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 االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  
  االستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية -ألف 

 من جدول األعمال( 4)البند 

 إن جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية، 
لرتجيبع بعيبد  تتعيبا مع القلق أن تدفقات الستثمار األجنيب  املباريبر    تالحظ -1 

النامييبيبة املنيبيبامق اخنفضيبيبب بدرجيبيبة كبيبيبرية يف املنيبيبامق املتقدميبيبة و أهنيبيبا و  ،إىل مسيبيبتوايت ميبيبا قبيبيبل األزميبيبة
 ر هو املصدر الرئيسي لتمويل التنمية؛بينما ظل الستثماعلى السواء 
إىل األمانة أن تواصل حتلييبل أحيبدا الهاهيبات والسياسيبات العاملييبة يف  طلبت -2 
عيبن  تقيبد  التقيباريروتدعو األمانة إىل مواصلة  ،الستثمار واملشاريع من أجل التنميةتسخري جمال 
 رصدها؛إىل مواصلة على التنمية و  وأتثريهاالهاهات  هذه

تنظيبيبيبيبيم السيبيبيبيبتثمار و  جميبيبيبيبال تسيبيبيبيبخري العاميبيبيبيبة لتونكتيبيبيبيباد يف ةأبُميبيبيبيبر السياسيبيبيبيب تنيبيبيبيبوّه -3 
التنمييبيبيبة حتقييبيبيبق السيبيبيبتثمار ميبيبيبن أجيبيبيبل  اتاملشيبيبيباريع ميبيبيبن أجيبيبيبل التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة، مثيبيبيبل إميبيبيبار سياسيبيبيب

املسيبيبتدامة، وخطيبيبة العميبيبل ميبيبن أجيبيبل السيبيبتثمار يف أهيبيبدا  التنمييبيبة املسيبيبتدامة، وحزميبيبة إصيبيبالحات 
ع تو  ؛تطيبيبيبيبوير احملاسيبيبيبيب الوأداة  ،املشيبيبيبيباريعتنظيبيبيبيبيم إميبيبيبيبار سياسيبيبيبيبات نظيبيبيبيبام السيبيبيبيبتثمار اليبيبيبيبدو ، و  شيبيبيبيبجّ 

حتقييبيبق السيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل لتمكيبيبني البغييبيبة  النهيبيبوض ابسيبيبتخدام هيبيبذه اأُلميبيبراألونكتيبيباد عليبيبى زايدة 
 التنمية املستدامة؛

الستثمار ومتابعة التنفيذ كيبدداة أساسيبية ليبدعم  ةسياس اتبدور استعراض تُسلّم -4 
النقيبيبيبيبا  نيبيبيبيبب كيبيبيبيبابو فيبيبيبيبريد  ولبنيبيبيبيبان عليبيبيبيبى هتحتقييبيبيبيبق أهيبيبيبيبدا  التنمييبيبيبيبة املسيبيبيبيبتدامة و  تقيبيبيبيبدلم البليبيبيبيبدان  يبيبيبيبو

طليبب إىل األمانيبة مواصيبلة وت. سياسيبة السيبتثمار لكيبل منهميباسيبتعراض ل احلكومي الدو  النيباج 
دعو الشيبركاء تيبتبادل أفضل املمارسيبات و  بغية تعزيزالستعراضات يف سياق حكومي دو   عرض
 الربانمج مالياا؛ هذا إىل دعم
األمانيبيبة إىل مواصيبيبلة مسيبيباعدة اليبيبدول األعضيبيباء فيميبيبا يتعليبيبق ابسيبيبرتاتيجياهتا  دعوتيبيب -5 

 وخاصيبيبيبيبة، وتيسيبيبيبيبريه لسيبيبيبيبتثماراب بغييبيبيبيبة النهيبيبيبيبوضوسياسيبيبيبيباهتا وأدواهتيبيبيبيبا وتقاسيبيبيبيبم أفضيبيبيبيبل املمارسيبيبيبيبات 
ثمار ابتفاقيبيبيبات السيبيبيبت بوسيبيبيبائل منهيبيبيبا أعماعيبيبيبا املتعلقيبيبيبةللتنمييبيبيبة،  السيبيبيبتثمار األجنيبيبيب  املباريبيبيبر دعميبيبيباا 

 األعمال التجارية؛ تيسريوبرانمج  ،، وأدلة الستثماروتيسريهالستثمار  وترويج ،الدولية
 من حبوا وحتليالت سياساتية متعمقة أمانة األونكتاد ما تضطلع بهعلى  تُثين -6 

البتكيبيبار  بشيبيبدن القضيبيبااي الناريبيب ة،  يبيبا يف  ليبيب   وعليبيبى عملهيبيبابشيبيبدن السيبيبتثمار وتنمييبيبة املشيبيباريع 
 نشره على أوسع نطاق؛إىل و  2019تطلع إىل تقرير عام ت، و لستثمار العامليتقرير ا

عليبى أيييبيبة السيبيبتثمار األجنيب  املباريبيبر وتنمييبة القطيبيبا  اخليبيبا  يف  تكيبرر التدكييبيبد -7 
اليبدور احمليبور  ملنتيبدى السيبتثمار العيباملي يف تيبيبوفري عليبيبى حتقييبق أهيبدا  التنمييبة املسيبتدامة، وكيبذل  

لتنمييبة اليب  تواجيبه التصيبد  للتحيبدايت الرئيسيبية والناريب ة مييبع ميبن أجيبل اللجمنصة عاملية وريباملة 
 املستدامة؛
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ع -8  لتميبيبيبيبم التابعيبيبيبة عليبيبيبى زايدة التعيبيبيباون ميبيبيبع اللجيبيبيبيبان القليمييبيبيبة  ات الصيبيبيبلة  تشيبيبيبّج 
تنظيم الستثمار و تسخري املتحدة فيما يتعلق ابلشراكة بني القطاعني العام واخلا  كوسيلة لدعم 

 التنمية؛املشاريع من أجل 
تفاقيبات السيبتثمار وسياسيبات السيبتثمار اليب  اب املتعليبقعليبى العميبل القيبائم  تُثين -9 

ع  املتصلة ترّوج لفهم أفضل للقضااي اللجنيبة ابتفاقات الستثمار الدولية وأبعادها المنائييبة، وتشيبجّ 
،  يبيبا يف  ليبيبيب  تنيبيباولا كلييبيبيباا  املتصيبيبيبلة  يبيبذه التفاقيبيبيبات تنيبيبيباول القضيبيباايأمانيبيبة األونكتيبيباد عليبيبيبى مواصيبيبلة 

 واملشاورات مع الدول األعضاء؛لالجتماعات ربانمج احلا  ال
  2018 يف عيبيبام لالسيبيبتثمار منتيبيبدى عاملييبيباا عليبيبى أمانيبيبة األونكتيبيباد لتنظيمهيبيبا  تُثيبيبين -10 

يبيبب ميبيبع التقيبيبدير بنتائجيبيبه ،للغاييبيبة كيبيبان انجحيبيباا  ابلنسيبيببة إىل  ة هيبيبذه النتيبيبائجعليبيبى أيييبيب ، وتشيبيبدّ دوترحّ 
أبيييبيبيبة احليبيبيبوار املسيبيبيبتمر بيبيبيبني ا تميبيبيبع  وتسيبيبيبّلم اللجنيبيبيبة. 2030سيبيبيبتدامة لعيبيبيبام متوييبيبيبل خطيبيبيبة التنمييبيبيبة امل

 األعمال التجارية اخلاصة بشدن الستثمار يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة؛قطا  الدو  و 
يبد -11   املعيبيبينلسيبيبفراء لاليبيبدور اعيبيبام اليبذ  يضيبيبطلع بيبيبه اجتميبيبا  املائيبدة املسيبيبتديرة عليبيبى  تؤكّ 

مجييبيبيبع املنظميبيبيبات الدولييبيبيبة املوجيبيبيبودة يف بيبيبيبني ربط ليبيبيبالتنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة كمنصيبيبيبة للسيبيبيبتثمار يف أهيبيبيبدا  اب
 املسيبيبتدامة والسيبيبتثمار أهيبيبدا  التنمييبيبةجنييبيبف والقطيبيبا  اخليبيبا  وا تميبيبع امليبيبدل بشيبيبدن مسيبيبدلة متوييبيبل 

ع أمانة األونكتاد ت، و فيها اختا  خطوات ملموسة، ابلتشاور مع الدول األعضاء، من أجل على شجّ 
 ؛2019ملية قبل الدورة احلادية عشرة للجنة الستثمار واملشاريع والتنمية يف عام تيسري هذه الع
الوظيبيبائف  خليبيبقهيبيبي أحيبيبد أهيبيبم  ركيبيبات  تنظيبيبيم املشيبيباريععليبيبى أن  تكيبيبرر التدكييبيبد -12 

مباريبيبرة األعميبيبال احليبيبرة ‘املعنيبيبون  شيبيبرو  القيبيبرار  والنميبيبو القتصيبيباد  والتنمييبيبة الشيبيباملة، وحتيبيبيط علميبيباا 
 (1)(.1Rev./35L./2/73A/C) الوثيقيبةاجلمعييبة العاميبة  الذ  ُعرض عليبى ‘ستدامةامل من أجل التنمية

يبيبيبيبب  ةاليبيبيبيبوارد (إمربيتييبيبيبيب تطيبيبيبيبوير تنظيبيبيبيبيم املشيبيبيبيباريع )بيبيبيبيبرانمج  احمليبيبيبيبدَّدة إىللريبيبيبيبارة ابو   بوضيبيبيبيبعفييبيبيبيبه، وترحّ 
 واليبيبيبيبن ء، مثيبيبيبيبل النسيبيبيبيباء ف يبيبيبيبات سيبيبيبيبكانية  يبيبيبيبدَّدةتسيبيبيبيبتهد   لتطيبيبيبيبوير تنظيبيبيبيبيم املشيبيبيبيباريعاسيبيبيبيبرتاتيجيات 
تعزييبيبز بيبيبرامج بنيبيباء القيبيبدرات  ات الصيبيبلة،  يبيبا يف و  أن تواصيبيبل تنفييبيبذطليبيبب إىل األمانيبيبة توالشيبيبباب، و 
ع الشيبركاء، القيبادرين عليبى  ليب ، تالتجارييبة، و برانمج روابط األعميبال مج إمربيتي  و ان ل  بر  شيبجّ 

 على دعم هذه الربامج مالياا.

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

 إن جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية، 
دور األونكتيبيبيبيبيباد يف دعيبيبيبيبيبم البليبيبيبيبيبدان النامييبيبيبيبيبة للمشيبيبيبيبيباركة بفعالييبيبيبيبيبة يف  تعييبيبيبيبيبد أتكييبيبيبيبيبد -1 

حتدييبيبيبيبد خييبيبيبيبيبارات يف لوصيبيبيبيبول إىل التكنولوجييبيبيبيبا وتقاسيبيبيبيبم املعيبيبيبيبار ، و اب املتعلقيبيبيبيبةاملناقشيبيبيبيبات الدولييبيبيبيبة 
 من مافيكيانو نريويب؛ 45و( و)38تني السياسات وأفضل املمارسات، وفقاا للفقر 

__________ 

املتعليبق  باريبرة األعميبال  73/225ليصيبب  القيبرار  2018كيبانون األول/ديسيبمرب   20اجلمعية العاميبة يف  اعتمدته (1)
 احلرة من أجل التنمية املستدامة.
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للعليبيبيبم والتكنولوجييبيبيبا والبتكيبيبيبار يف تسيبيبيبخري األيييبيبيبة اليبيبيبدور احلاسيبيبيبم  تعييبيبيبد أتكييبيبيبد -2 
ور اأُلميبيبر الومنييبيبة أيييبيبة د  و الفيبيبر  المنائييبيبة،  يبيبا يف  ليبيب  الفيبيبر  اليبيب  ينشيبيب ها القتصيبيباد الرقميبيبي؛ 

اجيبيبيبة إىل دعيبيبيبم منيبيبيبو وتقيبيبيبدلم وتطيبيبيبور والقليمييبيبيبة والدولييبيبيبة يف اسيبيبيبتخدام التكنولوجييبيبيبات اجلدييبيبيبدة؛ واحل
ول سيما يف ،  ا يف  ل  عن مريق برامج بناء القدرات، ملؤسسات األعمالالقدرات البتكارية 

يف حتقييبيبيبيبيبق أهيبيبيبيبدا  التنمييبيبيبيبيبة  لإلسيبيبيبيبهاماليبيبيبيب  تتمتيبيبيبيبيبع ربمكيبيبيبيباانت أكيبيبيبيبيبرب  حاليبيبيبيبة مؤسسيبيبيبيبات األعميبيبيبيبيبال
 والشباب؛لنساء لتمكني الاملستدامة، مثل توفري وسيلة خللق فر  عمل و 

م -3  أساسيبيبيبيبيبية يف التغييبيبيبيبيبري والبتكيبيبيبيبيبار  أبن التموييبيبيبيبيبل والسيبيبيبيبيبتثمار ييبيبيبيبيبؤداين أدواراا  تسيبيبيبيبيبلّ 
 مؤسسيبيبات األعميبيباللتمكيبيبني  ضيبيبروريةن التعب يبيبة الكبيبيبرية للميبيبوارد العاميبيبة واخلاصيبيبة أب، ونيالتكنوليبيبوجي

 البتكارية من الستفادة الفعالة من الفر  ال  يتيحها القتصاد الرقمي؛
العليبم عمليبه املتعليبق ببحيبوا  ركيبن بشيبدناألونكتيباد  ألعميبال ارتياحهيبعن ا تعرب -4 

إصيبدار املنشيبور الرئيسيبي والتكنولوجيا والبتكار وتكنولوجيا املعلومات والتصيبالت،  يبا يف  ليب  
اليبيبيبيبذ  يسيبيبيبيبهم يف حيبيبيبيبوار السياسيبيبيبيبات بشيبيبيبيبدن  2018تقرييبيبيبيبر التكنولوجييبيبيبيبا والبتكيبيبيبيبار لعيبيبيبيبام  املعنيبيبيبيبون 

 ؛املستدامة والتنمية الرائدةالتكنولوجيات 
يبيبب -5   القتصيبيباد الرقميبيبي تقرييبيبراملعيبيباد تسيبيبميته وهيبيبو   لتقرييبيبرلاملرتقيبيبب  ابلميبيبالق ترّح 
فهيبيبم بقصيبيبد حتسيبيبني الرقمييبيبة،  رايدة األعميبيبالبشيبيبدن  ايتدعيبيبم اخلطيبيباب السياسيبيب بغييبيبة، 2019 لعيبيبام

