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 موجز الرئيس -أوالا  
 الجلسة العامة االفتتاحية -ألف 

ألقىىم مىىدير  ىىعتة ال ىىتثمار واملشىىاريال التيىىاا الفتتىىاه ، الىى ا أفقتتىى   يانىىات الوفىىود  -١
اجملموفىىىة األفريقيىىىةن وجىىىزر والصىىىبن وناميتيىىىا،  ا ىىىم  77 لىىىى: األرجنتىىىب،  ا ىىىم اموفىىىة ايىىىةالتال

ن التهامىىا،  ا ىىم اموفىىة  مىىداا أمرينىىا الكتينيىىة والنىىاريرن والصىىبن وبهوريىىة فنىىزويك التوليفاريىىة
 ومصرن واملغرب.

و مط املدير الضوء فمم التحديات الثكثة اليت تواجهها التمداا يف اال متويىل التنميىة،  -٢
األوننتاد. فىوولا، ننىاح هاجىة سد  ىد الف ىوة  ال   ور العمل السيا ايت ال ا يضطمتشنل حمو 

تريميوا دولر  نوياا، إلجناز خطة  ٢.5القائمة يف متويل أنداف التنمية املستدامة، املقدرة  نحو 
ها ىىم  اا سطىىكا العنىىاا ل ىىتثمارات القطىىام ا ىىا  أمىىر يشىىنل . و ٢٠3٠التنميىىة املسىىتدامة لعىىا  

، ل  ىىىد مىىىن تعزيىىىز القىىدرات اإلنتاجيىىىة وتو ىىىيال نطىىىاا  ك ىىىل . وثانيىىاا غايىىىةله ا نىىىاألمهيىىة لتمىىىو  
مىىن النسىىاد منىى  األزمىىة  اايعانيىىظىىك  ن يمىىال تحريىىع ف مىىة الت ىىارة وال ىىتثمار،القيمىىة العامليىىة ل

. وثالثىىىاا، ننىىىاح هاجىىىىة سد سطىىىكا التمويىىىل لتطىىىوير اىىىال تنظىىىىيم ٢٠٠8املاليىىىة العامليىىىة يف فىىىا  
ل س ىىراح القطىىام ا ىىا  فىىامكا ميثىىو  نغرية واملتو ىىطة احل ىىماملشىىاريال والنهىىومل  املت سىىات الصىى

ه ثكثىة دىديات، نى  احلاجىة ر رئيسياا يف ن ا الصدد أيضىاا. ويواجى  اىال العمىم والتننولوجيىا  ىدو 
وتقمىىيا الف ىىوة الرقميىىة، واحلاجىىة سد دسىىب  سد زيىىادة ال ىىتثمار، واحلاجىىة سد تعزيىىز الشىىمول

 سخري التننولوجيا يف دفم سجناز أنداف التنمية املستدامة.قدرة التمداا النامية فمم ت
. ٢٠3٠وأكىىد املىىدير الىىدور احملىىورا لك ىىتثمار يف حىىماا الن ىىاع يف تنفيىى  خطىىة فىىا   -3

السيا ىات يف نىى ا اجملىىال اتسىمب  التتىىاين والثنائيىة، و ىىمط املىىدير  فمميىة ر ىىم غىري أا ااانىىات
التمىداا فمىم اذىا  تعمىل عمىم الصىعيد القطىرا، فالضوء فمم ااانب متضار ب يف ن ا الصىدد. 

تىىىىىىدا ري  يا ىىىىىىاتية لتحريىىىىىىر ال ىىىىىىتثمار، دىىىىىىوازاة افتمىىىىىىاد تىىىىىىدا ري تقييديىىىىىىة يف  عىىىىىى  الصىىىىىىنافات 
 ىىىالت ز  يتسىىىم نظىىىا  اتفاقىىىات ال ىىىتثمار الدوليىىىة  إايل، فىىىو والقطافىىىات. وأمىىىا فمىىىم الصىىىعيد الىىىد

وفىىد  التنسىىيق. وتطىىرع أنىىداف التنميىىة املسىىتدامة معضىىكت  يا ىىاتية حمىىددة، ول  ىىيما احلاجىىة 
سد فهم الستل النفيمة  توجي  ال تثمار ا ا  سد قطافات مرتتطىة  تمىع األنىداف، معظمهىا 

ركة ال ىىىتثمارات ا ا)ىىىة ةكالصىىىحة والتعمىىىيم قطافىىىات هسا ىىىة تيفىىىرمل فيهىىىا قيىىىود فمىىىم مشىىىا
واهلياكىىل األ ا ىىية، مثىىل امليىىاهو. ويف الوقىىب نفسىى ، تسىىهم كثىىرة املعىىايري ا ا)ىىة، فمىىم مسىىتو  
)نافة معيَّنة، وفمم مستو  القطام،  ل وهىت فمىم )ىعيد الشىركات، يف تعقيىد التيلىة التشىغيمية 

ا الناميىة. وأ ىار املىدير سد وليىات األوننتىاد يف رين، ول  ىيما يف التمىدافمم املستثمرين واملصد  
اىىالت ال ىىتثمار واملشىىاريال والعمىىم والتننولوجيىىا، موحىىحاا أا نىى ه اهليلىىة تمقىىب وليىىات  ىىاممة 
وطموهة من اجلمعية العامة واملتمترات والقمم الرئيسية، دىا يف  لىع املىتمتر الىدويل الثالىو لتمويىل 

ة ملىىىتمتر األمىىىم املتحىىىدة لمت ىىىارة والتنميىىىة ةاألوننتىىىاد الرا ىىىال فشىىىرو. التنميىىىة، والىىىدورة الرا عىىىة فشىىىر 
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سا مداولت الم نة  تنوا هلا أمهية خا)ة يف توفري التوجي  احلنوم  الدويل  شىوا كيفيىة  وقال
 تنفي  ن ه الوليات.

