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أوالا -االستنتاجات املتفق عليها
ألف -االستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية
(البند  4من جدول األعمال)

إن جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية،
 -1تالحظ مع القلق أن تدفقات الستثمار األجنيب املباريبر تتعيبا بعيبد لرتجيبع
إىل مسيبيبتوايت ميبيبا قبيبيبل األزميبيبة ،وأهنيبيبا اخنفضيبيبب بدرجيبيبة كبيبيبرية يف املنيبيبامق املتقدميبيبة واملنيبيبامق النامييبيبة
على السواء بينما ظل الستثمار هو املصدر الرئيسي لتمويل التنمية؛
 -2تطلب إىل األمانة أن تواصل حتلييبل أحيبدا الهاهيبات والسياسيبات العاملييبة يف
جمال تسخري الستثمار واملشاريع من أجل التنمية ،وتدعو األمانة إىل مواصلة تقيبد التقيبارير عيبن
هذه الهاهات وأتثريها على التنمية وإىل مواصلة رصدها؛
 -3تن يبيبوّه أبُميب يبيبر السياس يب يبة العاميب يبيبة لتونكتيب يبيباد يف جميب يبيبال تسيب يبيبخري السيب يبيبتثمار وتنظيب يبيبيم
املشيبيباريع ميبيبن أجيبيبل التنمييبيبة املسيبيبتدامة ،مثيبيبل إميبيبار سياس يبات السيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل حتقييبيبق التنمييبيبة
املسيبيبتدامة ،وخطيبيبة العميبيبل ميبيبن أجيبيبل السيبيبتثمار يف أهيبيبدا التنمييبيبة املسيبيبتدامة ،وحزميبيبة إصيبيبالحات
يبجع
نظ يبيبام الس يبيبتثمار ال يبيبدو  ،وإم يبيبار سياس يبيبات تنظ يبيبيم املش يبيباريع ،وأداة التط يبيبوير احملاس يب يب ؛ وتش يب ّ
األونكتيبيباد عليبيبى زايدة النهيبيبوض ابسيبيبتخدام هيبيبذه األُميبيبر بغييبيبة التمكيبيبني لالسيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل حتقييبيبق
التنمية املستدامة؛
 -4تُسلّم بدور استعراضات سياسة الستثمار ومتابعة التنفيذ كيبدداة أساسيبية ليبدعم
تقيب يبدلم البل يبيبدان يبيبو حتقي يبيبق أه يبيبدا التنمي يبيبة املس يبيبتدامة وهتن يبيبب ك يبيبابو ف يبيبريد ولبن يبيبان عل يبيبى النق يبيبا
احلكومي الدو النيباج لسيبتعراض سياسيبة السيبتثمار لكيبل منهميبا .وتطليبب إىل األمانيبة مواصيبلة
عرض الستعراضات يف سياق حكومي دو بغية تعزيز تبادل أفضل املمارسيبات وتيبدعو الشيبركاء
إىل دعم هذا الربانمج ماليا؛

 -5تيبدعو األمانيبيبة إىل مواصيبيبلة مسيبيباعدة اليبيبدول األعضيبيباء فيميبيبا يتعليبيبق ابسيبرتاتيجياهتا
وسياسيب يبيباهتا وأدواهتيب يبيبا وتقاسيب يبيبم أفضيب يبيبل املمارسيب يبيبات بغييب يبيبة النهيب يبيبوض ابلسيب يبيبتثمار وتيسيب يبيبريه ،وخاصيب يبيبة
الس يبيبتثمار األجن يب املبار يبيبر دعم يبا للتنمي يبيبة ،بوس يبيبائل منه يبيبا أعماع يبيبا املتعلق يبيبة ابتفاق يبيبات الس يبيبتثمار
الدولية ،وترويج الستثمار وتيسريه ،وأدلة الستثمار ،وبرانمج تيسري األعمال التجارية؛
 -6تُثين على ما تضطلع به أمانة األونكتاد من حبوا وحتليالت سياساتية متعمقة
بشيبيبدن السيبيبتثمار وتنمييبيبة املشيبيباريع وعليبيبى عملهيبيبا البتكيبيبار بشيبيبدن القضيبيبااي النار يب ة ،يبيبا يف ل يب
تقرير الستثمار العاملي ،وتتطلع إىل تقرير عام  2019وإىل نشره على أوسع نطاق؛
 -7تكيبرر التدكييبيبد عليبى أيييبيبة السيبيبتثمار األجنيب املباريبيبر وتنمييبة القطيبيبا اخليبيبا يف
حتقييبق أهيبدا التنمييبة املسيبتدامة ،وكيبذل عليبيبى اليبدور احمليبور ملنتيبدى السيبتثمار العيباملي يف تيبيبوفري
منصة عاملية وريباملة للجمييبع ميبن أجيبل التصيبد للتحيبدايت الرئيسيبية والناريب ة اليب تواجيبه التنمييبة
املستدامة؛

GE.19-01108

3

TD/B/C.II/40

 -8تش يبيبجّع عل يبيبى زايدة التع يبيباون م يبيبع اللج يبيبان القليمي يبيبة ات الص يبيبلة التابع يبيبة لتم يبيبم
املتحدة فيما يتعلق ابلشراكة بني القطاعني العام واخلا كوسيلة لدعم تسخري الستثمار وتنظيم
املشاريع من أجل التنمية؛
 -9تُثين عليبى العميبل القيبائم املتعليبق ابتفاقيبات السيبتثمار وسياسيبات السيبتثمار اليب
يبجع اللجنيبة
تروج لفهم أفضل للقضااي املتصلة ابتفاقات الستثمار الدولية وأبعادها المنائييبة ،وتش ّ
ّ
أمانيبيبة األونكتيبيباد عليبيبى مواصيبيبلة تنيبيباول القضيبيبااي املتصيبيبلة يبيبذه التفاقيبيبات تنيبيباولا كلي يبا ،يبيبا يف ل يب
الربانمج احلا لالجتماعات واملشاورات مع الدول األعضاء؛
 -10تُثيبيبين عليبيبى أمانيبيبة األونكتيبيباد لتنظيمهيبيبا منتيبيبدى عاملي يبا لالسيبيبتثمار يف عيبيبام 2018
وترحيبيبب ميبيبع التقيبيبدير بنتائجيبيبه ،وتش يب ّدد عليبيبى أيي يبة هيبيبذه النتيبيبائج ابلنسيبيببة إىل
كيبيبان انجح يبا للغاييبيبةّ ،
متوييبيبل خط يبيبة التنمي يبيبة املس يبيبتدامة لعيبيبام  .2030وتس يبلّم اللجن يبيبة أبيي يبيبة احل يبوار املس يبيبتمر ب يبيبني ا تم يبيبع
الدو وقطا األعمال التجارية اخلاصة بشدن الستثمار يف حتقيق أهدا التنمية املستدامة؛
 -11تؤّكيبد عليبيبى اليبيبدور اعيبيبام اليبذ يضيبيبطلع بيبيبه اجتميبيبا املائيبدة املسيبيبتديرة للسيبيبفراء املعيبيبين
ابلسيبيبتثمار يف أهيبيبدا التنمييبيبة املسيبيبتدامة كمنصيبيبة لل يبربط بيبيبني مجييبيبع املنظميبيبات الدولييبيبة املوجيبيبودة يف
جنييبيبف والقطيبيبا اخليبيبا وا تميبيبع امليبيبدل بشيبيبدن مسيبيبدلة متوييبيبل أهيبيبدا التنمييبيبة املسيبيبتدامة والسيبيبتثمار
شجع أمانة األونكتاد على اختا خطوات ملموسة ،ابلتشاور مع الدول األعضاء ،من أجل
فيها ،وت ّ
تيسري هذه العملية قبل الدورة احلادية عشرة للجنة الستثمار واملشاريع والتنمية يف عام 2019؛
 -12تكيبيبرر التدكييبيبد عليبيبى أن تنظيبيبيم املشيبيباريع هيبيبي أحيبيبد أهيبيبم ركيبيبات خليبيبق الوظيبيبائف
والنميبيبو القتصيبيباد والتنمييبيبة الشيبيباملة ،وحتيبيبيط علميب ا شيبيبرو القيبرار املعنيبيبون ‘مباريبيبرة األعميبيبال احليبيبرة
()1
من أجل التنمية املستدامة‘ الذ ُعرض عليبى اجلمعييبة العاميبة الوثيقيبة ()A/C.2/73/L.35/Rev.1
وترح يبيبب بوض يبيبع
وابلر يبيبارة احمل يبيبدَّدة إىل بيب يبرانمج تط يبيبوير تنظ يبيبيم املش يبيباريع (إمربيتييب يب ) اليب يبواردة في يبيبهّ ،
اسيب يبرتاتيجيات لتط يبيبوير تنظ يبيبيم املش يبيباريع تس يبيبتهد ف يبيبات س يبيبكانية يبيبدَّدة ،مث يبيبل النس يبيباء وال يبيبن ء
والشيبيبباب ،وتطليبيبب إىل األمانيبيبة أن تواصيبيبل تنفييبيبذ وتعزييبيبز بيبرامج بنيبيباء القيبيبدرات ات الصيبيبلة ،يبيبا يف
يبجع الشيبركاء ،القيبادرين عليبى ليب ،
ل برانمج إمربيتي وبرانمج روابط األعميبال التجارييبة ،وتش ّ
على دعم هذه الربامج ماليا.

ابء -تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض تنمية املشاريع
(البند  5من جدول األعمال)

إن جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية،
 -1تعي يب يبيبد أتكي يب يبيبد دور األونكت يب يبيباد يف دع يب يبيبم البل يب يبيبدان النامي يب يبيبة للمش يب يبيباركة بفعالي يب يبيبة يف
املناقشيب يبيبات الدولييب يبيبة املتعلقيب يبيبة ابلوصيب يبيبول إىل التكنولوجييب يبيبا وتقاسيب يبيبم املعيب يبيبار  ،ويف حتدييب يبيبد خييب يبيبارات
السياسات وأفضل املمارسات ،وفق ا للفقرتني (38و) و 45من مافيكيانو نريويب؛
__________

()1

4
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احلرة من أجل التنمية املستدامة.
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 -2تعي يبيبد أتكي يبيبد ال يبيبدور احلاس يبيبم األيي يبيبة للعل يبيبم والتكنولوجي يبيبا والبتك يبيبار يف تس يبيبخري
الفيبيبر المنائييبيبة ،يبيبا يف ل يب الفيبيبر ال يب ينش يب ها القتصيبيباد الرقميبيبي؛ وأيييبيبة دور األُميبيبر الومنييبيبة
والقليمي يبيبة والدولي يبيبة يف اس يبيبتخدام التكنولوجي يبيبات اجلدي يبيبدة؛ واحلاج يبيبة إىل دع يبيبم من يبيبو وتق يبدلم وتط يبيبور
القدرات البتكارية ملؤسسات األعمال ،ا يف ل عن مريق برامج بناء القدرات ،ول سيما يف
حاليب يبيبة مؤسسيب يبيبات األعميب يبيبال ال يب يب تتمتيب يبيبع ربمكيب يبيباانت أكيب يبيبرب لإلسيب يبيبهام يف حتقييب يبيبق أهيب يبيبدا التنمييب يبيبة
املستدامة ،مثل توفري وسيلة خللق فر عمل والتمكني للنساء والشباب؛
 -3تس يب يبلّم أبن التموييب يبيبل والسيب يبيبتثمار ييب يبيبؤداين أدوارا أساسيب يبيبية يف التغييب يبيبري والبتكيب يبيبار
التكنوليبيبوجيني ،وأبن التعب يبيبة الكبيبيبرية للميبوارد العاميبيبة واخلاصيبيبة ضيبيبرورية لتمكيبيبني مؤسسيبيبات األعميبيبال
البتكارية من الستفادة الفعالة من الفر ال يتيحها القتصاد الرقمي؛
 -4تعرب عن ارتياحهيبا ألعميبال األونكتيباد بشيبدن ركيبن عمليبه املتعليبق ببحيبوا العليبم
والتكنولوجيا والبتكار وتكنولوجيا املعلومات والتصيبالت ،يبا يف ليب إصيبدار املنشيبور الرئيسيبي
املعن يبيبون تقري يبيبر التكنولوجي يبيبا والبتك يبيبار لع يبيبام  2018ال يبيبذ يس يبيبهم يف حيب يبوار السياس يبيبات بش يبيبدن
التكنولوجيات الرائدة والتنمية املستدامة؛

ترحيبّيبب ابلميبيبالق املرتقيبيبب للتقرييبيبر املعيبيباد تسيبيبميته وهيبيبو تقرييبيبر القتصيبيباد الرقميبيبي

