن ننل سن ننهاب دور األدوات مثن ننل الستعراضن ننات املتعلقن ننة ابلعلن ننم والتكنولوجين ننا
والزتكار ،فضالا عن دور جلنة األمم املتحدة املعنية زتسخ العلم والتكنولوجينا أل نراة التنمينة،
الك يصب عملها زشكل مباشر يف عمل لية تيس التكنولوجيا التازعة لألمم املتحندة .وأشنارت
إلج أن جلنة الستثمار واملشاري والتنمية تض ل زدور رئيسي ،من الل مناقشناطا السياسناتية،
من أجل املسامهة يف تعزيز ويل األهدام اء ائية.
 -5وأعرزل عدة وفود عن قلقها زشسن استمرار ضعف تدفقات السنتثمار األجننيب املباشنر
إلج البلدان النامية .فقد تقلصل ها التدفقات إلج البلدان النامية يف سنيا زنسنبة  15يف املائنة،
واخنفضل التدفقات إلج أفريقيا وأمريكنا الالتينينة زنسنبة  3يف املائنة و 14يف املائنة ،علنل التنوا .
و ثلن ننل زع ن ن التفس ن ن ات هلن نناا ال ن ننا يف عن نندم اليقن ننني القتصن نناده وضن ننعف أسن ننعار السن ننل
األساسننية .ويف ضننوء أمهيننة التمويننل مننن جانننب الق ننا اخلننا والسننتثمار األجنننيب املباشننر يف
حتقيننق األهنندام اء ائيننة لأللفيننة ،أزننر ت عنندة وفننود احلاجننة امللحننة إلج ضننمان توجيننه السننتثمار
و ق اعات طددة تتعلق زتحقيق األهدام اء ائية.
 -6وأعرزننل عنندة وفننود عننن تقننديرها لننربانمر عمننل األونكتنناد املتعلننق ابلسننتثمار واملشنناري
وأمهيت ننه وأث ننر يف مس نناعدة البل نندان النامي ننة عل ننل حتقي ننق األه نندام اء ائي ننة لأللفي ننة ،و لب ننل إلج
األونكتنناد موانننلة دعننم البلنندان الناميننة يف النهننوة ابلتنميننة املسننتدامة .وعلننل وجننه اخلصننو ،
لحظننل زع ن الوفننود أن عمليننات اسننتعراة سياسننة السننتثمار وتقننارير متازعننة التنفيننا تشننكل
أداة قوين ننة لتقن نندمي املسن نناعدة التقنين ننة لالسن ننتثمار ولن نندعم ن ننة التنمين ننة املسن ننتدامة لعن ننام .2030
وسل ل وفود كث ة الضوء علل أمهية البحوأل والتحليالت الك جيريها األونكتناد زشنسن تندفقات
6

GE.17-23419

TD/B/C.II/37

الستثمار األجنيب املباشر ،وأثننل علنل البحنوأل والتحلنيالت يف إل نار سلسنلة تقنارير السنتثمار
العاملي .وفيما يتعلق زتقرينر السنتثمار العناملي لعنام 2017ث السنتثمار والقتصناد الرقمني ،أشنار
ثلو زع ا موعات اءقليمية إلج أن إل ار سياسات األونكتاد لالسنتثمار يف القتصناد الرقمني
مهم لتضييق الفجوة الرقمية.

 -7وتناولنل منندا الت العديند مننن الوفننود زنرامر األونكتناد لبننناء القندرات ،مبننا يف ذلن يف
جمال تشجي الستثمار ،والستثمار املس ول ،وت وير املشاري  ،واحملاسبة واءزالغ .و لب ثلو
زع ن ا موعننات اءقليميننة إلج األونكتنناد موانننلة نشننر األ ننر السياسنناتية لألونكتنناد ،ول سننيما
إل ننار سياسننات السننتثمار مننن أجننل التنميننة املسننتدامة ،وإل ننار سياسننات تنظننيم املشنناري  ،و لبنوا
إلج امل ننا ني موان ننلة دع ننم األونكت نناد يف ه نناا ا ننال .وفيم ننا يتعل ننق زرس ننم سياس ننات الس ننتثمار
الدوليننة ،أثنننل عنندة وفننود علننل عمننل األونكتنناد املتعلننق ابءنننالح اتفاقننات السننتثمار الدوليننة،
وأشارت إلج دور األمانة يف تيس إلجراء مناقشات حكومية دولية مثمرة وشاملة للجمي .
 -8وأكدت اي الوفود أمهية عمنل األونكتناد يف تشنجي السنتثمار واملشناري دعمنا خل نة
التنمي ننة املس ننتدامة لع ننام  ،2030ول س ننيما م ننن ننالل استعراض ننات سياس ننات الس ننتثمار ،ال ننك
تشكل حافزا لتنفيا السياسات العامة املوجهة و حتقيق األهدام اء ائية ،فضالا عنن األعمنال
ذات الص ننلة ابملش نناري وتنظ ننيم املش نناري والعل ننم والتكنولوجي ننا والزتك ننار وتكنولوجي ننا املعلوم ننات
والتصننالت .ودرث ثل ننو زع ن ا موعننات اءقليمي ننة أح نندأل ال اهننات املتعلق ننة ابلس ننتثمار
األجنيب املباشر علل النحو املفصل يف تقرير الستثمار العناملي لعنام  ،2017ولحظنوا من القلنق
حنندوأل اخنف نناة عننام يف مس ننتوى تنندفقات الس ننتثمار إلج منننا قهم ننالل السنننوات األ ن ة.
وأكد ثل إلحدى ا موعات اءقليمية ما لالستثمار من دور حاسم يف تلبية احتياجات التموينل
املتعلق ابألهدام اء ائية ،وأثىن علل اجلهود الك يباهلا األونكتاد لتعزيز السنتثمارات وتوجيههنا
ن ننو مش ن نناري مقبول ن ننة مص ن ننرفيا تتعل ن ننق زتحقي ن ننق األه ن نندام اء ائي ن ننة والق اع ن ننات ذات الص ن ننلة.
وفيمن ننا يتعلن ننق ابلسن ننتثمار يف العلن ننم والتكنولوجين ننا والزتكن ننار ،قن ننال إلن ن ننة التنمين ننة املسن ننتدامة
لعننام  2030ل ميكننن أن تتحقننق إلل عننن ريننق ايدة حتسننني القنندرات التكنولوجيننة والزتكاريننة
للبلنندان الناميننة ،وتثبيننل ننل هننا البلنندان علننل ريننق التقننارب التكنولننوجي م ن القتصننادات
املتقدم ننة .وميك ننن لألونكت نناد توس نني ن ننا املناقش ننات ع ننن ري ننق اللجن ننة م ننن أج ننل رس ننم أ ننر
سياساتية جديدة تسخر العلم والتكنولوجيا والزتكار لتحقيق تنمية أكثر وولا واسنتدامةا ،مبنا يف
ذلن يف سننيا عمننل األونكتنناد علننل مسننتوى السياسننات والتعنناون التقننين .ولحننظ ثننل جمموعننة
إلقليمي ننة أ ننرى أن الت ننورات التكنولوجي ننة تس ننبب اض ن ن راابا ودث ننر عل ننل س ننو العم ننل والق نندرة
التنافسية لالقتصادات علل الصعيد الندو  .وابلنظنر إلج األثنر ن املتناسنب هلنا الت ن ات علنل
البلدان النامية ،وطدودينة قندرة هنا البلندان علنل التصنده والتكينف ،فقند كنان العمنل التحليلني
والتعاون التقين من جانب األونكتاد موض ترحيب.
 -9وأشاد ثلو زع ا موعنات اءقليمينة ابلفصنل املواضنيعي املتعلنق ابلقتصناد الرقمني يف
تقريننر السننتثمار العنناملي لعننام  ،2017وأشنناروا إلج فائنندة الرقمنننة لالقتصنناد العنناملي يف املسننتقبل
ودورهننا احملننوره يف حتقيننق األهنندام اء ائيننة .ويف هنناا الصنندد ،أعننرب ثننل إلحنندى ا موعننات
اءقليمية عن ارتياحنه ألن التقرينر لفنل النتبنا إلج هناا املوضنو اهلنام منن نالل إل نار سياسنايت
شامل زشسن الستثمار يف القتصاد الرقمي ،م ال كيز علل اتبا رر حتليلني كلني يشنمل البنينة
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األساسننية املاديننة و ن املاديننة والصننلة املهمننة زننني السننتثمار والرقمنننة مننن أجننل حتقيننق األهنندام
اء ائيننة .ومن اءشننارة إلج ش نوا ل العدينند مننن البلنندان فيمننا يتعلننق زتبعننات الفجننوة الرقميننة ،كننرر
ثننل جمموعننة إلقليميننة أ ننرى اللتنزام زتنفيننا سياسننات تكفننل سننرعة ت ننوير التكنولوجيننات الرقميننة
والستثمارات الرقمية دا ل املن قة.
 -10وع ننرة م نندير ش ننعبة الس ننتثمار واملش نناري يف األونكت نناد أح نندأل البي نناانت وال اه ننات
املتعلقة ابلستثمار .وذكر أن تدفقات الستثمار ظلل ،منا األ منة املالينة العاملينة ،يف مسنتوايت
أدىن من الاروة الك زل تها يف عنام  .2007وتراجعنل التندفقات السنتثمارية جمنددا زنسنبة  2يف
املائة يف عام  .2016وكان الشا ل األكرب هو النكمنا احلناد يف تندفقات السنتثمار األجننيب
املباشر إلج البلدان النامية وأقل البلندان نوا ،حينق تكنون الحتياجنات اء ائينة أكنرب .ورمبنا كنان
التبننا يف ننو اءنتننات العنناملي ننالل السنننوات األ ن ة سننببا يف ضننعف النمننو التجنناره .وكننان
متوسط معدلت و مبيعنات فنرو الشنركات األجنبينة والقيمنة املضنافة والعمالنة نالل السننوات
اخلمس املاضية أدىن من مستوايته الل الف ة نفسها قبل عام .2010
 -11ويف جمننال سياسننة السننتثمار ،أكنند منندير شننعبة السننتثمار تزاينند عنندم اليقننني يف الوقننل
ال نراهن ،والنزعننة احلمائيننة علننل الصننعيد الننو ين ،والتوقي ن زصننورة متزامنننة علننل اتفاقننات اسننتثمار
دولية جديدة ،وإلرناء العديند منن املعاهندات السنازقة ،وتزايند عندد حنالت تسنوية املنا عنات زنني
املس ننتثمرين وال نندول عل ننل الص ننعيد ال نندو  .و ل ننول راي ننة ع ننام  ،2017ارتف ن ن الع نندد اءا ننا
لتفاقن ننات السن ننتثمار الدولين ننة ليصن ننل إلج  3 322معاهن نندة .ويف جمن ننال تسن ننوية املنا عن ننات زن ننني
املستثمرين والدول ،زدأ النظر يف  62قضية جديدة يف عام  ،2016وهنا  35قضية زدأ النظر
فيهنا نالل األشنهر السنبعة األوج منن عنام  .2017و لنول راينة شنهر و /يولينه  ،2017زلننا
العدد اءاا لقضااي التحكيم املعروفة ضد زلدان مضيفة  817قضية .وندرت أحكام لصاحل
املس ننتثمرين يف  60يف املائ ننة م ننن القض ننااي ال ننك ا الب ننل فيه ننا اس ننتنادا إلج األس ننس املوض ننوعية.
واستجازة للشوا ل الك أزدطا الدول األعضاء زشسن ضرورة حشد الستثمار األجنيب املباشر من
أج ننل حتقي ننق األه نندام اء ائي ننة ،اقن ن ح م نندير ش ننعبة الس ننتثمار عق نند دورة اس ننتثنائية للجن ننة يف
عننام  2018تكننون مكرسننة لتعزيننز ننو السننتثمار األجنننيب املباشننر ،ول سننيما يف البلنندان الناميننة
وأقل البلدان وا.
 -12و ا بننل مننديرة شننعبة التكنولوجيننا واللوجسننتيات يف األونكتنناد اللجنننة زشننسن الت ننورات
األ ن ن ن ة يف جم ن ننال تس ن ننخ العل ن ننم والتكنولوجي ن ننا والزتك ن ننار أل ن ن نراة التنمي ن ننة .وأش ن ننارت إلج أن
التكنولوجيننا والزتكننار كنناان دائم ن ا مننن العنانننر األساسننية لتحقيننق التنميننة ،وأن التحننده املاثننل
زشننسن تنفيننا ننة التنميننة املسننتدامة لعننام  2030ينب نني التصننده لننه يف سننيا ت ننور تكنولننوجي
ن ن مس ننبو  ،م ن ن تكنولوجي ننات جدين نندة وانش نن،ة تتس ننم أبرن ننا متقارز ننة ومتكاملن ننة مث ننل الن نناكاء
النن ن ن ناعي وال ن ننتحكم ا والبي ن نناانت الض ن ننخمة وإلن ن ن ننل األش ن ننياء وال باع ن ننة ثالثي ن ننة األزع ن نناد
والبيولوجيا ال كيبية والتكنولوجيا النانوية .وأاتحل الرقمنة الفرنة ألساليب ازتكنار جديندة كنن
اجلهات الفاعلة احمللية وا تمعات احمللية يف البلدان النامية من املشاركة زنشاط أكرب وحتقيق املزيد
مننن النتننائر املهمننة لتحقيننق اءدمننات الجتمنناعي .وأنننبحل الزتكننارات أكثننر انفتاح نا زفضننل
التكنولوجيننات اجلدينندة الننك أدت إلج حتقيننق ختفيضننات كب ن ة يف التكنناليف .وم ن ذل ن  ،ومثلمننا
أشش ن ن إللين ننه يف تقرين ننر اقتصن نناد املعلومن ننات لعن ننام 2017ث الرقمنن ننة والتجن ننارة والتنمين ننة ،فن ننهن هن ننا
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التكنولوجيات السريعة الت ور واملتقارزة ت رح أيضا حتدايت كب ة أمنام الشنركات وا تمعنات النك
تكننون اجننة إلج التكيننف .وقنند أثننر ذل ن علننل القنندرة التنافسننية للشننركات وأدى إلج ح نندوأل
حالت من عدم التيقن زشسن مستقبل فر العمل ،وتعلم املهنارات النك ينب ني أن توفرهنا الننظم
التعليمية ،عالوة علل التسث علل كل جاننب تقريبنا منن جواننب احليناة القتصنادية والجتماعينة.
وقالننل إلن مننن الضننروره طي،ننة زي،ننة سياسنناتية داعمننة ل دهننار القتصنناد الرقمنني الناشننو ،و كننني
التكنولوجيات اجلديدة والناش،ة ،زشكل أعم ،من املسامهة يف حتقيق أهدام ة عنام ،2030
مب ننا يف ذلن ن ع ننن ري ننق حتقي ننق الش ننمول والس ننتدامة البي،ي ننة؛ وإلرس نناء األس ننس الس ننليمة للعل ننوم
والتكنولوجيا والزتكار؛ وإلجياد املسار الو ين املالئم لتنمية يوجهها العلم والتكنولوجيا والزتكنار؛
وتعزيز التعاون الدو يف جمالت العلم والتكنولوجيا والزتكار.
 -13وورد يف مافيكي ننانو ن ن وي ،ال نناه اعتم نند يف ال نندورة الرازع ننة عش ننرة مل ن ر األم ننم املتح نندة
للتجننارة والتنميننة ،أنننه ينب نني لألونكتنناد موانننلة تعزيننز ز نرانمر عملننه املتعلننق ابلعلننم والتكنولوجيننا
والزتكار ،مبا يف ذل استعراضات سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار ،وتعزينز عملنه الرامني
إلج تنندعيم املكاسننب اء ائيننة النااننة عننن القتصنناد الرقمنني والتجننارة اءلك ونيننة ،وتفعينل عمليننة
إلنشاء فريق رباء حكنومي دو معنين ابلتجنارة اءلك ونينة والقتصناد الرقمني .ويف هناا الصندد،
أشار مدير شعبة الستثمار إلج أن تقرير اقتصاد املعلومات لعام  2017تناول دث الرقمنة علنل
التجارة والتنمية ،وأن مبادرة التجارة اءلك ونية للجمي ل تزال تاب املزيند منن الشنركاء اجلندد
حي ننق زل ننا ع ننددهم  26يف الوق ننل ال نراهن .وفيم ننا يتعل ننق ابملس نناعدة التقني ننة ،ا إل ننال ز نرانمر
جديد ءجراء تقييم سري ملدى اجلاهزية ملمارسة التجارة اءلك ونية ،وا تنفيا يف ثالثة من أقل
البلنندان ننوا .ويسننعل األونكتنناد إلج تعزيننز أوجننه التننآ ر زننني األعمننال الفنيننة املتعلقننة ابلتكنولوجيننا
املض ل هبا من جانب ا لس القتصاده والجتماعي والعملينات احلكومينة الدولينة لألونكتناد،
مب ننا يف ذلن ن يف س ننيا دور زون ننفه أمان ننة للجن ننة املعني ننة زتس ننخ العل ننم والتكنولوجي ننا أل ن نراة
التنمية ،وهي أعلل هي،ة استشارية حكومية دولينة يف منظومنة األمنم املتحندة معنينة زتسنخ العلنم
والتكنولوجيننا والزتكننار أل نراة التنميننة .وتعكننف اللجنننة حالينا علننل دراسننة املوضننوعني التنناليني
اللاين حيظيان ابألولويةث دور العلم والتكنولوجينا والزتكنار يف حتقينق ايدة كبن ة يف نسنبة ال اقنة
املتجددة لول عام 2030؛ وزناء كفاءات رقمية من أجل الستفادة من التكنولوجيات القائمة
والناش،ة ،م ال كيز زشكل ا علل البعد اجلنساين والبعد املتعلق ابلشباب.
 -14وأ ن ا ،تننناول منندير شننعبة السننتثمار الت ننورات األ ن ة زشننسن إلج نراءات تعزيننز عم ننل
األونكتنناد يف جمننال العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار .أولا ،يش ن األونكتنناد يف توجيننه فريننق العمننل
املش زنني الوكنالت لينة تيسن التكنولوجينا ،وسنيعمل علنل ضنمان حتسنني املواءمنة زنني عمنل
ا لين ننة وأنش ن ن ة األونكتن نناد يف جمن ننال العلن ننم والتكنولوجين ننا وعمن ننل اللجنن ننة املعنين ننة زتسن ننخ العلن ننم
والتكنولوجيا أل راة التنمية .واثني ا ،سيشار األونكتاد يف الجتما األول لس إلدارة مصرم
التكنولوجيننا ألق ننل البلنندان نوا ،مننن أج ننل مناقشننة ز نرانمر عمننل املص ننرم ننالل الس نننة األوج،
وسيشار الل عام  2018يف إلجراء عدة استعراضات للسياسات املتعلقة ابلعلنم والتكنولوجينا
والزتكننار لصنناحل أقننل البلنندان ننوا .ومنننا النندورة الثامنننة للجنننة ،أ ننز األونكتنناد استعراضننات مننن
هاا القبيل لثنني من البلدان .وستستخدم منهجية جديندة يف الستعراضنات القادمنة ،منن أجنل
التصننده زفعاليننة أكننرب لتحنندايت التنميننة املسننتدامة .واثلثنا ،يتننوج األونكتنناد تنفيننا زنرانمر جدينند
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لبننناء القنندرات للتنندريب يف جمننال السياسننات املتعلقننة ابلتكنولوجيننا ،وذل ن ابلتعنناون م ن أعضنناء
رين يف فريق العمل املش زني وكنالت ،ومنن املقنرر إل نا أول نشناط يف م لن عنام 2018
يف رب سيا ابلتعاون م جلنة األمم املتحدة القتصادية والجتماعية ل ري سيا.