 وأ رز بيال املندو ب أمهية فمل األوننتاد يف النهومل  تنفي  أنىداف التنميىة املسىتدامة، -٤
وأثنوا فمم النهج املوج  حنو ال تثمار ال ا يتتع  األوننتاد يف ن ا السىياا. و ىالنظر سد تتىاطت 
ال تثمار والت ىارة والنمىو القتصىادا العىامل ، أ ىار املنىدو وا سد أمهيىة معاجلىة املسىائل املتصىمة 

وأنىىداف التنميىىة   ىىالف وة النتىىرية يف التمويىىل، الىىيت تىىرتتط  تحقيىىق التحىىول القتصىىادا اهلينمىى 
تنىر  األمانىة مزيىداا مىن النتمىا  لسىتل  ىد الف ىىوة أا املسىتدامة. و ىدد منىدوب فمىم حىرورة 

جهىىىوده الراميىىىة سد مسىىىافدة التمىىىداا  تنثيىىىفيف التمويىىىل، وهىىىو منىىىدوب تخىىىر األوننتىىىاد فمىىىم 
 دقيق التنمية املستدامة. لمن أجالنامية يف تعزيز وتيسري ال تثمار املستول 

قىىر بيىىال املنىىدو ب  فائىىدة األطىىر السيا ىىاتية العمميىىة الىىيت وحىىعها األوننتىىاد ملسىىافدة وأ -5
التمىداا الناميىىة يف دسىب ر ىىم السيا ىات. و ىىددوا فمىم ا ىىتمرار أمهيىة وتىىوثري فمىل األوننتىىاد، 

، وسطىار  يا ىات تنظىيم سطار  يا ات ال تثمار من أجل دقيق التنميىة املسىتدامةدا يف  لع 
ال، وقائمىىىة اإلجىىىراءات العامليىىىة مىىىن أجىىىل تيسىىىري ال ىىىتثمار، واألدوات املتاهىىىة مىىىن خىىىكل املشىىىاري

منرب  يا ات ال تثمار، مثل قافدة التيانىات املوهىدة  شىوا اتفاقىات ال ىتثمار الدوليىة. وأ ىرز 
ممثىىىىل سهىىىىد  اجملموفىىىىات اإلقميميىىىىة نىىىى ه األطىىىىر واألدوات  افتتارنىىىىا  ىىىىا   ملىىىىا مينىىىىن أا دققىىىى  

 ت ا رباء األخر  وغرينا من األفرقة العاممة احلنومية الدولية.اجتمافا
تقريىىىىىىر ال ىىىىىىتثمار التحىىىىىىو، أ ىىىىىىار فىىىىىىدة منىىىىىىدو ب سد جىىىىىىودة  ىىىىىىال وفيمىىىىىىا يتعمىىىىىىق د -٦

وأمهيتىى  يف معاجلىىة القضىىايا الراننىىة. وأثىى  ممثىىل سهىىد  اجملموفىىات اإلقميميىىة فمىىم  ٢٠١٦ العىىامل 
األمانة ملا قدمت  من مسافدة يف )ياغة املتادئ التوجيهية  شوا وحال  يا ات ال تثمار فمىم 

. وقىال املمثىل سا األوننتىاد ٢٠١٦الصعيد العامل ، اليت افتمدهتا اموفة العشرين يف متوز/يوليى  
فىىن كثىىص يف )ىىياغة نىى ه الوثيقىىة والتفىىاومل  شىىوهنا، وأ ىىار سد أهنىىا  تسىىافد يف دسىىب  ىىارح 

 يلىىة  يا ىىات ال ىىتثمار الىىدويل و تسىىهم يف دقيىىق النمىىو الشىىامل واملسىىتدا . وهيىىو  األوننتىىاد 
فمىىىم موا)ىىىمة التعىىىاوا مىىىال التمىىىداا و ىىىائر املنظمىىىات مىىىن أجىىىل النهىىىومل  العمىىىل املتعمىىىق  وحىىىال 

وس)ىىىكع اتفاقىىىات ال ىىىتثمار الدوليىىىة فمىىىم الصىىىعيد الىىىدويل. و ىىىدد  عىىى    يا ىىات ال ىىىتثمار
املنىىىدو ب فمىىىم احلاجىىىة سد مىىىوارد سحىىىافية لىىىدفم فمىىىل األوننتىىىاد يف اىىىال ال ىىىتثمار واملشىىىاريال، 

 ىيما لتنىاء قىىدرات التمىداا الناميىىة فمىم ر ىىم السيا ىات، مىن أجىىل حىماا  يلىىة تتىي  تنىىافت  ول
قشىىىىىات الدوليىىىىىة  شىىىىىوا الت ىىىىىارة والتنميىىىىىة، و ا)ىىىىىة  شىىىىىوا مسىىىىىولة الفىىىىىر  يف املفاوحىىىىىات واملنا

 ال تثمار.
وفىىىىىىرمل مىىىىىىدير  ىىىىىىعتة ال ىىىىىىتثمار واملشىىىىىىاريال أهىىىىىىد  التيانىىىىىىات والاانىىىىىىات املتعمقىىىىىىة  -7

 ال تثمار وتنظيم املشاريال. ومن  األزمىة املاليىة العامليىة، ظمىب تىدفقات ال ىتثمار يف مسىتويات 
، ممىا يىدل فمىم نشا ىة القتصىاد العىامل . وقىد زادت ٢٠٠7فا   أدىن من ال روة اليت  مغتها يف
، ولنن ن ا النمو يعز  سد هد كتىري سد ٢٠١5يف املائة يف فا   3٦تدفقات ال تثمار  نستة 
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فمميىىىات الىىىدمج والتممىىىع وسفىىىادة نينمىىىة الشىىىركات، األمىىىر الىىى ا   يىىىزد مىىىن القىىىدرة اإلنتاجيىىىة 
تىىب  أا الطريىىق حنىىو انتعىىاا ال ىىتثمار األجنىىر لعىىامل . وت  خيمىىق وظىىائف جديىىدة يف القتصىىاد ا و 

، فمىىىىىم أا تنىىىىىتع  انتعا ىىىىىاا ٢٠١٦س  ييتوقىىىىىال أا تىىىىىنخف  التىىىىىدفقات يف فىىىىىا   -املتا ىىىىىر وفىىىىىرة 
 فممية ر م  يا ىات ال ىتثمارما تزال . و ٢٠١8-٢٠١7متواحعاا هسص التوقعات يف الفرتة 

يف املائة مىن التىدا ري السيا ىاتية الىيت نيفى ت يف  78 ، وطنياا ودولياا، س  ركزت نستةتتسم  الثنائية
يف املائىىىىة مىىىىن نىىىى ه التىىىىدا ري مواتيىىىىة  8٦فمىىىىم اىىىىال التحريىىىىر،  ينمىىىىا كانىىىىب نسىىىىتة  ٢٠١5فىىىىا  

. وا تمر تزايد فدد اتفاقات ال تثمار الدولية، وسا  وترية أ طو. فف  ٢٠١٤لك تثمار يف فا  
اتفاقىىىىات فمىىىىم الصىىىىعيد  3 3٠٤ليتمىىىىو اموفهىىىىا  اتفاقىىىىاا جديىىىىداا، ٤٢، ويقىىىىال منهىىىىا ٢٠١5فىىىىا  

العامل . ويتطمص تعقُّد ن ا اجملال املتنام  من اتفاقات ال تثمار الدولية هننة و صرية، كمىا أا 
 س)كع اتفاقات ال تثمار الدولية يتتوأ منانة فالية يف جدول األفمال الدويل.

