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 االستنتاجات المتفق عليها -أوالا  

 والتنمية،إن جلنة الستثمار واملشاريع  

 بالطابع البّناء واملثمر الذي اكتسته املداولت يف دورهتا السابعة، إذ تعرتف 

الظعععععروف اخلاهعععععة  عععععذا العععععدورة يف  عععععوء األعمعععععال التحضعععععريية  وإذ تضعععععع يف اعتبارهعععععا 
 لألونكتاد الرابع عشر،

بالعمععل املضععطلهع بععه يف جتلععف اجتماعععات أفرقععة اخلععرباء املعقععودة حتععيع علمععاا  -1 
ت إشراف اللجنعة، وتتطلعع إىل اسعتمرار إسعهاماهتا يف حتقيعق التعآزر بعني أركعان عمعل األونكتعاد حت

 الثالثة؛

الربنعام  املتعلعق بعمليعات اسعتعراض سياسعات السعتثمار  وتالحظ معع التقعدير -2 
 وتشدد على فائدة استعراض النظراء احلكومي الدويل وتأثريا اإلجيايب يف هذا الشأن؛

ل األونكتعععععاد يف جمعععععالت العلعععععم والتكنولوجيعععععا والبتكعععععار، وجمعععععال بعمععععع وتقعععععر -3 
السععتثمار واملشععاريع، وبأمهيععة هععذا العمععل يف تعزيععز قععدرة البلععدان الناميععة علععى مواجهععة التحععديات 

 اإلمنائية الرئيسية.

 موجز الرئيس -ثانياا  

 ات االفتتاحيةالبيان -ألف

بالبيععععان الفتتععععاحي، وتلتععععه بيانععععات الوفععععود التاليععععة: أدىل نائععععب األمععععني العععععام لألونكتععععاد  -1
والصني؛ ومجهوريعة فنعزويال البوليفاريعة، باسعم جمموععة بلعدان أمريكعا  77  الفلبني، باسم جمموعة ال

الالتينيععة والبحععر الكععاريو؛ ومجهوريععة تنزانيععا املتحععدة، باسععم ا؛موعععة األفريقيععة؛ والحتععاد األورويب، 
 والعععدول األعضعععاء فيعععه؛ وألبانيعععا، باسعععم ا؛موععععة دال؛ وبعععنن، باسعععم أقعععل باسعععم الحتعععاد األورويب

 البلدان منواا؛ وباراغواي، باسم البلدان النامية غري الساحلية؛ وإكوادور؛ واملغرب؛ والصني.

وشععععّدد نائععععب األمععععني العععععام علععععى احلاجععععة إىل إشععععرا  القطععععا  اخلععععا  مععععع السرتشععععاد  -2
تقريععر علععى سععد فجععوة لويععل التنميععة الععك حععددها األونكتععاد يف مبجموعععة مععن املبععادا للمسععاعدة 

. واقععرتح التقريععر خطععة عمععلىل ترمععي إىل تعبئععة املععوارد وتوجيههعععا (1)2014السععتثمار العععاملي لعععام 
داخل النظام املايل العاملي من أجل الستثمار يف القطاعات ذات األمهية اخلاهة بالنسبة للتنميعة 

 املستدامة.

__________ 

(1) UNCTAD, 2014, World Investment Report 2014: Investing in the SDGs–An Action Plan (New 

York and Geneva, United Nations publication, Sales No. E.14.II.D.1). 
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لالسععععتثمار األجنعععو املباشععععر دورمت رئيسعععيي يف لويععععل التنميعععة، وسععععاعدت عمليععععات وكعععان  -3
اسععتعراض األونكتععاد لسياسععات السعععتثمار البلععدانه علععى جلععب السعععتثمارات الععك تسععاعد علعععى 
حتقيق التنمية املستدامة. واسُتخِدمت كذلك أدوات تنظيم املشاريع والسياسات العامة، من قبيل 

ياسععات تنظععيم املشععاريع، لتحقيععق أهععداف التنميععة املسععتدامة املععذكورة يف خطععة إطععار األونكتععاد لس
 .2015التنمية ملا بعد عام 

ومل تكععععن التكنولوجيععععا والبتكععععار الععععركني للنمععععو القتصععععادي فحسععععب، بععععل كانععععا أيضععععاا  -4
. وكان من املهم حتفيز التععاون معن خعالل 2015عنصرين أساسيني يف خطة التنمية ملا بعد عام 

ّمعات وتكتالت العلوم والتكنولوجيا وحا نات األعمال التجارية من أجل تعزيز العتعلم ونشعر جم
 املعرفة.

وركزت جمموعات عديدة على أمهية مصادر التمويل، مبا فيها إسهامات القطا  اخلا ،  -5
 2014بتقريععر السععتثمار العععاملي لعععام يف العمعل علععى حتقيععق أهععداف التنميععة املسعتدامة وأشععادت 

ألمهيته، وملعا وفّعرا معن حتليعل وإطعار سياسعات اسعرتاتيجي وخطعع عمعل مصعم مة خصيصعاا للرتكيعز 
التقرير احملوريعة ومفادهعا أن  على قطاعات التنمية املستدامة يف كل بلد. وأيدت ا؛موعات رسالة

 ملدين.إحراز التقدم يف التنمية املستدامة يقتضي إقامة شراكةىل مع القطا  اخلا  وا؛تمع ا

وسععّلمت لثلععة إحععدى ا؛موعععات بأمهيععة هتيئععة بيئععة دوليععة مواتيععة، ل سععيما مععن جانععب  -6
البلدان املتقدمة. فبتوفري أطعر سياسعاتية وحعوافز مناسعبة زكعن زيعادة تعدفقات التمويعل والسعتثمار 

دويل عععادل حنععو البلععدان الناميععة، وتوسععيع نطععاق تطععوير التكنولوجيععا ونقلهععا، وإنشععاء نظععام  ععاري 
ععععز للتنميععععة، وتعزيععععز مشععععاركة البلععععدان الناميععععة يف إدارة الشععععةون املاليععععة والقتصععععادية العامليععععة.  والفِّ

يف املائعة معن العدخل القعومي  0.7وأ افت أنه من األمهية مبكان الثبات على اللتزام بتخصعي  
ن املتقدمععة إىل رفععع اإلمجععايل للمسععاعدة اإلمنائيععة الرليععة. بععل األفضععل مععن ذلععك أن تسعععى البلععدا

 .2030يف املائة حبلول عام  1هذا النسبة إىل 

وتابععت لثلععة ا؛موععة قائلععةا إن معن الضععروري  عمان حصععول البلعدان الناميععة، ل سععيما  -7
أقل البلدان منواا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميعة، علعى بنعاء القعدرات 

لسعععتثمارات، نظعععراا ألمهيعععة السعععتثمار األجنعععو املباشعععر يف حتقيعععق التنميعععة. ومعععن والعععدعم املعععايل وا
أدوات و عععععع سياسعععععات اسعععععتثمارية فعالعععععة املسعععععاعدُة التقنيعععععة املقد معععععة معععععن األونكتعععععاد يف جمعععععال 
إحصاءات الستثمار األجنو املباشعر وبنعاء قعدرات املفاو عني بشعأن اتفاقعات السعتثمار الدوليعة 

لسياسات. وكان استثمار القطا  اخلا  يف الزراعة  عرورياا لتحقيعق النمعو واحلعد وتوعية وا عي ا
مععن الفقععر وإتاحععة الوهععول إىل التكنولوجيععا يف البلععدان الناميععة. ومععع ذلععك، ينبغععي ألّ تغيععب عععن 
األذهعععان الشعععواغل املشعععروعة لعععدى البلعععدان وا؛تمععععات احملليعععة بشعععأن معععدى تعععأثري هعععذا النعععو  معععن 

ى الصعيد الجتمعاعي والبيئعي والقتصعادي. وينبغعي أن يسعتمر األونكتعاد يف تقعد  الستثمار عل
بععرام  املسععاعدة التقنيععة وأن يوسععع نطاقهععا ويضععع سياسععات وجيهععة للتنميععة املسععتدامة عععن طريععق 

 تشجيع الستثمار وإنشاء قطا  خا  نشيع.
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ل السعتثمار العك وأّكدت كل ا؛موعات جدوى دراسات ال اهات والتوقعات يف جمعا -8
يضعععععها األونكتععععاد. ودعععععا أحععععد املمثلععععني إىل زيععععادة املععععوارد الالزمععععة لععععدعم هععععذا العمععععل، خاهععععةا 
للمسععاعدة علععى بنععاء القععدرات يف جمععال مجععع البيانععات يف البلععدان الناميععة. وباملثععل، أّكععدت بععع  

سعععتثمار معععن أجعععل ا؛موععععات  عععرورة اسعععتمرار األونكتعععاد يف حتليعععل املسعععائل املتعلقعععة بتشعععجيع ال
التنمية املستدامة. وأثنت لثلة إحدى ا؛موعات علعى عمعل املنظمعة يف جمعال السعتثمار األجنعو 
املباشععر يف الزراعععة والقطاعععات ذات الصععلة، ول سععيما عملهععا املتعلععق مببععادا السععتثمار الزراعععي 

ة هععذا العمععل يف املسععةول الععذي اععرتم احلقععوق وسععبل كسععب الععرزق واملععوارد؛ وشععّددت علععى أمهيعع
التخفيف من الفقر بتوليد فر  التصدير والعمالعة، ويف ربعع البلعدان الناميعة باألسعواق ععن طريعق 
سالسل القيم العاملية. وخّ  لثل آخر بالذكر تقريعراا لألونكتعاد ععن البععد اجلنسعاين يف عمليعات 

سعععع نطعععاق هعععذا العمعععل ، وأهعععاب باألونكتعععاد أن يو (2)الشعععركات ععععرب الوطنيعععة يف البلعععدان الناميعععة
 ليشمل هناعة األلبسة واخلدمات املالية والزراعة.

وفيمععععا يتعلععععق بععععدور السععععتثمار مععععن أجععععل التنميععععة، رحبععععت بععععع  ا؛موعععععات ب سععععهام  -9
عمليات استعراض سياسات الستثمار الك ساعدت التوهياُت السياساتية املنبثقعة عنهعا البلعدانه 

نعععة جللعععب السععع معععا زكعععن معععن النتعععائ   تثمار األجنعععو املباشعععر وحتقيعععق أقصعععىعلعععى هتيئعععة بيئعععة لكِّ
القتصعادية واإلمنائيعة اإلجيابيعة. ودععت بعع  الوفععود العدول األعضعاء إىل تعزيعز العدعم املقعدم مععن 

 اجلهات املاحنة كي يتسىن استمرار هذا العمل ا ام.

وجعععود  ويف جمعععال سياسعععات السعععتثمار، أعربعععت ععععدة جمموععععات ععععن قلقهعععا معععن ععععدم  -10
علعععى نظععام اتفاقعععات السعععتثمار  هيكععل إداري متععععددة األطععراف يعععدير دفعععة إدخععال اإلهعععالحات

الدولية. وأحاطت عدة وفود علماا بالعمل القعّيم العذي قعادا األونكتعاد يف جمعال إهعالح اتفاقعات 
 ععا السععتثمار الدوليععة. ورحبععت بععاجلهود الععك يبععذ ا ليععوفر للبلععدان الفععالا متعععدد األطععراف يتععي  

مناقشة هذا اخليارات وبناء توافق اآلراء فيما بينها وأثنت على النه  املباِدر الذي يتبعه يف و ع 
خارطة طريعق لصهعالح. ورحعب بعع  الوفعود باجتمعا  اخلعرباء العذي عقعدا األونكتعاد يف الوقعت 
ة املناسععب يف شععباا/فرباير بشععأن هععذا اإلهععالح. وقالععت وفععود عديععدة، وهععي تسععّلم بععنق  اخلععرب 

التقنيععة ملعاجلععة تلععك اإلهععالحات، إّن مععن شععأن إطععار األونكتععاد لسياسععات السععتثمار مععن أجععل 
 أن يساعد على تيسري جهود اإلهالح. التنمية املستدامة

وبنععاءا علععى تعليقععات نائععب األمععني العععام، أّكععد العديععد مععن أعضععاء الوفععود جمععدداا أمهيععة  -11
الزمة لتشجيع تنظيم املشاريع. وشّدد عدة لثلعني علعى اعتماد سياسات فعالة وختصي  املوارد ال

اختالف احتياجات النساء والشباب، وهو أمر ينبغي العرتاف به عند تشجيع تنظعيم املشعاريع. 
وأثعععىن ععععدد معععن أعضعععاء الوفعععود علعععى األونكتعععاد ملعععا يبذلعععه معععن جهعععد لبنعععاء اخلعععربة يف جمعععال تنظعععيم 

عمععال )إمربيتيععك( وبرنععام  روابععع األعمععال التجاريععة املشععاريع مععن خععالل برنععام  تطععوير ريععادة األ
__________ 

(2) UNCTAD, 2014, Investment by TNCs and Gender: Preliminary Assessment and Way Forward 
(New York and Geneva, United Nations publication). 
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وإطار سياسات تنظيم املشاريع. ورأت ثالث جمموعات أّن اإلطار أداةمت مفيدةمت لتقيعيم واسعتعراض 
قععدرة املشععاريع علععى املنافسععة ولزيععادة القععدرة اإلنتاجيععة يف البلععدان الناميععة. ويف جمععال بنععاء القععدرات 

فععود بالعمععل الععذي يقععوم بععه فريععق اخلععرباء احلكععومي الععدويل العامععل التقنيععة، أشععاد أحععد أعضععاء الو 
 املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ، وبالنفع الذي تعود به أداة األونكتاد لتطوير احملاسبة.