لتجيبيبيبيبارة اللكرتونييبيبيبيبة والقتصيبيبيبيباد الرقميبيبيبيبي، املتعليبيبيبق ابسيبيبيبيبريع احلركيبيبيبيبة الال ا يبيبيبيبخييبيبيبارات السياسيبيبيبيبات يف 
 النامية؛ البلدانيف  وخاصة
العليبيبم  تسيبيبخري بشيبيبدن مسيبيبائل القييبيبام أبعميبيبال موضيبيبوعيةاحلاجيبيبة إىل  تعييبيبد أتكييبيبد -6 

، تونكتيبادل اليبدو عميبل احلكيبومي و ليب  يف إميبار ركيبن الوالتكنولوجيا والبتكار من أجل التنمييبة 
الرامييبيبة إىل معاجليبيبة السياسيبيبات ميبيبن أجيبيبل ، احلاليبيبة يبيبا يف  ليبيب  يف جمليبيبس التجيبيبارة والتنمييبيبة، حسيبيبب 

للجمييبيبع تنمييبيبة أكثيبيبر  يبيبولا حتقييبيبق  ميبيبن أجيبيبل تسيبيبخرياا فعيبيبالا تسيبيبخري العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار 
 استدامة، ولسد الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها؛أكثر و 

وحفيبز يف بيبدء  ،ألونكتادالذ  ينّظمه ا ،أبيية أسبو  التجارة اللكرتونية تُسلّم -7 
احليبوار والتوصيبل إىل توافيبق ءراء بشيبدن اجلوانيبب الرئيسيبية لالقتصيباد الرقميبي وأبعيباده المنائييبة،  يبيبا يف 

مثيبل أسيبيببو  التجيبارة اللكرتونييبيبة ألفريقييبا اليبيبذ  يركّ يبز عليبيبى  تنظيبيبيم أحيبداا إقليمييبيبة ليب  عيبيبن مرييبق 
اآلخيبيبيبذ يف ي لسيبيبيبياقات احمللييبيبيبة والقليمييبيبيبة، لضيبيبيبمان أن اليبيبيبب القتصيبيبيباد الرقميبيبيبلاملتطلبيبيبيبات الفرييبيبيبدة 

 التنمية الشاملة والزدهار للجميع؛ التطّور
يف جمال العلم والتكنولوجيا ألعماله بشدن املساعدة التقنية األونكتاد  علىتثين  -8 

والبتكيبيبيبار، وتكنولوجييبيبيبات املعلوميبيبيبيبات والتصيبيبيبالت،  يبيبيبا يف  ليبيبيبيب  استعراضيبيبيبات سياسيبيبيبات العليبيبيبيبم 
األونكتيبيبيبيبيباد نييبيبيبيبة للتجيبيبيبيبارة اللكرتونييبيبيبيبة، وتقييميبيبيبيبات والتكنولوجييبيبيبيبا والبتكيبيبيبيبار، والسيبيبيبيبرتاتيجيات الوم

ع الشيبيبركاء عليبى مواصيبيبلة تو  ،أقيبيبل البليبدان منيبيبواا  ميبيبن أجيبل ةاللكرتونييب للتجيبيبارةلجاهزييبة لسيبريعة لا شيبجّ 
 دعم هذه األنشطة؛

ع -9  لجاهزييبيبيبيبة للتجيبيبيبيبارة لتقييميبيبيبيبات السيبيبيبيبريعة الاألمانيبيبيبيبة عليبيبيبيبى مواصيبيبيبيبلة تنفييبيبيبيبذ  تشيبيبيبيبّج 
 النامية املهتمة؛مجيع البلدان من أجل اللكرتونية 
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نطاق أنشيبطتها  لتوسيعاألمانة إىل استكشا  مرق لتعب ة موارد إضافية  تدعو -10 
 ابلقتصاد الرقمي؛ املتصلة
ب -11  املشيبرت   العميبلفرييبق بوصيبفه اليبرئيس املشيبار  لابليبدور النشيبط لتونكتيباد  ترّح 

عمه الفين ألعميبال بنيباء القيبدرات دببني الوكالت التابع آللية األمم املتحدة لتيسري التكنولوجيا، و 
 فريق العمل املشرت  بني الوكالت؛ال  يقوم  ا 
أقيبل لصيبا  التكنولوجييبا  مصيبر ميبع  اأمانيبة األونكتيباد إىل مواصيبلة تعاوهنيب تدعو -12 

العليبيبيبيبم سياسيبيبيبيبة بنيبيبيبيباء القيبيبيبيبدرات يف جميبيبيبيبال خيبيبيبيبدمات البليبيبيبيبدان منيبيبيبيبواا يف تقيبيبيبيبد  اخليبيبيبيبدمات الستشيبيبيبيبارية و 
اجلاهزييبيبة للتجيبيبارة ليشيبيبمل جميبيبالت مثيبيبل زايدة  هيبيبذا التعيبيباون وتوسيبيبيع نطيبيباق البتكيبيبارو والتكنولوجييبيبا 
 ؛منواا  البلدانيف أقل  اللكرتونية
لتيسيبري بنيباء توافيبق اآلراء عيبن مرييبق تبيبادل  أعماعاإىل األمانة أن تواصل  طلبت -13 

التنمييبيبة سياسيبيبات العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار ميبيبن أجيبيبل تسيبيبخري اخليبيبربات واليبيبتعلم املتبيبيبادل بشيبيبدن 
يف اآلخيبيبذة يف التطيبيبّور فضيبيبل املمارسيبيبات أب عليبيبمإبقيبيباء اللجنيبيبة عليبيبى و واملسيبيبتدامة؛ للجمييبيبع الشيبيباملة 

عملهيبيبيبيبا لصيبيبيبيبا  اللجنيبيبيبيبة املعنييبيبيبيبة بتسيبيبيبيبخري العليبيبيبيبم عيبيبيبيبن مرييبيبيبيبق املتبيبيبيبيبادل  الثيبيبيبيبراءمواصيبيبيبيبلة و هيبيبيبذا ا يبيبيبيبال؛ 
التقيبيبين وبنيبيبيباء يف أنشيبيبطة التعيبيبيباون هيبيبيبذه والتكنولوجييبيبا ألغيبيبراض التنمييبيبيبة؛ وإدميبيباج أفضيبيبيبل املمارسيبيبات 
 القدرات يف جمال سياسة العلم والتكنولوجيا والبتكار.

 اجللسة العامة اخلتامية
 2018كانون األول/ديسمرب   6

 موجز أعّده الرئيس -اثنياا  
 البياانت االفتتاحية -ألف 

ظيبل راكيبداا منيبذ بداييبة قيبد قال األمني العام لتونكتاد يف كلمتيبه الفتتاحييبة إن السيبتثمار  -1
. وعيبالوة عليبى  ليب ،   تكيبن تيبدفقات السيبتثمار 2009-2008زمة املالييبة العاملييبة يف الفيبرتة األ

، اخنفيبيبا السيبيبتثمار 2017فيبيبي عيبيبام فعواقيبيبب الرتاجيبيبع عيبيبن العومليبيبة.  ميبيبناألجنيبيب  املباريبيبر  صيبيبنة 
، مع اخنفيباض 2018استمر يف عام  نزو يف املائة، وهو اهاه  23األجن  املبارر العاملي بنسبة 

 فقات يف مجيع املنامق.التد
العتبيبيبيبارات  هيبيبيبو أحيبيبيبددعيبيبيبم السيبيبيبتثمار العيبيبيباملي ميبيبيبن أجيبيبيبل التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة  وأوضيبيبيب  أن -2

يشيبّكل جدول األعمال الطميبوح ألهيبدا  التنمييبة املسيبتدامة  كما أنجلميع.  ابلنسبة إىل االرئيسية 
منيبيبا   ويثيبيبري. األميبيبرا  وتعّددييبيبةالقتصيبيباد العيبيباملي  اليبيب  تتهيبيبّدددون األخطيبيبار احلالييبيبة بيبيب، حيبيب  حتيبيبدايا 

تعيبددة اجلنسيبيات يف سالسيبل امللقليبق بشيبكل خيبا  ألن اسيبتثمار الشيبركات االستثمار الضيبعيف 
يكيبيبيبون ميبيبيبن أحيبيبيبد القيبيبيبوى احملركيبيبيبة لالقتصيبيبيباد العيبيبيباملي. وللوفيبيبيباء  يبيبيبذه األهيبيبيبدا ،  هيبيبيبوالقيميبيبيبة العاملييبيبيبة 

الشيبيبراكات بيبيبني  تيبيبؤّد سيبيبد العجيبيبز احليبيبا  يف السيبيبتثمار يف البليبيبدان النامييبيبة. و كيبيبن أن  الضيبيبرور 
عميبيبل األونكتيبيباد جاهيبيبداا لريبيبرا  القطيبيبا  يذل ، و القييبيبام بيبيبالقطيبيباعني العيبيبام واخليبيبا  دوراا  يبيبورايا يف 

 .هذه األهدا  يف حتقيق عملية السهاماخلا  يف 
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يف  41لحيبيبيبظ العدييبيبيبد ميبيبيبن املمثليبيبيبني أن السيبيبيبتثمار األجنيبيبيب  املباريبيبيبر قيبيبيبد اخنفيبيبيبا بنسيبيبيببة و  -3
حاجيبة  توجيبد، املنيبا  احليبا  لالسيبتثمار. واسيبتناداا إىل 2018 املائة خالل النصف األول من عيبام

مواجهيبة اخنفيباض السيبتثمار األجنيب  املباريبر بغية متجددة إىل زايدة تعددية األمرا  والشراكات 
 لستثمار.اب والنهوض

وأعربيبيبب وفيبيبود كثيبيبرية عيبيبن تقيبيبديرها ليبيبربانمج عميبيبل األونكتيبيباد املتعليبيبق ابلسيبيبتثمار واملشيبيباريع  -4
يف مساعدة البلدان النامية على النهوض بتحقيق أهيبدا   وألييته وأتثريهالعالية حليلية التجلودته 

سياسات  ورسمالستثمار الداعمة لفيما يتعلق ابألمر األساسية الستة  وخاصةالتنمية املستدامة، 
 حبيبواثا هاميبةالعميبل الثالثيبة. وابلضيبافة إىل  ليب ، أجيبرى األونكتيباد  أركيبانعرب  مؤسسات األعمال

عيبيبن  ميبيبثالا ، وحتليبيبيالت هاميبيبة عيبيبا تيبيبدفقات السيبيبتثمار األجنيبيب  املباريبيبر واهاهيبيبات السيبيبتثماربشيبيبدن 
للسياسيبيبيبات الصيبيبيبناعية   مفييبيبيبداا قيبيبيبدم حتليبيبيبيالا ي، اليبيبيبذ  2018 لعيبيبيبام تقرييبيبيبر السيبيبيبتثمار العيبيبيبامليمرييبيبيبق 

تنفييبذ المتابعيبة تقيبارير اجلديدة من منظيبور السيبتثمار. وقيبدَّمب استعراضيبات سياسيبات السيبتثمار و 
البليبيبدان عليبيبى النهيبيبوض أبوليبيبوايت التنمييبيبة  ميبيبا سيبيباعدصيبيبيات مفييبيبدة، مصيبيبحوبة  سيبيباعدة تقنييبيبة، تو 

اليبرتويج برامج بنيباء القيبدرات اليب  يضيبطلع  يبا األونكتيباد،  يبا يف  ليب  يف جميبال  أناملستدامة. كما 
مشيبيباريع قابليبيبة  إقاميبيبةالبليبيبدان عليبيبى قيبيبد سيبيباعدت السيبيبتثمار وتنمييبيبة املشيبيباريع واحملاسيبيببة والبيبيبال ، ل

 لتنمية املستدامة.بشدن أهدا  ا للتمويل
مبيبيبادرات إىل السياسيبيبات السيبيبتثمارية الدولييبيبة، قيبيبدَّم األونكتيبيباد دعميبيباا قيميبيباا  رسيبيبمويف جميبيبال  -5

نظيبيبام السيبيبتثمار اليبيبدو ، فضيبيبالا عيبيبن تقيبيبد  املسيبيبيباعدة إىل  والصيبيبادرة عيبيبنالصيبيبالح املوجَّهيبيبة للتنمييبيبة 
 الدول األعضاء األونكتاد على مواصلة أعماله يف هذا ا ال. الدول األعضاء. وحثب دولتان من

 جبيبيبيبودةل سيبيبيما فيميبيبا يتعليبيبق و عليبيبيبى تنمييبيبة املشيبيباريع،   أتثيبيبرياا بيبيبرانمج العميبيبل أيضيبيباا  وأحيبيبدا -6
ميبن املشيباريع يف تيبوفري التوجييبه لليبدول األعضيباء تنظيبيم ومالءميبة بيبرانمج إمربيتييب  وإميبار سياسيبات 

 قدرهتا التنافسية.أجل حتسني 
 ناقشيبيبيبات عالييبيبيبة  اتسيبيبيبم، جناحيبيبيباا ميبيبيبدوايا  2018حقيبيبيبق منتيبيبيبدى السيبيبيبتثمار العيبيبيباملي لعيبيبيبام و  -7

ولتنظيبيم للتفاعل مع القطا  اخلا  ومشاركة العديد من أصحاب املصيبلحة،  فرصاا أاتح و  ،اجلودة
 .واملنظور اجلنسال، ول سيما بشدن املنا  أحداا ومبادرات خاصة

 فإنيبيبيبيبه قيبيبيبيبال إنميبيبيبيبع املنيبيبيبيبدوبني،  شيبيبيبيباريع عيبيبيبيبن اتفاقيبيبيبيبهواملميبيبيبيبدير ريبيبيبيبعبة السيبيبيبيبتثمار  وإ  أعيبيبيبرب -8
يضيبيبيبم مشيبيبيبيباركني ابرزييبيبيبن وجمموعيبيبيبة واسيبيبيبيبعة ميبيبيبن أصيبيبيبحاب املصيبيبيبيبلحة،  حبضيبيبيبيبور قيبيبيبو  يتسيبيبيبماملنتيبيبيبدى 

عليبيبى أن  وهيبيبذا مؤّريبيبرألصيبيبحاب املصيبيبلحة يف تنمييبيبة السيبيبتثمار.  التجّميبيبع العيبيباملي الرائيبيبداعليبيبه  ميبيبا
اليبيبيبدول  تسيبيبيباعد اتيةمقرتحيبيبيبات وأدوات سياسيبيبيبتقيبيبيبد  منيبيبيبرب يُعيبيبيبزّ ز احليبيبيبوار، ميبيبيبا أدى إىل  هيبيبيبواملنتيبيبيبدى 

 األعضاء على املضي قدماا يف تنفيذها ألهدا  التنمية املستدامة.
السيبيبيبتثمار، قيبيبيبال إن تيبيبيبدفقات السيبيبيبتثمار ظليبيبيبب دون لهاهيبيبيبات العاميبيبيبة لوفيميبيبيبا يتعليبيبيبق اب -9