-5
لعيبيبام  ،2019بغييبيبة دعيبيبم اخلطيبيباب السياس يبايت بشيبيبدن رايدة األعميبيبال الرقمييبيبة ،بقصيبيبد حتسيبيبني فهيبيبم
خي يبيبارات السياس يبيبات يف ا يب يبال السيب يبريع احلرك يبيبة املتعل يبيبق ابلتج يبيبارة اللكرتوني يبيبة والقتص يبيباد الرقم يبيبي،
وخاصة يف البلدان النامية؛
 -6تعييبيبد أتكييبيبد احلاجيبيبة إىل القييبيبام أبعميبيبال موضيبيبوعية بشيبيبدن مسيبيبائل تسيبيبخري العليبيبم
والتكنولوجيا والبتكار من أجل التنمييبة و ليب يف إميبار ركيبن العميبل احلكيبومي اليبدو لتونكتيباد،
يبيبا يف ل يب يف جمليبيبس التجيبيبارة والتنمييبيبة ،حسيبيبب احلاليبيبة ،ميبيبن أجيبيبل معاجليبيبة السياسيبيبات الرامييبيبة إىل
تسيبيبخري العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار تسيبيبخريا فعيبيبالا ميبيبن أجيبيبل حتقييبيبق تنمييبيبة أكثيبيبر يبيبولا للجمييبيبع
وأكثر استدامة ،ولسد الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها؛
 -7تُسلّم أبيية أسبو التجارة اللكرتونية ،الذ ينظّمه األونكتاد ،يف بيبدء وحفيبز
احليبوار والتوصيبل إىل توافيبق ءراء بشيبدن اجلوانيبب الرئيسيبية لالقتصيباد الرقميبي وأبعيباده المنائييبة ،يبيبا يف
ليب عيبيبن مرييبق تنظيبيبيم أحيبداا إقليمييبيبة مثيبل أسيبيببو التجيبارة اللكرتونييبيبة ألفريقييبا اليبيبذ يرّكيبز عليبيبى
املتطلبيبيبات الفري يبيبدة للس يبيبياقات احمللييبيبة والقليمي يبيبة ،لض يبيبمان أن اليبيبب القتص يبيباد الرقم يبي اآلخ يبيبذ يف
التطور التنمية الشاملة والزدهار للجميع؛
ّ

 -8تثُين على األونكتاد ألعماله بشدن املساعدة التقنية يف جمال العلم والتكنولوجيا
والبتك يبيبار ،وتكنولوجي يبيبات املعلوم يبيبات والتص يبيبالت ،يبيبا يف ليب يب استعراض يبيبات سياس يبيبات العل يبيبم
والتكنولوجييب يبيبا والبتكيب يبيبار ،والس يب يبرتاتيجيات الومنييب يبيبة للتجيب يبيبارة اللكرتونييب يبيبة ،وتقييميب يبيبات األونكتيب يبيباد
يبجع الشيبيبركاء عليبى مواصيبيبلة
السيبريعة للجاهزييبة للتجيبيبارة اللكرتونييبة ميبيبن أجيبل أقيبيبل البليبدان منيبوا ،وتش ّ
دعم هذه األنشطة؛
 -9تش يبيبجّع األمانيب يبيبة عليب يبيبى مواصيب يبيبلة تنفييب يبيبذ التقييميب يبيبات الس يب يبريعة للجاهزييب يبيبة للتجيب يبيبارة
اللكرتونية من أجل مجيع البلدان النامية املهتمة؛
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 -10تدعو األمانة إىل استكشا مرق لتعب ة موارد إضافية لتوسيع نطاق أنشيبطتها
املتصلة ابلقتصاد الرقمي؛
 -11ترحّب ابليبدور النشيبط لتونكتيباد بوصيبفه اليبرئيس املشيبار لفرييبق العميبل املشيبرت
بني الوكالت التابع آللية األمم املتحدة لتيسري التكنولوجيا ،وبدعمه الفين ألعميبال بنيباء القيبدرات
ال يقوم ا فريق العمل املشرت بني الوكالت؛
 -12تدعو أمانيبة األونكتيباد إىل مواصيبلة تعاوهنيبا ميبع مصيبر التكنولوجييبا لصيبا أقيبل
البل يبيبدان من يب يبوا يف تق يبيبد اخل يبيبدمات الستش يبيبارية وخ يبيبدمات بن يبيباء الق يبيبدرات يف جم يبيبال سياس يبيبة العل يبيبم
والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار وتوسيبيبيع نطيبيباق هيبيبذا التعيبيباون ليشيبيبمل جميبيبالت مثيبيبل زايدة اجلاهزييبيبة للتجيبيبارة
اللكرتونية يف أقل البلدان منوا؛

 -13تطلب إىل األمانة أن تواصل أعماعا لتيسيبري بنيباء توافيبق اآلراء عيبن مرييبق تبيبادل
اخليبربات واليبيبتعلم املتبيبيبادل بشيبيبدن تسيبيبخري سياسيبيبات العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار ميبيبن أجيبيبل التنمييبيبة
الشيبيباملة للجمييبيبع واملسيبيبتدامة؛ وإبقيبيباء اللجنيبيبة عليبيبى عليبيبم أبفضيبيبل املمارسيبيبات اآلخيبيبذة يف التطيب ّيبور يف
ه يبيبذا ا يبيبال؛ ومواص يبيبلة الثيب يبراء املتب يبيبادل ع يبيبن مري يبيبق عمله يبيبا لص يبيبا اللجن يبيبة املعني يبيبة بتس يبيبخري العل يبيبم
والتكنولوجييبيبا ألغ يبراض التنمييبيبة؛ وإدميبيباج أفضيبيبل املمارسيبيبات هيبيبذه يف أنشيبيبطة التعيبيباون التقيبيبين وبنيبيباء
القدرات يف جمال سياسة العلم والتكنولوجيا والبتكار.

اجللسة العامة اخلتامية
 6كانون األول/ديسمرب 2018

اثنيا -موجز أع ّده الرئيس
ألف -البياانت االفتتاحية
 -1قال األمني العام لتونكتاد يف كلمتيبه الفتتاحييبة إن السيبتثمار قيبد ظيبل راكيبدا منيبذ بداييبة
األزمة املالييبة العاملييبة يف الفيبرتة  .2009-2008وعيبالوة عليبى ليب  ،تكيبن تيبدفقات السيبتثمار
األجن يب املباريبيبر صيبيبنة ميبيبن عواقيبيبب الرتاجيبيبع عيبيبن العومليبيبة .ففيبيبي عيبيبام  ،2017اخنفيبيبا السيبيبتثمار
األجن املبارر العاملي بنسبة  23يف املائة ،وهو اهاه نزو استمر يف عام  ،2018مع اخنفيباض
التدفقات يف مجيع املنامق.
 -2وأوض يب أن دع يبيبم الس يبيبتثمار الع يبيباملي م يبيبن أج يبيبل التنمي يبيبة املس يبيبتدامة ه يبيبو أح يبيبد العتب يبيبارات
الرئيسية ابلنسبة إىل اجلميع .كما أن جدول األعمال الطميبوح ألهيبدا التنمييبة املسيبتدامة يشيب ّكل
حتيبيبدايا ،حيب بيبدون األخطيبيبار احلالييبيبة اليب تتهيب ّدد القتصيبيباد العيبيباملي وتع ّددييبيبة األميبرا  .ويثيبيبري منيبيبا
الستثمار الضيبعيف القليبق بشيبكل خيبا ألن اسيبتثمار الشيبركات املتعيبددة اجلنسيبيات يف سالسيبل
القيم يبيبة العاملي يبيبة ه يبيبو أح يبيبد الق يبيبوى احملرك يبيبة لالقتص يبيباد الع يبيباملي .وللوف يبيباء يبيبذه األه يبيبدا  ،يك يبيبون م يبيبن
يبؤد الش يبراكات بيبيبني
الضيبيبرور سيبيبد العجيبيبز احليبيبا يف السيبيبتثمار يف البليبيبدان النامييبيبة .و كيبيبن أن تيب ّ
القطيبيباعني العيبيبام واخليبيبا دورا يبيبورايا يف القييبيبام ب يبذل  ،ويعميبيبل األونكتيبيباد جاهيبيبدا لر يبرا القطيبيبا
اخلا يف عملية السهام يف حتقيق هذه األهدا .
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 -3ولحيبيبظ العدييبيبد ميبيبن املمثليبيبني أن السيبيبتثمار األجن يب املباريبيبر قيبيبد اخنفيبيبا بنسيبيببة  41يف
املائة خالل النصف األول من عيبام  .2018واسيبتنادا إىل املنيبا احليبا لالسيبتثمار ،توجيبد حاجيبة
متجددة إىل زايدة تعددية األمرا والشراكات بغية مواجهيبة اخنفيباض السيبتثمار األجنيب املباريبر
والنهوض ابلستثمار.
 -4وأعربيبيبب وفيبيبود كثيبيبرية عيبيبن تقيبيبديرها ليبيبربانمج عميبيبل األونكتيبيباد املتعليبيبق ابلسيبيبتثمار واملشيبيباريع
جلودته التحليلية العالية وألييته وأتثريه يف مساعدة البلدان النامية على النهوض بتحقيق أهيبدا
التنمية املستدامة ،وخاصة فيما يتعلق ابألمر األساسية الستة الداعمة لالستثمار ورسم سياسات
مؤسسات األعمال عرب أركيبان العميبل الثالثيبة .وابلضيبافة إىل ليب  ،أجيبرى األونكتيباد حبيبواثا هاميبة
بشيبيبدن تيبيبدفقات السيبيبتثمار األجن يب املباريبيبر واهاهيبيبات السيبيبتثمار وحتليبيبيالت هاميبيبة عيبيبا ،ميبيبثالا عيبيبن
مري يبيبق تقري يبيبر الس يبيبتثمار الع يبيباملي لع يبيبام  ،2018ال يبيبذ يق يبيبدم حتل يبيبيالا مفي يبيبدا للسياس يبيبات الص يبيبناعية
اجلديدة من منظيبور السيبتثمار .وقيبدَّمب استعراضيبات سياسيبات السيبتثمار وتقيبارير متابعيبة التنفييبذ
توصيبيبيات مفييبيبدة ،مصيبيبحوبة سيبيباعدة تقنييبيبة ،ميبيبا سيبيباعد البليبيبدان عليبيبى النهيبيبوض أبوليبيبوايت التنمييبيبة
املستدامة .كما أن برامج بنيباء القيبدرات اليب يضيبطلع يبا األونكتيباد ،يبا يف ليب يف جميبال اليبرتويج
لالسيبيبتثمار وتنمييبيبة املشيبيباريع واحملاسيبيببة والبيبيبال  ،قيبيبد سيبيباعدت البليبيبدان عليبيبى إقاميبيبة مشيبيباريع قابليبيبة
للتمويل بشدن أهدا التنمية املستدامة.
 -5ويف جميبيبال رسيبيبم السياسيبيبات السيبيبتثمارية الدولييبيبة ،قيبيبدَّم األونكتيبيباد دعم يبا قيم يبا إىل مبيبيبادرات
املوجهيبيبة للتنمييبيبة والصيبيبادرة عيبيبن نظيبيبام السيبيبتثمار اليبيبدو  ،فض يبالا عيبيبن تقيبيبد املسيبيباعدة إىل
الصيبيبالح َّ
الدول األعضاء .وحثب دولتان من الدول األعضاء األونكتاد على مواصلة أعماله يف هذا ا ال.
 -6وأحيبيبدا ب يبرانمج العميبيبل أيض يبا أتث يبريا عليبيبى تنمييبيبة املشيبيباريع ،ول سيبيبيما فيميبيبا يتعليبيبق جبيبيبودة
ومالءميبة بيبرانمج إمربيتييب وإميبار سياسيبات تنظيبيم املشيباريع يف تيبوفري التوجييبه لليبدول األعضيباء ميبن
أجل حتسني قدرهتا التنافسية.
 -7وحق يبيبق منت يبيبدى الس يبيبتثمار الع يبيباملي لع يبيبام  2018جناح يب ا م يبيبدوايا ،اتس يبيبم ناقش يبيبات عالي يبيبة
اجلودة ،وأاتح فرص ا للتفاعل مع القطا اخلا ومشاركة العديد من أصحاب املصيبلحة ،ولتنظيبيم
أحداا ومبادرات خاصة ،ول سيما بشدن املنا واملنظور اجلنسال.
 -8وإ أع يبيبرب م يبيبدير ر يبيبعبة الس يبيبتثمار واملش يبيباريع ع يبيبن اتفاق يبيبه م يبيبع املن يبيبدوبني ،فإن يبيبه ق يبيبال إن
املنت يبيبدى يتس يبيبم حبض يبيبور ق يبيبو يض يبيبم مش يبيباركني ابرزي يبيبن وجمموع يبيبة واس يبيبعة م يبيبن أص يبيبحاب املص يبيبلحة،
التجميبيبع العيبيباملي الرائيبيبد ألصيبيبحاب املصيبيبلحة يف تنمييبيبة السيبيبتثمار .وهيبيبذا مؤ ّريبيبر عليبيبى أن
ميبيبا اعليبيبه ّ
املنتيبيبدى ه يبيبو منيبيبرب يُع يب ّيبزز احل يبوار ،ميبيبا أدى إىل تق يبيبد مقرتح يبيبات وأدوات سياس يباتية تس يبيباعد ال يبيبدول
األعضاء على املضي قدم ا يف تنفيذها ألهدا التنمية املستدامة.
 -9وفيم يبيبا يتعل يبيبق ابلهاه يبيبات العام يبيبة لالس يبيبتثمار ،ق يبيبال إن ت يبيبدفقات الس يبيبتثمار ظل يبيبب دون
مسيبتوى اليبذروة اليبذ بلغتيبه يف عيبيبام  .2007وأوضيب أن الخنفيباض احليباد يف تيبدفقات السيبيبتثمار
األجن املبارر خالل النصف األول ميبن عيبام  2018قيبد جنيبم إىل حيبد كبيبري عيبن عملييبات إعيبادة
عائ يب يبيبدات املؤسس يب يبيبات املتع يب يبيبددة اجلنس يب يبيبيات التابع يب يبيبة لل يب يبيبولايت املتح يب يبيبدة إىل ال يب يبيبومن يف أعق يب يبيباب
الصيبيبالحات الض يبريبية؛ و يُع يبيبز الخنف يبيباض إىل تيبيبدفقات الس يبيبتثمار املرتبط يبيبة بعملي يبيبات الن يبيبدماج
والس يبيبتحوا أو ابلن يب يبوااي املتعلق يبيبة ابألص يبيبول العيني يبيبة .وأظه يبيبرت اهاه يبيبات السياس يبيبات الس يبيبتثمارية
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ح يب يبيبدوا زايدة يف القييب يب يبيبود والل يب يب يبوائ التنظيمييب يب يبيبة املتعلقيب يب يبيبة ابلس يب يبيبتثمار .ويف هناييب يب يبيبة تش يب يب يبرين األول/
أكتيبوبر  ،2018بليب عيبيبدد اتفاقيبات السيبيبتثمار الدولييبة  3 339اتفاقيب ا  -وهيبيبو أدىن مسيبتوى منيبيبذ
عيبيبام  - 1988ميبيبع حيبيبدوا عملييبيبات إهنيبيباء فعليبيبي عيبيبذه التفاقيبيبات تكيبيباد تعيبيبادل عملييبيبات الب يبرام
اجلدييبيبدة لتفاقيبيبات السيبيبتثمار الدولييبيبة .وريبيبهدت عملييبيبات إقاميبيبة املشيبيباريع من يبوا كب يبريا فيميبيبا يتعليبيبق
ابملشاريع املبتدئة يف عام 2017؛ وتشيبري التقيبديرات إىل أن  12.5يف املائيبة ميبن السيبكان يف سيبن
العمل يف البليبدان املشيبمولة ابلدراسيبة الستقصيبائية إميبا أهنيبم بيبدأوا مشيباريع أو كيبانوا يف ميبور القييبام
بذل  .كما يبدو أن الفجوة بني اجلنسني من حيث تنظيم املشاريع تضيق.
 -10وفيميبيبا يتعليبيبق بتقيبيبد التقيبيبارير املالييبيبة وغيبيبري املالييبيبة ،قيبيبال إن عيبيبدد احلكوميبيبات ال يب مبّقيبيبب
املعيبيبايري احملاسيبيببية الدولييبيبة للقطيبيبا العيبيبام ميبيبن املتوقَّيبيبع أن ييبيبزداد أبكثيبيبر ميبيبن سيبيبتة أمثيبيبال عليبيبى ميبيبدى
السنوات اخلمس القادمة.
 -11وأريب يبيبار م يب يبيبدير ريب يبيبعبة التكنولوجي يب يبيبا واللوجسيب يبيبتيات إىل أن يب يبيبه كيب يبيبن لل يب يبيبدول األعض يب يبيباء ،يف
املناقشيب يبيبات القادميب يبيبة بشيب يبيبدن اآللييب يبيبة احلكومييب يبيبة الدولييب يبيبة لتونكتيب يبيباد ،أن تنظيب يبيبر يف تغييب يبيبري اسيب يبيبم جلنيب يبيبة
السيبيبتثمار واملشيبيباريع والتنمييبيبة ليبيبيعكس عنصيبيبر التكنولوجييبيبا والبتكيبيبار ميبيبن عناصيبيبر وليتهيبيبا وللتوعييبيبة
ذا اجلانب اعام من أعمال األونكتاد.

