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 االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  
من القرارات إىل اإلجراءات: االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّفينةإلين إل ةا   -ألف 

 االستثمار - 2030 لعام خطة التنمية املستدامة
 ()أ( من جدول األعمال4)البند 

 إلن جلنة الستثمار واملشاري  والتنمية، 
ترج  إلج املسنتوايت النك كاننل عليهنا  مل م  القلق أن التدفقات الستثمارية إلذ تالحظ 

سننيما يف  ول قبنل حنندوأل األ منة، وأرننا تراجعنل زشننكل ملحننوم يف العديند مننن املننا ق الناميننة،
 أشدها ضعفاا،

يف حتقينننق أهننندام التنمينننة املسنننتدامة، ودور  أمهينننة السنننتثمار اخلنننا  اا وإلذ تالحنننظ أيضننن 
وكنننالت تشنننجي  السنننتثمار ووكنننالت تشنننجي  السنننتثمارات اخلارجنننة يف توجينننه السنننتثمار  نننو 

 الق اعات ذات الصلة زتحقيق أهدام التنمية املستدامة،
ابلننندعم الفعنننال منننن حينننق التكلفنننة املقننندم منننن مننن  ر األمنننم املتحننندة للتجنننارة  وإلذ تننننو  
  وتيسنننن  قننننة زتشننننجييف ذلنننن  عننننن  ريننننق زرانجمننننه املتعل مبننننا )األونكتنننناد( لتلنننن  اجلهننننود، والتنمينننة

 امة،إلج إل ار سياسات الستثمار من أجل التنمية املستد اا الستثمار، استناد
إلج األمانننة أن توانننل دعمهننا لبننناء القنندرات يف جمننال السنن اتيجيات  ت لننب -1 

ة إلج تعزيننننننز السننننننتثمار يف حتقيننننننق أهنننننندام التنميننننننة والسياسننننننات واألدوات واملمارسننننننات الرامينننننن
 يف ذل  من  الل قائمة األونكتاد لإلجراءات العاملية من أجل تيس  الستثمار؛ مبا املستدامة،
األماننننة علنننل مواننننلة دعنننم تبنننادل ونشنننر أفضنننل املمارسنننات يف جمنننال  تشنننج  -2 

ر يف أهننننندام التنمينننننة يف ذلننننن  عنننننن  رينننننق جنننننوائز تشنننننجي  السنننننتثما مبنننننا تشنننننجي  السنننننتثمار،
 املستدامة؛
عننننننن ارتياحهننننننا للعننننننرة النننننناه قدمتننننننه األمانننننننة ألحنننننندأل ال اهننننننات  تعننننننرب -3 

والسياسننات العامليننة يف جمننال السننتثمار واملشنناري  مننن أجننل التنميننة؛ وتنندعو األمانننة إلج موانننلة 
 اءزالغ عن ها  ال اهات ورند أثرها علل التنمية؛

؛ وت لننننب موانننننلة 2018 لعننننام سننننتثمار العننننامليتقريننننر الإلج ننننندور  تت لنننن  -4 
إلثنننراء املنننداولت  ويف إلدمنننات نتنننائر التقرينننر يف عمنننل األونكتننناد املسنننتمر يف جمنننال زنننناء القننندرات،

عنننن املناقشننننات السياسننناتية النننك تنظمهننننا مننننازر أ ننننرى معنينننة زوضنننن   احلكومينننة الدولينننة، فضننننالا 
 ؛2018 لعام العاملي لألونكتاديف ذل  منتدى الستثمار  مبا السياسات ذات الصلة،

يف ذلننن  ا تتنننام استعراضنننها  مبنننا زنننربانمر اسنننتعراة سياسنننة السنننتثمار، تشنننيد -5 
اءقليمنننني األول لسياسنننننة السنننننتثمار؛ وطنننننو  امبينننننا ومن قنننننة جنننننوب شنننننر  أورواب علنننننل  ننننناح 

 الستعراضني املتعلقني هبما؛
لتنفينننا كنننسداة أساسنننية زننندور استعراضنننات سياسنننات السنننتثمار ومتازعنننة ا تننننو   -6 

يف ذلنن  مننن  ننالل ت بيننق إل ننار  مبننا لنندعم تقنندم البلنندان  ننو حتقيننق أهنندام التنميننة املسننتدامة،
سياسنننننننة السنننننننتثمار منننننننن أجنننننننل التنمينننننننة املسنننننننتدامة؛ وت لنننننننب إلج األماننننننننة أن تواننننننننل إلجنننننننراء 
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ادل الستعراضننات، زننناء علننل  لننب النندول األعضنناء، يف السننيا  احلكننومي النندو ، موانننلةا لتبنن
 املمارسات الفضلل؛ وتشجي  البلدان الشريكة علل تقدمي الدعم املا  للربانمر؛

األمانننة علنل موانننلة نشننر إل نار سياسننات السننتثمار منن أجننل التنميننة  تشنج  -7 
 يف ذلنن  عننن  ريننق تقنندمي املسنناعدة التقنيننة، وزننناء القنندرات، وحتقيننق توافننق ا راء، مبننا املسننتدامة،

 تويني الو ين واءقليمي.يف ذل  علل املس مبا

من القرارات إىل اإلجراءات: االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّفينةإلين إل ةا   -ابء 
املشةةةةةةاريع وتينفلفجيةةةةةةا املعلفمةةةةةةات  - 2030 لعةةةةةةام خطةةةةةةة التنميةةةةةةة املسةةةةةةتدامة

 واالتصاالت
 )ب( من جدول األعمال(4)البند 

 إلن جلنة الستثمار واملشاري  والتنمية، 
الننندور احملنننوره لتنظنننيم املشننناري  يف حتقينننق أهننندام التنمينننة املسنننتدامة،  تكنننرر دكيننندإلذ  

 زونفه أحد أهم العوامل احملركة للنمو القتصاده واستحداأل فر  العمل،
أن ت نننوير تنظنننيم املشننناري  يت لنننب منننن احلكومنننات األ نننا ززمنننام املبنننادرة،  وإلذ تالحنننظ 

 واعتماد رر م سسي،
ة إل نننننار األونكتننننناد لسياسنننننات تنظنننننيم املشننننناري  يف تقينننننيم أبمهينننننة وفائننننند تسنننننلم -1 

واستعراة وتعزيز سياسات تنظيم املشاري  يف الدول األعضاء؛ وتونني زنشنر  علنل ن نا  واسن  
 للولية املنو ة زه؛ اا من أجل املسامهة يف رسم السياسات وزناء القدرات، وفق

دم جمموعنننننات زوضننننن  اسننننن اتيجيات لت نننننوير تنظنننننيم املشننننناري  تسنننننته ترحنننننب -2 
 عن تنفيا زرامر لبناء القدرات امل لوزنة، سكانية زعينها، مثل النساء واملهاجرين والشباب، فضالا 

 يف ذل  زرانمر ت وير املشاري  )إلمربيتي ( وزرانمر روازط األعمال التجارية؛ مبا
علننننل املسننننامهة القيمننننة الننننك يقنننندمها زننننرانمر األونكتنننناد لتيسنننن  األعمننننال  تثننننين -3 

رينننة؛ وتننندعو األماننننة إلج مواننننلة تبنننادل أفضنننل املمارسنننات يف جمنننال إلنشننناء مننننازر إللك ونينننة التجا
عنننن اسنننتحداأل وسنننائل جلننناب السنننتثمار منننن شنننسرا أن  لألنظمنننة واءجنننراءات اءدارينننة، فضنننالا 

 تيسر الستثمار يف حتقيق أهدام التنمية املستدامة؛
فيهنا تكنولوجينا املعلومنات  مبنا ت،الندور البنالا األمهينة للتكنولوجينا تعيد دكيد -4 

والتصننالت، والزتكننار يف جمننال التجننارة والتنميننة، ابعتبننار ذلنن  مننن أهننم العوامننل احملركننة للت ينن  
 من أجل حتقيق تنمية شاملة ومستدامة؛

يف ذلنن  التكنولوجيننات اجلدينندة  مبننا أبن العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار، تسننلم -5 
دينندة حلننل املشنناكل القائمننة منننا أمنند  ويننل يف كثنن  مننن ا ننالت املثنن ة ج اا والناشنن،ة، يفننتا  فاقنن

للقلق الك يتم التصده هلنا عنن  رينق أهندام التنمينة املسنتدامة، وأن تنظنيم املشناري  القنائم علنل 
العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار مننن شننسنه أن يننوف ر، علننل وجننه التحدينند، وسننيلة لسننتحداأل فننر  

ء والشننباب؛ وتسننلم كننال  أبن الت ننور التكنولننوجي السننري  ي ننرح حتنندايت العمننل و كننني النسننا
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 انة ابلنسبة للبلدان النامية الك تفتقر إلج قدرات تكنولوجية كافينة لتحقينق السنتفادة الكاملنة 
 من هاا الت ور التكنولوجي والزتكار؛

ك تبننني  أن منن  التقنندير إلج الفرنننة املتاحننة للنظننر يف التجننارب العمليننة النن تشنن  -6 
تنظنننيم املشننناري  والزتكنننار يشنننكالن عناننننر متكاملنننة ومتعاضننندة لننندعم حتقينننق أهننندام التنمينننة 

 املستدامة؛
عن ارتياحها جلودة احلوار السياسايت الاه جرى زشنسن دور السياسنات  تعرب -7 

 العامة يف دعم إلنشاء وت وير مشاري  ازتكارية تسهم يف حتقيق تنمية شاملة ومستدامة؛
زضنننرورة توسننني  ن نننا  مناقشنننات األونكتننناد زشنننسن العلنننم والتكنولوجينننا  تسنننلم -8 

والزتكننار أل ننراة التنميننة، لكنني تتننناول، يف الننة أمننور، األ ننر السياسنناتية اجلدينندة الننك تسننخر 
يف ذلن  يف سنيا   مبنا العلم والتكنولوجيا والزتكار منن أجنل حتقينق تنمينة أكثنر ونولا واسنتدامةا،

 علل مستوى السياسات والتعاون التقين؛ عمل األونكتاد
ابلدور اجلديد لألونكتاد املتمثل يف مشاركته يف إلدارة فريق العمنل املشن   ترحب  -9 

زننني الوكننالت التنناز   ليننة تيسنن  التكنولوجيننا؛ وتشننج  علننل تقنندمي نتننائر عمليننة مننن جانننب فريننق 
 والتكنولوجيا والزتكار أل راة التنمية؛العمل، من أجل دعم البلدان النامية يف جمال العلم 

النناه أشنشننو  اا زتعنناون األونكتنناد منن  زننن  التكنولوجيننا ألقننل البلنندان  ننو  ترحننب -10 
 وتشج  األمانة علل التعاون م  البن  يف ا الت ذات الصلة خبربته الفنية ووليته؛ ؛اا م  ر 

إلج األمانننننة أن توانننننل تيسنننن  تبننننادل اخلننننربات والننننتعلم املتبننننادل زشننننسن  ت لننننب -11 
سياسنات العلنم والتكنولوجيننا والزتكنار أل ننراة التنمينة الشنناملة واملسنتدامة؛ وإلزقنناء اللجننة علننل 
علم زت نور املمارسنات الفضنلل يف جمنال سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار أل نراة التنمينة 

ة؛ وأن تواننننننل يف هنننننناا الصنننننندد تبنننننادل األفكننننننار منننننن  جلننننننة تسننننننخ  العلننننننم الشننننناملة واملسننننننتدام
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

 2017ين/نوفمرب الثا تشرين 24

 مفجإل الرئيس -اا اثني 
 البياانت االفتتاحية -ألف 

أدج انئنننب األمننننني العننننام لألونكتنننناد ابلبيننننان الفتتنننناحي. د أدج زبينننناانت  ثلننننو الوفننننود  -1
والصنني؛ والسنودان ابسنم ا موعنة األفريقينة؛  77 التاليةث اهورية تنزانيا املتحدة ابسنم جمموعنة ال

موعننة  سننيا واحملننيط اهلننادز؛ والربا يننل، ابسننم جمموعننة زلنندان أمريكننا الالتينيننة وابكسننتان، ابسننم جم
 ومن قة البحر الكارييب؛ ومصر؛ والصني؛ وتونس؛ ودولة فلس ني.

وتناولل انئبة األمني العام لألونكتاد يف زيارنا الفتتناحي مسنسلة نقنس السنتثمارات يف  -2
ه مننن أجننل حتقيننق أهنندام التنميننة املسننتدامة. وأشننارت البلنندان الناميننة، األمننر النناه يتعننني معاجلتنن
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يستدعي اختاذ رر خمتلط  ما إلج أمهية الشراكة زني الق اعني العام واخلا  يف سد ها  الفجوة،
جيمننن  زنننني السنننتثمار واملشننناري  والتكنولوجينننا وسياسنننات الزتكنننار. ولفتنننل النتبنننا  إلج خمتلنننف 

وجيننه اجلهننود املتعلقننة زتشننجي  وتيسنن  السننتثمار مننن الصننكو  الننك وضننعها األونكتنناد ءعننادة ت
(، 3)17)ب( و10( و2)8)ب( و1سننيما األهنندام  ول أجننل حتقيننق نتننائر التنميننة املسننتدامة،

وسننل ل الضننوء علننل أثننر العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار يف حتقيننق األهنندام اء ائيننة يف جمننالت 
 اائي.من قبيل التنوي  القتصاده وال اقة واألمن ال 

وأشنننارت انئبنننة األمننننني العنننام إلج أن  مكننننان احلكومنننات أن تركنننز علننننل تيسننن  اجلهننننود  -3
املباولنننننة لننننندعم طي،نننننة زي،نننننة مواتينننننة لألعمنننننال التجارينننننة واملسننننناعدة يف ختفينننننف املخنننننا ر املرتب نننننة 
ابلسننتثمار يف الق اعننات ذات الصننلة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة. وابءضننافة إلج ذلنن ، أزننر ت 

ستعراضنننات األونكتننناد لسياسنننة السننننتثمار هننني أداة رئيسنننية لتوجيننننه السنننتثمار  نننو حتقيننننق أن ا
تشنجي  السنتثمار األجننيب  ويف األهدام، وقد أثبتل فعاليتهنا ابلنسنبة ألهندام و ناايت طنددة

يتماشل م  األولنوايت الو نينة للبلندان النك تكنون يف حاجنة ماسنة لنال . وقالنل إلن  مبا املباشر
جيه جهود تشنجي  وتيسن  السنتثمار منن أجنل حتقينق نتنائر التنمينة املسنتدامة هنو أحند إلعادة تو 

 األهدام الرئيسية املدرجة يف قائمة األونكتاد العاملية لإلجراءات املتعلقة زتيس  الستثمار.
أكدت انئبة األمني العام أمهينة سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار زوننفها  ،اا وأ    -4

اح لتحقيننننق األهنننندام اء ائيننننة لأللفيننننة، ولتعزيننننز األزعنننناد القتصننننادية والجتماعيننننة للتنميننننة املفتنننن
فيهنننا  مبنننا هننناا الصننندد، أشنننارت إلج أن التكنولوجينننات، ويف املسنننتدامة، إلج جاننننب البعننند البي،ننني.