الخنفيباض احليباد يف تيبدفقات السيبيبتثمار  أوضيب  أن. و 2007يف عيبيبام اليبذ  بلغتيبه مسيبتوى اليبذروة 
 عملييبات إعيبادةقيبد جنيبم إىل حيبد كبيبري عيبن  2018جن  املبارر خالل النصف األول ميبن عيبام األ

أعقيبيبيبيبيبيباب  يف ليبيبيبيبيبيبولايت املتحيبيبيبيبيبيبدة إىل اليبيبيبيبيبيبومنل التابعيبيبيبيبيبيبة ؤسسيبيبيبيبيبيبات املتعيبيبيبيبيبيبددة اجلنسيبيبيبيبيبيبياتاملعائيبيبيبيبيبيبدات 
 النيبيبيبدماجعيبيبيبز الخنفيبيبيباض إىل تيبيبيبدفقات السيبيبيبتثمار املرتبطيبيبيبة بعملييبيبيبات الصيبيبيبالحات الضيبيبيبريبية؛ و  يُ 

 السياسيبيبيبيبات السيبيبيبيبتثماريةأظهيبيبيبيبرت اهاهيبيبيبيبات و . املتعلقيبيبيبيبة ابألصيبيبيبيبول العينييبيبيبيبةنيبيبيبيبوااي لابوالسيبيبيبيبتحوا  أو 
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 يف هناييبيبيبيبيبيبة تشيبيبيبيبيبيبرين األول/و لسيبيبيبيبيبيبتثمار. اب القييبيبيبيبيبيبود والليبيبيبيبيبيبوائ  التنظيمييبيبيبيبيبيبة املتعلقيبيبيبيبيبيبةزايدة يف حيبيبيبيبيبيبدوا 
مسيبتوى منيبيبذ  أدىنوهيبيبو  -اتفاقيباا  3 339 ، بليب  عيبيبدد اتفاقيبات السيبيبتثمار الدولييبة2018 أكتيبوبر
تعيبيبادل عملييبيبات البيبيبرام تكيبيباد  ملييبيبات إهنيبيباء فعليبيبي عيبيبذه التفاقيبيباتحيبيبدوا عميبيبع  - 1988عيبيبام 

فيميبيبيبا يتعليبيبيبق  عملييبيبيبات إقاميبيبيبة املشيبيبيباريع منيبيبواا كبيبيبيبرياا ريبيبهدت و . اجلدييبيبدة لتفاقيبيبيبات السيبيبيبتثمار الدولييبيبيبة
يف املائيبة ميبن السيبكان يف سيبن  12.5؛ وتشيبري التقيبديرات إىل أن 2017يف عام  املبتدئة ابملشاريع

أو كيبانوا يف ميبور القييبام  م بيبدأوا مشيباريعلدراسيبة الستقصيبائية إميبا أهنيباب ةاملشيبمولالعمل يف البليبدان 
 تضيق. من حيث تنظيم املشاريعبذل . كما يبدو أن الفجوة بني اجلنسني 

مّبقيبيبيبب تقيبيبيبد  التقيبيبارير املالييبيبيبة وغيبيبري املالييبيبة، قيبيبيبال إن عيبيبدد احلكوميبيبيبات اليبيب  ب وفيميبيبا يتعليبيبق -10
سيبيبيبتة أمثيبيبيبال عليبيبيبى ميبيبيبدى ميبيبيبن املتوقَّيبيبيبع أن ييبيبيبزداد أبكثيبيبيبر ميبيبيبن  العيبيبيباماملعيبيبيبايري احملاسيبيبيببية الدولييبيبيبة للقطيبيبيبا  

 السنوات اخلمس القادمة.
يف  ،أنيبيبيبيبيبه  كيبيبيبيبيبن لليبيبيبيبيبدول األعضيبيبيبيبيباءإىل ميبيبيبيبيبدير ريبيبيبيبيبعبة التكنولوجييبيبيبيبيبا واللوجسيبيبيبيبيبتيات  وأريبيبيبيبيبار -11

 جلنيبيبيبيبيبةاملناقشيبيبيبيبات القادميبيبيبيبة بشيبيبيبيبدن اآللييبيبيبيبة احلكومييبيبيبيبة الدولييبيبيبيبة لتونكتيبيبيبيباد، أن تنظيبيبيبيبر يف تغييبيبيبيبري اسيبيبيبيبم 
 وللتوعييبيبةوليتهيبيبا  ميبيبن عناصيبيبروالتنمييبيبة ليبيبيعكس عنصيبيبر التكنولوجييبيبا والبتكيبيبار  السيبيبتثمار واملشيبيباريع
 األونكتاد. أعمال ذا اجلانب اعام من 

تقرييبر الصيبدار األخيبري ميبن ، 2019أملقب رعبة التكنولوجييبا واللوجسيبتيات، يف عيبام و  -12
مييبة. وقيبد قيبدم التقرييبر ميبن أجيبل التن الرائيبدةعليبى التكنولوجييبات  الذ  يركّ ز، التكنولوجيا والبتكار

الذ  يركّ ز على الناس  ابلنظر إىل حتليلهإىل اجلمعية العامة، حيث أثىن عليه رئيس اجلمعية العامة 
حيبيبيب  اآلن، أجيبيبيبرت و السياسيبيبيبات.  والشيبيبيبركات وواضيبيبيبع اليبيبيب  تواجههيبيبيباتحيبيبيبدايت والفيبيبيبر  ه للوعرضيبيبيب
 أعيبيبيبيبدت الشيبيبيبيبيبعبة، 2018يف عيبيبيبيبام و . تقييميبيبيبيباا سيبيبيبيبريعاا للجاهزييبيبيبيبة للتجيبيبيبيبارة اللكرتونييبيبيبيبة 15الشيبيبيبيبعبة 
ميبيبن شيبيبرو  امل ، وسيبيبتقوم الشيبيبعبة قريبيبيباا  يبيبذاميبيبان وروانيبيبداعُ  لكيبيبل ميبيبنالتجيبيبارة اللكرتونييبيبة  ةاسيبيبرتاتيجي
 - زامبييبيبا وسيبيبر  لنكيبيبا وليسيبيبوتوو بوتسيبيبواان بنميبيبا و هيبيبي  -عيبيبدة بليبيبدان  قيبيبدَّمببوتسيبيبواان. وقيبيبد  أجيبيبل

كميبيبا ايبيبر  حالييبيباا القييبيبام ،   يبيبا العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار ةسياسيبيبلاستعراضيبيبات لجيبيبراء ملبيبيبات 
 الرريبيبادات املقدَّميبيبةيف إثيوبييبيبا وأوغنيبيبدا. وريبيبكر امليبيبدير اللجنيبيبة عليبيبى  ابستعراضيبيبني ميبيبن هيبيبذا القبييبيبل

 .لالستعراضات اجلار  القيام  املنهجية اجلديدة منها بشدن ا
بنيبيباء بشيبيبدن وحلقيبيبات عميبيبل  أحيبيبدااعيبيبدة  وابلضيبيبافة إىل  ليبيب ، نظميبيبب الشيبيبعبة ميبيبؤخراا  -13

 وحلقات ابلتعاون مع حكومة الصني. أحدااالقدرات،  ا يف  ل  
ميبن أجيبل ويتفاعل األونكتاد مع هي ة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسيبني ومتكيبني امليبرأة  -14

تسخري العلم والتكنولوجييبا ألغيبراض التنمييبة وجلنيبة وضيبع ب اللجنة املعنيةبني  آتزر إضافيةبناء أوجه 
مراعيباة قضيبية  األونكتاد يف مناقشيبات بشيبدن دور العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار يفوسيشار   املرأة

 التنمية املستدامة.من أهدا   5د  حتقيق اعو  نو  اجلنس
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  تقارير اجتماعات اخلرباء -ابء 
 من جدول األعمال( 3)البند 

مان أجال  ملشااريعوتنظيم اتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار املتقرير اجتماع اخلرباء   
  السادسةبناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة عن دورته 

 أ( من جدول األعمال()3)البند 

 .TD/B/C.II/MEM.4/18ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  أحامب اللجنة علماا  -15

واإلباغ  عان تقرير فرياق اخلارباء اوكاومل الادوع العامال املعاي ابملعاايري الدولياة للمحاسابة   
  أعمال دورته اخلامسة والثغثني

 ب( من جدول األعمال()3)البند 

، وأقيبيبيبيبيبيبيبيبرت TD/B/C.II/ISAR/87ابلتقرييبيبيبيبيبيبيبر اليبيبيبيبيبيبيبوارد يف الوثيقيبيبيبيبيبيبيبة  أحاميبيبيبيبيبيبيبب اللجنيبيبيبيبيبيبيبة علميبيبيبيبيبيبيباا  -16
يف التقرييبر ووافقيبب عليبى جيبدول األعميبال املؤقيبب اليبواردة املتفق عليهيبا لفرييبق اخليبرباء  الستنتاجات

 .نيالسادسة والثالثرباء من أجل دورته الذ  اقرتحه فريق اخل

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

 كابو فريدياالستثمار:   ةسياس استعراض  

املتعليبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبق بكيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبابو فيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبريد  نظيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبر الجتميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا  يف اسيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبتعراض سياسيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة السيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبتثمار  -17
 .(UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2 )الوثيقة
بعيبيبيبيبيبرض يف كلمتيبيبيبيبيبه الفتتاحييبيبيبيبيبة،  ،ألونكتيبيبيبيبيبادابميبيبيبيبيبدير ريبيبيبيبيبعبة السيبيبيبيبيبتثمار واملشيبيبيبيبيباريع  وقيبيبيبيبيبام -18

وسيبلَّط األضيبيبواء عليبيبى دور هيبيبذا الهاهيبات األخيبيبرية يف السيبيبتثمار األجنيب  املباريبيبر يف كيبيبابو فيبيبريد  
، بعيبيبد رفيبيبع انيبيبه ميبيبن ف يبيبة أقيبيبل كيبيبابو فيبيبريد   اضيبيبطلع فقيبيبدالبليبيبد. هيبيبذا يف حتوييبيبل اقتصيبيباد  السيبيبتثمار

ربصالحات ترميبي إىل التعيبويا عيبن فقيبدان املسيباعدة المنائييبة الرنييبة  ،2007عام البدان منواا يف 
األزمة املالية العاملية. وتشيبمل العواميبل وما يتصل  ا من أفضليات هارية وإىل التخفيف من أتثري 

املوقيبيبيبيبيبيبع   زايدة تنوييبيبيبيبيبيبع القتصيبيبيبيبيبيباد عيبيبيبيبيبيبن مرييبيبيبيبيبيبق السيبيبيبيبيبيبتثمار األجنيبيبيبيبيبيب  املباريبيبيبيبيبيبرإىل الرئيسيبيبيبيبيبيبية الدافعيبيبيبيبيبيبة 
واسيبيبعة، الالسيبيبياحة ومصيبيبائد األنيبيبا ، وريبيببكات املغرتبيبيبني جميبيبا  وامليبيبزااي النسيبيببية يف  ،يجيالسيبيبرتات

جبهيبود جيبادة لصيبالح بي يبة لقيامهيبا احلكوميبة  وأثيبىن عليبىمسيبتقرة.  وسياسيباتيةبي ة سياسيبية وجود و 
يف جميبال السياسيبات بغييبة الفيبادة ج أكثيبر اسيبتباقية هنهيباتّبيبا  إىل  ودعاها مع  ليب ، نشاط األعمال

 حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.عالية من الستثمار وتوجيهه  و بف
 والشيبؤون الربملانييبة وريبؤون جمليبس اليبوزراء ووزييبر الرايضيبة يف كيبابو فيبريد  وقال وزير الدولة -19

وميبيبن إن السيبيبتعراض هيبيبو وثيقيبيبة اسيبيبرتاتيجية ميبيبن ريبيبدهنا توجييبيبه الصيبيبالحات يف جميبيبال السياسيبيبات. 
ميبيبن حييبيبث  ول سيبيبيما، عليبيبى حتقييبيبق أهيبيبدافهاكيبيبابو فيبيبريد    تسيبيباعد ريبيبدن التوصيبيبيات اليبيبواردة فييبيبه أن

وُأصيبدرت يف اآلونيبة خليبق فيبر  عميبل.  فضيبالا عيبن، للجمييبع النمو القتصيباد  املسيبتدام والشيبامل
ميبيبع  ميبيبن السيبيبياحة. ومتشيبيبياا املتدتييبيبة زايدة الفوائيبيبد  بقصيبيبدخطيبيبة حكومييبيبة لتنفييبيبذ إصيبيبالحات األخيبيبرية 
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ب هيبذه . و ليبنشيباط األعميبالليبزايدة حتسيبني بي يبة  تيبدابرييف اآلونيبة األخيبرية مدت الستعراض، اعتُ 
 إايبيبيباد بي يبيبيبة مالييبيبيبة تتيبيبيبدلف ميبيبيبن مؤسسيبيبيبات تركّ يبيبيبز أنشيبيبيبطتها عليبيبيبى حتسيبيبيبني إمكانييبيبيبة حصيبيبيبول التيبيبيبدابري

؛ تُعيبيبىن ابلتنافسيبيبيبيةإنشيبيباء وحيبيبدة و ؛ عليبيبى الئتميبيبان احلجيبيبم الصيبيبغرية واملتوسيبيبطة مؤسسيبيبات األعميبيبال
تيسيبيبري لاعتميبيباد تيبيبدابري و خليبيبدمات احلكومييبيبة؛ حتسيبيبني تقيبيبد  ا وإجيبيبراء إصيبيبالحات مؤسسيبيبية ترميبيبي إىل

 ؛ وإاتحيبة إمكانييبةاألعميبالمؤسسيبات تسيبجيل و املبتدئيبة؛  املشيباريعاألعمال التجارية،  يبا يف  ليب  
 .وخدمات الدفع املبسَّط للضرائبالكهرابء  احلصول على

لدييبه ميبن وميبا امليبزااي النسيببية للبليبد  كابو فريد  لالستثمار والتجيبارة  رركة وعرضب رئيسة -20
السيبيبيبيبتثمار األجنيبيبيبيب  املباريبيبيبيبر. ويف معيبيبيبيبرض تعليقهيبيبيبيبا عليبيبيبيبى التحيبيبيبيبدايت اليبيبيبيب   إمكيبيبيبيباانت لجتيبيبيبيبذاب

كابو فريد  لالسيبتثمار   وضع خطة اسرتاتيجية جديدة لشركة قد جرىيواجهها بلدها، قالب إنه 
تليبيبيب   وخاصيبيبيبة، النامجيبيبيبة عيبيبيبن السيبيبيبتعراضالتوصيبيبيبيات  احلسيبيبيبباناخلطيبيبيبة يف  وأتخيبيبيبذ هيبيبيبذه. والتجيبيبيبارة
وقيبيبدَّمب رئيسيبيبة لسياسيبيبات. واليبيبرتويج ل ،ابسيبيبتهدا  املسيبيبتثمرين وخيبيبدمات الرعاييبيبة الالحقيبيبةاملتعلقيبة 

