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 مقدمة  
اخلددد اء املتعددددد السدددنوات بشدددوا السدددتثمار والبتكدددار ُعقددددت الددددورة الرابعدددة لجتمددداع  -1

وتنظددديم املشددداريع مدددن أجدددل بنددداء القددددرات اإلنتاجيدددة والتنميدددة املسدددتدامة يف قصدددر األمدددم جبنيدددف، 
. ووفقاا لالختصاصات اليت حددها جملس التجدارة 2016آذار/مارس  17و 16سويسرا، يومي 

، كددداا املو دددوع علددد  2012املعقدددودة يف عدددا   والتنميدددة يف دورتدددف التنفيسيدددة السادسدددة واخلمسدددن
النحو التايل: "سُتجّمع الدورة الرابعة لجتماع اخلد اء نتدائج الجتماعدات الثالثدة السدابقة  دد  
حتسن إطار األونكتاد لسياسات الستثمار من أجدل حتقيدق التنميدة املسدتدامة، وإطدار األونكتداد 

 . "د لسياسات العلم والتكنولوجيا والبتكارلسياسات تنظيم املشاريع، وإطار األونكتا
وتندداول اخلدد اء باستفا ددة املسددولتن الرئيسدديتن التدداليتن اللتددن حدددداما األمانددة وسددا وا  -2

يف إثرائهمددا: تقيدديم  صددلة إصددالت اتفاقددات السددتثمار الدوليددة، وتنظدديم املشدداريع مددن أجددل بندداء 
ا يتعلدق بتنفيدس أطددر السياسدات الثالثدة وسدّلووا األ ددواء القددرات اإلنتاجيدة. وتبدادلوا اخلدد ات فيمد

علددد  اتدددالت األخدددره مو دددع الهتمدددا  الددديت سدددُينظر فيهدددا مسدددتقبالا. و دددم الجتمددداع مدددا يزيدددد 
دولدة  51خبري، بينهم صانعو سياسات ومندوبوا يتخسوا من جنيدف مقدراا  دم مدن  100 عل 

، إىل جاندب ثثلدن مدن القوداع اخلدا  منظمة دولية وست منظمات غدري حكوميدة 15عضواا، و
خبددرياا عدد  مددى ر علدد  رتددبكة اإلن نددت خددالل  80وأكددادنيين. وانضددم إىل الجتمدداع أيضدداا  ددو 

 اجللستن غري الرمسيتن األوىل والثانية. 

 موجز الرئيس -أوالا  
 البيانات االفتتاحية  -ألف 

اخل اء سيشّكل خووة حتضريية للددورة  أفاد األمن العا  يف بيانف الفتتاحي بوا اجتماع -3
الرابعددة عشددرة ملددى ر األمدددم املتحدددة للتجددارة والتنميددة عاألونكتددداد الرابددع عشددر  وقددد  اإلسدددهامات 

 الرئيسية ألطر سياسات األونكتاد باجتاه حتقيق أهدا  التنمية املستدامة. 
ة، أرتدار األمدن العدا  وفيما يتعلق بإطدار سياسدات السدتثمار مدن أجدل التنميدة املسدتدام -4

إىل أا الدول واجلهدات صداحبة املصدلحة هدي احملدرئ الرئيسدي لعمليدة إصدالت اتفاقدات السدتثمار 
الدولية. ويف إطار دعم هسه اجلهود، و ع األونكتاد إطدار السياسدات العامدة وخارطدة طريدق مدن 

السددتثمار الدوليددة أجددل إصددالت اتفاقددات السددتثمار الدوليددة. ولحدد  األمددن العددا  أا اتفاقددات 
اجلديدة تستخد  بشكل متزايدد لةدة مواتيدة للتنميدة املسدتدامة، مدا يددل علد  أا إصدالت اتفاقدات 

 الستثمار الدولية يتمارت  مع الضرورات احلالية للتنمية املستدامة. 
وأرتار إىل  رورة بدسل جهدود متضدافرة يف إطدار العمدل مدن أجدل حتقيدق أهددا  التنميدة  -5

تنفيس جددول أعمدال تنظديم املشداريع ييدز يعدزم بعضدهما بعضداا. ول بدد للحكومدات املستدامة و 
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أا تضدددع، يف إطدددار رتدددراكة مدددع اجلهدددات األخدددره صددداحبة املصدددلحة، اسددد اتيجيات طويلدددة املدددده 
وسياسددددات  كينيددددة ومشدددداريع لبندددداء القدددددرات مددددن أجددددل حتفيددددز تنظدددديم املشدددداريع وبددددرامج لتوددددوير 

املىسسات الصةرية واملتوسوة احلجدم. ويددعو إطدار سياسدات تنظديم املىسسات املتناهية الصةر و 
، إىل األخدددس بدددنهج رتدددامل إماء 2012املشددداريع، الدددس  و دددعف األونكتددداد وبددددأ تنفيدددسه مندددس عدددا  

مساعدة صناع السياسات يف حتديد وو ع وتوبيق تددابري السياسدة العامدة مدن أجدل دعدم تنظديم 
طنيددددة، ويسدددداهم يف تيسددددري النتقدددال  ددددو اقتصدددداد أكثددددر املشددداريع يددددا يتمارتدددد  مددددع األولويدددات الو 

ديناميكية واستدامة ومشولا. أما خبصو  بناء القدرات، فقدد أرتدار األمدن العدا  إىل  درورة بدسل 
جهددود  ددددة ملسدداعدة احلكومددات واجلهددات األخددره صدداحبة املصددلحة يف تيسددري توددوير مهددارات 

ليدة املتناهيدة الصدةر واملىسسدات الصدةرية واملتوسدوة تنظيم املشاريع والنهوض بقدرة املىسسات احمل
احلجدددم علددد  النددددماا يف سالسدددل القيمدددة العامليدددة يدددا ددددد  عمليدددة التنميدددة. وقدددد سددداعد برندددامج 
األونكتاد الرئيسي بشوا تووير ريادة األعمال عبرنامج إم يتيك  يف حتقيق هسه األهدا . وقال 

واع األعمال، اليت تنظم كدل سدنتن، تسدلأل األ دواء علد  إا مبادرة جائزة إم يتيك للنساء يف ق
عمددل صدداحبات املشدداريع الناجحددات الددالس تدددرجن يف سددلم رتددب برنددامج إم يتيددك. وستشددكل 

، املقددرر تنظيمهددا خددالل األونكتدداد الرابددع عشددر، مناسددبة إلبددرام مددده مسددا ة 2016جددائزة عددا  
 برنامج إم يتيك يف  كن املرأة. 

األمن العا  إىل مسولة العلم والتكنولوجيا والبتكار ورتدد عل  الدور الرئيسي مث انتقل  -6
الس  تىديف السياسات الفعالة يف جمال العلم والتكنولوجيا والبتكار  و حتقيق النمو القتصاد  
والتنميددة، وأكددد علدد  أا القدددرة علدد  توبيددق املعددار  علدد  اإلنتدداا توبيقدداا فعددالا أصددبحت تتسددم 

ة متزايدددة يف حتفيددز عمليددة التةيددري ا يكلددي يف القتصدداد. وقددد رتددجع األونكتدداد علدد  تعمدديم بو يدد
وهددو ملتددز  بددوداء دور  2015منظددور العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار يف خوددة التنميددة ملددا بعددد عددا  

نشددأل يف آليددة تيسددري التكنولوجيددا بوصددفها عنصددراا مهمدداا يف خوددة عمددل أديددس أبابددا الصددادرة عددن 
. ولددده دراسددة أطددر 2030 ر الدددويل الثالددز لتمويددل التنميددة وخوددة التنميددة املسددتدامة لعددا  املددى 

السياسدة العامدة الدديت نيكدن أا تدددعم تنميدة القددرات الوطنيددة يف جمدايل التكنولوجيددا والبتكدار،  ددة 
مسددولتاا مهمتدداا ل بددد مددن و ددعهما يف العتبددار. أولا إا البتكددار داخددل الشددركات    ددد  
عمومدداا يف سددياز معددزول، وإطددا يف إطددار منظومددات أو رتددبكات، وبالتددايل كدداا ل بددد مددن تنفيددس 
سياسات اد  إىل تعزيز تلك املنظومات. ثانياا، ملا كانت سياسة العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار 
سياسة رتاملة لقواعات عديدة، وجب إرترائ جهات فاعلة خمتلفة من قواعات متنوعة، فضدالا 

ائ ومارات حكوميددة عديدددة. و ددسا السددبب، يتسددم عنصددرا التسدداز والتنسدديق باأل يددة. عددن إرتددر 
ويوفر هسا الدنهج مبدادمي نيكدن الس رتداد  دا يف تصدميم أطدر فعالدة للسياسدات العامدة مدن أجدل 
إدارة البتكدددار. ومدددع هدددسا، ل يدددزال هندددائ إمكانيدددات عديددددة لتنظددديم عمليدددة تصدددميم السياسدددات 

ألمددن العددا  إىل أا الجتمدداع نيكددن أا  دددد دروسدداا إ ددافية يف هددسا املضددمار وتنفيددسها. وأرتددار ا
ويتدديا الفرصددة لتقاسددم اخلدد ات الوطنيددة يف جمددال تصددميم وتنفيددس أطددر السياسددات العامددة املتعلقددة 