 -12وأملقب رعبة التكنولوجييبا واللوجسيبتيات ،يف عيبام  ،2019الصيبدار األخيبري ميبن تقرييبر
التكنولوجيا والبتكار ،الذ يرّكز عليبى التكنولوجييبات الرائيبدة ميبن أجيبل التنمييبة .وقيبد قُيبدم التقرييبر

إىل اجلمعية العامة ،حيث أثىن عليه رئيس اجلمعية العامة ابلنظر إىل حتليله الذ يرّكز على الناس
وعرض يبه للتحيبيبدايت والفيبيبر ال يب تواجههيبيبا الشيبيبركات وواضيبيبعو السياسيبيبات .وح يب اآلن ،أجيبيبرت
الشيب يبيبعبة  15تقييم يب يبا س يب يبريعا للجاهزييب يبيبة للتجيب يبيبارة اللكرتونييب يبيبة .ويف عيب يبيبام  ،2018أعيب يبيبدت الشيب يبيبعبة
اسيبرتاتيجية التجيبيبارة اللكرتونييبيبة لكيبيبل ميبيبن ُعميبيبان وروانيبيبدا ،وسيبيبتقوم الشيبيبعبة قريبيب ا يبيبذا املشيبيبرو ميبيبن
أجيبيبل بوتسيبواان .وقيبيبد قيبيبدَّمب عيبيبدة بليبيبدان  -هيبيبي بنميبيبا وبوتسيبواان وزامبييبيبا وسيبيبر لنكيبيبا وليسيبيبوتو -
ملبيبيبات لج يبراء استعراضيبيبات لسياس يبة العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار يبيبا ،كميبيبا ايبيبر حالي يبا القييبيبام
ابستعراضيبيبني ميبيبن هيبيبذا القبييبيبل يف إثيوبييبيبا وأوغنيبيبدا .وريبيبكر امليبيبدير اللجنيبيبة عليبيبى الرريبيبادات َّ
املقدميبيبة
منها بشدن املنهجية اجلديدة لالستعراضات اجلار القيام ا.
 -13وابلضيبيبافة إىل ل يب  ،نظميبيبب الشيبيبعبة ميبيبؤخرا عيبيبدة أحيبيبداا وحلقيبيبات عميبيبل بشيبيبدن بنيبيباء
القدرات ،ا يف ل أحداا وحلقات ابلتعاون مع حكومة الصني.
 -14ويتفاعل األونكتاد مع هي ة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسيبني ومتكيبني امليبرأة ميبن أجيبل
بناء أوجه آتزر إضافية بني اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجييبا ألغيبراض التنمييبة وجلنيبة وضيبع
املرأة وسيشار األونكتاد يف مناقشيبات بشيبدن دور العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار يف قضيبية مراعيباة
نو اجلنس وحتقيق اعد  5من أهدا التنمية املستدامة.
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ابء -تقارير اجتماعات اخلرباء

(البند  3من جدول األعمال)
تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املشااريع مان أجال
بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة عن دورته السادسة
(البند (3أ) من جدول األعمال)

 -15أحامب اللجنة علما ابلتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.II/MEM.4/18
تقرير فرياق اخلارباء اوكاومل الادوع العامال املعاي ابملعاايري الدولياة للمحاسابة واإلباغ عان
أعمال دورته اخلامسة والثغثني
(البند (3ب) من جدول األعمال)
 -16أحام يب يب يبيبب اللجن يب يب يبيبة علميب يب يب يبا ابلتقري يب يب يبيبر اليب يب يب يبوارد يف الوثيق يب يب يبيبة  ،TD/B/C.II/ISAR/87وأق يب يب يبيبرت
الستنتاجات املتفق عليهيبا لفرييبق اخليبرباء اليبواردة يف التقرييبر ووافقيبب عليبى جيبدول األعميبال املؤقيبب
الذ اقرتحه فريق اخلرباء من أجل دورته السادسة والثالثني.

جيم -االستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية
(البند  4من جدول األعمال)