ابء -تقارير اجتماعات اخلرباء

(البند  3من جدول األعمال)

 -1تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنفات صشأن االستثمار واالصتيار وتنظيم املشةاريع مةن أجة
صناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة ،عن أعمال دورته اخلامسة
(البند (3أ) من جدول األعمال)
 -15عرضل تقر َير الدورة رئيسةش اجتما اخلنرباء املتعندد السننوات زشنسن السنتثمار والزتكنار
وتنظيم املشاري من أجل زناء القدرات اءنتاجية والتنمينة املسنتدامة ،عنن أعمنال دورتنه اخلامسنة.
وق نند ض ننم الجتم ننا ال نناه اس ننتمر ثالث ننة أايم تقريبن نا  230م ننن أن ننحاب املص ننلحة م ننن جمتمن ن
الستثمار والتنمية ،فوضعوا رؤية مش كة ءنالح ينحو منحنل التنمينة املسنتدامة لنظنام اتفاقنات
الس ننتثمار الدولي ننة .وقن نند أج ننرى اخل ن نرباء تقييم ن ن ا جله ننود اءن ننالح وتقن نناسوا أفض ننل املمارسن ننات
والنندروث املسننتفادة ،وان لق نوا يف مننداولطم مننن املبننادرات واألدوات السياسنناتية لألونكتنناد مثننل
إل ار سياسات الستثمار من أجل التنمية املستدامة ،و ار ة ال ريق منن أجنل إلننالح اتفاقنات
الستثمار الدولية ،فضنالا عنن اخلينارات العشنرة النك قندمها األونكتناد للمرحلنة  2منن اءننالح.
وحنندد الجتمننا التحنندايت الننك تواجههننا البلنندان عننند الشننرو يف هننا املرحلننة مننن اءنننالح
واق ح حلولا لالنتقال إلج نظام مييل زصورة أكرب و التنمية املستدامة.
 -16و ننالل املناقش ننة ال ننك أعقب ننل ذلن ن  ،أش نناد ع نندة من نندوزني ابرتف ننا ومس ننتوى املش نناركة
الشاملة واجلودة العالية للمناقشات والواثئق ،و لبوا عقد املزيد منن الجتماعنات منن هناا القبينل
ملناقشنة هناا املوضنو  ،وأكنندوا دور األونكتناد زوننفه املننرب النندو للعمنل املتعلنق ابلسنتثمار مننن
أجل التنمية املستدامة.
 -17وأحا ل اللجنة علما ابلتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.II/MEM.4/15
 -2تقرير فريةق اخلةرباء اويةفمل الةدوع العامة املعةي ابملعةايي الدوليةة للمحاسةبة واإلصة
دورته الراصعة والث ثني
(البند (3ب) من جدول األعمال)