وفيمعععا يتعلعععق بعععالعلم والتكنولوجيعععا والبتكعععار، رحبعععت بعععع  ا؛موععععات بعععالتقرير العععذي  -12
للجنععة بشععأن دور السياسععات يف تشععجيع التعععاون يف هععذا ا؛ععال. ولحظععت قدمععه األونكتععاد إىل ا

أن للعلم والتكنولوجيعا والبتكعار دور حاسعم يف لكعني البلعدان الناميعة معن حتقيعق  عدة جمموعات
النمو القتصادي واستحداث فر  عمل أفضل ومواجهعة التحعديات البيئيعة. وشعدد أحعد الوفعود 

دل اخلععربات ومكاسععب الععتعلم فيمععا سعع  السياسععات املتعلقععة بععالعلم علععى أمهيععة السععتمرار يف تبععا
 والتكنولوجيا والبتكار وتسريع نشر العلم والتكنولوجيا والبتكار يف البلدان النامية.

وعععععععرض مععععععدير شعععععععبة السععععععتثمار واملشععععععاريع أحععععععدث البيانععععععات وال اهععععععات املتعلقععععععة  -13
ديرات كانععت تشععري إىل ا فععاض تععدفقات السععتثمار بالسععتثمار وتنظععيم املشععاريع. ورغععم أّن التقعع

، فقععد كععان هنععا  مععا يععدعو إىل التفععارل، إذ إّن أربعععة بلععدان مععن 2014األجنععو املباشععر يف عععام 
اخلمسة بلدان الك تتلقى أكرب قدر معنا تعدفقات السعتثمار األجنعو املباشعر، علعى الصععيد  أهل

تكععون البلععدان الناميععة قععد تلقععت نسععبة قياسععية مععن اإلقليمععي، كانععت مععن البلععدان الناميععة، وبععذلك 
 يف املائة. 56الستثمار األجنو املباشر بلغت 

وقال مدير شعبة السعتثمار واملشعاريع، مشعرياا إىل اسعتمرار النقسعام يف و عع سياسعات  -14
 السعععتثمار علعععى الصععععيدين العععوطين والعععدويل، إن التعععدابري الوطنيعععة ا هعععت حنعععو زيعععادة التحريعععر يف

، إذ إن  2014 عام يف املائة منها كانت مشجعة  86أكثر لا كانت عليه يف السنتنين السابقتنين
 لالستثمار.

اتفاقعاا  44وشهد عدد اتفاقات الستثمار الدولية الك وقّعت عليهعا البلعدان تراجععاا معن  -15
.  3 300، ليصعععل ا؛معععو  إىل 2014اتفاقعععاا يف ععععام  28إىل  2013يف ععععام  وسعععلكت اتفعععاقىل

البلعععدان طرقععععاا جتلفععععة يف التعامععععل مععععع نظععععام اتفاقعععات السععععتثمار الدوليععععة الععععذي أثّععععرت فيععععه عععععدة 
اإلجراءات منها التفاوض بشأن التفاقات اإلقليمية الكربى. وفيما يتعلعق بتسعوية املنازععات بعني 

 ، وهعععو2014حعععالت معروفعععة يف ععععام  608املسعععتثمرين والعععدول، ارتفعععع ععععدد احلعععالت ليبلععع  
 100زثل تراجعاا باملقارنة مع عدد احلالت يف كلٍّ معن السعنتني السعابقتني. وشعهد أكثعر معن  ما

 حكومة ما ل يقل عن حالة واحدة من حالت املنازعات بني املستثمرين والدول.

ولحظ مدير شعبة السعتثمار واملشعاريع أن اجلمعيعة العامعة لألمعم املتحعدة تععرتف بعدور  -16
يع يف التنميععة املسععتدامة، وقععال إن تطععوير تنظععيم املشععاريع بععال  األمهيععة يف احلععد مععن تنظععيم املشععار 

الفقعععر وتعزيعععز املسعععاواة بعععني اجلنسعععني وحتقيعععق اإلدمعععاا الجتمعععاعي والسعععتدامة البيئيعععة. ويف هعععذا 
الصدد، تعاون األونكتاد مع الكمنولث على و ع إطعار وطعين شعامل بشعأن تنظعيم املشعاريع معن 

 ب.ِقبل الشبا
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وأطلعت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات اللجنعة علعى التطعورات األخعرية يف جمعال  -17
تسعععخري العلعععم والتكنولوجيعععا والبتكعععار ألغعععراض التنميعععة. فهعععذا ا؛عععالت تعععزداد بعععروزاا يف مواجهعععة 
 التحعععديات العامليععععة، خاهععععةا باعتبارهععععا عنصععععراا رئيسععععياا مععععن عناهععععر إطععععار خطععععة التنميععععة ملععععا بعععععد

. و عععربت معععثالا علعععى ذلعععك فقالعععت إن التقريعععر التعععوليفي لألمعععني الععععام بشعععأن خطعععة 2015 ععععام
، وتقريععععر الفريععععق العامععععل املفتععععوح العضععععوية املعععععين بأهععععداف التنميععععة 2015التنميععععة ملععععا بعععععد عععععام 

املسععتدامة، واملسععودة األوىل لتفععاق أديععس أبابععا بشععأن التمويععل مععن أجععل التنميععة خصصععوا حيععزاا 
  ذا املسائل.واسعاا 

وأطلعععت مععديرة الشعععبة اللجنععةه أيضععاا علععى العمععل الععذي ا ععطلع بععه األونكتععاد يف دعععم  -18
اللجنعععععة املعنيعععععة بتسعععععخري العلعععععم والتكنولوجيعععععا ألغعععععراض التنميعععععة. وأشعععععارت إىل اآلثعععععار اإلمنائيععععععة 

خلطعة التنميعة "الستشراف السعرتاتيجي  للمو وعنين ذوين األولوية يف دورهتا الثامنة عشرة، ومها،
ملسعععاعدة اللجنعععة يف  (3)" و"التنميعععة الرقميعععة". وأععععد األونكتعععاد معععةخراا تقريعععراا 2015ملعععا بععععد ععععام 

اسععتعراض تنفيععذ نتععائ  القمععة العامليععة ؛تمععع املعلومععات بعععد مضععي عشععر سععنوات علععى انعقععادا. 
 وقععت لحععق وسععيقدم ا؛لععس القتصععادي والجتمععاعي نتععائ  السععتعراض إىل اجلمعيععة العامععة يف

. وسععيمثل ذلععك أيضععاا إسععهاماا هامععاا يف السععتعراض الشععامل ملععةلر القمععة الععذي 2015مععن عععام 
 ستعقدا اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب.

  تقارير اجتماعات الخبراء -باء 
 من جدول األعمال( 3)البند 

تكرار وتنيرريم المشراريع مررن تقريرر اجتمراا الخبررراء المتعردد السررنوات بشرما االسررتثمار واالب -1 
   القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة، عن أعمال دورته الثالثة أجل بناء
 )أ( من جدول األعمال(3)البند 

والبتكعار  عر ت تقريره الدورة رئيسُة اجتما  اخلعرباء املتععدد السعنوات بشعأن السعتثمار   -19
اإلنتاجيععة والتنميععة املسععتدامة، عععن أعمععال دورتععه الثالثععة. وتنظععيم املشععاريع مععن أجععل بنععاء القععدرات 

وأكدت أمهية اتبا  هن  سياسات متسق وشامل إزاء تطوير تنظيم املشاريع من أجل حتقيق النمعو 
املستدام والشامل، وأكدت كذلك، لبلوغ هذا ا دف، احلاجة إىل اعتماد إطار سياسات لتنظعيم 

يف القطعاعني البيئعي  ا توجيهية سياساتية لدعم تنظعيم املشعاريعاملشاريع. وينبغي أيضاا و ع مباد
 والجتماعي، تكون موجهة إىل فئات بعينها من أهحاب املشاريع مثل النساء والشباب.

وسّلع الجتما  الضوء على دور برام  روابع األعمال التجاريعة يف ربعع الشعركات ععرب  -20
سععطة عععن طريععق سالسععل القععيم اخلاهععة  ععا. وأشععادت الوطنيععة باملةسسععات احملليععة الصععغرية واملتو 

رئيسععة اجتمععا  اخلععرباء باحلعععدث الععذي مجععع بععني منظمعععي املشععاريع الشععباب واملسععتثمرين باعتبعععارا 
__________ 

(3) UNCTAD, 2015, Implementing WSIS Outcomes: A Ten-Year Review (New York and Geneva, 

United Nations publication). 
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فرهة مفيعدة للعتعلم املباشعر معن  عارب منظمعي املشعاريع الشعباب والسعتما  إىل أفكعارهم بشعأن 
ة واحلاجععة إىل الععدعم والتشععريعات ملواجهععة عععدم دمعع  تنظععيم املشععاريع يف املنععاه  الدراسععية الوطنيعع

القعععدرة علعععى التكيعععف والفشعععل يف تنظعععيم املشعععاريع. ورحبعععت أيضعععاا باعتمعععاد قعععرار اجلمعيعععة العامعععة 
املتعلعععق بتنظعععيم املشعععاريع معععن أجعععل التنميعععة وبعععاألثر اإلجيعععايب العععذي معععن املتوقعععع أن يرتكعععه يف خطعععة 

 .2015التنمية ملا بعد عام 

  . TD/B/C.II/MEM.4/9 جنة علماا بالتقرير الوارد يف الوثيقة وأحاطت الل  -21

   تقرير اجتماا الخبراء بشما تحويل نيام اتفاقات االستثمار الدولية: الطريق إلى األمام -٢ 
 )ب( من جدول األعمال(3)البند 

ت شععدد رئععيس اجتمععا  اخلععرباء، يف تقريععرا عععن اجتمععا  اخلععرباء بشععأن حتويععل نظععام اتفاقععا -22
الستثمار الدولية: الطريعق إىل األمعام، علعى أمهيعة العدورة يف استكشعاف السعبل الكفيلعة ب هعالح 
نظعععام اتفاقعععات السعععتثمار الدوليعععة، وآليعععة تسعععوية املنازععععات بعععني املسعععتثمرين والعععدول، بغيعععة تعزيعععز 

الدوليععة التنميععة املسععتدامة. وسععيكون ملختلععف الطععرق املتبعععة يف إهععالح نظععام اتفاقععات السععتثمار 
آثعارمت علعى هععيد السياسععات العامعة الوطنيعة واإلقليميععة والدوليعة. ونظعراا للتعقيععد العذي يععرتي هععذا 
النظام والطابع الطويل األجل الذي تتسعم بعه هعذا التفاقعات، كعان معن احملبّعذ اتبعا  هنع  تعدرجيي 

اء، وللشكل املبتكر حنو اإلهالح. وأعرب املشاركون عن تقديرهم لتنظيم األونكتاد اجتما ه اخلرب 
الععذي أ ععفاا علععى الجتمععا  والععذي شععجع املزيععد مععن املناقشععات التفاعليععة. وأ ععاف أنععه كانععت 
هنا  حاجة إىل جهود مشرتكة ومتسقة ومتعددة األطراف ملواهلة إهالح النظام على حنو فعال 

اب وشععامل وإىل خارطععة طريععق لصهععالح تكععون عمليععة املنحععى وتأخععذ يف احلسععبان مصععا  أهععح
املصعلحة كافعةا. وكعان األونكتععاد يف املو عع املناسعب العذي يةهلععه ألداء دور جهعة تنسعيق متعععددة 

 األطراف إلطال  املهتمني على اخلربات يف املسائل املتصلة  ذا اإلهالح.
 (. TD/B/C.II/EM.4/3 وأحاطت اللجنة علماا بالتقرير )  -23

لتجررررارة الفضرررراء اإللكترونررررن مررررن أجررررل تعزيررررز ااجتمرررراا الخبررررراء المعنررررن بقرررروانين وأنيمررررة  -٣ 
   دراسات الحاالت اإلفرادية والدروس المستفادةاإللكترونية، بما فن ذلك 