الصيبادرات،  يبا يف  ليب  و  ابليبرتويج لالسيبتثماراتولوايت السياسات املتعلقة أل الشركة عرضاا عاماا 
 على أيية التنويع القتصاد . تقطا  السياحة، وردَّد

بو فريد  جمموعيبة ميبن التيبدابري والصيبالحات اليب  وأبرز املستشار اخلا  لرئيس وزراء كا -21
شيبدَّد فار  الضطال   ا لتحسني القيبدرة عليبى املنافسيبة واجتيبذاب السيبتثمار األجنيب  املباريبر، 

املساعي وقال إن احلكومة تقف  هذهيف  املضي قدماا  الذ  يساعد علىعلى توقيب الستعراض 
 تنفيذ التوصيات.ب وراء التزامها

ألونكتيبيبيباد إن بعيبيبيبا فوائيبيبيبد السيبيبيبتثمار األجنيبيبيب  ابس فيبيبيبر  سياسيبيبيبات السيبيبيبتثمار وقيبيبيبال رئيبيبيبي -22
تقانها على نطاق واسع بسبب ضعف الربط ابلنرتنب والتنمية غري املتساوية بني  اراملبارر   

اجلزر، وعدم التنويع، والصيبالت احمليبدودة بيبني املسيبتثمرين األجانيبب والشيبركات احمللييبة، عليبى اليبرغم 
حاجة إىل املزيد من إصالحات  وتوجديف كابو فريد . عذا الستثمار اابية العامة ال اآلاثرمن 

ج أكثيبيبر تيبيبوازانا بيبيبني اسيبيبتخدام عقيبيبود السيبيبتثمار، واعتميبيباد هنهيبيب حبيبيبثالسياسيبيبات،  يبيبا يف  ليبيب  إعيبيبادة 
لسياسيبيبيبات واألدوات واملبيبيبيبادرات بشيبيبيبدن االيبيبيبنهج السيبيبيبرتاتيجي  وأثبيبيبيببالسيبيبيبتثمار وتايتيبيبيبه. ل اليبيبيبرتويج
عليبيبيبيبى التنمييبيبيبيبة  يف السيبيبيبيبياحة أتثيبيبيبيبري السيبيبيبيبتثمار األجنيبيبيبيب  املباريبيبيبيبريف زايدة حتقييبيبيبيبق أقصيبيبيبيبى  يف فائدتيبيبيبيبه
والثقافيبة  نشيباط األعميبال، ومن املهم تطوير قطاعات جديدة من صناعة السياحة، مثيبل املستدامة

 والنهيبوضحاجة إىل حتسني الستدامة البي ية والجتماعية،  توجدواملغامرة. وابلضافة إىل  ل ، 
يف  والسيبهامخلق فر  عميبل بغية سياسات تنظيم املشاريع، وتعزيز الروابط مع املوردين احملليني ب

 .حتقيق نتائج اقتصادية واجتماعية أكثر توازانا 
وأثنب مجيع الوفود،  ا فيها الوفود ال  متثل بعا املنظمات الدولييبة، عليبى كيبابو فيبريد   -23

جلهيبيبود اليبيب  بيبيبذلتها احلكوميبيبة ابالبليبيبد و  رية املتاحيبيبة أميبيبامابلفيبيبر  الكثيبيب واعرتفيبيببلجيبيبراء السيبيبتعراض. 
بعيبيبيبا املنيبيبيبدوبني  وامتيبيبيبدحاألونكتيبيبيباد. ميبيبيبن  سيبيبيباعدة  توصيبيبيبيات السيبيبيبتعراضها عليبيبيبى تنفييبيبيبذ توريبيبيبجع

ميبيبيبن املنيبيبيبدوبني  كثيبيبرياملسيبيبيبتثمرين. وسيبيبيبلَّط   لجتيبيبذاب ابعتبيبيبيباره قيبيبوة دافعيبيبيبةانفتيبيباح نظيبيبيبام كيبيبابو فيبيبيبريد  
ألونكتيبيبيبيباد يف تقيبيبيبيبد  املسيبيبيبيباعدة التقنييبيبيبيبة يف جميبيبيبيبال الضيبيبيبيبوء عليبيبيبيبى اليبيبيبيبدور احمليبيبيبيبور  اليبيبيبيبذ  يضيبيبيبيبطلع بيبيبيبيبه ا

أحيبيبيبد  وقيبيبيبدَّمالسيبيبتثمار ميبيبيبن أجيبيبيبل التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة، وأبيبيبيبرزوا أيييبيبة نتيبيبيبائج وتوصيبيبيبيات السيبيبيبتعراض. 
لشيبيبيبراكة الناجحيبيبيبة ميبيبيبع كيبيبيبابو فيبيبيبريد  بشيبيبيبدن دعيبيبيبم امليزانييبيبيبة واملسيبيبيباعدة المنائييبيبيبة يف وصيبيبيبفاا لاملنيبيبيبدوبني 

تطيبيبوير يف هربيبيبة بليبيبده كشيبيبري   ل يبيبع ءخيبيبر احلاضيبيبرين عليبيبىوأما يبيبالت املرتبطيبيبة بسياسيبيبة السيبيبتثمار، 
 البنية التحتية للسياحة والنقل.
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نشيبيبيباط لتحسيبيبيبني بي يبيبيبة  ه خطيبيبيبواتلختيبيبيبا  كيبيبيبابو فيبيبيبريد   وأثيبيبيبىن  ثيبيبيبل للقطيبيبيبا  اخليبيبيبا  عليبيبيبى -24
وسلَّط الضوء على أيية التدابري الالزمة لتحفيز تنمية القطا  اخلا ، عليبى  يبو ميبا  األعمال  ا،
 تعراض.أكد عليه الس

السفري واملمثل الدائم لكيبابو فيبريد  ليبدى مكتيبب األميبم املتحيبدة يف جنييبف ووزييبر  وتوّجه -25
األونكتيباد ومجييبع  ابلشيبكر إىل رائسة جمليبس اليبوزراء ووزييبر الرايضيبةرؤون الدولة والشؤون الربملانية و 

ميبيبة بتنفييبيبذ التيبيبزام احلكو العيبيبراب عيبيبن وكيبيبرر  ،يف العيبيبرض السيبيبهاماملنيبيبدوبني عليبيبى السيبيبتعراض وعليبيبى 
 األعمال.نشاط بي ة  حتسنيالتوصيات من أجل 

 سيبيبيبيباعدة كيبيبيبيبابو فيبيبيبيبريد  عليبيبيبيبى تنفييبيبيبيبذ توصيبيبيبيبيات  التزاميبيبيبيباا اتميبيبيبيباا وقاليبيبيبيبب األمانيبيبيبيبة إهنيبيبيبيبا ملتزميبيبيبيبة  -26
 إىل تقد  دعمهم. يف التنميةالستعراض ودعب الشركاء 

 سياسة االستثمار: لبنان استعراض  

 (.UNCTAD/DIAE/PCB/2017/11الوثيقة لبنان )لنظر الجتما  يف استعراض سياسة الستثمار  -27
قيبيبال األميبيبني العيبيبام لتونكتيبيباد، يف بيانيبيبه الفتتيبيباحي، إنيبيبه عليبيبى اليبيبرغم ميبيبن التحيبيبدايت الكبيبيبرية و  -28

ب أثبتيبيبقيبيبد البليبيبد هيبيبذا مثيبيبل السيبيبياق القليميبيبي، فيبيبإن تيبيبدفقات السيبيبتثمار األجنيبيب  املباريبيبر إىل القائميبيبة 
السيبرتاتيجي  وإىل موقعيبهقدرهتا على الصمود. و كن أن يعيبزى  ليب  إىل انفتيباح البليبد عليبى التجيبارة 

حتسني منا  الرامية إىل القطا  اخلا  احمللي وجودة التعليم. وأثىن على جهود احلكومة اللبنانية قوة و 
صيبيبيبلة الصيبيبيبالحات. موابغييبيبيبة التجيبيبيبارة والسيبيبيبتثمار، وريبيبيبدَّد عليبيبيبى أيييبيبيبة اسيبيبيبتعراض سياسيبيبيبة السيبيبيبتثمار 

وعليبى خليبق  ا تيبذ بأتثري حتويلي على نو  السيبتثمار  الستعراضتنفيذ توصيات ل يكون كن أن و 
  فر  عمل، ما يساعد البلد على حتقيق أهدافه المنائية الومنية وأهدا  التنمية املستدامة.

ف ورئيبيس جمليبس السفري واملمثل الدائم للبنان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنييب وسّلط -29
التعيباون النيباج  األضيبواء عليبى  ، يف معرض إريبادته ابلسيبتعراض،تونكتادالتابع لالتجارة والتنمية 

نيابة عن ابللتوصيات ل ، يف معرض أتييدهلتقرير. وقاللبني األونكتاد وحكومة لبنان يف التحضري 
سيبتكون  املتوصَّيبل إليهيبا فييبهالنتيبائج حكومته، إن الستعراض هو اخلطوة األوىل  و الصالح وأن 

احلكوميبيبيبيبة ملتزميبيبيبيبة بتنفييبيبيبيبذ توصيبيبيبيبيات  وأوضيبيبيبيب  أنيميبيبيبيبة عنيبيبيبيبد تصيبيبيبيبميم السياسيبيبيبيبات الومنييبيبيبيبة. ابلغيبيبيبيبة الق
 الستعراض التزاماا قوايا.

عرض  ثل عن املؤسسة العاميبة لتشيبجيع السيبتثمارات يف لبنيبان التحيبدايت الرئيسيبية يف و  -30
الضيبوء ليبيس فقيبط عليبى  الستعراض قيبد سيبّلطإن اجتذاب الستثمار األجن  املبارر. وقال جمال 

ذت خطيبوات للبيبدء يف . وقيبد اخُتيبإمكيباانت البليبدعليبى  التحدايت ال  يواجهها البلد، ولكن أيضاا 
إىل رقمنيبيبيبة اخليبيبيبدمات  انعميبيبيبل هتيبيبيبدف اتنفييبيبيبذ التوصيبيبيبيات اليبيبيبواردة يف السيبيبيبتعراض،  يبيبيبا يف  ليبيبيب  خطتيبيبيب

 .إجراءات نشاط األعمال وتيسرياحلكومية 
 ،ير رعبة الستثمار واملشاريع الستنتاجات والتوصيات الرئيسيبية لالسيبتعراضوخّلص مد -31

تسيبيبيبعينات القيبيبيبرن تداء الثابيبيبيبب لالسيبيبيبتثمار األجنيبيبيب  املباريبيبيبر يف لبنيبيبيبان منيبيبيبذ أواسيبيبيبط ليبيبيب وقيبيبيبدَّم وصيبيبيبفاا 
والعجيبز يف بطاليبة الشيبباب أوضيب  أن . و 2008يف أعقيباب األزميبة املالييبة لعيبام  وصموده، العشرين
التحيبيبدايت الجتماعييبيبة والقتصيبيبادية الرئيسيبيبية اليبيب  يتعيبيبني عليبيبى البليبيبد التغليبيبب  ميبيبن بيبيبنيييبيبا الطاقيبيبة 

سلسلة من القيود على الرئيسية يف المار القانول والتنظيمي لالستثمار املعوقات مل تعليها. وتش
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األنظميبة األعميبال، وضيبعف نشيباط يف جمال دخول الستثمار األجن  املبارر، والتدخري يف إنشاء 
القيبدرات املؤسسيبية اليب  تيبؤثر عليبى تنفييبذ الميبار التنظيميبي.  دودييبة لعميبل، و وابملنافسيبة املتعلقيبة اب

الستثمار وتطبيقه على قطاعات تكنولوجيا املعلومات ل للرتويجوقدَّم الستعراض هنجاا اسرتاتيجياا 
 تكنولوجيا املعلومات والتصالت.ب املدعومةالقطاعات على والتصالت و 

مراعيبيباةا لمؤسسيبيبة العاميبيبة لتشيبيبجيع السيبيبتثمارات يف لبنيبيبان إن احلكوميبيبة، لوقيبيبال  ثيبيبل ءخيبيبر  -32
اعتميبيبدت أدوات حوكميبيبة إلكرتونييبيبة مثيبيبل قيبيبوانني ومبيبيبادرات قيبيبد لتوصيبيبيات اليبيبواردة يف السيبيبتعراض، ل

 األعمال.نشاط إنشاء الرامية إىل تيسري املعامالت اللكرتونية 
ا ييبيبيبيبيبرد يف اجليبيبيبيبيبودة املمتيبيبيبيبيبازة مليبيبيبيبيب بشيبيبيبيبيبدنني املنيبيبيبيبيبدوبني توافيبيبيبيبيبق واسيبيبيبيبيبع يف اآلراء بيبيبيبيبيب يوجيبيبيبيبيبدكيبيبيبيبيبان و  -33

واختيبيبا   السيبيبتعراضوأثنيبيبوا عليبيبى حكوميبيبة لبنيبيبان لجيبيبراء  السيبيبتعراض ميبيبن حتلييبيبل ونتيبيبائج وتوصيبيبيات.
احلوكميبيبيبيبة األعميبيبيبيبال،  يبيبيبيبا يف  ليبيبيبيب  عيبيبيبيبن مرييبيبيبيبق تنفييبيبيبيبذ إصيبيبيبيبالحات نشيبيبيبيباط خطيبيبيبيبوات لتحسيبيبيبيبني بي يبيبيبيبة 

الضيبوء  العدييبد ميبن املنيبدوبني وسيبّلطرر. يف اجتذاب الستثمار األجن  املبا ا، وملرونتهاللكرتونية
السيبيبيبتثمار.  لبي يبيبيبةختلفيبيبيبة املالت ا يبيبيبتعزييبيبيبز التعيبيبيباون ميبيبيبع لبنيبيبيبان،  يبيبيبا يف  ليبيبيب  يف ل اسيبيبيبتعدادهم عليبيبيبى

بليبيبداهنم وأعربيبيبوا عيبيبن اسيبيبتعدادهم إىل ومليبيبب بعيبيبا املمثليبيبني ميبيبن األونكتيبيباد تقيبيبد  املسيبيباعدة التقنييبيبة 
لتنفييبيبيبيبذ. عيبيبيبيبن اعيبيبيبيبن مرييبيبيبيبق تقرييبيبيبيبر  أتثيبيبيبيبريهيم ، لتقييبيبيبيباكتماليبيبيبيبهيف حاليبيبيبيبة  ،لجيبيبيبيبراء اسيبيبيبيبتعراض جدييبيبيبيبد أو

 رركاء التنمية دعم هذه اجلهود. أن يواصلحاجة إىل  توجدضافة إىل  ل ، وابل
حيبيبدد  قيبيبد ابعتبيبيباره ابلسيبيبتعراضوأريبيباد بعيبيبا  ثليبيبي املنظميبيبات الدولييبيبة والقطيبيبا  اخليبيبا   -34

هيبذه اجلهيبات  وأوضحبال  تعوق إمكاانت الستثمار األجن  املبارر يف لبنان  نقاط الختناق
أن  ينبغيبيعيبالوة عليبى  ليب ، و . فيه حتسني بي ة الستثمار علىاستعدادها ملواصلة مساعدة لبنان 

القائليبة  ثابة مرجيبع رئيسيبي للمشيباريع املسيبتقبلية. وأييبد أحيبد املتكلميبني التوصيبية  يكون الستعراض
 هدا  المنائية للبلد.لستثمار األجن  املبارر مع األاملتعلقة ابقيود البضرورة مواءمة 

 البليبيبيبد إىل املواءميبيبيبة بيبيبيبني أوليبيبيبوايت ،يف مالحظيبيبيباهتم اخلتامييبيبيبة ،أريبيبيبار  ثليبيبيبو حكوميبيبيبة لبنيبيبيبانو  -35
 والتوصيات الواردة يف الستعراض.