عةن

 -18عننرة رئ ننيس فري ننق اخل ننرباء العام ننل احلك ننومي ال نندو املع ننين ابملع نناي الدولي ننة للمحاس ننبة
واءزالغ تقرير الفريق الصادر عن دورته الرازعة والثالثني .وقد ركزت املناقشات أثناء الندورة علنل
املوضنوعني التنالينيث تعزينز إلمكانيننة مقارننة اءزنالغ عنن السننتدامة ،مبنا يف ذلن ا تينار امل شنرات
األساسية ءزالغ الشنركات عنن املسنامهة يف حتقينق أهندام التنمينة املسنتدامة؛ ودور اءفصناح يف
تقيننيم املخننا ر وحتسننني جنندوى اءزننالغ مننن قبننل الشننركات يف نننن الق نرار .وأشننار ال نرئيس إلج
جمموعة متنوعة من األنش ة الك اض لعل هبا األمانة الل ف ة ما زني الدورات من أجل تعزيز
عمل فريق اخلرباء.
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 -19وفيما يتعلنق ابلبنند األول منن جندول األعمنال ،كنان فرينق اخلنرباء قند سنلط الضنوء علنل
التقنندم الكب ن النناه أحر تننه األمانننة يف إل ننار ا موعننة املق حننة مننن امل شنرات املتصننلة ابألهنندام
األساسية ءزالغ الشركات ،و لنب إلج األونكتناد إلحنرا تقندم يف عملنه منن نالل مين وثيقنة
توجيهيننة .وفيمننا يتعلننق ابلبننند الثنناين مننن جنندول األعمننال ،أكنند فريننق اخل نرباء أن الكشننف عننن
املخنا ر يسناهم زصنورة أساسننية يف تعزينز إلجيناد زي،نة اسننتثمارية مالئمنة ،ويعنز العملينات املسننتن ة
لص ننن القن نرار ،و ل ننب إلج األمان ننة أن توان ننل تيسن ن تب ننادل املمارس ننات اجلي نندة يف ه نناا ا ننال.
ويف إل ار أنش ة أ رى ،نظر فريق اخلرباء يف موضوعني مها اخلربات املتعلقنة زتنفينا أدوات ت نوير
احملاسبة ،واحملاسنبة واءزنالغ منن قبنل امل سسنات الصن رى وامل سسنات الصن ة واملتوسن ة احلجنم
كوسننيلة لتحقيننق اءدمننات املننا  .و لننب فريننق اخل نرباء إلج األمانننة موانننلة حتننديق هننا األداة،
ودع ننا األمان ننة إلج موان ننلة العم ننل يف مس نناعدة ال نندول األعض نناء عل ننل تنفي ننا املمارس ننات اجلي نندة
املتعلقة زتعزيز اءدمات املا للمشناري الصن رى وامل سسنات الصن ة واملتوسن ة احلجنم .وأضنام
النرئيس أن التقننارير الننك تعنندها األمننم املتحنندة ينب ني أن تكننون سننهلة الفهننم لتسننتفيد منهننا شنرائا
كب ة من ا تم .
 -20وأحا ن ن ننل اللجنن ن ننة علم ن ن نا ابلتقرين ن ننر ال ن ن نوارد يف الوثيقن ن ننة  ،TD/B/C.II/ISAR/83وأقن ن ننرت
السننتنتاجات املتفننق عليهننا مننن جانننب فريننق اخلنرباء علننل النحننو النوارد يف التقريننر ،ووافقننل علننل
جدول األعمال امل قل الاه اق حه فريق اخلرباء للدورة اخلامسة والثالثني.

جيم -من القرارات إىل اإلجراءات :االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّ ينفةإلين إل ةا
خطة التنمية املستدامة لعام 2030
(البند  4من جدول األعمال)

 -1مةةن الق ةرارات إىل اإلج ةراءات :االسةةتثمار وتنميةةة املشةةاريع صفهةةفهما ِّ ينف ةإلين إل ةةا خط ةةة
التنمية املستدامة لعام  - 2030االستثمار
(البند (4أ) من جدول األعمال)
 -21يرك ننز ه نناا اجل ننزء عل ننل ي ننارات السياس ننة العام ننة ،واسن ن اتيجيات تش ننجي الس ننتثمار،
وأفضننل املمارسننات واألدوات العمليننة حلشنند السننتثمار األجنننيب املباشننر مننن أجننل حتقيننق أهنندام
التنمية املستدامة.
 -22ويف مالحظاته الفتتاحية ،كرر مدير شعبة الستثمار واملشاري دكيد الدور اهلنام الناه
ميكننن أن ي ديننه السننتثمار األجنننيب املباشننر يف سنند الفجننوة السنننوية البال ننة  2.5مليننار دولر زننني
مسننتوى السننتثمار احلننا واملسننتوى الننال م لتحقيننق األهنندام اء ائيننة يف البلنندان الناميننة .وأشننار
إلج تقريننر السننتثمار العنناملي لعنام  2014النناه أونننل ابسننتحداأل جيننل جدينند مننن م سسننات
تش ننجي الس ننتثمار حي ننق وك ننالت تش ننجي الس ننتثمار عل ننل اعتم نناد اس ن ن اتيجيات ترك ننز عل ننل
األهدام اء ائية؛ وا تيار ق اعات مستهدفة تعلق زتحقيق األهدام اء ائية؛ وإلعداد وتسنويق
سلسننلة مشنناري مقبولننة مصننرفيا مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة؛ وإلقامننة ش نراكات جدينندة،
مبا يف ذل م الوكالت وامل سسات املعنية ابلستثمار املتجه إلج اخلارت.
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 -23وأثننناء حلقننة النقننا  ،أشننار أحنند املشنناركني إلج احلاجننة إلج رأث املننال احمللنني ،وذكننر أن
الستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يكمل جهنود الق نا العنام الرامينة إلج تعزينز حتقينق األهندام
اء ائية .وتركز البلدان علل استثمارات عاملينة وطلينة عالينة القيمنة تن ده إلج اسنتحداأل وظنائف
جي نندة؛ وت نندعم ط ننو األمي ننة الرقمي ننة والس ننتثمار يف جم ننال البح ننق والت ننوير؛ وتع ننز املس نناواة ز ننني
اجلنسني .وأشار املتحدأل إلج أن الربت ال ،علل سبيل املثال ،سنل عدة قوانني لتحسنني التنوا ن
زني اجلنسني ووض سياسات لجتااب الستثمار يف الق اعنات ذات الصنلة زتحقينق األهندام
اء ائيننة وال اقننة املتجننددة .وأكنند ال نرئيس أيض ن ا أمهيننة وجننود منظننور جنسنناين يف اي ن جمننالت
التجارة والتنمية ،ول سيما يف سيا التحقيق الكامل ألهدام التنمية املستدامة.
 -24وعننرة مشننار ننر يف حلقننة النقننا اخلي ننارات الس ن اتيجية لتشننجي الس ننتثمار يف
املشاري املتعلقنة زتحقينق األهندام ،وأشنار علنل سنبيل املثنال إلج جممن ننناعي أشنشنو يف إلثيوزينا
يضننم مرافننق مراعيننة للبي،ننة ءنتننات املنسننوجات واملالزننس ،وجممن خلنندمات املسننتثمرين يننوفر معاجلننة
النفنناايت وامليننا  ،ويتسننم زكفنناءة اسننتهال ال اقننة وت نوافر املسنناكن واملرافننق ال بيننة .وقنند اجتنناب
ا م أكثر من  20مستثمرا ووفر فر العمل للشباب ،وزل ل نسبة النساء العامالت فيه 80
يف املائة من العمالة.
 -25وعدد زع املشاركني يف حلقة النقا خمتلف رر الستثمارات املستدامة ،مبا يف ذل
نننناديق دمننني القنندرة علننل حتمننل ت ن املننناة ،والقننروة املقدمننة للمشنناري الص ن ة واملتوس ن ة
احلجنم ،وننناديق املشناري السنريعة األثنر .فعلننل سنبيل املثنال ،كننل شنركتان أوروزيتنان تعمننالن
يف جمننال ويننل التنميننة مننن تعزيننز النمننو القتصنناده املسننتدام عننن ريننق اسننتحداأل فننر عمننل
وإلينرادات ض نريبية ،وتعزيننز نقننل التكنولوجيننا ودعننم شننبكات املشنناري احملليننة .والتحنندايت املتعلقننة
ابلتمويل املستدام تشمل حشد رأث املال اخلا  ،واحلد من املخا ر وتقييم األثر.
 -26وأشننار أحنند املشنناركني إلج أن تيسن السننتثمار هننو احلننل املثننا ء الننة احلنواجز ،وذل ن
حتدينندا عننن ريننق تبسننيط اءجنراءات والشننفافية ،وأورد علننل سننبيل املثننال قيننام وكننالت تشننجي
الس ننتثمار زت ننوف املعلوم ننات ع ننن امل ننوردين احمللي ننني .وم ننن ش ننسن ه ننا الوك ننالت احل نند م ننن تب نناين
املعلومات ،وهي ضرورية من أجل إلدرات امل شرات النوعية املتعلقة ابألهندام اء ائينة لندى تقينيم
املشاري  .واملبادرات اهلامة يف جما التجنارة والسنتثمار ،مثنل مبنادرة محنزام واحند رينق واحندم،
ميكن أن تعز الروازط عرب احلدود فيما خيس اهلياكل األساسية والعالقات امل سسية األقاليمية.
 -27وعق ننب الع ننروة املقدم ننة ننالل حلق ننة النق ننا  ،أش ننار أح نند املش نناركني إلج أن البل نندان
الص ة الك تفتقر إلج زي،ة أعمنال ارينة مناسنبة قند ل تكنون قنادرة علنل اجتنااب السنتثمارات
ذات الصلة زتحقيق األهدام اء ائية .ولال  ،من األمهية مبكان حتسني زي،نة األعمنال التجارينة
فيها .فعلل سبيل املثال ،ساعد زرانمر اللوائا التنظيمية اءلك ونينة لألونكتناد زننن علنل ختفني
الوقل الال م ءنشاء عمل اره من  40يوم ا إلج ساعة واحندة .وأشنشن،ل وكالنة مركزينة للتجنارة
والستثمار ،زدعم من األونكتاد ،وهي تعمل كمركز جام .
 -28أشار مشار ر يف حلقة النقا إلج أن التعاون الستثماره يشنكل حجنر الزاوينة يف
جهود التعاون اءقليمي احلالينة الرامينة إلج جناب السنتثمارات يف جننوب شنر أورواب .وقنال إلن
علل املنا ق طاولنة النرزط زنني الوظنائف النك تت لنب مهنارات عالينة واألعمنال التجارينة ،والتنوا ن
اجلنس نناين وطي ،ننة زي ،ننة مواتي ننة لألعم ننال التجاري ننة ،مب ننا يف ذل ن سياس ننات الس ننتثمارات التنافس ننية
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املتعلقن نة ابل نند ول إلج األسن نوا  ،فضن نالا ع ننن تق نندمي حن نوافز وختفيض ننات ضن نريبية وت ننوف من ننا ق
اقتصادية انة ،من زني أمور أ رى.
 -29وشنندد أحنند املننندوزني علننل أمهيننة اسننتعراة نظننم سياسننات السننتثمار مننن أجننل ضننمان
زي،ننة اسننتثمار جاذزننة ومواتيننة .ومننن املهننم تننوف منزير مننن تننداز السياسننة العامننة املناسننبة وترتيننب
أولننوايت السياسننات الننك ميكننن أن تقنن املسننتثمرين ابلسننتثمار يف زلنند مننا .واملعلومننات املسننتقاة
من الق ا اخلا تتسم زنفس القدر من األمهية ،مبا يف ذلن املعلومنات املقدمنة زشنسن العقبنات
واملثب ننات ن ن املقص ننودة .وعل ننق أح نند املش نناركني يف حلق ننة النق ننا عل ننل ال نندور اهل ننام لراز ننات
املستثمرين يف إلثيوزيا يف إل ال احلكومة علل العقبات الك تواجه الستثمار.
 -30وردا علننل سن ال زشننسن حجننم رأث املننال املنرتبط زتحقيننق األهنندام اء ائيننة ،ذكننر أحنند
املشناركني يف حلقننة النقننا أن هننا اسننتثمارات عامليننة زقيمنة  22ترليننون دولر راعننل ،إلج حنند
ما ،املعاي البي،ية والجتماعية واءدارية .وزشكل عام ،هنا استثمارات زقيمنة  35زلينون دولر
ميكن أن تصنف علل أرا اسنتثمارات من ثرة ،وكنان ثلثهنا موجنه نو أسنوا انمينة وانشن،ة هبندم
حتقيق عائدات سوقية .وأشار أحد املشاركني يف حلقة النقا إلج عدم اتسا زني النهر الو نية
واملتعددة األ رام يف جمال وض سياسات وقواعند السنتثمار ،وسنلط الضنوء علنل تشنظي نظنام
الستثمار الدو  .وأشار زعن املشناركني يف حلقنة النقنا إلج أن إل نار التعناون الندو يف جمنال
الستثمار اجة إلج مبادز تكفل تكناف الفنر  .وقند أشحنر تقندم يف جمنال التعناون الندو ن
أنه ل يوجد مثل هاا التعاون يف جمال الستثمار.
 -31وتناول أحد املنندوزني ابلتفصنيل األدوات النك اعتمندطا الكنام ون يف هناا ا نال ،والنك
تشننمل علننل وجننه اخلصننو قننانون السننتثمار اخلننا و ننة تصننني  ،وتنفيننا مبننادرة لألعمننال
التجارين ننة اءلك ونين ننة .واض ن ن ل ز ن نرانمر إلمربيتي ن ن زت ن ندريب أنن ننحاب املشن نناري يف الكن ننام ون،
ويعكف البلد علل وض اس اتيجية و نية لتنظيم املشاري يف سبيل تعزيز زي،ة تنظيم املشاري .
 -32ورح ننب زعن ن املن نندوزني زعم ننل األونكت نناد زش ننسن تش ننجي الس ننتثمار م ننن أج ننل حتقي ننق
األهنندام اء ائيننة .ولحننظ منندير شننعبة السننتثمار واملشنناري أن مثننل هننا األنش ن ة تننندرت يف
سيا جمموعنة إلجنراءات األونكتناد املتعلقنة ابلسنتثمار منن أجنل حتقينق األهندام اء ائينة ،والنك
تشننمل جمموعننة تننداز ميكننن أن تعتمنندها احلكومننات ووكننالت تشننجي السننتثمار لكنني تبننادر
ابسننتهدام مشنناري تتعلننق زتحقيننق األهنندام اء ائيننة .وشنندد علننل ضننرورة املشنناركة يف التعنناون
اءقليمنني وزننناء امل سسننات ،مبننا يف ذل ن مننن جانننب وكننالت تشننجي السننتثمار ،جلعلهننا مبثازننة
وك ننالت إل ائي ننة تت ننوج مق ح ننات املش نناري ذات الص ننلة زتحقي ننق األه نندام اء ائي ننة ،ولح ننظ أن
األونكتاد يدعم مثل ها اجلهود من الل زرانجمه للمساعدة التقنية.
 -2استعراض سياسة االستثمار :غامبيا
 -33نظ ننر الجتم ننا يف اس ننتعراة سياس ننة الس ننتثمارث امبي ننا (،)UNCTAD/DIAE/PCB/2017/5
فضالا عن التقرير املعنون امبياث نيا ة السياسة الو نية لتنظيم املشاري (.)UNCTAD/DIAE/2017/1