لنه دثنن  علننل امل سسننات وعلننل حتقيننق  اا حاسنن تكنولوجينا املعلومننات والتصننالت، تشننكل عننامالا 
هنننندام. وتناولننننل  سننننهاب دور األدوات مثننننل الستعراضننننات املتعلقننننة ابلعلننننم والتكنولوجيننننا األ

عن دور جلنة األمم املتحدة املعنية زتسخ  العلم والتكنولوجينا أل نراة التنمينة،  والزتكار، فضالا 
 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.
وأعرزل عدة وفود عن قلقها زشسن استمرار ضعف تدفقات السنتثمار األجننيب املباشنر  -5

يف املائنة،  15دفقات إلج البلدان النامية يف  سنيا زنسنبة إلج البلدان النامية. فقد تقلصل ها  الت
يف املائنة، علنل التنوا .  14يف املائنة و 3واخنفضل التدفقات إلج أفريقيا وأمريكنا الالتينينة زنسنبة 

و ثلنننننل زعننننن  التفسننننن ات هلننننناا ال نننننا  يف عننننندم اليقنننننني القتصننننناده وضنننننعف أسنننننعار السنننننل  
جاننننب الق نننا  اخلنننا  والسنننتثمار األجننننيب املباشنننر يف  ضنننوء أمهينننة التموينننل منننن ويف األساسنننية.

حتقيننق األهنندام اء ائيننة لأللفيننة، أزننر ت عنندة وفننود احلاجننة امللحننة إلج ضننمان توجيننه السننتثمار 
  و ق اعات طددة تتعلق زتحقيق األهدام اء ائية.

واملشنناري  وأعرزننل عنندة وفننود عننن تقننديرها لننربانمر عمننل األونكتنناد املتعلننق ابلسننتثمار  -6
وأمهيتنننه وأثنننر  يف مسننناعدة البلننندان النامينننة علنننل حتقينننق األهننندام اء ائينننة لأللفينننة، و لبنننل إلج 
األونكتنناد موانننلة دعننم البلنندان الناميننة يف النهننوة ابلتنميننة املسننتدامة. وعلننل وجننه اخلصنننو ، 

شننكل لحظننل زعنن  الوفننود أن عمليننات اسننتعراة سياسننة السننتثمار وتقننارير متازعننة التنفيننا ت
. 2030 لعننننام أداة قويننننة لتقنننندمي املسنننناعدة التقنيننننة لالسننننتثمار ولنننندعم   ننننة التنميننننة املسننننتدامة

وسل ل وفود كث ة الضوء علل أمهية البحوأل والتحليالت الك جيريها األونكتناد زشنسن تندفقات 
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ر تقنارير السنتثماالستثمار األجنيب املباشر، وأثننل علنل البحنوأل والتحلنيالت يف إل نار سلسنلة 
، أشنار ث السنتثمار والقتصناد الرقمني2017 لعنام زتقرينر السنتثمار العناملي يتعلق فيما. و العاملي

 ثلو زع  ا موعات اءقليمية إلج أن إل ار سياسات األونكتاد لالسنتثمار يف القتصناد الرقمني 
 مهم لتضييق الفجوة الرقمية.

يف ذلنن  يف  مبننا اد لبننناء القندرات،وتناولنل منندا الت العديند مننن الوفننود زنرامر األونكتنن -7
جمال تشجي  الستثمار، والستثمار املس ول، وت وير املشاري ، واحملاسبة واءزالغ. و لب  ثلو 

سننيما  ول زعنن  ا موعننات اءقليميننة إلج األونكتنناد موانننلة نشننر األ ننر السياسنناتية لألونكتنناد،
وإل ننار سياسننات تنظننيم املشنناري ، و لبننوا إل ننار سياسننات السننتثمار مننن أجننل التنميننة املسننتدامة، 
زرسننننم سياسننننات السننننتثمار  يتعلننننق فيمنننناإلج املننننا ني موانننننلة دعننننم األونكتنننناد يف هنننناا ا ننننال. و 

الدوليننة، أثنننل عنندة وفننود علننل عمننل األونكتنناد املتعلننق ابءنننالح اتفاقننات السننتثمار الدوليننة، 
 دولية مثمرة وشاملة للجمي . وأشارت إلج دور األمانة يف تيس  إلجراء مناقشات حكومية

وأكدت اي  الوفود أمهية عمنل األونكتناد يف تشنجي  السنتثمار واملشناري  دعمناا خل نة  -8
سنننيما منننن  نننالل استعراضنننات سياسنننات السنننتثمار، النننك  ول ،2030 لعنننام التنمينننة املسنننتدامة

عنن األعمنال  ية، فضالا لتنفيا السياسات العامة املوجهة  و حتقيق األهدام اء ائ اا تشكل حافز 
ذات الصننننلة ابملشنننناري  وتنظننننيم املشنننناري  والعلننننم والتكنولوجيننننا والزتكننننار وتكنولوجيننننا املعلومننننات 
والتصنننالت. ودرث  ثلنننو زعننن  ا موعنننات اءقليمينننة أحننندأل ال اهنننات املتعلقنننة ابلسنننتثمار 

، ولحظنوا من  القلنق 2017 لعنام تقرير الستثمار العناملياألجنيب املباشر علل النحو املفصل يف 
يف مسنننتوى تننندفقات السنننتثمار إلج مننننا قهم  نننالل السننننوات األ ننن ة.  عنننام حننندوأل اخنفننناة

لالستثمار من دور حاسم يف تلبية احتياجات التموينل  ما وأكد  ثل إلحدى ا موعات اءقليمية
ز السنتثمارات وتوجيههنا املتعلق ابألهدام اء ائية، وأثىن علل اجلهود الك يباهلا األونكتاد لتعزي

 نننننو مشننننناري  مقبولنننننة مصنننننرفياا تتعلنننننق زتحقينننننق األهننننندام اء ائينننننة والق اعنننننات ذات الصنننننلة. 
 ابلسننننتثمار يف العلنننننم والتكنولوجينننننا والزتكننننار، قنننننال إلن   ننننة التنمينننننة املسنننننتدامة يتعلنننننق فيمنننناو 

والزتكاريننة  عننن  ريننق  ايدة حتسننني القنندرات التكنولوجيننة إلل ميكننن أن تتحقننق ل 2030 لعننام
للبلنندان الناميننة، وتثبيننل   ننل هننا  البلنندان علننل  ريننق التقننارب التكنولننوجي منن  القتصننادات 
املتقدمنننة. وميكننننن لألونكتنننناد توسنننني  ن ننننا  املناقشننننات عنننن  ريننننق اللجنننننة مننننن أجننننل رسننننم أ ننننر 

يف  مبنا ،سياساتية جديدة تسخ ر العلم والتكنولوجيا والزتكار لتحقيق تنمية أكثر وولا واسنتدامةا 
ذلنن  يف سننيا  عمننل األونكتنناد علننل مسننتوى السياسننات والتعنناون التقننين. ولحننظ  ثننل جمموعننة 
إلقليميننننة أ ننننرى أن الت ننننورات التكنولوجيننننة تسننننبب اضنننن راابا ودثننننر علننننل سننننو  العمننننل والقنننندرة 
 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.
وأشاد  ثلو زع  ا موعنات اءقليمينة ابلفصنل املواضنيعي املتعلنق ابلقتصناد الرقمني يف  -9

روا إلج فائنندة الرقمنننة لالقتصنناد العنناملي يف املسننتقبل ، وأشننا2017 لعننام تقريننر السننتثمار العنناملي
هنناا الصنندد، أعننرب  ثننل إلحنندى ا موعننات  ويف ودورهننا احملننوره يف حتقيننق األهنندام اء ائيننة.

اءقليمية عن ارتياحنه ألن التقرينر لفنل النتبنا  إلج هناا املوضنو  اهلنام منن  نالل إل نار سياسنايت 
لرقمي، م  ال كيز علل اتبا  رر حتليلني كلني يشنمل البنينة شامل زشسن الستثمار يف القتصاد ا
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األساسننية املاديننة و نن  املاديننة والصننلة املهمننة زننني السننتثمار والرقمنننة مننن أجننل حتقيننق األهنندام 
زتبعننات الفجننوة الرقميننة، كننرر  يتعلننق فيمنناشننوا ل العدينند مننن البلنندان إلج اء ائيننة. ومنن  اءشننارة 

اللتننزام زتنفيننا سياسننات تكفننل سننرعة ت ننوير التكنولوجيننات الرقميننة   ثننل جمموعننة إلقليميننة أ ننرى
 والستثمارات الرقمية دا ل املن قة.

وعنننرة مننندير شنننعبة السنننتثمار واملشننناري  يف األونكتننناد أحننندأل البيننناانت وال اهنننات  -10
مسنتوايت املتعلقة ابلستثمار. وذكر أن تدفقات الستثمار ظلل، منا األ منة املالينة العاملينة، يف 

يف  2زنسنبة  اا . وتراجعنل التندفقات السنتثمارية جمندد2007 عنام أدىن من الاروة الك زل تها يف
. وكان الشا ل األكرب هو النكمنا  احلناد يف تندفقات السنتثمار األجننيب 2016 عام املائة يف

حينق تكنون الحتياجنات اء ائينة أكنرب. ورمبنا كنان  ،اا املباشر إلج البلدان النامية وأقل البلندان  نو 
يف ضننعف النمننو التجنناره. وكنننان  اا التبننا   يف  ننو اءنتننات العننناملي  ننالل السنننوات األ نن ة سنننبب

متوسط معدلت  و مبيعنات فنرو  الشنركات األجنبينة والقيمنة املضنافة والعمالنة  نالل السننوات 
 .2010 عام ة نفسها قبلاخلمس املاضية أدىن من مستوايته  الل الف  

ويف جمننال سياسننة السننتثمار، أكنند منندير شننعبة السننتثمار تزاينند عنندم اليقننني يف الوقننل  -11
الننراهن، والنزعنننة احلمائينننة علنننل الصنننعيد النننو ين، والتوقيننن  زصنننورة متزامننننة علنننل اتفاقنننات اسنننتثمار 

تسنوية املنا عنات زنني دولية جديدة، وإلرناء العديند منن املعاهندات السنازقة، وتزايند عندد حنالت 
، ارتفنننن  العنننندد اءاننننا  2017 عننننام املسننننتثمرين والنننندول علننننل الصننننعيد النننندو . و لننننول رايننننة

 زنننننني املنا عنننننات تسنننننوية جمنننننال ويف معاهننننندة. 3 322لتفاقنننننات السنننننتثمار الدولينننننة ليصنننننل إلج 
النظر  قضية زدأ 35، وهنا  2016 عام قضية جديدة يف 62 يف النظر زدأ والدول، املستثمرين

، زلننا 2017. و لنول راينة شنهر  و /يولينه 2017 عنام فيهنا  نالل األشنهر السنبعة األوج منن
قضية. وندرت أحكام لصاحل  817العدد اءاا  لقضااي التحكيم املعروفة ضد زلدان مضيفة 

 يف املائننننة مننننن القضننننااي الننننك ا البننننل فيهننننا اسننننتناداا إلج األسننننس املوضننننوعية. 60املسننننتثمرين يف 
واستجازة للشوا ل الك أزدطا الدول األعضاء زشسن ضرورة حشد الستثمار األجنيب املباشر من 
 أجننننل حتقيننننق األهنننندام اء ائيننننة، اقنننن ح منننندير شننننعبة السننننتثمار عقنننند دورة اسننننتثنائية للجنننننة يف

 سننيما يف البلنندان الناميننة ول تكننون مكرسننة لتعزيننز  ننو السننتثمار األجنننيب املباشننر، 2018 عننام
 .اا وأقل البلدان  و 

و ا بننل مننديرة شننعبة التكنولوجيننا واللوجسننتيات يف األونكتنناد اللجنننة زشننسن الت ننورات  -12
األ ننننن ة يف جمننننننال تسنننننخ  العلننننننم والتكنولوجينننننا والزتكننننننار أل نننننراة التنميننننننة. وأشننننننارت إلج أن 

التحنننده املاثنننل منننن العناننننر األساسنننية لتحقينننق التنمينننة، وأن  اا التكنولوجينننا والزتكنننار كننناان دائمننن
ينب نني التصننده لننه يف سننيا  ت ننور تكنولننوجي  2030 لعننام زشننسن تنفيننا   ننة التنميننة املسننتدامة