 بالعلم والتكنولوجيا والبتكار. 
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د علدد  مددن جدددول األعمددال، ورتددد 3مث عددرض مدددير رتددعبة السددتثمار واملشدداريع البنددد  -7
أ ية صياغة جيل جديد من سياسات الستثمار تكوا قادرة عل  تعبئة الستثمارات وتوجيههدا 
 ددو القواعددات الرئيسددية للتنميددة املسددتدامة، وذلددك يف  ددوء الحتياجددات مددن التمويددل مددن أجددل 
أهددددا  التنميدددة املسدددتدامة. وأرتدددار مددددير الشدددعبة إىل أا الوقدددت قدددد حددداا لتقيددديم  صدددلة اجلهدددود 

عامليددة املتواصددلة إلصددالت نظددا  اتفاقددات السددتثمار الدوليددة، سدديما أا املو ددوع يتصدددر جددداول ال
ددد هددسا التوجددف خوددة  أعمددال صددنع السياسددات لددده بلددداا عديدددة يف خمتلددف أ دداء العددا . وجُتس 
عمددل أديددس أبابددا الدديت ورد فيهددا أا الدددول األعضدداء يف األمددم املتحدددة سددو  "تسددع  إىل صددو  

ارية واستثمارية توفر الضمانات املناسبة بةية عد  تقييد السياسات واللوائا احمللية من اتفاقات جت
أجددل املصددلحة العامددة" والدديت تولددب إىل األونكتدداد أا يواصددل تنفيددس برناجمددف القددائم لالجتماعددات 

  . 91واملشاورات بشوا اتفاقات الستثمار عالفقرة 
لديت  خضدت عنهدا البحدو  الديت أجراهدا األونكتداد وقد  مددير الشدعبة النتدائج الرئيسدية ا -8

بشددوا الجتاهددات احلديثددة يف صددنع سياسددات السددتثمار علدد  الصددعيد الدددويل وإصددالت اتفاقددات 
معاهددددة  3 280السدددتثمار الدوليدددة. ويتكدددوا النظدددا  احلدددايل لتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة مدددن 

اتفاقاا اقتصادياا تتضمن أحكاماا تتعلق  350معاهدة استثمار ثنائية وما يزيد عل   2 930 ع و
اتفاقددداا جديدددداا مددددن  24أُبدددر   2015بالسدددتثمار عاتفاقدددات اسدددتثمار دوليدددة أخددددره  . ويف عدددا  

اتفاقدداا مددن اتفاقددات السددتثمار  14معاهدددات اسددتثمار ثنائيددة و 10اتفاقددات السددتثمار الدوليددة ع
  لتفاقات الستثمار الدولية األخره العددد الدولية األخره . وللمرة األوىل، جتاوم العدد السنو 

السدددنو  ملعاهددددات السدددتثمار الثنائيدددة، مدددا يىكدددد أا البلدددداا بددددأت تعتمدددد بشدددكل متزايدددد  جددداا 
 متكامالا إماء قضايا التجارة والستثمار. 

وحظيدددت اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة باهتمدددا  عددددا  واسدددع النوددداز كنتيجدددة لعددددد مددددن  -9
سددديما فيمدددا يتعلدددق  بالنظدددا . وتزايدددد هدددسا الهتمدددا  خدددالل السدددنوات األخدددرية ول القضدددايا املتصدددلة

بالتفدداوض علدد  التفاقدددات اإلقليميددة الكددد ه، مثددل اتفدداز رتدددراكة احملدديأل ا دددادمي واتفدداز رتدددراكة 
التجدارة والسدتثمار عدد  األطلسدي. وأرتدار مدددير الشدعبة إىل أا تسدوية املنامعددات بدن املسددتثمرين 

، 2015ب ما يقدال، القضدية األكثدر إثدارة للجددل يف هدسا النقداع. ففدي عدا  والدول هي، حس
حالة  70بلغ عدد احلالت املتعلقة بتسوية منامعات بن مستثمرين ودول رقماا قياسياا وصل إىل 

  1معروفدة تتعلددق بتسدوية منامعددات بدن دول ومسددتثمرين عمدالا باتفاقددات اسدتثمار دوليددة. ويلددول 
بلدددغ العددددد اإلالدددايل حلدددالت التحكددديم يف منامعدددات بدددن مسدددتثمرين  2016ر كدددانوا الثان/ينددداي

حالددة. ويف خمتلددف أرجدداء العددا ، بلددغ عدددد البلددداا الدديت مشلتهددا دعددوه أو أكثددر  700ودول  ددو 
 بلداا.  107يف إطار تسوية املنامعات بن املستثمرين والدول 

الت اتفاقدات السدتثمار الدوليدة أكدد  ولح  مدير الشدعبة أا التقيديم األويل لعمليدة إصد -10
اجلهددود املبسولددة علدد  اليددع مسددتويات احلكددم مددن أجددل إنشدداء نظددا  لتفاقددات السددتثمار الدوليددة 

، 2012يكددوا أكثددر مواتدداة للتنميددة املسددتدامة. ومنددس إطددالز إطددار سياسددات السددتثمار يف عددا  
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تثمار الدوليددة علدد  خمتلددف بلددداا يف عمليددة إصددالت اتفاقددات السدد 110رتددارئ مددا ل يقددل عددن 
املسددتويات. ورغددم مددا ُأحددرم مددن تقددد  كبددري، ل يددزال هنددائ عمددل كثددري ينبةددي إ ددامه. وملسدداعدة 
البلداا يف جهودها، و ع األونكتاد خارطدة طريدق إلصدالت اتفاقدات السدتثمار الدوليدة تتضدمن 

سددات علدد  الصددعد سددتة مبددادمي توجيهيددة عامددة تتندداول أعمددال اإلصددالت فيمددا يتعلددق بصددنع السيا
الددوطو والثنددائي واإلقليمددي واملتعدددد األطددرا  وتةوددي اتددالت الرئيسددية اخلمسددة التاليددة:  ددماا 
احلق يف التنظديم مدع تدوفري احلمايدةف وكفالدة السدتثمار املسدىولف وحتسدن آليدات تسدوية املنامعدات 

  النظا . املتعلقة بالستثماراتف وتشجيع الستثمار وتيسريهف وتعزيز التساز يف
واختددتم مدددير الشددعبة بيانددف بالتوكيددد علدد  أا األخددس بددنهج مشدد ئ علدد  اليددع الصددعد  -11

عالدددوطو والثندددائي واإلقليمدددي واملتعددددد األطدددرا   وحدددده كفيدددل بو دددع نظدددا  لتفاقدددات السدددتثمار 
 الدوليددة يسددتويف رتددروق السددتقرار والو ددوت والقدددرة علدد  التنبددى الدديت مددن رتددو ا أا تسدداعد اليددع
اجلهات صاحبة املصلحة يف حتقيق ا د  املنشود املتمثل يف تسخري عالقات السدتثمار الدوليدة 
بوريقددة فعالددة مددن أجددل حتقيددق التنميددة املسددتدامة. وأكددد مددن جديددد أا األونكتدداد علدد  اسددتعداد 

د الوويلة لتقدمي الدعم الالم  يف هسا املضمار إىل أوساق الستثمار والتنمية، م ماا جتربة األونكتا
يف تنفيس برندامج عملدف املتعلدق باتفاقدات السدتثمار الدوليدة. ودعدا أوسداق السدتثمار والتنميدة إىل 

 وم/يوليدددف يف إطدددار  19املشددداركة يف املدددى ر املعدددو باتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة املقدددرر عقدددده يف 
املى ر سيكوا املناسدبة  ، مىكداا أا هسا2014واألونكتاد  2016منتده الستثمار العاملي لعا  

التاليددة للتوصددل إىل مسددتوها جديددد مددن التوافددق فيمددا يتعلددق بإصددالت اتفاقددات السددتثمار الدوليددة 
 عل  الصعيد العاملي. 

االستثمار واالبتكار وتنظيي  المشياريع مين أجيل بنياء القيدرات اإلنتاجيية والتنميية  -باء 
  المستدامة 

 من جدول األعمال  3عالبند 

 تقيي  عملية إصالح اتفاقات االستثمار الدولية  -1 
 إصالت اتفاقات الستثمار الدولية عل  خمتلف مستويات احلكم   

ركددزت اجللسددتاا غددري الددرمسيتن األوىل والثانيددة علدد  إصددالت اتفاقددات السددتثمار الدوليددة.  -12
ا  اتفاقددات السددتثمار وتبددادل اخلدد اء جتددار م فيمددا يتعلددق بدداجلهود املتواصددلة مددن أجددل إصددالت نظدد

الدوليددددة مددددن منظددددور قوددددر  وإقليمددددي ومددددن ماويددددة نظددددر اجلهددددات صدددداحبة املصددددلحة. واستعر ددددوا 
بالتفصدديل ُ جهددم إماء إصددالت اتفاقددات السددتثمار الدوليددة والتقددد  احملددرم حدد  ا ا والتحددديات 

ة جاريدة، وبالتدايل املع  ة. واتفق معظم اخل اء عل  أا عملية إصالت اتفاقات السدتثمار الدوليد
  تعددد مسددولة إجددراء اإلصددالت مددن عدمددف مسددولة موروحددة. وأيدددوا الددرأ  الددس  مفدداده أا هنددائ 
حاجددة ملحددة إلجددراء إصددالت منهجددي لنظددا  اتفاقددات السددتثمار الدوليددة مددن أجددل مواءمتددف مددع 

