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  االستنتاجات املتفق عليها -أوالا  
 (5و 4)البندان 

 إن جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية، 
إذ تعرتف إبسها  برامج األونكتاد يف جمال الستثمار واملشاريع، ويف جمال العلم والتكنولوجيا  

 والبتكار، يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعا  2030 وأهداف التنمية املستدامة،

 االستثمار وتنظيم املشاريع مي أجل التنمية  
تعرب عن ارتياحها لعير  أمانية األونكتياد أحيدا الهاهيات والسياسيات العامليية  -1 

يف جمييال السييتثمار ميين أجييل التنمييية، ل سييّيما يف دورييية رصييد اهاهييات السييتثمار يف جمييال أهييداف 
التنمييية املسييتدامة ودليلهييا للمراييرات األساسييية لإلبييال  إبسييها  الكييياانت يف تنفيييد أهييداف التنمييية 

 املستدامة؛ وتدعو األمانة إىل مواصلة رصد هده الهاهات وأثرها على التنمية واإلبال  بدلك؛
تالحيييي  مييييع القلييييق أن الهاهييييات األساسييييية لالسييييتثمار األجنيييي  املباايييير ل تييييزال  -2 

ضعيفة، وهو ما يرثر على منو سالسل القيمة العاملية، و يفض، إىل اسيتمرار عواميل خطيورة ل ُيسيتهان 
هبييا؛ وتالحيي  كييدلك أن مسييتوايت السييتثمار الالزميية لتحقيييق أهييداف التنمييية املسييتدامة ل تييزال  يي   
كافييية، وأن التقييد  والقييدرة علييى الرصييد ل ييييزالن  يي  متسيياويني يف القطاعييات العشييرة اليي  حيييددها 

 األونكتاد فيما يتعلق أبهداف التنمية املستدامة؛
السييييتثمار العييييا  والسييييتثمار اخلييييال لتحقيييييق أهييييداف التنمييييية علييييى أ ييييية تشييييدد  3- 

ليييييييدعم  أيضييييييياا دور وكيييييييالت تشيييييييجيع السيييييييتثمار ووكيييييييالت السيييييييتثمار اخليييييييارج، عليييييييى املسيييييييتدامة، و 
اسيييرتاتيجيات السييييتثمار الوتنييييية؛ وترحيييب ابألاييييكال اجلديييييدة للشيييراكات، ومنيييياذ  التمويييييل املبتكيييير، 

 جاري ال  تيسر التنمية؛الت وترائق التفك الشركات، تصرفات و 
تُشيد مبا تضطلع به أمانة األونكتاد مين حبيوا وحتلييالت سياسياتية متعمقية بشينن  4- 

السييتثمار وتنمييية املشيياريع، وبعملهييا البتكيياري بشيينن القضييااي النااييمبة، مبييا يف ذلييك تقرييير السييتثمار 
العامل،؛ وتتطلع إىل تقرير عا  2020 الدي يصادف الدكرى السنوية الثالثني لصدوره، و إىل نشره على 

 أوسع نطاق؛
تطليب إىل أمانية األونكتيياد مواصيلة دعمهييا لبنياء القييدرات يف جميال السييرتاتيجيات  5- 

والسياسيييات واألدوات واملمارسيييات الراميييية إىل التشيييجيع عليييى السيييتثمار و تنظييييم املشييياريع مييين أجيييل 
التنمييية، مبييا يف ذلييك ضييمن إتييار األونكتيياد لسياسييات السييتثمار ميين أجييل التنمييية املسييتدامة و إتييار 
سياسييات رايدة األعمييال، و يي  ذلييك ميين ُحييز  السياسييات اليي  وضييعها األونكتيياد، وتقييد  تقرييير عيين 

 التقد  احملرز إىل الدول األعضاء يف دورهتا املقبلة؛
تقيير أب ييية اسييتعرا  سياسييات السييتثمار، مبييا يف ذلييك الستعراضييات اإلقليمييية،  6- 

وأب ية عملية متابعة واستعرا  التنفيد بوصفها أداة أساسية لدعم تقد  البلدان حنو التنمية املستدامة؛ 
وهتنئ أرمينيا وتشاد على عرضيهما الناجحني بشنن استعرا  سياساهتما الستثمارية؛ وترحب مبشاركة 

 القطا  اخلال يف هدين العرضني؛
سياق تقد  استعراضات سياسات الستثمار يف مواصلة األونكتاد إىل أمانة تطلب  7- 

  إىل دعم هدا الربانمج مالياا؛البلدان الشريكة وتدعو  ؛حكوم، دويل بغية تعزيز تبادل أفضل املمارسات
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مليا يقدميه مين مسياعدة وعميل بربانمج األونكتاد لتفاقات السيتثمار الدوليية  تشيد 8- 
مين  2وجه حنو التنمية املستدامة؛ وتطلب إىل األونكتاد مواصلة رصد املرحلية املصالح اإليف سياق قّيم 

 حتقيييق اتسيياق يف عملييية حتييديال نظييا  السييتثمار سييعياا إىلعمليية إصييالح اتفاقييات السييتثمار الدولييية، 
إصالح اتفاقات  ية من أجلسياساتاليارات اخلالدويل، ومواصلة تطوير أدوات ومبادئ توجيهية لتفعيل 

  الستثمار الدولية، دعماا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛
تعيييرتف ابلتطيييور السيييريع اجلييياري يف أسيييلوب صييييا ة اتفاقيييات السيييتثمار الدوليييية؛  9- 

وتعييرتف ابلييدور الييدي يرديييه األونكتيياد واييعبة السييتثمار واملشيياريع؛ وتركييد ميين جديييد حييق الييدول يف 
 وضع لوائح داخل إقليمها لتحقيق أهداف سياساتية مشروعة، اريطة الوفاء ابلتزاماهتا الدولية؛ 

 املائيدة املسيتديرة للسيفراء فيميا يتعليقاجتميا  ضيطلع بيه يعلى الدور اهلا  اليدي تشدد  10- 
مجييع املنظميات الدوليية الي  تتخيد مين بيني ليرب  نيرباا لابلستثمار يف أهداف التنمية املستدامة بوصيفه م

القطييييا  اخلييييال واينتمييييع املييييدين للنظيييير يف مسيييينلة اويييييل أهييييداف التنمييييية املسييييتدامة و  جنيييييف مقييييراا هلييييا
  تديرة يف املستقبل؛والستثمار فيها؛ وتشجع األونكتاد على مواصلة عقد اجتماعات املائدة املس

تشييجع أمانيية األونكتيياد علييى مواصييلة دعييم تبييادل ونشيير أفضييل املمارسييات يف جمييال  11- 
 تشجيع الستثمار، بُسبل منها منح جوائز للجهات ال  تشجع الستثمار يف أهداف التنمية املستدامة؛

مين اتفياق منطقية التجيارة  2مين دعيم ملفاوضيات املرحلية أاتحيه ا مليألونكتاد اب تشيد 12- 
احلرة القارية األفريقية، ل سيما فيما يتعلق بربوتوكول الستثمار؛ وتشجع أمانية األونكتياد عليى مواصيلة 

 ؛املضمارعملها يف هدا 
تقر أب ية عمل األونكتياد يف جميال تنميية املشياريع وسياسيات رايدة األعميال سيعياا  13- 

لتحقيق التنمية املستدامة وأهدافها، فضالا  عن ُحز  السياسات املتعلقة برايدة األعمال؛ وتوص، بنشرها 
على أوسيع نطياق مين ابب اإلسيها  يف صييا ة السياسيات وبنياء القيدرات، بُسيبل منهيا بيرانمج تطيوير 

 رايدة األعمال )إمربيتيك(؛
فريق اخلرباء العامل احلكوم، الدويل املعين ابملعاي  الدولية للمحاسيبة واإلبيال   هتنئ 14- 

اجلييدة مليداولت ا دورته السادسية والثالثيني؛ وتيدعو أمانية األونكتياد إىل مواصيلة  ارسياهتانعقاد مبناسبة 
ت أساسيية قابلية تقيد  بيياانيتييح فريق اخلرباء العامل احلكوم، الدويل بوصفه منتدى مفيداا للمنظميات 

 للمقارنة بشنن إسهاماهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

التحرررررد ت وعررررردا امل:ررررراواة   (،Industry 4.0) 0-4صرررررناعة المشررررررو  التحررررريك ا ي لررررر  و   
 العلم والت نيليجيا واالبت اراملرتبطة ب:ياسات 

تركييييييد ميييييين جديييييييد مييييييا ترديييييييه التكنولوجيييييييا، مبييييييا يف ذلييييييك تكنولوجيييييييا املعلومييييييات  15- 
والتصالت، والبتكار من دور حاسم يف جمايل التجارة والتنمية، أباكال منها مسيا تهما األساسيية 
يف التحول اهليكل،، والقدرات اإلنتاجية، و القدرة التنافسية، وتنويع اإلنتا  والصادرات، والنيدما  يف 
سالسييل القيميية العاملييية، وبوصييفهما وسيييلة أساسييية ميين وسييائل التنفيييد ومكييوانا ميين مكييوانت حتقيييق 

 أهداف التنمية املستدامة؛
تقر ابإلمكياانت اهلائلية الي  تتيحهيا التكنولوجييات الرقميية للبليدان الناميية لتحقييق  16- 