وقال مدير رعبة الستثمار واملشاريع إن أمانيبة األونكتيباد ملتزميبة بيبدعم لبنيبان يف جهيبوده  -36
ستواصيبيبل مسيبيباعدة البليبيبد يف تنفييبيبذ أهنيبيبا لتنمييبيبة املسيبيبتدامة و جيبيبذب السيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل االرامييبيبة إىل 

وريبيبجع ريبيبركاء التنمييبيبة  ،توصيبيبيات السيبيبتعراض عيبيبن مرييبيبق املسيبيباعدة التقنييبيبة واخليبيبدمات الستشيبيبارية
 على دعم جهود احلكومة.

 2018 منتدى االستثمار العاملل لعامالفريق املعي مبتابعة   

ب األميبيبيبم املتحيبيبيبدة واملنظميبيبيبات الدولييبيبيبة مكتيبيبيبليبيبيبدى فرييبيبيبق مكيبيبيبون ميبيبيبن  ثليبيبيبني دائميبيبيبني قيبيبيبام  -37
 ناقشيبة  احملتمليبة  ومتابعتيبه 2018لعيبام  منتيبدى السيبتثمار العيباملينتائج  بيف جنيف ويُعىن  األخرى 

يف حتقييبق أهيبدا  التنمييبة املسيبتدامة.  أن ُتسيبه ماملشاريع  وتنميةكيف  كن لسياسات الستثمار 
اخلتيبامي للسيبفراء  اجتما  املائدة املستديرة عنها يف أُعرباستجاب هذا احلدا للحاجة ال  وقد 
املشيبيباركة عليبيبى مسيبيبتوى املمثليبيبني اليبيبدائمني عيبيبن مرييبيبق إنشيبيباء منصيبيبة ميبيبن أجيبيبل مواصيبيبلة املنتيبيبدى  أثنيبيباء
يف جنييبيبف والقطيبيبا  اخليبيبا  وا تميبيبع امليبيبدل اليبيب  توجيبيبد مقارهيبيبا مجييبيبع املنظميبيبات الدولييبيبة بيبيبني تيبيبربط 

 .فيها لستثمارالتنمية املستدامة واأهدا  بشدن مسدلة متويل 
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مغيبيبيباليق وقيبيبيبال ميبيبيبدير ريبيبيبعبة السيبيبيبتثمار واملشيبيبيباريع إن اليبيبيبدور الرئيسيبيبيبي للمنتيبيبيبدى هيبيبيبو فيبيبيبت   -38
. وقال إن نتائج املنتدى تنظيم املشاريعلتنمية املستدامة عن مريق الستثمار ونشاط أمام االتمويل 
أسهمب بشكل مبارر يف اسرتاتيجية األمني العام لتمم املتحدة لتعزيز خطة التنمية املستدامة قد 
ألونكتيبيباد مثيبيبل إميبيبيبار سياسيبيبات ااملنتيبيبدى، اليبيبذ  اسرتريبيبدت مناقشيبيباته أبميبيبر  وهيبيبذا. 2030لعيبيبام 

يف قد أسهم املشاريع، تنظيم التنمية املستدامة وإمار سياسات حتقيق سياسة الستثمار من أجل 
ق اعيبيبد  األول لالسيبيبرتاتيجية، وهيبيبو مواءميبيبة السياسيبيبات القتصيبيبادية العاملييبيبة واليبيبنظم املالييبيبة ميبيبع حتقييبيب

 وتنظيبيمإميبالق صيبندوق أدوات لتموييبل أهيبدا  التنمييبة املسيبتدامة  فيبإنالتنمية املستدامة. وابملثل، 
 وكميبةوحتيبدايت احليف فهيبم التحيبدايت البي ييبة والجتماعييبة قيبد أسيبهما مبادرة البورصات املسيبتدامة 
لصالح نظام الستثمار الدو    دَّثةإمالق حزمة  كما أنلتمويل.  إىل ااحلالية وأييتها ابلنسبة 

تعزييبز وهيبو اعيبد  الثيبال لالسيبرتاتيجية، قد أسهم يف حتقييبق  الدارة العاملية لالستثمارحتسني بغية 
أسيبيبفر املنتيبيبدى و طيبيبر . اسيبيبرتاتيجيات التموييبيبل املسيبيبتدام والسيبيبتثمار عليبيبى الصيبيبعيدين القليميبيبي والق

عن صياغة خطة عمل للمجتميبع اليبدو  يف جنييبف ليبدعم متوييبل أهيبدا  التنمييبة املسيبتدامة. أيضاا 
الوصول املنصف إىل التموييبل، وهو وسعى املنتدى إىل تيسري حتقيق اعد  الثالث لالسرتاتيجية، 
لنامية غري الساحلية، عن والبلدان ا عن مريق مناقشة كيفية تشجيع الستثمار يف أقل البلدان منواا 

ملهيبيبيباجرين والالج يبيبيبني والنظيبيبيبر يف ميبيبيبن أجيبيبيبل ابشيبيبيبدن تنظيبيبيبيم املشيبيبيباريع  ايتمرييبيبيبق إميبيبيبالق دلييبيبيبل سياسيبيبيب
 والتمويل األخضر. مريقة السجالت املغلقة أركال جديدة التمويل، مثل

صيبيبيبيبلته جبيبيبيبيبدول أعميبيبيبيبال التنمييبيبيبيبة لوأثيبيبيبيبىن الفرييبيبيبيبق عليبيبيبيبى األونكتيبيبيبيباد لنجيبيبيبيباح املنتيبيبيبيبدى وأتثيبيبيبيبريه و  -39
الراميبيبي  التزامهيبيباوجيبددت عميبل األونكتيبيباد هيبيبذا مة. وأعربيبيبب وفيبود كثيبيبرية عيبيبن تقيبديرها لقيميبيبة املسيبتدا
تشيبيبجيع الشيبيبراكة والتيبيبآزر ميبيبع أصيبيبحاب بغييبيبة إنشيبيباء منصيبيبة مقرهيبيبا جنييبيبف للممثليبيبني اليبيبدائمني إىل 

 وأريبيبارأهيبيبدا  التنمييبيبة املسيبيبتدامة.  حتقييبيبق للتموييبيبل والسيبيبتثمار ميبيبن أجيبيبل املصيبيبلحة املعنييبيبني دعميبيباا 
ألهيبيبدا  يف البليبيبدان املطليبيبوب لتحقييبيبق هيبيبذه اعضيبيباء الفرييبيبق إىل العجيبيبز يف السيبيبتثمار العدييبيبد ميبيبن أ
تريلييبيبيبيبيبون دولر سيبيبيبيبيبنوايا يف الوقيبيبيبيبيبب اليبيبيبيبيبذ  تتباميبيبيبيبيبد فييبيبيبيبيبه تيبيبيبيبيبدفقات  2.5ر  بليبيبيبيبيب  قيبيبيبيبيبدَّ اليبيبيبيبيبذ  يُ و النامييبيبيبيبيبة 

 التدكيد على احلاجة املاسة إىل هتي ة بي ة مواتية لالستثمار اجليد. وكررواالستثمار العاملية، 
الصيبيبيبيبيبغرية  مؤسسيبيبيبيبات األعميبيبيبيبيبالالعدييبيبيبيبيبد ميبيبيبيبن أعضيبيبيبيبيباء حلقيبيبيبيبة النقيبيبيبيبيبا  عليبيبيبيبى أيييبيبيبيبيبة  وأّكيبيبيبيبد -40

إسيبيبهامها يف واملتوسيبيبطة احلجيبيبم وإسيبيبهامها احملتميبيبل يف حتقييبيبق أهيبيبدا  التنمييبيبة املسيبيبتدامة، ول سيبيبيما 
والشباب. وقد قام األونكتاد بعمل قيم يف تعزيز تنمية  حتقيق دخل للنساءخلق فر  العمل ويف 

يف املنتيبيبيبيبدى. ومليبيبيبيبب ءخيبيبيبيبرون أن  تنظيبيبيبيبيم دورات موجَّهيبيبيبيبة سيبيبيبيبيما عيبيبيبيبن مرييبيبيبيبق لو ، هيبيبيبيبذه املؤسسيبيبيبيبات
 يواصل األونكتاد تقد  املساعدة التقنية املتصلة بتنمية املشاريع.

وأريبيبار ءخيبيبرون إىل املييبيبزة النسيبيببية اليبيب  يتمتيبيبع  يبيبا األونكتيبيباد بوصيبيبفه وكاليبيبة مقرهيبيبا جنييبيبف  -41
مثيبل  هات املعنية األخرى صاحبة املصلحةواجلجلمع بني القطاعني العام واخلا  لديها سلطات ا

وكيبيبالت األميبيبم املتحيبيبدة األخيبيبرى واملنظميبيبات الدولييبيبة وا تميبيبع امليبيبدل واألوسيبيباط األكاد ييبيبة. وقيبيبال 
مركيبيبيبز ميبيبيبا  رائيبيبيبيبد  يوهيبيبيبيب -إن املوقيبيبيبيبع السيبيبيبرتاتيجي لتونكتيبيبيباد يف جنييبيبيبف  فرييبيبيبق النقيبيبيبا يف  عضيبيبيبو
منظميبيبيبيبة تركّ يبيبيبيبز عليبيبيبيبى التنمييبيبيبيبة  130 ميبيبيبيبن املنظميبيبيبيبات الدولييبيبيبيبة وغيبيبيبيبري احلكومييبيبيبيبة و يبيبيبيبو لكثيبيبيبيبريوقاعيبيبيبيبدة 
يبيبغراملسيبيبتدامة  لنشيبيباء منتيبيبدى نقيبيبا  رفييبيبع  هيبيبو سيبيببب مقنيبيبع متاميبيباا  - ومنظميبيبات التموييبيبل البيبيبال  الصّ 
ءخيبيبيبر  عضيبيبيبو التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة. ووصيبيبيبفأهيبيبيبدا  تموييبيبيبل ب فيميبيبيبا يتعليبيبيبقاملدينيبيبيبة  هيبيبيبذهاملسيبيبيبتوى يف 

 ،هيبيبيبدا  التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامةألاألونكتيبيبيباد أبنيبيبيبه ألمركيبيبيبز ألقيبيبيبل البليبيبيبدان منيبيبيبواا بشيبيبيبدن القضيبيبيبااي املتصيبيبيبلة أب
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التنمييبة متوييبل حتقييبق أهيبدا  القضيبااي املوجَّهيبة  يبو تقد  اليبدعم منيبه يف مسيباندة  مواصلةإىل  ودعا
النطيبيباق كميبا تتيبي  أفضيبل املمارسيبات   لتقاسيبماملسيبتدامة. وقيبال اليببعا إن جنييبف تتيبي  بي يبة فرييبدة 

 لتعاون القطا  اخلا  بشدن أهدا  التنمية املستدامة.الالزم 
 للسيبفراء ةاملسيبتديرة املقرتحيباملائيبدة أبن يؤد  اجتميبا   النقا أوصى بعا أعضاء فريق و  -42

القطيبيبا  اخليبيبا  وا تميبيبع امليبيبدل، ميبيبن إىل إجيبيبراء مناقشيبيبة منتظميبيبة بيبيبني املمثليبيبني اليبيبدائمني،  شيبيباركة 
يف و ليبيبيب  أهيبيبيبدا  التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة ميبيبيبن أجيبيبيبل حتقييبيبيبق للحفيبيبيبال عليبيبيبى زخيبيبيبم السيبيبيبتثمار والتموييبيبيبل 

التيبيبوازن، اقيبيبرتح  وحرصيبيباا عليبيبى حتقييبيبق. اجتماعيبيبات منتيبيبدى السيبيبتثمار العيبيبامليالفيبيبرتات الفاصيبيبلة بيبيبني 
  ثيبيبيبيبلشيبيبيبيبار  يف رائسيبيبيبيبة املائيبيبيبيبدة املسيبيبيبيبتديرة عليبيبيبيبى أسيبيبيبيباس ثالثيبيبيبيبي تأن ي النقيبيبيبيبا أحيبيبيبيبد أعضيبيبيبيباء فرييبيبيبيبق 

القتصيبيبيبادات اليبيبيب  متيبيبيبر  رحليبيبيبة انتقالييبيبيبة، اثليبيبيبث لو  واثٍن لالقتصيبيبيبادات النامييبيبيبة ةاملتقدميبيبيب اتلالقتصيبيبيباد
لتعزييبيبز التفيبيباهم  العيبيباماتميبيبع الفرييبيبق ميبيبرتني يف  واقيبيبرتح أنسيبيبني. وتطيبيبو  للعميبيبل كدحيبيبد الرملسيبيباء املؤسّ  

مناقشيبات أن تغيبذ   كيبن مداولته  وأرار إىل أنالستثمار يف أهدا  التنمية املستدامة،  بشدن
والجتماعيبيبيبات األخيبيبيبرى  ات الصيبيبيبلة. وابلضيبيبيبافة إىل  2020منتيبيبيبدى السيبيبيبتثمار العيبيبيباملي يف عيبيبيبام 

  ل ،  كن لشعبة الستثمار واملشاريع أن تقدّ م الدعم اللوجس  والفين.
 للمقيبيبرت ح اليبيبداعي إىل، أعربيبيبب عيبيبدة وفيبيبود عيبيبن أتيييبيبدها اليبيب  تليبيبب  ليبيب وخيبيبالل املناقشيبيبة  -43

وأكيبيبدت اسيبيبتعدادها للمشيبيباركة.  للسيبيبفراءاملسيبيبتديرة املائيبيبدة اجتميبيبا   إضيبيبفاء الطيبيبابع النظيبيبامي عليبيبى
 اجتما  املائدة املستديرة املقرت ح املوجَّه  و السيبتثماربني  ابع التكامليالطوأرار أحد الوفود إىل 