 )ا( من جدول األعمال(3)البند 
عر عععت تقريععععره الجتمععععا  لثلععععُة رئععععيس اجتمعععا  اخلععععرباء املعععععين بقععععوانني وأنظمععععة الفضععععاء  -24

اإللكرتونيعة، مبعا يف ذلعك دراسعات احلعالت اإلفراديعة والعدرو  اإللكرتوين من أجل تعزيز التجعارة 
عععدةا أمهيعععة السعععتجابة  املسعععتفادة. وسعععلطت الضعععوء علعععى التعععأثري التحعععويل للتجعععارة اإللكرتونيعععة، مةكِّ
باختععاذ السياسععات املناسععبة. وشععجعت الععدول األعضععاء علععى النظععر يف كيفيععة التعامععل علععى النحععو 

ات والتصععععالت والتجععععارة اإللكرتونيععععة كوسععععيلةىل لتيسععععري التجععععارة األفضعععل مععععع تكنولوجيععععا املعلومعععع
الدوليععة وحتقيععق التنميععة املسععتدامة يف إطععار التحضععري للععدورة الرابعععة عشععرة ملععةلر األونكتععاد الععذي 

 يعقد كل أربع سنوات.
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وشعععكر عضعععو وفعععد معععن إحعععدى ا؛موععععات، مةي عععداا بزميعععل لعععه، األونكتعععاد علعععى دورا يف  -25
عمل إقليمية بشأن مواءمة قانون الفضاء اإللكعرتوين اخلعا  بالتجعارة اإللكرتونيعة يف  تنظيم حلقة

أمريكععا الالتينيععة والبحععر الكععاريو يف غواياكيععل، إكععوادور، وعلععى دعمععه املسععتمر لتقععد  التععدريب 
اء علعى بنعاء القععدرات يف جمعال التجعارة اإللكرتونيععة يف املنطقعة. وسعاعد اجتمععا  اخلعرباء يف إثعراء بنعع

القععدرات مععن خععالل تقاسععم التجععارب مععع منععاطق أخععرى. وحععث أحععد أعضععاء الوفععود األونكتععاد 
على و ع مةشرىل جديدىل ألغراض تقييم مدى استعداد البلدان ملمارسة التجارة اإللكرتونية، زّكعن 

 من إجراء مقارنات مع جمموعة من املمارسات اجليدة يف هذا ا؛ال.
 . TD/B/C.II/EM.5/3 تقرير الوارد يف الوثيقة وأحاطت اللجنة علماا بال -26

تقرير فريق الخبرراء الحكرومن الردولن العامرل المعنرن بالمعرايير الدوليرة للمحاسربة واإلبر    -٤  
والث ثينعن دورته الحادية 

 )د( من جدول األعمال(3)البند 

كععومي الععدويل العامععل لحععظ رئععيس الععدورة احلاديععة والثالثععني مععن دورات فريععق اخلععرباء احل -27
وهععو يعععرض تقريععر هععذا الععدورة، أن عععدد احلا ععرين  ،املعععين باملعععايري الدوليععة للمحاسععبة واإلبععالغ

بلعداا. واعتمعد فريعق اخلعرباء السعتنتاجات املتفعق عليهعا واقعرتح إدراا  80مشعاركاا معن  280 اوز 
ريععة لصبععالغ العععايل اجلععودة: بنععدين رئيسععيني يف جععدول أعمععال الععدورة املقبلععة، مهععا: األسععس اجلوه

املتطلبات الدولية للمراجعة والتأكيد واملمارسات اجليدة يف جمال تنفيذها؛ واسعتعراض املمارسعات 
. اجليععععدة املتعلقععععة بتعزيععععز دور اإلبععععالغ مععععن ِقبععععل الشععععركات يف حتقيععععق أهععععداف التنميععععة املسععععتدامة

نظعم األونكتعاد حلقعة عمعل تقنيعة بشعأن  املتزايد الذي أبدتعه العدول األعضعاء، لالهتمام واستجابةا 
 التنفيذ العملي للمعايري احملاسبية الدولية للقطا  العام.

وأحاطت اللجنة علماا بتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املععين باملععايري الدوليعة  -28
، ووافقعت TD/B/C.II/ISAR/71للمحاسبة واإلبالغ يف دورته احلادية والثالثعني، العوارد يف الوثيقعة 

 على جدول األعمال املةقت الذي اقرتحه فريق اخلرباء لدورته الثانية والثالثني.

 مررن التمويررل سرريا  فررن األونكترراد مسرراةمة: التنميررة أجررل مررن االسررتثمارات تعبئرة -جيم
  أجل التنمية

 من جدول األعمال( 4)البند 

 الجزء الرفيع المستوى -1 

الجتمعععا  ثعععالث مسعععائل مرتابطعععة هعععي: التمويعععل معععن أجعععل التنميعععة، واحلاجعععة إىل نعععاق   -29
تعبئععة السععتثمارات وتوجيههععا حنععو قطاعععات التنميععة املسععتدامة، مبععا يف ذلععك دور القطععا  اخلععا ، 
ومسامهة األونكتاد يف الستثمار من أجل التنمية املستدامة ودورا احملتمل يف خطة التنمية ملا بعد 

 .2015عام 
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وأبععرز مععدير شعععبة السععتثمار واملشععاريع، يف مالحظاتععه الفتتاحيععة، حجععم الحتياجععات  -30
مععن السععتثمار لتحقيععق أهععداف التنميععة املسععتدامة. فععال زكععن للقطععا  العععام وحععدا أن زععول تلععك 
األهداف. غري أن موارد القطا  اخلا  متاحة لستكمال التمويل العام، وسيكون من الضعروري 

ازن بعععني جتلعععف مصعععادر التمويعععل اخلعععارجي. وهنعععا  حاجعععة إىل التععععاون وإقامعععة شعععراكة حتقيعععق تعععو 
بععععني أهعععحاب املصععععلحة لضعععمان تعبئععععة األمعععوال وتوجيههععععا بغيعععة الوفععععاء فعليعععاا باللتزامععععات  فيمعععا

باألهداف. ولدعم هذا العملية، من الالزم و ع سياسات الددة ا دف من أجل حتويعل وجهعة 
با ععععاا السععععتثمار يف التنميععععة املسععععتدامة. وسععععاهم األونكتععععاد يف دعععععم جتلععععف مصععععادر التمويععععل 

السياسعععات يف ذلعععك ا؛عععال معععن خعععالل إطعععار سياسعععات السعععتثمار معععن أجعععل التنميعععة املسعععتدامة، 
وإطععار سياسععات تنظععيم املشععاريع، ومبععادرة البورهععات املسععتدامة، وفريععق اخلععرباء احلكععومي الععدويل 

 ية للمحاسبة واإلبالغ ومبادا الستثمار الزراعي املسةول.العامل املعين باملعايري الدول

وسععّلم أعضععاء فريععق اخلععرباء بالتحععدي الععذي يطرحععه حجععم الحتياجععات مععن السععتثمار  -31
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وفجوة التمويل احلالية. وذكر أحد أعضاء الفريق أن دور املالية 

ملزيععد مععن التعععاون الععدويل، إذ ينبغععي أن تعععزز البلععدان الناميععة العامععة يظععل هامععاا ولكنععه حباجععة إىل ا
ا راطها ومشاركتها يف اخلطاب الدويل وعمليات هنع القرار يف العديد من ا؛الت ومن مجلتهعا 
التعععععاون الععععدويل يف جمععععال الضععععرائب. وأبععععرز عضععععو آخععععر يف الفريععععق  ععععرورة تعزيععععز التعععععاون بععععني 

ات واجلهعععات األخعععرى هعععاحبة املصعععلحة ملعاجلعععة املسعععائل احلكومعععات والقطعععا  اخلعععا  واملةسسععع
 املتعلقة بالتمويل من أجل التنمية.

وأشارت عدة وفود إىل التحديات اخلطرية العك تواجههعا بعع  البلعدان الناميعة يف جلعب  -32
السععتثمار األجنعععو املباشعععر العععذي هعععو مصعععدر هععام معععن مصعععادر التمويعععل اإلمنعععائي. و لعععت هعععذا 

ا ياكل األساسية وعدم وجود بيئة جاذبة لالستثمار. ومن هعذا املنطلعق، ينبغعي التحديات نق  
أن زن  األونكتاد مساعدته التقنية للبلدان كي يساعدها علعى هتيئعة أو حتسعني بيئعة لكِّنعة جللعب 

 الستثمار. ومن املهم أيضاا تقد  مساعدة خاهة إىل البلدان اخلارجة من نزاعات.

. ولشعععياا معععع 2014بتقريعععر السعععتثمار الععععاملي لععععام ن أعضعععاء الوفعععود وأشعععاد العديعععد مععع -33
رسععالته األساسععية، اتفقععوا علععى أّن حتقيععق أهععداف التنميععة املسععتدامة يتطلععب و ععع برنععام  حتععول 
ينطععوي علععى الريععادة والشععراكة والرريععة. وزكععن أن يكععون لألونكتععاد، باعتبععارا مععن أهععم أهععحاب 

. وقال 2015بتمويل التنمية، دورمت مفيدمت يف خطة التنمية ملا بعد عام املصلحة املةسسيني املعنيني 
عدة أعضعاء معن أعضعاء الوفعود إنّعه ينبغعي للمنظمعة أن توسعع نطعاق عملهعا يف هعذا ا؛عال. وقعال 
عضو يف أحد الوفعود إن معن شعأن تيسعري التمويعل والسعتثمار ععن طريعق هعناديق الثعروة السعيادية 

  البلدان الفقرية أن يساعد على حتديد مبادرات سياساتية أفضل.واملستثمرين املماثلني يف

ويف جمال سياسات الستثمار، أعرب عدة أعضاء عن القلق إزاء ارتفعا  ععدد منازععات  -34
السعععتثمار يف إطعععار اتفاقعععات السعععتثمار الدوليعععة. وطلبعععوا إىل األونكتعععاد تكثيعععف عملعععه يف ذلعععك 

لتجديعد اتفاقعات السعتثمار املنتهيعة معدهتا وتقعد  املسعاعدة ا؛ال وتعوفري حلعول وخيعارات عمليعة 
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يف تصعععميم سياسعععات السعععتثمار لشعععياا معععع أهعععداف التنميعععة املسعععتدامة، ويف الوقعععت نفسعععه كفالعععة 
اتساق السياسات واحلفاظ على احليز السياسات الذي تتمتع به احلكومة املضيفة. وطلعب بعع  

إلهععالح نظععام اتفاقععات السععتثمار الدوليععة مبععا يععدعم  األعضععاء أن يضععع األونكتععاد خارطععة طريععق
 اجلهود الك تبذ ا البلدان من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

وأهععععاب عععععدة أعضععععاء باألونكتععععاد أن يقععععدم املسععععاعدة التقنيععععة الالزمععععة للبلععععدان لتعزيعععععز  -35
ة إىل الرهععد السععتثمار يف قطاعععات التنميععة املسععتدامة. وأعععرب بععع  أعضععاء الوفععود عععن احلاجعع

الفعال للتقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وأكعد أمهيعة تعوفر البيانعات اجليعدة بوهعفها 
 أداةا لدعم جهود الرهد.

وأقر العديد من أعضعاء الوفعود بعأن التمويعل البعال  الصعغر زكعن أن يكعون مصعدر لويعل  -36
املشعاريع، العك زكعن أن يكعون  عا أثعر إجيعايب  هاماا للمشاريع الصغرية وبالغة الصغر. وتواجه هعذا

يف توليعد فععر  العمعل والتنميععة الجتماعيعة وتنميععة األريعاف، هعععوبات يف مجعع األمععوال. وأو عع  
مجععع األمععوال مععن املسععتثمرين يف  أحععد أعضععاء الفريععق الطععرق الععك زكععن  ععا للمسععتثمرين املععةثرين

ل البععال  الصععغر العك زكععن أن تقععدم، بععدورها، القطعاعني العععام واخلععا  وإقععراض مةسسعات التمويعع
قرو اا إىل أهحاب املشاريع يف البلعدان الناميعة. وا عدف معن ذلعك هعو تطعوير وإدارة اسعتثمارات 
القطاعني اخلا  والعام ذات األثر يف التنميعة. ورغعم تعوفر العديعد معن أدوات لويعل التنميعة، كعان 

ت الفاعلععة لضععمان إتاحتهععا للمحتععاجني إىل مععوارد مععن الععالزم حتسععني التنسععيق بععني جتلععف اجلهععا
مالية. وأو   عضو آخر يف الفريق أن من املمكن أن يكون للحكومات دورمت يف تيسعري حصعول 
املشعاريع البالغععة الصععغر واملشععاريع اجلديععدة املبتدئععة علععى التمويععل بتقععد  حععوافز تشععجع مةسسععات 

تمعععاد اتفاقعععات تقاسعععم املخعععاطر. ويف بعععع  التمويعععل البعععال  الصعععغر علعععى السعععتثمار، وكعععذلك باع
احلعععالت، مل يكعععن ب مكعععان مةسسعععات التمويعععل البعععال  الصعععغر أن تسعععتثمر مباشعععرةا يف بلعععدىل مععععنيىل 

 وكانت حباجة إىل إنشاء آليات الددة الغرض، فتسبب ذلك يف زيادة تكاليف الستثمار. 