فوائد التنمية القتصادية والجتماعيية؛ وتقير أيضياا  أبن السيتعانة هبيده التكنولوجييات ونشيرها ينطيواين 
عليييى حتيييدايت كبييي ة فيميييا يتعليييق بتفييياقم الفجيييوات القتصيييادية والجتماعيييية، وإاثرة البلبلييية يف أسيييواق 
العميل، وميكين أن يييرداي أيضياا  إىل توسيييع الفجيوة الرقميية واإلنتاجييية، ل سييما يف البلييدان الناميية وأقييل 
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البليييدان منيييواا؛ وتطليييب إىل األونكتييياد يف هيييدا الصيييدد إجيييراء حبيييوا وحتلييييالت يف موضيييو  العتبيييارات 
السياسياتية احملتملة من أجل التخفيف مين هيده املخياتر والسيتفادة مين الفيرل وتشيجيع التعياون يف 

 هدا اينال؛
تدرك تزاييد رقمنية اينتمعيات، و تزاييد وتسيار  أ يية القتصياد الرقمي،؛ وتشيدد عليى  17- 

ضييرورة تعزيييز البلييدان لقييدراهتا يف جمييال تشييجيع رايدة األعمييال الرقمييية، وتصييميم وتنفيييد ورصييد وتقييييم 
 السياسات القائمة على األدلة يف هدا اينال؛

تشيييدد عليييى أ يييية بنييياء القيييدرات الوتنيييية واإلقليميييية لتيسييي  تطيييوير ونشييير واعتمييياد  18- 
 واستخدا  التكنولوجيات الرائدة واحللول املبتكرة لتحقيق األهداف اإلمنائية العاملية و الوتنية؛

تييييدرك ضييييرورة تيسيييي  اسييييتفادة النسيييياء والشييييباب، انهيييييك عيييين اينتمعييييات الريفييييية  19- 
والضعيفة، من العلم والتكنولوجيا، ومشاركتهم يف حتديد بيرامج العليم والتكنولوجييا والبتكيار، وصييا ة 

 قرارات السياسات العامة، وحتديد األولوايت؛ وتشجع األونكتاد على أخد مداولهتم يف العتبار؛
ترحب مبسا ة األونكتاد يف عملية الرقمنة إبجراء البحوا )تقرير القتصاد الرقم،  20- 

لعا  2019(، وبناء القدرات )التقييمات السيريعة مليدى السيتعداد للتجيارة اإللكرتونيية، واسيرتاتيجيات 
التجارة اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية للجميع( وأسابيع التجارة اإللكرتونية العاملية واإلقليمية؛ وهدد 
دعوهتا إىل األونكتاد من أجل تعزيز عمله يف جمال تعزيز املكاسب اإلمنائية ال  يتيحها القتصاد الرقم، 

 والتجارة اإللكرتونية؛
مييين لبليييدان الناميييية لتمكيييني اللبحيييوا الييي  اريهيييا األونكتييياد  تعيييرب عييين ارتياحهيييا -21 

تخلف عن الركب؛ وتتطلع ترتك أحداا يبطرق ل  بتكارالتوجيه السياساتية القمينة بيارات استيعاب اخل
دعييييم مبييييادرات الستشييييراف السييييرتاتيج،، والتقييييييم  بُسييييبل منهيييياة العمييييل يف هييييدا اينييييال، إىل مواصييييل

آلاثر الجتماعييييية والقتصيييييادية والبيمبيييييية هييييده البليييييدان ا التكنولييييوج، يف البليييييدان النامييييية لتحسيييييني فهيييييم
 للتكنولوجيات اجلديدة؛

تشيد بتوجيهات األونكتاد ذات الصلة بتصميم سياسات فعالة للعلم والتكنولوجيا  22- 
والبتكييار؛ وتالحيي  السييتعرا  األخيي  لسياسيية العلييم والتكنولوجيييا والبتكييار لبنمييا، والستعراضييات 

 اجلارية يف إثيوبيا وأو ندا واجلمهورية الدومينيكية وزامبيا؛
مواصيلة تتييح لتعبمبة موارد إضافية أخرى أمانة األونكتاد إىل استكشاف ترق تدعو  23- 

عملهييا يف جمييال سياسييات العلييم والتكنولوجيييا والبتكييار، والقتصيياد الرقميي،، مبييا يف ذلييك استعراضييات 
 سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار؛

م البلدان النامية، ل سيما أقيل البليدان األونكتاد إىل مواصلة دوره اهلا  يف دعتدعو  24- 
منواا، لتكون جزءاا من النقاش الدويل بشنن التكنولوجيات الرائدة ال  يُتوقع أن يكون هلا أتث  ابلغ على 

 مساراهتا اإلمنائية.
 اجللسة العامة اخلتامية

 2019 مربنوف/تشرين الثاين 15
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 ميجز أعّده الرئيس اثنياا - 
 البياانت االفتتاحية -ألف 

وأدىل ببياانت  ثلو الوفود التالية: إكوادور  أدلت انئبة األمني العا  لألونكتاد ببيان افتتاح،. 1-
ابسيييم جمموعييية اليييي 77 والصيييني؛ و تو يييو ابسيييم اينموعييية األفريقيييية؛ و العيييراق ابسيييم جمموعييية  سييييا واحمليييي  
اهلادئ؛ و بنما ابسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاري ؛ و مالوي ابسم جمموعة أقل البلدان 

 منوا؛ و نيج اي؛ ودولة فلسطني.
السييتثمار يف يف جمييال العجييز السيينوي حجييم  يف بياهنييا انئبيية األمييني العييا  لألونكتييادوذكييرت  -2

لتحقييييق أهيييداف التنميييية ، وهيييو مبليييغ حتتاجيييه هيييده البليييدان تريلييييون دولر 2,5 البيييالغو البليييدان الناميييية 
ويف معير  تقيد   .الفجيوةأ ية الشيراكات بيني القطياعني العيا  واخليال يف سيد هيده إىل املستدامة، و 

دوريييية رصيييد اهاهيييات السيييتثمار يف جميييال أهيييداف التنميييية املسيييتدامة الييي  أصيييدرها األونكتييياد ميييرخراا ، 
لحظييت انئبيية األمييني العييا  أن بييياانت الدورييية تعكييس صييورة متباينيية ميين حيييال اهاهييات السييتثمار 
والقدرة على رصد القطاعات املرتبطية أبهيداف التنميية املسيتدامة. فقيد ُأحيرز تقيد  يف عيدة قطاعيات، 
مثييل التخفيييف ميين  اثر تغيي  املنييا ، والغييداء والزراعيية والصييحة، ومييع ذلييك، ل يييزال منييو السييتثمار يف 
مجييع القطاعييات دون تلبيية الحتياجييات املتوقعية ميين السييتثمار. وحي  يف اينييالت الي  ُأتلقييت فيهييا 
مبادرات استثمارية جديدة و ليات اويل مبتكرة، ل يكف، حجم هده املبادرات ح  اآلن لسد الفجوة 

 يف حجم الستثمار.
وأاارت انئبية األميني العيا  إىل اجتميا  املائيدة املسيتديرة الثياين للسيفراء املعتميدين يف جنييف  -3

الدي سيُ عقد يف إتار اللجنة، ولحظت أن القيرتاح اليداع، إىل إنشياء املائيدة املسيتديرة كيان مين أهيم 
نتائج منتدى الستثمار العامل، يف عا  2018 ألنه يرم، إىل تعزيز قدرة السلك الدبلوماس، على عقيد 
الجتماعات جلعل جنيف حموراا عاملياا لتنفيد أهيداف التنميية املسيتدامة. وأضيافت أن ميداولت املائيدة 
املستديرة تريقة لدعم اجلهود الدبلوماسية لتوثيق الرب  بني قضااي مثل الستثمار والتجارة وتغ  املنيا  
والصحة والعمل واهلجرة، و لتحفيز مقرتحات السياسات والبتكارات واألدوات ذات الصلة ابلستثمار 
إلعطاء دفعة ملسار حتقيق أهداف التنمية املستدامة على أر  الواقع. وأاارت انئبة األمني العا  أيضاا  
إىل مبيييادرة جدييييدة لألونكتييياد عنواهنيييا  السيييتثمار يف أهيييداف التنميييية املسيييتدامة: دور الدبلوماسييييني ، 
هدفها تعزيز إسها  السلك الدبلوماس، يف خطة التنمية املستدامة لعا  2030 وه، مبادرة ستناَقش يف 
اجتميييا  املائيييدة املسيييتديرة الثييياين. و أخييي اا، لحظيييت انئبييية األميييني العيييا  أن اللجنييية جييياءت يف الو قيييت 
املناسب، وأهنا ستسهم بشكل كب  يف رسم الطريق للدول األعضاء من خالل سياسات  كفيلة مبعاجلة 

 مسائل الستثمار املرتبطة ابلتنمية املستدامة.
إضافة إىل ذلك، اددت انئبة األميني العيا  عليى أ يية تسيخ  التطيورات التكنولوجيية ملعاجلية  -4