استعراض سياسة االستثمار :كابو فريدي
 -17نظ يب يب يب يب يبيبر الجتم يب يب يب يب يبيبا يف اس يب يب يب يب يبيبتعراض سياس يب يب يب يب يبيبة الس يب يب يب يب يبيبتثمار املتعل يب يب يب يب يبيبق بك يب يب يب يب يبيبابو ف يب يب يب يب يبيبريد
(الوثيقة .)UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2
 -18وق يب يبيبام م يب يبيبدير ر يب يبيبعبة الس يب يبيبتثمار واملش يب يبيباريع ابألونكت يب يبيباد ،يف كلمت يب يبيبه الفتتاحي يب يبيبة ،بع يب يبيبرض
الهاهيبات األخيبيبرية يف السيبيبتثمار األجنيب املباريبيبر يف كيبيبابو فيبيبريد وسيبلَّط األضيبواء عليبيبى دور هيبيبذا
السيبيبتثمار يف حتوييبيبل اقتصيبيباد هيبيبذا البليبيبد .فقيبيبد اضيبيبطلع كيبيبابو فيبيبريد  ،بعيبيبد رفيبيبع انيبيبه ميبيبن ف يبيبة أقيبيبل
البدان منوا يف عام  ،2007ربصالحات ترميبي إىل التعيبويا عيبن فقيبدان املسيباعدة المنائييبة الرنييبة
وما يتصل ا من أفضليات هارية وإىل التخفيف من أتثري األزمة املالية العاملية .وتشيبمل العواميبل
الرئيس يب يبيبية الدافع يب يبيبة إىل زايدة تنوي يب يبيبع القتص يب يبيباد ع يب يبيبن مري يب يبيبق الس يب يبيبتثمار األجنيب يب يب املبار يب يبيبر املوق يب يبيبع
الس يبرتاتيجي ،وامل يبزااي النسيبيببية يف جميبيبا السيبيبياحة ومصيبيبائد األنيبيبا  ،وريبيببكات املغرتبيبيبني الواسيبيبعة،
ووجود بي ة سياسيبية وسياسيباتية مسيبتقرة .وأثيبىن عليبى احلكوميبة لقيامهيبا جبهيبود جيبادة لصيبالح بي يبة
نشاط األعمال ،ودعاها مع ليب إىل اتّبيبا هنهيبج أكثيبر اسيبتباقية يف جميبال السياسيبات بغييبة الفيبادة
بفعالية من الستثمار وتوجيهه و حتقيق أهدا التنمية املستدامة.
 -19وقال وزير الدولة والشيبؤون الربملانييبة وريبؤون جمليبس اليبوزراء ووزييبر الرايضيبة يف كيبابو فيبريد
إن السيبيبتعراض هيبيبو وثيقيبيبة اس يبرتاتيجية ميبيبن ريبيبدهنا توجييبيبه الصيبيبالحات يف جميبيبال السياسيبيبات .وميبيبن
ريبيبدن التوصيبيبيات ال يبواردة فييبيبه أن تسيبيباعد كيبيبابو فيبيبريد عليبيبى حتقييبيبق أهيبيبدافها ،ول سيبيبيما ميبيبن حييبيبث
النمو القتصيباد املسيبتدام والشيبامل للجمييبع ،فضيبالا عيبن خليبق فيبر عميبل .وأُصيبدرت يف اآلونيبة
األخيبيبرية خطيبيبة حكومييبيبة لتنفييبيبذ إصيبيبالحات بقصيبيبد زايدة الفوائيبيبد املتدتييبيبة ميبيبن السيبيبياحة .ومتشيبيبيا ميبيبع
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الستعراض ،اعتُمدت يف اآلونيبة األخيبرية تيبدابري ليبزايدة حتسيبني بي يبة نشيباط األعميبال .و ليبب هيبذه
الت يبيبدابري إا يبيباد بي يبيبة مالي يبيبة تت يبيبدلف م يبيبن مؤسس يبيبات ترّك يبيبز أنش يبيبطتها عل يبيبى حتس يبيبني إمكاني يبيبة حص يبيبول
مؤسسيبيبات األعميبيبال الصيبيبغرية واملتوسيبيبطة احلجيبيبم عليبيبى الئتميبيبان؛ وإنشيبيباء وحيبيبدة تُعيبيبىن ابلتنافسيبيبية؛
وإجيبراء إصيبيبالحات مؤسسيبيبية ترميبيبي إىل حتسيبيبني تقيبيبد اخليبيبدمات احلكومييبيبة؛ واعتميبيباد تيبيبدابري لتيسيبيبري
األعمال التجارية ،يبا يف ليب املشيباريع املبتدئيبة؛ وتسيبجيل مؤسسيبات األعميبال؛ وإاتحيبة إمكانييبة
املبسط للضرائب.
احلصول على الكهرابء وخدمات الدفع َّ
 -20وعرضب رئيسة رركة كابو فريد لالستثمار والتجيبارة امليبزااي النسيببية للبليبد وميبا لدييبه ميبن
إمك يبيباانت لجتيب يبيبذاب السيب يبيبتثمار األجن يب يب املباريب يبيبر .ويف معيب يبيبرض تعليقهيب يبيبا عليب يبيبى التحيب يبيبدايت ال يب يب
يواجهها بلدها ،قالب إنه قد جرى وضع خطة اسرتاتيجية جديدة لشركة كابو فريد لالسيبتثمار
والتج يبيبارة .وأتخ يبيبذ ه يبيبذه اخلط يبيبة يف احلس يبيببان التوص يبيبيات النامج يبيبة ع يبيبن الس يبيبتعراض ،وخاص يبيبة تليب يب
املتعلقيبة ابسيبيبتهدا املسيبيبتثمرين وخيبيبدمات الرعاييبيبة الالحقيبيبة ،واليبيبرتويج للسياسيبيبات .وقيبيبدَّمب رئيسيبيبة
الشركة عرضا عاما ألولوايت السياسات املتعلقة ابليبرتويج لالسيبتثمارات والصيبادرات ،يبا يف ليب
قطا السياحة ،وردَّدت على أيية التنويع القتصاد .
 -21وأبرز املستشار اخلا لرئيس وزراء كابو فريد جمموعيبة ميبن التيبدابري والصيبالحات اليب
ار الضطال ا لتحسني القيبدرة عليبى املنافسيبة واجتيبذاب السيبتثمار األجنيب املباريبر ،فشيبدَّد
على توقيب الستعراض الذ يساعد على املضي قدما يف هذه املساعي وقال إن احلكومة تقف
وراء التزامها بتنفيذ التوصيات.
 -22وقيبيبال رئيبيبيس فيبيبر سياس يبيبات السيبيبتثمار ابألونكتيبيباد إن بع يبيبا فوائيبيبد السيبيبتثمار األجن يب
املبارر ار تقانها على نطاق واسع بسبب ضعف الربط ابلنرتنب والتنمية غري املتساوية بني
اجلزر ،وعدم التنويع ،والصيبالت احمليبدودة بيبني املسيبتثمرين األجانيبب والشيبركات احمللييبة ،عليبى اليبرغم
من اآلاثر الاابية العامة عذا الستثمار يف كابو فريد  .وتوجد حاجة إىل املزيد من إصالحات
السياسيبيبات ،يبيبا يف ل يب إعيبيبادة حبيبيبث اسيبيبتخدام عقيبيبود السيبيبتثمار ،واعتميبيباد هنهيبج أكثيبيبر تيبوازانا بيبيبني
اليبيبرتويج لالسيبيبتثمار وتايتيبيبه .وأثبيبيبب اليبيبنهج الس يبرتاتيجي بشيبيبدن السياسيبيبات واألدوات واملبيبيبادرات
فائدت يبيبه يف حتقي يبيبق أقص يبيبى زايدة يف أتث يبيبري السيب يبيبتثمار األجن يب يب املبار يبيبر يف الس يبيبياحة عل يبيبى التنمييب يبيبة
املستدامة ،ومن املهم تطوير قطاعات جديدة من صناعة السياحة ،مثيبل نشيباط األعميبال والثقافيبة
واملغامرة .وابلضافة إىل ل  ،توجد حاجة إىل حتسني الستدامة البي ية والجتماعية ،والنهيبوض
بسياسات تنظيم املشاريع ،وتعزيز الروابط مع املوردين احملليني بغية خلق فر عميبل والسيبهام يف
حتقيق نتائج اقتصادية واجتماعية أكثر توازانا.
 -23وأثنب مجيع الوفود ،ا فيها الوفود ال متثل بعا املنظمات الدولييبة ،عليبى كيبابو فيبريد
لجيبراء السيبيبتعراض .واعرتفيبيبب ابلفيبيبر الكثيبرية املتاحيبيبة أميبيبام البليبيبد وابجلهيبيبود اليب بيبيبذلتها احلكوميبيبة
وريبيبجعتها عليبيبى تنفييبيبذ توصيبيبيات السيبيبتعراض سيبيباعدة ميبيبن األونكتيبيباد .وامتيبيبدح بعيبيبا املن يبيبدوبني
انفتيبيباح نظيبيبام كيبيبابو فيبيبريد ابعتبيبيباره قيبيبوة دافعيبيبة لجتيبيبذاب املسيبيبتثمرين .وس يبلَّط كثيبيبري ميبيبن املنيبيبدوبني
الض يبيبوء عل يبيبى ال يبيبدور احمل يبيبور ال يبيبذ يض يبيبطلع ب يبيبه األونكت يبيباد يف تق يبيبد املس يبيباعدة التقني يبيبة يف جم يبيبال
السيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل التنمييبيبة املسيبيبتدامة ،وأبيبيبرزوا أيييبيبة نتيبيبائج وتوصيبيبيات السيبيبتعراض .وقيبيبدَّم أحيبيبد
املنيبيبدوبني وص يبيبفا للش يبراكة الناجح يبيبة ميبيبع ك يبيبابو فيبيبريد بش يبيبدن دعيبيبم امليزاني يبيبة واملسيبيباعدة المنائي يبيبة يف
ا يبيبالت املرتبطيبيبة بسياسيبيبة السيبيبتثمار ،وأمليبيبع ءخيبيبر احلاضيبرين عليبيبى هربيبيبة بليبيبده كشيبري يف تطيبيبوير
البنية التحتية للسياحة والنقل.
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 -24وأث يبيبىن ث يبيبل للقط يبيبا اخل يبيبا عل يبيبى ك يبيبابو ف يبيبريد لخت يبيبا ه خط يبوات لتحس يبيبني بي يبيبة نش يبيباط
األعمال ا ،وسلَّط الضوء على أيية التدابري الالزمة لتحفيز تنمية القطا اخلا  ،عليبى يبو ميبا
أكد عليه الستعراض.
وتوجه السفري واملمثل الدائم لكيبابو فيبريد ليبدى مكتيبب األميبم املتحيبدة يف جنييبف ووزييبر
-25
ّ
الدولة والشؤون الربملانية ورؤون رائسة جمليبس اليبوزراء ووزييبر الرايضيبة ابلشيبكر إىل األونكتيباد ومجييبع
املنيبيبدوبني عليبيبى السيبيبتعراض وعليبيبى السيبيبهام يف العيبيبرض ،وكيبيبرر العيبراب عيبيبن التيبزام احلكوميبيبة بتنفييبيبذ
التوصيات من أجل حتسني بي ة نشاط األعمال.
 -26وقال يبيبب األمان يبيبة إهن يبيبا ملتزم يبيبة التزاميب يبا اتميب يبا س يبيباعدة ك يبيبابو ف يبيبريد عل يبيبى تنفي يبيبذ توص يبيبيات
الستعراض ودعب الشركاء يف التنمية إىل تقد دعمهم.
استعراض سياسة االستثمار :لبنان
 -27نظر الجتما يف استعراض سياسة الستثمار للبنان (الوثيقة .)UNCTAD/DIAE/PCB/2017/11
 -28وقيبيبال األميبيبني العيبيبام لتونكتيبيباد ،يف بيانيبيبه الفتتيبيباحي ،إنيبيبه عليبيبى اليبيبرغم ميبيبن التحيبيبدايت الكبيبيبرية
القائميبيبة مثيبيبل السيبيبياق القليميبيبي ،فيبيبإن تيبيبدفقات السيبيبتثمار األجن يب املباريبيبر إىل هيبيبذا البليبيبد قيبيبد أثبت يبب
قدرهتا على الصمود .و كن أن يعيبزى ليب إىل انفتيباح البليبد عليبى التجيبارة وإىل موقعيبه السيبرتاتيجي
وقوة القطا اخلا احمللي وجودة التعليم .وأثىن على جهود احلكومة اللبنانية الرامية إىل حتسني منا
التجيبيبارة والسيبيبتثمار ،وريبيبدَّد عليبيبى أيييبيبة اسيبيبتعراض سياسيبيبة السيبيبتثمار بغييبيبة مواصيبيبلة الصيبيبالحات.
و كن أن يكون لتنفيذ توصيات الستعراض أتثري حتويلي على نو السيبتثمار ا تيبذب وعليبى خليبق
فر عمل ،ما يساعد البلد على حتقيق أهدافه المنائية الومنية وأهدا التنمية املستدامة.
 -29وسلّط السفري واملمثل الدائم للبنان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنييبف ورئيبيس جمليبس
التجارة والتنمية التابع لتونكتاد ،يف معرض إريبادته ابلسيبتعراض ،األضيبواء عليبى التعيباون النيباج
بني األونكتاد وحكومة لبنان يف التحضري للتقرير .وقال ،يف معرض أتييده للتوصيات ابلنيابة عن
املتوصيبل إليهيبا فييبه سيبتكون
حكومته ،إن الستعراض هو اخلطوة األوىل و الصالح وأن النتيبائج َّ
ابلغ يبيبة القيم يبيبة عن يبيبد تص يبيبميم السياس يبيبات الومني يبيبة .وأوضيب يب أن احلكوم يبيبة ملتزم يبيبة بتنفي يبيبذ توص يبيبيات
الستعراض التزاما قوايا.
 -30وعرض ثل عن املؤسسة العاميبة لتشيبجيع السيبتثمارات يف لبنيبان التحيبدايت الرئيسيبية يف
جمال اجتذاب الستثمار األجن املبارر .وقال إن الستعراض قيبد سيبلّط الضيبوء ليبيس فقيبط عليبى
التحدايت ال يواجهها البلد ،ولكن أيضا عليبى إمكيباانت البليبد .وقيبد ُاختيبذت خطيبوات للبيبدء يف
تنفييبيبذ التوصيبيبيات ال يبواردة يف السيبيبتعراض ،يبيبا يف ل يب خطت يبا عميبيبل هتيبيبدفان إىل رقمنيبيبة اخليبيبدمات
احلكومية وتيسري إجراءات نشاط األعمال.
 -31وخلّص مدير رعبة الستثمار واملشاريع الستنتاجات والتوصيات الرئيسيبية لالسيبتعراض،
وق يبيبدَّم وص يبيبف ا ل يبتداء الثاب يبيبب لالس يبيبتثمار األجن يب املبار يبيبر يف لبن يبيبان من يبيبذ أواس يبيبط تس يبيبعينات الق يبيبرن
العشرين ،وصموده يف أعقيباب األزميبة املالييبة لعيبام  .2008وأوضيب أن بطاليبة الشيبباب والعجيبز يف
الطاقيبيبة ييبيبا ميبيبن بيبيبني التحيبيبدايت الجتماعييبيبة والقتصيبيبادية الرئيسيبيبية ال يب يتعيبيبني عليبيبى البليبيبد التغليبيبب
عليها .وتشتمل املعوقات الرئيسية يف المار القانول والتنظيمي لالستثمار على سلسلة من القيود