ار يف التنميععة املسععتدامة وب مكععان أسععواق رأ  املععال أيضععاا أن تسععاعد علععى دعععم السععتثم -37
ععععععن طريعععععق إدراا الشعععععروا املفرو عععععة علعععععى البورهعععععات. وكعععععان ا عععععدف معععععن مبعععععادرة البورهعععععات 
املسعععتدامة، العععك و ععععها األونكتعععاد بالتععععاون معععع منظمعععات أخعععرى، هعععو تعزيعععز السعععتدامة  عععذا 

ملسعتثمرين علعى الطريقة. وأثىن أعضاء الوفود على املبادرة بوهفها أداةا هامةا لتشجيع الشعركات وا
ععععدم الكتفعععاء بعععالنظر يف املةشعععرات املاليعععة، بعععل أيضعععاا يف األداء الجتمعععاعي والبيئعععي عنعععد اختعععاذ 

مثال يبني   قرارات الستثمار. وأشار بع  أعضاء الوفود إىل أن برنام  "ربع األسواق األوروبية"
ام عععن طريععق دعععم كيععف زكععن تزويععد الشععركات بقنععاة جلمععع األمععوال مععن أجععل السععتثمار املسععتد

 الشركات القائمة يف بلد معني حىت ُتدرا يف بورهة بلد آخر.

ورّداا على تعليقات معن الوفعود، قعال معدير شععبة السعتثمار واملشعاريع إن األونكتعاد قعّدم  -38
إسهامات قّيمة يف جمال الستثمار املسةول وشجع الشركات على اإلبالغ عن أدائها يف املسائل 

تماعيععة واإلداريععة. وباإل ععافة إىل ذلععك، عععا  األونكتععاد مسععائل تقيععيم املخععاطر مععن البيئيععة والج
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خععالل إطععار سياسععات السععتثمار مععن أجععل التنميععة املسععتدامة، الععذي عععزز املمارسععات اجليععدة يف 
 اإلطار التنظيمي للبلدان بغرض جلب الستثمارات.

 استعراض سياسة االستثمار فن السوداا -٢ 

 (.UNCTAD/DIAE/PCB/2014/5ا  يف استعراض سياسات الستثمار يف السودان )نظر الجتم -39

وقعععال معععدير شععععبة السعععتثمار واملشعععاريع يف عر عععه إن التحعععديات الرئيسعععية أمعععام التنميعععة  -40
املسعععتدامة يف السعععودان هعععي ال عععطراب القتصعععادي والسياسعععي وانععععدام األمعععن الغعععذائي وغيعععاب 

نتائ  الستعراض وتوهعياته احلاجعة إىل تو عي  وتبسعيع اإلطعار  التنو  القتصادي. وتشمل أهم
القانوين واملةسسي لالستثمار األجنو املباشر ومواءمته معع اسعرتاتيجيات البلعد اإلمنائيعة. ورأى أن 
إرساء آليات احلوار الفعال بني القطاعني العام واخلعا  عامعل حاسعم لُتحقعق اإلهعالحات األثعر 

علعععى اجلهعععود العععك بعععذ ا السعععودان يف اآلونعععة األخعععرية، وأكعععد أن األونكتعععاد  املنشعععود. وأثعععىن املعععدير
 مستعد ملساعدة البلد يف تنفيذ التوهيات املقرتحة يف الستعراض.

وأعربعععت سعععفرية السعععودان لعععدى األمعععم املتحعععدة ععععن تقعععديرها وامتناهنعععا لعمعععل األونكتعععاد  -41
لسععععتعراض. وقالععععت إن حضععععور وزيععععر وللععععدعم املععععايل الععععذي قدمتععععه حكومععععة السععععويد يف إعععععداد ا

السععتثمار السعععوداين دورة اللجنععة دليعععل علععى التعععزام البلعععد بعمليععة السعععتعراض، األمععر العععذي يتعععي  
 فرهة جلميع أهحاب املصلحة ملناقشة مناخ الستثمار يف البلد.

 ووهف وزير الستثمار السوداين إمكانات التنمية يف بلدا والدور الذي زكن أن يةديعه -42
الستثمار األجنو املباشر. فاملستثمرون األجانب موجودون بالفعل يف قطاععات اقتصعادية شعىت، 
مثععل الزراعععة وتربيععة املاشععية واملعععادن والععنفع والغععاز والصععناعات التحويليععة. ومععع ذلععك، مععا زالععت 

ثمار حتعععديات هائلعععة تععععرتض حتقيعععق اسعععتقرار العملعععة احملليعععة وتنويعععع القتصعععاد. والواقعععع أن لالسعععت
األجنععو املباشعععر دور رائعععد يف التصعععدي  عععا. وأشععار إىل أن السعععودان يرحعععب بالسعععتثمار األجنعععو 
املباشعععر ويسععععى لتحسعععني بيئعععة السعععتثمار وهعععورة البلعععد علعععى الصععععيد العععدويل. وسطعععع السعععودان 
 ليستفيد من املناطق احلرة الك هعو عضعو فيهعا اسعتفادة أكثعر فعاليعة معن أجعل النعدماا علعى حنعو
أفضل يف سالسل القيمة العاملية. ومن األولويات األخعرى يف إهعالح السياسعات حتسعني اإلطعار 
القععانوين واملةسسععي لالسععتثمار، وبنععاء القععدرات احملليععة، وتنويععع القتصععاد، و ععمان توزيععع جغععرايف 
ه أفضل لالستثمار. ودععا العوزير األونكتعاد إىل مواهعلة دعمعه إلذعاز هعذا األولويعات، وطلعب إليع

 تنظيم حلقة عمل يف اخلرطوم لتحديد برنام  تنفيذ عملية استعراض سياسة الستثمار.
وخلعع  رئعععيس فععر  سياسعععات السععتثمار التعععابع لشعععبة السعععتثمار واملشععاريع أهعععم نتعععائ   -43

الستعراض، فأبرز بع  أولويات اإلهعالح التنظيمعي، مبعا يف ذلعك  عرورة إتاحعة فعر  الوهعول 
واحلد من تعقد النظام الضريو، وحتديث نظام العمل وحتسينه، واعتماد هن   اآلمن إىل األرا ي،

استباقي أكثر ملعاجلعة مشعكلة نعدرة املهعارات احملليعة. ودععا اسعتعراض سياسعة السعتثمار أيضعاا إىل 
تععععوخي الفعاليععععة يف تنفيععععذ نظععععامي املنافسععععة وزايععععة البيئععععة وإىل تعزيععععز إطععععار تشععععجيع السععععتثمار. 
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شعععأن وكالعععة جصصعععة لتشعععجيع السعععتثمار أن تضعععطلع بأنشعععطة تشعععجيع السعععتثمار إن معععن  وقعععال
 وتلميع هورة البلد قبل تنويع وظائفها ومواردها.

وعر عععععت رئيسعععععة إدارة العالقعععععات اخلارجيعععععة يف اجلهعععععاز القعععععومي السعععععوداين لالسعععععتثمار  -44
تعراض بعععدأ إهعععالحات البلعععد األخعععرية يف جمعععال السياسعععة العامعععة وقالعععت إن بعععع  توهعععيات السععع

تنفيذها بالفعل. وحثت األونكتاد وغريا من شعركاء التنميعة علعى تقعد  مزيعد معن العدعم إىل البلعد 
 يف مساعيه الرامية إىل هتيئة مناخ جاذب لالستثمار.

وخعععالل املناقشعععة العععك تلعععت ذلعععك، ععععرض مسعععتثمران يعمعععالن يف جمعععال اإلنتعععاا الزراععععي  -45
ن. ووهععفا إسععهام مشععروعيهما يف زيععادة القععدرات اإلنتاجيععة يف  ربتيهمععا يف السععتثمار يف السععودا

البلععد وتعزيععز نقععل الدرايععة إىل املسععتخدهمني احملليععني. وأقععرا بععاجلهود الععك تبععذ ا احلكومععة مععن أجععل 
حتسععني منععاخ السععتثمار وتسععهيل اسععتثماراهتما، ولكنهمععا أشععارا إىل أن نقعع  ا ياكععل األساسععية 

مععععا زال عععععائقني يتعععععني  اوزمهععععا، األمععععر الععععذي يتطلععععب حتععععاور  وهعععععوبة احلصععععول علععععى التمويععععل
 القطاعني العام واخلا .

وأقعععر لثلعععو دول أعضعععاء أخعععرى ب مكانعععات السعععودان، وأشعععادوا بالتقعععدم العععذي أحعععرزا يف  -46
تعزيعععز السعععتقرار السياسعععي وزيعععادة  إهعععالح السياسعععات، وشعععددوا علعععى  عععرورة املضعععي قعععدماا يف

ني واملةسسعععات املدنيعععة. ودععععوا شعععركاء التنميعععة واجلهعععات املاحنعععة إىل دععععم قعععدرات املعععوظفني املعععدني
جهعود السعودان. وأكعد بعع  أعضعاء الوفعود أمهيععة اسعتقرار السياسعة العامعة واتسعاقها علعى املععدى 
الطويل يف جذب الستثمار األجنو املباشر. وأشار آخرون إىل  ارب مسعتثمريهم يف السعودان، 

ار كثعععرية، ولكعععن هنعععا  مشعععاكل ل تعععزال قائمعععة مثعععل إععععادة رأ  املعععال فأكعععدوا أن فعععر  السعععتثم
واألربععاح إىل املععوطن، و عععف احلوكمععة. وقععال بععع  أعضععاء الوفععود إن العقوبععات اخلارجيععة تععةثر 

 سلباا يف فر  األعمال يف السودان.
وعر ت الدول األعضاء املستفيدة من استعرا ات سابقة أو جارية لسياسة الستثمار  -47
يضععاا  ار ععا وشععجعت احلكومععة علععى تنفيععذ التوهععيات باعتبارهععا أدوات جلععذب السععتثمار مععن أ

أجععل التنميععة املسععتدامة. ومععن أهععم مزايععا عمليععة السععتعراض املتابعععة الوثيقععة لتنفيععذها، واملسععاعدة 
تعني، فع ن التقنية املقرتنة  ا. ومع ذلك، ف نن كان األونكتاد يقدم مساعدة اخلرباء ومشورهتم القيِّم

املسةولية عن التنفيذ تبقى على عاتق البلعدان املسعتفيدة. وطلعب وفعد معن األونكتعاد املسعاعدة يف 
اسعععععتعراض إطعععععار سياسعععععات تنظعععععيم املشعععععاريع يف بلعععععدا وو عععععع برنعععععام  لتطعععععوير ريعععععادة األعمعععععال 

 )إمربيتيك( فيه.
 استعراض سياسة االستثمار فن الكونغو -٣ 

 (.UNCTAD/DIAE/PCB/2014/4اسة الستثمار يف الكونغو )تناولت اجللسة استعراض سي -48
وقال مدير شعبة الستثمار واملشاريع إن استعراض سياسة الستثمار أداة مفيعدة لتنفيعذ  -49

إهالحات يف سياسات الستثمار. ول تزال البلعدان األفريقيعة، العك تبعذل جهعوداا لتحسعني منعاخ 



TD/B/C.II/31 

13 GE.15-08106 

األوسعععاا اإلمنائيعععة. وتفيعععد إحصعععاءات األونكتعععاد بعععأن األعمعععال فيهعععا، حتظعععى بأولويعععة قصعععوى يف 
الكونغو من أفضل البلدان أداءا يف املنطقة من حيث جذب السعتثمار األجنعو املباشعر، رغعم أن 
عععز تعععدفقات السعععتثمار األجنعععو املباشعععر الوافعععدة يف قطعععا  العععنفع معععدعاة للقلعععق. وقعععد أجعععرت  تركُّ

ي تعععدر  احلاجعععة إىل تنويعععع القتصعععاد، والعععدور السعععلطات احلكوميعععة بالفععععل إهعععالحات هامعععة وهععع
الععذي زكععن أن يةديععه السععتثمار األجنععو املباشععر يف هععذا الصععدد. وتركععز التوهععيات املنبثقععة مععن 
السعععتعراض، اسعععتناداا إىل إطعععار سياسعععات السعععتثمار معععن أجعععل حتقيعععق التنميعععة املسعععتدامة، علعععى 

 ع النماذا الشاملة يف جمال الزراعة.التدابري الرامية إىل حتسني مناخ الستثمار وتشجي
وأكعد الععوزير املكلععف بععالتخطيع واحملفظععة العامعة والنععدماا يف الكونغععو أمهيععة السععتثمار  -50