ال )ىياغة السيا ىات  تحىديو وقد ا ت اب األوننتاد لىديناميات الهتياجىات يف اى -8
ووحىىىال خريطىىىة طريىىىق إل)ىىىكع  سطىىىار  يا ىىىات ال ىىىتثمار مىىىن أجىىىل دقيىىىق التنميىىىة املسىىىتدامة

أيضىىىىاا ف ىىىىوة  ٢٠١5. وهىىىىدد األوننتىىىىاد يف فىىىىا  ٢٠١5اتفاقىىىىات ال ىىىىتثمار الدوليىىىىة يف فىىىىا  
اءات منه ية يف اال ر ىم السيا ىات لتيسىري ال ىتثمار، و ىعياا منى  لسىدنا وحىال قائمىة اإلجىر 

العاملية من أجل تيسري ال تثمار، لتوجيى  اجلهىود الراميىة سد النهىومل  تيسىري ال ىتثمار يف سطىار 
أنىداف التنميىىة املسىتدامة. وأ ىىار املىىدير سد الىدور ال ىىرتاتي   الىى ا تتديى  املت سىىات الصىىغرية 

الىىدورة احلاديىىة  واملتو ىىطة احل ىىم يف املسىىافدة فمىىم دقيىىق أنىىداف التنميىىة املسىىتدامة، وأفىىاد  ىىوا
موا)ىىمة تقىىدد الىىدفم واملسىىافدة "والسىىتعب لم معيىىة العامىىة  ىىتنظر يف قىىرار يىىدفو األوننتىىاد سد 

سد الىىىدول األفضىىىاء،  نىىىاءا فمىىىم طمتهىىىا، لموقىىىوف فمىىىم تىىىدا ري متسىىىقة لمسيا ىىىة العامىىىة املتعمقىىىة 
واملتو طة، و)ياغة تمع التىدا ري دتا رة األفمال احلرة وتعزيز املت سات التالغة الصغر والصغرية 

 تطوير تنظيم املشاريال، املت ى  فعىكا حنىو متنىب  املتعمق. و ريكز فمل الشعتة "وتنفي نا وتقييمها
فلىىىات مثىىىل النسىىىاء والشىىىتاب، تركيىىىزاا متزايىىىداا يف املسىىىتقتل فمىىىم الفلىىىات املهمشىىىة والضىىىعيفة مثىىىل 

 املهاجرين والفقراء يف املناطق الريفية.
مىىىديرة  ىىىعتة التننولوجيىىىا والموجسىىىتيات أهىىىد  التطىىىورات يف اىىىال تسىىىخري  وفرحىىىب -٩

يف املسىافدة فمىم  ن ا اجملال يزداد أمهية العمم والتننولوجيا وال تنار ألغرامل التنمية. وما انفع
مواجهىىة التحىىىديات العامليىىىة، ول  ىىىيما  و)ىىف  فنصىىىراا رئيسىىىياا مىىىن فنا)ىىر سطىىىار التنميىىىة ملىىىا  عىىىد 

وأنىىىىىداف التنميىىىىىة املسىىىىىتدامة وخطىىىىىة فمىىىىىىل  ٢٠3٠ا يف  لىىىىىع خطىىىىىة فىىىىىا  دىىىىى - ٢٠١5 فىىىىىا 
، وNairobi Maafikianoة  ىىل وديمىىج يف نى ا اإلطىىار. وقىىد أ ىىند مافينيىانو نىىريوي -أ ا ىىا  أديىس

الىىى ا افتيمىىىد أثنىىىاء األوننتىىىاد الرا ىىىال فشىىىر، وليىىىة جديىىىدة سد األوننتىىىاد تتمثىىىل يف تعزيىىىز فممىىى  
ال تنىىىار وتننولوجيىىىا املعمومىىىات والتصىىىالت، ل  ىىىها  يف دقيىىىق مىىىق  ىىىالعمم والتننولوجيىىىا و عاملت

أنىىداف التنميىىة املسىىتدامة، و ا)ىىة تعزيىىز فممىى  يف اىىايل الت ىىارة اإللنرتونيىىة والقتصىىاد الرقمىى . 
و ىىيتطمص النطىىاا والىىوترية غىىري املسىىتوقب لمتحىىول اهلينمىى  الىىكز  يف التمىىداا الناميىىة لتنىىاء القىىدرة 

ل دقيق تنمية  اممة لم ميىال دسىيناا حىخماا قائمىاا فمىم التننولوجيىا وال تنىار اإلنتاجية من أج
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سا املسىىولة الىىيت ينتغىى  معاجلتهىىا نىى  السىىتل  ةاملىىدير  بيف اىىايل اإلنتاجيىىة والقىىدرة التنافسىىية. وقالىى
 النفيمة  تمنب األوننتاد من ال ت ا ة فمم أفضل وج  لمرتكيز املتزايد فمم العمم والتننولوجيا

 وال تنار وتننولوجيا املعمومات والتصالت.
أركىىىىاا فممىىىى   فمىىىىم نطىىىااأوجىىىى  التىىىىهزر يف نىىى ه القضىىىىايا  سقامىىىةويسىىىعم األوننتىىىىاد سد  -١٠

الثكثة. ويشمل فممى  املتعمىق  تنىاء توافىق ا راء اىالب  تمفىب وسا كانىا متنىاممب. فىوولا، يقىد  
واملشىىاريال والتنميىىة واجتمافىىات ا ىىرباء  ات الصىىمة، األوننتىىاد ا ىىدمات الفنيىىة لم نىىة ال ىىتثمار 