 الضرورات احلالية للتنمية املستدامة وكسلك مع أهدا  التنمية املستدامة. 
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 ياا الوطو والثنائياملستو   
فيمددا يتعلددق بالتقددد  احملددرم وطنيدداا باجتدداه إ ددام اإلصددالت، أفدداد العديددد مددن املندددوبن بددوا  -13

حكومات بلددا م قدد استعر دت يف الفد ة األخدرية رتدبكااا لعقدود السدتثمار الدوليدة واعتمددت 
قددد رتددرعت حكومددات معاهدددات اسددتثمار ثنائيددة طوذجيددة جديدددة أو نّقحددت النمدداذا السددابقة. و 

عدددة يف عمليددات السددتعراض هددسه. ولحدد  خدد اء كثددريوا أا  تويددات النمدداذا اجلديدددة تسددتند 
إىل إطدار سياسدات السدتثمار وتتفدق مدع خيددارات السياسدة العامدة الدواردة يف خارطدة الوريدق الدديت 

لسددتثمار و ددعها األونكتدداد. واستشددهد عدددة مندددوبن أيضدداا بالتفدداز الدددويل النمددوذجي بشددوا ا
من أجل التنمية املستدامة الس  و عف املعهدد الددويل للتنميدة املسدتدامة، كمدا استشدهدوا بدودوات 
السياسددة العامددة الددديت و ددعتها منظمددة التعددداوا والتنميددة يف امليددداا القتصددداد  فضددالا عددن الدددنهج 

ختال  بن طاذا اجلديد لالحتاد األورويب، بوصفها نقاطاا مرجعيةا. وناقش بعض اخل اء أوجف ال
اتفاقدددات السددددتثمار الدوليددددة اجلديدددددة واملعاهددددات احلديثددددة مددددن حيددددز مدددا تتضددددمنف مددددن عناصددددر 

 إصالت، وأرتاروا إىل تنوع النُدُهج املتبعة إماء عملية إصالت اتفاقات الستثمار الدولية. 
يد القودر  وتقاسم العديد من املنددوبن جتدار م فيمدا يتعلدق بداجلهود املبسولدة علد  الصدع -14

لتحليددل اتفاقددات السددتثمار الدوليددة القائمددة مددن أجددل تعددديل تلددك التفاقددات أو إعددادة التفدداوض 
عليهددا أو إ دداء العمددل  ددا،  ددمن أسددباب أخددره. وأعددرب عدددد قليددل مددن املندددوبن عددن تقددديرهم 

اخلاصدددة للمسددداعدة املقدمدددة مدددن األونكتددداد يف حتليدددل احملتدددوه الفدددو لتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة 
ببلدددا م ويف تقدددمي توصدديات ذات منحدد  عملددي يف جمددال السياسددات العامددة مددن أجددل إصددالت 
املعاهددات القائمددة وجعلهدا موجهددة أكثدر  ددو حتقيدق التنميددة املسدتدامة. وأرتددار منددوبوا عدددة إىل 
اعتددددزا  حكومددددات بلدددددا م إعددددادة التفدددداوض علدددد  بعددددض املعاهدددددات يف حددددن أرتددددارت قلددددة مددددن 

دددست مدددن أجدددل إ ددداء معاهددددات يف إطدددار عمليدددات اسدددتعراض اتفاقدددات املنددددوبن إ ىل قدددرارات ات 
الستثمار الدولية وو ع  وا جديدة. ولح  العديدد مدن املنددوبن أا الدنهج املتبعدة يف بلددا م 
إماء عملية اإلصالت تستجيب للدروس املستفادة من إجدراءات التحكديم بدن املسدتثمرين والددول 

 ساس معاهدات أو تراعي تلك الدروس.القائمة عل  أ
ونددداقش املنددددوبوا أيضددداا أ يدددة مشددداركة اجلهدددات صددداحبة املصدددلحة يف عمليدددات إصدددالت  -15

اتفاقدددددات السددددددتثمار الدوليددددددة. وأرتددددددار عدددددددة منددددددوبن إىل أا املشدددددداورات مددددددع اجلهددددددات املعنيددددددة 
ليدة واألوسداق األكادنييدة، بالستثمار، يدا يف ذلدك القوداع اخلدا  واتتمدع املددن واتتمعدات احمل

تتسم بو ية بالةة للتوصل إىل توافق يف ا راء بشوا األهدا  الرئيسية لصدنع السياسدات املتعلقدة 
بالسدددددتثمار، يدددددا يشدددددمل الدددددنهج العدددددا  إماء اتفاقدددددات السدددددتثمار الدوليدددددة و تويدددددات املعاهددددددات 

 النموذجية واتفاقات الستثمار الدولية املستقبلية.
وفيمدددا ددددى احملتدددوه، يشدددتمل معظدددم اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة النموذجيدددة اجلديددددة  -16

املشار إليها واملعاهددات امل مدة حدديثاا بعضداا مدن العناصدر التاليدة أو اليعهدا، مدا يددل علد  وجدود 
عدددد متزايددد مددن السددمات املواتيددة للتنميددة املسددتدامة يف اتفاقددات السددتثمار الدوليددة: إرتددارات إىل 
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دا  التنميددة املسددتدامة وأحكددا  بشددوا القضددايا البيئيددة والجتماعيددة أو املسددىولية الجتماعيدددة أهدد
للشركاتف و دمانات تكفدل احلدق يف التنظديم، يدا يف ذلدك اسدتثناءات تتعلدق بالسياسدات العامدة 
أو بوممددددات ميددددزاا املدددددفوعاتف وتو دددديا تعريددددف املعددددايري املتعلقددددة يعاملددددة السددددتثمار واتفاقددددات 

سدددتثمار الدوليدددة، مدددن قبيدددل املعاملدددة املنصدددفة والعادلدددة، ومعاملدددة الدولدددة األوىل بالرعايدددة، وندددزع ال
امللكيددة غددري املبارتددرف وحتسددن األحكددا  الدديت تددنظم تسددوية املنامعددات املتعلقددة بالسددتثمار، يددا يشددمل 

ثمار أو إىل عناصددر اددد  إىل احلددد مددن التعددرض إلجددراءات التحكدديم يف املنامعددات املتعلقددة بالسددت
ميدددادة الشدددفافية. وإ دددافة إىل ذلدددك، سدددلأل بعدددض املنددددوبن الضدددوء علددد  إدراا رتدددرق احلرمددداا مدددن 
املنافع، وإسدقاق الشدرق اجلدامع، والستعا دة عدن املعاملدة املنصدفة والعادلدة. وأعدرب عددد قليدل مدن 

بالسياسدة العامدة اخل اء عدن النشدةال مدن أا األحكدا  الةامضدة ذات الصدلة بالسدتثناءات املتعلقدة 
 واملسىولية الجتماعية للشركات نيكن أا تضعف القيمة احلمائية لتفاقات الستثمار الدولية.

ورتددددددد عددددددة خددددد اء علددددد  أ يدددددة النظدددددر يف و دددددع آليدددددات مدددددن أجدددددل التسدددددوية املبكدددددرة  -17
 للمنامعدددددات، مدددددن قبيدددددل ا ليدددددات البديلدددددة لتسدددددوية املنامعدددددات والوسددددداطة، وآليدددددة ل ندددددسار املبكدددددر
ددز البحددو  واإلررتددادات املتعلقددة بالسياسددة العامددة  للموالبددات، ومنددع املوالبددات. واق حددوا أا ترك 
مستقبالا عل  هسه القضايا. وأرتار عدة خ اء إىل أنف سيكوا من املفيد و دع أحكدا  مدن أجدل 
 الددرفض املبكددر للموالبددات الدديت ل تقددو  علدد  أسدداس قددانون. ولحدد  عدددد قليددل مددن املندددوبن أا
حكومات بلدا م تصدت إلجراءات متوامية يف إطار معاهدات جديدة وأفادوا بوا هدسه املسدولة 
تثددري بعددض الشددواغل. وإ ددافة إىل ذلددك، أرتددارت قلددة مددن اخلدد اء إىل إدراا أحكددا  جتيددز للدددول 
تقدمي طلبات مضادة. وأفاد أحد املندوبن أا حكومة بالده   تدرا إجراء تسوية املنامعات بن 

سددتثمرين والدددول يف املعاهدددات. يف حددن لحدد  مندددوب آخددر أا هددسا اإلجددراء يددرد يف بعددض امل
املعاهدددددات ل اليعهددددا. وأمددددا  التفسددددريات املختلفددددة الدددديت قددددد تصددددل إليهددددا احملدددداكم الدددديت تنظددددر يف 
املنامعات بن املستثمرين والددول، لحد  عددد قليدل مدن املنددوبن أا هدسا الخدتال  ل يشدك ل 

 ق ألا تلك املنامعات تنشو عن معاهدات وظرو  خمتلفة.مصدر قل
وأعدددرب بعدددض اخلددد اء عدددن رأ  مفددداده أا إجدددراء تسدددوية املنامعدددات املتعلقدددة بالسدددتثمار  -18

ينبةددي أا يشددمل اجلهددات صدداحبة املصددلحة الدديت تتددوثر بالسددتثمارات. وسددّلأل عدددة خدد اء الضددوء 
ا اللتزامددددات املتعلقددددة يقددددوز اإلنسدددداا علدددد   ددددرورة أا توخددددس سياسددددات السددددتثمار يف احلسددددبا

واملسىوليات املشد كة بدن خمتلدف اجلهدات الفاعلدة، يدا يف ذلدك الددول واملسدتثمروا. وأرتداروا إىل 
واجددب الدددول أا تددنظم وفقدداا ملبددادمي األمددم املتحدددة التوجيهيددة بشددوا األعمددال التجاريددة وحقددوز 

 عدن بدالغ القلدق إماء ا ثدار السدلبية الديت اإلنساا ومبدأ الوصول إىل سبيل انتصا . وأعرب خبري
 نيكن أا تلحق يقوز الشعوب األصلية جراء الستثمار األجنيب.