اخلععععا  لتحقيععععق النمععععو والتنميععععة الشععععاملني، وأيععععد التوهععععيات الععععواردة يف السععععتعراض. وقععععال إن 
األساسية وتسهيل احلصول علعى احلكومة ختطو خطوات لتحسني مناخ األعمال وتطوير ا ياكل 

امليععاا والطاقععة، وهععذا أهععداف مكرسععة يف خطععة التنميععة الوطنيععة الععك يسعععى البلععد مععن خال ععا ألن 
. وبنععاءا علعى معا تقعدم، رحعب العوزير بالسععتعراض 2025يصعب  اقتصعاد سعوق ناشعئاا حبلعول ععام 

 ية الزراعية.بوهفه أداة قّيمة زكن استخدامها لتحقيق التنو  القتصادي والتنم
وأبعععرزت العععوزيرة املعنيعععة مبةسسعععات األعمعععال الصعععغرية واملتوسعععطة احلجعععم واحلعععرف اليدويعععة  -51

الصععلة ا امععة بععني تنميععة املشععاريع والسععتثمار والععدور الععذي زكععن أن تةديععه املةسسععات الصععغرية 
يسععععري واملتوسععععطة احلجععععم يف اقتصععععاد الكونغععععو. وأشععععارت إىل أن احلكومععععة نفععععذت تععععدابري شععععىت لت

األعمال تتعلق ب نشاء الشركات وتشغيلها، ول سيما املةسسات الصعغرية واملتوسعطة احلجعم. ويف 
إطععار متابعععة اسععتعراض سياسععة السععتثمار، طلبععت الععوزارة مععن األونكتععاد تقععد  املسععاعدة التقنيععة 

ونيعععة لتشعععجيع مشعععاريع النسعععاء، وو عععع برنعععام  للعععروابع التجاريعععة، وإرسعععاء قاععععدة اللعععوائ  اإللكرت 
للمسععععاعدة يف تبسععععيع إجععععراءات تكععععوين شععععركات األعمععععال الناشععععئة وغععععري ذلععععك مععععن العمليععععات 

 التجارية.
وععععرض رئعععيس فعععر  سياسعععات السعععتثمار يف األونكتعععاد أهعععم نتعععائ  التقريعععر. ويف سعععياق  -52

تأكيععد إمكانععات الكونغععو ا ائلععة جلععذب السععتثمار األجنععو املباشععر، لفععت النتبععاا إىل عععدد مععن 
حديات ا امة، تشمل جمموعة من املعوقات يف جمالت تشغيل الشعركات والضعرائب والوهعول الت

إىل املهارات وتنظيم حيازة األرا ي. ول بد من  اوز هذا املعوقات لبلوغ إطار استثماري أكثعر 
شفافية وقابلية للتنبة به. وقد أجريت إهالحات جوهرية يف عدد من ا؛الت الرئيسعية، غعري أن 

نفيذها ظل بطيئاا، ومثة حاجة إىل زيادة التنسيق املةسسي. وسهّلع الضوء علعى العناهعر الرئيسعية ت
يف السعععرتاتيجية املقرتحعععة يف اسعععتعراض سياسعععة السعععتثمار جلعععذب السعععتثمار األجنعععو املباشعععر يف 

األونكتعاد  الزراعة، وهذا أداة رئيسية حتقق  ا احلكومة األمن الغذائي وتنويعع القتصعاد. وقعال إن
 يظل ملتزماا بتقد  املساعدة التقنية يف كل بعد من األبعاد السرتاتيجية الك تناو ا التقرير.

وأثععىن أعضععاء يف وفععود دول أعضععاء أخععرى علععى احلكومععة إلكمععال السععتعراض وشععجعوا  -53
السععععلطات علععععى مواهععععلة اإلهععععالحات اجلاريععععة لتحسععععني منععععاخ السععععتثمار. وأشععععاروا إىل أمهيععععة 
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األونكتععاد باعتبععارا الفععالا لتبععادل أفضععل املمارسععات يف جمععال السععتثمار مععن أجععل حتقيععق التنميععة 
املستدامة. وأبرز بع  الدول األعضاء املستفيدة من برنام  اسعتعراض سياسعة السعتثمار، ومنهعا 

يهععا، بعع  البلععدان األفريقيععة، مععا ترتععب علععى تنفيععذ التوهععيات مععن أثععر إجيععايب يف بيئععة السععتثمار ف
 وشجعت احلكومةه على مواهلة تنفيذ التوهيات.

ويف املناقشعععة العععك تلععععت ذلعععك، أكعععد عععععدد معععن املشعععاركني األولويععععات الرئيسعععية املتعلقععععة  -54
با ياكل األساسية العامة و رورة تشجيع الزراعة املستدامة واملسامهة يف احلعد معن الفقعر. وحتقيقعاا 

لة يف جمعال التنميعة الزراعيعة. وأشعاروا إىل أن السعتعراض لذلك، ل بعد معن العرتوي  للنمعاذا الشعام
يقععرتح اسععرتاتيجية ديناميععة ترسععم هنجععاا مبععاِدراا يف اسععتهداف السععتثمار. وشععجعوا السععلطات علععى 
مواهععلة اإلهععالحات اجلاريععة وتبععين مبععادرات التنميععة اإلقليميععة. وعلععى املععدى الطويععل، ينبغععي أن 

لقيمة املضافة الوطنية من خالل الندماا بنجاح يف سالسعل تةدي هذا اإلهالحات إىل زيادة ا
 القيمة اإلقليمية والعاملية.

ورحعععب ععععدد معععن لثلعععي القطعععا  اخلعععا  بتوهعععيات السعععتعراض وأثنعععوا علعععى معععا تبذلعععه  -55
احلكومععععة مععععن جهععععود لتنويععععع القتصععععاد. وأشععععاروا إىل  ععععرورة العمععععل علععععى إجيععععاد سععععبل لتحسععععني 

الععام واخلععا  يف عمليعة و ععع سياسعات السععتثمار، واملضعي يف مسععار املشعاورات بعني القطععاعني 
اإلهالح، وتعزيز القدرات اإلنتاجية احملليعة. وقعالوا إن وكعالت تشعجيع السعتثمار تضعطلع بعدور 
حاسعم يف مجيععع مراحععل عمليعة السععتثمار. وعععرض بعع  املسععتثمرين  ععار م فيمعا يتعلععق بنمععاذا 

 تمعات احمللية واملزارعني يف اخلطع الزراعية احمللية.األعمال الشاملة الك تشر  ا؛

  تنييم المشاريع وأةداف التنمية المستدامة -دال 
 )أ( من جدول األعمال(5)البند 

تناولت اجللسة دور تنظيم املشاريع يف حتقيق التنمية املستدامة، بناءا على قراري اجلمعية  -56
بشأن تنظيم املشعاريع معن أجعل التنميعة، فضعالا ععن  L.14/69و 67/2012العامة لألمم املتحدة 

، الععععذي أعععععدا األونكتععععاد بالتعععععاون مععععع إدارة الشععععةون 67/2012التقريععععر املتعلععععق بتنفيععععذ القععععرار 
 القتصادية والجتماعية.

وعرض مدير شعبة الستثمار واملشاريع مو و  اجللسة، وقدم حملة عامة عن التحديات  -57
ملي الععععذي يتسععععم بضعععععف النمععععو القتصععععادي والطلععععب، وتزايععععد الشععععك الناشععععئة يف السععععياق العععععا

القتصادي الذي أثر يف خلق فر  العمعل. وسعلع املعدير الضعوء علعى املكونعات الرئيسعية إلطعار 
شعععامل لسياسعععات تنظعععيم املشعععاريع، العععك تسعععهم بفعاليعععة يف خلعععق فعععر  العمعععل وحتقيعععق أهعععداف 

إلطعار اسعرتاتيجيات للتنفيعذ وأدوات للرهعد، وأن يركعز التنمية املسعتدامة. وينبغعي أن يتنعاول هعذا ا
بوجعه خعا  علعى اجلهعود الراميعة إىل تشعجيع النمعو األخضعر وتيسعريا فعليعاا، فضعالا ععن مبععادرات 
مثل املشعاريع الجتماعيعة والسعتثمار املعةثر، ومشعاريع الشعباب والنسعاء والفئعات الضععيفة. وقعال 

ليعععات املتحعععدة األمريكيعععة واململكعععة املتحعععدة لربيطانيعععا إن األونكتعععاد قعععد تععععاون معععع حكعععومك الو 
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العظمى وأيرلندا الشمالية، يف إطار جمموعة الثماين، بشأن مسألة الستثمار املةثر، وأعّد منشعوراا 
بشععععراكة مععععع الكومنولععععث بعنععععوان "مبععععادا توجيهيععععة للسياسععععة العامععععة بشععععأن مشععععاريع الشععععباب"، 

ل إن األونكتاد مسعتعد ملسعاعدة العدول األعضعاء، . وقا2015سيصدر يف وقت لحق من عام 
والتعععاون مععع املةسسععات الوطنيععة والدوليععة علععى حتديععد مةشععرات لقيععا  مععدى فعاليععة السياسععات، 
وتوفري منتدى دويل للنقاش وبناء توافق اآلراء وتبادل املمارسعات السعليمة بشعأن جيعل جديعد معن 

األونكتعععاد، ينبغعععي أن تعععةدي املنظمعععات عمليعععات و عععع سياسعععات تنظعععيم املشعععاريع. وعلعععى غعععرار 
الدوليععععة دوراا يف هععععياغة جيععععل جديععععد مععععن سياسععععات تنظععععيم املشععععاريع حتقيقععععاا ألهععععداف التنميععععة 

 املستدامة.
ووهعععف الععععوزير املعععععين باملةسسععععات الصععععغرية واملتوسععععطة احلجععععم والقتصععععاد الجتمععععاعي  -58

واجههعععا بلعععدا. وقعععال إن الكعععامريون واحلعععرف اليدويعععة يف الكعععامريون التحعععديات القتصعععادية العععك ي
و عععت مسععألة تشععجيع تنظععيم املشععاريع يف هععلب اسععرتاتيجيتها اإلمنائيععة، مبسععاعدة بععرام  لو ععا 
اجلهععات املاحنععة؛ وأهعععلحت أيضععاا نظامهعععا املةسسععي وإطاريهعععا التشععريعي والتنظيمعععي لععدعم ذلعععك 

ذين و عهما لألونكتاد، على ل الا؛ال. فبفضل برناجمي اللوائ  اإللكرتونية والتسجيل اإللكرتوين
سععاعة، وهععذا رقععم قياسععي سععيتحقق  48سععبيل املثععال، أهععب  باإلمكععان إنشععاء شععركة أعمععال يف 

. وأشععاد الععوزير بربنععام  األونكتععاد لتطععوير ريععادة األعمععال )إمربيتيععك(، 2015أفضععل منععه يف عععام 
ا منظمعععي املشعععاريع واظعععى بتقععدير شعععديد يف أوسعععا 2014الععذي انطلعععق يف الكعععامريون يف ععععام 

 احملليني. ويسعاهم هعذا الربنعام  املمعول معن معوارد وطنيعة يف حتقيعق تطلعع الكعامريون إىل أن تصعب 
 .2035م اقتصاداا ناشئاا حبلول عا

وقالععععععت لثلععععععة إدارة الشععععععةون القتصععععععادية والجتماعيععععععة إن تنظععععععيم املشععععععاريع والتنميععععععة  -59
املقرتحتععععععني  ععععععدف التنميععععععة  3-8و 4-4ني املسععععععتدامة، اللععععععذين يسععععععهمان يف تشععععععكيل الغععععععايت

املستدامة، مرتابطان ترابطعاا وثيقعاا واظيعان بتأييعد قعراري اجلمعيعة العامعة املعذكورين أععالا. وذكعرت 
ا يئععة فرهععاا شععىت لتشععجيع تنظععيم املشععاريع باعتبععارا سياسععة لكينيععة يف سععياق األهععداف، وهععي: 

، ومةلر قمعة 2015ر عقدا يف أديس أبابا يف لوز/يوليه املةلر الدويل الثالث لتمويل التنمية املقر 
العععععذي سعععععُيعقد يف نيويعععععور  يف  2015األمعععععم املتحعععععدة لعتمعععععاد خطعععععة التنميعععععة ملعععععا بععععععد ععععععام 

، وكعذلك تقريعر األمعني الععام بشعأن تنظعيم املشعاريع معن أجعل التنميعة العذي 2015أيلول/سبتمرب 
. وشعععجعت املمثلعععة أيضعععاا 2016أيلول/سعععبتمرب سعععُيعرض يف العععدورة السعععنوية للجمعيعععة العامعععة يف 

 الدول األعضاء على إدماا أهداف التنمية املستدامة يف خططها اإلمنائية الوطنية.
وشّدد بع  أعضاء فريق النقاش على أمهية التشجيع الفعال لتنظيم املشاريع كجعزء معن  -60

معن الرتكيعز علعى ُمعنظِّم املشعاريع  بيئة خاهة باملبادرة احلرة. وأشعاروا إىل  عرورة انتقعال السياسعات
باعتبععارا فععرداا إىل الرتكيعععز علععى مععنظم املشعععاريع واملشععرو  نفسعععه باعتبارمهععا جععزءاا معععن بيئععة حيويعععة. 
وسلع أعضاء آخرون يف فريق النقاش الضوء علعى شعبكات النظعراء يف جمعال تنظعيم املشعاريع العك 

لمشاريع، وأبرزوا الدور الرئيسي للتثقيف ينبغي أن تضطلع بدور رائد يف تشجيع تنظيم الشباب ل
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بتنظيم املشاريع باعتبارا كفاءة تنفعع معدى احليعاة. وقعّدم أحعد أعضعاء الوفعود مثعالا يبعني كيعف أن 
مراكععز تنظععيم املشععاريع، علععى هعععيدي البلععديات واملععدن، زكععن أن تكععون وسععيلة فعالععة لتشععجيع 

وطلب العضو إىل األونكتعاد أن يعزود العدول تنظيم الشباب للمشاريع وتكوين الشركات الناشئة. 
 األعضاء بأفضل املمارسات يف إنشاء مراكز دعم تنظيم املشاريع، وخاهة على مستوى املدن.