 -34وتن نناول م نندير ش ننعبة الس ننتثمار واملش نناري يف زيان ننه الفتت نناحي أمهي ننة تض ننافر عملي ننات
اس ن ننتعراة سياس ن ننة الس ن ننتثمار ،ووضن ن ن السياس ن ننة الو ني ن ننة لتنظ ن ننيم املش ن نناري  ،م ن ننن أج ن ننل دع ن ننم
اءنالحات الك أجرطا حكومة امبيا ،ول سيما ز رة اجتااب املزيند منن السنتثمار األجننيب
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املباش ننر وت ننوير الق نندرات احمللي ننة ز ي ننة حتقي ننق األه نندام اء ائي ننة للبل نند وزل ننوغ أه نندام التنمي ننة
املسننتدامة .وقنندم أمثلننة علننل الصننعيدين اءقليمنني ودون اءقليمنني مننن أفريقيننا و سننيا يف معننرة
تركينز علننل املفنناهيم األساسننية األرزعنة الننك ميكننن أن تس شنند هبنا األنشن ة الو نيننة ،وهنني حتدينندا
مفنناهيم األو ال ننائر ،والقواعنند الشننعبية ،والقف نزات النوعيننة ،واجليننل الراز ن مننن وكننالت تشننجي
الستثمار.
 -35وواف ننق و ي ننر التج ننارة والص ننناعة والتكام ننل اءقليم نني والعم ننل يف امبي ننا عل ننل التون ننيات
ال ن نواردة يف ك ننال التقري ن نرين ،وأع ن ن م ز نندورها يف مس نناعدة البل نند عل ننل حتقي ننق األه نندام املتعلق ننة
ابلتزاماتنه .وعنرة أحند كبننار القتصناديني يف و ارة التجنارة والصننناعة والتكامنل اءقليمني والعمننل
التحدايت الرئيسية الك تواجه البلد يف اجتااب الستثمار األجنيب املباشر وتنظيم املشاري  ،علل
النحننو احملنندد يف كننال التقرينرين .وعننرة اخل نوات الننك اختنناطا احلكومننة ابلفعننل للشننرو يف تنفيننا
ط العمل الك ا إلعدادها مبساعدة األونكتاد.
التونيات ،مبا يف ذل
 -36وخلننس منندير فننر سياسننات السننتثمار التنناز لشننعبة السننتثمار واملشنناري أهننم نتننائر
الس ننتعراة ،واس ننتعرة مس ننسلة تقيي نند الس ننتثمار األجن ننيب املباش ننر يف امبي ننا زس ننبب املعوق ننات
املتصلة ابء ار التنظيمي ،واهلياكنل األساسنية ورأث املنال البشنره ،فضنالا عنن قازلينة البلند للتنسثر
ابلصدمات اخلارجية .ويف هاا السيا  ،قال إلن استعراة سياسة الستثمار يهدم إلج مساعدة
احلكومننة ز نريقتني ،أه عننن ريننق تقيننيم اء ننار القننانوين وامل سسنني لالسننتثمار ،وتننوف أدوات
فعالة لتعزيز اس اتيجية الستثمار األجننيب املباشنر ،من ال كينز علنل ثالثنة ق اعنات ذات أولوينة،
وهي هيز املنتجات الزراعية والصناعات اخلفيفة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت .واستعرة
التحدايت الك تواجه تنمية تنظيم املشاري يف امبيا ،والتداز التنظيمية وامل سسية الال منة جلعنل
البلد ضمن القتصادات املتوس ة الد ل لول عام .2026
 -37وأش ننار من نندوزو زل نندان أ ننرى ش نناركوا يف حلق ننة النق ننا إلج ج ننودة التق ننارير وأثن نوا عل ننل
نتائجه ننا وتون ننياطا ،ال ننك م ننن ش ننسرا أن تس نناعد يف حتقي ننق أه نندام التنمي ننة املس ننتدامة .وأك نندوا
جدوى عملية استعراة سياسة الستثمار يف دعم جهود احلكومنة الرامينة إلج اجتنااب مزيند منن
السننتثمار األجنننيب املباشننر ،ويف تعزيننز قنندرات الق ننا اخلننا احمللنني .وكننررت عنندة وفننود أمهيننة
تون ننيات األونكت نناد ال ننك كان ننل مبثاز ننة ار ننة ري ننق لإلن ننالحات ،ول س ننيما لتحس ننني زي ،ننة
األعمننال واس ن اتيجيات تشننجي السننتثمار .وشنندد ثننل إلحنندى ا موعننات اءقليميننة علننل أن
اسننتعراة سياسننة السننتثمار يشننكل أدا اة مفينند اة لتحدينند املسنناعدة الننك حتتاجهننا امبيننا .وشنندد
عنندد مننن املشنناركني علننل التحنندايت الو نيننة امل روحننة فيمننا يتعلننق ابلقيننود مننن جانننب العننرة
واهلياكل األساسية واملهارات .وأشار العديد من املشاركني ا رين إلج التنوي القتصاده وإلجيناد
فر العمل يف البلد زوننفهما منن األولنوايت واملت لبنات األساسنية لتحقينق األهندام اء ائينة.
وتناول ثل إلحدى ا موعات اءقليمية مسسلة اخلروت من وض أقل البلدان وا.
 -38وشدد مدير فر سياسات الستثمار علل أمهية الدور الاه ينب ني أن ت دينه الشنراكات
زني الق اعني العام واخلنا يف هناا الصندد ،ومسن ولية احلكومنات عنن إل النة العقبنات واملثب نات
الك تواجه الق ا اخلنا  .وأشنار أيضن ا إلج أمهينة اتسنا السياسنة العامنة منن أجنل حتسنني البي،نة
الستثمارية يف البلد .وقال إلن ت ي السياسات كث ا ما يكون جمرد ارسة للدميقرا ية.
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 -39وانقش املندوزون و ثلو الق ا اخلا التحدايت الك تواجهها امبيا علل النحو املبني
يف اسن ننتعراة سياسن ننة السن ننتثمار ،ول سن ننيما العقبن ننات التنظيمين ننة ،وأوجن ننه الضن ننعف امل سسن نني،
والث ن نرات يف امله ننارات واملس ننائل املتعلق ننة ابهلياك ننل األساس ننية .وش ننددوا عل ننل اءن ننالحات ال ننك
زدأت ،وأكدوا أمهية إلشرا اي أنحاب املصنلحة ،وأشناروا علنل وجنه اخلصنو إلج القينام يف
ا ونة األ ن ة زتنشنيط لينة م سسنية للحنوار زنني الق ناعني العنام واخلنا  .وقنام عندة ثلنني منن
املنظمننات املتعننددة األ نرام واملنظمننات احلكوميننة الدوليننة وا موعننات اءقليميننة زعننرة املشنناري
قيد التنفيا ،م ال كيز زوجه ا علل كني الشباب وإلجياد فر العمل.
 -40وأشارت األمانة إلج أمهية ق ا تكنولوجيا املعلومات والتصالت والتعاون اءقليمني يف
ايدة السننتثمار وقنندرات الق ننا اخلننا احمللنني مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة ،وأكنندت أن
األونكتنناد علننل أهبننة السننتعداد ملسنناعدة امبيننا علننل تنفيننا التونننيات النااننة عننن اسننتعراة
سياسة الستثمار.
 -3استعراض سياسة االستثمار :جنفب شرق أورواب

 -41نظن ن ن ننر الجتمن ن ن ننا يف تقرين ن ن ننر اسن ن ن ننتعراة سياسن ن ن ننة السن ن ن ننتثمارث جنن ن ن ننوب شن ن ن ننر أورواب

(.)UNCTAD/DIAE/PCB/2017/6

 -42وقنندم م نندير ش ننعبة السننتثمار واملش نناري عرض نا مننوجزا يف مالحظات ننه الفتتاحي ننة ل ننبع
ال اهنات احلديثنة لالسننتثمار األجننيب املباشننر يف جننوب شنر أورواب .فقننال إلن اخلندمات املاليننة
هي احملر األساسي للتدفقات إلج املن قة .وتو ي ا لتنوين التندفقات و ايدة مسنامهتها يف التنمينة،
اعتمدت اقتصادات املن قة اس اتيجية جنوب شر أورواب لعام  2020الك ولنل هندم ايدة
تنندفقات السننتثمار األجنننيب املباشننر زنسننبة  103يف املائننة .وحتقيق نا هلننا ال ايننة ،اختننات ه ننا
القتص ننادات نوات هام ننة ننو حتس ننني البي ،ننات التجاري ننة وتو ي نند التكام ننل التج نناره ومواءم ننة
املعنناي والتش نريعات .وسنناهم اسننتعراة األونكتنناد اءقليمنني األول لسياسننة السننتثمار يف حتقيننق
هاا اهلدم عن ريق التونية ابعتماد سبل لجتااب املزيد من الستثمار املباشر ،هبندم لنق
ف ننر العم ننل .وأش ننار اس ننتعراة سياس ننة الس ننتثمار إلج أن التع نناون والتكام ننل القتص نناديني مه ننا
الوسنيلة لنزايدة الرفننا القتصنناده يف املن قننة ،واقن ح مبننادرة إلقليميننة لتشننجي السننتثمار مننن أجننل
حتسني تسويق فر الستثمار عرب احلدود.
 -43وأثننىن األمننني العننام لننس التعنناون اءقليمنني علننل دور اسننتعراة سياسننة السننتثمار يف
مسناعدة املن قننة علننل حتقيننق أهنندام اسن اتيجية جنننوب شننر أورواب لعننام  .2020وشنندد علننل
أمهية التعناون اءقليمني والنندمات يف سالسنل القيمنة العاملينة يف اجتنااب السنتثمار املسنتدام إلج
املن قننة ،وأثننىن علننل التعنناون الفعننال زننني األونكتنناد واتفننا التجننارة احلننرة ألورواب الوسن ل وجملننس
التعنناون اءقليمنني والبن ن النندو يف إلعننداد اسننتعراة سياسننة السننتثمار .وأضننام أن اسننتعراة
سياسننة السننتثمار ميكننن أن يكننون مثننالا حيتنناى يف املنننا ق األ ننرى .وشنندد منندير أمانننة اتفننا
التجارة احلرة ألورواب الوس ل علل التزام اقتصادات جنوب شر أورواب زتنفينا التوننيات الناانة
عن استعراة سياسة الستثمار.
 -44وع ننرة م نندير ف ننر سياس ننات الس ننتثمار يف األونكت نناد أه ننم نت ننائر التقري ننر .واس ننتعرة
العقب ننات ال ننك تعن ن ة اجت ننااب الس ننتثمارات ،واألنظم ننة ال ننك تعتم نندها اقتص ننادات املن ق ننة يف
GE.17-23419