وأبرم اخل اء  رورة التوفيق بن محاية املستثمرين واملصاحل العامدة، ويف الوقدت ذاتدف اعتد   -19
للدددنهج املتبعدددة إماء الكثدددريوا أا املهمدددة صدددعبة. ورتددددد عددددد كبدددري مدددن املنددددوبن علددد  أندددف ينبةدددي 
 اتفاقات الستثمار الدولية أا تكوا متوافقة مع الس اتيجيات اإلطائية الوطنية.
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ولحدد  خدد اء كثددريوا أا املعاهدددات احلديثددة والتنقيحددات الدديت أُدخلددت علدد  التفاقددات  -20
مدن أجدل جتسديد  النموذجية قد بّينت أا نية الدولة تتجف  و التحدر ئ باجتداه اسدتثمار أكثدر توامنداا 

طاذا التنمية املستدامة بدلا من ال كيز حصراا عل  محاية الستثمارات. واستشهد عدد قليل من 
اخلددد اء بنمدددوذا اتفددداز تيسدددري التعددداوا والسدددتثمار يف ال اميدددل كمثدددل علددد  طدددوذا بدددديل لنمددداذا 

 احلماية عفقأل .
دوليددددة تشددددكل أداة هامددددة حلمايددددة واعتدددد  العديددددد مددددن اخلدددد اء أا اتفاقددددات السددددتثمار ال -21

الستثمار األجنيب املبارتر وجسبدف. وأ دا  عددة خد اء أا اتفاقدات السدتثمار الدوليدة ينبةدي أا 
تكفل محاية قوية لالستثمارات وتتضمن إجراءا يتعلق بتسوية املنامعات املتعلقدة بالسدتثمار. ومدع 

وجدود عالقدة بدن اتفاقدات السدتثمار ذلك، أرتار بعض اخل اء إىل عد  توافر أدلدة وا دحة علد  
الدوليدددة والسدددتثمار األجندددديب املبارتدددر واعتدددد وا أا عوامدددل أخدددره وأدوات السياسددددة العامدددة تتسددددم 

 أك . بو ية
ويف إطار مناقشة احلاجة إىل و ع قواعد تتسم بفعالية أك  لتشجيع الستثمار مدن أجدل  -22

سددتدامة، أكددد عدددة خدد اء علدد  أ يددة ايئددة منددا  سددليم التنميددة املسددتدامة و ويددل أهدددا  التنميددة امل
لالسددتثمار. ومددن األمثلددة الدديت قُددد مت يف هددسا السددياز، تدددابري تيسددري السددتثمار مددن أجددل احلددد مددن 
تكاليف املعامالت التجارية، وتسليل العقبات اإلدارية، وإجدراءات احلصدول علد  التورتدريات اخلاصدة 

مدن اخلد اء أا وكدالت تشدجيع السدتثمار تدىد  دوراا هامداا  بوصحاب األعمال. ولح  عدد قليل
يف هدددسا املضدددمار. ويف الوقدددت نفسدددف، وكمدددا أكدددد ذلدددك بعدددض اخلددد اء، مدددن املهدددم إدراا املزيدددد مدددن 
األحكا  املتعلقة بتشجيع السدتثمار يف اتفاقدات السدتثمار الدوليدة. وأبلدغ عددد قليدل مدن املنددوبن 

 الفدددد ة األخددددرية، أو تنددددو  أا تعتمددددد يف وقددددت قريددددب، قددددوانن أا حكومددددات بلدددددا م اعتمدددددت يف
 جديدة لتحسن منا  األعمال التجارية من أجل املستثمرين األجانب واحمللين.

 املستوه اإلقليمي  
ونددددداقش اخلددددد اء التفاعدددددل بدددددن جهدددددود اإلصدددددالت علددددد  الصدددددعيدين الدددددوطو واإلقليمدددددي.  -23

ت جهددود اإلصددالت املختلفددة تنوددو  علدد  خوددر ميددادة وتسدداءلت قلددة مددن املندددوبن عمددا إذا كاندد
جتزئة نظا  اتفاقات الستثمار الدولية واستفسدرت عدن اخلودوات املمكدن اتاذهدا لزيدادة التسداز 
عل  الصعيد اإلقليمي أو العاملي. وتقاسم خ اء عدة خد اام يف و دع طداذا أو  دج معاهددات 

 النهج اجلديد لالحتاد األورويب إماء الستثمار وإىل الستثمار عل  الصعيد اإلقليمي، مشريين إىل
طاذا ومعاهدات جير  و عها عل  الصعيد اإلقليمي، يا يف ذلدك النمداذا واملعاهددات اخلاصدة 
باجلماعددددة الكاريبيددددة والسددددوز املشدددد كة لشددددرز أفريقيددددا واجلنددددوب األفريقددددي والاعددددة رتددددرز أفريقيددددا 

 واجلماعة اإلطائية للجنوب األفريقي.
وفيمددا يتعلددق خبوددوات اإلصددالت املتخددسة علدد  صددعيد الحتدداد األورويب، أيّددد العديددد مددن  -24

املندوبن فكرة إنشاء نظا  جديد للمحاكم املتخصصة يف قضدايا السدتثمار يتشدكل مدن  كمدة 
ابتدائية و كمة استئنا  تتوىل األطرا  املتعاقددة تعيدن أعضدائهما. وأرتدار منددوبوا كثدريوا إىل 
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ز التجدارة احلدرة بدن الحتداد األورويب وفييدت ندا  وإىل التفداز القتصداد  والتجدار  الشدامل اتفا
بدن كنددا والحتدداد األورويب، و دا اتفاقداا يوخددساا  دسا الدنهج اجلديددد. وُأرتدري أيضداا إىل أا الددنهج 

طدار سياسدات اجلديد لالحتاد األورويب يتوافق إىل حد بعيدد مدع اإلجدراءات الدواردة بالتفصديل يف إ
السدددتثمار وخارطدددة الوريدددق. وأعدددرب بعدددض اخلددد اء عدددن النشدددةال إماء نظدددا  احملددداكم أو ا يئدددات 
القضددائية املتخصصددة يف قضددايا السددتثمار الددس  ينشددده الحتدداد األورويب. واقدد ت أحددد املندددوبن 

رترائ بلدداا و ع اتفاقية دولية جديدة تنى عل  إنشاء  كمة دائمة باعتباره احلل األنسب، إل
 غري أعضاء يف الحتاد األورويب عل  سبيل املثال.

وناقش بعض اخل اء  توه اتفاز رتراكة احمليأل ا ادمي. وبينما أعربت قلة مدن املنددوبن  -25
عددن رأ  مفدداده أا هددسا التفدداز تضددمن صددياغة  ّسددنة فيمددا يتعلددق باملعددايري الرئيسددية لتفاقددات 

اخلددد اء أا التفددداز نيكدددن وصدددفف باتفددداز حلمايدددة السدددتثمار ذ   السدددتثمار الرئيسدددية، أفددداد أحدددد
نواز واسع ول ينى عل   مانات مالئمة تكفل احلق يف التنظيم. وُأرتري أيضاا إىل املفاو ات 

 اخلاصة بشراكة التجارة والستثمار ع  األطلسي.
 املستوه املتعدد األطرا   

احملددرم علد  املسدتوه املتعدددد األطدرا ، وناقشددوا مث انتقدل اخلد اء إىل احلددديز عدن التقدد   -26
قواعددد الشددفافية يف التحكدديم التعاهددد  بددن املسددتثمرين والدددول الدديت و ددعتها جلنددة األمددم املتحدددة 
للقددددانوا التجددددار  الدددددويل والتفاقيددددة ذات الصددددلة بشددددوا الشددددفافية يف التحكدددديم التعاهددددد  بددددن 

لشددددفافية . وأرتددددارت قلددددة مددددن املندددددوبن إىل أا املسددددتثمرين والدددددول عاتفاقيددددة موريشدددديوس بشددددوا ا
حكومددات بلدددا م وقعددت التفاقيددة، يف حددن أعلنددت مندوبددة أا حكومددة بلدددها بصدددد النظددر يف 

 اعتماد التفاقية من عدمف.
وطلدددب العديدددد مدددن اخلددد اء إىل األونكتددداد أا يواصدددل عملدددف يف جمدددال إصدددالت اتفاقدددات  -27

لددد  دور األونكتددداد بوصدددفف منددد اا متعددددد األطدددرا  ورتدددامالا السدددتثمار الدوليدددة وسدددلووا الضدددوء ع
للجميدع مدن أجدل تقاسدم اخلد ات يف مدا يتعلدق بقضدايا إصدالت اتفاقدات السدتثمار الدوليددة. ويف 
هددسا السددياز، أرتددار العديددد مددن اخلدد اء إىل إطددار سياسددات السددتثمار وخارطددة الوريددق بوصددفهما 