نىىىى ه  دلوجيىىىىرا فضىىىىكا فىىىىن  لىىىىع ا تعراحىىىىات لسيا ىىىىات العمىىىىم والتننولوجيىىىىا وال تنىىىىار. وتىىىى
نائمىىة كىى  يتسىى  لمتمىىداا  يا ىىاتية أا ننىىاح هاجىىة سد سدخىىال دسىىينات فمىىم ال تعراحىىات 

تنىىار لتحقيىىق أنىىداف التنميىىة املسىىتدامة. الناميىىة أا تسىىتفيد  فعاليىىة مىىن العمىىم والتننولوجيىىا وال 
ويتىىب نىى ا التعىىاوا التقىىأ أيضىىاا أا العديىىد مىىن التمىىداا   تىىول  عىىد الفتتىىار ال ىىرتاتي   الىىكز  
لسيا ىىىات العمىىىم والتننولوجيىىىا وال تنىىىار، وأا السيا ىىىات املتتعىىىة تفتقىىىر يف الغالىىىص سد التمويىىىل 

العمىىىىم والتننولوجيىىىىا وال تنىىىىار يف السيا ىىىىات  النىىىىايف لتنفيىىىى نا. و  تىىىىدمج  مىىىىداا فديىىىىدة  عىىىىد
اإل ائيىىىة الرئيسىىىية األخىىىر  أو   تعممهىىىا  عىىىد يف السيا ىىىات اإل ائيىىىة فمومىىىاا. وتسىىىهم الىىىدرو  
املستخمصة من ا تعراحات السيا ات يف ما يضطمال    األوننتاد من فمىل يتعمىق  ىإجراء مزيىد 

وننتىىىىىىاد دور أمانىىىىىىة جلنىىىىىىة تسىىىىىىخري العمىىىىىىم مىىىىىن التحىىىىىىو  و نىىىىىىاء توافىىىىىىق ا راء. وثانيىىىىىىاا، يىىىىىتدا األ
ون  أفمم نيلة ا تشارية هنومية دولية يف األمم املتحدة معنية  -والتننولوجيا ألغرامل التنمية 

 تسىىىىخري العمىىىىم والتننولوجيىىىىا وال تنىىىىار ألغىىىىرامل التنميىىىىة. وتعنىىىىف الم نىىىىة هاليىىىىاا فمىىىىم درا ىىىىة 
عمىم والتننولوجيىا وال تنىار يف حىماا األمىن املوحوفب التىاليب المى ين يظيىاا  األولويىة: دور ال

ىىىج ال تنىىىار اجلديىىىدة لىىىدفم تنفيىىى  أنىىىداف التنميىىىة املسىىىتدامة. ٢٠3٠الغىىى ائ  لمىىىول فىىىا   ن ونىيهي
و تسىىىىىتعرمل الم نىىىىىة، يف دورهتىىىىىا املقتمىىىىىة، التطىىىىىورات احلديثىىىىىة يف العمىىىىىم والتننولوجيىىىىىا وال تنىىىىىار 

افيىىةن والتننولوجيىىات اجلديىىدة الىىيت مينىىىن أا تنطىىوا فميىى  مىىن سمنانيىىة زيىىىادة اإلنتاجيىىة الزر  ومىىا
 تسافد )غار املزارفبن وتليات التمويل اجلديدة لدفم ال تنار يف التمداا النامية.

وأفىىىرب فىىىدة منىىىدو ب فىىىن دفمهىىىم لعمىىىل األوننتىىىاد فيمىىىا يتعمىىىق  ىىىالعمم والتننولوجيىىىا  -١١
سقميميىىىة سد األوننتىىىاد أا  وال تنىىىار وتننولوجيىىىا املعمومىىىات والتصىىىالت. وطمىىىص ممثىىىل اموفىىىة

يسىىىىافد التمىىىىداا الناميىىىىة فمىىىىم دديىىىىد تطتيقىىىىات العمىىىىم والتننولوجيىىىىا وال تنىىىىار و نىىىىاء القىىىىدرات 
اإلنتاجيىىة، ول  ىىيما يف القطافىىات اهلامىىة ألفريقيىىا، وأ ىىار سد أمهيىىة  ىىد الف ىىوات التننولوجيىىة 

املت سىىىىىىىات ل ىىىىىىىتيعاب واحلاجىىىىىىىة سد الرتقىىىىىىىاء التننولىىىىىىىوج ، وكىىىىىىى لع سد املهىىىىىىىارات وتطىىىىىىىوير 
التننولوجيات املتاهة وتنييفها وال تنار فمم الصعيد احملم . و دد ممثل اموفة سقميمية أخر  
فمم اإلمنانات اليت ينطوا فميها ال تثمار األجنىر املتا ىر يف تعزيىز القىدرة التنافسىية الت اريىة 

. وأ ىار أهىد املنىدو ب سد أا مىن خىكل ال تنىار ودسىب اإلنتاجيىة،  تشى يال نقىل التننولوجيىا
ال ىىتثمار األجنىىر املتا ىىر ينتغىى  أا يشىى ال فمىىم نقىىل التننولوجيىىا، وأ ىىرز منىىدوب تخىىر احلاجىىة 

 سد  د الف وة الرقمية من أجل تعزيز التنمية.
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تقريرررر اجتمرررار الالرررراء المتعررردد السرررنوا  بشرررار االسرررتثمار واالبت رررار وتن ررريم  -باء 
 درا  اإلنتاجية والتنمية المستدامةالمشاريع من أجل بناء الق

 من جدول األفمالو 3ةالتند 
املقىىىىرر لمىىىىدورة الرا عىىىىة لجتمىىىىام ا ىىىىرباء املتعىىىىدد  -فىىىىرمل تقريىىىىر  الىىىىدورة نائىىىىص الىىىىرئيس  -١٢

وال تنىىار وتنظىىيم املشىىاريال مىىن أجىىل  نىىاء القىىدرات اإلنتاجيىىة والتنميىىة  السىىنوات  شىىوا ال ىىتثمار 
ة اتتىىام هنىىج  يا ىىايت متما ىىع مىىن أجىىل تسىىخري ال ىىتثمار ألغىىرامل املسىىتدامة. وأ ىىار سد أمهيىى