من هذا القبيل. ويف هيبذا الصيبدد، اتفيبق الجتميبا   والعروض األخرىلتنمية املستدامة يف أهدا  ا
الكليبيبيبي والرفييبيبيبع ح والتوجيبيبيبه ،  يبيبيبا يف  ليبيبيب  النطيبيبيباق العيبيبيباملي املقيبيبيبرت  عيبيبيبذا املقيبيبيبرت ح زةعليبيبيبى السيبيبيبمات املميّ يبيبيب

 .هذا املقرت حإعداد مذكرة مفاهيم ملتابعة  وسيجر ح. للمقرت   ستوىامل

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

جيبيبدول ميبيبن بنيبيبد ذا التقد يبيبه عيبيب يف معيبيبرض ،ميبيبدير ريبيبعبة التكنولوجييبيبا واللوجسيبيبتياتعميبيبد  -44
، املعنونيبيبة ألالعليبيبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبيبار TD/B/C.II/39النتبيبيباه إىل الوثيقيبيبيبة  إىل توجييبيبيبهاألعميبيبال، 
من أجيبل تنظيمه  جرىروابط جوهرية بني الفريق الذ   وقال إنه توجدتنمية املشاريعأل. من أجل 
ميبن أجيبل ، وهيبي تعب يبة امليبوارد امليبذكورة واملسائل ال  نوقشب يف وثيقيبة املعلوميبات األساسيبية الدورة
واحلاجيبيبيبة إىل  ،العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبيبار، وإنشيبيباء ورعاييبيبة روابيبيبط داخيبيبيبل نظيبيبم البتكيبيبار تطيبيبوير

 جيبرىاملفيباهيم العملييبة،  عليبىمن أجل تركييبز املناقشيبة و الرقمية.  تنظيم املشاريعروح  الستفادة من
يف  جمموعة متنوعة من اخلربات ، وعرض الفريقاملشاكل واحللول ابلستناد إىلالنقا  فريق تنظيم 

 .مرتفعة ات معدلت منو و  وكثيفة املعرفةتطوير منصات ورركات رقمية استحداا و 
إثيوبييبة تجربيبة ريبركة ل وصيبفاا  وقدَّم العضو األول يف فريق النقا ، يف العرض الذ  قدَّمه، -45

السياسات واجلهات الفاعلة األخرى يف  واضعي، وتفاعلها مع تعمل يف جمال الذكاء الصطناعي
اليبيبذكاء الصيبيبطناعي ودوره احملتميبيبل يف  وكانيبيبب توجيبيبد مفيبيباهيم خام يبيبة كثيبيبرية بشيبيبدننظيبيبام البتكيبيبار. 

يف مشيباكل التنمييبة ابلنسيببة إىل أييتيبه  ل يفهميبون اتالسياسيب كثري من واضيبعي  إ  كانالقتصاد، 
اخليبيبيبو  ميبيبيبن  قيبيبيبد متثليبيبيبب يفالرئيسيبيبيبية  واغلالشيبيبيب وأوضيبيبيب  أنرفاهييبيبيبة. ال يعتربونيبيبيبه ميبيبيبن قبييبيبيبلأو  أفريقييبيبيبا

عدم جماراة على املنافسة، و  وعدم قدرهتااألسواق عدم مرونة التغيري، ونقص الكفاءات البشرية، و 
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عيبن قلقيبه ميبن أنيبيبه يف  وأعيبيبرب بصيبورة خاصيبة، والفتقيبار إىل التموييبل. للعصيبرالسياسيبات التنظيمييبة 
نظراا إىل ، قائمة كما هيستظل التحدايت  ،السياسات استجابة قوية وإاابيةحالة عدم استجابة 
 إايبيبيباديف  وإىل إخفيبيبيباقهمقضيبيبيبااي عفيبيبيبا عليهيبيبيبا اليبيبيبزمن  يف التعيبيبيبريج عليبيبيبىالسياسيبيبيبات  اسيبيبيبتمرار واضيبيبيبعي
حتقيق إمكاانت  وأضا  أنلتحدايت المنائية احلالية واملستقبلية. يتناسب مع اإحساس ابألولوية 

يف إثيوبيا بشكل خا  وأفريقيا بشكل عام، عدد كبري من الشباب  نتائج إاابية هي أمر يدعمه
 بشيبيبدنزايدة يف السيبيبتثمارات، وحتسيبيبينات يف التعليبيبيم العيبيبا ، وتغييبيبري يف املواقيبيبف يدعميبيبه حيبيبدوا و 

زايدة يف لقطيبيبيبيبيبيبا  اخليبيبيبيبيبيبا ، و لتعزييبيبيبيبيبيبز حيبيبيبيبيبيبدوا الشيبيبيبيبيبيبباب واجلمهيبيبيبيبيبيبور الواسيبيبيبيبيبيبع، و  ليبيبيبيبيبيبدىالتكنولوجييبيبيبيبيبيبا 
 .العاملني يف ا ال الرقمي ومنظمي األعمالالرقمية  للتكنولوجياتتصديرية ال مكانياتال
النتيبيبيبائج اليبيبيب  توصيبيبيبلب إليهيبيبيبا اللجنيبيبيبة القتصيبيبيبادية  النقيبيبيبا وعيبيبيبرض العضيبيبيبو الثيبيبيبال يف فرييبيبيبق  -46

نقيبيبيبيبيبص يف البييبيبيبيبيباانت  وقيبيبيبيبيبال إنيبيبيبيبيبه يوجيبيبيبيبيبد ات النميبيبيبيبيبو املرتفيبيبيبيبيبع.  مؤسسيبيبيبيبيبات األعميبيبيبيبيبالألورواب بشيبيبيبيبيبدن 
الصيبيبيبغرية واملتوسيبيبيبطة  تؤّدييبيبيبه مؤسسيبيبيبات األعميبيبيبالتدكييبيبيبد اليبيبيبدور اعيبيبيبام اليبيبيبذ  يفيبيبيبرتض أن يسيبيبيبم  ب ل

املؤسسيبيبات هيبيبذه  ل تتسيبيبم، امليبيبذكورة يف النميبيبو والبتكيبيبار. ويف اليبيبدول األعضيبيباء يف اللجنيبيبةاحلجيبيبم 
 يُفيبيبرت ض بشيبيبكلصيبيبادرات، كميبيبا تولييبيبد رة أو قيبيبادرة عليبيبى خليبيبق فيبيبر  عميبيبل و جيبيبة أو مبتك يبيبمنت   أبهنيبيبا

كات األخيبرى عليبى الشيبر قيبد تفوقيبب ررحية صغرية من الشركات  ات النميبو املرتفيبع  بيد أنرائع. 
هيبذه مثيبل  وتتصيبفالنمو والعمالة والنتاجية. حتقيق بشكل غري متناسب يف يف األداء وأسهمب 

، بفعالييبيبة أكيبيبربلتكنولوجييبيبا اسيبيبتخدامها لعليبيبى اليبيبرغم ميبيبن و زة. لعدييبيبد ميبيبن السيبيبمات املميّ يبيبابالشيبيبركات 
سواق والعمالء. أفضل يف فهم األ وهي أيضاا . الرائدة التكنولوجيا حبوايف  راركباندراا ما  فإهنا

أعميبال بيبدافع الضيبرورة،  رّواد فهيبم ليسيبوا -ن ابلفيبر  و ومديروها مدفوع ومنظمو هذه املؤسسات
مسيبيبتوايت عالييبيبة أيضيبيباا  وليبيبدى هيبيبذه املؤسسيبيبات. افتقيبيبارهم إىل خييبيبارات وظيفييبيبة أخيبيبرىأ  بسيبيببب 

ا فإهنيبيبيبيب. وأخيبيبيبيبرياا، البي يبيبيبيبة اليبيبيبيب  تعميبيبيبيبل فيهيبيبيبيباميبيبيبيبن الكفيبيبيبيباءة ليبيبيبيبدى امليبيبيبيبوظفني وريبيبيبيببكات وروابيبيبيبيبط داخيبيبيبيبل 
التحيبيبد  الرئيسيبيبي اليبيبذ   وقيبيبد متثيبيبل. وميبيبن اآلاثر التبعييبيبة للمعرفيبيبة يف موقعهيبيباميبيبن التكتيبيبل  تاسيبيبتفاد

 هيباوبكيبان جنيباح و التعامل مع خميبامر التكنولوجييبا واحليبواجز التنظيمييبة.  يفواجهته هذه الشركات 
السياسيبات لليبدور  واضيبعيلشيبركات  ات النميبو املرتفيبع يعتميبد عليبى فهيبم ميبع االسياسات الداعميبة 

ليبيبتعلم وبنيبيباء لتمكيبني الالتحيبيبول القتصيباد ، وخاصيبيبة حتقييبق التكنولوجييبا والبتكيبيبار يف  تؤّدييبيبهاليبذ  
 الكفاءات النتاجية يف الشركات.

م والتكنولوجييبا يف و وحاضيبنات العليب جممَّعيباتدور  العضو الثاليبث يف فرييبق النقيبا انق  و  -47
لتكنولوجييبا، ميبع الرتكييبز عليبى الكيفييبة اليب   كيبن  يبا عيبذه لنمو والتنمية الليبذين تقودييبا التمكني ال

يف القتصيبيباد الرقميبيبي. ويتطليبيبب جنيبيباح  املبتدئيبيبةأن تليبيب  احتياجيبيبات الشيبيبركات  اتيةاألدوات السياسيبيب
دعم  ات اليبيب، ولكيبيبن تيبيبوافر خيبيبدمات مكيبيبّوانت ريبيب التكنولوجييبيبا  جمّمعيبيبات وحاضيبيبنات وجمموعيبيبات

إااد توازن دقيق بيبني تقيبد  خيبدمات التكنولوجييبا  تعنيوي القيمة املضافة املرتفعة هو عامل رائع.
 فيبيبإن، يف هيبيبذا الصيبيبدد منيبيبو ج مثيبيبا  وبينميبيبا ل يوجيبيبدوالسيبيبتثمار يف البنييبيبة التحتييبيبة املادييبيبة اجلييبيبدة. 

والتعيبيبيبيبيبيباون وزايدة القيميبيبيبيبيبيبة املضيبيبيبيبيبيبافة. وابلنظيبيبيبيبيبيبر إىل الطبيعيبيبيبيبيبيبة  اليبيبيبيبيبيبربط الشيبيبيبيبيبيببكياعيبيبيبيبيبيبد  هيبيبيبيبيبيبو حتسيبيبيبيبيبيبني 
ويتعيبيبني عليبيبى ريبيبرط مسيبيببق أساسيبيبي، هيبيبو عيبيبا  السيبيبرعة الرتنيبيبب الن تيبيبوافر السيبيبرتاتيجية للرقمنيبيبة، فيبيبإن
 لشبكات الدولية.اب الشبكات األساسية الومنية وعمليات الربطيف بناء  احلكومات أن تستثمر

احلجيبم الصيبغرية واملتوسيبطة  املعوقات املالييبة حتيبدايا معروفيباا جييبداا ملؤسسيبات األعميبالمتثل و  -48
ملؤسسيبيبات عيبيبادة ميبيبا تكيبيبون غيبيبري قيبيبادرة عليبيبى تيبيبوفري التموييبيبل، و كيبيبن  فاملصيبيبار يف البليبيبدان النامييبيبة. 
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حلصيبيبول عليبيبى متوييبيبل إىل اأن تليبيب  احتياجاهتيبيبا عليبيبى  يبيبو أفضيبيبل عيبيبن مرييبيبق السيبيبعي  األعميبيبال هيبيبذه
 ميبيبيبن جهيبيبيبات األعميبيبيبال الراعييبيبيبةأو  جهيبيبيبات منهيبيبيبا، ميبيبيبثالا، صيبيبيبناديق التموييبيبيبل التدسيسيبيبيبيميبيبيبن  سيبيبيبهمي
النظيبر يف احلاجيبة  ويتعني على واضعي السياسيباتالتمويل اجلماعي. عن مريق أو  من املغرتبني أو
الرقمييبة، بيبدلا  التكنولوجييباتلبتكار يف القطاعات التقليدية ابسيبتخدام إىل ادعم أكرب  تقد إىل 
األول  وقيبيبال إن املثيبيبالتكنولوجييبيبا املعلوميبيبات. اليبيب  تعميبيبل حصيبراا يف جميبيبال شيبيبركات تقد يبيبه إىل الميبن 

يبيبمشيبيبرو   يوّضيبيبحه عليبيبى  اليبيبذ  يركّ يبيبزييبيبل يف إكيبيبوادور، و العليبيبوم والتكنولوجييبيبا احليبيبا  يف غواايك عجممَّ
اليبدعم  هيبو أميبر ُيضيبا  إىلهيبذا الرتكييبز عليبى التنمييبة احمللييبة و الصحة والسيبياحة واألغذييبة الزراعييبة. 

 العلوم والتكنولوجيا.اخلاصة  جمَّعات تنشطة ولاملعتاد للبنية التحتية 

احلجيبم الصيبغرية واملتوسيبطة  مؤسسيبات األعميبالإن  فرييبق النقيبا العضيبو الرابيبع يف  بوقال -49
تطيبيبيبيبوير اليبيبيبيبنظم اليكولوجييبيبيبيبة اسيبيبيبيبتحداا و يف أفريقييبيبيبيبا تواجيبيبيبيبه العدييبيبيبيبد ميبيبيبيبن التحيبيبيبيبدايت الرئيسيبيبيبيبية يف 

وافتقيبيبيبار التنمييبيبيبة هيبيبيبو التجيبيبيبزمل العيبيبيبام للنظيبيبيبام اليكوليبيبيبوجي فاألول أّميبيبيبا التحيبيبيبّد  واملنصيبيبيبات الرقمييبيبيبة. 
أفريقييبا فيبر   تصيبدّ رالقيمة. ونتيجة ليبذل ،  وسالسلرأسي لا قائم على الدمجهنج  الصناعية إىل

مزاوليبة إىل  ما ييبؤّد السكال،  املعدل املرتفع للنموهو فالتحد  الثال  وأّماالفقر.  وتستوردعمل 
الفتقيبيبار هيبيبو فالتحيبيبد  الثاليبيبث وأّميبيبا النسيبيباء.  وخاصيبيبة يف صيبيبفو الضيبيبرورة،  تنظيبيبيم املشيبيباريع بيبيبدافع

رأس امليبيبيبال  فيبيبيبإن، املخيبيبيبامرة موجيبيبيبود فعيبيبيبالا رأس  أنيف حيبيبيبني و احلصيبيبيبول عليبيبيبى التموييبيبيبل. إىل إمكانييبيبيبة 
 ميبيبيبن منيبيبيبو الشيبيبيبركة أميبيبيبراا  الالحقيبيبيبةامليبيبيبرأة يف املراحيبيبيبل أعميبيبيبال متوييبيبيبل  ويشيبيبيبكلالبتيبيبيبدائي غيبيبيبري موجيبيبيبود. 