وتناولت اجللسة أيضاا مو و  قيا  تأثري سياسات تنظيم املشاريع. واتفق مجيع أعضاء  -61
املتععععدد األبعععاد العععذي زيععز جمعععال فريععق النقعععاش علععى هععععوبة هععذا املهمعععة. فععأقر أحعععدهم بالطععابع 

تنظيم املشاريع باعتبعارا الركعاا للتنميعة القتصعادية. وقعال آخعر إن معن املهعم رهعد ا اهعات تنظعيم 
املةشعرات  املشعاريع لصسعهام يف و عع سياسعات قائمعة علعى األدلعة، وأ عاف أنعه ل بعد أن تكعون

فريععق النقععاش رأى أن القتصععار علععى قابلععة للمقارنععة يف جتلععف البلععدان. غععري أن عضععواا آخععر يف 
حبث بيانات تسجيل األعمال ليس فعالا لاماا يف قيا  تنظيم املشعاريع. وتنعاول دور املةسسعات 
الشعععديدة النمعععو يف خلعععق فعععر  العمعععل، مسعععتنداا يف ذلعععك إىل نتعععائ  ورقعععة أععععدها حتعععالف تنظعععيم 

را  شععركات كبععرية يف التوجيععه الشععباب للمشععاريع التععابع ؛موعععة العشععرين، وشععدد علععى أمهيععة إشعع
 واإلرشاد ويف التمويل.

وعععرض أعضععاء فريععق النقععاش عععدة أطععر ومةشععرات زكععن أن تتععي  لوا عععي السياسععات  -62
أدوات تشععخي ىل عمليععة لتحديععد املعععامل واألولويععات الالزمععة للبيئععة اخلاهععة باألعمععال احلععرة يف أي 

يف جمعععال مجعععع البيانعععات ععععن تنظعععيم  نيعععةبلعععد. وحثعععوا العععدول األعضعععاء علعععى تطعععوير القعععدرات الوط
املشاريع عن طريق مكاتب اإلحصعاء الوطنيعة، والتواهعل معع املةسسعات الدوليعة املعنيعة بعالبحوث 
والتحليعععل، مثعععل الشعععبكة العامليعععة للبحعععوث املتعلقعععة بتنظعععيم املشعععاريع، ومرهعععد األعمعععال احلعععرة يف 

(، وهععععو Prodemي، وبرنععععام  "بععععرود " )العععععامل، ومنظمععععة التعععععاون والتنميععععة يف امليععععدان القتصععععاد
برنعععام  إلنشعععاء املشعععاريع. واقعععرتح أحعععد أعضعععاء فريعععق النقعععاش أن يضعععع األونكتعععاد إطعععاراا شعععامالا 
ومنظمععاا لرهععد سياسععات تنظععيم املشععاريع عععن طريععق تصععنيف املةشععرات القائمععة تصععنيفاا منهجيععاا 

نظم أن يسععتند إىل التجععارب وتقععد  إرشععادات بشععأن كيفيععة  ميعهععا. ومععن شععأن هععذا اإلطععار املعع
واألطععر املوجععودة فيمععا يتعلععق بقيععا  تععأثري السياسععات، ويتضععمن مبععادا توجيهيععة للبلععدان بشععأن 

 سبل رهد ا؛الت ذات األولوية.
وأثناء النقاش التفاعلي، طلب بع  أعضاء الوفود إىل األونكتاد مواهلة عمله يف جمال  -63

تعععوفري اإلرشعععاد العملعععي للعععدول األعضعععاء فيمعععا يتعلعععق  أخععع  عملعععه علعععىصعععفة وب تنظعععيم املشعععاريع
ن أهععداف التنميععة املسعععتدامة. وتقعععد  إحاطععات بشععأ بتنظععيم املشععاريعبتنفيععذ السياسععات اخلاهععة 

وحعث أحعد أعضعاء الوفعود األونكتعاد ومنظمعات أخعرى علعى أن تراععي يف عملهعا مسعائل امللكيعة 
 .تنظيم املشاريعالفكرية فيما س  سياسات 
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سياسرررررات تعزيرررررز التعررررراوا مرررررن أجرررررل تسرررررخير العلررررروم والتكنولوجيرررررا واالبتكرررررار  -ةاء 
  التنمية ألغراض

 )ب( من جدول األعمال(5)البند 

العلعععوم  ، العععك تبعععني ب جيعععاز دور جمّمععععاتTD/B/C.II/30قعععدمت أمانعععة األونكتعععاد الوثيقعععة  -64
والتكنولوجيعععا والبتكعععار ألغعععراض والتكنولوجيعععا والبتكعععار يف تشعععجيع التععععاون يف جمعععالت العلعععوم 

 التنمية وما زكن اعتمادا من سياسات لتشجيعها.
ولحعععظ أعضعععاء فريعععق النقعععاش أن ا؛ّمععععات الناجحعععة تعععوفر كعععالا معععن ا ياكعععل األساسعععية  -65

بعع يف إنشعاء بعع  ا؛ّمععات دعم األعمال التجارية. وقعد اتُّ  ومن مجلتها املادية واخلدمات اجليدة
التنععازيل الععذي   مون، بينمععا اعُتمععد يف إنشععاء جمّمعععات أخععرى الععنهيقععودا املسععتخدِ هنعع  تشععاوري 

 ،والعععاممنععه اخلععا  املتععاح، علععى اجلمععع بععني التمويععل   تقعودا السياسععات احلكوميععة. واعتمععد الععنه
إنشاء جمّمعات العلعوم  وراءاألسباب الرئيسية تكمن الثقافة والتاريخ القتصاديني احملليني. و على و 
تكنولوجيا والبتكار يف دعم نقل التكنولوجيا إىل أهحاب تلك ا؛ّمعات واحتضعان األعمعال وال

رة واجتعععذاب مسععععتثمرين أجانعععب يف جمععععال التكنولوجيعععا املتطععععورة. ومعععن الضععععروري التجاريعععة املبتِكعععع
مبععا تنسععيق السياسععات املتعلقععة بتلععك ا؛ّمعععات لتتوافععق مععع السياسععات واألهععداف اإلمنائيععة العامععة 

ختلعععف جمعععالت مل ة العععدعماحلكومععع أن تقعععدمالظعععروف احملليعععة. ومعععن الضعععروري أيضعععاا يتناسععب معععع 
ث والصعععناعة ومةسسعععات األعمعععال الصعععغرية واملتوسعععطة احبعععالسياسعععة العامعععة مبعععا فيهعععا التعلعععيم واأل

أن أهععحاب املصععلحة علععى غايععات عامععة و  أهععم احلجعم والتجععارة والضععرائب. ومععن املهععم أن يتفععق
ومعن املهعم كعذلك تقعد  اخلعدمات لعدعم نقعل على أهعداف عمليعة والعددة بو عوح.  يتفقوا أيضاا 

ألنشطة العقار املرتبطة  ، ل بدعقبةتكون التمويل العام كثرياا ما قلة وألن التكنولوجيا والبتكار. 
يف التمويعععععل. وععععععالوة علعععععى ذلعععععك، تسعععععتفيد جمّمععععععات العلعععععوم  ةسعععععامهمعععععن املا؛ّمععععععات  نشعععععاء ب

 منذ البداية. ص والتكنولوجيا والبتكار إىل حد كبري من تأليف فريق إدارة ج
عع-أين "فريععق النقععاش  ربععة عضععو آخععر يف وعععرض  -66 الععور عبععارة عععن . وهععو i-Hub)" )بهه

 مكعععععان إتاحعععععةيعععععة بقصعععععد . وكعععععان قعععععد ُهعععععمم يف البدا2010ابتكعععععار أُنشععععع  يف نعععععريويب يف ععععععام 
 ععدف تبععادل تمعععوا فيععه جيكععي واألكععادزيني واملمععولني يف قطععا  التكنولوجيععا   هععحاب املشععاريعأل

بيعان ة. ومبرور الوقت، وحاملا اسُتنفدت املنحة املاليعة األوىل، انتقعل كناألفكار بشأن املشاريع املم
ععع-أين قيمعععة تكعععاليف " مات للمسعععتهلك علعععى حنعععو إىل تعععوفري خعععدمات املشعععورة وتقعععد  اخلعععد "بهه
شرق أفريقيا، وهي حا نة للشعركات ( m:lab) هلة تعاون مع إمالب "بهه -أين "متقدم. وطو ر 

 رعععدد متزايععد مععن الععاو  إنشععاءم ة املتخصصععة يف تكنولوجيععا ا ععاتف النقععال، ودعهععبتدئععاملالصععغرية 
م و ات التقليديعة للعلععلعى أن ا؛ّمعع "بههع-أين "يف كينيعا. وقعد برهنعت  ربعة  البتكعار وحا نات

والتكنولوجيا والبتكار ليست النموذا األوحد املتاح لتشجيع التعاون والبتكار. إذ يوجعد حاليعاا 
 الور ابتكار موزعة على املناطق دون اإلقليمية اخلمس مجيعها. 100يف أفريقيا حنو 
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األورويب  ععاا وأو عع  أعضععاء فريععق النقععاش اآلخععرين أن السياسععة الععك اعتمععدها الحتععاد  -67
جمّمعات العلوم والتكنولوجيا والبتكار أهبحت جزءاا ل يتجزأ معن السياسعات اإلمنائيعة اإلقليميعة 
وجععزءاا معععن سياسعععة اللتقععاء األوسعععع نطاقعععاا العععك تبتعععد ععععن تطعععوير ا ياكععل األساسعععية با عععاا بنعععاء 

 اتديقععة. وا ععدف السياسععح 366اقتصععاد قععائم علععى املعرفععة. ويوجععد يف الحتععاد األورويب حاليععاا 
العلععوم  جممعععات ن يشعغلونيف املائععة ل عع 80  الرئيسعي منهععا هعو إنشععاء فععر  عمعل عاليععة اجلعودة؛ ف

 ينتمععونوالتكنولوجيععا والبتكععار هععم مععن قطععا  تكنولوجيععا املعلومععات والتصععالت، أمععا البععاقون ف
أساساا إىل قطاعي تكنولوجيا األحياء والطاقة. ويتجه الدعم إىل توفري اخلدمات الرامية إىل إنشاء 

معععن كربيععات اجلامععععات فرهعععاا اا روابععع معععع األكعععادزيني والبععاحثني. ويتعععي  قعععرب ا؛ّمعععات جغرافيععع
ة جمّمعععات لتعازة. وتععوحي  ربععة الحتععاد األورويب بوجعود عععدد مععن عوامععل النجعاح. أو ععا أن سياسعع

العلوم والتكنولوجيا والبتكار ل بد أن تكون يف هلب لولب رباعي األذر  يتألف من الشركات 
ومنظمععات األحبععاث والتطععوير والقطععا  العععام وا؛تمععع املععدين. ومععن الضععروري أن تععدعم جمّمعععات 

جغرافيعة العددة.  بعينها خاهعة مبنطقعة وابتكارىل  العلوم والتكنولوجيا والبتكار اسرتاتيجيات أعمالىل 
ويف األخععععري، حتقععععق هععععذا ا؛ّمعععععات ذاحععععاا أكععععرب عنععععدما حتتضععععن قطاعععععات مل تبلعععع  بعععععد درجععععة 