ف فمىىم نطىىاا وا ىىال  ىىدور األوننتىىاد  و)ىىف  ٢٠3٠تنفيىى  خطىىة فىىا   . ويف نىى ا الصىىدد، افىىرتي
 يا ىىىىات ال ىىىىتثمار املوجىىىى  حنىىىىو دقيىىىىق التنميىىىىة  ر ىىىىماحملفىىىىل املتعىىىىدد األطىىىىراف لمتعىىىىاوا فمىىىىم 

أا يوا)ل فمم  املنه   املتعمق  إ)كع اتفاقات ال تثمار الدولية فمم  ي املستدامة، وطيمص سل
حنو يكئم التنمية املستدامة، فمىم نطىاا أركىاا فممى  الثكثىة. وأكىد الجتمىام أيضىاا مىا تتسىم  ى  
االت تنظيم املشاريال والتننولوجيا وال تنار من أمهيىة هاةىة يف تعزيىز  نىاء القىدرات اإلنتاجيىة 

 التنميىة املسىتدامة. و كىر نائىص الىرئيس احلاجىة سد أا تىواء   يا ىات تنظىيم املشىاريال  والنهومل
تدرجيياا مال أنداف التنمية املستدامة، فمم النحو املو)م  ى  يف سطىار  يا ىات تنظىيم املشىاريال. 
وينتغىى  لمحنومىىات والشىىركاء اإل ىىائيب دديىىد التحىىديات الرئيسىىية الىىيت تقىىف يف وجىى  أ)ىىحاب 

 يا ىىات تنظىىيم املشىىاريال ملواجهىىة تمىىع التحىىديات،  ر ىىميال، واألخىى   ىىنهجيل لىىويل لىىد  املشىىار 
وطيمىىىص سد  ور)ىىىد تنفيىىى  تمىىىع السيا ىىىات وأثرنىىىا مىىىن أجىىىل دفىىىم النهىىىومل  املشىىىاريال الت اريىىىة.
سطىار  يا ىىات األوننتىاد أا يعىزز دفمى  لمتمىداا يف نى ا اجملىال، وقىد أ ىهم الجتمىام يف )ىقل 

، وسطىار  يا ىات تنظىيم املشىاريال، وسطىار  يا ىات قيىق التنميىة املسىتدامةال تثمار من أجل د
العمىىىىم والتننولوجيىىىىا وال تنىىىىار. وتتكىىىىد نوفيىىىىة وتثىىىىار نىىىى ه املن ىىىىزات فعاليىىىىة اجتمافىىىىات ا ىىىىرباء 
 افتتارنا حمفكا لتناء توافق ا راء،  ال تناد سد تتادل األفنار وا ىربات، ممىا يفىز العمىل )ىوب 

 لمتنمية. ة يا ات ال تثمار املواتي ر متعزيز جهود 
 .TD/B/C.II/MEM.4/12وأهاطب الم نة فمماا  التقرير الوارد يف الوثيقة  -١3

تقرير فريق الالراء الح ومي الدولي العامل المعنري بالمعرايير الدوليرة للمحاسرلة  -جيم 
 نواإلبالغ عن دورتيه الثانية والثالثين والثالثة والثالثي

 من جدول األفمالو ٤ةالتند 
أ ىىارت رئيسىىة الىىدورة، لىىد  فىىرمل تقريىىىر فريىىق ا ىىرباء احلنىىوم  الىىدويل العامىىل املعىىىأ  -١٤

 املعىىايري الدوليىىة لممحا ىىتة واإل ىىك  فىىن دورتىى  الثانيىىة والثكثىىب، سد أا فريىىق ا ىىرباء قىىد نظىىر يف 
املتطمتات الدولية  -جلودة التندين التاليب من جدول األفمال: األ س اجلونرية ل  ك  العايل ا

ملراجعة احلسا ات والضىماا واملمار ىات اجليىدة يف اىال تنفيى نان وا ىتعرامل املمار ىات اجليىدة 
كىىىاا . و املتعمقىىىة  تعزيىىىز دور اإل ىىىك  مىىىن جانىىىص الشىىىركات يف دقيىىىق أنىىىداف التنميىىىة املسىىىتدامة

لممعىىىايري الدوليىىىة ملراجعىىىة الضىىىوء فمىىىم التحىىىديات املتصىىىمة  التنفيىىى  الفعىىىال قىىىد  ىىىمطوا منىىىدو وا 
احلسىىىا ات، مثىىىل حىىىماا التقىىىارير غىىىري املاليىىىة ومراجعىىىة هسىىىا ات املت سىىىات الصىىىغرية واملتو ىىىطة 
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طمىص فريىىق ا ىىرباء سد األوننتىىاد قىىد نا كيانىىات القطىام العىىا . و عىىد  احل ىم، والتقىىارير املاليىىة الىيت تي 
لممعىايري الدوليىة ملراجعىة احلسىا ات  موا)مة تيسري تتىادل املمار ىات السىميمة يف التنفيى  املنه ى 

والضىىىماا وسنفا نىىىا،  طىىىرا تشىىىمل سجىىىراء درا ىىىات هىىىالت سفراديىىىة، وتنظىىىيم همقىىىات درا ىىىية 
وهمقات فمل من أجل  ناء القدرات. وفيما يتعمق  التند الثاين مىن جىدول األفمىال، أ ىرز فريىق 

 مىىىن ق تىىىل دورة اإل ىىىك  ا ىىىرباء زيىىىادة الطىىىا ال املمىىى  لمطمىىىص فمىىىم دمىىىج معمومىىىات ال ىىىتدامة يف
املت سىىات، يف حىىوء افتمىىاد أنىىداف التنميىىة املسىىتدامة، وطمىىص سد األوننتىىاد أا يضىىطمال دزيىىد 
تىل من العمل،  التعاوا مال الفريق ال تشارا، هبدف دديىد املمار ىات السىميمة ل  ىك  مىن ق  

   فن ال تدامة.الشركات  شوا أنداف التنمية املستدامة وتيسري مواءمة سجراءات اإل ك
وأ ارت رئيسة الدورة الثانية والثكثىب، لىد  فىرمل تقريىر فريىق ا ىرباء احلنىوم  الىدويل  -١5