عيدلت الثييورة الصييناعية  . فقييد0-4الصيناعة  يفاملسيائل املتعلقيية ابلشيكوك اليي  ىييم علييى مرحلية التغييي  
يما فيمييا يتعلييق ابلتنمييية، ل سيي تييرتب الرابعيية قواعييد التصيينيع، وميين املمكيين أن تكييون هلييا عواقييب كبيي ة 

ويف الوقييت نفسييه، مييا فتمبيت رقمنيية الصييناعة تطمييس التمييييز بييني السييلع . ل وتعييديلهاإباياد فييرل العميي
واخلييدمات؛ فالبلييدان اليي  هبييا عماليية تسييتويف املهييارات املطلوبيية سييتكون قييادرة علييى دخييول القطاعييات 
اجلديدة للخدمات ابلر م من الشوا ل املرتبطة برتكز السو ق. ويتمثل أحد األهيداف الرئيسيية لسياسية 
العلييم والتكنولوجيييا والبتكييار يف حتفيييز البتكييار يف امليييدان القتصييادي، لكيين ميين ايينن ذلييك أن يييرثر 
سييلباا وخيييل ابملسيياواة والسييتقرار الجتميياعيني. وأخيي اا، لحظييت انئبيية األمييني العييا  أن حتليييل سياسيية 
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السيييتثمار يف التكنولوجييييا ينبغييي، أن يتماايييى و السياسيييات الصيييناعية والجتماعيييية والتعليميييية ملواجهييية 
 ما للتكنولوجيا من  اثر خمّلة أبسواق العمل واينتمعات.

تجميعه إحصاءات الستثمار األجني  املبااير وحتليليه املسيتفي  لوأااد املندوبون ابألونكتاد  5-
وأعييرب  ثلييو بعيي  اينموعييات  .2019ار العييامل، لعييا  تقرييير السييتثمللمنيياتق القتصييادية اخلاصيية يف 

اإلقليمية عن تقديرهم للتصنيف التفصيل، ألنوا  املناتق واملواقع القتصادية اخلاصة يف خمتلف املناتق، 
وللطريقيية اليي  ميكيين هبييا اسييتخدا  هييده املنيياتق لالرتقيياء ابلتنمييية. واييدد العديييد ميين املنييدوبني و ثليي، 
اينموعات اإلقليميية عليى فائيدة تقريير السيتثمار العيامل، يف إراياد قيرارات سياسيات السيتثمار. وأبيرز 
بعييي  املنيييدوبني و ثلييي، اينموعيييات اإلقليميييية أ يييية تشيييجيع السيييتثمار يف أهيييداف التنميييية املسيييتدامة، 
وأااروا إىل جناح األونكتاد يف وضع وتنفيد برامج هادفية ملعاجلية القطاعيات الرئيسيية ذات الصيلة هبيده 
األهداف. ويف هدا الصدد، أااد  ثلو بع  اينموعات اإلقليمية بفريق اخلرباء احلكوم، الدويل العامل 
املعين ابملعاي  الدولية للمحاسبة واإلبال  لوضعه مرارات أساسية للشركات لقياس إسهاماهتا يف هده 

 األهداف، ورحبوا إبعداد دراسات حالت إفرادية تبني مدى انطباق هده املرارات.
مين ثل، اينموعات اإلقليمية األونكتاد على قيمة جوانيب أخيرى  و  ندوبنيعدد من املواكر  6-
السيتثمار وتيسي  األعميال التجاريية،  وتشيجيعرانمج عمله، ل سيما اسيتعرا  سياسيات السيتثمار، ب

وإضافة إىل ذليك، أاياد عيدد مين املنيدوبني و ثلي، اينموعيات  ية.وما يصاحب ذلك من مساعدة تقن
اإلقليمييية ابألونكتيياد ملييا يقدمييه ميين مسيياعدة وعمييل قييّيم يف جمييال إصييالح اتفاقييات السييتثمار الدولييية. 
وأااد  ثلو بع  اينموعات اإلقليمية ابألونكتاد لرت كيزه على اإلصالح املوجه حنو التنمية، وحثوه على 
مواصلة رصد املرحلة 2 من إصالح اتفاقيات السيتثمار الدوليية، وعليى مواصيلة تطيوير أدوات ومبيادئ 
توجيهية لتفعيل خيارات السياسات املتعلقة هبدا اإلصالح. واستعر   ثلو بع  اينموعات اإلقليمية 
املنا  احلايل لالستثمار، و وجهوا النتباه إىل اخنفا  الستثمار األجن  املباار، وأااروا بشكل خال 
إىل أ يييية اسيييتمرار تعدديييية األتيييراف والشيييراكات لتشيييجيع السيييتثمار، و إىل أ يييية عميييل األونكتييياد يف 
النهو  هبده األمور. ولح   ثلو بع  اينموعات اإلقليمية أن من انن رايدة األعمال الشياملة أن 
تكييون أداة قوييية للتصييدي للتحييدايت الجتماعييية والبيمبييية الرئيسييية، وأاييادوا بعمييل األونكتيياد يف هييدا 

 املضمار، ل سيما وضعه دليل سياسات رايدة األعمال للمهاجرين والالجمبني.
أن تتيينثر بظهييور ميكيين لييية التحييول اهليكليي، ولحيي   ثلييو بعيي  اينموعييات اإلقليمييية أن عم -7

أكثيييير. وميييين ايييينن  مسييييتوايت عييييد  املسيييياواةترفييييع  تكنولوجيييييات جديييييدة، وأن هييييده العملييييية ميكيييين أن
لبليدان فتجيد ا، عد  املساواة هدهالتخفيف من أن تساعد على  سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار

والتكييف ده السياسيات هليمين أن قيدرهتا عليى السيتجابة الير م على  التغي هدا رصاا يف سياق فالنامية 
ويف هدا الصدد، ادد املمثلون على أ ية العمل التحليل، والتعاون التقين الدي يضطلع  حمدودة.معها 

 به األونكتاد.
املرتبطيية وعيير  مييدير اييعبة السييتثمار واملشيياريع يف األونكتيياد أحييدا البييياانت والهاهييات  -8
ضييييعيفة، إذ اخنفيييي  حجييييم ل تييييزال الهاهييييات األساسييييية لالسييييتثمار األجنيييي  املباايييير ف لسييييتثمار.اب

وميين املتوقييع أن ينييتعش السييتثمار األجنيي   .2018تريليييون دولر يف عييا   1,29السييتثمار العييامل، إىل 
املبااير، لكين عواميل خطيو رة كبي ة ل تيزال قائميية، مبيا فيهيا التيوترات اجلغرافيية السياسيية، والتحيول حنييو 
سياسات محائية، وتراجع توقعات القتصاد الكل،. وعالوة على ذلك، يرثر استمرار اخنفا  مستوى 
تييدفقات السييتثمار األجنيي  املباايير حالييياا  علييى منييو سالسييل القيميية العاملييية، إذ اخنفضييت حصييته ميين 
التجارة العاملية من نسبة 31 يف املائة إىل 28 يف املائة يف عا  2008. و أاار ميدير الشيعبة إىل أن جميال 
سياسة الستثمار يطرح عدة حتدايت، ل سيما ديناميات وضع السياسات، الي  حتركهيا إىل حيد كبي  
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سياسيييات جدييييدة يف جميييال التنميييية الصيييناعية، وهيييو ميييا يفسييير أيضييياا  اليييزايدة الكبييي ة يف عيييدد املنييياتق 
القتصادية اخلاصة يف مجيع أحناء العامل؛ و ثنائية وضيع الليوائح التنظيميية؛ وتضيارب الينهج املتبعية بشينن 
اتفاقييات السييتثمار الدولييية؛ ومعضييلة الحتياجييات املرتبطيية ابلسييتثمار يف أهييداف التنمييية املسييتدامة. 
وأايار ميدير الشيعبة إىل أن اتفاقيات السيتثمار الدوليية اليي  أُبرميت قبيل حليول عيا  2017 تظهير ميييالا 
أقييوى بكثيي  إىل إدرا  أحكييا  موجهيية حنييو اإلصييالح، علييى النحييو املقييرتح يف إتييار سياسيية األونكتيياد 
املتعلقة ابلستثمار من أجيل التنميية املسيتدامة، وخار تية الطرييق إلصيالح اتفاقيات السيتثمار الدوليية، 
مقارنة ابألحكا  الواردة يف املعاهدات ال  مت التفاو  بشينهنا يف عيا  2000. ويف معير  حديثيه عين 
الفجوة املوجودة يف جمال الستثمار املرتب  أبهداف التنمية املستدامة، أاار مدير الشعبة إىل أن دورية 
رصد اهاهات الستثمار يف جمال أهداف التنمية املستدامة ال  أصدرها األونكتاد مرخراا  تبني أنه على 
الر م من إحراز تقد  يف جمال الستثمار يف بع  القطاعات املرتبطة هبده األهيداف، مثيل تغي  املنيا  
والزراعيييية، ل يييييزال النمييييو دون احلجييييم املطلييييوب لسييييد فجييييوة السييييتثمار، وأنييييه ينبغيييي، ميييين   النهييييو  
بطموحات الستثمار. ويلز  دفع الستثمار اخلال املرتب  أبهداف التنمية املسيتدامة دفعياا قيوايا، عليى 
النحيو الييوارد يف خطيية عمييل األونكتيياد لالسييتثمار يف األهييداف اليي  تركييد احلاجيية إىل جيييل جديييد ميين 
اسييرتاتيجيات تشييجيع السييتثمار، وإعييادة توجيييه احلييوافز، واتفاقييات السييتثمار اإلقليمييية املرتبطيية هبييده 
األهداف، وأاكال جديدة من الشراكات، فضالا  عن مناذ  التمويل املبتكرة، وتغي  سلوك الشركات، 