املرحليبيبة يف املائيبيبة يف  50بوجيبيبه خيبيبا   فقيبيبد اخنفضيبيبب مشيبيباركة امليبيبرأة بشيبيبكل حيبيباد، ميبيبن  إريبيبكالياا 
مسيبيبيبدلة أخيبيبيبرى هيبيبيبي  وتوجيبيبيبدالنتيبيبيباج.  التوّسيبيبيبع يفيف املائيبيبيبة يف مرحليبيبيبة  10ميبيبيبن إىل أقيبيبيبل  البتدائييبيبيبة
على زايدة النتيباج ميبع احلجم الصغرية واملتوسطة  مؤسسات األعمالقدرة مدى التوسع و  إمكانية

 احلفال على اجلودة واألداء عند التسليم.
املرتتيبيبيبب لمنيبيبيبائي لتيبيبيبدثري ااجلهيبيبيبات الرئيسيبيبيبية املسيبيبيبتهد فة اب أنعضيبيبيبو فرييبيبيبق النقيبيبيبا  وأضيبيبيبافب  -50
 ومؤسسيبيبات األعميبيبالوالنسيبيباء والشيبيبباب  هيبيبي املسيبيبتهلكونلتكنولوجييبيبات الرقمييبيبة يف أفريقييبيبا عليبيبى ا

أسيبيبيبواق إلكرتونييبيبيبة  إنشيبيبيباءإن ريبيبيبركتها قيبيبيبررت  ب. ولتحقييبيبيبق  ليبيبيب ، قاليبيبيباحلجيبيبيبمالصيبيبيبغرية واملتوسيبيبيبطة 
تكيبون  رتنيببريبركة كبيبرية للبييبع ابلتجزئيبة عليبى الن اسيبتحدااللمنتجني والتجار احلاليني، بدلا من 

 (Jexport) ريبركات جيكسيببورت كيبل ميبن  وتيبدخل. (amazon.com) ألأميبازون.كومأل موقع مثالا على غرار
التطبيقيبات الناجحيبة اليب   ضيبمن (Janngo Academyجيبانغو أكيباد ي )و  (Twiga Foodsتويغيبا فيبوودز )و 

 واضيبيبعيشيبيبمل التعيبيباون ميبيبع ي كليبيبياملطليبيبوب هيبيبو اتبيبيبا  هنيبيبج  و . هيبيباعليبيبى متوييبيبل الصيبيبادرات ومتكين تركّ يبيبز
العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار  جميبيبال تسيبيبخري املصيبيبلحة يف اجلهيبيبات صيبيباحبةالسياسيبات وغيبيبريهم ميبيبن 

 لنجاح يف توليد دخل وخلق فر  عمل وزايدة القدرات التكنولوجية.من أجل ا
 وايا ارتباميباا قيبويف املناقشة ال  تلب  ل ، قال أحد الوفيبود القليمييبة إن جمموعتيبه مرتبطيبة  -51

بقضااي التكنولوجيا والبتكار وابألعمال اليب  يضيبطلع  يبا األونكتيباد يف هيبذا ا يبال. ول غيبىن عيبن 
، األونكتيباد إىلمليبب و واملسيبتدامة. للجمييبع لتحقيق التنمييبة الشيباملة  العلم والتكنولوجيا والبتكار

جييبيبا واسيبيبتيعا ا نقيبيبل التكنولو ميبيبن أجيبيبل عملييبيبات عيبيبن جمموعتيبيبه، تقيبيبد  دعيبيبم بنيبيباء القيبيبدرات  ابلنيابيبيبة
وضيبيبيبع السياسيبيبيبات عملييبيبيبة دعيبيبيبم حتسيبيبيبني  تشيبيبيبملبي يبيبيبة متكينييبيبيبة دولييبيبيبة  إايبيبيبادونشيبيبيبرها. كميبيبيبا دعيبيبيبا إىل 

رضيبيبب اليب  عُ و يف أفريقييبا املتحققيبة عيبيبدد النتيبائج الاابييبة  وأضيبا  أنوالتعيباون ميبع ريبركاء التنمييبة. 
ع، فريق النقا  على  أخيبرى أيضيباا. من منامق  كن احلصول عليها فر  للتعلم  وأنه توجدمشجّ 



TD/B/C.II/40 

17 GE.19-01108 

اليبيب  تحيبيبدايت البصيبيبورة أعيبيبم، كيبيبذل ، أتثيبيبري تغيبيبري املنيبيبا  عليبيبى أفريقييبيبا و  تنيبيباولوميبيبن األيييبيبة  كيبيبان 
بلو  أهدا  التنمية املستدامة. وأعرب عن تقدير جمموعتيبه ليبربانمج عميبل األونكتيباد بشيبدن تواجه 

تنظيبيم ل، و اللكرتونييبةللتجيبارة لجاهزييبة لتقييمات السريعة للسياسة العلم والتكنولوجيا والبتكار، و 
 أسبو  التجارة اللكرتونية األفريقي القادم.

وقيبال وأثىن مندوب ءخيبر عليبى األونكتيباد لدعميبه لسياسيبة العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار.  -52
ابحلاجة إىل حتديث إمار سياساته اخلا  ابلعلم والتكنولوجيا والبتكيبار ميبن أجيبل ُيسّلم بلده  إن

 ليبيبدىالعيبيباملي. ول غيبيبىن عيبيبن التغييبيبري يف املواقيبيبف  عليبيبى الصيبيبعيد لتكنولوجييبيباتاالسيبيبتفادة ميبيبن تقيبيبدلم 
ريبيبراكة إقاميبة  كيبن حتقيقيبه بشيبكل أفضيبيبل عيبن مرييبق هيبيبو ميبا احلكوميبة والشيبركات وعاميبة اجلمهيبور و 

 املصلحة. فيما بني مجيع اجلهات صاحبة
حتيبدايت تتعليبق تواجيبه املبتدئيبة وقال أحد املندوبني إن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم  -53

للتنمييبيبيبة  ل بيبيبيبد منهيبيبيبااألساسيبيبيبية مثيبيبيبل الكهيبيبيبرابء والطاقيبيبيبة  فيبيبيبالبىن التحتييبيبيبةوالتموييبيبيبل.  ابلبنييبيبيبة التحتييبيبيبة
نقيبيبل التكنولوجييبيبا ميبيبن البليبيبدان  ويشيبيبكلميبيبن البليبيبدان.  كثيبيبريغيبيبري كافييبيبة يف   هيبيبذه البيبيبىن الرقمييبيبة، ولكيبيبن

يف هيبيبذه ا يبيبالت ميبيبن أجيبيبل ءخيبيبر. ويليبيبزم إعيبيبادة تنشيبيبيط اجلهيبيبود  املتقدميبيبة إىل البليبيبدان النامييبيبة حتيبيبدايا 
 التنمية.تسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار من أجل املضي قدماا جبدول أعمال 

وهيبيبذه التكنولوجييبيبات ولحيبظ منيبيبدوب ءخيبر أن التكنولوجييبيبات الناريب ة هيبيبي أداة للتنمييبة.  -54
جميبالت متنوعيبيبة األعميبيبال يف  تيبيبدار  يبايف الطريقيبة اليب   وخاصيبيبةالقد يبيبة والتقليدييبة،  اليبنيبلُهج تتحيبّدى

والتموييبيبيبل ورأس امليبيبيبال  عليبيبيبى العقلييبيبيبة املعنييبيبيبةالتحيبيبيبدايت الضيبيبيبافية  وتشيبيبيبتملمثيبيبيبل التجيبيبيبارة والزراعيبيبيبة. 
أُملقيبب مبيبادرات  اجلامعات والصيبناعات. وقيبد  الربط بنيالرئيسية هي  وإحدى املشاكلالبشر . 
عليبى و ريقييبا. يف كينييبا، ميبع هيبارب  اثليبة يف نيجيبرياي وجنيبوب أفتظهيبر ، وبدأت قصص جناح كثرية

يف جميبال  ويوجيبد أحيبد هيبذه التحيبدايتحتيبدايت كبيبرية.  واضيبعو السياسيباتواجه يالرغم من  ل ، 
بوظيبيبيبيبائفهم  وثيقيبيبيبيبة الصيبيبيبيبلةخيبيبيبيبربة  أن يكتسيبيبيبيببواكييبيبيبيبف  كيبيبيبيبن للطيبيبيبيبالب اجليبيبيبيبامعيني   وخاصيبيبيبيبةالتعليبيبيبيبيم، 

يف تطوير الروابط والتعيباون  أبنه أساسياألونكتاد املقدَّم من دعم ال ويتسماملستقبلية يف الصناعة. 
 على الصعيدين احمللي والدو .

م شيبامرهتالسياسيبات  واضيبعووافق أحد املندوبني على أن التحيبدايت اليب  يواجههيبا وقد  -55
ميبيبن البليبيبدان وأن حلهيبيبا يتطليبيبب اتبيبيبا  هنيبيبج كليبيبي وإايبيبايب.  كثيبيبرياملصيبيبلحة يف   إايهيبيبا اجلهيبيبات صيبيباحبة

 كيبيبن أن يقدميبيبه مصيبيبر   وهيبيبو دعيبيبماء الصيبيبطناعي، ليبيبذكإىل جميبيبال اميبيبن الضيبيبرور  تقيبيبد  اليبيبدعم و 
 التنمية األفريقي.

 النظم اليكولوجية الومنية والقليمييبة السيبليمة ودعموقال مندوب ءخر إنه ينبغي تطوير  -56
، والبتكارييبة الداعميبة مؤسسيبات األعميبالل سيما يف البليبدان النامييبة، ميبن أجيبل دعيبم و ، لالبتكار

تعزييبيبيبز التنمييبيبيبة  وعنيبيبيبدلدميبيبيباج سالسيبيبيبل القيميبيبيبة عليبيبيبى وجيبيبيبه اخلصيبيبيبو .  ابلنظيبيبيبر إىل أييتهيبيبيبا احلانيبيبيبة
مكيباانت الحتدييبد  يكيبون ميبن املهيبم أيضيباا القتصادية املستدامة الومنية والقليمييبة،  - الجتماعية

النظيبيبيبام  ويشيبيبيبّكلاحملليبيبيبي والقليميبيبيبي.  الصيبيبيبعيدينالقيميبيبيبة عليبيبيبى  اليبيبيب  ينطيبيبيبو  عليهيبيبيبا إدميبيبيباج سالسيبيبيبل
لعليبم والتكنولوجييبا اب املتعلقة يف بلده السياسة الومنية مكّوانتد اليكولوجي الومين لالبتكار أح

واليب  هتيبد  إىل ضيبمان النتقيبال ميبن اقتصيباد  2017إمالقها يف أوائل عيبام  جرىوالبتكار ال  
 .2025حبلول عام  املعرفةقائم على و لبتكار اب مدفو مدفو  ابلكفاءة إىل اقتصاد 
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 وتعزيز أوجه التآزر بني أركاان عمال األونكتااد الثغثاةالتقرير املرحلل عن تشجيع  -هاء 
 من جدول األعمال( 6)البند 
 أبليبيب  ميبيبدير ريبيبعبة السيبيبتثمار واملشيبيباريع عيبيبن التقيبيبدلم احمليبيبرز يف تعضيبيبيد وتعزييبيبز أوجيبيبه التيبيبآزر -57
يف جمال الستثمار وتنمية املشاريع. وقال إن املنشور الذ   ةعمل األونكتاد الثالث أركانبني  فيما

الجنيبازات  عيبرض إمجيبالا ، 2018 والتيبدثري لعيبامتقرييبر النتيبائج ليبدورة، من أجل هذه اأعدته الشعبة 
مافيكييبيبانو نيبيبريويب فيميبيبا يتعليبيبق املنصيبيبو  عليهيبيبا يف ولايت اليبيبوالتيبيبدثريات الرئيسيبيبية النامجيبيبة عيبيبن تنفييبيبذ 

 ابلستثمار وتنمية املشاريع.
ئ الدارة القائميبيبة عليبيبى النتيبيبائج، وقيبيبد حققيبيبب الشيبيبعبة إجنيبيبازات هاميبيبة، بفضيبيبل تنفييبيبذ مبيبيباد -58

املقيميبني املسيبتقلني، مثيبيبل و أفضيبل املمارسيبات ميبن جانيبب مراجعيبي احلسيباابت إحيبدى ربت اليب  اعتيب
مكتيبيبب خيبيبدمات الرقابيبيبة الداخلييبيبة ووحيبيبدة التفتيبيبي  املشيبيبرتكة. ويف اآلونيبيبة األخيبيبرية، خضيبيبع بيبيبرانمج 

تقلييبيبد  عليبيبى السيبيبتثمار األجنيبيب  انتقيبيبل ميبيبن الرتكييبيبز ال إ إعيبيبادة توجييبيبه اسيبيبرتاتيجية، عملييبيبة الشيبيبعبة ل
حلاجيبيبيبة إىل إريبيبيبرا  مجييبيبيبع اب ميبيبيبدفوعاا يف  ليبيبيب سلسيبيبيبلة السيبيبيبتثمار، كاميبيبيبل املباريبيبيبر إىل الرتكييبيبيبز عليبيبيبى  

األميبيبيبوال وتوجيههيبيبيبا  يبيبيبو حتقييبيبيبق أهيبيبيبدا  التنمييبيبيبة املسيبيبيبتدامة.  تعب يبيبيبةاملصيبيبيبلحة يف  اجلهيبيبيبات صيبيبيباحبة
لتقيبيبيبدلم  يبيبو حتقييبيبق أهيبيبيبدا  ليبيبيبدعم اليبيبدول األعضيبيباء يف ا واعتميبيبد اليبيبربانمج هنهجيبيبيباا متعيبيبدد القطاعيبيبات

لتحقييبق األهيبدا  يف مجييبع قطاعيبات أهيبدا   ررماا ُمسبقاا الستثمار  ويشكلالتنمية املستدامة. 
املوجيبود الشراكة والستفادة من التآزر مع جمموعة كبرية ميبن املنظميبات  ما يُعزّ زالتنمية املستدامة، 

أدوات السياسيبات عيبن بشيبدن  أيضاا هنهجيباا القليمية. واعتمد الربانمج واملنظمات يف جنيف  مقرها
سياسيبة السيبتثمار ميبن لمثل إميبار األونكتيباد  جيل جديد من أدوات السياساتمريق استحداا 

دوليبة  150ا متسيبتخدمه اللذين وحزمة إصالحات نظام الستثمار الدو أجل التنمية املستدامة 
 من الدول األعضاء.