والثكثىب، سد أا فريىق ا ىرباء لثىة العامل املعأ  املعايري الدولية لممحا تة واإل ك  فىن دورتى  الثا
  لر)ىىد امتثىىال وسنفىىا  متطمتىىات قىىد نظىىر يف التنىىدين التىىاليب مىىن جىىدول األفمىىال: التنفيىى  العممىى

احملا تة ومراجعة احلسا ات من أجل س ك  فىايل اجلىودةن وتعزيىز دور اإل ىك  يف دقيىق أنىداف 
طمىص قىد . و دمج املعمومات التيلية والجتمافية واإلدارية يف تقىارير الشىركات -التنمية املستدامة 

قرتاهات الىيت يقىدمها املنىدو وا أثنىاء الىدورة يف فريق ا رباء سد األوننتاد أا يدر  التعميقات وال
تىل الشىركات: ر)د المتثىال واإلنفىا  مىن أجىل س ىك  فىايل اجلىودة مىن ق  "مشروم الوثيقة املعنونة 

نشىىرنا  افتتارنىىا وثيقىىة توجيهيىىة لتعميمهىىا فمىىم نطىىاا ي، و "سر ىىادات  شىىوا املمار ىىات السىىميمة
تعىىاوا مىىال الفريىىق ال تشىىارا،  عممىى  املتعمىىق  اختيىىار ودفىىا األوننتىىاد  سد أا يىىنه ،  الوا ىىالن 

فدد حمدود من املت رات األ ا ية املتصمة  ونداف التنمية املستدامة من أجىل اإل ىك  مىن ق تىل 
الشركات  غية تيسري مواءمة اإل ك  فن ال ىتدامة، دىا يتما ىم مىال سطىار ر)ىد أنىداف التنميىة 

توجيهيىة تسىافد الىدول األفضىاء يف جهودنىا الراميىة سد  املستدامة ومت رات ، و لع لوحال وثيقىة
 تعزيز دور اإل ك  من ق تل الشركات يف تلية ر)د أنداف التنمية املستدامة.

و ىىمطب الرئيسىىة الضىىوء فمىىم دور اإل ىىك  املىىايل وغىىري املىىايل يف ر)ىىد التقىىد  احملىىرز يف  -١٦
ا الىدور األ ا ى  الى ا تتديى  و الىدورة الثانيىة والثكثىقد أ ىرزت تنفي  أنداف التنمية املستدامة. و 

معايري مراجعة احلسا ات والضماا يف تيسري تنوين ر و  املال، من خكل تعزيز ثقة املستثمرين 
الىىيت مينىىن أا تىىتدا سد تعتلىىة املىىوارد احملميىىة والدوليىىة. وأهىىرزت الىىدورة الثالثىىة والثكثىىوا تقىىدماا يف 

  ناقشب الستل العممية لألخ   إجراءات ر)ىد امتثىال وسنفىا  متطمتىات احملا ىتة ن ا املوحوم، س
ومراجعة احلسا ات من أجل س ىك  فىايل اجلىودة، ونظىرت يف السىتل النفيمىة  تعزيىز دور اإل ىك  
يف ر)د تنفي  أنداف التنمية املستدامة من خكل سدما  املعمومات التيلية والجتمافية واإلداريىة 

 . و اإلحافة سد  لع، قدمب الرئيسة تفا)ىيل فىن اموفىة متنوفىة مىن األنشىطة الىيت يف اإل ك
مىىا فتلىىب تضىىطمال هبىىا األمانىىة لتعزيىىز فمىىل فريىىق ا ىىرباء، تشىىمل مىىا يمىى : هىىوار  يا ىىات رفيىىال 

أثنىاء األوننتىاد  ٢٠١٦متوز/يولي   ٢١املستو   شوا اإل ك  فن ال تدامة، فيقد يف نريوي يف 
وهمقىىات فمىىل تقنيىىة  شىىوا املعىىايري الدوليىىة لممحا ىىتة واإل ىىك  املتصىىمة  القطىىافب  الرا ىىال فشىىرن

ا ا  والعا ن ومشىروفاا لممسىافدة التقنيىة نيفى  يف سطىار هسىاب األمىم املتحىدة لمتنميىة يتضىمن 
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ة واملتو ىىىىطة ري فنا)ىىىر تتعمىىىىق  اإلدمىىىا  املىىىىايل واحملا ىىىتة  النسىىىىتة سد املت سىىىات الصىىىىغر  والصىىىغ
 ملسافدة املقدمة سد الدول األفضاء يف سطار فممية تنفي  أداة التطوير احملا ر.احل من وا

وخىىىىىكل املناقشىىىىىة الىىىىىيت تمىىىىىب  لىىىىىع، طمىىىىىص أهىىىىىد املنىىىىىدو ب سد األوننتىىىىىاد أا ييسىىىىىر  -١7
التصىىالت  ىىىب الوفىىود الىىىيت يوجىىىد مقرنىىا يف جنيىىىف  سويسىىىرا، ويف نيويىىورح  الوليىىىات املتحىىىدة 

فىىىدد الىىىدول األفضىىىاء الىىىيت خيتارنىىىا اجملمىىىس القتصىىىادا والجتمىىىاف  األمرينيىىىة، هبىىىدف زيىىىادة 
لعضىوية فريىق ا ىىرباء. و ىمطب األمانىىة الضىوء فمىىم اجلهىود املت ولىىة يف نى ا الصىىدد، دىا يف  لىىع 
التىىداول فىىن  عىىد، واإلهاطىىات الىىيت يقىىدمها موظفىىو األوننتىىاد سد الوفىىود، و مسىىمة مىىن مىىهدب 

   لألوننتاد مال الوفود يف نيويورح.نظمها األمب العايالغ اء اليت 
 TD/B/C.II/ISAR/75وأهاطىىىىىىىىىب الم نىىىىىىىىىة فممىىىىىىىىىاا  ىىىىىىىىىالتقريرين الىىىىىىىىىواردين يف الىىىىىىىىىوثيقتب  -١8
، ووافقب فمىم جىدول األفمىال املتقىب الى ا اقرتهى  فريىق ا ىرباء لدورتى  TD/B/C.II/ISAR/79و

 الرا عة والثكثب.