سددة العامددة مددن أجددل مواصددلة املسدداعي صددوب إنشدداء أداتددن مهمتددن ومفيدددتن مددن أدوات السيا
نظا  لالسدتثمارات الدوليدة  قدق قددراا أكد  مدن التدواما. وإ دافة إىل ذلدك، طلدب عددة منددوبن 
إىل األونكتددداد أا يواصدددل تعزيدددز مسددداعدتف التقنيدددة وأنشدددوتف يف جمدددال بنددداء القددددرات ذات الصدددلة 

 ية املستدامة.بإصالت اتفاقات الستثمار الدولية من أجل التنم
وأرتدددار مددددير رتدددعبة السدددتثمار واملشددداريع يف مالحظاتدددف اخلتاميدددة إىل أا مناقشدددة اخلددد اء  -28

بينت أا جهود اإلصالت جارية عل  اليع مستويات صنع السياسات. ولحد  أا هندائ توافقداا 
 محايدة السدتثمارات عاملياا يف ا راء جلعل النظا  القائم أكثر مواتاةا للتنمية املستدامة وللتوفيق بن

واحلددق يف التنظدديم. وأكددد علدد  احلاجددة إىل اتبدداع  ددج مشددويل وإىل تضددافر اجلهددود واقدد ت أا يددوفر 
األونكتدداد، إىل جانددب منظمددات دوليددة أخددره، مندد اا لبلددورة ر يددة مشدد كة بشددوا الوجهددة املسددتقبلية 
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شددداطاا لتشدددجيع السدددتثمار لنظدددا  اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة. وحدددز علددد  اتددداذ إجدددراءات أكثدددر ن
وتيسريه من أجل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة. وقدال إا اخلودوة املقبلدة هدي و دع خودأل العمدل 
مو ع التوبيق. ويف اخلتا ، أكد مدير الشعبة عل  مزايا النموذا البتكدار  لجتمداع اخلد اء الدس  

 ع  مى ر عل  رتبكة اإلن نت. مسا ملشاركن من اليع أ اء العا  بالنضما  إىل املناقشة
أطييير سياسيييات العلييي  والتكنولوجييييا واالبتكيييار مييين أجيييل بنييياء القيييدرات اإلنتاجيييية والتنميييية  -2 

 المستدامة
استعر ت األماندة، يف معدرض افتتدات اجللسدة غدري الرمسيدة الثالثدة، تودور عمدل األونكتداد  -29

لت قضددية التكنولوجيددا جددزءاا مددن وليددة يف جمددال سياسددة العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار. فقددد رتددك
، وا ددولع األونكتدداد بدددور اجلهددة املسددىولة داخددل منظومددة 1964األونكتدداد منددس إنشددائف يف عددا  

األمم املتحدة عن تنسيق املعاجلة املتكاملدة ملسدائل التجدارة والتنميدة ومدا يدرتبأل  دا مدن مسدائل يف 
الستينات والسبعينات من القرا املا ي رتكل جمالت التمويل والتكنولوجيا والستثمار. وخالل 

الوصول إىل التكنولوجيا جمدال ال كيدز األصدلي لكونكتداد يف هدسا املضدمار، مث انتقدل جمدال ال كيدز 
خالل الثمانينات مدن القدرا املا دي باجتداه بنداء القددرات احملليدة مدن أجدل نقدل التكنولوجيدا ليمتدد 

اجلهددود الراميددة إىل و ددع نظددم وطنيددة لالبتكددار. وقددد  يف التسددعينات مددن القددرا املا ددي إىل دعددم
جّسدت هسه التحولت التحرر املتزايد للبيئة القتصادية الدولية وأكدت احلاجة إىل بناء قددرات 
تكنولوجية من أجل تعزيز القدرة عل  املنافسة عل  الصعيد الدويل. و ة يف الوقت الراهن حاجدة 

لتكنولوجيدا والبتكدار عنصدراا مركزيداا يف السياسدة اإلطائيدة يف إىل منعوف جديد جيعل مدن العلدم وا
واألهددا  اإلطائيدة لكلفيدة، و دا وثيقتداا تقدراا بضدرورة  2015سياز خوة التنمية ملدا بعدد عدا  

تعزيددز توبيددق العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار بدرجددة كبددرية. ويف سددياز النتقددال مددن التفدداز بشددوا 
مددن الضددرور  أيضدداا حتديددد الكيفيددة الدديت نيكددن  ددا لكونكتدداد أا يسدداعد  األهدددا  إىل التنفيددس،

البلداا النامية يف بلو  األهدا  من خالل أركداا نشداطف الثالثدة، وهدي البحدز والتحليدل، وبنداء 
 توافق ا راء عل  املستوه احلكومي الدويل، واملساعدة التقنية. 

اسدددة البتكدددار تشدددمل قواعدددات متعدددددة وأكدددد خبدددري دويل يف سياسدددات البتكدددار أا سي -30
وتةوي عمل ومارات عديدة، وبالتايل ل بد من و ع إطار فعال من أجل األخدس بدنهج منّسدق إماء 
تصدددميم سياسددددات العلددددم والتكنولوجيددددا والبتكددددار وتنفيدددسها. وقددددال إا هنددددائ طرقدددداا خمتلفددددة عديدددددة 

علد  الوكالدة  وفنلنددا عالدنهج القدائم لتحقيق هسا ا د ف واستشهد بومثلة من رتديلي عالدنهج القدائم 
علدد  التنسدديق املركددز   واليابدداا عالددنهج احمللددي  واملةددرب عالددنهج القودداعي  والهوريددة كوريددا عالددنهج 
الشددددامل  جتسددددد خمتلددددف األسدددداليب. وبصددددر  النظددددر عمددددا إذا كدددداا البلددددد يتدددددخل بشددددكل مفددددرق 

تعمدددل الدددومارات احلكوميدددة بوريقدددة  بدرجدددة معقولدددة، فللحكومدددة أدوار مهمدددة تىديهدددا. وغالبددداا مدددا أو
انفرادية، ول بد من و ع حدد  دسا التمشدي بةيدة حتقيدق التعداوا والتنسديق. فتصدميم أطدر سياسدات 
البتكار وتنفيسها يتولب جمموعة من القدرات، مدن بينهدا معرفدة مدا يلدز  فعلدف وامدتالئ القددرة علد  

  و ددماا اسددتمرارية السياسددات العامددة العمددل، مددا يسددتوجب بدددوره تددوافر احليددز املىسسددي الضددرور 
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وامتالئ القدرة عل  التصد  للقضايا املتصلة بالسدلوكيات النفراديدة. وعمومداا، مدن املهدم إدرائ أا 
 التعلم يف جمال السياسات العامة يتم من خالل التوبيق والتجربة والتعلم باملمارسة.

ريدة إيدراا اإلسدالمية تودور السياسدة وناقش نائب رئيس هيئة العلم والتكنولوجيا يف الهو  -31
احلكومية واإلطار املىسسي والس اتيجية الصناعية يف إيراا. وأرتار إىل أا نظا  البتكار الوطو 
توددّور، رتددونف رتددوا اسدد اتيجية وإطددار السياسددة العامددة، حيددز ُسددجل حتددّول مددن  ددج موّجددف  ددو 

و اخلارا قوامدف الصدادرات، وذلدك طدوال الداخل قوامف الستعا ة عن الواردات إىل  ج موّجف  
ف ة تنفيس اخلوأل اإلطائية الوطنية اخلمس مندس الثمانيندات مدن القدرا املا دي. وظدل إطدار سياسدة 
العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار معقددداا نسددبياا، ولكددن بُددسلت جهددود كبددرية مددن أجددل حتقيددق التنسدديق 

يتسدددم اقتصددداد البلدددد بدددالتنوع ويواجدددف ثدددال   والتسددداز فيمدددا بدددن الدددومارات. ويف الوقدددت الدددراهن،
جمموعات مدن التحدديات. أولا، علد  صدعيد تنميدة املدوارد البشدرية ونشدرها، وذلدك بسدبب ارتفداع 
معدلت البوالة وهجرة األدمةة وعد  التكافى بن املهارات والولبات. ثانياا، عد  كفاية ا ياكل 

اض مسددددتويات السددددتثمار األجندددديب املبارتددددر األساسددددية ونشددددر التكنولوجيددددا، وذلددددك نتيجددددة ا فدددد
ومدفوعات اإلتاوات وإيرادااا، وكسلك نتيجة تدفقات نقل التكنولوجيا اليت تقو  باألساس عل  
اقتناء ا لت واملعدات وال اخيى يف ظل وجود عدد قليل من املشروعات املشد كة والتحالفدات 

ستثمار يف البحز والتووير، ول سيما اسدتثمارات الس اتيجية الدولية. ثالثاا، تدن مستويات ال
القوددداع اخلدددا ، و دددعف الدددروابأل القائمدددة بدددن مىسسدددات البحدددز والقواعدددات الصدددناعية. ومدددع 
ذلددك،  ّكنددت الدولددة مددن حتسددن أدائهددا مددن خددالل تعزيددز البتكددار يف بعددض الصددناعات وميددادة 

 عدد الشركات اليت تعتمد عل  التكنولوجيا احلديثة. 
سلأل الرئيس التنفيس  ملركز ابتكار يف إثيوبيا الضوء علد  حاجدة أصدحاب املشداريع يف و  -32

القواع اخلا  إىل أُطر عملية لسياسات البتكار ونظم إيكولوجية تددعم البتكدار. ورتدّدد علد  
أ ية سياسات البتكدار الوطنيدة الديت تركدز علد  التصدد  للمشداكل احملليدة باعتمداد حلدول  ليدة. 