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يف جمال دخول الستثمار األجن املبارر ،والتدخري يف إنشاء نشيباط األعميبال ،وضيبعف األنظميبة
املتعلقيبة ابملنافسيبة وابلعميبل ،و دودييبة القيبدرات املؤسسيبية اليب تيبؤثر عليبى تنفييبذ الميبار التنظيميبي.
وقدَّم الستعراض هنج ا اسرتاتيجي ا للرتويج لالستثمار وتطبيقه على قطاعات تكنولوجيا املعلومات
والتصالت وعلى القطاعات املدعومة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت.
 -32وقيبيبال ثيبيبل ءخيبيبر للمؤسسيبيبة العاميبيبة لتشيبيبجيع السيبيبتثمارات يف لبنيبيبان إن احلكوميبيبة ،مراعيبيباةا
للتوصيبيبيات اليبواردة يف السيبيبتعراض ،قيبيبد اعتميبيبدت أدوات حوكميبيبة إلكرتونييبيبة مثيبيبل قيبوانني ومبيبيبادرات
املعامالت اللكرتونية الرامية إىل تيسري إنشاء نشاط األعمال.
 -33وكيب يبيبان يوجيب يبيبد توافيب يبيبق واسيب يبيبع يف اآلراء ب يب يبني املنيب يبيبدوبني بشيب يبيبدن اجليب يبيبودة املمتيب يبيبازة مل يب يبا ييب يبيبرد يف
السيبيبتعراض ميبيبن حتلييبيبل ونتيبيبائج وتوصيبيبيات .وأثن يبوا عليبيبى حكوميبيبة لبنيبيبان لج يبراء السيبيبتعراض واختيبيبا
خطيب يبوات لتحس يبيبني بي يبيبة نش يبيباط األعم يبيبال ،يبيبا يف ليب يب ع يبيبن مري يبيبق تنفي يبيبذ إص يبيبالحات احلوكم يبيبة
اللكرتونية ،وملرونتها يف اجتذاب الستثمار األجن املبارر .وسيبلّط العدييبد ميبن املنيبدوبني الضيبوء
عليبيبى اسيبيبتعدادهم لتعزييبيبز التعيبيباون ميبيبع لبنيبيبان ،يبيبا يف ل يب يف ا يبالت املختلفيبيبة لبي يبيبة السيبيبتثمار.
ومليبيبب بعيبيبا املمثليبيبني ميبيبن األونكتيبيباد تقيبيبد املسيبيباعدة التقنييبيبة إىل بليبيبداهنم وأعربيبوا عيبيبن اسيبيبتعدادهم
لج يب يبراء اس يبيبتعراض جدي يبيبد أو ،يف حال يبيبة اكتمال يبيبه ،لتقي يب يبيم أتث يبيبريه ع يبيبن مري يبيبق تقري يبيبر ع يبيبن التنفي يبيبذ.
وابلضافة إىل ل  ،توجد حاجة إىل أن يواصل رركاء التنمية دعم هذه اجلهود.
 -34وأريبيباد بعيبيبا ثليبيبي املنظميبيبات الدولييبيبة والقطيبيبا اخليبيبا ابلسيبيبتعراض ابعتبيبيباره قيبيبد حيبيبدد
نقاط الختناق ال تعوق إمكاانت الستثمار األجن املبارر يف لبنان وأوضحب هيبذه اجلهيبات
استعدادها ملواصلة مساعدة لبنان على حتسني بي ة الستثمار فيه .وعيبالوة عليبى ليب  ،ينبغيبي أن
يكون الستعراض ثابة مرجيبع رئيسيبي للمشيباريع املسيبتقبلية .وأييبد أحيبد املتكلميبني التوصيبية القائليبة
بضرورة مواءمة القيود املتعلقة ابلستثمار األجن املبارر مع األهدا المنائية للبلد.
 -35وأر يبيبار ثل يبيبو حكوم يبيبة لبن يبيبان ،يف مالحظ يبيباهتم اخلتامي يبيبة ،إىل املواءم يبيبة ب يبيبني أول يبيبوايت البل يبيبد
والتوصيات الواردة يف الستعراض.
 -36وقال مدير رعبة الستثمار واملشاريع إن أمانيبة األونكتيباد ملتزميبة بيبدعم لبنيبان يف جهيبوده
الرامييبيبة إىل جيبيبذب السيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل التنمييبيبة املسيبيبتدامة وأهنيبيبا ستواصيبيبل مسيبيباعدة البليبيبد يف تنفييبيبذ
توصيبيبيات السيبيبتعراض عيبيبن مرييبيبق املسيبيباعدة التقنييبيبة واخليبيبدمات الستشيبيبارية ،وريبيبجع ريبيبركاء التنمييبيبة
على دعم جهود احلكومة.
الفريق املعي مبتابعة منتدى االستثمار العاملل لعام 2018
 -37ق يبيبام فري يبيبق مك يبيبون م يبيبن ثل يبيبني دائم يبيبني ل يبيبدى مكتيب يبب األم يبيبم املتح يبيبدة واملنظم يبيبات الدولي يبيبة
األخرى يف جنيف ويُعىن بنتائج منتيبدى السيبتثمار العيباملي لعيبام  2018ومتابعتيبه احملتمليبة ناقشيبة
كيف كن لسياسات الستثمار وتنمية املشاريع أن تُسيبهم يف حتقييبق أهيبدا التنمييبة املسيبتدامة.
وقد استجاب هذا احلدا للحاجة ال أُعرب عنها يف اجتما املائدة املستديرة اخلتيبامي للسيبفراء
أثنيبيباء املنتيبيبدى ميبيبن أجيبيبل مواصيبيبلة املشيبيباركة عليبيبى مسيبيبتوى املمثليبيبني اليبيبدائمني عيبيبن مرييبيبق إنشيبيباء منصيبيبة
تيبربط بيبيبني مجييبيبع املنظميبيبات الدولييبيبة ال يب توجيبيبد مقارهيبيبا يف جنييبيبف والقطيبيبا اخليبيبا وا تميبيبع امليبيبدل
بشدن مسدلة متويل أهدا التنمية املستدامة والستثمار فيها.
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 -38وق يبيبال م يبيبدير ر يبيبعبة الس يبيبتثمار واملش يبيباريع إن ال يبيبدور الرئيس يبيبي للمنت يبيبدى ه يبيبو ف يبيبت مغ يبيباليق
التمويل أمام التنمية املستدامة عن مريق الستثمار ونشاط تنظيم املشاريع .وقال إن نتائج املنتدى
قد أسهمب بشكل مبارر يف اسرتاتيجية األمني العام لتمم املتحدة لتعزيز خطة التنمية املستدامة
لعيبيبام  .2030وهيبيبذا املنتيبيبدى ،اليبيبذ اسرتريبيبدت مناقشيبيباته أبميبيبر سياسيبيبات األونكتيبيباد مثيبيبل إميبيبار
سياسة الستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة وإمار سياسات تنظيم املشاريع ،قد أسهم يف
حتقييبق اعيبيبد األول لالسيبرتاتيجية ،وهيبيبو مواءميبيبة السياسيبيبات القتصيبيبادية العاملييبيبة واليبيبنظم املالييبيبة ميبيبع
التنمية املستدامة .وابملثل ،فيبإن إميبالق صيبندوق أدوات لتموييبل أهيبدا التنمييبة املسيبتدامة وتنظيبيم
مبادرة البورصات املسيبتدامة قيبد أسيبهما يف فهيبم التحيبدايت البي ييبة والجتماعييبة وحتيبدايت احلوكميبة
احلالية وأييتها ابلنسبة إىل التمويل .كما أن إمالق حزمة دَّثة لصالح نظام الستثمار الدو
بغية حتسني الدارة العاملية لالستثمار قد أسهم يف حتقييبق اعيبد الثيبال لالسيبرتاتيجية ،وهيبو تعزييبز
اس يبرتاتيجيات التموييبيبل املسيبيبتدام والسيبيبتثمار عليبيبى الصيبيبعيدين القليميبيبي والقطيبيبر  .وأسيبيبفر املنتيبيبدى
أيضا عن صياغة خطة عمل للمجتميبع اليبدو يف جنييبف ليبدعم متوييبل أهيبدا التنمييبة املسيبتدامة.
وسعى املنتدى إىل تيسري حتقيق اعد الثالث لالسرتاتيجية ،وهو الوصول املنصف إىل التموييبل،
عن مريق مناقشة كيفية تشجيع الستثمار يف أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية ،عن
مرييبيبق إميبيبالق دلي يبيبل سياس يبايت بشيبيبدن تنظ يبيبيم املشيبيباريع ميبيبن أج يبيبل املهيبيباجرين والالج يبيبني والنظ يبيبر يف
أركال جديدة التمويل ،مثل مريقة السجالت املغلقة والتمويل األخضر.
 -39وأث يبيبىن الفري يبيبق عل يبيبى األونكت يبيباد لنج يبيباح املنت يبيبدى وأتث يبيبريه ولص يبيبلته جب يبيبدول أعم يبيبال التنمي يبيبة
املسيبتدامة .وأعربيبيبب وفيبود كثيبيبرية عيبيبن تقيبديرها لقيميبيبة عميبل األونكتيبيباد هيبيبذا وجيبددت التزامهيبيبا الراميبيبي
إىل إنشيبيباء منصيبيبة مقرهيبيبا جنييبيبف للممثليبيبني اليبيبدائمني بغييبيبة تشيبيبجيع الش يبراكة والتيبيبآزر ميبيبع أصيبيبحاب
املصيبيبلحة املعنييبيبني دعم يب ا للتموييبيبل والسيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل حتقييبيبق أهيبيبدا التنمييبيبة املسيبيبتدامة .وأريبيبار
العدييبيبد ميبيبن أعضيبيباء الفرييبيبق إىل العجيبيبز يف السيبيبتثمار املطليبيبوب لتحقييبيبق هيبيبذه األهيبيبدا يف البليبيبدان
النامييب يبيبة واليب يبيبذ يُقيب يب َّيبدر بل يب يب  2.5تريلييب يبيبون دولر سيب يبيبنوايا يف الوقيب يبيبب اليب يبيبذ تتباميب يبيبد فييب يبيبه تيب يبيبدفقات
الستثمار العاملية ،وكرروا التدكيد على احلاجة املاسة إىل هتي ة بي ة مواتية لالستثمار اجليد.
 -40وأ ّكيب يبيبد العدييب يبيبد ميب يبيبن أعضيب يبيباء حلقيب يبيبة النقيب يبيبا عليب يبيبى أيييب يبيبة مؤسسيب يبيبات األعميب يبيبال الصيب يبيبغرية
واملتوسيبيبطة احلجيبيبم وإسيبيبهامها احملتميبيبل يف حتقييبيبق أهيبيبدا التنمييبيبة املسيبيبتدامة ،ول سيبيبيما إسيبيبهامها يف
خلق فر العمل ويف حتقيق دخل للنساء والشباب .وقد قام األونكتاد بعمل قيم يف تعزيز تنمية
موجه يبيبة يف املنت يبيبدى .ومل يبيبب ءخ يبيبرون أن
ه يبيبذه املؤسس يبيبات ،ول س يبيبيما ع يبيبن مري يبيبق تنظ يبيبيم دورات َّ
يواصل األونكتاد تقد املساعدة التقنية املتصلة بتنمية املشاريع.
 -41وأريبيبار ءخيبيبرون إىل املييبيبزة النسيبيببية ال يب يتمتيبيبع يبيبا األونكتيبيباد بوصيبيبفه وكاليبيبة مقرهيبيبا جنييبيبف
لديها سلطات اجلمع بني القطاعني العام واخلا واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة مثيبل
وكيبيبالت األميبيبم املتحيبيبدة األخيبيبرى واملنظميبيبات الدولييبيبة وا تميبيبع امليبيبدل واألوسيبيباط األكاد ييبيبة .وقيبيبال
عض يبيبو يف فري يبيبق النق يبيبا إن املوق يبيبع السيب يبرتاتيجي لتونكت يبيباد يف جني يبيبف  -وهيب يبي مرك يبيبز م يبيبا رائ يبيبد
وقاع يبيبدة لكث يبيبري م يبيبن املنظم يبيبات الدولي يبيبة وغ يبيبري احلكومي يبيبة و يبيبو  130منظم يبيبة ترّك يبيبز عل يبيبى التنمي يبيبة
الصيبيبغر  -هيبيبو سيبيببب مقنيبيبع متاميبا لنشيبيباء منتيبيبدى نقيبيبا رفييبيبع
املسيبيبتدامة ومنظميبيبات التموييبيبل البيبيبال ّ
املس يبيبتوى يف ه يبيبذه املدين يبيبة فيم يبيبا يتعل يبيبق بتموي يبيبل أه يبيبدا التنمي يبيبة املس يبيبتدامة .ووص يبيبف عض يبيبو ءخ يبيبر
األونكت يبيباد أبن يبيبه ألمرك يبيبز ألق يبيبل البل يبيبدان منيب يبوا بش يبيبدن القض يبيبااي املتص يبيبلة أبه يبيبدا التنمي يبيبة املس يبيبتدامةأل،
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املوجهيبة يبو متوييبل حتقييبق أهيبدا التنمييبة
ودعا إىل مواصلة تقد اليبدعم منيبه يف مسيباندة القضيبااي َّ
املسيبتدامة .وقيبال اليببعا إن جنييبف تتيبي بي يبة فرييبدة لتقاسيبم أفضيبل املمارسيبات كميبا تتيبي النطيبيباق
الالزم لتعاون القطا اخلا بشدن أهدا التنمية املستدامة.
 -42وأوصى بعا أعضاء فريق النقا أبن يؤد اجتميبا املائيبدة املسيبتديرة املقرتحيبة للسيبفراء
إىل إج يبراء مناقشيبيبة منتظميبيبة بيبيبني املمثليبيبني اليبيبدائمني ،شيبيباركة ميبيبن القطيبيبا اخليبيبا وا تميبيبع امليبيبدل،
للحفيبيبال عل يبيبى زخيبيبم الس يبيبتثمار والتموييبيبل م يبيبن أجيبيبل حتقي يبيبق أهيبيبدا التنمي يبيبة املسيبيبتدامة و ل يب يف
الفيبرتات الفاصيبيبلة بيبيبني اجتماعيبيبات منتيبيبدى السيبيبتثمار العيبيباملي .وحرص يبا عليبيبى حتقييبيبق التيبوازن ،اقيبيبرتح
أح يبيبد أعض يبيباء فري يبيبق النق يبيبا أن يتش يبيبار يف رائس يبيبة املائ يبيبدة املس يبيبتديرة عل يبيبى أس يبيباس ثالث يبيبي ثيب يبيبل
لالقتصيبيبادات املتقدم يبة ٍ
واثن لالقتص يبيبادات النامييبيبة واثل يبيبث لالقتص يبيبادات ال يب مت يبيبر رحل يبيبة انتقالي يبيبة،
املؤسسيبيبني .واقيبيبرتح أن اتميبيبع الفرييبيبق ميبرتني يف العيبيبام لتعزييبيبز التفيبيباهم
وتطيبيبو للعميبيبل كدحيبيبد الرملسيبيباء ّ
بشدن الستثمار يف أهدا التنمية املستدامة ،وأرار إىل أن مداولته كيبن أن تغيبذ مناقشيبات
منتيبيبدى السيبيبتثمار العيبيباملي يف ع يبيبام  2020والجتماعيبيبات األخيبيبرى ات الصيبيبلة .وابلض يبيبافة إىل
ل  ،كن لشعبة الستثمار واملشاريع أن تق ّدم الدعم اللوجس والفين.