 نننن  مسننننبو ، منننن  تكنولوجيننننات جدينننندة وانشنننن،ة تتسننننم أبرننننا متقارزننننة ومتكاملننننة مثننننل النننناكاء 
النننننن ناعي والنننننتحكم ا   والبيننننناانت الضنننننخمة وإلن ننننننل األشنننننياء وال باعنننننة ثالثينننننة األزعننننناد 

بيولوجيا ال كيبية والتكنولوجيا النانوية. وأاتحل الرقمنة الفرنة ألساليب ازتكنار جديندة  كنن وال
اجلهات الفاعلة احمللية وا تمعات احمللية يف البلدان النامية من املشاركة زنشاط أكرب وحتقيق املزيد 

زفضنننل  اا نفتاحنننمنننن النتنننائر املهمنننة لتحقينننق اءدمنننات الجتمننناعي. وأننننبحل الزتكنننارات أكثنننر ا
التكنولوجيننات اجلدينندة الننك أدت إلج حتقيننق ختفيضننات كبنن ة يف التكنناليف. ومنن  ذلنن ، ومثلمننا 

، فنننننهن هنننننا  ث الرقمننننننة والتجنننننارة والتنمينننننة2017 لعنننننام تقرينننننر اقتصننننناد املعلومننننناتأششننننن  إللينننننه يف 
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ا تمعنات النك حتدايت كب ة أمنام الشنركات و  اا التكنولوجيات السريعة الت ور واملتقارزة ت رح أيض
تكنننون  اجنننة إلج التكينننف. وقننند أثنننر ذلننن  علنننل القننندرة التنافسنننية للشنننركات وأدى إلج حننندوأل 
حالت من عدم التيقن زشسن مستقبل فر  العمل، وتعلم املهنارات النك ينب ني أن توفرهنا الننظم 

لجتماعينة. منن جواننب احليناة القتصنادية وا اا التعليمية، عالوة علل التسث  علل كل جاننب تقريبن
وقالننل إلن مننن الضننروره طي،ننة زي،ننة سياسنناتية داعمننة ل دهننار القتصنناد الرقمنني الناشننو، و كننني 

 ،2030 عنام التكنولوجيات اجلديدة والناش،ة، زشكل أعم، من املسامهة يف حتقيق أهدام   ة
للعلننننوم يف ذلنننن  عننننن  ريننننق حتقيننننق الشننننمول والسننننتدامة البي،يننننة؛ وإلرسنننناء األسننننس السننننليمة  مبننننا

والتكنولوجيا والزتكار؛ وإلجياد املسار الو ين املالئم لتنمية يوجهها العلم والتكنولوجيا والزتكنار؛ 
 وتعزيز التعاون الدو  يف جمالت العلم والتكنولوجيا والزتكار.

وورد يف مافيكينننانو نننن وي، الننناه اعتمننند يف الننندورة الرازعنننة عشنننرة ملننن  ر األمنننم املتحننندة  -13
رة والتنميننة، أننننه ينب نني لألونكتننناد موانننلة تعزيننز زنننرانمر عملننه املتعلنننق ابلعلننم والتكنولوجينننا للتجننا

يف ذل  استعراضات سياسنات العلنم والتكنولوجينا والزتكنار، وتعزينز عملنه الرامني  مبا والزتكار،
ل عمليننة إلج تنندعيم املكاسننب اء ائيننة النااننة عننن القتصنناد الرقمنني والتجننارة اءلك ونيننة، وتفعينن

هناا الصندد،  ويف إلنشاء فريق  رباء حكنومي دو  معنين ابلتجنارة اءلك ونينة والقتصناد الرقمني.
تناول دث  الرقمنة علنل  2017 لعام تقرير اقتصاد املعلوماتأشار مدير شعبة الستثمار إلج أن 

زيند منن الشنركاء اجلندد تزال  تاب امل ل التجارة والتنمية، وأن مبادرة التجارة اءلك ونية للجمي 
ابملسننناعدة التقنينننة، ا إل نننال  زنننرانمر  يتعلنننق فيمنننايف الوقنننل النننراهن. و  26حينننق زلنننا عنننددهم 

جديد ءجراء تقييم سري  ملدى اجلاهزية ملمارسة التجارة اءلك ونية، وا تنفيا  يف ثالثة من أقل 
عمننال الفنيننة املتعلقننة ابلتكنولوجيننا ويسننعل األونكتنناد إلج تعزيننز أوجننه التننآ ر زننني األ .اا البلنندان  ننو 

 املض ل  هبا من جانب ا لس القتصاده والجتماعي والعملينات احلكومينة الدولينة لألونكتناد،
يف ذلنننن  يف سننننيا  دور  زونننننفه أمانننننة للجنننننة املعنيننننة زتسننننخ  العلننننم والتكنولوجيننننا أل ننننراة  مبننننا

ة األمنم املتحندة معنينة زتسنخ  العلنم التنمية، وهي أعلل هي،ة استشارية حكومية دولينة يف منظومن
والتكنولوجيننا والزتكننار أل ننراة التنميننة. وتعكننف اللجنننة حالينناا علننل دراسننة املوضننوعني التنناليني 
اللاين حيظيان ابألولويةث دور العلم والتكنولوجينا والزتكنار يف حتقينق  ايدة كبن ة يف نسنبة ال اقنة 

قمية من أجل الستفادة من التكنولوجيات القائمة ؛ وزناء كفاءات ر 2030 عام املتجددة  لول
 والناش،ة، م  ال كيز زشكل  ا  علل البعد اجلنساين والبعد املتعلق ابلشباب.

تنننناول مننندير شنننعبة السنننتثمار الت نننورات األ ننن ة زشنننسن إلجنننراءات تعزينننز عمنننل  ،اا وأ ننن   -14
  األونكتنناد يف توجيننه فريننق العمننل يشنن   ،األونكتنناد يف جمننال العلننم والتكنولوجيننا والزتكننار. أولا 

املش   زنني الوكنالت  لينة تيسن  التكنولوجينا، وسنيعمل علنل ضنمان حتسنني املواءمنة زنني عمنل 
ا لينننننة وأنشننننن ة األونكتننننناد يف جمنننننال العلنننننم والتكنولوجينننننا وعمنننننل اللجننننننة املعنينننننة زتسنننننخ  العلنننننم 

يف الجتما  األول  لس إلدارة مصرم  سيشار  األونكتاد ،اا والتكنولوجيا أل راة التنمية. واثني
التكنولوجينننا ألقنننل البلننندان  نننواا، منننن أجنننل مناقشنننة زنننرانمر عمنننل املصنننرم  نننالل السننننة األوج، 

يف إلجراء عدة استعراضات للسياسات املتعلقة ابلعلنم والتكنولوجينا  2018 عام وسيشار   الل
للجنننة، أ ننز األونكتنناد استعراضننات مننن  ومنننا النندورة الثامنننة .اا والزتكننار لصنناحل أقننل البلنندان  ننو 

هاا القبيل لثنني من البلدان. وستستخدم منهجية جديندة يف الستعراضنات القادمنة، منن أجنل 
يتننوج األونكتنناد تنفيننا زننرانمر جدينند  ،اا التصننده زفعاليننة أكننرب لتحنندايت التنميننة املسننتدامة. واثلثنن
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ابلتكنولوجيننا، وذلنن  ابلتعنناون منن  أعضنناء  لبننناء القنندرات للتنندريب يف جمننال السياسننات املتعلقننة
 2018 عنام   رين يف فريق العمل املش   زني وكنالت، ومنن املقنرر إل نا  أول نشناط يف م لن 
 يف  رب  سيا ابلتعاون م  جلنة األمم املتحدة القتصادية والجتماعية ل ري  سيا.

 تقارير اجتماعات اخلرباء -ابء 

 من جدول األعمال( 3)البند 

تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنفات صشأن االستثمار واالصتيار وتنظيم املشةاريع مةن أجة   -1 
 صناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة، عن أعمال دورته اخلامسة

 )أ( من جدول األعمال(3)البند 
ار والزتكنار عرضل تقريَر الدورة رئيسةش اجتما  اخلنرباء املتعندد السننوات زشنسن السنتثم -15

وتنظيم املشاري  من أجل زناء القدرات اءنتاجية والتنمينة املسنتدامة، عنن أعمنال دورتنه اخلامسنة. 
مننننن أننننحاب املصننننلحة منننن جمتمنننن   230 اا وقننند ضننننم  الجتمنننا  النننناه اسنننتمر ثالثننننة أايم تقريبننن

ظنام اتفاقنات الستثمار والتنمية، فوضعوا رؤية مش كة ءنالح ينحو منحنل التنمينة املسنتدامة لن
جلهننننود اءنننننالح وتقنننناسوا أفضننننل املمارسننننات  اا السننننتثمار الدوليننننة. وقنننند أجننننرى اخلننننرباء تقييمنننن

والننندروث املسنننتفادة، وان لقنننوا يف منننداولطم منننن املبنننادرات واألدوات السياسننناتية لألونكتننناد مثنننل 
اتفاقنات  إل ار سياسات الستثمار من أجل التنمية املستدامة، و ار ة ال ريق منن أجنل إلننالح

منن اءننالح.  2عنن اخلينارات العشنرة النك قندمها األونكتناد للمرحلنة  الستثمار الدولية، فضنالا 
وحننندد الجتمنننا  التحننندايت النننك تواجههنننا البلننندان عنننند الشنننرو  يف هنننا  املرحلنننة منننن اءننننالح 

 لالنتقال إلج نظام مييل زصورة أكرب  و التنمية املستدامة. واق ح حلولا 
و نننالل املناقشنننة النننك أعقبنننل ذلننن ، أشننناد عننندة منننندوزني ابرتفنننا  ومسنننتوى املشننناركة  -16

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 

 التنمية املستدامة.أجل 
 .TD/B/C.II/MEM.4/15وأحا ل اللجنة علماا ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  -17

تقرير فريةق اخلةرباء اويةفمل الةدوع العامة  املعةي ابملعةايي الدوليةة للمحاسةبة واإلصة   عةن  -2 
 دورته الراصعة والث ثني

 )ب( من جدول األعمال(3)البند 
اء العامنننل احلكنننومي الننندو  املعنننين ابملعننناي  الدولينننة للمحاسنننبة عنننرة رئنننيس فرينننق اخلنننرب  -18

واءزالغ تقرير الفريق الصادر عن دورته الرازعة والثالثني. وقد ركزت املناقشات أثناء الندورة علنل 
يف ذلن  ا تينار امل شننرات  مبنا املوضنوعني التنالينيث تعزينز إلمكانيننة مقارننة اءزنالغ عنن السننتدامة،

غ الشنركات عنن املسنامهة يف حتقينق أهندام التنمينة املسنتدامة؛ ودور اءفصناح يف األساسية ءزال
 إلج النننرئيس وأشننارتقيننيم املخنننا ر وحتسننني جننندوى اءزننالغ منننن قبننل الشنننركات يف نننن  القنننرار. 

 تعزيز أجل من الدورات زني ما ف ة  الل األمانة هبا اض لعل الك األنش ة من متنوعة جمموعة
 ء.عمل فريق اخلربا
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ابلبنند األول منن جندول األعمنال، كنان فرينق اخلنرباء قند سنلط الضنوء علنل  يتعلنق فيماو  -19
التقنندم الكبنن  النناه أحر تننه األمانننة يف إل ننار ا موعننة املق حننة مننن امل شننرات املتصننلة ابألهنندام 
األساسية ءزالغ الشركات، و لنب إلج األونكتناد إلحنرا  تقندم يف عملنه منن  نالل  مين  وثيقنة 

ابلبنننند الثننناين منننن جننندول األعمنننال، أكننند فرينننق اخلنننرباء أن الكشنننف عنننن  يتعلنننق فيمننناوجيهينننة. و ت
املخنا ر يسناهم زصنورة أساسننية يف تعزينز إلجيناد زي،نة اسننتثمارية مالئمنة، ويعنز  العملينات املسننتن ة 
 لصنننن  القننننرار، و لننننب إلج األمانننننة أن توانننننل تيسنننن  تبننننادل املمارسننننات اجلينننندة يف هنننناا ا ننننال.

إل ار أنش ة أ رى، نظر فريق اخلرباء يف موضوعني مها اخلربات املتعلقنة زتنفينا أدوات ت نوير  ويف
احملاسبة، واحملاسنبة واءزنالغ منن قبنل امل سسنات الصن رى وامل سسنات الصن  ة واملتوسن ة احلجنم  
 كوسنننيلة لتحقينننق اءدمنننات املنننا . و لنننب فرينننق اخلنننرباء إلج األماننننة مواننننلة حتنننديق هنننا  األداة،
ودعنننا األماننننة إلج مواننننلة العمنننل يف مسننناعدة الننندول األعضننناء علنننل تنفينننا املمارسنننات اجليننندة 
املتعلقة زتعزيز اءدمات املا  للمشناري  الصن رى وامل سسنات الصن  ة واملتوسن ة احلجنم. وأضنام 
ا  النرئيس أن التقننارير الننك تعنندها األمننم املتحنندة ينب ني أن تكننون سننهلة الفهننم لتسننتفيد منهننا شننرائ

 كب ة من ا تم .
، وأقنننننننر ت TD/B/C.II/ISAR/83ابلتقرينننننننر النننننننوارد يف الوثيقنننننننة  اا وأحا نننننننل اللجننننننننة علمننننننن -20

السننتنتاجات املتفننق عليهننا مننن جانننب فريننق اخلننرباء علننل النحننو الننوارد يف التقريننر، ووافقننل علننل 
 جدول األعمال امل قل الاه اق حه فريق اخلرباء للدورة اخلامسة والثالثني.