 وترائق التفك  التجاري.
األونكتاد بشنن وقدمت مديرة اعبة التكنولوجيا واللوجستيات التابعة لألونكتاد حتليالا أجراه  -9

و من أجل الستفادة . املضمار السياسات يف هداوضع التحول اهليكل،، ودور على  0-4 أثر الصناعة
ميين الصيييناعة 4-0 إىل أبعيييد احليييدود، ايييددت امليييديرة عليييى أن السياسيييات ايييب أن تعيييزز عمليييية نشييير 
التكنولوجيا، وأن تتصدى بطريقة استباقية لنتائجها    املنشيودة، مبيا فيهيا عيد  املسياواة. وفيميا يتعليق 
بنشر التكنولوجيات اجلدييدة، تطيرق تقريير القتصياد الرقمي، لعيا  2019 إىل نطياق اسيتحداا البليدان 
النامية للقيمة وا تنامها يف القتصاد الرقم،، ونظر يف الفرل املتاحة لالسيتفادة مين القتصياد املسيتند 
إىل البياانت. واددت مديرة الشعبة على ضرور ة اىاذ إجراءين هلما أولوية ابلنسبة لواضع، السياسات 
يف تصييديهم للعقبيييات الييي  تعييرت  نشييير التكنولوجييييات اجلديييدة، و يييا: تيييوف  إمكانييية احلصيييول عليييى 
اهلياكييييييل األساسييييييية للييييييدعم التكنولييييييوج،، وحتسييييييني  ليييييييات التمويييييييل لييييييدعم اعتميييييياد الشييييييركات هلييييييده 
التكنولوجيات اجلديدة. وقيد أتلقيت الشيعبة إتياراا  جدييداا  لستعراضيات سياسيات العليم والتكنولوجييا 
والبتكيييار يرمييي، إىل وضيييع سياسيييات تلييي  الحتياجيييات الجتماعيييية، وتضيييمن عيييد  ىليييف أحيييد عييين 
الركيب؛ وسيييتناول التقريير املقبييل عين التكنولوجيييا والبتكييار لعيا  2020 هييدا املوضيو  بتعمييق. و ذكييرت 
مديرة الشعبة أن إبمكان منظومية األميم املتحيدة أن تيدعم البليدان يف التصيدي للعواقيب  ي  املقصيودة 
للتغ  التكنوليوج،، وذليك بشيحد اليوع، ابلتكياليف والفوائيد الجتماعيية والقتصيادية والبيمبيية احملتملية 
هليييده التكنولوجييييات اجلدييييدة، والسيييتفادة مييين اليييدور اليييدي يردييييه الستشيييراف السيييرتاتيج، والتقيييييم 
التكنولوج، يف ذلك. ورداا على استفسار أحد املندوبني عن الطريقة ال  ميكن هبا لواضع، السياسات 
أن يعيياجلوا بفعالييية فجييوات التكنولوجيييا و نقيي  املهييارات واهلياكييل األساسييية اسييتناداا إىل السياسييات، 
لحظت املديرة أن عمل الشعبة يشدد على اتبا  هنج تشارك فيه مجيع القطاعات احلكومية مين أجيل 
إبييراز الطييابع الشييامل لسياسييات التكنولوجيييا والبتكييار. والبيمبيية التمكينييية مهميية يف هييدا املضييمار: أي 
تيييوافر املوصيييولية والكهيييرابء و املهيييارات الرقميييية و التموييييل يف جميييال األفكيييار اجلدييييدة واملبتكيييرة. ويف هيييدا 
السياق وعلى سبيل املثال، نظمت الشعبة، ابلتعاون مع حكومة الصني، حلقات عمل لبناء القدرات 

 يف جمال تطوير حاضنات األعمال التجارية.



TD/B/C.II/44 

9 GE.19-21467 

  تقارير اجتماعات اخلرباء  ابء- 
 من جدول األعمال( 3)البند 

مري أجرل ر دة األعمراك تقرير اجتما  اخلرباء املتعدد ال:نيات بشأن االسرتثمار واالبت رار و   
  بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية امل:تدامة

 )أ( من جدول األعمال(3)البند 
 .TD/B/C.II/MEM.4/21ابلتقرير الوارد يف الوثيقة  أحاتت اللجنة علماا  10-

 تقريرررر فريرررق اخلررررباء احل ررريم  الررردومل العامرررل املعرررا ابملعرررايغ الدوليرررة للمحاسررربة واإلبررر     
 )ب( من جدول األعمال(3)البند 

اليدورة السادسية والثالثيني لفرييق اخليرباء احلكيوم، عين ابلتقريير الشيفوي  أحاتت اللجنية علمياا  -11
املتفيييق  فرييييق اخليييرباء اسيييتنتاجات وأقيييرت ،(1)اليييدويل العاميييل املعيييين ابملعييياي  الدوليييية للمحاسيييبة واإلبيييال 

 دورته السابعة والثالثني.لجدول األعمال املرقت الدي اقرتحه فريق اخلرباء وافقت على عليها، و 

  التنمية مي أجلاألعماك  ور دةاالستثمار  جيم- 
 من جدول األعمال( 4)البند 

اجتمرررا  املائررردة امل:رررتديرة لل:رررفراء املعتمرررديي يف جنيرررف مررري أجرررل االسرررتثمار يف أ ررردا    
  التنمية امل:تدامة

 )أ( من جدول األعمال(4)البند 
لمائييييدة املسييييتديرة الجتمييييا  السيييينوي الثيييياين ل ُعقييييدعمييييالا بتوصيييييات الييييدورة العااييييرة للجنيييية،  -12

متابعييييية ، ابعتبييييياره يف أهيييييداف التنميييييية املسيييييتدامة السيييييتثمارللسييييفراء املعتميييييدين يف جنييييييف مييييين أجيييييل 
منتيييدى انعقييياد خيييالل  2018تشيييرين األول/أكتيييوبر  26يف املعقيييود لمائيييدة املسيييتديرة األول لجتميييا  لال

وضمَّ  هدا الجتما  28  ثالا  دائماا  لدول أعضاء من مجيع املناتق، فضالا  عن سف  الستثمار العامل،. 
الوفييد الييدائم لغرفيية التجييارة الدولييية لييدى األمييم املتحييدة، والييرئيس التنفيييدي لشييركة نسييتله ملناقشيية دور 
القطا  اخلال احملل، واألجن ، و تدارس خمتلف أاكال التعاون بني القطاعني العا  واخلال مين أجيل 
الستثمار يف أهداف التنمية املستدامة. و قيَّم الجتما  أيضا املبادرات ال  نُفدت مند اجتميا  املائيدة 
املستديرة السابق، وانقش جمموعة متنوعة من املقرتحات املتعلقة إبجراءات املتابعة. وتركز النقياش عليى 
وجه التحديد على دور ية رصد اهاهات الستثمار يف جمال أهداف التنمية املستدامة، ودليل املرارات 
األساسييية لإلبييال  إبسييها  الكييياانت يف تنفيييد أهييداف التنمييية املسييتدامة، ومبييادرة جديييدة لألونكتيياد 
عنواهنا  السيتثمار يف أهيداف التنميية املسيتدامة: دور الدبلوماسييني . و قيد أايار مجييع السيفراء إىل أن 
أ ية تشجيع وتيس  الستثمار يف جمال التنمية املسيتدامة ازدادت منيد اجتميا  املائيدة املسيتديرة األول 
ألن منييييو السييييتثمار يف القطاعييييات املرتبطيييية أبهييييداف التنمييييية املسييييتدامة ليييييس كافييييياا  لسييييد الفجييييوات 
الستثمارية. وهلدا السبب، فإن تعبمبة موارد القطا  اخلال عنصر أساس، مكمل للتمويل العا . وكان 
الجتميييا  مبيييادرة قيمييية ومنيييرباا مفييييداا لتبيييادل األفكيييار بشييينن كيفيييية حتفييييز السيييتثمار يف جميييال التنميييية 
املستدامة. وادد السفراء أيضاا  على أ ية مواصلة احلوار بني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبن فيها 
 ثلو القطا  اخلال. ولحظوا أن من انن املبادرة املشرتكة بني املمثلني الدائمني املعتميدين يف جنييف 

__________ 

 .TD/B/C.II/ISAR/91 الرمز:حتمل وثيقة التقرير يف صدر سي (1)
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واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلة من القطا  اخلال أن تعزز بيمبة جنيف بوصفها حموراا عاملياا لتنفيد 
أهداف التنمية املستدامة. ومن انن هدا الجتما  أن يكون اجتماعاا حتض ايا  ألعمال الدورة اخلامسة 
عشرة مليرار األميم املتحيدة للتجيارة والتنميية، ومنتيدى السيتثمار العيامل، يف عيا  2020. واتفيق السيفراء 
على أن يواصلوا مستقبالا  عقد اجتماعات املائدة املستديرة لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة مرة 

 واحدة يف السنة على األقل.