 -43وخيبيبالل املناقشيبيبة ال يب تليبيبب ل يب  ،أعربيبيبب عيبيبدة وفيبيبود عيبيبن أتيييبيبدها للمقيبيبرتح اليبيبداعي إىل
إضيبيبفاء الطيبيبابع النظيبيبامي عليبيبى اجتميبيبا املائيبيبدة املسيبيبتديرة للسيبيبفراء وأكيبيبدت اسيبيبتعدادها للمشيبيباركة.
املوجه و السيبتثمار
وأرار أحد الوفود إىل الطابع التكاملي بني اجتما املائدة املستديرة املقرتح َّ
يف أهدا التنمية املستدامة والعروض األخرى من هذا القبيل .ويف هيبذا الصيبدد ،اتفيبق الجتميبا
عليبيبى السيبيبمات املميّ يبزة عيبيبذا املقيبيبرتح ،يبيبا يف ل يب النطيبيباق العيبيباملي املقيبيبرتح والتوجيبيبه الكلّيبيبي والرفييبيبع
املستوى للمقرتح .وسيجر إعداد مذكرة مفاهيم ملتابعة هذا املقرتح.

دال -تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض تنمية املشاريع
(البند  5من جدول األعمال)

 -44عميبيبد ميبيبدير ريبيبعبة التكنولوجييبيبا واللوجسيبيبتيات ،يف معيبيبرض تقد يبيبه ع يبذا البنيبيبد ميبيبن جيبيبدول
األعميبيبال ،إىل توجييبيبه النتبيبيباه إىل الوثيقيبيبة  ،TD/B/C.II/39املعنونيبيبة ألالعليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار
من أجل تنمية املشاريعأل .وقال إنه توجد روابط جوهرية بني الفريق الذ جرى تنظيمه من أجيبل
الدورة واملسائل ال نوقشب يف وثيقيبة املعلوميبات األساسيبية امليبذكورة ،وهيبي تعب يبة امليبوارد ميبن أجيبل
تطيبيبوير العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار ،وإنشيبيباء ورعاييبيبة روابيبيبط داخيبيبل نظيبيبم البتكيبيبار ،واحلاجيبيبة إىل
الستفادة من روح تنظيم املشاريع الرقمية .ومن أجل تركييبز املناقشيبة عليبى املفيباهيم العملييبة ،جيبرى
تنظيم فريق النقا ابلستناد إىل املشاكل واحللول ،وعرض الفريق جمموعة متنوعة من اخلربات يف
استحداا وتطوير منصات ورركات رقمية وكثيفة املعرفة و ات معدلت منو مرتفعة.
 -45وقدَّم العضو األول يف فريق النقا  ،يف العرض الذ قدَّمه ،وصيبف ا لتجربيبة ريبركة إثيوبييبة
تعمل يف جمال الذكاء الصطناعي ،وتفاعلها مع واضعي السياسات واجلهات الفاعلة األخرى يف
نظيبيبام البتكيبيبار .وكانيبيبب توجيبيبد مفيبيباهيم خام يبيبة كثيبيبرية بشيبيبدن اليبيبذكاء الصيبيبطناعي ودوره احملتميبيبل يف
القتصاد ،إ كان كثري من واضيبعي السياسيبات ل يفهميبون أييتيبه ابلنسيببة إىل مشيباكل التنمييبة يف
أفريقييبيبا أو يعتربونيبيبه ميبيبن قبييبيبل الرفاهييبيبة .وأوض يب أن الش يبواغل الرئيسيبيبية قيبيبد متثليبيبب يف اخليبيبو ميبيبن
التغيري ،ونقص الكفاءات البشرية ،وعدم مرونة األسواق وعدم قدرهتا على املنافسة ،وعدم جماراة
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السياسيبات التنظيمييبة للعصيبر ،والفتقيبار إىل التموييبل .وأعيبيبرب بصيبورة خاصيبة عيبن قلقيبه ميبن أنيبيبه يف
حالة عدم استجابة السياسات استجابة قوية وإاابية ،ستظل التحدايت قائمة كما هي ،نظرا إىل
اسيبيبتمرار واضيبيبعي السياس يبيبات يف التع يبريج عل يبيبى قضيبيبااي عف يبيبا عليهيبيبا ال يبيبزمن وإىل إخفيبيباقهم يف إا يبيباد
إحساس ابألولوية يتناسب مع التحدايت المنائية احلالية واملستقبلية .وأضا أن إمكاانت حتقيق
نتائج إاابية هي أمر يدعمه عدد كبري من الشباب يف إثيوبيا بشكل خا وأفريقيا بشكل عام،
ويدعميبيبه حيبيبدوا زايدة يف السيبيبتثمارات ،وحتسيبيبينات يف التعليبيبيم العيبيبا  ،وتغييبيبري يف املواقيبيبف بشيبيبدن
التكنولوجي يب يبيبا ل يب يبيبدى الش يب يبيبباب واجلمه يب يبيبور الواس يب يبيبع ،وح يب يبيبدوا تعزي يب يبيبز للقط يب يبيبا اخل يب يبيبا  ،وزايدة يف
المكانيات التصديرية للتكنولوجيات الرقمية ومنظمي األعمال العاملني يف ا ال الرقمي.
 -46وعيبيبرض العض يبيبو الث يبيبال يف فرييبيبق النق يبيبا النت يبيبائج ال يب توصيبيبلب إليه يبيبا اللجن يبيبة القتص يبيبادية
ألورواب بشيب يبيبدن مؤسسيب يبيبات األعميب يبيبال ات النميب يبيبو املرتفيب يبيبع .وقيب يبيبال إنيب يبيبه يوجيب يبيبد نقيب يبيبص يف البييب يبيباانت
تؤدييبيبه مؤسسيبيبات األعميبيبال الصيبيبغرية واملتوسيبيبطة
ل يسيبيبم بتدكييبيبد اليبيبدور اعيبيبام اليبيبذ يفيبيبرتض أن ّ
احلجيبيبم يف النميبيبو والبتكيبيبار .ويف اليبيبدول األعضيبيباء يف اللجنيبيبة امليبيبذكورة ،ل تتسيبيبم هيبيبذه املؤسسيبيبات
أبهنيبيبا منتجيبيبة أو مبتك يبرة أو قيبيبادرة عليبيبى خليبيبق فيبيبر عميبيبل وتولييبيبد صيبيبادرات ،كميبيبا يُفيبيبرتض بشيبيبكل
رائع .بيد أن ررحية صغرية من الشركات ات النميبو املرتفيبع قيبد تفوقيبب عليبى الشيبركات األخيبرى
يف األداء وأسهمب بشكل غري متناسب يف حتقيق النمو والعمالة والنتاجية .وتتصيبف مثيبل هيبذه
الشيبيبركات ابلعدييبيبد ميبيبن السيبيبمات املميّيبزة .وعليبيبى اليبيبرغم ميبيبن اسيبيبتخدامها للتكنولوجييبيبا بفعالييبيبة أكيبيبرب،
فإهنا اندرا ما راركب يف حبوا التكنولوجيا الرائدة .وهي أيض ا أفضل يف فهم األسواق والعمالء.
ومنظمو هذه املؤسسات ومديروها مدفوعون ابلفيبر  -فهيبم ليسيبوا ّرواد أعميبال بيبدافع الضيبرورة،
أ بسيبيببب افتقيبيبارهم إىل خييبيبارات وظيفييبيبة أخيبيبرى .وليبيبدى هيبيبذه املؤسسيبيبات أيضيبا مسيبيبتوايت عالييبيبة
م يبيبن الكف يبيباءة ل يبيبدى امل يبيبوظفني ور يبيببكات ورواب يبيبط داخ يبيبل البي يبيبة اليب يب تعم يبيبل فيه يبيبا .وأخيب يبريا ،فإهنيب يبا
اسيبيبتفادت ميبيبن التكتيبيبل وميبيبن اآلاثر التبعييبيبة للمعرفيبيبة يف موقعهيبيبا .وقيبيبد متثّيبيبل التحيبيبد الرئيسيبيبي اليبيبذ
واجهته هذه الشركات يف التعامل مع خميبامر التكنولوجييبا واحليبواجز التنظيمييبة .وكيبان جنيباح هيباوب
السياسات الداعميبة ميبع الشيبركات ات النميبو املرتفيبع يعتميبد عليبى فهيبم واضيبعي السياسيبات لليبدور
تؤدييبيبه التكنولوجييبا والبتكيبيبار يف حتقييبق التحيبيبول القتصيباد  ،وخاصيبيبة التمكيبني لليبيبتعلم وبنيبيباء
اليبذ ّ
الكفاءات النتاجية يف الشركات.
جممعيبات وحاضيبنات العليبوم والتكنولوجييبا يف
 -47وانق العضو الثاليبث يف فرييبق النقيبا دور َّ
التمكني للنمو والتنمية الليبذين تقودييبا التكنولوجييبا ،ميبع الرتكييبز عليبى الكيفييبة اليب كيبن يبا عيبذه
األدوات السياس يباتية أن تل يب احتياجيبيبات الشيبيبركات املبتدئيبيبة يف القتصيبيباد الرقميبيبي .ويتطليبيبب جنيبيباح
جممعيبيبات وحاضيبيبنات وجمموعيبيبات التكنولوجييبيبا مكيب ّيبوانت ر يب  ،ولكيبيبن ت يبوافر خيبيبدمات ال يبدعم ات
ّ
القيمة املضافة املرتفعة هو عامل رائع .ويتعني إااد توازن دقيق بيبني تقيبد خيبدمات التكنولوجييبا
والسيبيبتثمار يف البنييبيبة التحتييبيبة املادييبيبة اجلييبيبدة .وبينميبيبا ل يوجيبيبد منيبيبو ج مثيبيبا يف هيبيبذا الصيبيبدد ،فيبيبإن
اع يب يبيبد ه يب يبيبو حتس يب يبيبني اليب يب يبربط الش يب يبيببكي والتع يب يبيباون وزايدة القيم يب يبيبة املض يب يبيبافة .وابلنظ يب يبيبر إىل الطبيع يب يبيبة
السيبرتاتيجية للرقمنيبيبة ،فيبيبإن تيبوافر النرتنيبيبب العيبيبا السيبيبرعة هيبيبو ريبيبرط مسيبيببق أساسيبيبي ،ويتعيبيبني عليبيبى
احلكومات أن تستثمر يف بناء الشبكات األساسية الومنية وعمليات الربط ابلشبكات الدولية.
 -48ومتثل املعوقات املالييبة حتيبدايا معروفيبا جييبدا ملؤسسيبات األعميبال الصيبغرية واملتوسيبطة احلجيبم
يف البليبيبدان النامييبيبة .فاملصيبيبار عيبيبادة ميبيبا تكيبيبون غيبيبري قيبيبادرة عليبيبى تيبيبوفري التموييبيبل ،و كيبيبن ملؤسسيبيبات
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األعميبيبال هيبيبذه أن تل يب احتياجاهتيبيبا عليبيبى يبيبو أفضيبيبل عيبيبن مرييبيبق السيبيبعي إىل احلصيبيبول عليبيبى متوييبيبل
سيبيبهمي ميبيبن جهيبيبات منهيبيبا ،ميبيبثالا ،صيبيبناديق التموييبيبل التدسيسيبيبي أو ميبيبن جهيبيبات األعميبيبال الراعييبيبة
أو من املغرتبني أو عن مريق التمويل اجلماعي .ويتعني على واضعي السياسيبات النظيبر يف احلاجيبة
إىل تقد دعم أكرب إىل البتكار يف القطاعات التقليدية ابسيبتخدام التكنولوجييبات الرقمييبة ،بيبدلا
ميبن تقد يبيبه إىل الشيبيبركات اليب تعميبيبل حصيبرا يف جميبيبال تكنولوجييبيبا املعلوميبيبات .وقيبيبال إن املثيبيبال األول
جمم يبع العليبيبوم والتكنولوجييبيبا احليبيبا يف غواايكوييبيبل يف إك يبوادور ،اليبيبذ يرّكيبيبز عليبيبى
يوضيبيبحه مشيبيبرو َّ
ّ
الصحة والسيبياحة واألغذييبة الزراعييبة .وهيبذا الرتكييبز عليبى التنمييبة احمللييبة هيبو أميبر يُضيبا إىل اليبدعم
جمعات العلوم والتكنولوجيا.
املعتاد للبنية التحتية ولتنشطة اخلاصة َّ
 -49وقالب العضيبو الرابيبع يف فرييبق النقيبا إن مؤسسيبات األعميبال الصيبغرية واملتوسيبطة احلجيبم
يف أفريقي يبيبا تواجيب يبيبه العدييب يبيبد ميب يبيبن التحيب يبيبدايت الرئيسيب يبيبية يف اسيب يبيبتحداا وتطيب يبيبوير اليب يبيبنظم اليكولوجييب يبيبة
واملنص يبيبات الرقمي يبيبةّ .أم يبيبا التحيب يب ّد األول فه يبيبو التج يبزمل الع يبيبام للنظ يبيبام اليكول يبيبوجي وافتق يبيبار التنمي يبيبة
الصناعية إىل هنج قائم على الدمج الرأسي وسالسل القيمة .ونتيجة ليبذل  ،تصيب ّدر أفريقييبا فيبر
يبؤد إىل مزاوليبة
عمل وتستورد الفقر .و ّأما التحد الثال فهو املعدل املرتفع للنمو السكال ،ما ي ّ
تنظيبيبيم املشيبيباريع بيبيبدافع الضيبيبرورة ،وخاصيبيبة يف صيبيبفو النسيبيباء .و ّأميبيبا التحيبيبد الثاليبيبث فهيبيبو الفتقيبيبار
إىل إمكانييبيبة احلصيبيبول عل يبيبى التموييبيبل .ويف ح يبيبني أن رأس املخيبيبامرة موجيبيبود فع يبالا ،فيبيبإن رأس امل يبيبال
البت يبيبدائي غ يبيبري موج يبيبود .ويش يبيبكل متوي يبيبل أعم يبيبال امليب يبرأة يف املراح يبيبل الالحق يبيبة م يبيبن من يبيبو الش يبيبركة أميب يبرا
إريبيبكالي ا بوجيبيبه خيبيبا فقيبيبد اخنفضيبيبب مشيبيباركة امل يبرأة بشيبيبكل حيبيباد ،ميبيبن  50يف املائيبيبة يف املرحليبيبة
التوس يبيبع يف النت يبيباج .وتوج يبيبد مس يبيبدلة أخ يبيبرى ه يبيبي
البتدائي يبيبة إىل أق يبيبل م يبيبن  10يف املائ يبيبة يف مرحل يبيبة ّ
إمكانية التوسع ومدى قدرة مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم على زايدة النتيباج ميبع
احلفال على اجلودة واألداء عند التسليم.
 -50وأضيبيبافب عضيبيبو فرييبيبق النقيبيبا أن اجلهيبيبات الرئيسيبيبية املسيبيبتهدفة ابلتيبيبدثري المنيبيبائي املرتتيبيبب
عليبيبى التكنولوجييبيبات الرقمييبيبة يف أفريقييبيبا هيبيبي املسيبيبتهلكون والنسيبيباء والشيبيبباب ومؤسسيبيبات األعميبيبال
الص يبيبغرية واملتوس يبيبطة احلج يبيبم .ولتحقي يبيبق ل يب  ،قال يبب إن ر يبيبركتها ق يبيبررت إنش يبيباء أس يبواق إلكرتوني يبيبة
للمنتجني والتجار احلاليني ،بدلا من اسيبتحداا ريبركة كبيبرية للبييبع ابلتجزئيبة عليبى النرتنيبب تكيبون
مثالا على غرار موقع ألأميبازون.كومأل ( .)amazon.comوتيبدخل كيبل ميبن ريبركات جيكسيببورت ()Jexport
وتويغيبا فيبوودز ( )Twiga Foodsوجيبانغو أكيباد ي ( )Janngo Academyضيبمن التطبيقيبات الناجحيبة اليب
ترّكيبيبز عليبيبى متوييبيبل الصيبيبادرات ومتكينهيبيبا .واملطليبيبوب هيبيبو اتبيبيبا هنيبيبج كلّيبيبي يشيبيبمل التعيبيباون ميبيبع واضيبيبعي
السياسيبات وغيبيبريهم ميبيبن اجلهيبيبات صيبيباحبة املصيبيبلحة يف جميبيبال تسيبيبخري العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار
من أجل النجاح يف توليد دخل وخلق فر عمل وزايدة القدرات التكنولوجية.
 -51ويف املناقشة ال تلب ل  ،قال أحد الوفيبود القليمييبة إن جمموعتيبه مرتبطيبة ارتباميبا قيبوايا
بقضااي التكنولوجيا والبتكار وابألعمال اليب يضيبطلع يبا األونكتيباد يف هيبذا ا يبال .ول غيبىن عيبن
العلم والتكنولوجيا والبتكار لتحقيق التنمييبة الشيباملة للجمييبع واملسيبتدامة .ومليبب إىل األونكتيباد،
ابلنيابيبيبة عيبيبن جمموعتيبيبه ،تقيبيبد دعيبيبم بنيبيباء القيبيبدرات ميبيبن أجيبيبل عملييبيبات نقيبيبل التكنولوجييبيبا واسيبيبتيعا ا
ونش يبيبرها .كم يبيبا دع يبيبا إىل إا يبيباد بي يبيبة متكيني يبيبة دولي يبيبة تش يبيبمل دع يبيبم حتس يبيبني عملي يبيبة وض يبيبع السياس يبيبات
والتعيباون ميبع ريبركاء التنمييبة .وأضيبا أن عيبيبدد النتيبائج الاابييبة املتحققيبة يف أفريقييبا واليب ُعرضيبيبب
مشجع ،وأنه توجد فر للتعلم كن احلصول عليها من منامق أخيبرى أيضيب ا.
على فريق النقا
ّ
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وميبيبن األيييبيبة كيبيبان تنيبيباول أتثيبيبري تغيبيبري املنيبيبا عليبيبى أفريقييبيبا وكيبيبذل  ،بصيبيبورة أعيبيبم ،التحيبيبدايت ال يب
تواجه بلو أهدا التنمية املستدامة .وأعرب عن تقدير جمموعتيبه ليبربانمج عميبل األونكتيباد بشيبدن
سياسة العلم والتكنولوجيا والبتكار ،وللتقييمات السريعة للجاهزييبة للتجيبارة اللكرتونييبة ،ولتنظيبيم
أسبو التجارة اللكرتونية األفريقي القادم.
 -52وأثىن مندوب ءخيبر عليبى األونكتيباد لدعميبه لسياسيبة العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار .وقيبال
إن بلده يُسلّم ابحلاجة إىل حتديث إمار سياساته اخلا ابلعلم والتكنولوجيا والبتكيبار ميبن أجيبل
السيبيبتفادة ميبيبن تق يبدلم التكنولوجييبيبات عليبيبى الصيبيبعيد العيبيباملي .ول غيبيبىن عيبيبن التغييبيبري يف املواقيبيبف ليبيبدى
احلكوميبة والشيبركات وعاميبة اجلمهيبور وهيبيبو ميبا كيبن حتقيقيبه بشيبكل أفضيبيبل عيبن مرييبق إقاميبة ريبراكة
فيما بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة.
 -53وقال أحد املندوبني إن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املبتدئيبة تواجيبه حتيبدايت تتعليبق
ابلبني يبيبة التحتي يبيبة والتموي يبيبل .ف يبيبالبىن التحتي يبيبة األساس يبيبية مث يبيبل الكهيب يبرابء والطاق يبيبة ل ب يبيبد منه يبيبا للتنمي يبيبة
الرقمييبيبة ،ولكيبيبن هيبيبذه البيبيبىن غيبيبري كافييبيبة يف كثيبيبري ميبيبن البليبيبدان .ويشيبيبكل نقيبيبل التكنولوجييبيبا ميبيبن البليبيبدان
املتقدميبيبة إىل البليبيبدان النامييبيبة حتيبيبدايا ءخيبيبر .ويليبيبزم إعيبيبادة تنشيبيبيط اجلهيبيبود يف هيبيبذه ا يبيبالت ميبيبن أجيبيبل
املضي قدم ا جبدول أعمال تسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار من أجل التنمية.
 -54ولحيبظ منيبيبدوب ءخيبر أن التكنولوجييبيبات الناريب ة هيبيبي أداة للتنمييبة .وهيبيبذه التكنولوجييبيبات
لهج القد يبيبة والتقليدييبة ،وخاصيبيبة يف الطريقيبة اليب تُيبيبدار يبا األعميبيبال يف جميبالت متنوعيبيبة
تتحيب ّدى اليبنيب ُ
مثيبيبل التجيبيبارة والزراعيبيبة .وتش يبيبتمل التحيبيبدايت الضيبيبافية عليبيبى العقلي يبيبة املعنييبيبة والتموييبيبل ورأس امل يبيبال
البشر  .وإحدى املشاكل الرئيسية هي الربط بني اجلامعات والصيبناعات .وقيبد أُملقيبب مبيبادرات
كثرية ،وبدأت قصص جناح تظهيبر يف كينييبا ،ميبع هيبارب اثليبة يف نيجيبرياي وجنيبوب أفريقييبا .وعليبى
الرغم من ل  ،يواجه واضيبعو السياسيبات حتيبدايت كبيبرية .ويوجيبد أحيبد هيبذه التحيبدايت يف جميبال
التعل يبيبيم ،وخاص يبيبة كي يبيبف ك يبيبن للط يبيبالب اجل يبيبامعيني أن يكتس يبيببوا خ يبيبربة وثيق يبيبة الص يبيبلة بوظ يبيبائفهم
املستقبلية يف الصناعة .ويتسم الدعم املقدَّم من األونكتاد أبنه أساسي يف تطوير الروابط والتعيباون
على الصعيدين احمللي والدو .
 -55وقد وافق أحد املندوبني على أن التحيبدايت اليب يواجههيبا واضيبعو السياسيبات تشيبامرهم
إايهيبيبا اجلهيبيبات صيبيباحبة املصيبيبلحة يف كثيبيبري ميبيبن البليبيبدان وأن حلهيبيبا يتطليبيبب اتبيبيبا هنيبيبج كليبيبي وإايبيبايب.
وميبيبن الضيبيبرور تقيبيبد اليبيبدعم إىل جميبيبال اليبيبذكاء الصيبيبطناعي ،وهيبيبو دعيبيبم كيبيبن أن يقدميبيبه مصيبيبر
التنمية األفريقي.
 -56وقال مندوب ءخر إنه ينبغي تطوير ودعم النظم اليكولوجية الومنية والقليمييبة السيبليمة
لالبتكار ،ول سيما يف البليبدان النامييبة ،ميبن أجيبل دعيبم مؤسسيبات األعميبال الداعميبة والبتكارييبة،
ابلنظ يبيبر إىل أييته يبيبا احلان يبيبة لدم يبيباج سالس يبيبل القيم يبيبة عل يبيبى وج يبيبه اخلص يبيبو  .وعن يبيبد تعزي يبيبز التنمي يبيبة
الجتماعية  -القتصادية املستدامة الومنية والقليمييبة ،يكيبون ميبن املهيبم أيضيبا حتدييبد المكيباانت
ال يب ينط يبيبو عليه يبيبا إدم يبيباج سالس يبيبل القيم يبيبة عل يبيبى الص يبيبعيدين احملل يبيبي والقليم يبيبي .ويش يب ّكل النظ يبيبام
مكوانت السياسة الومنية يف بلده املتعلقة ابلعليبم والتكنولوجييبا
اليكولوجي الومين لالبتكار أحد ّ
والبتكار ال جرى إمالقها يف أوائل عيبام  2017واليب هتيبد إىل ضيبمان النتقيبال ميبن اقتصيباد
مدفو ابلكفاءة إىل اقتصاد مدفو ابلبتكار وقائم على املعرفة حبلول عام .2025
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هاء -التقرير املرحلل عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركاان عمال األونكتااد الثغثاة
(البند  6من جدول األعمال)