لعناصر الضدرورية لنجدات األعمدال احلدرة يف بلدد مدا، وجدود نظدم ابتكدار فعالدة قدادرة علد  وأبسأل ا
توفري املواهب والدعم، ما يتولب بدوره قيا  مىسسات قوية عقادرة عل  توفري مستويات مناسدبة 
من املنافسة و ماا محاية امللكية الفكرية ، وهياكل أساسدية، وثقافدة البتكدار وتنظديم املشداريع، 

مدددددددوارد بشدددددددرية مددددددداهرة، وأرتدددددددكال  ويدددددددل مرندددددددة عوخباصدددددددة التمويدددددددل األويل  وأسدددددددواز للسدددددددلع و 
 البتكارية.  واخلدمات

وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، تورقت قلة من اخل اء إىل مسولة كيف نيكدن حتقيدق  -33
التعدداوا والتنسدديق داخددل حكومددة مددا. وقددد أُبددرم الددنهج املتبددع يف فنلندددا بوصددفف مثددالا مددن األمثلددة 
اجليدددة بصددورة خاصددة علدد  إطددار فعددال للسياسددة العامددة يف جمددال العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار، 

ا جتربددة فنلندددا يف هددسا املضددمار  ددّمت جهددات فاعلددة حكوميددة رئيسددية والقودداع اخلددا  ذلددك أ
واألوسددداق األكادنييدددةف وبالتدددايل  ّكندددت كافدددة اجلهدددات صددداحبة املصدددلحة مدددن التوصدددل إىل فهدددم 
مش ئ ملا يعنيف البتكدار وللكيفيدة الديت نيكدن  دا اسدتخدا  سياسدة العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار 
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نيكن أا يصبا عنصراا مركزياا يف سياسدة احلكومدة اإلطائيدة.  فعالا، علماا أا هسا النهجاستخداماا 
غدري أا هندائ إمكانيدات كثدرية لتنظديم عمليددة تصدميم السياسدة العامدة وتنفيدسها، مث إا ندوع إطددار 
السياسدددة العامدددة األنسدددب لبلدددد بعيندددف يدددرتبأل بعوامدددل منهدددا الظدددرو  احملليدددة وال تيبدددات املىسسدددية 

لوطنية والثقافة اإلدارية السائدة وجمال الثقافة األوسع يف البلد. وينبةدي أا تكدوا احللدول مناسدبة ا
للسدددياز احمللدددي، ويف هدددسا املضدددمار يشدددّكل الختبدددار والدددتعّلم يف جمدددال السياسدددة العامدددة عنصدددرين 
هم  رورين. ومن أجل امدهار البتكار، ل بد من وجود أصدحاب مشداريع وأفدراد ورتدركات لددي
 القدرة عل  اإلبداع والبتكار لالستفادة من املنافع اليت يفرمها أ  إطار فعال للسياسة العامة. 

وتساءل أحد املندوبن عدن أفضدل السدبل لتحقيدق طدو وتنميدة أكثدر مشدولا وعدن املسدا ة  -34
الريفيددة الدديت نيكددن أا يقدددمها البتكددار الشددامل للجميددع يف جمددالت مثددل رد  ا ددوة بددن املندداطق 

واملناطق احلضرية. ورتّدد عددد قليدل مدن اخلد اء علد  أا التةدريات التكنولوجيدة والثقافيدة ينبةدي يف 
غالددددب األحيدددداا أا تددددتم جنبدددداا إىل جنددددب مددددن أجددددل حتسددددن ا فدددداز أمددددا  صدددداحبات املشدددداريع 

عدة والتصد  للتحديات املاثلة أما  املرأة. ففدي بعدض اتتمعدات، ُصدّممت حلدول ابتكاريدة ملسدا
املرأة علد  إجيداد عمدل مدن خدالل توبيقدات احلاسدوب، مثلمدا حصدل يف الشدرز األوسدأل. فالُبعدد 
اجلنسدددان مهدددم جدددداا يف سياسدددة العلدددم والتكنولوجيدددا والبتكدددار ول بدددد أا ُ ظددد  باهتمدددا  أكددد . 

علدد  ذلددك أا التكنولوجيددات الرقميددة احلديثددة نيكددن أا حتّسددن نودداز األنشددوة القتصددادية يف  مد
ملنداطق الريفيدة دوا احلاجدة إىل هياكدل أساسدية ماديددة باهظدة التكلفدة. وأكدد منددوب أا البلددداا ا

الناميددة أصددبحت باألسدداس مسددتهلوكة لتكنولوجيددات املعلومددات والتصددالت احلديثددة وعليهددا أا 
تىد  دوراا أكثر نشاطاا بوصفها ُمنتجة للتكنولوجيات احلديثة، من خالل التوبيقات اليت ادد  

ىل تلبيددددة الحتياجددددات احملليددددة علدددد  األقدددددل. ويف سددددياز تنميددددة التجددددارة اإللك ونيددددة وتوبيقدددددات إ
تكنولوجيات املعلومات والتصالت احلديثة، تشّكل محاية امللكيدة الفكريدة ومحايدة البياندات لبنداء 

خدر أا الثقة يف املعدامالت اإللك ونيدة مسدولتن رئيسديتن ل بدد مدن معاجلتهمدا. واقد ت منددوب آ
ينظر األونكتداد يف تنظديم حلقدات عمدل، بالرتد ائ مدع جهدات أخدره، بشدوا البتكدار الشدامل 

 للجميع من أجل البلداا األفريقية. 
وأرتار منددوباا إىل ا فداض مسدتويات السدتثمار يف البحدز والتودوير، والبتكدار بوصدفف  -35

مدددن اخلددد اء إىل أا هدددسه املسدددولة  وجهددداا مدددن أوجدددف الضدددعف الكبدددرية يف بلدددديهما. وأرتدددار عددددد قليدددل
موروحة يف عدد كبري من البلداا النامية، وأكدوا مع ذلك أا البتكار نيكن يف بعدض األحيداا أا 
 صل عل  الدعم الالم  ح  عندما تكوا املدوارد املاليدة  ددودة، وذلدك عدن طريدق اإلنفداز الدسكي 

طريق إنشداء مراكدز ابتكدار صدةرية كمدا هدو  من أجل حتقيق األثر املنشود بكلفة منخفضة، مثالا عن
يف إثيوبيددا  وعددن طريددق  Iceaddisاحلددال يف بعددض البلددداا األفريقيددة عومددن األمثلددة علدد  ذلددك، مركددز 

ال كيز عل  إمالة العقبات املاثلة أما  البتكار. وتتمثل إمكانية أخره يف اسدتخدا  مشداريع ا ياكدل 
جيع إدخدددال التكنولوجيدددات اجلديددددة وتنميدددة الشدددركات األساسدددية الكددد ه يف بلدددد مدددا مدددن أجدددل تشددد

احمللية البتكارية من خدالل املشد يات العامدة. وأرتدارت األماندة إىل توصديااا السدابقة املتعلقدة بزيدادة 
 حصة التمويل املقد  من اجلهات املا ة املخصصة للتكنولوجيا والبتكار يف البلداا النامية. 
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 بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة تنظي  المشاريع من أجل -3 
خددالل اجللسددة غددري الرمسيددة الرابعددة، ركددزت املناقشددات علدد  التفاعددل بددن تنظدديم املشدداريع  -36

وبنددداء القددددرات اإلنتاجيدددة يف البلدددداا الناميدددة، وُسدددلأل الضدددوء علددد  دور تنظددديم املشددداريع يف إجيددداد 
مددة، يددا فيهددا الفقددراء والنسدداء والشددباب، وكددسلك فددر  العمددل وحتقيددق نتددائج رتدداملة للفئددات احملرو 

األرتخا  ذوو اإلعاقدة واألرتدخا  الدسين يعيشدوا يف منداطق الندزاع. وقدد أقدّرت اجلمعيدة العامدة 
لكمدددم املتحددددة بالعالقدددة بدددن املىسسدددة القتصدددادية والتنميدددة القتصدددادية يف قدددرارين اعتمدددداما يف 

املشداريع نيكدن أا ُيسدهم بقددر كبدري يف حتقيدق  ، ما يىكدد أا تنظديم2014ويف عا   2013 عا 
التنمية املستدامة عن طريق توفري فدر  العمدل وحفدز النمدو والبتكدار يف اتدال القتصداد . وقدد 
أقدددرت اجلمعيدددة العامدددة يف القدددرارين املدددسكورين أيضددداا بالعددددد الكبدددري مدددن احلكومدددات الددديت أعودددت 

  العمل والنمو يف إطار ما اتستف من تددابري السياسدة األولوية لتنظيم املشاريع كوسيلة لزيادة فر 
 العامة استجابةا لكممة القتصادية العاملية.