 لتآزر بين أركار عمل األون تاد الثالثة أوجه اوتعزيز التقرير المرحلي عن تشجيع  -دال 
 من جدول األفمالو 5ةالتند 
فرحب مديرة  ىعتة التننولوجيىا والموجسىتيات ومىدير  ىعتة ال ىتثمار واملشىاريال تقريىراا  -١٩

ونىىى   -فىىىن التقىىىد  احملىىىرز يف تشىىى يال وتىىىدفيم أوجىىى  التىىىهزر  ىىىب أركىىىاا فمىىىل األوننتىىىاد الثكثىىىة 
يف اىىالت العمىىم والتننولوجيىىا وال تنىىار  -والتعىىاوا التقىىأ، و نىىاء القىىدرات  التحىىو والتحميىىل،

 وال تثمار وتنمية املشاريال، وو)فا أنم اإلجنازات وا ثار النااة فن أداء وليات األوننتاد.
وفيمىىىىىىا يتعمىىىىىىق  التحىىىىىىو والتحميىىىىىىل، أ ىىىىىىرزت مىىىىىىديرة  ىىىىىىعتة التننولوجيىىىىىىا والموجسىىىىىىتيات  -٢٠

الىىيت تصىدرنا الشىىعتة كىل  ىىنتب فضىكا فىن درا ىىاهتا، الىيت تركىىز فمىم التمىىداا املنشىورات الرئيسىية 
النامية وأفضل املمار ات والدرو  املستخمصة. وتقال ا تعراحىات  يا ىات العمىم والتننولوجيىا 
وال تنىىار يف )ىىميم الىىركن املتعمىىق  التعىىاوا التقىىأ، وفيمىىا يتعمىىق  تنىىاء توافىىق ا راء، تقىىد  الشىىعتة 

دد مىن اجتمافىات ا ىرباء، وتسىافد جلنىة ال ىتثمار واملشىاريال والتنميىة، وتىتدا دور ا دمات لع
مركىىز تنسىىيق داخىىل األوننتىىاد،  و)ىىف  أمانىىة جلنىىة تسىىخري العمىىم والتننولوجيىىا ألغىىرامل التنميىىة. 
وتتىىىىىود نىىىىى ه الم نىىىىىة وليتىىىىىب مىىىىىزدوجتب تشىىىىىمكا العمىىىىىم والتننولوجيىىىىىا وال تنىىىىىار وتننولوجيىىىىىا 

تصىىالت، دىىا يف  لىىع فمميىىة متا عىىة القمىىة العامليىىة جملتمىىال املعمومىىات فمىىم نطىىاا املعمومىىات وال
منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدة. و كىىىىرت املىىىىديرة أا الشىىىىعتة تضىىىىطمال  عمىىىىل منثىىىىف يف اىىىىايل الت ىىىىارة 
اإللنرتونيىىة والقتصىىاد الرقمىى . وفمومىىاا، فقىىد أ ىىند مافينيىىانو نىىريوي سد األوننتىىاد وليىىة قويىىة 

ز فممىى  املتعمىىق  ىىالعمم والتننولوجيىىا وال تنىىار وتننولوجيىىا املعمومىىات والتصىىالت ل يف تعزيىىثىىتتم
 ألغرامل التنمية، ويسعم األوننتاد إلقامة مزيد من أوج  التهزر  ب أركاا فمم  الثكثة.

ويف املناقشة اليت تمب  لىع، أفىرب فىدة منىدو ب فىن تقىديرنم لعمىل األوننتىاد  شىوا  -٢١
نامىىىاا يف  والتننولوجيىىىا وال تنىىىار، ول  ىىىيما الت ىىىارة اإللنرتونيىىىة، الىىىيت تىىىتدا دوراا قضىىىايا العمىىىم 
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 ىالتزامن مىال  ٢٠١7القتصاد. واقرتيع أا ييعقىد أ ىتوم الت ىارة اإللنرتونيىة املقىرر تنظيمى  يف فىا  
اجتمىىام فريىىق خىىرباء هنىىوم  دويل معىىأ  الت ىىارة اإللنرتونيىىة والقتصىىاد الرقمىى . و ىى ال أهىىد 

دو ب األوننتىاد فمىم دفىم تنفيىى  اتفىاا  ىاريس دوجىص اتفاقيىىة األمىم املتحىدة اإلطاريىة  شىىوا املنى
تغري املناخ، ألن  يتىي  فر)ىة ممتىازة لمنظىر يف  يا ىات النقىل وتننولوجيىا املعمومىات والتصىالت 

ميىة والعمم والتننولوجيا وال تنار. و  ال مندوب تخر األوننتىاد فمىم موا)ىمة دفىم التمىداا النا
 يف تسخري  يا ات العمم والتننولوجيا وال تنار لتحقيق أنداف التنمية املستدامة.

وفيمىىا يتعمىىق  ا تفسىىار  شىىوا هقىىوا املمنيىىة الفنريىىة، أ ىىارت مىىديرة  ىىعتة التننولوجيىىا  -٢٢
والموجسىىتيات سد أا األوننتىىاد لىىيس نىىو وكالىىة األمىىم املتحىىدة الرئيسىىية املسىىتولة فىىن قضىىايا هقىىوا 

ة الفنريىىة، ومىىال  لىىع يىىتدا دوراا نامىىاا مىىن خىىكل فممىى  املتعمىىق  قضىىايا العمىىم والتننولوجيىىا املمنيىى
 يفوال تنىىار، الىىيت تشىىمل هقىىوا املمنيىىة الفنريىىة  افتتارنىىا أداة لمتنميىىة،  ىىالنظر سد ا ثىىار املرتتتىىة 

شاريال أا الشىعتة العمم والتننولوجيا وال تنار. و اإلحافة سد  لع،  كر مدير  عتة ال تثمار وامل
سنتىىا  املستحضىىرات  ة فمىىمقىىدر ال طىىويرتتضىىمن فرفىىاا  صصىىاا حلقىىوا املمنيىىة الفنريىىة، يركىىز فمىىم ت

. وفىىكوة فمىىم  لىىع، يتعىىاوا األوننتىىاد مىىال املنظمىىة العامليىىة لمممنيىىة الصىىيدلنية يف أقىىل التمىىداا  ىىواا 
 طة ميدانية مشرتكة.الفنرية  شوا هقوا املمنية الفنرية من خكل متادرات و رامج وأنش

وركىز فىرمل مىىدير  ىعتة ال ىتثمار واملشىىاريال فمىم اإلجنىازات الىىيت هققتهىا الشىعتة فمىىم  -٢3
اإلدارة القائمة فمم النتائج، مشىدداا نهج نطاا أركاا فمل األوننتاد الثكثة، من خكل األخ   