 -57أبل يب ميبيبدير ريبيبعبة السيبيبتثمار واملشيبيباريع عيبيبن التق يبدلم احمليبيبرز يف تعضيبيبيد وتعزييبيبز أوجيبيبه التيبيبآزر
فيما بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف جمال الستثمار وتنمية املشاريع .وقال إن املنشور الذ
أعدته الشعبة من أجل هذه اليبدورة ،تقرييبر النتيبائج والتيبدثري لعيبام  ،2018عيبرض إمجيبالا الجنيبازات
والتيبيبدثريات الرئيسيبيبية النامجيبيبة عيبيبن تنفييبيبذ اليبولايت املنصيبيبو عليهيبيبا يف مافيكييبيبانو نيبيبريويب فيميبيبا يتعليبيبق
ابلستثمار وتنمية املشاريع.
 -58وقيبيبد حققيبيبب الشيبيبعبة إجنيبيبازات هاميبيبة ،بفضيبيبل تنفييبيبذ مبيبيبادئ الدارة القائميبيبة عليبيبى النتيبيبائج،
اليب اعتُيبربت إحيبدى أفضيبل املمارسيبات ميبن جانيبب مراجعيبي احلسيباابت واملقيميبني املسيبتقلني ،مثيبيبل
مكتيبيبب خيبيبدمات الرقابيبيبة الداخلييبيبة ووحيبيبدة التفتيبيبي املشيبيبرتكة .ويف اآلونيبيبة األخيبيبرية ،خضيبيبع ب يبرانمج
الشيبيبعبة لعملييبيبة إعيبيبادة توجييبيبه اسيبرتاتيجية ،إ انتقيبيبل ميبيبن الرتكييبيبز التقلييبيبد عليبيبى السيبيبتثمار األجنيب
املباريبيبر إىل الرتكييبيبز عل يبيبى كاميبيبل سلس يبيبلة السيبيبتثمار ،م يبيبدفوعا يف ل يب ابحلاج يبيبة إىل إر يبرا مجي يبيبع
اجله يبيبات ص يبيباحبة املص يبيبلحة يف تعب يبيبة األميب يبوال وتوجيهه يبيبا يبيبو حتقي يبيبق أه يبيبدا التنمي يبيبة املس يبيبتدامة.
واعتميبيبد اليبيبربانمج هنهج يب ا متعيبيبدد القطاعيبيبات ليبيبدعم اليبيبدول األعضيبيباء يف التق يبدلم يبيبو حتقييبيبق أهيبيبدا
التنمية املستدامة .ويشكل الستثمار ررم ا ُمسبق ا لتحقييبق األهيبدا يف مجييبع قطاعيبات أهيبدا
عزز الشراكة والستفادة من التآزر مع جمموعة كبرية ميبن املنظميبات املوجيبود
التنمية املستدامة ،ما يُ ّ
مقرها يف جنيف واملنظمات القليمية .واعتمد الربانمج أيضا هنهجيبا بشيبدن أدوات السياسيبات عيبن
مريق استحداا جيل جديد من أدوات السياسات مثل إميبار األونكتيباد لسياسيبة السيبتثمار ميبن
أجل التنمية املستدامة وحزمة إصالحات نظام الستثمار الدو اللذين تسيبتخدمهما  150دوليبة
من الدول األعضاء.
 -59وعرضب مديرة رعبة التكنولوجيا واللوجستيات أنشطة الشعبة على امتداد أركان العمل
الثالثيبة .وقاليبيبب إن املنشيبورات الرئيسيبيبية والتقيبارير األخيبيبرى جيبزء ميبيبن ركيبن العميبيبل املتعليبق ابلبحيبوا.
وعليب يب يبيبى سيب يب يبيببيل املثيب يب يبيبال ،يبحيب يب يبيبث تقرييب يب يبيبر التكنولوجييب يب يبيبا والبتكيب يب يبيبار لعيب يب يبيبام  2018مسيب يب يبيبدلة تسيب يب يبيبخري
التكنولوجييبيبات الرائيبيبدة ميبيبن أجيبيبل التنمييبيبة ،وسيبيبيتبعه تقرييبيبر القتصيبيباد الرقميبيبي  ،2019واملالحظيبيبات
التقنية ،وموجزات السياسات ،وسلسلة الدراسات احلالية يف جميبال العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار،
وال ستنظر يف الطاقة املستدامة وبناء الكفاءات الرقمية.
 -60وفيما خيص ركن العمل املتعلق ابلتعيباون التقيبين ،فيبإن أنشيبطة الشيبعبة يف مييبدان القتصيباد
اتسيبيبمب ابلنجيبيباح والفعالييبيبة .وقيبيبد جيبيبرى إجنيبيباز اسيبرتاتيجية التجيبيبارة اللكرتونييبيبة الومنييبيبة ملصيبيبر ،كميبيبا
توجد استعراضات لسياسة تكنولوجيا املعلومات والتصالت تتعلق أبربعيبة بليبدان أخيبرى هيبي ّإميبا
قييبيبد العيبيبداد أو ايبيبر القييبيبام يبيبا فع يبالا .وأُجرييبيبب تقييميبيبات س يبريعة للجاهزييبيبة للتجيبيبارة اللكرتونييبيبة
يف  15بليبيبدا .واتسيبيبعب التجيبيبارة اللكرتونييبيبة والتعيبيباون بشيبيبدن منصيبيبة ‘التجيبيبارة اللكرتونييبيبة ميبيبن أجيبيبل
اجلميع‘ ( )eTrade for Allلتضم اآلن  31رريكا .وأعربب مديرة الشعبة ،ابلنيابة عن األونكتاد،
عن تقديرها حلكوم أملانيا والسويد ولإلمار املتكاميبل املعيبزز للقييبام بتموييبل هيبذا العميبل .ويتنيباول
بيب يبرانمج ‘الق يبيبانون الس يبيبيربال‘ ( )cyberlawع يبيبددا م يبيبن القض يبيبااي ،يبيبا يف ليب يب اعوي يبيبة الرقمي يبيبة وأم يبيبن
البييبيباانت .وقيبيبد اضيبطُلع بعميبيبل تقيبيبين ميبيبن أجيبيبل سياسيبيبة العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار يف ريبراكة ميبيبع
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حكوم يبيبة الص يبيبني (حلقتيب يبا عم يبيبل م يبيبع  32مس يبيبؤولا م يبيبن واض يبيبعي السياس يبيبات م يبيبن  16بل يبيبدا ج يبيبرى
تيبيبدريبهم) وميبيبع وكيبيبالت األميبيبم املتحيبيبدة والشيبيبركاء يف التنمييبيبة .وايبيبر تنفييبيبذ استعراضيبيبات لسياس يبة
العلم والتكنولوجيا والبتكار يف بلدين أفريقيني ،كما ار العيبداد لجيبراء استعراضيبات ميبن هيبذا
القبيل لعدة بلدان أخرى.
 -61وفيميبيبا خييبيبص ركيبيبن العميبيبل املتعليبيبق ببنيبيباء توافيبيبق اآلراء ،قاميبيبب اللجنيبيبة املعنييبيبة بتسيبيبخري العليبيبم
والتكنولوجي يبيبا ألغيب يبراض التنمي يبيبة ،اليب يب يقيب يب ّدم األونكت يبيباد اخل يبيبدمات إليه يبيبا ،ب يبيبدور رئيس يبيبي .وتتمث يبيبل
مواضيبيعها احلالييبة ات األولوييبة يف دور العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار يف بنيباء جمتمعيبات مرنيبة وأثيبيبر
التغري التكنولوجي السريع على حتقيق أهدا التنمية املستدامة .وقد ُعقد األسبو الرابع للتجيبارة
اللكرتوني يبيبة يف نيس يبيبان/أبريل  2018وس يبيبيتخذ بع يبيبدا إقليمييب يب ا يف أول أس يبيببو للتج يبيبارة اللكرتوني يبيبة
ألفريقي يبيبا يف ك يبيبانون األول/ديس يبيبمرب  .2018وابلض يبيبافة إىل ليب يب  ،أس يبيبهمب الش يبيبعبة بنش يبيباط يف
املناقشيبيبات ال يب أُجرييبيبب يف اجلمعييبيبة العاميبيبة بشيبيبدن التكنولوجييبيبا ،وريبيباركب يف املنتيبيبدايت املتعيبيبددة
املش يبيبرتكة ب يبيبني الوك يبيبالت مث يبيبل املنت يبيبدى الثال يبيبث املتع يبيبدد أص يبيبحاب املص يبيبلحة املع يبيبين بتس يبيبخري العل يبيبم
والتكنولوجيا والبتكار ألغراض التنمية ،وءلية تيسري التكنولوجيا التابعة لفريق العمل املشيبرت بيبني
الوكالت واملعين بتسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار ألغراض أهدا التنمية املستدامة.
التوس يبيبع املف يبيبرط يف اس يبيبتخدام امل يبوارد ،وخاص يبيبة
 -62وأبل يب امل يبيبدير ال يبيبدول األعض يبيباء أبن يبه ا يبيبر
ّ
املوظفيبيبون العيبيباملون يف هيبيبذه األنشيبيبطة ،و ل يب إىل مسيبيبتوى ل كيبيبن البقيبيباء علييبيبه ،وأن يبه سيبيبيتعني
تقليص بعا الربامج واملشاريع إ ا يتغري الوضع.
 -63ويف املناقشة ال تلب ل  ،أعرب العديد من املندوبني عن دعمهم ألنشيبطة األونكتيباد
يف ميدان التكنولوجيا ودعوا إىل تعزيز املوارد املتاحة لربانمج العمل هذا.