من القرارات إىل اإلجراءات: االستثمار وتنميةة املشةاريع صفهةفهما ِّفينةإلين إل ةا   -يمج 
 2030 لعام خطة التنمية املستدامة

 من جدول األعمال( 4)البند 

مةةةن القةةةرارات إىل اإلجةةةراءات: االسةةةتثمار وتنميةةةة املشةةةاريع صفهةةةفهما ِّفينةةةإلين إل ةةةا  خطةةةة  -1 
 االستثمار - 2030 لعام التنمية املستدامة

 )أ( من جدول األعمال(4)البند 
يركننننز هنننناا اجلننننزء علننننل  يننننارات السياسننننة العامننننة، واسنننن اتيجيات تشننننجي  السننننتثمار،  -21

وأفضننل املمارسننات واألدوات العمليننة حلشنند السننتثمار األجنننيب املباشننر مننن أجننل حتقيننق أهنندام 
 التنمية املستدامة.

عبة الستثمار واملشاري  دكيد الدور اهلنام الناه ويف مالحظاته الفتتاحية، كرر مدير ش -22
مليننار دولر زننني  2.5ميكننن أن ي ديننه السننتثمار األجنننيب املباشننر يف سنند الفجننوة السنننوية البال ننة 

مسننتوى السننتثمار احلننا  واملسننتوى الننال م لتحقيننق األهنندام اء ائيننة يف البلنندان الناميننة. وأشننار 
النناه أونننل ابسننتحداأل جيننل جدينند مننن م سسننات  2014 املعنن تقريننر السننتثمار العننامليإلج 

تشننننجي  السننننتثمار حيننننق وكننننالت تشننننجي  السننننتثمار علننننل اعتمنننناد اسنننن اتيجيات تركننننز علننننل 
األهدام اء ائية؛ وا تيار ق اعات مستهدفة تعلق زتحقيق األهدام اء ائية؛ وإلعداد وتسنويق 

 اء ائيننة؛ وإلقامننة شننراكات جدينندة، سلسننلة مشنناري  مقبولننة مصننرفياا مننن أجننل حتقيننق األهنندام
 يف ذل  م  الوكالت وامل سسات املعنية ابلستثمار املتجه إلج اخلارت. مبا
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وأثننناء حلقننة النقننا ، أشننار أحنند املشنناركني إلج احلاجننة إلج رأث املننال احمللنني، وذكننر أن  -23
تعزينز حتقينق األهندام  الستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يكمل جهنود الق نا  العنام الرامينة إلج

اء ائية. وتركز البلدان علل استثمارات عاملينة وطلينة عالينة القيمنة تن ده إلج اسنتحداأل وظنائف 
جيننندة؛ وتننندعم طنننو األمينننة الرقمينننة والسنننتثمار يف جمنننال البحنننق والت نننوير؛ وتعنننز  املسننناواة زنننني 

عدة قوانني لتحسنني التنوا ن اجلنسني. وأشار املتحدأل إلج أن الربت ال، علل سبيل املثال، سنل 
زني اجلنسني ووض  سياسات لجتااب الستثمار يف الق اعنات ذات الصنلة زتحقينق األهندام 

أمهينننة وجنننود منظنننور جنسننناين يف ايننن  جمنننالت  اا اء ائينننة وال اقنننة املتجنننددة. وأكننند النننرئيس أيضننن
 ملستدامة.سيما يف سيا  التحقيق الكامل ألهدام التنمية ا ول التجارة والتنمية،

وعنننرة مشنننار    نننر يف حلقنننة النقنننا  اخلينننارات السننن اتيجية لتشنننجي  السنننتثمار يف  -24
املشاري  املتعلقنة زتحقينق األهندام، وأشنار علنل سنبيل املثنال إلج جممن  ننناعي أشنشنو يف إلثيوزينا 

اجلننة يضننم مرافننق مراعيننة للبي،ننة ءنتننات املنسننوجات واملالزننس، وجممنن  خلنندمات املسننتثمرين يننوفر مع
النفنناايت وامليننا ، ويتسننم زكفنناءة اسننتهال  ال اقننة وتننوافر املسنناكن واملرافننق ال بيننة. وقنند اجتنناب 

 80ووف ر فر  العمل للشباب، وزل ل نسبة النساء العامالت فيه  اا مستثمر  20ا م  أكثر من 
 يف املائة من العمالة.

يف ذل   مبا رات املستدامة،وعدد زع  املشاركني يف حلقة النقا  خمتلف رر الستثما -25
نننناديق دمننني القننندرة علننل حتمننل ت ننن  املننناة، والقننروة املقدمنننة للمشنناري  الصنن  ة واملتوسننن ة 
احلجنم، وننناديق املشناري  السنريعة األثنر. فعلننل سنبيل املثنال،  كننل شنركتان أوروزيتنان تعمننالن 

 ريننق اسننتحداأل فننر  عمننل  يف جمننال  ويننل التنميننة مننن تعزيننز النمننو القتصنناده املسننتدام عننن
وإليننرادات ضننريبية، وتعزيننز نقننل التكنولوجيننا ودعننم شننبكات املشنناري  احملليننة. والتحنندايت املتعلقننة 

 ابلتمويل املستدام تشمل حشد رأث املال اخلا ، واحلد من املخا ر وتقييم األثر.
حلننواجز، وذلنن  وأشننار أحنند املشنناركني إلج أن تيسنن  السننتثمار هننو احلننل املثننا  ء الننة ا -26

عننن  ريننق تبسننيط اءجننراءات والشننفافية، وأورد علننل سننبيل املثننال قيننام وكننالت تشننجي   اا حتدينند
السنننتثمار زتنننوف  املعلومنننات عنننن املنننوردين احمللينننني. ومنننن شنننسن هنننا  الوكنننالت احلننند منننن تبننناين 

ئينة لندى تقينيم املعلومات، وهي ضرورية من أجل إلدرات امل شرات النوعية املتعلقة ابألهندام اء ا
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.

إلج أن البلننندان وعقنننب العنننروة املقدمنننة  نننالل حلقنننة النقنننا ، أشنننار أحننند املشننناركني  -27
تكنون قنادرة علنل اجتنااب السنتثمارات  ل الص  ة الك تفتقر إلج زي،ة أعمنال  ارينة مناسنبة قند

ذات الصلة زتحقيق األهدام اء ائية. ولال ، من األمهية مبكان حتسني زي،نة األعمنال التجارينة 
لألونكتناد زننن علنل ختفني   فيها. فعلل سبيل املثال، ساعد زرانمر اللوائا التنظيمية اءلك ونينة

يوماا إلج ساعة واحندة. وأشنشن،ل وكالنة مركزينة للتجنارة  40الوقل الال م ءنشاء عمل  اره من 
 والستثمار، زدعم من األونكتاد، وهي تعمل كمركز جام .

أشار مشار    ر يف حلقة النقا  إلج أن التعاون الستثماره يشنكل حجنر الزاوينة يف  -28
اءقليمي احلالينة الرامينة إلج جناب السنتثمارات يف جننوب شنر  أورواب. وقنال إلن  جهود التعاون

علل املنا ق طاولنة النرزط زنني الوظنائف النك تت لنب مهنارات عالينة واألعمنال التجارينة، والتنوا ن 
يف ذلننن  سياسنننات السنننتثمارات التنافسنننية  مبنننا اجلنسننناين وطي،نننة زي،نننة مواتينننة لألعمنننال التجارينننة،
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عننننن تقنننندمي حننننوافز وختفيضننننات ضننننريبية وتننننوف  منننننا ق  ة ابلنننند ول إلج األسننننوا ، فضننننالا املتعلقنننن
 اقتصادية  انة، من زني أمور أ رى.

وشنندد أحنند املننندوزني علننل أمهيننة اسننتعراة نظننم سياسننات السننتثمار مننن أجننل ضننمان  -29
ناسننبة وترتيننب زي،ننة اسننتثمار جاذزننة ومواتيننة. ومننن املهننم تننوف  مننزير مننن تننداز  السياسننة العامننة امل

أولننوايت السياسننات الننك ميكننن أن تقننن  املسننتثمرين ابلسننتثمار يف زلنند مننا. واملعلومننات املسننتقاة 
يف ذلن  املعلومنات املقدمنة زشنسن العقبنات  مبا من الق ا  اخلا  تتسم زنفس القدر من األمهية،

اهلنننام لراز نننات واملثب نننات  ننن  املقصنننودة. وعلنننق أحننند املشننناركني يف حلقنننة النقنننا  علنننل الننندور 
 املستثمرين يف إلثيوزيا يف إل ال  احلكومة علل العقبات الك تواجه الستثمار.

علننل سنن ال زشننسن حجننم رأث املننال املننرتبط زتحقيننق األهنندام اء ائيننة، ذكننر أحنند  اا ورد -30
ترليننون دولر راعننل، إلج حنند  22املشناركني يف حلقننة النقننا  أن هننا  اسننتثمارات عامليننة زقيمنة 

زلينون دولر  35املعاي  البي،ية والجتماعية واءدارية. وزشكل عام، هنا  استثمارات زقيمنة ما، 
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  

 يوجد مثل هاا التعاون يف جمال الستثمار. ل نهأ
وتناول أحد املنندوزني ابلتفصنيل األدوات النك اعتمندطا الكنام ون يف هناا ا نال، والنك  -31

تشنننمل علنننل وجنننه اخلصنننو  قنننانون السنننتثمار اخلنننا  و  نننة تصنننني ، وتنفينننا مبنننادرة لألعمنننال 
دريب أنننننحاب املشنننناري  يف الكنننننام ون، التجاريننننة اءلك ونيننننة. واضنننن ل  زننننرانمر إلمربيتيننننن  زتنننن

 ويعكف البلد علل وض  اس اتيجية و نية لتنظيم املشاري  يف سبيل تعزيز زي،ة تنظيم املشاري .
ورحنننب زعننن  املنننندوزني زعمنننل األونكتننناد زشنننسن تشنننجي  السنننتثمار منننن أجنننل حتقينننق  -32

هنننا  األنشننن ة تنننندرت يف األهننندام اء ائينننة. ولحنننظ مننندير شنننعبة السنننتثمار واملشننناري  أن مثنننل 
سيا  جمموعنة إلجنراءات األونكتناد املتعلقنة ابلسنتثمار منن أجنل حتقينق األهندام اء ائينة، والنك 
تشنننمل جمموعنننة تنننداز  ميكنننن أن تعتمننندها احلكومنننات ووكنننالت تشنننجي  السنننتثمار لكننني تبنننادر 

كة يف التعنناون ابسننتهدام مشنناري  تتعلننق زتحقيننق األهنندام اء ائيننة. وشنندد علننل ضننرورة املشننار 
يف ذلنن  مننن جانننب وكننالت تشننجي  السننتثمار، جلعلهننا مبثازننة  مبننا اءقليمنني وزننناء امل سسننات،

وكنننالت إل ائينننة تتنننوج مق حنننات املشننناري  ذات الصنننلة زتحقينننق األهننندام اء ائينننة، ولحنننظ أن 
 األونكتاد يدعم مثل ها  اجلهود من  الل زرانجمه للمساعدة التقنية.

 ياسة االستثمار: غامبيااستعراض س -2 
(، UNCTAD/DIAE/PCB/2017/5)اسنننتعراة سياسنننة السنننتثمارث  امبينننا نظنننر الجتمنننا  يف  -33

 .(UNCTAD/DIAE/2017/1)  امبياث نيا ة السياسة الو نية لتنظيم املشاري عن التقرير املعنون  فضالا 
أمهيننننة تضننننافر عمليننننات وتننننناول منننندير شننننعبة السننننتثمار واملشنننناري  يف زيانننننه الفتتنننناحي  -34

اسنننننتعراة سياسننننننة السنننننتثمار، ووضنننننن  السياسنننننة الو نيننننننة لتنظنننننيم املشنننننناري ، منننننن أجننننننل دعننننننم 
سيما ز رة اجتااب املزيند منن السنتثمار األجننيب  ول اءنالحات الك أجرطا حكومة  امبيا،
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التنميننننة املباشننننر وت ننننوير القنننندرات احملليننننة ز يننننة حتقيننننق األهنننندام اء ائيننننة للبلنننند وزلننننوغ أهنننندام 
املسنننتدامة. وقننندم أمثلنننة علنننل الصنننعيدين اءقليمننني ودون اءقليمننني منننن أفريقينننا و سنننيا يف معنننرة 
تركينز  علننل املفنناهيم األساسننية األرزعنة الننك ميكننن أن تس شنند هبنا األنشنن ة الو نيننة، وهنني حتديننداا 

كننالت تشننجي  مفنناهيم األو  ال ننائر، والقواعنند الشننعبية، والقفننزات النوعيننة، واجليننل الرازنن  مننن و 
 الستثمار.