 استعراض سياسة االستثمار  أرمينيا  
 (.UNCTAD/DIAE/PCB/2019/3) سياسة الستثمار يف أرمينيايف تقرير استعرا  الجتما  نظر  -13

أوضييح مييدير اييعبة السييتثمار واملشيياريع يف األونكتيياد يف بيانييه الفتتيياح، الهاهييات األخيي ة  14-
لالسيييتثمار األجنييي  املبااييير يف أرمينييييا، وأبيييرز اليييدور اليييدي يردييييه السيييتثمار األجنييي  املبااييير يف حتوييييل 

فنرمينييييا مل تفليييت مييين الهاهيييات العامليييية األخييي ة ول تيييزال، ابلييير م مييين اسيييتقرار  البليييد.هيييدا اقتصييياد 
التيدفقات الداخلية، تغاليب ميين أجيل اسيرتجا  املسييتوايت الي  سيجلتها قبييل األزمية املاليية. ويف الوقييت 
الييراهن، تسييود حاليية ميين النتظييار والرتقييب بييني املسييتثمرين يف أعقيياب النتقييال السياسيي، األخيي . وقييد 
اقرتح تقرير استعرا  سياسة الستثمار تداب  مين اينهنا أن تسياعد عليى حتوييل البليد إىل مركيز هياري 
إقليم، للشركات املوجهة حنو التصدير والساعية إىل حتقيق الكفاءة، وهو ما من اننه أن يساعد بدوره 
على حتقيق الثورة القتصادية ال  تتوخاهيا سيلطات البليد. وهليدا الغير ، قيد  تقريير اسيتعرا  سياسية 
السييتثمار جمموعيية ميين التوصيييات امللموسيية، وسييل  الضييوء علييى ثالثيية أبعيياد لإلصييالح هيي،: حتييديال 

 اإلتار التنظيم،، واستهداف القطاعات املهمة للتنمية، وتعزيز تيس  األعمال والرواب  التجارية.
تب األمم املتحدة واملنظميات الدوليية األخيرى يف واكر سف  البعثة الدائمة ألرمينيا لدى مك 15-

وقيال إن السيتعرا  جنيف األونكتاد على الدعم الدي قدمه يف سياق استعرا  سياسية السيتثمار. 
منييتج عمليي، ملمييوس يركييد أ ييية األمييم املتحييدة. واشييياا مييع حميياور السييتعرا ، اييدد السييف  علييى أن 
الثييورة القتصييادية يف أرمينيييا ينبغيي، أن تقودهييا أنشييطة التكنولوجيييا املتطييورة وأنشييطة البتكييار مدعومييةا  
إبصيييالحات سياسييية السيييتثمار و ابملزييييد مييين اجلهيييود لتعزييييز السيييتثمار. وأكيييد السيييف  ضيييرورة تشيييجيع 

 التعاون بني األمم املتحدة واينتمع الدويل واجلهات املاحنة لبناء القدرات يف أرمينيا.
ولحيييي  منسييييق األمييييم املتحييييدة املقيييييم يف أرمينيييييا أ ييييية وجييييود منييييرب ملناقشيييية قضييييااي التجييييارة  16-

 تعددييية األتييراف للخطيير.فيييه والسييتثمار، مثييل جلنيية السييتثمار واملشيياريع والتنمييية، يف وقييت تتعيير  
وأاار املنسق إىل مبادرات األمم املتحدة اجلارية يف أرمينيا هبدف دعم جهود البلد، مثل خمترب البتكار 
يف جمال أهداف التنمية املستدامة الدي يعمم اخلرب ات واملعلومات الوقائعية للمساعدة على بناء مسيار 
للتنمية املستدامة يف أرمينيا. وسل  السف  الضوء كدلك على مشاريع أخرى لتعزيز بنياء القيدرات مين 

 أجل تطوير املزااي التنافسية للبلد، مثل الدكاء الصطناع،، والبياانت الضخمة، والستثمار املرثر.
وعير  رئيييس فيير  سياسييات السييتثمار التيابع لألونكتيياد بتفصيييل نتييائج وتوصيييات اسييتعرا   17-

وأاار إىل أن من انن الستثمار األجني  املبااير أن يعيزز نتيائج التنميية املسيتدامة  سياسة الستثمار.
مبيييا يتجييياوز األنشيييطة القتصيييادية التقليديييية. وخلييي  توصييييات السيييتعرا  الراميييية إىل حتسيييني اإلتيييار 
التنظيميي، واملرسسيي، لالسييتثمار )مثييل نظييا  إدارة الشييركات، ونظييا  العمييل، وامللكييية الفكرييية، والنظييا  
الضييري  العييا ، واحلييوافز، وإدارة الضييرائب(، وأاييار إىل ضييرورة اعتميياد هنييج  كليي، يف مكافحيية الفسيياد. 
وادد رئيس الفر  أيضياا  عليى ضيرورة حتسيني البنيية التحتيية، والسيتفادة مين رأس امليال البشيرى الثميني 
املتيييوافر يف البليييد، والعميييل يف الوقيييت نفسيييه عليييى تعزييييز التوفييييق بيييني املهيييارات يف القطاعيييات الناايييمبة. 
وتتطلييب اسييرتاتيجية األونكتيياد لتشييجيع السييتثمار األجنيي  املباايير يف قطاعييات خمتييارة، مثييل الصييناعة 
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التحويلية والسياحة وعلو  البياانت والدكاء الصطناع، واملستحضرات الصيدلنية، هنجاا استباقياا مين 
 مرسسات تشجيع الستثمار، إىل جانب تنسيق جهود كافة مرسسات احلكومة.

وأبرز انئب وزير القتصاد األرميين التزا  بلده بسياسة األبواب املفتوحة، وادد على أنه اري  18-
وأكيد جميدداا   املبااير.ب السيتثمار األجني  ادتيجااىاذ تداب  وإصالحات لتحسيني قدراتيه التنافسيية و 

التزا  بلده الراسخ بتعزيز القتصاد احلقيق، مين خيالل تنفييد اإلصيالحات يف جميالت سييادة القيانون، 
وإدارة الشيييركات، والقيييدرات املرسسييياتية. وأضييياف أن احلكومييية ترمييي، إىل زايدة حتسيييني قيييدرات البليييد 
التنافسية، والستفادة من الفرل التجارية املتعددة األتراف و اإلقليمية. وادد على قدرة بلده على أن 
يصبح جسراا فريداا بني الحتاد القتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية والحتاد األورويب. وادد يف هدا 
السياق كيدلك عليى أن مين اينن توصييات األونكتياد أن تعيني عليى تنفييد بيرانمج إصيالح مين خيالل 

 منظور أهداف التنمية املستدامة.
، فضييالا بفييرل السييتثمار يف البلييدوأايياد عييدة منييدوبني أبرمينيييا إلجرائهييا السييتعرا ، وأقييروا  19-

واييدد عييدة منييدوبني علييى الفييرل اليي   عيين جهييود احلكوميية ملواصييلة حتسييني منييا  األعمييال التجارييية.
تتيحها ابكة الشتات األرمينية. وتلب أحد املندوبني أن ينظير األونكتياد يف إجيراء اسيتعرا  إقليمي، 

 لسياسة الستثمار يف الحتاد القتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية.
علييى اجتييداب السييتثمار وأايياد  ثلييو عييدد قليييل ميين منظمييات القطييا  اخلييال بقييدرة أرمينيييا  20-
وأقيير عييدد ميين منييدويب و ثليي، منظمييات القطييا  اخلييال  األنشييطة التقليدييية والنااييمبة علييى السييواء. يف

بوجود فرل لتكامل األسواق اإلقليمية والعاملية، وذلك ألن أرمينيا بوابة الشرق األوس  وأورواب. وأبرز 
 ثييل إحييدى منظمييات القطييا  اخلييال ضييرورة الرتكيييز علييى السييتثمار يف اهلياكييل األساسييية لتحسييني 

 تيس  التجارة.
وسل  عدة مندوبني الضوء على الدور احملوري الدي يضطلع به األونكتاد يف تقد  املساعدة  21-

سيات السيتثمار التقنية يف جمال الستثمار من أجل التنمية املسيتدامة، واسيتمرار أ يية استعراضيات سيا
واجع هرلء املندوبون أرمينيا على املض،  بوصفها إحدى أدوات األونكتاد الرئيسية للمساعدة التقنية.

 قدماا  يف تنفيد التوصيات مبساعدة األونكتاد.
السيتعرا  واكر انئب وزير القتصاد يف مالحظاته اخلتامية األونكتاد ومجيع املندوبني على  22-

وادد على أن استعرا  سياسة الستثمار يوفر خمططاا  لكيفية املض، قدماا   إسهامهم يف العر .على و 
 بطريقة مستدامة وملتزمة، وكرر التزا  حكومة بلده بتنفيد توصيات الستعرا .

مبسييياعدة أرمينييييا عليييى تنفييييد توصييييات السيييتعرا ،  اتمييياا  هنيييا ملتزمييية التزامييياا إاألمانييية  وقاليييت 23-
 ودعت الشركاء يف التنمية إىل تقد  دعمهم.