مددن أهددا  التنميددة املسدتدامة تُقددر أيضدداا  3-8و 4-4وأرتدارت األمانددة إىل أا الةدايتن  -37
فددر  علدد  وجددف التحديددد بتنظدديم املشدداريع بوصددفف عنصددراا أساسددياا يف األنشددوة اإلنتاجيددة وخلددق 

العمدددل. وأفدددادت بدددوا األهددددا  تتددديا أيضددداا لتنظددديم املشددداريع العديدددد مدددن الفدددر  غدددري املبارتدددرة 
األخددره للمسدداعدة علدد  حددّل املشدداكل الجتماعيددة والبيئيددة، وتددوفر ماويددة جديدددة مهمددة ملسددا ة 
القواع اخلا  يف هسا املضمار، ذلك أا النظر إىل أنشوة األعمال التجارية مدن منظدار أهددا  

تنميددددة املسددددتدامة نيكددددن أا يددددتمخض عددددن نتيجددددة تعددددود بددددالنفع علدددد  قودددداع األعمددددال والتنميددددة ال
املسدددتدامة والشددداملة للجميدددع علددد  حدددد سدددواء. ويف هدددسا الصددددد، يوصدددي إطدددار سياسدددات تنظددديم 

 املشاريع بوا تواء  سياسات تنظيم املشاريع تدرجيياا مع أهدا  التنمية املستدامة.
املناقشددات الدديت دارت حددول الدددروس املسددتفادة مددن تنفيددس إطددار واسددتفاد الجتمدداع مددن  -38

 سياسات تنظيم املشاريع يف بلداا عدة، بينها إكوادور والكامريوا.
ووجف ومير املىسسات الصةرية واملتوسوة احلجم والقتصداد الجتمداعي واحلدر  اليدويدة  -39

ة واملتوسددددوة احلجددددم وأهدددددا  يف الكدددامريوا النظددددر إىل الددددروابأل القائمددددة بددددن املىسسددددات الصددددةري 
التنويددع القتصدداد  يددرتبأل بتنميددة املىسسددات الصددةرية واملتوسددوة  أا التنميددة املسددتدامة، ُمشددرياا إىل

احلجم اليت تشكل عنصراا  رورياا لتحقيق طٍو اقتصاد  رتامل للجميع والتمهيد لتحقيق أهدا  
ة احملليددة رافقتهددا مبدادرات عدددة يف جمددال التنميدة املسددتدامة. وقددال إا جهدود بندداء القدددرات اإلنتاجيد

ك وبدددرامج أخدددره للمسددداعدة ادددد  إىل حتسدددن يدددالتعددداوا التقدددو، مدددن قبيدددل إنشددداء مركدددز إم يت
ا ياكددددل األساسددددية املرتبوددددة بالتجددددارة عمددددن قبيددددل املددددوانب ، واملبددددادرة احلددددرة يف صددددفو  الشددددباب 

وجتهيددز األغسيددة. وسددلأل الددومير الضددوء واملىسسددات الصددةرية واملتوسددوة احلجددم يف اإلنتدداا الزراعددي 
علددد  الددددور ا دددا  الدددس  تىديدددف ا ياكدددل املىسسدددية والقانونيدددة يف دعدددم تنميدددة القوددداع اخلدددا  علددد  
النحددددو املوصدددد  بددددف يف إطددددار سياسددددات تنظدددديم املشدددداريع. وعلدددد  سددددبيل املثددددال، أُنشددددب مصددددر  

قامددددة رتددددراكات بددددن املىسسددددات الصددددةرية واملتوسددددوة احلجددددم لتيسددددري احلصددددول علدددد  التمويددددل وإ
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القواعن العا  واخلا  وتعزم احلوار بإنشاء من  األعمال التجارية يف الكامريوا. وباإل دافة إىل 
ذلك، رتكل إحدا  مركز موحد خلدمات تسدجيل الشدركات وإنشداء نظدا  التسدجيل اإللكد ون 

 التجارية. وعاتشر فاء الوابع الرمسي عل  أنشوة امل التابع لكونكتاد أداتن مهمتن حلفز إ

وكرر مندوباا توكيد أ ية إ فاء الوابع الرمسي عل  األعمال التجارية. وأرتداد منددوب  -40
بعمل خدمة تسجيل املشاريع العاملية عوهي مبادرة مش كة بن األونكتاد والشبكة العاملية لتنظيم 

اد اليددددع احلكومددددات املشدددداريع وومارة اخلارجيددددة يف الوليددددات املتحدددددة األمريكيددددة اددددد  إىل إررتدددد
وتبسديأل  2019لتحويل عمليدات تسدجيل األعمدال التجاريدة إىل الشدكل اإللكد ون يلدول عدا  

تلدددك العمليدددات وتو دددحيها قددددر اإلمكددداا  ودعدددا إىل إدراا مسدددولة إ دددفاء الودددابع الرمسدددي علددد  
 إىلالتجاريدددة كمو دددوع للمناقشدددة خدددالل اجتماعدددات اخلددد اء املقبلدددة. وُأرتدددري  شدددروعاتأنشدددوة امل

 للمىسسدددداتالتمويدددل أيضدددداا بوصدددفف وسدددديلة لتعزيدددز القدددددرة اإلنتاجيدددة والبتكاريددددة  احلصدددول علدددد 
الصةرية واملتوسوة احلجم، علماا أا هسا التمويل يشمل جمموعة متنوعة من املبادرات الديت تد اوت 

ة علد  بن القروض الصةره وصناديق ر وس األمدوال السدتثمارية. وأغلبيدة املشداريع   تكدن قدادر 
ل يف شدددالسدددتمرار والبقددداء، ولدددسلك  دددة حاجدددة إىل إنشددداء آليدددات مدددن أجدددل تفيدددف تكددداليف الف

 .مثالا  قوانن اإلفالس عن طريقتنظيم املشاريع، 
وأبرم ومير التجارة واإلنتاجية يف إكوادور الدور اخلا  الس  يىديف تنظيم املشداريع يف بنداء  -41

  اإلنتاا. وأفاد بوا اقتصاد إكوادور يتحدول مدن اقتصداد يعتمدد القدرات اإلنتاجية وتيسري تةيري نظا
إىل  والروبيددداا، االسدددلع األساسدددية، مدددن قبيدددل الكاكددداو ومسدددك التونددد منتجدددات علددد  الصدددادرات مدددن

منتجاٍت ذات قيمٍة مضافٍة، مثل الشوكولتة والسمك املعلب. ويف هسا السياز، تتسم تنمية قوداع 
حلجم بو ية بالةة لتحقيق التنوع القتصداد  واإلدمداا الجتمداعي. املىسسات الصةرية واملتوسوة ا

وقدددد ُحددددد عنصدددراا مهمددداا بوصدددفهما جيسدددداا ثارسدددات ُفضدددل  يف جمدددال تنفيدددس إطدددار سياسدددات 
تنظيم املشداريع. أولا، إرتدرائ القوداع اخلدا  يف تنفيدس السياسدة العامدة لتنظديم املشداريع، وخباصدة يف 

العددا  واخلددا  تُدددع  التحددالف مددن أجددل تنظدديم املشدداريع والبتكددار.  إحدددا  رتددراكة بددن القودداعن
ثانيددداا، إحددددا  صدددندوز لدددرأس املدددال السدددتثمار  يهدددد  إىل تعزيدددز القددددرة التنافسدددية للمىسسدددات 

ك يدالصةرية واملتوسوة احلجم وميادة مشاركتها يف سالسل القيمة. وأرتداد الدومير بعمدل برندامج إم يت
 ، وهو مركز  لي للنهوض بتنظيم املشاريع.ConQuitoتنفيسه بالتعاوا مع يف إكوادور الس  جير  

اخل اء إىل الدور املتنامي للنفاذ إىل املعلومات واملعار  والتدريب يف جمدال تنظديم  روأرتا -42
ك مثالا  واملهارات والشدبكات املتخصصدة يف النهدوض بتنظديم ياملشاريع عمن خالل برنامج إم يت

وأبرم خبري دور مركز التجارة الدولية يف مساعدة املىسسدات الصدةرية واملتوسدوة احلجدم املشاريع. 
يف جمال التصدير عن طريق مساعداا عل  املنافسة وإقامة الروابأل وإحدا  التةيري، ورتددد علد  
أ يدددة الشدددبكات، الددديت تُعدددر  علددد  أ دددا جمموعدددة العالقدددات بدددن رتدددركة أعمدددال جتاريدددة ومورديهدددا 

يف تدويل املىسسدات الصدةرية واملتوسدوة احلجدم. ويف هدسا املضدمار، ُسدلأل الضدوء علد   ومبائنها،
  نالصعوبات اليت تع ض صاحبات األعمال يف النفاذ إىل الشدبكات، مدا  دد مدن فدر  حصدو 
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عل  التمويل واملعلومات، كما ُسلأل الضوء عل  التحيدزات الجتماعيدة والقتصدادية الديت تعد ض 
برنددامج يثددي ُأ ددز حددديثاا بقيددادة جامعددة غددرب اسددكتلندا أا العدد ا  بالعراقيددل  املددرأة. وقددد بددن

أمدر  درور  مددن أجدل اكتسداب املددرأة ملهدارات النهددوض  وإمالتهدداالقائمدة علد  أسدداس ندوع اجلدنس 
باألعمال التجارية والوصدول إىل األسدواز واحلصدول علد  التمويدل. وقدد أحدد  األونكتداد جدائزة 

ألعمدال إلذكداء الدوعي بدالفجوة القتصدادية بدن اجلنسدن ودعدم تنظديم املشداريع النساء يف قواع ا
يف صددفو  النسدداء. وقددد أُعلنددت أمسدداء املررتددحات الددالس بلةددن مرحلددة التصددفيات النهائيددة، ومددن 