ووافنننق و ينننر التجنننارة والصنننناعة والتكامنننل اءقليمننني والعمنننل يف  امبينننا علنننل التوننننيات  -35
الننننواردة يف كننننال التقريننننرين، وأعنننن م زنننندورها يف مسنننناعدة البلنننند علننننل حتقيننننق األهنننندام املتعلقننننة 

منل اءقليمني والعمننل ابلتزاماتنه. وعنرة أحند كبننار القتصناديني يف و ارة التجنارة والصننناعة والتكا
التحدايت الرئيسية الك تواجه البلد يف اجتااب الستثمار األجنيب املباشر وتنظيم املشاري ، علل 
النحننو احملنندد يف كننال التقريننرين. وعننرة اخل ننوات الننك اختنناطا احلكومننة ابلفعننل للشننرو  يف تنفيننا 

 ونكتاد.يف ذل    ط العمل الك ا إلعدادها مبساعدة األ مبا التونيات،
وخلنننس مننندير فنننر  سياسنننات السنننتثمار التننناز  لشنننعبة السنننتثمار واملشننناري  أهنننم نتنننائر  -36

السننننتعراة، واسننننتعرة مسننننسلة تقيينننند السننننتثمار األجنننننيب املباشننننر يف  امبيننننا زسننننبب املعوقننننات 
سثر عنن قازلينة البلند للتن املتصلة ابء ار التنظيمي، واهلياكنل األساسنية ورأث املنال البشنره، فضنالا 

هاا السيا ، قال إلن استعراة سياسة الستثمار يهدم إلج مساعدة  ويف ابلصدمات اخلارجية.
احلكومنننة ز نننريقتني، أه عنننن  رينننق تقينننيم اء نننار القنننانوين وامل سسننني لالسنننتثمار، وتنننوف  أدوات 

وينة، فعالة لتعزيز اس اتيجية الستثمار األجننيب املباشنر، من  ال كينز علنل ثالثنة ق اعنات ذات أول
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 

 .2026 عام البلد ضمن القتصادات املتوس ة الد ل  لول
زلننندان أ نننرى شننناركوا يف حلقنننة النقنننا  إلج جنننودة التقنننارير وأثننننوا علنننل وأشنننار منننندوزو  -37

نتائجهنننا وتوننننياطا، النننك منننن شنننسرا أن تسننناعد يف حتقينننق أهننندام التنمينننة املسنننتدامة. وأكننندوا 
جدوى عملية استعراة سياسة الستثمار يف دعم جهود احلكومنة الرامينة إلج اجتنااب مزيند منن 

تعزينننز قننندرات الق نننا  اخلنننا  احمللننني. وكنننررت عننندة وفنننود أمهينننة  ويف السنننتثمار األجننننيب املباشنننر،
سننننيما لتحسننننني زي،ننننة  ول تونننننيات األونكتنننناد الننننك كانننننل مبثازننننة  ار ننننة  ريننننق لإلنننننالحات،

األعمنننال واسننن اتيجيات تشنننجي  السنننتثمار. وشننندد  ثنننل إلحننندى ا موعنننات اءقليمينننة علنننل أن 
تحدينند املسنناعدة الننك حتتاجهننا  امبيننا. وشنندد اسننتعراة سياسننة السننتثمار يشننكل أداةا مفينندةا ل

ابلقينننود منننن جاننننب العنننرة  يتعلنننق فيمننناعننندد منننن املشننناركني علنننل التحننندايت الو نينننة امل روحنننة 
واهلياكل األساسية واملهارات. وأشار العديد من املشاركني ا  رين إلج التنوي  القتصاده وإلجيناد 

ت لبنات األساسنية لتحقينق األهندام اء ائينة. فر  العمل يف البلد زوننفهما منن األولنوايت وامل
 .اا وتناول  ثل إلحدى ا موعات اءقليمية مسسلة اخلروت من وض  أقل البلدان  و 

وشدد مدير فر  سياسات الستثمار علل أمهية الدور الاه ينب ني أن ت دينه الشنراكات  -38
عنن إل النة العقبنات واملثب نات  زني الق اعني العام واخلنا  يف هناا الصندد، ومسن ولية احلكومنات

إلج أمهينة اتسنا  السياسنة العامنة منن أجنل حتسنني البي،نة  اا الك تواجه الق ا  اخلنا . وأشنار أيضن
 يكون جمرد  ارسة للدميقرا ية. ما اا الستثمارية يف البلد. وقال إلن ت ي  السياسات كث  
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واجهها  امبيا علل النحو املبني وانقش املندوزون و ثلو الق ا  اخلا  التحدايت الك ت -39
سنننننيما العقبنننننات التنظيمينننننة، وأوجنننننه الضنننننعف امل سسننننني،  ول يف اسنننننتعراة سياسنننننة السنننننتثمار،

والث نننرات يف املهننننارات واملسننننائل املتعلقننننة ابهلياكننننل األساسنننية. وشننننددوا علننننل اءنننننالحات الننننك 
صنو  إلج القينام يف زدأت، وأكدوا أمهية إلشرا  اي  أنحاب املصنلحة، وأشناروا علنل وجنه اخل

ا ونة األ ن ة زتنشنيط  لينة م سسنية للحنوار زنني الق ناعني العنام واخلنا . وقنام عندة  ثلنني منن 
املنظمننات املتعننددة األ ننرام واملنظمننات احلكوميننة الدوليننة وا موعننات اءقليميننة زعننرة املشنناري  

 عمل.قيد التنفيا، م  ال كيز زوجه  ا  علل  كني الشباب وإلجياد فر  ال
وأشارت األمانة إلج أمهية ق ا  تكنولوجيا املعلومات والتصالت والتعاون اءقليمني يف  -40

 ايدة السننتثمار وقنندرات الق ننا  اخلننا  احمللنني مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة، وأكنندت أن 
 األونكتننناد علنننل أهبنننة السنننتعداد ملسننناعدة  امبينننا علنننل تنفينننا التوننننيات الناانننة عنننن اسنننتعراة

 سياسة الستثمار.

 استعراض سياسة االستثمار: جنفب شرق أورواب -3 
تقرينننننننننر اسنننننننننتعراة سياسنننننننننة السنننننننننتثمارث جننننننننننوب شنننننننننر  أورواب نظنننننننننر الجتمنننننننننا  يف  -41
(UNCTAD/DIAE/PCB/2017/6.) 

يف مالحظاتنننه الفتتاحينننة لنننبع   اا منننوجز  اا وقننندم مننندير شنننعبة السنننتثمار واملشننناري  عرضننن -42
لالسننتثمار األجننيب املباشننر يف جننوب شنر  أورواب. فقننال إلن اخلندمات املاليننة ال اهنات احلديثنة 

هي احملر  األساسي للتدفقات إلج املن قة. وتو ياا لتنوين  التندفقات و ايدة مسنامهتها يف التنمينة، 
الك ولنل هندم  ايدة  2020 لعام اعتمدت اقتصادات املن قة اس اتيجية جنوب شر  أورواب

هلنننا  ال اينننة، اختنننات هنننا   اا يف املائنننة. وحتقيقننن 103مار األجننننيب املباشنننر زنسنننبة تننندفقات السنننتث
القتصنننادات   نننوات هامنننة  نننو حتسنننني البي،نننات التجارينننة وتو يننند التكامنننل التجننناره ومواءمنننة 
املعنناي  والتشننريعات. وسنناهم اسننتعراة األونكتنناد اءقليمنني األول لسياسننة السننتثمار يف حتقيننق 

التونية ابعتماد سبل لجتااب املزيد من الستثمار املباشر، هبندم  لنق  هاا اهلدم عن  ريق
إلج أن التعننناون والتكامنننل القتصننناديني مهنننا اسنننتعراة سياسنننة السنننتثمار فنننر  العمنننل. وأشنننار 

الوسنيلة لننزايدة الرفننا  القتصنناده يف املن قننة، واقنن ح مبننادرة إلقليميننة لتشننجي  السننتثمار مننن أجننل 
 ستثمار عرب احلدود.حتسني تسويق فر  ال

وأثننىن األمننني العننام  لننس التعنناون اءقليمنني علننل دور اسننتعراة سياسننة السنننتثمار يف  -43
. وشنندد علننل 2020 لعننام مسناعدة املن قننة علننل حتقيننق أهنندام اسنن اتيجية جنننوب شننر  أورواب

املسنتدام إلج  أمهية التعناون اءقليمني والنندمات يف سالسنل القيمنة العاملينة يف اجتنااب السنتثمار
املن قننة، وأثننىن علننل التعنناون الفعننال زننني األونكتنناد واتفننا  التجننارة احلننرة ألورواب الوسنن ل وجملننس 

اسننتعراة التعنناون اءقليمنني والبننن  النندو  يف إلعننداد اسننتعراة سياسننة السننتثمار. وأضننام أن 
أمانننة اتفننا   ميكننن أن يكننون مثننالا حيتنناى يف املنننا ق األ ننرى. وشنندد مننديرسياسننة السننتثمار 

التجارة احلرة ألورواب الوس ل علل التزام اقتصادات جنوب شر  أورواب زتنفينا التوننيات الناانة 
 عن استعراة سياسة الستثمار.

وعنننرة مننندير فنننر  سياسنننات السننننتثمار يف األونكتننناد أهنننم نتنننائر التقرينننر. واسننننتعرة  -44
 تعتمنننندها اقتصننننادات املن قننننة يف العقبننننات الننننك تعنننن ة اجتننننااب السننننتثمارات، واألنظمننننة الننننك
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يشمل األنظمة الو نية والدولية لتنظنيم السنتثمار األجننيب املباشنر، وتيسن   مبا ا الت الرئيسية،
األعمنننال التجارينننة، والننننظم الضنننريبية، وسياسنننات العمنننل، واملهنننارات وسياسنننة املنافسنننة. وسنننلط 

، والننك توضننا أن  ايدة سننة السننتثماراسننتعراة سياالضننوء علننل التونننيات الرئيسننية الننواردة يف 
التعاون زني القتصادات يف املن قة، يف كل واحد من ها  ا الت، قد تساعد يف الت لب علنل 
 ،اا العقبنات القائمنة وتسناهم يف اسنتحداأل فنر  العمنل وحتقينق أهندام التنمينة املسنتدامة. وأ نن  

اسننتعراة سياسننة املبينننة  سننهاب يف عننن مبننادرة تشننجي  السننتثمار املشنن    مفصننالا  اا قنندم عرضنن
 .الستثمار

وأشار مندوزو زلدان أ رى شاركوا يف حلقة النقا  إلج جودة التقرير وأثنوا علل نتائجنه  -45
وتونننياته. وأكنندوا جنندوى عمليننة اسننتعراة سياسننة السننتثمار يف تعزيننز السننتثمار ودعننم حتقيننق 

تونننيات املقدمننة مننن األونكتنناد يف جمننالت مثننل األهنندام اء ائيننة، وكننرروا التسكينند علننل أمهيننة ال
مواءمنننة القنننوانني، وت نننوير اهلياكنننل األساسنننية، واحلننند منننن العوائنننق اءدارينننة وحتسنننني التنسنننيق زنننني 
امل سسننات. وأعرزننل عنندة وفننود عننن تقننديرها للنننهر املبتكننر النناه اعتمنند  األونكتنناد يف إلعننداد 

اسنتعراة سياسنة منظمنة متعنددة األ نرام أن استعراة سياسة الستثمار اءقليمية. وذكر  ثنل 
هنننو وثيقنننة أساسنننية لتوجينننه عمنننل البنننن  الننندو  يف املن قنننة. وسنننلط زعننن  املشننناركني السنننتثمار 

الضوء علل املشاري  قيد التنفيا من أجل حتسني زي،ة األعمال التجارية والستثمار. وذكنر زعن  
ننننورة واضنننحة ملنننناة السنننتثمار يف  ينننوفراسنننتعراة سياسنننة السنننتثمار  ثلننني الق نننا  اخلنننا  أن 

املن قننة، ويشننج  القتصننادات املسننتفيدة علننل تنفيننا التونننيات الننواردة فيننه. ولحننظ أحنند  ثلنني 
الق ننا  اخلننا  املكانننة السنن اتيجية للمن قننة، واقنن ح أنننه ينب نني إلشننرا  املسننتثمرين يف عمليننات 

 الت ي ات امل سسية والسياساتية.
اللتزام املنبثق عن املدا الت، الاه مفاد  أن علنل القتصنادات وشددت األمانة علل  -46

املسنننننتفيدة واملنظمنننننات الشنننننريكة وزلننننندان املسنننننتثمرين والق نننننا  اخلنننننا  مسننننناعدة املن قنننننة علنننننل 
إلج  اا السنننتفادة منننن السنننتثمار منننن أجنننل التنمينننة املسنننتدامة وإلقامنننة تعننناون إلقليمننني أوثنننق، اسنننتناد

مننزااي لتبننا  رننر إلقليمنني إل اء حتقيننق التكامننل كاسنن اتيجية يف . ومثننة اسننتعراة سياسننة السننتثمار
جمال التنافس العاملي علل الستثمار األجنيب املباشر، الاه يشنظر إلليه يف زع  األحيان علل أننه 
لنننيس عملينننة ينننرزا فيهنننا  نننرم علنننل حسننناب األ نننرام األ نننرى. وين بنننق ذلننن  علنننل الشنننركات 

النننك ميكنهننا السنننتثمار والعمنننل علنننل الصنننعيد اءقليمننني.  واألعمننال التجارينننة املتعنننددة اجلنسنننيات
وأشننارت إلج أن املبننادرات املشنن كة، مثننل املبننادرة املشنن كة لتشننجي  السننتثمار، مهمننة مننن أجننل 
جين فوائد أكرب من السنتثمار يف املن قنة. وأعنرب األونكتناد و ثلنو املنظمنات املتعنددة األ نرام 

 تقديرهم للدعم الاه تقدمه اجلهات املا ة.واملنظمات احلكومية الدولية عن 

مةةةن القةةةرارات إىل اإلجةةةراءات: االسةةةتثمار وتنميةةةة املشةةةاريع صفهةةةفهما ِّفينةةةإلين إل ةةةا  خطةةةة  -4 
 2030 لعام التنمية املستدامة

 )ب( من جدول األعمال(4)البند 
يف اجللسنننة العامنننة األوج النننك عقننندت زشنننسن هننناا البنننند، شننندد مننندير شنننعبة السنننتثمار  -47

وتنمينننة املشننناري ، يف مالحظاتنننه الفتتاحينننة، علنننل أمهينننة ت نننوير تنظنننيم املشننناري  وتيسننن  األعمنننال 
التجاريننة يف النهننوة ابلتنميننة املسننتدامة، وتننناول ابلتفصننيل الت ننورات األ نن ة يف عمننل األونكتنناد 

ا ننالت. وسننلط الضننوء زصننفة  انننة علننل املسنناعدة املقدمننة مننن األونكتنناد يف وضنن   يف هننا 
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سياسننات تنظننيم املشنناري  يف سننتة مننن البلنندان الناميننة، والنندعم املتوانننل النناه يقدمننه مننن  ننالل 
مننن البلنندان الناميننة والبلنندان الننك  ننر اقتصنناداطا مبرحلننة انتقاليننة.  40شننبكة زننرانمر إلمربيتينن  إلج 