، وكثعععرة ععععدد (ري لعععا جيعععبثععع)إذ قعععد تكعععون أهعععغر بك . ومعععن عوامعععل املخعععاطرة احلجعععمُ كتمعععالال 
 ة.ة األهداف احملددة، والعتماد املفرا على التمويل العام والفتقار إىل اإلدارة الكف

ورداا علععى سععةال أحععد أعضععاء الوفععود عععن مععدى أمهيععة امللكيععة الفكريععة بالنسععبة لنمععوذا  -68
" وعن طبيعة الصعوبات الك اعرت ت الشركات احلاهعلة بهه -أين األعمال التجارية املتمثل يف "

على دعمه، أجاب أحد أعضاء فريعق النقعاش مو عحاا أن امللكيعة الفكريعة ليسعت مشعكلة حيعث 
اسعععي هعععو تطعععوير التععععاون. ولكنهعععا تشعععّكل شعععاغالا ألهعععحاب املشعععاريع يف جمعععال إن ا عععدف األس

التكنولوجيعععا يف نعععريويب العععذين سيسعععتفيدون معععن وسعععيلة بسعععيطة وفعالعععة معععن حيعععث الكلفعععة لطلعععب 
بععراءات الخععرتا . ومععن الصعععوبات األخععرى، غععالء التعريفععات علععى الععواردات والثغععرات احلاهععلة 

  بد لنظام التعليم والتدريب أن يسّدها.فيما يتعلق باملهارات والك ل
وقععععال عضععععو آخععععر مععععن أعضععععاء الوفععععود إن السععععتثمارات يف جمععععالت العلععععوم واألحبععععاث  -69

والتطوير ينبغي أن تلقى التشجيع كوسيلة إلنشاء جمّمعات العلوم والتكنولوجيا والبتكعار. وسعأل 
د بععني الفوائععد الععك  ععىن مععن عضععو آخععر مععن أعضععاء الوفععود عععن كيفيععة اجلمععع علععى املععدى األبععع

الستثمارات يف العلوم والتكنولوجيا والبتكار وبني التوقعات على املدى القصعري. وقعال آخعر إن 
ععب( يسععتند باألسععا  إىل هنعع  تشععاركي ويتطلععب قععدراا أقععل مععن املععوارد املاليععة وهععو -منععوذا "أي هه

والبتكار التقليديعة حعىت وإن ظعل أسر  بكثري من حيث إنشائه من جمّمعات العلوم والتكنولوجيا 
التمويععل مسععألة حرجععة. ويف نظععر آخععر، ل بععد مععن تععوفري الععدعم السياسععي لالسععتثمار يف البحععث 
والتطعععوير والتكنولوجيعععا والعلعععوم والبتكعععار. وإن بلعععورة رريعععة وسياسعععات ثابتعععة يتطلعععب إدارة عامعععة 

 فعالة.
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ينبغععي  ععا لبلععد نععامىل أن اععدد  وتسععاءل عضععو آخععر مععن أعضععاء الوفععود عععن الكيفيععة الععك -70
سياسعععته يف جمعععال البتكعععار. فاألولويعععات املتعلقعععة بكعععل هعععناعة حتتعععاا إىل معععا يربطهعععا بسياسعععات 
البتكععار القائمععة علععى ا يكععل القتصععادي واألهععداف اإلمنائيععة. وينبغععي وفقععاا لععذلك حتديععد نتععائ  

وجيععععا والبتكععععار أداة أساسععععية وتوقعععععات سياسععععاتية واقعيععععة وعمليععععة. فمجّمعععععات العلععععوم والتكنول
بالنسععبة للبلععدان الناميععة الععك حتععاول تنشععيع حتععول اقتصععاداهتا ا يكلععي عععن طريععق التصععنيع ولكععن 
أنظمعععة دععععم البتكعععار الكبعععرية كتلعععك املوجعععودة يف أوروبعععا ل توجعععد يف الععععامل كلعععه. ومعععن األدوات 

وهععي تععوفر إمكانيععات تكميليععة. ومععن  واحلععوافز السياسععاتية األخععرى املععنُ  الضععريبية والععدعم املععايل،
اإلجععراءات السياسععية الععك زكععن النظععر فيهععا زيععادة حجععم املسععاعدة املقدمععة للمةسسععات الصععغرية 
واملتوسععطة احلجععم يف شععكل تيسععري احلصععول علععى التمويععل ورأ  املععال املخععاطهرة وامللكيععة الفكريععة 

 .والفح  التقين وحلقات العمل لتبادل لارسات العمل اجليدة
ولحظ أحد أعضاء الوفود أن هنا  نقصاا أساسياا يف الستثمار يف العلوم والتكنولوجيا  -71

والبتكار يف معظعم البلعدان الناميعة واقعرتح أن يعنظم األونكتعاد اجتماععاا سص ع  إلعطعاء األولويعة 
اا مععععوجزاا للعلععععوم والتكنولوجيععععا والبتكععععار يف السياسععععة اإلمنائيععععة. وقععععّدمت أمانععععة األونكتععععاد عر عععع

لألنشطة احلالية واملقررة الك تقوم  ا املنظمة  دف حتسني القدرة على و ع سياسات البتكعار 
 يف البلدان النامية.

  بين أركاا عمل األونكتاد الث ثةالتقرير المرحلن عن تشجيع وتعزيز التآزر  -واو 
 من جدول األعمال( 6)البند 

اللوجسعتيات ومعدير شععبة السعتثمار واملشعاريع تقريعراا عر ت مديرة شععبة التكنولوجيعا و  -72
عن التقدم احملرز يف تشجيع وتدعيم التآزر بني أركعان عمعل األونكتعاد الثالثعة يف جمعال السعتثمار 
أو يف جمال العلوم والتكنولوجيا والبتكار والستثمار وتنميعة املشعاريع، ووهعف التقريعر اإلذعازات 

 عن أداء الوليات الك هدر  ا تكليف يف أكرا والدوحة. الرئيسية والتأثري الناجم
وناقشت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجسعتيات يف عر عها التفاععل بعني أنشعطة الشععبة  -73

أن يف جمععال األحبععاث والتحليععل والتعععاون التقععين وبنععاء توافععق اآلراء. فععذكرت، علععى سععبيل املثععال، 
املعنعععععون "تفتيعععععق إمكانعععععات التجعععععارة  2015معععععات لععععععام تقريعععععر األونكتعععععاد بشعععععأن اقتصعععععاد املعلو 

،يععععرض اسعععتنتاجات بالغعععة األمهيعععة بالنسعععبة للبلعععدان الناميعععة. (4)اإللكرتونيعععة لصعععا  البلعععدان الناميعععة
وتناولت منشورات حديثة أخرى موا عيع نقعل التكنولوجيعا وقضعايا املسعاواة بعني اجلنسعني والعلعوم 

ضعري. وفيمعا يتعلعق بالتععاون التقعين، فع ن للعلعوم والتكنولوجيعا والتكنولوجيا والبتكار والتوسعع احل
والبتكار واستعرا ات السياسات اخلاهة  ا أثر فوري على سياسات البلدان العك أجعرت تلعك 
الستعرا ات يف السنوات األخرية كُعمعان وتايلنعد، معثالا. أمعا فيمعا سع  بنعاء توافعق اآلراء، فقعد 

__________ 

(4) UNCTAD, 2015, Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of 
E-commerce for Developing Countries (New York and Geneva, United Nations publication, Sales 

No. E.15.II.D.1). 
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نشطة الك قعام  عا، معدخالت بشعأن التكنولوجيعا والبتكعار يف سعياق قدم األونكتاد، يف مجلة األ
 .2015جدول أعمال ما بعد عام 

ورّكز مدير شعبة الستثمار واملشاريع يف عر ه على إذازات شعبته بفضل تنفيذ اإلدارة  -74
 تنف عذ القائمة على النتائ ، أي إدارة تركز ليس على النتعائ  فحسعب وإمنعا علعى أثعر األنشعطة العك

)نتائجهععا علععى املععديني املتوسععع والطويععل( أيضععاا. ووهععف املععدير اسععرتاتيجية شعععبته وشععّدد علععى 
توجه الشعبة حنو دعم السعتثمار يف التنميعة املسعتدامة ول سعيما حنعو جععل أنشعطة الشععبة تتسعق 

مارسععات وأهععداف التنميععة املسععتدامة. وقععد حظععي هنعع  اإلدارة القائمععة علععى النتععائ  بوهععفه مععن امل
الفضعععلى بعععاعرتاف املعععراجعني واملقّيمعععني املسعععتقلني، مبهعععن فعععيهم مكتعععب خعععدمات الرقابعععة الداخليعععة 

. وسعععرد معععدير الشععععبة أيضعععاا قصصعععاا تبعععنّي معععا تركتعععه مجيعععع 2والتقيعععيم اخلعععارجي للربنعععام  الفرععععي 
 منتجات الشعبة وأنشطتها األساسية ا امة من أثر.

قععععرت الوفعععود بفائععععدة املةشععععرات الكميععععة والنوعيععععة يف ويف النقعععاش الععععذي أعقععععب ذلععععك، أ -75
اإلبعالغ عععن أثعر أنشععطة الشععبتني وأثنععت علعى الشعععبة لتباعهعا هنعع  اإلدارة القائمعة علععى النتععائ  
واملمارسععات الفضععلى يف اإلدارة يف جمععال السععتثمار واملشععاريع. وأوهععى بععع  الوفععود بنشععر هععذا 

. وأشاد أحد أعضاء الوفود بشدة الشفافية الك يتسم املمارسة واعتمادها يف مجيع شعب املنظمة
 عععا عمعععل األمانعععة. فيمعععا نعععّوا عضعععو آخعععر معععن أعضعععاء الوفعععود بعععالعرض املعععوجز والشعععامل ألنشعععطة 
الربنعام  وألثرهععا، مشععدداا علعى تعععدد األنشععطة وتنوعهعا بشععكل لفععت يف جمعال السععتثمار وتنميععة 

 املشاريع.
حاجة إىل مواهلة تقوية أوجه التعآزر بعني أركعان األونكتعاد وقال بع  املمثلني إن هنا   -76

الثالثععة بوسععائل منهععا علععى اخلصععو  حتسععني التنسععيق الععداخلي والتعععاون ولاسععك األحبععاث. كمععا 
ينبغعععي أن يتواهعععل التععععاون معععع وكعععالت األمعععم املتحعععدة واملنظمعععات الدوليعععة األخعععرى. ورداا علعععى 

اد تقدم، كل على حدة، حتليالا لقضايا بعينها من زوايا ذلك، قالت األمانة إن منشورات األونكت
جتلفة ولكنها جمتمعةا تقدم هورة أكرب. وأبرزت األمانة نظام اإلدارة املتكامل يف األونكتاد الذي 
يركز على تبعادل املعلومعات بشعأن األنشعطة داخعل كعل شععبة وفيمعا معا بعني الشععب  عدف تقويعة 

 ثالثة.أوجه التآزر بني أركان العمل ال
وسأل بع  أعضاء الوفعود ععن سياسعة املنظمعة اجلديعدة املتمثلعة يف تقعد  تقريعر مشعرت   -77

عن األنشطة. وأيد لثل إحدى ا؛موعات  رورة أن تقدِّم التقارير الفردية لكعل شععبة معلومعات 
كعان   أكثر تفصعيالا ععن العمعل املنجعز يف املنظمعة ككعل. ولحظعت األمانعة أن هنعا  تقريعراا واحعداا 

مقتضععباا ولكنععه مل يقععدم سععرداا مفصععالا ألثععر األنشععطة الععك أذزهتععا مجيععع الععربام  داخععل األونكتععاد. 
وفضالا عن ذلك، تلو التقارير املتعلقة بالنتائ  الك حتققهعا الشععب وتلعك املتعلقعة بعاألثر شعروطاا 

 أخرى تتعلق باإلبالغ.
أثععر إجيععايب علععى عمليععة التنميععة يف  وقععال عععدد مععن الوفععود إن عمععل الشعععبة قععد كععان لععه -78

بلعععداهنم ل سعععيما ععععن طريعععق بعععرام  معععن قبيعععل استعرا عععات سياسعععة السعععتثمار واتفاقعععات سياسعععة 
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السععتثمار الدوليععة وبرنععام  ريععادة األعمععال إمربيتيععك وتيسععري األعمععال التجاريععة. وشععدد عععدد مععن 
للسياسعععات إىل برنعععام  عمعععل الوفعععود علعععى اجلهعععود العععك تبعععذ ا الشععععبة معععن أجعععل ترمجعععة حتليلهعععا 

ملمععععو . فتحليلهععععا لسياسععععات السععععتثمار وأنشععععطة املشععععاريع التجاريععععة قععععد كععععان مفيععععداا للغايععععة. 
وأشععععادت وفععععود عععععدة بعمععععل الشعععععبة علععععى إدراا املنظععععور اجلنسععععاين يف هععععميم حتليلهععععا لقضععععايا 