أركان العمل  على امتدادستيات أنشطة الشعبة رعبة التكنولوجيا واللوج ةمدير  بوعرض -59
ا. و لبحيبيباب جيبزء ميبيبن ركيبن العميبيبل املتعليبقاملنشيبورات الرئيسيبيبية والتقيبارير األخيبيبرى  وقاليبيبب إن. الثالثيبة
تسيبيبيبيبيبيبيبخري مسيبيبيبيبيبيبيبدلة  2018تقرييبيبيبيبيبيبيبر التكنولوجييبيبيبيبيبيبيبا والبتكيبيبيبيبيبيبيبار لعيبيبيبيبيبيبيبام  يبحيبيبيبيبيبيبيبثعليبيبيبيبيبيبيبى سيبيبيبيبيبيبيببيل املثيبيبيبيبيبيبيبال، و 

، واملالحظيبيبات 2019قتصيبيباد الرقميبيبي تقرييبيبر الوسيبيبيتبعه  ،لتنمييبيبةا الرائيبيبدة ميبيبن أجيبيبلالتكنولوجييبيبات 
العليبم والتكنولوجييبا والبتكيبار،  احلالية يف جميبالوسلسلة الدراسات  ات،، وموجزات السياسالتقنية

 وبناء الكفاءات الرقمية.املستدامة وال  ستنظر يف الطاقة 
صيباد القت مييبدانلتعيباون التقيبين، فيبإن أنشيبطة الشيبعبة يف اب خيص ركن العمل املتعلقوفيما  -60

كميبيبا اسيبيبرتاتيجية التجيبيبارة اللكرتونييبيبة الومنييبيبة ملصيبيبر،   جيبيبرى إجنيبيباز. وقيبيبد اتسيبيبمب ابلنجيبيباح والفعالييبيبة
هيبي إّميبا ربعيبة بليبدان أخيبرى أب تتعلقتكنولوجيا املعلومات والتصالت  ةسياسل توجد استعراضات
 اللكرتونييبيبةللجاهزييبيبة للتجيبيبارة  سيبيبريعة جرييبيبب تقييميبيبات. وأُ ايبيبر  القييبيبام  يبيبا فعيبيبالا قييبيبد العيبيبداد أو 

التجيبيبارة اللكرتونييبيبة ميبيبن أجيبيبل ‘ منصيبيبة بشيبيبدنالتجيبيبارة اللكرتونييبيبة والتعيبيباون  اتسيبيبعببليبيبداا. و  15 يف
ابلنيابة عن األونكتاد، مديرة الشعبة،  أعرببو . رريكاا  31 لتضم اآلن (eTrade for All) ‘اجلميع

تنيباول ويتموييبل هيبذا العميبل. لقييبام بعن تقديرها حلكوم  أملانيا والسويد ولإلمار املتكاميبل املعيبزز ل
ميبيبيبن القضيبيبيبااي،  يبيبيبا يف  ليبيبيب  اعوييبيبيبة الرقمييبيبيبة وأميبيبيبن  عيبيبيبدداا  (cyberlaw) ‘القيبيبيبانون السيبيبيبيربال‘ بيبيبيبرانمج

ميبيبع  يف ريبيبراكةسياسيبيبة العليبيبم والتكنولوجييبيبا والبتكيبيبار  بعميبيبل تقيبيبين ميبيبن أجيبيبل وقيبيبد اضيبيبطُلعالبييبيباانت. 



TD/B/C.II/40 

19 GE.19-01108 

 جيبيبيبيبرى بليبيبيبيبداا  16السياسيبيبيبيبات ميبيبيبيبن  واضيبيبيبيبعيميبيبيبيبن مسيبيبيبيبؤولا  32عميبيبيبيبل ميبيبيبيبع  احكوميبيبيبيبة الصيبيبيبيبني )حلقتيبيبيبيب
 ةسياسيبيبيبلتيبيبدريبهم( وميبيبيبع وكيبيبالت األميبيبيبم املتحيبيبيبدة والشيبيبركاء يف التنمييبيبيبة. وايبيبيبر  تنفييبيبذ استعراضيبيبيبات 

ميبن هيبذا  ، كما ار  العيبداد لجيبراء استعراضيباتالعلم والتكنولوجيا والبتكار يف بلدين أفريقيني
 بلدان أخرى.القبيل لعدة 

تسيبيبخري العليبيبم املعنييبيبة بلجنيبيبة ال، قاميبيبب راءآلبنيبيباء توافيبيبق اب خييبيبص ركيبيبن العميبيبل املتعليبيبقوفيميبيبا  -61
 وتتمثيبيبيبيبل، بيبيبيبيبدور رئيسيبيبيبيبي. اخليبيبيبيبدمات إليهيبيبيبيبا ونكتيبيبيبيبادألا يقيبيبيبيبّدمالتنمييبيبيبيبة، اليبيبيبيب   غيبيبيبيبراضألوالتكنولوجييبيبيبيبا 

يف بنيباء جمتمعيبات مرنيبة وأثيبيبر  العليبم والتكنولوجييبا والبتكيباردور  يفمواضيبيعها احلالييبة  ات األولوييبة 
لتجيبارة ل األسبو  الرابعقد عُ  وقدنمية املستدامة. حتقيق أهدا  الت ىالتغري التكنولوجي السريع عل
يف أول أسيبيبيببو  للتجيبيبيبارة اللكرتونييبيبيبة  بعيبيبيبداا إقليمييبيبيباا وسيبيبيبيتخذ  2018اللكرتونييبيبيبة يف نيسيبيبيبان/أبريل 

الشيبيبيبعبة بنشيبيبيبيباط يف  أسيبيبيبهمب. وابلضيبيبيبيبافة إىل  ليبيبيب ، 2018فريقييبيبيبا يف كيبيبيبانون األول/ديسيبيبيبمرب أل
يف املنتيبيبيبدايت املتعيبيبيبددة  كبالتكنولوجييبيبيبا، وريبيبيبار ن بشيبيبيبد يف اجلمعييبيبيبة العاميبيبيبة اليبيبيب  ُأجرييبيبيبباملناقشيبيبيبات 

املعيبيبيبين بتسيبيبيبخري العليبيبيبم أصيبيبيبحاب املصيبيبيبلحة  املتعيبيبيبددنتيبيبيبدى الثاليبيبيبث املاملشيبيبيبرتكة بيبيبيبني الوكيبيبيبالت مثيبيبيبل 
وءلية تيسري التكنولوجيا التابعة لفريق العمل املشيبرت  بيبني التنمية،  والتكنولوجيا والبتكار ألغراض

 التنمية املستدامة.أهدا  ألغراض  كنولوجيا والبتكاربتسخري العلم والتالوكالت واملعين 
 وخاصيبيبيبةامليبيبيبوارد، التوّسيبيبيبع املفيبيبيبرط يف اسيبيبيبتخدام ايبيبيبر   هوأبليبيبيب  امليبيبيبدير اليبيبيبدول األعضيبيبيباء أبنيبيبيب -62

سيبيبيبيتعني ه ، وأنيبيبيبل  كيبيبيبن البقيبيبيباء علييبيبيبهإىل مسيبيبيبتوى  و ليبيبيب املوظفيبيبيبون العيبيبيباملون يف هيبيبيبذه األنشيبيبيبطة، 
 الوضع. تقليص بعا الربامج واملشاريع إ ا   يتغري

ويف املناقشة ال  تلب  ل ، أعرب العديد من املندوبني عن دعمهم ألنشيبطة األونكتيباد  -63
 التكنولوجيا ودعوا إىل تعزيز املوارد املتاحة لربانمج العمل هذا.  ميدانيف 

  مسائل أخرى -واو 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اوادية عشرة  

اتفقيبيبيبب اللجنيبيبيبة عليبيبيبى أن يبيبيبيبّب جمليبيبيبس التجيبيبيبارة والتنمييبيبيبة يف جيبيبيبدول األعميبيبيبال، بنيبيبيباء عليبيبيبى  -64
 توصية من مكتب ا لس.

 مسائل تنظيمية -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

رئيس الدورة التاسعة للجنيبة السيبتثمار واملشيباريع  ،)ابكستان( فاروق عاملافتت  السيد  -65
 .2018كانون األول/ديسمرب   3الدورة العاررة للجنة يف قصر األمم جبنيف يف  ،والتنمية
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  انتخاب أعضاء املكتب -ابء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

، انتخبيبيبيبيبب 2018كيبيبيبيبانون األول/ديسيبيبيبيبمرب   3يف اجللسيبيبيبيبة العاميبيبيبيبة الفتتاحييبيبيبيبة املعقيبيبيبيبودة يف  -66
 مكتبها لعضوية  التالية أناملهم األرخا اللجنة 

 )ليسوتو( جوبوالسيد ريفيلو ليت  الرئيس  
 السيد سعيد مزاين )اجلزائر( نواب الرئيس 
 مبا )زامبيا(يريب كايغالسيدة مار   
 )بنما( ساان مينديو السيدة جو   

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

األعميبيبيبيبال املؤقيبيبيبيبب لليبيبيبيبدورة  أقيبيبيبيبرت اللجنيبيبيبيبة أيضيبيبيبيباا يف جلسيبيبيبيبتها العاميبيبيبيبة الفتتاحييبيبيبيبة، جيبيبيبيبدول -67
 (. وكان جدول األعمال كما يلي TD/B/C.II/38الوثيقة )

 انتخاب أعضاء املكتب. -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2 
 تقارير اجتماعات اخلرباء  -3 
تعيبيبيبدد السيبيبيبنوات بشيبيبيبدن السيبيبيبتثمار والبتكيبيبيبار املتقرييبيبيبر اجتميبيبيبا  اخليبيبيبرباء  )أ(  

 بناء القدرات النتاجية والتنمية املستدامة؛وتنظيم املشاريع من أجل 
املعيبيبيبين ابملعيبيبيبايري الدولييبيبيبيبة العاميبيبيبل تقرييبيبيبر فرييبيبيبق اخليبيبيبرباء احلكيبيبيبومي اليبيبيبيبدو   )ب(  

 للمحاسبة والبال .
 من أجل التنمية. وتنظيم املشاريعالستثمار  -4 
 املشاريع. ألغراض تنميةالعلم والتكنولوجيا والبتكار تسخري  -5 
 الثالثة. أركان عمل األونكتادوتعزيز أوجه التآزر بني  تشجيعرحلي عن املتقرير ال -6 
 أخرى. مسائل -7 
 إىل جملس التجارة والتنمية.املقدَّم اعتماد تقرير اللجنة  -8 

 اجللسة العامة اخلتامية -دال 
ميبن  4من الستنتاجات املتفق عليها بشيبدن البنيبد  2فيما يتعلق ابلصيغة املقرتحة للفقرة  -68

 ثيبيبيبل إحيبيبيبدى اليبيبيبدول  يؤييبيبيبده يف  ليبيبيب جيبيبيبدول األعميبيبيبال، قيبيبيبال  ثيبيبيبل إحيبيبيبدى ا موعيبيبيبات القليمييبيبيبة، 
هيبذه فاملتضيبررة.  البليبداناألعضاء، إن من املهيبم الريبارة إىل أتثيبري التيبدابري القسيبرية النفرادييبة عليبى 

 إمكانييبيبيبيبة اجتيبيبيبيبذابدابري تثيبيبيبيبري القليبيبيبيبق ليبيبيبيبدى عيبيبيبيبدد ميبيبيبيبن البليبيبيبيبدان النامييبيبيبيبة وعيبيبيبيبا ءاثر ريبيبيبيبديدة عليبيبيبيبى التيبيبيبيب
 ثيبيبيبل  وأريبيبيبارالسيبيبيبتثمار األجنيبيبيب  املباريبيبيبر إىل بليبيبيبداهنا وعليبيبيبى التنمييبيبيبة القتصيبيبيبادية الطويليبيبيبة األجيبيبيبل. 
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ري، أن البلدان النامية ليسب هي البلدان الوحيدة اليب  تتيبدثر  يبذه التيبداب إىل جمموعة إقليمية أخرى
 ألن بعا البلدان املتقدمة تواجه نفس املشاكل.

لثالا جمموعات إقليمية عيبن تقيبديرهم ألمانيبة األونكتيباد  املنتهية وليتهموأعرب املمثلون  -69
خيبالل فيبرتة ولييبتهم، اليب   ما قدَّمتيبه ميبن تعيباون ودعيبموالدول األعضاء وا موعات القليمية على 

 .2018نهاية عام ب تنتهي

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

 كيبيبيبيبيبيبانون األول/  6العاميبيبيبيبيبيبة اخلتامييبيبيبيبيبيبة املعقيبيبيبيبيبيبودة يف  جلسيبيبيبيبيبيبتهايف  ،أ نيبيبيبيبيبيبب اللجنيبيبيبيبيبيبة لليبيبيبيبيبيبرئيس -70
م التقرييبر إىل بعيبد اختتيبام الجتميبا . وسيبيقدَّ يف صيغته النهائييبة لتقرير أبن يضع ا، 2018 ديسمرب
 .2019جارة والتنمية للنظر فيه يف دورته التنفيذية السابعة والستني يف رباط/فرباير جملس الت
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 املرفق

 *اوضور  
 حضر الدورة مثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -1

 الحتاد الروسي
 إثيوبيا

 األرجنتني
 األردن
 إسبانيا
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا
 أنغول

 السالمية( -إيران )مجهورية 
 البحرين
 الربتغال
 بلغاراي
 بنما

 بوركينا فاسو
 البوسنة واعرس 

 بولندا
 بيالروس

 ترينيداد وتوابغو
 توغو

 جامايكا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 اجلمهورية العربية السورية

 جيبويت
 زمبابو 

 سر  لنكا
 السلفادور
 السودان
 سيشيل
 صربيا
 الصني
 العراق
 عمان
 غابون
 غاان

 غواتيمال
 غياان

 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية 
 قرب 

 كابو فريد 
 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 الكونغو
 الكويب
 كينيا
 لبنان
 ليبيا

 ليسوتو
 مدغشقر
 مصر
 املغرب

 اململكة العربية السعودية
 موزامبيق
 النمسا
 نيبال
 نيجرياي
 الياابن
 اليمن

 وحضر الدورة  ثلون عن العضو التا  يف املؤمتر  -2
 دولة فلسطني 

 وكانب املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ثَّلة يف الدورة  -3
 جمموعة دول أفريقيا والكاري  واحمليط اعادئ 
 منظمة التعاون السالمي 

 وكانب أجهزة وهي ات وبرامج األمم املتحدة التالية ُ ثَّلة يف الدورة  -4
 اللجنة القتصادية ألورواب 
__________ 

تشيبيبيبيبيبيبيبمل قائميبيبيبيبيبيبيبة احلضيبيبيبيبيبيبيبور هيبيبيبيبيبيبيبذه املشيبيبيبيبيبيبيباركني املسيبيبيبيبيبيبيبجَّلني. ولالميبيبيبيبيبيبيبال  عليبيبيبيبيبيبيبى قائميبيبيبيبيبيبيبة املشيبيبيبيبيبيبيباركني، انظيبيبيبيبيبيبيبر الوثيقيبيبيبيبيبيبيبة  *
TD/B/C.II/INF.10. 
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 :لت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُ ثلة يف الدورةكانب الوكاو  -5
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 ُ ثَّلة يف الدورة  وكانب املنظمات غري احلكومية التالية -6
 الف ة العامة   

 منظمة القرية السويسرية 
    