علنننل األنشننن ة املضننن ل  هبنننا يف إل نننار زنننرانمر األونكتننناد لتيسننن  األعمنننال  اا لضنننوء أيضنننوسنننلط ا
التجارينة، والننك سنناعدت العديند مننن البلنندان علنل تبسننيط اللننوائا التنظيمينة واءجننراءات اءداريننة 
ءنشاء امل سسات. وجرى تسليط الضوء علل السياسات املوجهة للف،ات الضعيفة، مثنل النسناء 

 من أجل النظر فيها وت ويرها ابلتعاون م  وكالت األمم املتحدة ذات الصلة. واملهاجرين،
وتناول املتحدأل الرئيسي املسائل األكثر شيوعاا الك تواجه أنحاب املشاري  يف مرحلنة  -48

البداية، ولفل النتبا  إلج مرحلة ا تبار األفكار الك تكون فيها املخا ر والشكو  عالية زشكل 
دور أداة لتخ ننيط األعمننال وطنندوديتها، ابملقارنننة منن  أدوات أزسننط مثننل  ننوذت   ننا . وانقننش

 نننوذت زينننان القيمنننة النننك ميكنننن أن تسننناعد زسنننرعة علنننل تصنننميم وننننيا ة األفكنننار.  أو األعمنننال
وأشار إلج أن اء فاقات يف جمال اءنتاجية مهمة زونفها  ارب تعليمينة ملنظمني املشناري  عنند 

ار و ايدة  وينندها. واقنن ح السننبل الننك  كننن واضننعي السياسننات مننن تيسنن  املوافقننة علننل األفكنن
أشننار إلج  ،اا القبننول الجتمنناعي للتجننارب مننن هنناا القبيننل،  نبنناا للونننم املننرتبط ابلفشننل. وأ نن  

الونننول زصننورة ذكيننة إلج رأث املننال والتكنولوجيننا ابعتبننار  مننورداا رئيسننياا ألنننحاب املشنناري  يف 
 املراحل املبكرة.

 خل ننننة التنميننننة الو نيننننة للكننننام ون، رؤيننننة اا وقنننندم أول مشننننار  يف حلقننننة النقننننا  عرضنننن -49
دات الناشننن،ة يف ، الرامينننة إلج إلحنننداأل حتنننول هيكلننني وجعنننل الكنننام ون منننن القتصنننا2035 عنننام

وحتقيننننق أهنننندام التنميننننة املسننننتدامة. وسننننلط الضننننوء علننننل العدينننند مننننن  ،اا عامنننن 20-15  ضننننون
املشنناري  قينند التنفيننا واملسننتقبلية يف جمننال اهلياكننل األساسننية، والتنميننة احلضننرية، وال اقننة، وختننزين 

ويرهننا ابلتعنناون منن  عننن أمهيننة السنن اتيجية الو نيننة لتنظننيم املشنناري  الننك جيننره ت  األ ايننة، فضننالا 
 األونكتاد واملنظمة الدولية للفرنكوفونية، األمنر الناه منن شنسنه أن يسنهم يف حتقينق أهندام رؤينة

 .2035 عام
وأشاد املتحدأل الثاين ابملساعدة الك يقدمها األونكتاد يف وض  اس اتيجية شناملة لتنظنيم  -50

. 2017قهنننننا يف كنننننانون األول/ديسنننننمرب املشننننناري  يف اهورينننننة تنزانينننننا املتحننننندة، النننننك سنننننيبدأ ان ال
فالتوجيهنننات واألدوات املقدمنننة مبوجنننب إل نننار األونكتننناد لسياسنننات تنظنننيم املشننناري  قننند سننناعدت 
أننننحاب املصنننلحة النننو نيني علنننل حتديننند ا نننالت الرئيسنننية النننك سنننتهتم هبنننا احلكومنننة لننندى تنفينننا 

أشننار  اا،،ننة البي،ننة التنظيميننة. وأ نن  ابحلصننول علننل التمويننل وطي يتعلننق فيمنناسننيما  ول السنن اتيجية،
يف ذلنن  األدوات  مبننا املتحنندأل إلج اءجننراءات ذات األولويننة يف جمننالت التعلننيم وتنميننة املهننارات،

 التعليمية اجلديدة واستحداأل املزيد من أساليب التدريب العملي.
املشناري  يف وأزر  املتحدأل الثالنق أثنر التندريب علنل زنرانمر إلمربيتين  ابلنسنبة ألننحاب  -51

 امبيننا، وشنندد علننل أمهيننة التوعيننة والننرزط الشننبكي ملبننادرات تنظننيم املشنناري . وقننال إلن إلشننرا  اينن  
اجلهننات الفاعلننة يف زي،ننة تنظننيم املشنناري  أدى إلج حتقيننق نتننائر إلجيازيننة. وشنندد علننل فائنندة األدوات 

يننق األهنندام اء ائيننة، وذلنن  الننك يتيحهننا األونكتنناد يف املسنناعدة علننل تسننري  التنميننة يف البلنند وحتق
مننن  ننالل حتقيننق التحننول القتصنناده وطي،ننة الفننر  اءنتاجيننة يف جمننال األعمننال التجاريننة الزراعيننة 
والصنننناعات اخلفيفنننة وتكنولوجينننا املعلومنننات والتصنننالت. وابءضنننافة إلج ذلننن ، أثنننىن علنننل الننندعم 
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السننتثمار ونننيا ة سياسننات والتوجيهننات املقدمننة مننن جانننب األونكتنناد  ننالل اسننتعراة سياسننة 
 تنظيم املشاري  يف  امبيا، وأشار إلج أمهية إلشرا  الشركاء اء ائيني يف مرحلة التنفيا.

واسننتعرة املتحنندأل الرازنن   رزننة إلحنندى الشننركات اخلانننة يف إلكننوادور، ولحننظ منندى  -52
اايت املتعلقنة ابحلند يف ذل  ال  مبا مسامهة األثر الجتماعي للشركة يف حتقيق األهدام اء ائية،

منننن الفقنننر، وتعزينننز املسننناواة زنننني اجلنسنننني، وإلجيننناد فنننر  العمنننل الالئنننق، وتشنننجي  السننننتهال  
. وأشنار إلج أن النربامر احلالينة املتعلقنة زتنظنيم املشناري ، النك وضنعتها احلكومنة  واءنتات املس ولنين

ان جاذزينننة يف أمريكنننا زننندعم منننن األونكتننناد، طننندم إلج جعنننل إلكنننوادور واحننندة منننن أكثنننر البلننند
 .2020 عام الالتينية ءقامة أعمال  ارية  لول

و الل املناقشة الك تلل ذل ، شدد العديد من املندوزني علل أمهية الرزط زني سياسنة  -53
تنظنننيم املشننناري  والسنننتدامة، مننن  التسكيننند علنننل أمهينننة الننننهر الكلننني الننناه اعتمننند  األونكتننناد يف 

 الق اعني اخلا  والعام يف تصميم السياسات وتنفياها. إلشرا  أنحاب املصلحة من
يف مالحظاطا الفتتاحية يف زداية اجللسة العامة التالية، قدمل مديرة شنعبة التكنولوجينا  -54

للسنننمات العامنننة للتكنولوجينننات اجلديننندة والناشننن،ة النننك ميكنننن أن  مفصنننالا  اا واللوجسنننتيات عرضننن
يف ذلنننن  الت ينننن  السننننري  ودورات  مبننننا ،2030 لعننننام تسننننهم يف حتقيننننق   ننننة التنميننننة املسننننتدامة

عننن أشننكال التعنناون اجلدينندة يف جمننالت العلننم  التكي ننف القصنن ة للتكنولوجيننا والزتكننار، فضننالا 
يف ذلن  الزتكنار املفتنوح. ورأت أن تنظنيم األعمنال ميكنن أن ينن ده  مبنا والتكنولوجينا والزتكنار،

التكنولوجيننات اجلدينندة اهلامننة يف جمننالت مننن قبيننل معاجلننة امليننا  يف اسننتحداأل العدينند مننن  اا دور 
زند منن توجينه الت ين  الجتمناعي ز ينة  ول عن التكنولوجيات التحويلينة والرقمينة. وإلدارطا، فضالا 

سيما ابلنسبة  ول تعزيز  اح الستفادة من التكنولوجيا واحلد من مشاكل التهميش التكنولوجي،
سل ل الضوء علل عدد من املسائل املتعلقنة  ،اا احمللية الفق ة والضعيفة. وأ    للنساء وا تمعات

زكيفيننة تسننخ  السياسننات علننل  ننو أفضننل لفائنندة اينن  أنننحاب املصننلحة يف جمننالت العلننم 
 والتكنولوجيا والزتكار، وشددت علل ضرورة الدعم من جانب ا تم  الدو  والتعاون معه.

للنجنننناح النننناه أحر تننننه إلحنننندى  مفصننننالا  اا ل يف حلقننننة النقننننا  عرضننننوقنننندم املشننننار  األو  -55
الشننركات يف  امبيننا يف جمننال انن  وإلعننادة تنندوير البالسننتي  واسننتخدامه يف منتجننات لالسننتخدام 
املنز  والتعدين وأعمال التشييد. ويتم  مي  النفاايت زصورة أساسية ابلستفادة من نظم التو ي  

ر علنل اسنتفادة جنامعي النفناايت منن التكنولوجينا الرقمينة منن أجنل القائمة؛ ويعتمد هناا الزتكنا
التنسننيق. وكانننل املشننكلة تكمننن يف إلجينناد  ريقننة دفنن   منننة، إلضننافة إلج ننن ر حجننم هنناا العمننل 

مننن املشنناكل  اا التجنناره لنندى عرضننه يف زدايننة األمننر. وابءضننافة إلج ذلنن ، تننناول املتحنندأل عنندد
ة وال اقننننة واحلاجننننة إلج النننند ول يف شننننراكات حلننننل هننننا  العمليننننة املتعلقننننة ابحلصننننول علننننل األر 

نننن   مركزيننة ل املشناكل. وكانننل الوكننالت اء ائيننة الو نيننة هنني اجلهنة الداعمننة، عننالوة علننل أن
القنننرار علننننل الصنننعيد احمللنننني وعلنننل نننننعيد املقا عنننات جعلننننل هننناا النننندعم أكثنننر فعاليننننة. وأزننننر  

 9و 5و 2و 1سنننيما األهننندام  ول ددة،املتحننندأل أمهينننة أنشننن ة الشنننركة يف حتقينننق أهننندام طننن
 .17و 15و 14و 11و

وتننناول املشننار  الثنناين يف حلقننة النقننا  أعمننال شننركة يف رواننندا طنندم إلج تننوف   رزننة  -56
عملية لفائدة السنائقني والركناب علنل حند سنواء. فعلنل سنبيل املثنال، تنتم مكافنسة السنائقني علنل 

ا تيننار سننائقني لننديهم سننجالت أداء أفضننل يف  تننو ي السننالمة عننن  ريننق حننق املسننافرين علننل
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جمال السالمة. فحوادأل ال ر  هي السبب الرئيسي للوفاة يف أفريقيا، وتعد السالمة علل ال ر  
منننن العوامنننل األساسنننية لقينننام مننننا ق حضنننرية منتجنننة وتتسنننم زسالسنننة التنقنننل واحلركنننة. وتعكنننف 

ضنننافة، مثننل تننوف  سنننائقني قننادرين علنننل الشننركة علننل ت نننوير خمتلننف اجلوانننب املتعلقنننة ابلقيمننة امل
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 

ة يتمثننل يف اسننتخدام وتنندريب سننائقات. وأزننر  املتحنندأل يراعنني اجلوانننب اجلنسنناني اا إلجيازينن اا منظننور 
 .17و 11و 9و 8و 5و 3سيما األهدام  ول أمهية أنش ة الشركة يف حتقيق أهدام طددة،

وأزننر  املشننار  الثالننق يف حلقننة النقننا  فكننرة السننتفادة مننن التنننو  البيولننوجي يف إلنتننات  -57
ة مقرهننا يف زلجيكننا هدفننه ت ننوير املشنناري  القيمننة. فعلننل سننبيل املثننال، هنننا  مشننرو  اتزنن  لشننرك

وتقنندمي املشننورة زشننسن كيفيننة تعزيننز التنننو  البيولننوجي عننن  ريننق  ايننة امللقاحننات، وهننو يسننتخدم 
النحل كوسيلة لقياث مستوايت التلوأل البي،ي من  الل حتليل التلوأل املوجود يف حبوب اللقاح 

شنركة ويعتنزم اسنتخدامها منن قبنل اجلهنات والعسل. وتعد معاجلة البيناانت أساسنية يف عملينات ال
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 

إلنقننناذ البي،نننة. وابءضنننافة إلج ذلننن ، تعتنننرب  أو الت لنننب علنننل فكنننرة ضنننرورة ال تينننار زنننني التجنننارة
أرننا موجهننة  ننو  أو عمليننات الع نناءات معقنندة ابلنسننبة للم سسننات الصنن  ة واملتوسنن ة احلجننم،

جيعننل التعنناون منن  شننركات أ ننرى أيسننر مننن التعامننل منن  السننل ات  مننا املنظمننات  نن  احلكوميننة،
. وا تسنليط الضنوء 2030 لعنام دامةالعامة، علل الر م من دعنم احلكومنات خل نة التنمينة املسنت

 14و 11و 9و 6و 3سنيما األهنندام  ول علنل أمهينة أنشنن ة الشنركة يف حتقينق أهنندام طنددة،
 .17و 15و

وقننندم املشنننار  الرازننن  يف حلقنننة النقنننا  حملنننة عامنننة عنننن شنننركة استشنننارية تعمنننل يف جمنننال  -58
بعااثت الكرزون واستهال  ال اقنة ال اقة يف اءمارات العرزية املتحدة، تتمثل مهمتها يف  ف  ان