 استعراض سياسة االستثمار  تشاد  
 (.UNCTAD/DIAE/PCB/2019/1) استعرا  سياسة الستثمار يف تشادتقرير نظر الجتما  يف  -24
من  خير  اا واملشاريع يف األونكتاد يف مالحظاته الفتتاحية بعضوأوضح مدير اعبة الستثمار  -25

فف، عا  2018، وعلى الر م مين بليو  رصييد السيتثمار األجني  اهاهات الستثمار األجن  املباار. 
املباار رقماا  قياسياا  يف تشاد مند 15 عاماا ، ل يزال الستثمار يرتكز بشكل كب  يف قطا  النف ، على 
 ييرار ابقيي، قطاعييات القتصيياد. ونتيجيية لييدلك، تلييت تشيياد عرضيية للصييدمات اخلارجييية. وإضييافة إىل 
ذلك، مل ُيرتجم استغالل النف  إىل هنو  حقيق، ابلقدرات اإلنتاجية احمللية بسبب روابطه احملدودة مع 
قطاعات القتصياد احمللي،. و ااايياا ميع سيع، احلكومية إىل تنوييع مصيادر اقتصيادها أكثير، أتهير حتلييل 
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اسييييتعرا  سياسيييية السييييتثمار إمكانييييية إجييييراء حتييييول اقتصييييادي يف تشيييياد ميييين خييييالل زايدة مسييييتوايت 
السييتثمار األجنيي  املباايير، ل سيييما يف األنشييطة الزراعييية - الرعوييية واألنشييطة الزراعييية - الصييناعية. 
واقرتح استعرا  سياسة الستثمار تداب  تنظيمية ومرسسية ملموسة لتحسني بيمبة األعمال لالستفادة 

 بشكل أفضل من إمكاانت البلد، إىل جانب إجراء إصالحات للنهو  بدور القطا  اخلال.
واييدد  ثييل البعثيية الدائميية لتشيياد لييدى مكتييب األمييم املتحييدة واملنظمييات الدولييية األخييرى يف  26-

أن التحدايت ال  تواجهها تشاد ل تزال كب ة، وأن التغلب عليها يتطليب إقامية ايراكات جنيف على 
واييكر املمثييل األونكتيياد واييدد علييى أ ييية اسييتعرا  سياسيية السييتثمار يف  مثمييرة مييع اينتمييع الييدويل.

وضييع سياسييات اسييرتاتيجية تفضيي، إىل التنمييية املسييتدامة. وأاييار إىل أن احلكوميية ملتزميية بتعظيييم دور 
 الستثمار بوصفه حمركاا للتنمية.

عرضييت وزيييرة املنيياجم والتنمييية الصييناعية والتجارييية والنهييو  ابلقطييا  اخلييال يف تشيياد حمليية و -27
عاميية عيين اهليكييل القتصييادي والسييتثماري لبلييدها، مشيي ة إىل اإلمكيياانت الزراعييية  يي  املسييتغلة فيييه. 
وأقييرت أب ييية السييتعرا  ألنييه يقييد  حمليية ايياملة عيين مييواتن القييوة والضييعف يف القتصيياد التشييادي، 
وسلطت الضوء على التداب  ال  اىدت ابلفعل لتعزيز قدرات وكالة تشجيع الستثمار، وتفعيل نشاط 
وكالة توحيد املعاي ، وتعزيز الشراكات بني القطاعني العا  واخلال. وادد أحد  ثل، الوزارة عليى أنيه 
ايييري اىييياذ تيييداب  إضيييافية ليييدعم تنفييييد توصييييات السيييتعرا ، يف جميييالت منهيييا رأس امليييال البشيييري، 
واملنافسة، والتجارة، و مكافحة الفساد، ورايدة األعمال، واملناتق القتصادية اخلاصة، وإنشاء األعمال 
التجارية. وادد على أن كياانت جديدة أنشمبت ابلفعل لتوجيه إصالحات األعمال التجارية، وتلب 

 تنفيد برانمج اللوائح التنظيمية اإللكرتونية لألونكتاد يف تشاد.
لستثمار التابع لألونكتاد أن لستعرا  الرئيسية، أبرز رئيس فر  سياسات ااوتلخيصاا لنتائج  28-

 الصييناع،. - الرعييوي والزراعيي، - ،الزراعيي اإلنتييا  يف جمييايل اا إقليميييأن تصييبح بلييداا رائييداا تشيياد  إبمكييان
وادد على أن من انن الستثمار األجن  املبااير أن يسيهم يف تنوييع القتصياد، ل سييما مين خيالل 
السييتفادة ميين إمكيياانت هييدين القطيياعني. ويف هييدا الصييدد، ترميي، توصيييات السييتعرا  إىل توضيييح 
وتبسييي  منييا  السييتثمار واسييتحداا أدوات لتعزيييز القطييا  اخلييال احملليي،. ويتعييني أن تصييحب هييده 
اإلصييالحات اسييرتاتيجية   فعاليية لتشييجيع السييتثمار تتضييمن هنجيياا أكثيير تركيييزاا علييى السييتثمار األجنيي  

 املباار يف األعمال التجارية الز راعية، وتتمااى مع أهداف التنمية املستدامة.
سياسييية ل اا اينموعيييات اإلقليميييية بتشييياد إلجرائهيييا استعراضييي ،نيييدوبني و ثليييامل د مييينوأاييياد عيييد 29-

اصلة العمل مع الستثمار؛ وأقروا إبمكاانت البلد وابجلهود ال  تبدهلا احلكومة؛ واجعوا تشاد على مو 
وسل  عدة منيدوبني الضيوء عليى اليدور احمليوري اليدي يردييه األونكتياد  األونكتاد يف تنفيد التوصيات.

فيمييا يتعلييق ابملسيياعدة التقنييية يف جمييال السييتثمار ميين أجييل التنمييية املسييتدامة، وأبييرزوا أن استعراضييات 
سياسات الستثمار ل تزال أداة قوية لدعم خطية عيا  2030. ودعيا  ثيل إحيدى اينموعيات اإلقليميية 
مجيييع الشييركاء يف التنمييية واينتمييع الييدويل إىل دعييم تشيياد يف جهودهييا اجلارييية لتنفيييد اإلصييالحات ذات 
الصلة. وأبرز  ثل إحدى املنظمات احلكومية الدولية أن الستعرا  أرسل إاارة إاابية، و أنه يتمااى 

  مع خطة الحتاد األفريق، لعا  2063. وكرر عدة مندوبني هده النقطة.
إاابيييييية مييييين دول خضيييييعت لعمليييييية اسيييييتعرا  سياسييييية  مالحظييييياتمنيييييدوبني عيييييدة وتبيييييادل  30-

املتعليييق  ادولييية واحيييدة ايييري إعيييداد تقريرهيييمييين لسيييتعرا ، و دا اهلييي ىضيييع حاليييياا  ومييين دولالسيييتثمار، 
وابلنظر إىل أن العديد من البلدان ايناورة لتشاد تشرتك معها يف فرل وحتدايت  اثلة تيرتب   ابلتنفيد.

ابلستثمار، فقد تلب بع  املندوبني إجراء استعرا  إقليم، لسياسة الستثمار للمجموعة اخلماسية 
 ملنطقة الساحل.
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قلييل مين منظميات القطيا  اخليال أن تشياد تواجيه صيعوابت يف اجتيداب  ولح   ثليو عيدد 31-
اهتمييا  الشييركات الدولييية اليي  تسييتثمر يف أفريقيييا يف قطاعييات  يي  قطييا  اليينف  بسييبب الصييورة السييلبية 
لتشاد، وقلة املعلومات عن الفرل املتاحية فيهيا، وايجعوا  ثلي، تشياد عليى تعزييز جهيود البليد يف جميال 

 ار.تشجيع الستثم
عييين تشييياد يف لقطيييا  اخليييال اب والنهيييو وزييييرة املنييياجم والتنميييية الصيييناعية والتجاريييية أعربيييت و  32-

السييتعرا  وعلييى إسييهاماهتم فيييه، وكييررت التييزا  مشيياركتهم يف ألونكتيياد ومجيييع املنييدوبني علييى لاييكرها 
 حكومة بلدها بتنفيد توصيات الستعرا .