15

TD/B/C.II/37

ا الت الرئيسية ،مبا يشمل األنظمة الو نية والدولية لتنظنيم السنتثمار األجننيب املباشنر ،وتيسن
األعم ننال التجاري ننة ،وال نننظم الضن نريبية ،وسياس ننات العم ننل ،وامله ننارات وسياس ننة املنافس ننة .وس ننلط
الضننوء علننل التونننيات الرئيسننية ال نواردة يف اسننتعراة سياسننة السننتثمار ،والننك توضننا أن ايدة
التعاون زني القتصادات يف املن قة ،يف كل واحد من ها ا الت ،قد تساعد يف الت لب علنل
العقبنات القائمنة وتسناهم يف اسنتحداأل فنر العمنل وحتقينق أهندام التنمينة املسنتدامة .وأ ن ا،
قنندم عرضن ا مفصنالا عننن مبننادرة تشننجي السننتثمار املشن املبينننة سننهاب يف اسننتعراة سياسننة
الستثمار.
 -45وأشار مندوزو زلدان أ رى شاركوا يف حلقة النقا إلج جودة التقرير وأثنوا علل نتائجنه
وتونننياته .وأكنندوا جنندوى عمليننة اسننتعراة سياسننة السننتثمار يف تعزيننز السننتثمار ودعننم حتقيننق
األهنندام اء ائيننة ،وكننرروا التسكينند علننل أمهيننة التونننيات املقدمننة مننن األونكتنناد يف جمننالت مثننل
مواءمننة الق نوانني ،وت ننوير اهلياكننل األساسننية ،واحل نند مننن العوائننق اءداري ننة وحتسننني التنسننيق ز ننني
امل سسننات .وأعرزننل عنندة وفننود عننن تقننديرها للنننهر املبتكننر النناه اعتمنند األونكتنناد يف إلعننداد
استعراة سياسة الستثمار اءقليمية .وذكر ثنل منظمنة متعنددة األ نرام أن اسنتعراة سياسنة
السننتثمار هننو وثيق ننة أساسننية لتوجيننه عم ننل البن ن النندو يف املن ق ننة .وسننلط زع ن املش نناركني
الضوء علل املشاري قيد التنفيا من أجل حتسني زي،ة األعمال التجارية والستثمار .وذكنر زعن
ثلنني الق ننا اخلننا أن اسننتعراة سياسننة السننتثمار يننوفر نننورة واضننحة ملننناة السننتثمار يف
املن قننة ،ويشننج القتصننادات املسننتفيدة علننل تنفيننا التونننيات النواردة فيننه .ولحننظ أحنند ثلنني
الق ننا اخلننا املكانننة الس ن اتيجية للمن قننة ،واق ن ح أنننه ينب نني إلش نرا املسننتثمرين يف عمليننات
الت ي ات امل سسية والسياساتية.
 -46وشددت األمانة علل اللتزام املنبثق عن املدا الت ،الاه مفاد أن علنل القتصنادات
املسن ننتفيدة واملنظم ن ننات الش ن نريكة وزل ن نندان املس ن ننتثمرين والق ن ننا اخل ن ننا مس ن نناعدة املن ق ن ننة عل ن ننل
السننتفادة مننن السننتثمار مننن أجننل التنميننة املسننتدامة وإلقامننة تعنناون إلقليمنني أوثننق ،اسننتنادا إلج
اسننتعراة سياسننة السننتثمار .ومثننة منزااي لتبننا رننر إلقليمنني إل اء حتقيننق التكامننل كاس ن اتيجية يف
جمال التنافس العاملي علل الستثمار األجنيب املباشر ،الاه يشنظر إلليه يف زع األحيان علل أننه
لننيس عمليننة ي نرزا فيهننا ننرم علننل حسنناب األ نرام األ ننرى .وين بننق ذل ن علننل الشننركات
واألعمننال التجاريننة املتعننددة اجلنسننيات الننك ميكنهننا السننتثمار والعمننل علننل الصننعيد اءقليمنني.
وأشننارت إلج أن املبننادرات املش ن كة ،مثننل املبننادرة املش ن كة لتشننجي السننتثمار ،مهمننة مننن أجننل
جين فوائد أكرب من السنتثمار يف املن قنة .وأعنرب األونكتناد و ثلنو املنظمنات املتعنددة األ نرام
واملنظمات احلكومية الدولية عن تقديرهم للدعم الاه تقدمه اجلهات املا ة.
 -4مةةن الق ةرارات إىل اإلج ةراءات :االسةةتثمار وتنميةةة املشةةاريع صفهةةفهما ِّ ينف ةإلين إل ةةا خط ةةة
التنمية املستدامة لعام 2030
(البند (4ب) من جدول األعمال)
 -47يف اجللسننة العامننة األوج الننك عقنندت زشننسن هنناا البننند ،شنندد منندير شننعبة السننتثمار
وتنميننة املشنناري  ،يف مالحظاتننه الفتتاحيننة ،علننل أمهيننة ت ننوير تنظننيم املشنناري وتيس ن األعمننال
التجاريننة يف النهننوة ابلتنميننة املسننتدامة ،وتننناول ابلتفصننيل الت ننورات األ ن ة يف عمننل األونكتنناد
يف هننا ا ننالت .وسننلط الضننوء زصننفة انننة علننل املسنناعدة املقدمننة مننن األونكتنناد يف وض ن
16