 بعععرام  عمعععل السعععتثمار. وأشعععار أحعععد أعضعععاء الوفعععود إىل أمهيعععة تعزيعععز أوجعععه التعععآزر والتععععاون بعععني
الشعبة بينما أثىن آخر على اجتما  اخلرباء األخري الذي عقدا األونكتاد بسبب طبيعته التفاعليعة 

 والذي ُكر  لنظام اتفاقات الستثمار الدولية.
وأشعععاد ععععدة لثلعععني باألونكتعععاد علعععى املسعععاعدة التقنيعععة العععك قعععدمها يف جمعععال السعععتثمار  -79

أثرها، شجعت اجلهات املاحنعة علعى تقعد  دعمهعا ألنشعطة األونكتعاد واملشاريع والك، بالنظر إىل 
سعيما لفائعدة أقعل البلعدان منعواا. وأشعاد أحعد أعضعاء الوفعود بنوعيعة بوابعة  لفائدة البلعدان الناميعة ول

تسعجيل املشعاريع العامليععة. وأشعارت األمانععة إىل أن املسعاعدة التقنيعة يف جمععال السعتثمار واملشععاريع 
ب الحتياجعات اخلاهعة لكعل بلعد وتقعد م مبعا يعتالءم معع حتعديات التنميعة العك تواجههعا حتد د حبس

البلدان املستفيدة. ودعت األمانة اجلهعات املاحنعة إىل مواهعلة تقعد  املسعاعدة ألنشعطة األونكتعاد 
كثعر يف جمال الستثمار واملشاريع بغية  مان استمرار اخلدمات الك حتوز قدراا كبرياا معن الر عا وي

 عليها الطلب من الدول األعضاء.
وأععععرب ععععدد معععن أعضعععاء الوفعععود ععععن تقعععديرا للمنتعععدى الععععاملي لالسعععتثمار العععذي ُعقعععد  -80

( وشعععدد علعععى اجلعععودة العاليعععة والشعععفافية العععك اتسعععمت  عععا 2014معععةخراا )تشعععرين األول/أكتعععوبر 
ادات الرفيعععة املسععتوى يف املناقشعات املتعععددة األطععراف. ودععا أحععد أعضععاء الوفععود إىل إشعرا  القيعع

مبا يشجع البلدان واجلهات هاحبة  2016املنتدى القادم الذي من املقرر عقدا يف ليما يف عام 
املصععلحة يف جمععال السععتثمار علععى اغتنععام هععذا الفرهععة الععك يتيحهععا املنتععدى مععن أجععل العمععل معععاا 

 على حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

  أعمال أخرى  -زاي 
 من جدول األعمال( 7د )البن

بععالنظر إىل انعقععاد مععةلر األونكتععاد الربععاعي السععنوات الرابععع عشععر املقبععل، وافقععت اللجنععة  -81
على أن يتم اختاذ قرار بشأن جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة بناء علعى توهعية مكتعب ا؛لعس 

 بعد انعقاد املةلر. 
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 المسائل التنييمية -ثالثاا  
 الدورةافتتاح  -ألف 

يععورت )غواتيمععال(، رئععيس جلنععة السععتثمار واملشععاريع  -افتععت  السععيد إدواردو سبرييسععني  -82
 نيسععععان/ 20والتنميعععة يف دورهتعععا السادسععععة، العععدورة السعععابعة للجنععععة يف قصعععر األمعععم  نيععععف يعععوم 

 .2015 أبريل

  انتخاب أعضاء المكتب -باء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

، 2015نيسععان/أبريل  20يف جلسععتها الفتتاحيععة العلنيععة املنعقععدة يف انتخبععت اللجنععة،  -83
 أعضاء مكتبها التالية ألارهم: 

 السيد كريستوفر أنيانغا أبار )أوغندا(  الرئيس:
 السيد فرانسيسكو برييس غورديو )أوروغواي( نواب الرئيس:

 السيدة فريا فوكس )النمسا(  
 السيد تاكو ستوبلز )هولندا(  
 المد تقدير )إندونيسيا( السيد  
 السيد ألغزاندر زاغريادسكي )الحتاد الروسي(  
 السيد خوان كارلو  سانشيز ترويا )إكوادور(  املقرر: 

  اعتماد جدول األعمال وتنييم العمل  -جيم 
 من جدول األعمال( 2)البند 
، 2015أبريل نيسععان/ 20اعتمعدت اللجنعة، يف جلسعتها العلنيععة الفتتاحيعة املعقعودة يف  -84

 (. وهو كالتايل:TD/B/C.II/27جدول األعمال املةقت للدورة. )
 انتخاب أعضاء املكتب -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 تقارير اجتماعات اخلرباء -3

تقريعععر اجتمعععا  اخلعععرباء املتععععدِّد السعععنوات بشعععأن السعععتثمار والبتكعععار  )أ( 
 القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامةوتنظيم املشاريع من أجل بناء 

تقريععر اجتمععا  اخلععرباء بشععأن حتويععل نظععام اتفاقععات السععتثمار الدوليععة:  )ب( 
 الطريق إىل األمام
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تقريعععر اجتمعععا  اخلعععرباء املععععين بقعععوانني وأنظمعععة الفضعععاء اإللكعععرتوين معععن  )ا( 
أجعععععل تعزيعععععز التجعععععارة اإللكرتونيعععععة، مبعععععا يف ذلعععععك دراسعععععات احلعععععالت 

 دية والدرو  املستفادةاإلفرا
تقريعععر فريعععق اخلعععرباء احلكعععومي الععععدويل العامعععل املععععين باملععععايري الدوليععععة  )د( 

 للمحاسبة واإلبالغ عن دورته احلادية والثالثني
تعبئة الستثمارات معن أجعل التنميعة: مسعامهة األونكتعاد يف سعياق التمويعل معن  -4

 أجل التنمية

 مية املستدامةتنظيم املشاريع وأهداف التن )أ( -5
سياسععععععات تعزيععععععز التعععععععاون مععععععن أجععععععل تسععععععخري العلععععععم والتكنولوجيععععععا  )ب( 

 والبتكار ألغراض التنمية
 تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة -6
 مسائل أخرى -7
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية. -8

  اللجنة إلى مجلس التجارة والتنمية اعتماد تقرير -دال 
 من جدول األعمال( 8)البند 
الععرئيس، إشععراف أذنععت اللجنععة، يف جلسععتها العامععة اخلتاميععة، للمقععرر بععأن يقععوم، حتععت  -85

 وسيقد م التقرير إىل جملس التجارة والتنمية. للتقرير بعد اختتام الجتما . بو ع الصيغة النهائية 

 الختاميةالجلسة العلنية  -ةاء 
اعتمععدت اللجنععة القععرار الشععفوي الععذي اختععذا الععرئيس بععذكر توافععق اآلراء يف اللجنععة علععى  -86

مشرو  الستنتاجات املتفق عليه. وقعال العرئيس إنعه يفهعم أن العدول األعضعاء قعد اعتعربت العدورة 
تةديه اللجنة  بّناءة وقّيمة. وقال أيضاا إنه يفهم أن الدول األعضاء قد اعرتفت بالعمل ا ام الذي

يف تنفيعذ وليععة املنظمعة املتمثلععة يف املسعامهة يف متابعععة وتنفيعذ نتععائ  معةلرات وقمععم األمعم املتحععدة 
 الكربى املعنية بالتنمية وأن الدول األعضاء تتطلع إىل مواهلة العمل يف هذا الشأن. 

 وأدىل عدد من الوفود، مبن فيهم ا؛موعات الثالث، ببيانات ختامية.  -87
وقالة لثلة إحدى ا؛موععات، مةي عدةا بوفعد واحعد، إن ا؛موععة قعد قبلعت السعتنتاجات  -88

املتفععق عليهععا وقععرار اللجنععة الشععفوي ولكنهععا كانععت تفّضععل اسععتنتاجات متفععق عليهععا ذات طبيعععة 
مو عععوعية. ولحظعععت لثلعععة ا؛موععععة أن احلصعععول علعععى اسعععتنتاجات إجرائيعععة متفعععق عليهعععا وقعععرار 

شععكل سععابقة؛ كمععا لحظععت أن الععدورات املقبلععة للجنععة ينبغععي أن تعمععل علععى أسععا  شععفوي ل ي
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معععن اتفعععاق أكعععرا.  203التوهعععل إىل اسعععتنتاجات مو عععوعية متفعععق عليهعععا مثلمعععا جعععاء يف الفقعععرة 
توزيععع الوقععت املخصعع  لعمععل اللجنععة بشععكل أفضععل حبيععث سص عع   وأ ععافت أنععه مععن الضععروري

تنتاجات املتفععق عليهععا مبععا ل يععةثر سععلباا علععى جععدول قععدر كععاف مععن الوقععت للتفععاوض علععى السعع
 . 2020أعمال التحضريات للمةلر الرباعي السنوات املقبل يف عام 

واقععرتح أحععد الوفععود أن تزيععد اللجنععة مععا تقدمععه مععن دعععم للبلععدان الناميععة وأن تشععار  يف  -89
يععد علععى دور األونكتععاد. مععةلرات القمععة املخصصععة للتنميععة كمععا اقععرتح أن يركععز إطععار التنميععة اجلد

 وشجع املنظمة على السعي إىل حتقيق حتسينات نوعية وكمية. 
وتسععاءل لثععل إحععدى ا؛موعععات عمععا إذا كانععت قلععة عععدد احلضععور يف جلسععات الععدورة  -90

رمبععا يف ، تعععزى إىل مشععكلة هيكليععة. وقععال إن فريقععه مسععتعد لستكشععاف سععبل معاجلععة املشععكلة
 . 2015قبلة ؛لس التجارة والتنمية الك ستعقد يف حزيران/يونيه إطار الدورة التنفيذية امل

وأعرب لثل جمموعة أخرى عن تفضيله عدم التوهل إىل استنتاجات متفق عليها، وهعو  -91
أمععر كععان قععد حععدث قبععل انعقععاد األونكتععاد الثالععث عشععر. فمععن املهععم الرتكيععز علععى أهععداف مععةلر 

نصعععب عينيعععه، طلعععب إىل األمانعععة أن تععععد اجلعععدول العععزمين األونكتعععاد املقبعععل. وهعععو إذ و عععع هعععذا 
 لألعمال التحضريية للمةلر كي يطّلع عليها مجيع أعضاء الوفود.
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 المرفق
 *الحضور  

 : وأعضاء يف اللجنة حضر اجتما  اخلرباء لثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية ألارها -1
 الحتاد الروسي

 إثيوبيا
 األرجنتني
 األردن
 إسبانيا

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أوروغواي
 أوغندا

 (اإلسالمية - إيران )مجهورية
 باكستان
 الربازيل

 بنغالدي 
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 بولندا
 بريو

 بيالرو 
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد

 توغو
 تونس

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 مجهورية تنزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية كوريا
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جيبوت
 فورةسنغا

 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا
 الصني
 عمان
 غانا

 غواتيمال
 غينيا

 الفلبني
 )البوليفارية -مجهورية )فنزويال 

 فنلندا
قطر

________ 
.TD/B/C.II/INF.7تتضمن هذا القائمة املشاركني املسجلني. ولالطال  على قائمة املشاركني، انظر  * 
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 الكامريون
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 كينيا
 لتفيا
 ليبيا
 مايل

 مدغشقر
 مصر
 املغرب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 موزامبيق
 ناميبيا
 النمسا
 النيجر
 نيجرييا
 هايك
 ا ند

 هولندا
 الوليات املتحدة األمريكية

 ناليابا

 بصفة مراقب: الدولة غري العضو التالية حضر الدورةو  -2
 دولة فلسطني 

 ة:لجنلث لةا يف الكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية و  -3
 جمموعة دول أفريقيا والكاريو واحمليع ا ادا 
 الحتاد األفريقي 
 الحتاد األورويب 
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي 
 فونيةنكااملنظمة الدولية للفر  
 منظمة التعاون اإلسالمي 
 احمليع ا ادا جزر منتدى أمانة  

 ة:لجنلث لةا يف ال التالية املتخصصةوكانت الوكالت  -4
 ةمم املتحدة للتنمية الصناعيمنظمة األ 

 ة:لجنكانت أجهزة األمم املتحدة و هيئاهتا وبراجمها التالية لثلة يف ال -5
 والجتماعية القتصاديةإدارة الشةون  
 املشرت  بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز املتحدةبرنام  األمم  
 للطفولة املتحدةمنظمة األمم  
 برنام  األمم املتحدة اإلمنائي 

 ة:لجنوكانت املنظمات غري احلكومية التالية لثلة يف ال -6
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 الفئة العامة
 الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة 
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل 
 املنظمة الدولية ألرباب العمل 
 املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون القتصادي الدويل 

 الفئة املتخصصة:
 املعهد الدويل للمحيع 

    