 مبساعدة تشاد على تنفيد توصيات الستعرا . التزاماا اتماا هنا ملتزمة إمانة األ وقالت 33-

  ت:خغ إطار االستثمار ألغراض التنمية امل:تدامة   
 )ب( من جدول األعمال(4)البند 

 بشينن قدت خالل مرارجلسات العمل املكثفة ال  عُ ا عن مقررين بياانهتأفرقة  ةقدمت مثاني -34
رسيم كيفييية ، و هيده التفاقيياتإلجييراءات إصيالح  تقييمياا وهيو ميرار أجييرى ، ةالسيتثمار الدولييي اتاتفاقي

تنميييية الميين أجييل تعزيييز عمليييات اإلصيييالح الشيياملة والشييفافة واملتزامنيية، سييعياا إىل حتقيييق  املضيي، قييدماا 
فقد استضاف املرار أكثر من 80 متكلماا  من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية، ومن ستدامة. امل

األعمال التجارية واينتمع املدين واألوساط األكادميية. ونُ ظمت مناقشات حول جمالت اإلصالح ال  
حيددها األونكتياد، وعملييات اإلصيالح اإلقليمي، يف البليدان املتقدمية النميو والبليدان الناميية يف أفريقيييا 

 و سيا، ويف البلدان ال  ار اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.
وهدا اإلصيالح جيار  وكان مثة توافق واسع يف اآلراء على أن اإلصالح ليس خياراا بل ضرورة. 35-

، ومين مجييع املنياتق اجلغرافيية. التنمييةميع مسيتوايت جب بلداانا  ويشملعلى املسار الصحيح، وهو يس  
وقد أفضيى هيدا األمير إىل عيدد هائيل مين األمثلية مين البليدان واملنياتق. فجمييع املعاهيدات تقريبياا  الي  
أُ برمت يف عا  2018 تتضمن عدداا   كب اا من مسات اإلصالح اشياا مع حزمة اإلصالحات ال  وضعها 
األونكتيياد لنظييا  السييتثمار الييدويل، ومييا فتييئ العديييد ميين هييده السييمات ينتشيير. وقييد حفييزت أدوات 
األونكتاد يف جمال السياسات ملرحلة اإلصالح 2 على اىاذ إجراءات أوليية لتحيديال معاهيدات اجلييل 
القييد . و بييدأت البليييدان علييى حنيييو متزايييد بتفسيي  املعاهيييدات القدمييية أو تعيييديلها أو الستعاضيية عنهيييا 
أبخرى أو إهنائها. وما فتئ هدا اإلصالح يتقد ، لكن ل يزال يتعني عمل الكث  ألن عدد معاهدات 
اجليل القد  أكرب بعشر مرات من جممو  املعاهدات احلديثة ذات التوجه اإلصالح،، وألن املستثمر ين 

 يواصلون اللجوء إىل معاهدات اجليل القد  عند تقد  قضااي تسوية املنازعات بينهم وبني الدول.
يف إصييالح  رئيسييياا  ل يييزال حتييدايا  يف سيين اللييوائح التنظيميييةق احلييإىل أن احلفيياع علييى ُأايي  و  36-
رداا متييوازانا، وللبلييدان خيييارات خمتلفيية يف  يويتطلييب التصييدي هلييدا التحييد .ةالسييتثمار الدولييي اتاتفاقيي

ومييين اييينن العمليييية احلاليييية لتحيييديال معاهيييدة ميثييياق الطاقييية أن تكيييون إجيييراء فعيييالا  يف هيييدا الصيييدد. 
مرحلييية اإلصيييالح 2، لكييين ل تيييزال مثييية أسيييمبلة بشييينن ميييدى اإلصيييالح اليييدي ميكييين حتقيقيييه، و تسلسيييل 

 التوسع واإلصالح.
فقد ااركت بليدان يف  تسوية املنازعات الستثمارية.عملية ويوجد إقرار كب  بضرورة حتسني  37-

عمليات متعددة األتراف، ووضعت مساراهتا اخلاصة أو اإلقليمية. والتمس البع  منها تغي اا مرسسياا 
أو نُ ظمياا اامالا، وفضَّ ل   ها التحديال تدراياا ، واكَّ ك بعضها اآلخر يف فوائد تسوية املنازعات بني 

 املستثمرين والدول.
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يف هيييارهبم وفيمييا يتعليييق مبجييال اإلصيييالح املتعلييق بتشيييجيع وتيسيي  السيييتثمار، تبييادل اخليييرباء  -38
تيسييي  جميييال التنفييييد العملييي،، مبيييا يف ذليييك اسيييتناداا إىل قائمييية األونكتييياد لإلجيييراءات العامليييية مييين أجيييل 

بشنن تيس  الستثمار يف منظمة التجارة  تظمة ال  تدور حالياا هم بشنن املناقشات املنءالستثمار، و را
و تدعو احلاجة إىل فهم أفضل للتفاعل بني القواعد احملتملة ملنظمة التجارة العاملية بشنن تيس   العاملية.

 الستثمار وأحكا  اتفاقات الستثمار الدولية الفردية ومبادرات اإلصالح.

تم تكثييف العميل بشينن موضيو  اإلصيالح املتمثيل يف ضيمان حُتي 2030خطية عيا  أن ليوح  و  -39
ويف الوقت الدي تسهم فييه عملييات وضيع السياسيات الوتنيية والدوليية يف تعمييم  سرول.امل ستثمارال

أهييداف التنمييية املسييتدامة، مييا فتمبييت اتفاقييات السييتثمار تتيينخر عيين الركييب. وقييد أصييبح ميين الضييروري  
كسييير احلييييواجز املرسسيييياتية والسييييماح ابختبيييار هييييده السياسييييات إىل حييييد ميييا. وميييين ايييينن اإلقييييرار أبن 
الشركات تعميل حاليياا  عليى دميج أهيداف املسيرولية يف أنشيطتها، وتيدعو إىل سين ليوائح تنظيميية تتييح 
الوضوح والتساق وتكافر الفرل، أن يساعد يف هدا املضمار، مثله مثل اخلربة ال  اكتسبها األونكتاد 
يف جمال إبال  الشركات ابستدامة أنشطتها بفضل فريق اخلرباء العامل احلكوم، اليدويل املعيين ابملعياي  

  الدولية للمحاسبة واإلبال .
طييابع احلاسييم ينموعييات أدوات األونكتيياد وأاييار واضييعو السياسييات ميين مجيييع املنيياتق إىل ال 40-

مساعدة تقنية وخدمات استشارية، ما يقّدمه من ، و هإلصالح اتفاقات الستثمار الدولية، وقواعد بياانت
عيين القيميية الكبيي ة الكامنيية يف تييوف  منتييدى مفتييوح واييامل ملييداولت اجلهييات املتعييددة صيياحبة  فضييالا 

وأعربييت البلييدان، ومعهييا املنظمييات اإلقليمييية واحلكومييية الدولييية، عيين  املصييلحة بشيينن هييدا اإلصييالح.
 تقديرها لتعاون األونكتاد معها، وتلبت إليه مواصلة، إن مل يكن توسيع، دعمه لعمليات اإلصالح.

، هي، ملموسية للمضي، قيدماا تيرق ايعبة السيتثمار واملشياريع يف األونكتياد ثالثية  د مديروحد 41-
صالح اتفاقات الستثمار ابستخدا  متصفح خال إبتوسيع قواعد البياانت املوجودة لدى األونكتاد، 

مشيييرو  رائيييد لتيسييي  اليييتعلم بيييني األقيييران يرمييي، إىل تعزييييز التسييياق يف عمليييية التحيييديال؛  وهيييوالدوليييية، 
حتقييق نتيائج إصيالح ملموسية؛ والسيتفادة اهلدف منهميا منرب وعملية لتحديد اركاء اإلصالح  إاتحةو 

، ميين التجييارب السييابقة يف جمييال الضييرائب )علييى سييبيل املثييال، يبكييل الوعيياء الضييري ، ونقييل األرابح(
 بوضع صك متعدد األتراف بشنن إصالح اتفاقات الستثمار الدولية.وذلك 

وعررررردا امل:ررررراواة  ، (Industry 4.0) 0-4الصرررررناعة التحررررريك ا ي لررررر ، ومشررررررو   -داك 
   التحد ت املرتبطة ب:ياسات العلم والت نيليجيا واالبت ار

 من جدول األعمال( 5)البند 

يف معر  تقد  هيدا البنيد، أايارت ميديرة ايعبة التكنولوجييا واللوجسيتيات يف األونكتياد إىل  42-
ومين اينن الصيناعة 4-0، الي   عميل األونكتياد تيوال اترخييه.يف كل، كان حميوراا رئيسيياا أن التحول اهلي

تُعرَّف أبهنا نظم إنتا  ذكية ومرتابطة تستند إىل األاتة وتبادل البياانت، أن تغ  مسار التحول اهليكل، 
التقليدي، وأن تنطوي أيضاا  على خماتر جديدة مثل الرتكيز املفرط للسوق، واستقطاب سيوق العميل، 
وتهور فجوات تكنولوجية أوسع. ومع ذلك، من انن السياسات العامة أن تساعد على ىفيف هده 
املخيياتر بطييرق عييدة، أي بتشييجيع الصييناعة 4-0، وتوجيييه البتكييار إىل احلييد ميين أوجييه عييد  املسيياواة، 

 وتوف  رعاية كافية للمتضررين من املخاتر.
، قييررت تركيييا 2016. ففيي، عييا  0-4 تعزيييز الصييناعةجمييال عيير  احمليياور األول هربيية تركيييا يف و  43-
وكشف تقييم للصناعات يف تركيا أن  على منهجية خارتة الطريق. ابلعتماد أساساا  ةالصناعهده تعزيز 
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واسييتناداا  إىل هييدا السييتنتا  والتحليييل . 0-3 الصييناعةمسييتوى البلييد حقييق درجيية نضييج رقميي، أقييل ميين 
التفصيييل، للبيمبيية التكنولوجييية املرتبطيية ابلصييناعات و ابجلهيييات املعنييية صيياحبة املصييلحة، حييددت تركييييا 
ووضعت خارتة تريق ليثالا جمموعيات تكنولوجيية، ومثياين تكنولوجييات ابلغية األ يية، و10 أهيداف 
اسرتاتيجية، و29 منتجاا ابلغ األ ية ينبغ، الرتكيز عليها و معاجلتها. وُوضيعت اسيرتاتيجيات وسياسيات 