واو -مسائل أخرى

(البند  7من جدول األعمال)
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اوادية عشرة

يبب جمليبيبس التجيبيبارة والتنمييبيبة يف ج يبيبدول األعميبيبال ،بنيبيباء عل يبيبى
 -64اتفقيبيبب اللجنيبيبة عليبيبى أن يب يب ّ
توصية من مكتب ا لس.

اثلثا -مسائل تنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -65افتت السيد فاروق عامل (ابكستان) ،رئيس الدورة التاسعة للجنيبة السيبتثمار واملشيباريع
والتنمية ،الدورة العاررة للجنة يف قصر األمم جبنيف يف  3كانون األول/ديسمرب .2018
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ابء -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -66يف اجللس يبيبة العام يبيبة الفتتاحي يبيبة املعق يبيبودة يف  3ك يبيبانون األول/ديس يبيبمرب  ،2018انتخب يبيبب
اللجنة األرخا التالية أناملهم لعضوية مكتبها
الرئيس

السيد ريفيلو ليتجوبو (ليسوتو)

نواب الرئيس

السيد سعيد مزاين (اجلزائر)
السيدة مارغريب كاييمبا (زامبيا)
السيدة جوواان مينديس (بنما)

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

 -67أق يبيبرت اللجن يبيبة أيضيب يب ا يف جلس يبيبتها العام يبيبة الفتتاحي يبيبة ،ج يبيبدول األعم يبيبال املؤق يبيبب لل يبيبدورة
(الوثيقة  .)TD/B/C.II/38وكان جدول األعمال كما يلي
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ)

تقري يبيبر اجتم يبيبا اخليب يبرباء املتع يبيبدد الس يبيبنوات بش يبيبدن الس يبيبتثمار والبتك يبيبار
وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات النتاجية والتنمية املستدامة؛

(ب)

تقري يبيبر فري يبيبق اخليب يبرباء احلك يبيبومي ال يبيبدو العام يبيبل املع يبيبين ابملع يبيبايري الدولي يبيبة
للمحاسبة والبال .

-4

الستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية.

-5

تسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار ألغراض تنمية املشاريع.

-6

التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة.

-7

مسائل أخرى.

-8

اعتماد تقرير اللجنة املقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية.

دال -اجللسة العامة اخلتامية
 -68فيما يتعلق ابلصيغة املقرتحة للفقرة  2من الستنتاجات املتفق عليها بشيبدن البنيبد  4ميبن
جيبيبدول األعميبيبال ،قيبيبال ثيبيبل إحيبيبدى ا موعيبيبات القليمييبيبة ،يؤييبيبده يف ل يب ثيبيبل إحيبيبدى اليبيبدول
األعضاء ،إن من املهيبم الريبارة إىل أتثيبري التيبدابري القسيبرية النفرادييبة عليبى البليبدان املتضيبررة .فهيبذه
التيب يبدابري تث يبيبري القل يبيبق ل يبيبدى ع يبيبدد م يبيبن البل يبيبدان النامي يبيبة وع يبيبا ءاثر ر يبيبديدة عل يبيبى إمكاني يبيبة اجت يبيبذاب
الس يبيبتثمار األجن يب املبار يبيبر إىل بل يبيبداهنا وعل يبيبى التنمي يبيبة القتص يبيبادية الطويل يبيبة األج يبيبل .وأر يبيبار ث يبيبل
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جمموعة إقليمية أخرى إىل أن البلدان النامية ليسب هي البلدان الوحيدة اليب تتيبدثر يبذه التيبدابري،
ألن بعا البلدان املتقدمة تواجه نفس املشاكل.
 -69وأعرب املمثلون املنتهية وليتهم لثالا جمموعات إقليمية عيبن تقيبديرهم ألمانيبة األونكتيباد
والدول األعضاء وا موعات القليمية على ما قدَّمتيبه ميبن تعيباون ودعيبم خيبالل فيبرتة ولييبتهم ،اليب
تنتهي بنهاية عام .2018

هاء -اعتماد تقرير اللجنة َّ
املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
(البند  8من جدول األعمال)

 -70أ ن يب يبيبب اللجن يب يبيبة لليب يب يبرئيس ،يف جلس يب يبيبتها العام يب يبيبة اخلتامي يب يبيبة املعق يب يبيبودة يف  6ك يب يبيبانون األول/
ديسمرب  ،2018أبن يضع التقرير يف صيغته النهائييبة بعيبد اختتيبام الجتميبا  .وس َّ
يبيقدم التقرييبر إىل
جملس التجارة والتنمية للنظر فيه يف دورته التنفيذية السابعة والستني يف رباط/فرباير .2019

GE.19-01108
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املرفق
اوضور*

-1

حضر الدورة مثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد
الحتاد الروسي
إثيوبيا
األرجنتني
األردن
إسبانيا
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
أنغول
إيران (مجهورية  -السالمية)
البحرين
الربتغال
بلغاراي
بنما
بوركينا فاسو
البوسنة واعرس
بولندا
بيالروس
ترينيداد وتوابغو
توغو

-2

كابو فريد
جامايكا
كوت ديفوار
اجلزائر
كوستاريكا
جزر البهاما
الكونغو
اجلمهورية العربية السورية
الكويب
جيبويت
كينيا
زمبابو
لبنان
سر لنكا
ليبيا
السلفادور
ليسوتو
السودان
مدغشقر
سيشيل
مصر
صربيا
املغرب
الصني
اململكة العربية السعودية
العراق
موزامبيق
عمان
النمسا
غابون
نيبال
غاان
نيجرياي
غواتيمال
الياابن
غياان
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية) اليمن
قرب

وحضر الدورة ثلون عن العضو التا يف املؤمتر
دولة فلسطني

-3

وكانب املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ثَّلة يف الدورة

-4

وكانب أجهزة وهي ات وبرامج األمم املتحدة التالية ُ ثَّلة يف الدورة

جمموعة دول أفريقيا والكاري واحمليط اعادئ
منظمة التعاون السالمي
اللجنة القتصادية ألورواب
__________

*
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-5

وكانب الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُ ثلة يف

-6

وكانب املنظمات غري احلكومية التالية ُ ثَّلة يف الدورة

الدورة:

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

الف ة العامة

منظمة القرية السويسرية
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