  يف املبنننناين إلج النصننننف لفائنننندة العمننننالء. وتسننننتخدم عنننندة تكنولوجيننننات لتحقيننننق هننننا  ال اينننننة،
تعمل الشركة علل توف  اخلربة والبياانت واملعارم لتنفياها وحتسينها. وتقوم العمليات علنل  كما

يننة أساسننية يف هنناا ا ننال، ألن  ننوذت النندف  مننن الوفننورات. وتكتسنني التكنولوجيننات الرقميننة أمه
ها  التكنولوجيا تستند إلج  وذت لبناية اف اضية، وتوجد أنظمة تقوم زتوليند زيناانت تشسنتخدم يف 

يف ذل  حتفيز الشنركات  مبا من القضااي املتعلقة ابلسياسة العامة، اا النموذت. وأزر  املتحدأل عدد
 ائيننننة. وأشننننار إلج إلمكانيننننة النظننننر يف  صننننم ذات التننننسث ات اءجيازيننننة علننننل حتقيننننق األهنننندام اء

أشننار إلج أن هننننا  حاجنننة  ،اا  فنن  انبعنننااثت الكرزننون منننن اللتزامننات الضنننريبية للشننركة. وأ ننن  
أكرب إلج  ايدة التعاون زني احلكومات والشركات الناش،ة واألعمال التجارية الك لديها مق حنات 

  املتحدأل أمهية أنش ة الشركة يف حتقيق أهدام مشاري  مبتكرة لتحقيق األهدام اء ائية. وأزر 
 .17و 13و 11و 9و 7سيما األهدام  ول طددة،
زشننسن مبننادرة متعننددة اجلهننات ننناحبة املصننلحة  مفصننالا  اا وقنندم املشننار  اخلننامس عرضنن -59

تتعلننق زننرزط وتنشننيط عنندة جهننات معنيننة ذات نننلة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة، مننن أجننل تعزيننز 
اءجننراءات القائمننة املتعلقننة زتحقيننق األهنندام واملسنناعدة علننل ت ننوير روازننط وشننراكات جدينندة. 

تعتننننرب التكنولوجيننننات الرقميننننة  ومثلمننننا ورد يف العننننروة األ ننننرى املقدمننننة  ننننالل حلقننننة النقننننا ،
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أساسننية ابلنسننبة ملختلننف اءجننراءات املتعلقننة زتحقيننق األهنندام اء ائيننة. وأزننر  املتحنندأل أمهيننة 
الننننرزط زننننني الزتكننننارات املتعلقننننة زتحقيننننق األهنننندام وسالسننننل القيمننننة احلاليننننة. وقننننال إلن  نننناذت 

قيننق األهنندام اء ائينننة، األعمننال التجاريننة تضننن ل  زنندور أساسنني يف إلجيننناد احللننول مننن أجنننل حت
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 

  ارات م سسية معزولة.تعمل يف إل ما اا األمور األساسية، زيد أن اهلي،ات العامة كث  
و ننالل املناقشننة الننك تلننل ذلنن ، أشننار أحنند املننندوزني إلج املسننامهة اءجيازيننة الننك يقنندمها  -60

األونكتنناد منننن  نننالل واثئقننه األساسنننية، وأكننند أن املنظمننات الدولينننة النننك يوجنند مقرهنننا يف جنينننف 
زصنورة أفضنل إلذا أننبا  ميكن أن تساهم زصنورة كبن ة يف حتقينق األهندام، وميكنن السنتفادة منهنا

لألونكتنننناد يف تعزيننننز التعنننناون والتننننآ ر وإلقامننننة  لنكننننا سننننرهالتوانننننل أكثننننر مرونننننة، وأشننننار إلج دعننننم 
يف ذلنن ، علننل سننبيل املثننال،  مبننا شننبكات التوانننل مننن أجننل تعزيننز األثننر العننام للمنظمننات الدوليننة،
ا، الك يشار  األونكتناد يف إلدارطنا. فرقة العمل املش كة زني الوكالت التازعة  لية تيس  التكنولوجي

وتناول مندوب   ر احلاجة إلج سياسة عامة تفهم أن العلنم والتكنولوجينا والزتكنار تشنكل عناننر 
عننن فهننم أحنند  مهمننة، وهنني ابألحننرى العنانننر الرئيسننية لعمليننة النمننو القتصنناده والتنميننة، فضننالا 

كنولوجيننا النناه يعننين  ايدة احتمننال حنندوأل الشننوا ل اهلامننة املتمثننل يف تفنناوت سننرعة اسننتيعاب الت
طميش يف هاا ا نال. وأعنرب املنندوب عنن تقندمي الندعم لتحلنيالت األونكتناد  أو فجوة تكنولوجية

تقرينر اقتصناد والتقرير املتعلق ابلتكنولوجيا والزتكار السياساتية يف اثنتني من منشوراته الرئيسية، مها 
املتعلنننق ابسنننتعراة سياسنننات العلنننم والتكنولوجينننا والزتكنننار. عنننن دعنننم زرانجمنننه  ، فضنننالا املعلومنننات

أشار املندوب إلج تفعينل فرقنة العمنل املشن كة زنني الوكنالت والندور الرئيسني الناه يضن ل   اا،وأ   
 زه األونكتاد يف ها  املبادرة، وأشار إلج ضرورة استكشام فر  التعاون.

املشنكلة الكبن ة املتمثلنة يف حنوادأل ال نر  ابستفسار أحد املنندوزني زشنسن  يتعلق فيماو  -61
واهلياكننل األساسننية واملنندفوعات والحتياجننات املتعلقننة ابلتصننالت السننلكية والالسننلكية، أشننار 

جياد حلنول للمشنكالت إلاملشار  الثاين يف حلقة النقا  إلج الدور الكب  للروازط والشراكات يف 
أ اط حركة الس  من أجل ازتكار حلول ملسنسلة ذات الصلة، واحلاجة إلج زياانت وتقييمات عن 

ابستفسنار عننن حساسنية  لنب إلدارة ال اقنة عننن  رينق ت ين  أسنعارها، وعننن  يتعلنق فيمناالنقنل. و 
أوجه الستفادة من الوفورات، أشار املشار  الثالنق يف احللقنة إلج أن اءعناانت املقدمنة يف جمنال 

ا  املشننكلة تصننبا أقننل أمهيننة إلذا حتمننل العمننالء ال اقننة تشننكل أحنند العوامننل املثب ننة، زينند أن هنن
 تكلفة الوفورات املستقبلية املضمونة.

وأشار أحد املشناركني إلج الندور احملتمنل للشنراكات زنني الق ناعني العنام واخلنا  والبي،نات  -62
 ابستفسنار عنن التنداز  السياسناتية النك قند تسناعد علنل يتعلنق فيمناالسياساتية املالئمة لالزتكنار. و 

رف  مسنتوى األنشن ة، أشنار املشناركون يف حلقنة النقنا  إلج أمهينة حتسنني الشنراكات والوننول إلج 
يف نننن  القننرارات عننن  ريننق إلشننرا   الالمركزيننةالعوامننل املسننرعة لألعمننال التجاريننة، وضننرورة انتهننات 
ا  مفناد  أن زنني املشناركني يف حلقنة النقن عنام السل ات اءقليمية، ز ية تسنري  التنفينا. ومثنة اتفنا 

احلصنننول علنننل قننندرات زشنننرية م هلنننة وذات  نننربات ميثنننل أحننند الشنننوا ل الرئيسنننية، ومثنننة حاجنننة إلج 
مسارات ختتلف اب نتالم اجلهنات نناحبة املصنلحة والبلندان واملننا ق. واتفقنوا علنل وجنود ننوعني 

البي،ينة. ومن   من اءجراءات، مها علل وجه التحديد األعمال اخل ية واألعمال الك تركز علنل ا اثر
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ذلنننن ، مننننن املمكنننننن أن يكننننون للشنننننركات أنشنننن ة مالئمنننننة لتحقيننننق األهننننندام اء ائيننننة. وأزنننننر ت 
املناقشنننات حتننندايت مثنننل حفنننز شنننركات كبننن ة علنننل السنننتثمار يف جمنننال البي،نننة، يف  يننناب احلنننوافز 

نقننا  تننناول املشنناركون يف حلقننة ال كمننا  الصننرحية املتعلقننة زتجنننب حنندوأل  اثر سننلبية علننل البي،يننة.
تاى هبا، وعدم توافر عناننر زشنرية جيندة التندريب  العقبات املتمثلة يف الفتقار إلج قصس  اح حيش

 اا،عنننن احلاجنننة إلج تعزينننز قننندرة الشنننركات علنننل اسنننتيعاب التكنولوجينننا. وأ ننن   ومنننوارد مالينننة، فضنننالا 
ق األهننندام أشننناروا إلج عننندم كفاينننة التوعينننة وأوجنننه القلنننق النننك تسننناور األشنننخا  املعنينننون زتحقيننن

اء ائيننننة، وذكننننروا أن السننننبل املمكنننننة ملعاجلننننة هننننا  املشننننكلة تكمننننن يف دور السياسننننة العامننننة، أه 
 األنظمة والقواعد واملعاي  الال مة حلفز الزتكار املوجهة  و حتقيق األهدام.

وأشننارت مننديرة شننعبة التكنولوجيننا واللوجسننتيات يف مالحظاطننا اخلتاميننة إلج دور اللجنننة  -63
ي تننب علننل املسننائل  مننا ملعنيننة زتسننخ  العلننم والتكنولوجيننا أل ننراة التنميننة يف موانننلة مناقشننةا

املثننارة يف الجتمننا  مننن دثنن  علننل ا ننالت السياسنناتية األ ننرى املتعلقننة ابلتكنولوجيننا والتنميننة، 
ن وأشننارت إلج خمتلننف التحنندايت السياسنناتية الننك جننرى تسننليط الضننوء عليهننا. وأزننر ت فكننرة أ

مننن أجننل حتقيننق األهنندام اء ائيننة،  اا الشنركات ميكننن أن تسننتهدم حتقيننق أرابح منن  العمننل أيضن
وأن احلكومننات ميكنهننا حتفيننز النجنناح عننن  ريننق تننوف  زي،ننة داعمننة. وتناولننل مننديرة الشننعبة أمهيننة 

الننك  أشننارت إلج التحنندايت الكبنن ة ،اا التوعيننة واملننوارد البشننرية الننك  ثننل الشننا ل الرئيسنني. وأ نن  
 ت رحها الضرائب والتمويل أمام املبدعني، وإلج ضرورة اتبا  رر زديلة لتوف  التمويل.

 التقرير املرحلل عن تشجيع وتعإليإل أوجه التآ ر صني ركائإل عم  األونيتاد الث ثة -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 
عنن  اا التكنولوجيا واللوجستيات تقرير وقدم مدير شعبة الستثمار واملشاري  ومديرة شعبة  -64

التقنندم احملننر  يف تشننجي  وتنندعيم التننآ ر زننني ركننائز عمننل األونكتنناد الثالثننة يف جمننالت السننتثمار 
 وتنمية املشاري  والعلم والتكنولوجيا والزتكار.

وركز عنرة مندير شنعبة السنتثمار واملشناري  علنل نتنائر و اثر عمنل الشنعبة. وسنا  عندة  -65
إلج تقرينر اا علل الع ام العاملي الاه وجدته املنتجات األساسنية واأل نر السياسناتية، اسنتناد أمثلة

، ودراسنننة زشنننسن السنننتثمار واملشننناري ، واتفنننا  زشنننسن حتقينننق أهننندام 2017 لعنننام النتنننائر واألثنننر
ليمني التنمية املستدامة. وأزر  كيفية مساعدة ذلن  علنل وضن  السياسنات علنل الصشنعشد العناملي واءق

والنننو ين، وعلنننل أداء دور فعنننال يف جمنننال السنننتثمار علنننل الصنننعيد العننناملي ورسنننم سياسنننات تنمينننة 
تركننز  ل املشنناري . وكننان ذلنن  نتيجننة التنفيننا املتسننق لننإلدارة القائمننة علننل النتننائر، أه اءدارة الننك

اتيجية الشنعبة علل أثر األنش ة املض ل  هبا. واستعرة املدير اسن  اا علل النتائر فحسب، زل أيض
سنيما  نو مواءمنة أنشن تها من  أهندام  ول وأزر  توجهها  و دعم الستثمار يف التنمية املسنتدامة،

 إلدمنننات يف املتمثننل الشنننعبة ورننر النتننائر علنننل القائمننة اءدارة رننر أن إلج وأشنننارالتنميننة املسننتدامة. 
يف ذلن  يف  مبنا  املسنتقلني، أنش تها وجد الستحسان منن جاننب املنراجعني واملقيمننييف األهدام

 سيا  أحدأل مراجعة أجراها مكتب  دمات الرقازة الدا لية.
 و الل املناقشة الك تلل ذل ، لحظ العديد من املندوزني أمهية وجودة عمل الشنعبة، -66
سيما قدرطا علل إل ا  نواتر ميكن أن تكون مفيدة علل أعلنل مسنتوايت ننن  السياسنات.  ول

األونكتاد ذات املصداقية املشهودة يف جمال الستثمار واملشناري  حاسنة األمهينة  وكانل تد الت
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حتقينق منزااي   ويف يف  كني األونكتاد من تقدمي الندعم علنل  نو فعنال إلج جمتمن  تنمينة السنتثمار
كبنننن ة للمسنننننتفيدين. وأشنننننار أحنننند املنننننندوزني إلج فعالينننننة زننننرانمر األونكتننننناد املتعلنننننق ابلسنننننتثمار 