  وم/يوليف خالل انعقاد األونكتاد الرابع عشر. 21املقرر أا تومع اجلوائز يف 
التحددديات الدديت تقددف يف وجددف السددتدامة. وُحدددد النفدداذ  وسددلوت املناقشددة الضددوء علدد  -43

إىل التكنولوجيددا والتدددابري غددري التعريفيددة الصددارمة بددن أهددم العراقيددل الدديت تعددوض القدددرة التنافسددية 
للمىسسدددددات الصدددددةرية واملتوسدددددوة احلجدددددم. وينبةدددددي التةلدددددب علددددد  هدددددسه العوائدددددق بةيدددددة الرتقددددداء 

نشدداء روابددأل جتاريددة بددن املسددتثمرين األجانددب واملددوردين باملىسسددات الصددةرية واملتوسددوة احلجددم وإ
احملليددن للمىسسددات الصددةرية واملتوسددوة احلجددم، ولتحقيددق التكامددل بددن سياسددة تنظدديم املشدداريع 

اتية تكفدل ألصدحاب و وسياسة الستثمار. وأرتار أحد اخل اء إىل أا البتكار يرتبأل بتوافر بيئة م
مايددددة امللكيددددة الفكريددددة حل نظددددا  يعتمددددد علدددد و هددددودهم، جاملشدددداريع احلصددددول علدددد  مكافددددوة لقدددداء 

 حلماية أصحاب املشاريع أنفسهم يف حالة الفشل.و ألصحاب املشاريع 
اخلضددراء الدديت اددد  إىل و وقددد  اخلدد اء أمثلددة علدد  طدداذا األعمددال التجاريددة الجتماعيددة  -44

الددديت تضدددولع  دددا  احلدددد مدددن تكددداليف السدددتبعاد الجتمددداعي والضدددرر البيئدددي. وذُكدددرت األنشدددوة
بوصدددفها مثدددالا ُ تدددسهف وتعمدددل هدددسه املىسسدددة بالتعددداوا مدددع جمموعدددات مدددن  EspeRareمىسسدددة 

أخدره صداحبة مصدلحة مدن أجدل اكتشدا  قددرة العدالا بالعقداقري علد   املر د  وجهدات رئيسدية
طوذجداا تلبية الحتياجات العالجية غري امللباة لده األفدراد الدسين يعدانوا مدن أمدراٍض ندادرة وتتبدع 

جتاريددداا خمتلوددداا جيمدددع بدددن األهددددا  اإلطائيدددة للمىسسدددة وتوليدددد األربدددات، وهدددي بدددسلك تقددديم عالقدددة 
يستفيد منها اجلميع بن أوسداق الشدركات واملنظمدات اإلنسدانية الديت تسدع  اليعداا إىل تعزيدز التقدد  

 - Working Linksالجتمدداعي املسددتدا . وسددلأل خبددري الضددوء علدد  املبددادرات الدديت أطلقتهددا رتددركة 
يف  وهددددي مبددددادرات تقددددو  علدددد  تددددوفري خدددددمات متخصصددددة لدددددعم األفددددراد يف خمتلددددف أ دددداء العددددا 

مساعيهم من أجل احلصول عل  عمل دائم، ومن مث خلق مستقبٍل أفضل  م وتتمعداام احملليدة 
ا بةيدددة حتقيدددق حتدددوٍل مدددن السدددتبعاد الجتمددداعي والقتصددداد  للمجموعدددات احملرومدددة، يدددا فيهددد -

يف سوز العمل. وأقر عدة خ اء بدوا تنظديم هسه اتموعات  إىل إدماا ،األرتخا  ذوو اإلعاقة
املشاريع نيكن أا يساهم مسا ة كبرية يف بلو  أهدا  التنمية املستدامة وحتقيق نتائج اجتماعية 
 واقتصددددادية وبيئيددددة أخددددره. وأرتددددار أحددددد املندددددوبن إىل أا القضددددايا الجتماعيددددة بوجددددف اخلصددددو 
تشددكل جددزءاا كبددرياا مددن جدددول أعمددال األمددم املتحدددة. ولحدد  خبددري أا سياسددة تنظدديم املشدداريع، 

ل سياسدة السدتثمار وتعدزم ّمدبفضل ما تكتنزه من إمكانيات يف جمال تعزيدز القددرة اإلنتاجيدة، تك
 املنافع اليت  ققها الستثمار األجنيب املبارتر. 
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حكومدددات والشدددركاء اإلطدددائين حتديدددد التحدددديات وأكددد اخلددد اء مدددن جديدددد أندددف ينبةدددي لل -45
الرئيسية اليت تقف يف وجف أصحاب املشداريع، واألخدس بدنهٍج مشدويل لدده و دع سياسدات تنظديم 

 من أجل دعم النهوض باملشاريع التجارية.  أثرهااملشاريع، ورصد تنفيس تلك السياسات و 

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
  انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال  1عالبند 
 16انتخددب اجتمدداع اخلدد اء املتعدددد السددنوات، يف جلسددتف العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف  -46

، السددديد جدددوا أونيدددل عكنددددا  رئيسددداا لدددف، والسددديد  مدددد مسدددتقيم د  غامدددا 2016آذار/مدددارس 
 مقرراا.  -عجنوب أفريقيا  نائباا للرئيس 

  إقرار جدول األعمال -باء 
 من جدول األعمال  2عالبند 

أقر اجتماع اخلد اء املتعددد السدنوات، يف جلسدتف العامدة الفتتاحيدة أيضداا، جددول األعمدال  -47
 . TD/B/C.II/MEM.4/10/Corr.1و TD/B/C.II/MEM.4/10املىقددت لالجتمدداع عالددوارد يف الددوثيقتن 

 وفيما يلي جدول األعمال: 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 دول األعمالإقرار ج -2
الستثمار والبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بنداء القددرات اإلنتاجيدة والتنميدة  -3

 املستدامة
 اعتماد تقرير الجتماع -4

 نتائج االجتماع -جي  
 17اتفددددق اجتمدددداع اخلدددد اء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددتف العامددددة اخلتاميددددة املعقددددودة يف  -48

 رئيس موجزاا للمناقشات.، عل  أا يعد ال2016آذار/مارس 

  اعتماد تقرير االجتماع -دال 
 من جدول األعمال  4عالبند 
 -لنائدب الدرئيس يف جلستف العامة اخلتامية أيضاا،  ،أذا اجتماع اخل اء املتعدد السنوات -49

 املقرر بوا يتوىل، حتت إرترا  الرئيس، إعداد الصيةة النهائية للتقرير بعد اختتا  الجتماع. 
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 المرفق

  1عالحضور  
 :حضر اجتماع اخل اء املتعدد السنوات ثثلوا عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد -1

 األرجنتن
 إسبانيا
 أس اليا
 إكوادور

 اإلمارات العربية املتحدة
 أوكرانيا

 اإلسالمية  -إيراا عالهورية 
 إيواليا

 باكستاا
 ال اميل

 البوسنة وا رسك
 بولندا

 املتعددة القوميات  -بوليفيا عدولة 
 بريو
 تايلند
 تركيا
 اجلزائر

 جزر البهاما
 الهورية أفريقيا الوسو 
 الهورية تنزانيا املتحدة 
 اجلمهورية الدومينيكية

 مامبيا
 سلوفاكيا
 السويد
 سويسرا

 صربيا
 مااعُ 

 غانا
 فرنسا
 الفلبن
 فنلندا

 الكامريوا
 كرواتيا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 الكويت
 كينيا

 مدغشقر
 مصر

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 منةوليا
 موريشيوس
 النرويج
 نيبال
 هولندا

 الوليات املتحدة األمريكية
 الياباا
اليوناا

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
املشددددددداركن، انظدددددددر الوثيقدددددددة تتضدددددددمن قائمدددددددة احلضدددددددور هدددددددسه املشددددددداركن املسدددددددجلن. ولالطدددددددالع علددددددد  قائمدددددددة   1ع

TD/B/C.II/MEM.4/INF.4. 
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 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ثثلة يف اجتماع اخل اء املتعدد السنوات: -2
 السوز املش كة لبلداا رترز أفريقيا واجلنوب األفريقي 
 الحتاد األورويب 
 املنظمة الدولية للفرانكفونية 
 يف امليداا القتصاد منظمة التعاوا والتنمية  
 منظمة التعاوا اإلسالمي 
 أمانة منتده جزر احمليأل ا ادمي 
 الحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي 

وكاندددت أجهدددزة األمدددم املتحددددة وهيئاادددا وبراجمهدددا التاليدددة ثثلدددة يف اجتمددداع اخلددد اء املتعددددد  -3
 السنوات:
 اللجنة القتصادية ألوروبا 
 مركز التجارة الدولية 

وكاندددت الوكدددالت املتخصصدددة واملنظمدددات املرتبودددة  دددا التاليدددة ثثلدددة يف اجتمددداع اخلددد اء  -4
 املتعدد السنوات:

 منظمة العمل الدولية 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 املنظمة العاملية للسياحة 

 نوات:وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ثثلة يف اجتماع اخل اء املتعدد الس -5
 الفئة العامة  
 منظمة نساء اجلو  للتنمية 
 املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة 
 غرفة التجارة الدولية 
 املعهد الدويل للتنمية املستدامة 
  Women Watch Bangladeshمنظمة رصد حقوز املرأة يف بنةالديش ع 
 الفئة اخلاصة  
 ثمار.الرابوة العاملية لوكالت تشجيع الست 

    