GE.17-23419

TD/B/C.II/37

سياسننات تنظننيم املشنناري يف سننتة مننن البلنندان الناميننة ،والنندعم املتوانننل النناه يقدمننه مننن ننالل
شننبكة زنرانمر إلمربيتين إلج  40مننن البلنندان الناميننة والبلنندان الننك ننر اقتصنناداطا مبرحلننة انتقاليننة.
وس ننلط الض ننوء أيضن ن ا عل ننل األنشن ن ة املضن ن ل هب ننا يف إل ننار زن نرانمر األونكت نناد لتيسن ن األعم ننال
التجارينة ،والننك سنناعدت العديند مننن البلنندان علنل تبسننيط اللنوائا التنظيمينة واءجنراءات اءداريننة
ءنشاء امل سسات .وجرى تسليط الضوء علل السياسات املوجهة للف،ات الضعيفة ،مثنل النسناء
واملهاجرين ،من أجل النظر فيها وت ويرها ابلتعاون م وكالت األمم املتحدة ذات الصلة.
 -48وتناول املتحدأل الرئيسي املسائل األكثر شيوعا الك تواجه أنحاب املشاري يف مرحلنة
البداية ،ولفل النتبا إلج مرحلة ا تبار األفكار الك تكون فيها املخا ر والشكو عالية زشكل
ننا  .وانقننش دور أداة لتخ ننيط األعمننال وطنندوديتها ،ابملقارنننة م ن أدوات أزسننط مثننل ننوذت
األعمننال أو ننوذت زيننان القيمننة الننك ميكننن أن تسنناعد زسننرعة علننل تصننميم ونننيا ة األفكننار.
وأشار إلج أن اء فاقات يف جمال اءنتاجية مهمة زونفها ارب تعليمينة ملنظمني املشناري عنند
املوافقننة علننل األفك نار و ايدة وينندها .واق ن ح السننبل الننك كننن واضننعي السياسننات مننن تيس ن
القبننول الجتمنناعي للتجننارب مننن هنناا القبيننل ،نب ن ا للونننم امل نرتبط ابلفشننل .وأ ن ا ،أشننار إلج
الونننول زصننورة ذكيننة إلج رأث املننال والتكنولوجيننا ابعتبننار مننوردا رئيسننيا ألنننحاب املشنناري يف
املراحل املبكرة.
 -49وق نندم أول مشن ننار يف حلقن ننة النق ننا عرض ن نا خل ن ننة التنمي ننة الو نين ننة للكن ننام ون ،رؤين ننة
عننام  ،2035الراميننة إلج إلحننداأل حتننول هيكلنني وجعننل الكننام ون مننن القتصننادات الناشنن،ة يف
ض ننون  20-15عامن ن ا ،وحتقي ننق أه نندام التنمي ننة املس ننتدامة .وس ننلط الض ننوء عل ننل العدي نند م ننن
املشنناري قينند التنفيننا واملسننتقبلية يف جمننال اهلياكننل األساسننية ،والتنميننة احلضنرية ،وال اقننة ،وختنزين
األ ايننة ،فضنالا عننن أمهيننة السن اتيجية الو نيننة لتنظننيم املشنناري الننك جيننره ت ويرهننا ابلتعنناون من
األونكتاد واملنظمة الدولية للفرنكوفونية ،األمنر الناه منن شنسنه أن يسنهم يف حتقينق أهندام رؤينة
عام .2035
 -50وأشاد املتحدأل الثاين ابملساعدة الك يقدمها األونكتاد يف وض اس اتيجية شناملة لتنظنيم
املشن نناري يف اهورين ننة تنزانين ننا املتحن نندة ،الن ننك سن ننيبدأ ان القهن ننا يف كن ننانون األول/ديسن ننمرب .2017
فالتوجيه ننات واألدوات املقدم ننة مبوج ننب إل ننار األونكت نناد لسياس ننات تنظ ننيم املش نناري ق نند س نناعدت
أنننحاب املصننلحة الننو نيني علننل حتدينند ا ننالت الرئيسننية الننك سننتهتم هبننا احلكومننة لنندى تنفيننا
الس ن اتيجية ،ول سننيما فيمننا يتعلننق ابحلصننول علننل التمويننل وطي،ننة البي،ننة التنظيميننة .وأ ن ا ،أشننار
املتحنندأل إلج اءج نراءات ذات األولويننة يف جمننالت التعلننيم وتنميننة املهننارات ،مبننا يف ذل ن األدوات
التعليمية اجلديدة واستحداأل املزيد من أساليب التدريب العملي.
 -51وأزر املتحدأل الثالنق أثنر التندريب علنل زنرانمر إلمربيتين ابلنسنبة ألننحاب املشناري يف
امبيننا ،وشنندد علننل أمهيننة التوعيننة والنرزط الشننبكي ملبننادرات تنظننيم املشنناري  .وقننال إلن إلشنرا اين
اجلهننات الفاعلننة يف زي،ننة تنظننيم املشنناري أدى إلج حتقيننق نتننائر إلجيازيننة .وشنندد علننل فائنندة األدوات
الننك يتيحهننا األونكتنناد يف املسنناعدة علننل تسنري التنميننة يف البلنند وحتقيننق األهنندام اء ائيننة ،وذلن
مننن ننالل حتقيننق التحننول القتصنناده وطي،ننة الفننر اءنتاجيننة يف جمننال األعمننال التجاريننة الزراعيننة
والصننناعات اخلفيفننة وتكنولوجيننا املعلومننات والتصننالت .وابءضننافة إلج ذل ن  ،أثننىن علننل النندعم
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والتوجيهننات املقدمننة مننن جانننب األونكتنناد ننالل اسننتعراة سياسننة السننتثمار ونننيا ة سياسننات
تنظيم املشاري يف امبيا ،وأشار إلج أمهية إلشرا الشركاء اء ائيني يف مرحلة التنفيا.
 -52واسننتعرة املتحنندأل الراز ن رزننة إلحنندى الشننركات اخلانننة يف إلك نوادور ،ولحننظ منندى
مسامهة األثر الجتماعي للشركة يف حتقيق األهدام اء ائية ،مبا يف ذل ال اايت املتعلقنة ابحلند
م ننن الفق ننر ،وتعزي ننز املس نناواة ز ننني اجلنس ننني ،وإلجي نناد ف ننر العم ننل الالئ ننق ،وتش ننجي الس ننتهال
واءنتات املس و نلني .وأشنار إلج أن النربامر احلالينة املتعلقنة زتنظنيم املشناري  ،النك وضنعتها احلكومنة
ز نندعم م ننن األونكت نناد ،ط نندم إلج جع ننل إلكن نوادور واح نندة م ننن أكث ننر البل نندان جاذزي ننة يف أمريك ننا
الالتينية ءقامة أعمال ارية لول عام .2020
 -53و الل املناقشة الك تلل ذل  ،شدد العديد من املندوزني علل أمهية الرزط زني سياسنة
تنظننيم املشنناري والسننتدامة ،م ن التسكينند علننل أمهيننة النننهر الكلنني النناه اعتمنند األونكتنناد يف
إلشرا أنحاب املصلحة من الق اعني اخلا والعام يف تصميم السياسات وتنفياها.
 -54يف مالحظاطا الفتتاحية يف زداية اجللسة العامة التالية ،قدمل مديرة شنعبة التكنولوجينا
واللوجس ننتيات عرضن ن ا مفصن نالا للس ننمات العام ننة للتكنولوجي ننات اجلدي نندة والناش نن،ة ال ننك ميك ننن أن
تس ننهم يف حتقي ننق ننة التنمين ننة املس ننتدامة لع ننام  ،2030مبن ننا يف ذل ن ن الت ي ن ن الس ن نري ودورات
التكيننف القص ن ة للتكنولوجيننا والزتكننار ،فض نالا عننن أشننكال التعنناون اجلدينندة يف جمننالت العلننم
والتكنولوجينا والزتكنار ،مبنا يف ذلن الزتكنار املفتنوح .ورأت أن تنظنيم األعمنال ميكنن أن ين ده
دورا يف اسننتحداأل العدينند مننن التكنولوجيننات اجلدينندة اهلامننة يف جمننالت مننن قبيننل معاجلننة امليننا
وإلدارطا ،فضالا عن التكنولوجيات التحويلينة والرقمينة .ول زند منن توجينه الت ين الجتمناعي ز ينة
تعزيز اح الستفادة من التكنولوجيا واحلد من مشاكل التهميش التكنولوجي ،ول سيما ابلنسبة
للنساء وا تمعات احمللية الفق ة والضعيفة .وأ ا ،سل ل الضوء علل عدد من املسائل املتعلقنة
زكيفيننة تسننخ السياسننات علننل ننو أفضننل لفائنندة اي ن أنننحاب املصننلحة يف جمننالت العلننم
والتكنولوجيا والزتكار ،وشددت علل ضرورة الدعم من جانب ا تم الدو والتعاون معه.
 -55وق نندم املش ننار األول يف حلق ننة النق ننا عرضن ن ا مفصن نالا للنج نناح ال نناه أحر ت ننه إلح نندى
الشننركات يف امبيننا يف جمننال ان وإلعننادة تنندوير البالسننتي واسننتخدامه يف منتجننات لالسننتخدام
املنز والتعدين وأعمال التشييد .ويتم مي النفاايت زصورة أساسية ابلستفادة من نظم التو ي
القائمة؛ ويعتمد هناا الزتكنار علنل اسنتفادة جنامعي النفناايت منن التكنولوجينا الرقمينة منن أجنل
التنسننيق .وكانننل املشننكلة تكمننن يف إلجينناد ريقننة دفن منننة ،إلضننافة إلج نن ر حجننم هنناا العمننل
التجنناره لنندى عرضننه يف زدايننة األمننر .وابءضننافة إلج ذلن  ،تننناول املتحنندأل عننددا مننن املشنناكل
العملي ننة املتعلق ننة ابحلص ننول عل ننل األرة وال اق ننة واحلاج ننة إلج ال نند ول يف شن نراكات حل ننل ه ننا
املشناكل .وكانننل الوكننالت اء ائيننة الو نيننة هنني اجلهنة الداعمننة ،عننالوة علننل أن ل مركزيننة نننن
القن نرار عل ننل الص ننعيد احملل نني وعل ننل ن ننعيد املقا ع ننات جعل ننل ه نناا ال نندعم أكث ننر فعالي ننة .وأز ننر
املتح نندأل أمهي ننة أنش ن ة الش ننركة يف حتقي ننق أه نندام ط نددة ،ول س ننيما األه نندام  1و 2و 5و9
و 11و 14و 15و.17
 -56وتننناول املشننار الثنناين يف حلقننة النقننا أعمننال شننركة يف رواننندا طنندم إلج تننوف رزننة
عملية لفائدة السنائقني والركناب علنل حند سنواء .فعلنل سنبيل املثنال ،تنتم مكافنسة السنائقني علنل
تننو ي السننالمة عننن ريننق حننق املسننافرين علننل ا تيننار سننائقني لننديهم سننجالت أداء أفضننل يف
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جمال السالمة .فحوادأل ال ر هي السبب الرئيسي للوفاة يف أفريقيا ،وتعد السالمة علل ال ر
مننن العوامننل األساسننية لقي ننام منننا ق حض نرية منتجننة وتتس ننم زسالسننة التنقننل واحلركننة .وتعك ننف
الشننركة علننل ت ننوير خمتلننف اجلوانننب املتعلقننة ابلقيمننة املضننافة ،مثننل تننوف سننائقني قننادرين علننل
السياقة ليالا ،واءدارة املالية للسائقني .وأشار املتحندأل إلج أمهينة التكنولوجينات الرقمينة يف عمنل
الشركة ،وتوف ت بيقات رقمية منفصلة للسائقني واملسافرين .وابءضافة إلج ذل  ،تعتمد الشركة
منظننورا إلجيازي ن ا يراعنني اجلوانننب اجلنسننانية يتمثننل يف اسننتخدام وتنندريب سننائقات .وأزننر املتحنندأل
أمهية أنش ة الشركة يف حتقيق أهدام طددة ،ول سيما األهدام  3و 5و 8و 9و 11و.17
 -57وأزننر املشننار الثالننق يف حلقننة النقننا فكننرة السننتفادة مننن التنننو البيولننوجي يف إلنتننات
القيمننة .فعلننل سننبيل املثننال ،هنننا مشننرو اتز ن لشننركة مقرهننا يف زلجيكننا هدفننه ت ننوير املشنناري