 يتعلنننننق فيمنننننايعنننننزى إلج اتبننننا  اسننننن اتيجية تعز هننننا تكنولوجينننننا املعلومننننات. و  مننننا ري ، وهنننننوواملشننننا
ابستفسار عن النتائر  ويلة األمد لتونيات الربانمر يف جمال السياسة العامة، قدم مدير الشعبة 

 عننن الكيفيننة الننك مكنننل الشننعبة مننن إلقامننة شننراكات أاتحننل اسننتدامة تنند الطا؛ مفصننالا  اا عرضنن
النرد علنل استفسنار زشنسن إلدرات النربانمر يف السنيا  األوسن  ملنظومنة األمنم املتحندة،  معرة ويف

شدد املدير علل دور األونكتاد زونفه مركز تنسنيق جلمين  املسنائل املتصنلة ابلسنتثمار منن أجنل 
 التنمية ودور  القياده الراسن  ودثن   القني م ابلنسنبة  تمن  تنمينة السنتثمار. وشندد مندير الشنعبة
علننل النندور الفرينند النناه تضنن ل  زننه اللجنننة زونننفها املنتنندى احلكننومي النندو  الوحينند املكننرث 

شنندد علننل أن لالسننتثمار وتنميننة املشنناري  وظيفننة  كينيننة  ،اا لقضننااي السننتثمار واملشنناري . وأ نن  
شننناملة للق اعنننات وأساسنننية يف حتقينننق األهننندام اء ائينننة، وأزنننر  ضنننرورة حتديننند أولنننوايت عمنننل 

 نة املتعلق هبا  املسائل.اللج
وتنننناول العنننرة الننناه قدمتنننه منننديرة شنننعبة التكنولوجينننا واللوجسنننتيات الكيفينننة النننك  كنننن  -67

عمننل الشننعبة مننن تشننجي  وتعزيننز أوجننه التننآ ر زننني الركننائز الثالثننة لعمننل األونكتنناد يف سننيا  العلننم 
ازننط يف كثنن  مننن األحيننان زننني والتكنولوجينا وتكنولوجيننا املعلومننات والتصننالت. ومثننة تفناعالت ورو 

األنش ة املض ل  هبا يف سيا  الركائز الثالأل، أه البحنق والتحلينل، والتعناون التقنين، وزنناء توافنق 
ا راء. فعلننننل سننننبيل املثننننال، يسنننناعد البحننننق والتحليننننل يف جمننننال املنشننننورات علننننل حتسننننني زننننرامر 

إل نننار ركينننزة زنننناء توافنننق ا راء، النننك املسننناعدة التقنينننة، ويننند ل يف العملينننات احلكومينننة الدولينننة يف 
الدراسنننات اجلارينننة.  أو يسنننتخدم عملهنننا منننن د  يف توجينننه البحنننوأل ويشننندمر يف املنشنننورات الرئيسنننية

وأكدت مديرة الشعبة أن معدل التقدم التكنولوجي    املسبو  ميكنن أن جيعنل العلنم والتكنولوجينا 
 ائيننة، ألن الت ننور التكنولننوجي هننو النناه حينندد والزتكننار مننن العوامننل احملفننزة لتحقيننق األهنندام اء

املسنننائل املتعلقنننة ابءنتاجينننة والقننندرة التنافسنننية للبلننندان. واقننن شح يف تقينننيم حنننديق للنننربانمر املتعلنننق 
ابلتكنولوجيننا واللوجسننتيات أنننه ينب نني توسنني  ن ننا  املنتنندايت احلكوميننة الدوليننة مننن أجننل توسنني  

 صلة ابلعلم والتكنولوجيا والزتكار أل راة التنمية.ن ا  املناقشات زشسن املسائل املت
و الل املناقشنة النك تلنل ذلن ، شنكر أحند املنندوزني األونكتناد علنل تعاوننه من  مصنر  -68

علننل وضنن  اسنن اتيجية لتعزيننز البي،ننة احملليننة للتجننارة اءلك ونيننة. ورأت األمانننة أن ذلنن  ميكننن أن 
 ارسة جيدة، ألنه أظهنر إلمكانينة عمنل الق ناعني العنام واخلنا  للمن قة والعامل علل  يقدم مثالا 

معاا 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 

والتكنولوجيا أل راة التنمية، فهو فريق متعندد أننحاب املصنلحة ويضن ل  املعنية زتسخ  العلم 
زندور هننام يف جمننال السياسننة العامننة، وجيننره مناقشننات تننوفر اء ننار السياسنني العننام لكيفيننة تعزيننز 

مبشننناركة الننندول األعضننناء، وخباننننة  يتعلنننق فيمننناجواننننب سياسنننة العلنننم والتكنولوجينننا والزتكنننار. و 
ت مننديرة الشننعبة إلج رننند أمننوال لتمكننني املننندوزني مننن البلنندان الناميننة مننن البلنندان الناميننة، أشننار 

علننننل استفسننننار مننننن أحنننند املننننندوزني زشننننسن التعليقننننات الننننك تلقاهننننا  اا حضننننور الجتماعننننات. ورد
األونكتاد زشسن زرانمر النظام ا   للبياانت اجلمركية الرامني إلج تعزينز كفناءة التخلنيس اجلمركني 

ن اختاذها يف سبيل انضمام املزيد من البلندان لتنفينا التشن يل ا   للجمنار ، واخل وات الك ميك
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أشننارت مننديرة الشننعبة إلج أن البلنندان الننك اسننتفادت مننن التعنناون منن  الننربانمر ميكننن أن تضنن ل  
 زدور رئيسي يف إلزرا  نتائجه اءجيازية وتقاسم  ارب أفضل املمارسات م  زلدان منا قها.

للجنننة يف مالحظاتنه اخلتامينة عننن تقندير  للعمنل التحليلنني الناه يضنن ل  وأعنرب رئنيس ا -69
زننه األونكتنناد زشننسن السننتثمار والتكنولوجيننا والزتكننار والتجننارة والتنميننة، النناه حيظننل ابعنن ام 

علل دور األونكتاد يف إل ار  اا دو  زفضل جودة تقارير  الك تتسم ابلتوا ن واملصداقية. وأثىن أيض
 ة املتعلقننننة زتيسنننن  السننننتثمار وتشننننجيعه مننننن أجننننل إل ننننا    ننننة التنميننننة املسننننتدامةركننننائز  الثالثنننن

. وشننننندد علنننننل دور التكنولوجينننننا الكاسنننننحة يف النننننديناميات واهلياكنننننل القتصنننننادية 2030 لعنننننام
سنيما يف البلندان النامينة، مراعناة ذلن  لندى وضن   ول التقليدية، و لب إلج واضعي السياسنات،

إلن التكنولوجينننات الكاسنننحة الناشننن،ة مثنننل ال باعنننة الثالثينننة األزعننناد، السياسنننات الو نينننة. وقنننال 
والبياانت الضخمة، وإلن نل األشياء، والتحكم ا   والاكاء الن ناعي، تن وه علنل دثن ات  

يف ذلنن  احتمننالت  مبننا كبنن ة علننل البلنندان الناميننة الننك تشننهد  ايدة سننريعة يف تعننداد السننكان،
فنننناة النمننننو القتصنننناده. وتكتسنننني حتلننننيالت األونكتنننناد السياسنننناتية ارتفننننا  معنننندل الب الننننة واخن

يقدمها أمهية حاسة يف فهنم ت نور علنوم التكنولوجينا ودث هنا علنل التجنارة الك واملساعدة التقنية 
والتنمية. ولحظ رئيس اللجنة أن التجارة اءلك ونية، ابعتبارها فرنة ءضفاء ال از  الدميقرا ي 

متكاف،نننة للنننناث يف ايننن  أ ننناء العنننامل زصنننرم النظنننر عنننن األننننل  اا ، تتنننيا فرننننعلنننل هننناا ا نننال
زد للبلدان النامية من تعزيز استثمار الق اعني العنام واخلنا   ل والوض  القتصاده. وم  ذل ،

يف تكنولوجيننا املعلومننات والتصننالت، و ايدة القنندرات اءنتاجيننة ز يننة حتقيننق السننتفادة الكاملننة 
 تاحة يف جمال التجارة اءلك ونية.من الفر  امل

 املسائ  األخرى -هاء 
 من جدول األعمال( 6)البند 

 جدول األعمال املؤقت املقرتح للدورة العاشرة  
اتفقل اللجننة علنل أن يتخنا جملنس التجنارة والتنمينة قنراراا زشنسن جندول األعمنال، زنناء  -70

 علل تونية من مكتب ا لس.

 ظيميةاملسائ  التن -اا اثلث 
 افتتاح الدورة -ألف 

افتتا السيد روزرت والر )الولايت املتحدة األمريكية(، رئنيس جلننة السنتثمار واملشناري   -71
تشنننننرين  20والتنمينننننة يف دورطنننننا الثامننننننة، الننننندورة التاسنننننعة للجننننننة يف قصنننننر األمنننننم جبنينننننف ينننننوم 

 .2017الثاين/نوفمرب 

 انتخاب أعضاء امليتب -ابء 
 األعمال( من جدول 1)البند 
 تشنننننننرين الثننننننناين/ 20انتخبننننننل اللجننننننننة، يف جلسنننننننتها العامنننننننة الفتتاحينننننننة املعقنننننننودة يف  -72

 ، أعضاء مكتبها التالية أساؤهمث2017 نوفمرب
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 )ابكستان( أمي السيد فاروة  الرئيسث 
 ) امبيا( كاييمباالسيدة مار ريل  نواب الرئيسث 
 )الربا يل( غاصريي  آيللف لييتالسيد جواو   
 )كندا( إيدمفندالسيدة جو    
 )إلثيوزيا( مامف ابشاالسيد سولومون  املقررث 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم  -جيم 
 من جدول األعمال( 2)البند 
أقنننر ت اللجننننة كنننال ، يف جلسنننتها العامنننة الفتتاحينننة، جننندول األعمنننال امل قنننل للننندورة  -73
(TD/B/C.II/34 وTD/B/C.II/34/Corr.1وابلتا .)يليث كما   ، كان جدول األعمال 

 انتخاب أعضاء املكتب؛ -1
 إلقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -2
 تقارير اجتماعات اخلرباءث -3

تقرينننر اجتمنننا  اخلنننرباء املتعننندد السننننوات زشنننسن السنننتثمار والزتكنننار  )أ( 
وتنظننيم املشنناري  مننن أجننل زننناء القنندرات اءنتاجيننة والتنميننة املسننتدامة 

 ته اخلامسة؛عن دور 
تقرينننر فرينننق اخلنننرباء احلكنننومي النننندو  العامنننل املعنننين ابملعننناي  الدوليننننة  )ب( 

 للمحاسبة واءزالغ عن دورته الرازعة والثالثني؛
مننننن القننننرارات إلج اءجننننراءاتث السننننتثمار وتنميننننة املشنننناري  زونننننفهما طفننننزين  -4

 ث2030 لعام ء ا    ة التنمية املستدامة
 الستثمار؛ )أ( 
 املشاري  وتكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ )ب( 

التقرينننر املرحلننني عنننن تشنننجي  وتعزينننز أوجنننه التنننآ ر زنننني ركنننائز عمنننل األونكتننناد  -5
 الثالثة؛

 مسائل أ رى؛ -6
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إلج جملس التجارة والتنمية. -7

 ةاعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمي -دال 
 من جدول األعمال( 7)البند 
، أذانَنل اللجننة 2017تشنرين الثناين/نوفمرب  24يف اجللسة العامة اخلتامية، املعقنودة يف  -74

للمقننرر أبن يضنن ، حتننل سننل ة الننرئيس، الصنني ة النهائيننة للتقريننر زعنند ا تتننام الجتمننا . وسننيشقد م 
 التقرير إلج جملس التجارة والتنمية.
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 املرفق األول

 *اوضفر  
 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادث -1

 إلثيوزيا

 األرجنتني

 األردن

 إلسبانيا

 إلستونيا

 ألبانيا

 أملانيا

 أو ندا

 اءسالمية( -إليران )اهورية 

 ابكستان

 الربا يل

 الربت ال

 زنن

 البوسنة واهلرس 

 زولندا

 تركيا

 تو و

 تونس

 اجلبل األسود

 جزر البهاما

 القمرجزر 

 اهورية تنزانيا املتحدة

 اهورية كوراي

 اهورية مقدونيا اليو وسالفية سازقاا 

 جيبويت

  امبيا

  مبازوه

 سره لنكا

 السودان

 نرزيا

 الصني

 عشمان

  امبيا

  واتيمال

  ياان

 الفلبني

 كا ا ستان

 الكام ون

 كوت ديفوار

 كولومبيا

 الكويل

 كينيا

 مد شقر

 مصر

 امل رب

 السعوديةاململكة العرزية 

 يةاململكة املتحدة لربي انيا العظمل و يرلندا الشمال

 موريشيوث

 النمسا

 نيبال

 نيج اي

 نيكارا وا

 الولايت املتحدة األمريكية

ثلة يف الدورةث -2  وكانل املنظمات احلكومية الدولية التالية  ش
 جملس التعاون لدول اخللير العرزية 
 زية ا سيويةاللجنة القتصادية للمن قة األورو  
 الحتاد األوروي 
 منظمة التعاون اءسالمي 
 مركز اجلنوب 

__________ 
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ثلة يف الجتما ث -3  وكانل أجهزة األمم املتحدة وهي،اطا وزراجمها التالية  ش
 اللجنة القتصادية ألورواب 
 زرانمر األمم املتحدة اء ائي 

ثلة يف الجتما ثاملنظمات ذات  أو وكانل الوكالت املتخصصة التالية -4  الصلة  ش
 البن  الدو  لإلنشاء والتعم  
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 وكانل املنظمات    احلكومية التالية  ثلة يف الدورةث -5
 الف،ة العامة 
 21راز ة أفريقيا  
 املركز الدو  للتجارة والتنمية املستدامة 
 منظمة القرية السويسرية 

    