األجىلو وأمهيتهىا ونوفيتهىا فمم توثري األنشطة اليت تضطمال هبا الشعتة ةالنتائج املتو ىطة والطويمىة 
توجهها حنو دفم ال تثمار يف التنمية  أ رزوكفاءهتا وفعاليتها. وو)ف املدير ا رتاتي ية الشعتة، و 

ول  يما حنو مواءمة أنشطتها مال أنداف التنمية املستدامة. وقىد خضىال الىنهج الى ا  ،املستدامة
، معتربين سياه مثالا ٢جيب لمربنامج الفرف  تتتع  الشعتة لتقييم أجراه فدد من خرباء التقييم ا ار 

 جيداا فمم اإلدارة القائمة فمم النتائج، و و جاا ألفضل املمار ات جديراا  احملاكاة.
وأ ىىىاد املنىىىدو وا  ىىىاجلودة العاليىىىة وا ثىىىار الىىىيت متيىىىز فمىىىل األوننتىىىاد املتعمىىىق  ال ىىىتثمار  -٢٤

فاف والقىىائم فمىىم النتىىائج يف اىىال اإل ىىك ، واملشىىاريال مىىن أجىىل التنميىىة، فضىىكا فىىن هن ىى  الشىى
ورداا  ،الشىىعتةالصىىادر فىىن  ٢٠١٦النتىىائج واألثىىر تقريىىر وأ ىىاروا سد تثىىاره الواحىىحة. و نىىاءا فمىىم 

فمم  ع  املندو ب، تناول املدير  التفصيل مسىائل مثىل أوجى  التىهزر  ىب أركىاا فمىل األوننتىاد 
الثكثىىىة، والتعىىىاوا مىىىال الىىىربامج واملنظمىىىات األخىىىر ، وأمهيىىىة وفائىىىدة أدواتىىى  السيا ىىىاتية يف  تمىىىف 

وا ال ىتثمار التيلات القتصادية. وتوافقب ا راء فمم حىرورة موا)ىمة تعزيىز فمىل األوننتىاد  شى
 .٢٠3٠واملشاريال، ول  يما دا يتما م وخطة فا  
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 المسائل التن يمية -ثانياا  
 انتااب أعضاء الم تب -ألف 

 من جدول األفمالو ١ةالتند 
، ٢٠١٦تشىىرين الثىىاين/نوفمرب  ١٦انتختىىب الم نىىة، يف جمسىىتها العامىىة الفتتاهيىىة املعقىىودة يف  -٢5

 مقرراا. -تحدةو رئيساا هلا والسيد فريدريع ماتوانغا ةكينياو نائتاا لمرئيس السيد رو رت والر ةالوليات امل

 إقرار جدول األعمال وتن يم العمل -باء 
 من جدول األفمالو ٢ةالتند 
أقىىىىىىر ت الم نىىىىىىة، يف جمسىىىىىىتها العامىىىىىىة الفتتاهيىىىىىىىة، جىىىىىىدول األفمىىىىىىال املتقىىىىىىب لمىىىىىىىدورة  -٢٦
 فناا جدول األفمال كالتايل:و.  TD/B/C.II/32 ة

 انتخاب أفضاء املنتص -١
 سقرار جدول األفمال وتنظيم العمل -٢
تقريىىىىر اجتمىىىىام ا ىىىىرباء املتعىىىىدد السىىىىنوات  شىىىىوا ال ىىىىتثمار وال تنىىىىار وتنظىىىىيم  -3

 املشاريال من أجل  ناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة
املعىىأ  املعىىايري الدوليىىة لممحا ىىتة تقريىىر فريىىق ا ىىرباء احلنىىوم  الىىدويل العامىىل  -٤

 واإل ك  فن دورتي  الثانية والثكثب والثالثة والثكثب
 أوج  التهزر  ب أركاا فمل األوننتاد الثكثةوتعزيز التقرير املرهم  فن تش يال  -5
 مسائل أخر  -٦
 .افتماد تقرير الم نة سد امس الت ارة والتنمية -7

 لجنة إلى مجلس التجارة والتنميةاعتماد تقرير ال -جيم 
 من جدول األفمالو 7ةالتند 
أ نىىىب الم نىىىة، يف جمسىىىتها العامىىىة ا تاميىىىة، لممقىىىرر  ىىىوا يضىىىال، دىىىب  ىىىمطة الىىىرئيس،  -٢7

 و يقدَّ  التقرير سد امس الت ارة والتنمية.لمتقرير  عد اختتا  الجتمام.  الصيغة النهائية 
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 المرفق 

 *الحضور  
 هضر الدورة ممثمو الدول التالية األفضاء يف األوننتاد: -١

 سثيو يا

 سكوادور

 سندونيسيا

 اإل كميةو -ةبهورية سيراا 

 الربازيل

  م ينا

 تونس

 اجلزائر

 جيتويت

 زمتا وا

 السوداا

 فرنسا

 الفمتب

 التوليفاريةو -فنزويك ةبهورية 

 كندا 
 كو ا

 كوت ديفوار

 النونغو

 كينيا

 مدغشقر

 مصر

 منغوليا

 ناميتيا

 النمسا

 نيتال

 الوليات املتحدة

 اليا اا

 اليوناا
 وكانب املنظمات احلنومية الدولية التالية ممثَّمة يف الدورة: -٢

 اموفة دول أفريقيا والنارير واحمليط اهلادئ 
 الداد األوروي 

 كانب الوكالت املتخصصة واملنظمات  ات الصمة التالية ممثمة يف الدورة:و  -3
 املنظمة العاملية لمسياهة 

 كانب املنظمات غري احلنومية التالية ممثمة يف الدورة:و  -٤
 الفلة العامة:   

 .املركز الدويل لمت ارة والتنمية املستدامة 
    

__________ 

 الناممىىىىىىىىىة، املسىىىىىىىىى َّمب املشىىىىىىىىىاركب قائمىىىىىىىىىة فمىىىىىىىىىم ولكطىىىىىىىىىكم تتضىىىىىىىىىمن قائمىىىىىىىىىة احلضىىىىىىىىىور نىىىىىىىىى ه املشىىىىىىىىىاركب. *
 .TD/B/C.II/INF.8 ظران