وتقنندمي املشننورة زشننسن كيفيننة تعزيننز التنننو البيولننوجي عننن ريننق ايننة ا
امللقحننات ،وهننو يسننتخدم
النحل كوسيلة لقياث مستوايت التلوأل البي،ي من الل حتليل التلوأل املوجود يف حبوب اللقاح
والعسل .وتعد معاجلة البيناانت أساسنية يف عملينات الشنركة ويعتنزم اسنتخدامها منن قبنل اجلهنات
املعنية يف الق اعني العام واخلا  .وهاا النظام قازل لالستنساة ويتسم وذجه احلا جبدوا من
الناحية التجارية .وأشنار املتحندأل إلج أن املشنكلة الرئيسنية منن حينق السياسنة العامنة تكمنن يف
الت ل ننب عل ننل فك ننرة ض ننرورة ال تي ننار ز ننني التج ننارة أو إلنق نناذ البي ،ننة .وابءض ننافة إلج ذل ن  ،تعت ننرب
عمليننات الع نناءات معقنندة ابلنسننبة للم سسننات الصن ة واملتوسن ة احلجننم ،أو أرننا موجهننة ننو
املنظمننات ن احلكوميننة ،مننا جيعننل التعنناون من شننركات أ ننرى أيسننر مننن التعامننل من السننل ات
العامة ،علل الر م من دعنم احلكومنات خل نة التنمينة املسنتدامة لعنام  .2030وا تسنليط الضنوء
علنل أمهينة أنشن ة الشنركة يف حتقينق أهنندام طنددة ،ول سنيما األهنندام  3و 6و 9و 11و14
و 15و.17
 -58وقنندم املشننار الراز ن يف حلقننة النقننا حملننة عامننة عننن شننركة استشننارية تعمننل يف جمننال
ال اقة يف اءمارات العرزية املتحدة ،تتمثل مهمتها يف ف انبعااثت الكرزون واستهال ال اقنة
يف املبن نناين إلج النصن ننف لفائن نندة العمن ننالء .وتسن ننتخدم عن نندة تكنولوجين ننات لتحقين ننق هن ننا ال اين ننة،
كما تعمل الشركة علل توف اخلربة والبياانت واملعارم لتنفياها وحتسينها .وتقوم العمليات علنل
ننوذت النندف مننن الوفننورات .وتكتسنني التكنولوجيننات الرقميننة أمهيننة أساسننية يف هنناا ا ننال ،ألن
ها التكنولوجيا تستند إلج وذت لبناية اف اضية ،وتوجد أنظمة تقوم زتوليند زيناانت تشسنتخدم يف
النموذت .وأزر املتحدأل عددا من القضااي املتعلقة ابلسياسة العامة ،مبا يف ذل حتفيز الشنركات
ذات الت ننسث ات اءجيازي ننة عل ننل حتقي ننق األه نندام اء ائي ننة .وأش ننار إلج إلمكاني ننة النظ ننر يف ص ننم
ف ن انبعننااثت الكرزننون مننن اللتزامننات الض نريبية للشننركة .وأ ن ا ،أشننار إلج أن هنننا حاجننة
أكرب إلج ايدة التعاون زني احلكومات والشركات الناش،ة واألعمال التجارية الك لديها مق حنات
مشاري مبتكرة لتحقيق األهدام اء ائية .وأزر املتحدأل أمهية أنش ة الشركة يف حتقيق أهدام
طددة ،ول سيما األهدام  7و 9و 11و 13و.17
 -59وقنندم املشننار اخلننامس عرض ن ا مفص نالا زشننسن مبننادرة متعننددة اجلهننات ننناحبة املصننلحة
تتعلننق زنرزط وتنشننيط عنندة جهننات معنيننة ذات نننلة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة ،مننن أجننل تعزيننز
اءجنراءات القائمننة املتعلقننة زتحقيننق األهنندام واملسنناعدة علننل ت ننوير روازننط وشنراكات جدينندة.
ومثلم ننا ورد يف الع ننروة األ ننرى املقدم ننة ننالل حلق ننة النق ننا  ،تعت ننرب التكنولوجي ننات الرقمي ننة
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أساسننية ابلنسننبة ملختلننف اءج نراءات املتعلقننة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة .وأزننر املتحنندأل أمهيننة
الن نرزط ز ننني الزتك ننارات املتعلق ننة زتحقي ننق األه نندام وسالس ننل القيم ننة احلالي ننة .وق ننال إلن نناذت
األعمننال التجاريننة تض ن ل زنندور أساسنني يف إلجينناد احللننول مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة،
وتشمل ت وير رر ويل القة ومبتكرة .ومن العنانر اهلامة توعية ا تمعات احمللية وإلدماجهنا،
وال كيز زشكل أعم علنل سياسنة الشنمول ومراعناة اجلواننب اجلنسنانية .وتعند السياسنة العامنة منن
األمور األساسية ،زيد أن اهلي،ات العامة كث ا ما تعمل يف إل ارات م سسية معزولة.
 -60و ننالل املناقشننة الننك تلننل ذلن  ،أشننار أحنند املننندوزني إلج املسننامهة اءجيازيننة الننك يقنندمها
األونكتنناد مننن ننالل واثئقننه األساسننية ،وأكنند أن املنظمننات الدوليننة الننك يوجنند مقرهننا يف جنيننف
ميكن أن تساهم زصنورة كبن ة يف حتقينق األهندام ،وميكنن السنتفادة منهنا زصنورة أفضنل إلذا أننبا
التوان ننل أكث ننر مرون ننة ،وأش ننار إلج دع ننم س ننره لنك ننا لألونكت نناد يف تعزي ننز التع نناون والت ننآ ر وإلقام ننة
شننبكات التوانننل مننن أجننل تعزيننز األثننر العننام للمنظمننات الدوليننة ،مبننا يف ذلن  ،علننل سننبيل املثننال،
فرقة العمل املش كة زني الوكالت التازعة لية تيس التكنولوجيا ،الك يشار األونكتناد يف إلدارطنا.
وتناول مندوب ر احلاجة إلج سياسة عامة تفهم أن العلنم والتكنولوجينا والزتكنار تشنكل عناننر
مهمننة ،وهنني ابألحننرى العنانننر الرئيسننية لعمليننة النمننو القتصنناده والتنميننة ،فض نالا عننن فهننم أحنند
الش نوا ل اهلامننة املتمثننل يف تفنناوت سننرعة اسننتيعاب التكنولوجيننا النناه يعننين ايدة احتمننال حنندوأل
فجوة تكنولوجية أو طميش يف هاا ا نال .وأعنرب املنندوب عنن تقندمي الندعم لتحلنيالت األونكتناد
السياساتية يف اثنتني من منشوراته الرئيسية ،مها التقرير املتعلق ابلتكنولوجيا والزتكار وتقرينر اقتصناد
املعلوم ننات ،فضن نالا ع ننن دع ننم زرانجم ننه املتعل ننق ابس ننتعراة سياس ننات العل ننم والتكنولوجي ننا والزتك ننار.
وأ ا ،أشار املندوب إلج تفعينل فرقنة العمنل املشن كة زنني الوكنالت والندور الرئيسني الناه يضن ل
زه األونكتاد يف ها املبادرة ،وأشار إلج ضرورة استكشام فر التعاون.
 -61وفيما يتعلق ابستفسار أحد املنندوزني زشنسن املشنكلة الكبن ة املتمثلنة يف حنوادأل ال نر
واهلياكننل األساسننية واملنندفوعات والحتياجننات املتعلقننة ابلتصننالت السننلكية والالسننلكية ،أشننار
املشار الثاين يف حلقة النقا إلج الدور الكب للروازط والشراكات يف إلجياد حلنول للمشنكالت
ذات الصلة ،واحلاجة إلج زياانت وتقييمات عن أ اط حركة الس من أجل ازتكار حلول ملسنسلة
النقنل .وفيمنا يتعلنق ابستفسنار عننن حساسنية لنب إلدارة ال اقنة عننن رينق ت ين أسنعارها ،وعننن
أوجه الستفادة من الوفورات ،أشار املشار الثالنق يف احللقنة إلج أن اءعناانت املقدمنة يف جمنال
ال اقننة تشننكل أحنند العوامننل املثب ننة ،زينند أن ه نا املشننكلة تصننبا أقننل أمهيننة إلذا حتمننل العمننالء
تكلفة الوفورات املستقبلية املضمونة.
 -62وأشار أحد املشناركني إلج الندور احملتمنل للشنراكات زنني الق ناعني العنام واخلنا والبي،نات
السياساتية املالئمة لالزتكنار .وفيمنا يتعلنق ابستفسنار عنن التنداز السياسناتية النك قند تسناعد علنل
رف مسنتوى األنشن ة ،أشنار املشناركون يف حلقنة النقنا إلج أمهينة حتسنني الشنراكات والوننول إلج
العوامننل املسننرعة لألعمننال التجاريننة ،وضننرورة انتهننات الالمركزيننة يف نننن القنرارات عننن ريننق إلش نرا
السل ات اءقليمية ،ز ية تسنري التنفينا .ومثنة اتفنا عنام زنني املشناركني يف حلقنة النقنا مفناد أن
احلصننول علننل قنندرات زش نرية م هلننة وذات نربات ميثننل أحنند الش نوا ل الرئيسننية ،ومثننة حاجننة إلج
مسارات ختتلف اب نتالم اجلهنات نناحبة املصنلحة والبلندان واملننا ق .واتفقنوا علنل وجنود ننوعني
من اءجراءات ،مها علل وجه التحديد األعمال اخل ية واألعمال الك تركز علنل ا اثر البي،ينة .ومن
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ذل ن ن  ،من ننن املمكن ننن أن يكن ننون للشن ننركات أنش ن ن ة مالئمن ننة لتحقين ننق األهن نندام اء ائين ننة .وأزن ننر ت
املناقش ننات حت نندايت مث ننل حف ننز ش ننركات كب ن ة عل ننل الس ننتثمار يف جم ننال البي ،ننة ،يف ي نناب احل نوافز
الصننرحية املتعلقننة زتجنننب حنندوأل اثر سننلبية علننل البي،يننة .كمننا تننناول املشنناركون يف حلقننة النقننا
العقبات املتمثلة يف الفتقار إلج قصس اح شحيتاى هبا ،وعدم توافر عناننر زشنرية جيندة التندريب
وم نوارد مالي ننة ،فض نالا ع ننن احلاج ننة إلج تعزي ننز قنندرة الش ننركات عل ننل اس ننتيعاب التكنولوجي ننا .وأ ن ا،
أش نناروا إلج ع نندم كفاي ننة التوعي ننة وأوج ننه القل ننق ال ننك تس نناور األش ننخا املعني ننون زتحقي نق األه نندام
اء ائي ننة ،وذك ننروا أن الس ننبل املمكن ننة ملعاجل ننة ه ننا املش ننكلة تكم ننن يف دور السياس ننة العامن ننة ،أه
األنظمة والقواعد واملعاي الال مة حلفز الزتكار املوجهة و حتقيق األهدام.
 -63وأشننارت مننديرة شننعبة التكنولوجيننا واللوجسننتيات يف مالحظاطننا اخلتاميننة إلج دور اللجنننة
املعنيننة زتسننخ العلننم والتكنولوجيننا أل نراة التنميننة يف موانننلة مناقشننة مننا ي تننب علننل املسننائل
املثننارة يف الجتمننا مننن دث ن علننل ا ننالت السياسنناتية األ ننرى املتعلقننة ابلتكنولوجيننا والتنميننة،
وأشننارت إلج خمتلننف التحنندايت السياسنناتية الننك جننرى تسننليط الضننوء عليهننا .وأزننر ت فكننرة أن
الشنركات ميكننن أن تسننتهدم حتقيننق أرابح من العمننل أيضن ا مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة،
وأن احلكومننات ميكنهننا حتفيننز النجنناح عننن ريننق تننوف زي،ننة داعمننة .وتناولننل مننديرة الشننعبة أمهيننة
التوعيننة وامل نوارد البش نرية الننك ثننل الشننا ل الرئيسنني .وأ ن ا ،أشننارت إلج التحنندايت الكب ن ة الننك
ت رحها الضرائب والتمويل أمام املبدعني ،وإلج ضرورة اتبا رر زديلة لتوف التمويل.

دال -التقرير املرحلل عن تشجيع وتعإليإل أوجه التآ ر صني ركائإل عم األونيتاد الث ثة
(البند  5من جدول األعمال)

 -64وقدم مدير شعبة الستثمار واملشاري ومديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات تقريرا عنن
التقنندم احملننر يف تشننجي وتنندعيم التننآ ر زننني ركننائز عمننل األونكتنناد الثالثننة يف جمننالت السننتثمار
وتنمية املشاري والعلم والتكنولوجيا والزتكار.
 -65وركز عنرة مندير شنعبة السنتثمار واملشناري علنل نتنائر و اثر عمنل الشنعبة .وسنا عندة
أمثلة علل الع ام العاملي الاه وجدته املنتجات األساسنية واأل نر السياسناتية ،اسنتنادا إلج تقرينر
النت ننائر واألث ننر لع ننام  ،2017ودراس ننة زش ننسن الس ننتثمار واملش نناري  ،واتف ننا زش ننسن حتقي ننق أه نندام
الص شنعد العناملي واءقليمني
التنمية املستدامة .وأزر كيفية مساعدة ذلن علنل وضن السياسنات علنل ش
وال ننو ين ،وعل ننل أداء دور فع ننال يف جم ننال الس ننتثمار عل ننل الص ننعيد الع نناملي ورس ننم سياس ننات تنمي ننة
املشنناري  .وكننان ذل ن نتيجننة التنفيننا املتسننق لننإلدارة القائمننة علننل النتننائر ،أه اءدارة الننك ل تركننز
علل النتائر فحسب ،زل أيضا علل أثر األنش ة املض ل هبا .واستعرة املدير اسن اتيجية الشنعبة
وأزر توجهها و دعم الستثمار يف التنمية املسنتدامة ،ول سنيما نو مواءمنة أنشن تها من أهندام
التنميننة املسننتدامة .وأشننار إلج أن رننر اءدارة القائمننة علننل النتننائر ورننر الشننعبة املتمثننل يف إلدمننات
األهدام يف أنش تها وجد الستحسان منن جاننب املنراجعني واملقيمنني املسنتقلني ،مبنا يف ذلن يف
سيا أحدأل مراجعة أجراها مكتب دمات الرقازة الدا لية.
 -66و الل املناقشة الك تلل ذل  ،لحظ العديد من املندوزني أمهية وجودة عمل الشنعبة،
ول سيما قدرطا علل إل ا نواتر ميكن أن تكون مفيدة علل أعلنل مسنتوايت ننن السياسنات.
وكانل تد الت األونكتاد ذات املصداقية املشهودة يف جمال الستثمار واملشناري حاسنة األمهينة
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يف كني األونكتاد من تقدمي الندعم علنل نو فعنال إلج جمتمن تنمينة السنتثمار ويف حتقينق منزااي
كب ن ن ة للمسن ننتفيدين .وأشن ننار أحن نند املنن نندوزني إلج فعالين ننة ز ن نرانمر األونكتن نناد املتعلن ننق ابلسن ننتثمار
واملشن نناري  ،وهن ننو من ننا يعن ننزى إلج اتبن ننا اس ن ن اتيجية تعز هن ننا تكنولوجين ننا املعلومن ننات .وفيمن ننا يتعلن ننق
ابستفسار عن النتائر ويلة األمد لتونيات الربانمر يف جمال السياسة العامة ،قدم مدير الشعبة
عرضنا مفصنالا عننن الكيفيننة الننك مكنننل الشننعبة مننن إلقامننة شنراكات أاتحننل اسننتدامة تنند الطا؛
ويف معرة النرد علنل استفسنار زشنسن إلدرات النربانمر يف السنيا األوسن ملنظومنة األمنم املتحندة،
شدد املدير علل دور األونكتاد زونفه مركز تنسنيق جلمين املسنائل املتصنلة ابلسنتثمار منن أجنل
التنمية ودور القياده الراسن ودثن القنيم ابلنسنبة تمن تنمينة السنتثمار .وشندد مندير الشنعبة
علننل النندور الفرينند النناه تض ن ل زننه اللجنننة زونننفها املنتنندى احلكننومي النندو الوحينند املكننرث
لقضننااي السننتثمار واملشنناري  .وأ ن ا ،شنندد علننل أن لالسننتثمار وتنميننة املشنناري وظيفننة كينيننة
شنناملة للق اع ننات وأساسننية يف حتقي ننق األهنندام اء ائي ننة ،وأزننر ض ننرورة حتدينند أول ننوايت عم ننل
اللجنة املتعلق هبا املسائل.
 -67وتننناول العننرة النناه قدمتننه مننديرة شننعبة التكنولوجيننا واللوجسننتيات الكيفيننة الننك كننن
عمننل الشننعبة مننن تشننجي وتعزيننز أوجننه التننآ ر زننني الركننائز الثالثننة لعمننل األونكتنناد يف سننيا العلننم
والتكنولوجينا وتكنولوجيننا املعلومننات والتصننالت .ومثننة تفناعالت وروازننط يف كثن مننن األحيننان زننني
األنش ة املض ل هبا يف سيا الركائز الثالأل ،أه البحنق والتحلينل ،والتعناون التقنين ،وزنناء توافنق
ا راء .فعل ننل سن ننبيل املثن ننال ،يسن نناعد البحن ننق والتحلين ننل يف جمن ننال املنشن ننورات علن ننل حتسن ننني ز ن نرامر
املس نناعدة التقني ننة ،وي نند ل يف العملي ننات احلكومي ننة الدولي ننة يف إل ننار ركي ننزة زن نناء تواف ننق ا راء ،ال ننك
يسننتخدم عملهننا مننن د يف توجيننه البحننوأل ويشنندمر يف املنشننورات الرئيسننية أو الدراسننات اجلاري ننة.
وأكدت مديرة الشعبة أن معدل التقدم التكنولوجي املسبو ميكنن أن جيعنل العلنم والتكنولوجينا
والزتكننار مننن العوامننل احملفننزة لتحقيننق األهنندام اء ائيننة ،ألن الت ننور التكنولننوجي هننو النناه حينندد
املس ننائل املتعلق ننة ابءنتاجي ننة والق نندرة التنافس ننية للبل نندان .واقن ن شح يف تقي ننيم ح ننديق لل ننربانمر املتعل ننق
ابلتكنولوجيننا واللوجسننتيات أنننه ينب نني توسنني ن ننا املنتنندايت احلكوميننة الدوليننة مننن أجننل توسنني
ن ا املناقشات زشسن املسائل املتصلة ابلعلم والتكنولوجيا والزتكار أل راة التنمية.
 -68و الل املناقشنة النك تلنل ذلن  ،شنكر أحند املنندوزني األونكتناد علنل تعاوننه من مصنر
علننل وض ن اس ن اتيجية لتعزيننز البي،ننة احملليننة للتجننارة اءلك ونيننة .ورأت األمانننة أن ذل ن ميكننن أن
يقدم مثالا للمن قة والعامل علل ارسة جيدة ،ألنه أظهنر إلمكانينة عمنل الق ناعني العنام واخلنا
معا ز ريقة فعالة .وأعنرب منندوب نر عنن القلنق زشنسن تندين مسنتوى مشناركة الندول األعضناء
يف الفريق العامل املعين زتعزيز التعاون زشسن قضااي السياسة العامة املتعلقة ابءن نل التاز للجنة
املعنية زتسخ العلم والتكنولوجيا أل راة التنمية ،فهو فريق متعندد أننحاب املصنلحة ويضن ل
زندور هننام يف جمننال السياسننة العامننة ،وجيننره مناقشننات تننوفر اء ننار السياسنني العننام لكيفيننة تعزيننز
جوانننب سياسننة العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار .وفيمننا يتعلننق مبشنناركة النندول األعضنناء ،وخبانننة
البلنندان الناميننة ،أشننارت مننديرة الشننعبة إلج رننند أمنوال لتمكننني املننندوزني مننن البلنندان الناميننة مننن
حض ننور الجتماع ننات .وردا عل ننل استفس ننار م ننن أح نند املن نندوزني زش ننسن التعليق ننات ال ننك تلقاه ننا
األونكتاد زشسن زرانمر النظام ا للبياانت اجلمركية الرامني إلج تعزينز كفناءة التخلنيس اجلمركني
واخل وات الك ميكن اختاذها يف سبيل انضمام املزيد من البلندان لتنفينا التشن يل ا للجمنار ،
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أشننارت مننديرة الشننعبة إلج أن البلنندان الننك اسننتفادت مننن التعنناون من الننربانمر ميكننن أن تض ن ل
زدور رئيسي يف إلزرا نتائجه اءجيازية وتقاسم ارب أفضل املمارسات م زلدان منا قها.
 -69وأعنرب رئنيس اللجنننة يف مالحظاتنه اخلتامينة عننن تقندير للعمنل التحليلنني الناه يضن ل
زننه األونكتنناد زشننسن السننتثمار والتكنولوجيننا والزتكننار والتجننارة والتنميننة ،النناه حيظننل ابع ن ام
دو زفضل جودة تقارير الك تتسم ابلتوا ن واملصداقية .وأثىن أيض ا علل دور األونكتاد يف إل ار
ننة التنمي ننة املس ننتدامة
رك ننائز الثالث ن نة املتعلق ننة زتيس ن ن الس ننتثمار وتش ننجيعه م ننن أج ننل إل ننا
لع ن ننام  .2030وش ن نندد عل ن ننل دور التكنولوجي ن ننا الكاس ن ننحة يف ال ن ننديناميات واهلياك ن ننل القتص ن ننادية
التقليدية ،و لب إلج واضعي السياسنات ،ول سنيما يف البلندان النامينة ،مراعناة ذلن لندى وضن
السياس ننات الو ني ننة .وق ننال إلن التكنولوجي ننات الكاس ننحة الناش نن،ة مث ننل ال باع ننة الثالثي ننة األزع نناد،
والبياانت الضخمة ،وإلن نل األشياء ،والتحكم ا والاكاء الن ناعي ،تن وه علنل دثن ات
كب ن ة علننل البلنندان الناميننة الننك تشننهد ايدة س نريعة يف تعننداد السننكان ،مبننا يف ذل ن احتمننالت
ارتف ننا مع نندل الب ال ننة واخنف نناة النم ننو القتص نناده .وتكتس نني حتل ننيالت األونكت نناد السياس نناتية
واملساعدة التقنية الك يقدمها أمهية حاسة يف فهنم ت نور علنوم التكنولوجينا ودث هنا علنل التجنارة
والتنمية .ولحظ رئيس اللجنة أن التجارة اءلك ونية ،ابعتبارها فرنة ءضفاء ال از الدميقرا ي
علننل ه نناا ا ننال ،تت ننيا فرن نا متكاف ،ننة للن نناث يف اي ن أ نناء الع ننامل زص ننرم النظ ننر ع ننن األن ننل
والوض القتصاده .وم ذل  ،ل زد للبلدان النامية من تعزيز استثمار الق اعني العنام واخلنا
يف تكنولوجيننا املعلومننات والتصننالت ،و ايدة القنندرات اءنتاجيننة ز يننة حتقيننق السننتفادة الكاملننة
من الفر املتاحة يف جمال التجارة اءلك ونية.

هاء -املسائ األخرى

(البند  6من جدول األعمال)
جدول األعمال املؤقت املقرتح للدورة العاشرة

 -70اتفقل اللجننة علنل أن يتخنا جملنس التجنارة والتنمينة قنرارا زشنسن جندول األعمنال ،زنناء
علل تونية من مكتب ا لس.

اثلث ا -املسائ التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -71افتتا السيد روزرت والر (الولايت املتحدة األمريكية) ،رئنيس جلننة السنتثمار واملشناري
والتنمي ن ننة يف دورط ن ننا الثامن ن ننة ،ال ن نندورة التاس ن ننعة للجن ن ننة يف قص ن ننر األم ن ننم جبني ن ننف ي ن ننوم  20تشن ن نرين
الثاين/نوفمرب .2017

ابء -انتخاب أعضاء امليتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -72انتخبن ن ننل اللجنن ن ننة ،يف جلسن ن ننتها العامن ن ننة الفتتاحين ن ننة املعقن ن ننودة يف  20تش ن ن نرين الثن ن نناين/
نوفمرب  ،2017أعضاء مكتبها التالية أساؤهمث
GE.17-23419
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الرئيسث

السيد فاروة أمي (ابكستان)

نواب الرئيسث

السيدة مار ريل كاييمبا ( امبيا)
السيد جواو غاصريي آيللف لييت (الربا يل)
السيدة جو إيدمفند (كندا)

املقررث

السيد سولومون مامف ابشا (إلثيوزيا)

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم العم
(البند  2من جدول األعمال)

 -73أقننرت اللجنننة كننال  ،يف جلسننتها العامننة الفتتاحيننة ،جنندول األعمننال امل قننل للنندورة
( TD/B/C.II/34و .)TD/B/C.II/34/Corr.1وابلتا  ،كان جدول األعمال كما يليث
-1

انتخاب أعضاء املكتب؛

-2

إلقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

-3

تقارير اجتماعات اخلرباءث

-4

(أ)

تقري ننر اجتم ننا اخلن نرباء املتع نندد الس نننوات زش ننسن الس ننتثمار والزتك ننار
وتنظننيم املشنناري مننن أجننل زننناء القنندرات اءنتاجيننة والتنميننة املسننتدامة
عن دورته اخلامسة؛

(ب)

تقري ننر فري ننق اخلن نرباء احلك ننومي ال نندو العام ننل املع ننين ابملع نناي الدولي ننة
للمحاسبة واءزالغ عن دورته الرازعة والثالثني؛

م ننن القن نرارات إلج اءجن نراءاتث الس ننتثمار وتنمي ننة املش نناري زون ننفهما طفن نزين
ة التنمية املستدامة لعام 2030ث
ء ا
(أ)

الستثمار؛

(ب)

املشاري وتكنولوجيا املعلومات والتصالت؛

-5

التقري ننر املرحل نني ع ننن تش ننجي وتعزي ننز أوج ننه الت ننآ ر ز ننني رك ننائز عم ننل األونكت نناد
الثالثة؛

-6

مسائل أ رى؛

-7

اعتماد تقرير اللجنة املقدم إلج جملس التجارة والتنمية.

دال -اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
(البند  7من جدول األعمال)

 -74يف اجللسة العامة اخلتامية ،املعقنودة يف  24تشنرين الثناين/نوفمرب  ،2017اأذنَنل اللجننة
للمقننرر أبن يضن  ،حتننل سننل ة النرئيس ،الصنني ة النهائيننة للتقريننر زعنند ا تتننام الجتمننا  .وسننيشقدم
التقرير إلج جملس التجارة والتنمية.
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املرفق األول
اوضفر*

-1

حضر الدورة ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادث
إلثيوزيا
األرجنتني
األردن
إلسبانيا
إلستونيا
ألبانيا
أملانيا
أو ندا
إليران (اهورية  -اءسالمية)
ابكستان
الربا يل
الربت ال
زنن
البوسنة واهلرس
زولندا
تركيا
تو و
تونس
اجلبل األسود
جزر البهاما
جزر القمر
اهورية تنزانيا املتحدة
اهورية كوراي
اهورية مقدونيا اليو وسالفية سازقا
جيبويت
امبيا
مبازوه

-2

سره لنكا
السودان
نرزيا
الصني
شعمان
امبيا
واتيمال
ياان
الفلبني
كا ا ستان
الكام ون
كوت ديفوار
كولومبيا
الكويل
كينيا
مد شقر
مصر
امل رب
اململكة العرزية السعودية
اململكة املتحدة لربي انيا العظمل و يرلندا الشمالية
موريشيوث
النمسا
نيبال
نيج اي
نيكارا وا
الولايت املتحدة األمريكية

وكانل املنظمات احلكومية الدولية التالية ش ثلة يف الدورةث

جملس التعاون لدول اخللير العرزية
اللجنة القتصادية للمن قة األوروزية ا سيوية
الحتاد األوروي
منظمة التعاون اءسالمي
مركز اجلنوب
__________

*
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-3

وكانل أجهزة األمم املتحدة وهي،اطا وزراجمها التالية ش ثلة يف الجتما ث

-4

وكانل الوكالت املتخصصة التالية أو املنظمات ذات الصلة ش ثلة يف الجتما ث

اللجنة القتصادية ألورواب
زرانمر األمم املتحدة اء ائي

البن الدو لإلنشاء والتعم
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
-5

وكانل املنظمات

احلكومية التالية ثلة يف الدورةث

الف،ة العامة
راز ة أفريقيا 21
املركز الدو للتجارة والتنمية املستدامة
منظمة القرية السويسرية
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