 ملواجهة التحدايت ذات الصلة هبده اينالت الرئيسية.
جريييت يف جنييوب أفريقيييا بشيينن املهييارات يف وا ميدانييية أُ ر  احمليياور الثيياين هييارب ميين حبييوعيي 44-

فقد تراجع القول أبن الروبواتت سوف تستحوذ على عدد كب  من الوتائف ال  . 0-4 عصر الصناعة
يشغلها اإلنسان، بل على العكس، ارتفعت فرل العميل يف أ ليب أحنياء العيامل يف العقيد املاضي، عليى 
اليييير م ميييين تزاييييييد اسييييتخدا  الروبيييييواتت. ومييييع ذليييييك، اييييب معاجلييييية املسييييائل الناايييييمبة عيييين التطيييييورات 
التكنولوجييية، ل سييييما الحتياجييات املتغييي ة ميين املهيييارات، و اليي  ميكييين أن تفيييد بعييي  اييرائح القيييوى 
العاملة على حنو    متناسيب. فقيد أتهيرت حبيوا ُأجرييت يف هيدا املضيمار يف جنيوب أفريقييا بشينن 
املسائل املرتبطة ابملهارات أنه ل يوجد أي استعداد لكتساب مهارات هندسية متقدمة بعينها، وأن مثة 
فجوات كب ة بني املهارات ال  توفرها مرسسات التعليم والتدريب التقين واملهين واملهارات ال  حتتاجها 
هده الصناعة، وضعفاا يف عمليات احلساب واملهارات األساسية األخرى يف حيدودها اليدنيا، واعتمياداا 
ابه حصري على التدريب يف املرسسات للنهو  ابملهارات إىل املستوايت املنشودة. واستناداا  إىل هده 
الستنتاجات، تضمنت التوصيات زايدة اإلنفاق على مرسسات التعليم والتدريب التقين واملهين، وزايدة 
فرل التعليم املراع، لحتياجات السوق، والستثمار يف التعلم، وإيالء األولوية للشباب العياتلني عين 

 العمل، وزايدة فرل التعلم مدى احلياة للبالغني العاتلني عن العمل.
، وعيد  املسياواة فيميا يتعليق 0-4تلف نتيائج التحيول اهليكلي،، والصيناعة وتناول احملاور الثالال خم 45-

وتركزت مناقشة التحول اهليكلي، عليى زايدة منيو اإلنتاجيية، وليو أنيه ابت مين الواضيح أن منيو  ابلعمالة.
اإلنتاجييية ل يشيي  دائميياا  إىل حتسيين مسييتوى املعيشيية. فقييد اعتُييرب قطييا  التصيينيع قطاعيياا  أعلييى إنتاجييية، 
واعتُيرب قطييا  اخلييدمات، ابسييتثناء القطييا  املصييريف، قطاعيياا أقييل إنتاجييية، ولييو أنييه ميين  يي  السييهل معرفيية  
كيفيييية نقيييل منيييو اإلنتاجيييية مييين قطيييا  إىل  خييير. وفيميييا يتعليييق برتكيييز السيييوق، اسيييتمرت حيييالت الرييييع 
الشومبيرتي دون توقف، األمر الدي أعاق دخول اركات جديدة إىل السوق. وأتلق ترّكز السوق  اثر 
الدارة املرتدة، األمر الدي أفضى بدوره إىل تركز الثروة ومزيد من تركز السوق، وتسارعت معه وت ة عد  
املساواة. وإضافة إىل أن التكنولوجيات اجلديدة تفضل مهارات على أخرى، وهو موضو  نوقش كث اا، 
فإهنيييا تالئيييم أكثييير الوتيييائف الييي  تتسيييم مبهيييا  متكيييررة. و عليييى الييير م مييين أن التقيييديرات ىتليييف وفقييياا  
ملواصييفات خمتلييف النميياذ ، فيييإن بعيي  التقييديرات تبييني أن األثييير املتوسيي  إىل الطويييل األجييل إللغييياء 
الوتائف قد يبلغ يف البلدان النامية نسبة أعلى بي 11 مرة نسبته يف البلدان املتقدمة النمو؛ ويُ عزى ذلك 
جزئيياا  إىل إعييادة نقييل األنشييطة اإلنتاجييية إىل أوتاهنييا نتيجيية زايدة العتميياد علييى األاتيية. و الييتعلم مييدى 

 احلياة، والضمان الجتماع،، والتفاو  اجلماع، أمور   ضرورية حلل املشاكل ذات الصلة.
و يُعتيييرب تغييي  . 0-4 يف جميييال الصيييناعة الراهنييية احملييياور الرابيييع حيييالت التحيييول اهليكليي،عيير  و  -46

الرتكيبة الدميغرافية أحد العوامل احملركة للثورة الصناعية الرابعة يف القتصادات املتقدمة النمو، أي تناق  
عييدد الشييباب؛ لكيين يف أفريقيييا، حيييال ىتليييف الرتكيبيية الدميغرافييية، مل تُييتح هييده التكنولوجيييات، مثيييل 
األاتة، أي حل للمشاكل القائمة، بل اعُتربت هتديداا. و القتصاد املوزَّ   هو أحد املميزات الفريدة للثورة 
الصناعية الرابعة. فعلى سبيل املثال، عملت اركة  و ل منظماا لشبكة األقران واستفادت من خربات 
الشركات األخرى لتقد  خدماهتا. واستناداا إىل هدا النموذ  التجاري لالقتصاد املوزَّ  ، ُتور يف جنوب 
أفريقيا برانمج  أومانغ ، أو خدمة ابكة التعليم الرقم،، الدي يتيح للمتعلمني إمكانية التال  على 
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أحييدا احملتييو ايت التعليمييية العاملييية بتكلفيية أقييل ميين تكلفيية الكتييب املدرسييية. وقييد جييا هييدا النمييوذ  
التجاري أرابحاا كافية من اخلدمة املقدمة، وأصبح من   منوذجاا مستداماا . ومثة مثال    خر يتعلق برقمنة 
أحييد صييغار منتجيي، مسييحوق الغسيييل، حيييال أصييبح اآلن إبمكييان أي فييرد يصيينع مثييل هييدا املسييحوق 
على أساس النموذ  التجاري لالقتصاد املوزَّ   أن يضيع برجميية رقميية لعمالئيه لتقيد  تلبيياهتم، وإبيال  

 مورديه ابملعلومات عن الطلبيات املقبلة، واحلصول على اعتماد اخلرباء لعملية إنتاجه.
التكنولوجيات . فتناول احملاور اخلامس ابلتفصيل الهاهات األخ ة يف جمال التحول اهليكل،و  47-

. تكنولوجييات الثيورة الصيناعية الرابعية اسيتثناءا يكلي،، وليسيت للتحيول اهل ةالرئيسيي اتركاحمله، اجلديدة 
، الصيادر 2020تقريير التنميية الصيناعية لعيا  قد أتهر فنشر التكنولوجيات حمدوداا؛  ومع ذلك، ل يزال

يف عيدد قلييل  عن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، أن التكنولوجيات اجلديدة ترتكز بدرجة كبي ة
ولكييي، تعيييزز التكنولوجييييات اجلدييييدة عملييييات التصييينيع، ينبغييي، للبليييدان بنييياء  مييين البليييدان والشيييركات.

 وتدعيم قدراهتا الصناعية الالزمة لستيعاب هده التكنولوجيات واستغالهلا بطريقة مثمرة.
 ثيل إحيدى اينموعيات اإلقليميية عليى أن تنوييع القتصياد يف املناقشة ال  تلت ذلك، ادد و  48-

واجيه جمموعتيه، وأن جمموعتيه تتفيق ميع اليرأي اليوارد ت الي  تتحدايأحد اليكل، اهلتحول اعتماداا على ال
ويف هييدا الصييدد، سييلطت  يف وثيقيية املعلومييات األساسييية أبن التعيياون الييدويل هييو مفتيياح هييدا التنويييع.

اينموعة الضوء على العمل املمتاز الدي قدمه األونكتاد يف جمالت خمتلفة مثل  لية تيس  التكنولوجيا، 
وبرامج بناء القيدرات، واستعراضيات سياسيات العليم والتكنولوجييا والبتكيار، ورحبيت ابسيتعرا  بنميا 
الييييدي متَّ مييييرخراا ، فضييييال عيييين مسييييروليته عيييين تقييييد  خدماتييييه الفنييييية إىل اللجنيييية املعنييييية بتسييييخ  العلييييم 
والتكنولوجيا أل را  التنمية. واعرتف أحد املنيدوبني و ثيل إحيدى املنظميات احلكوميية الدوليية أب يية 
التكنولوجيييات الرقمييية، وعيير  تبييادل خييربات منطقيية الحتيياد القتصييادي األورويب اآلسيييوي، ل سيييما 
الحتيياد الروسيي،، وأعييرب عيين اهتمامييه ابلتعيياون يف املسييتقبل عييرب القنييوات املتعييددة األتييراف والثنائييية. 
وحتدا أحد املندوبني عن مبادرات اجلزائر يف جمال الصناعة 4-0، واستفسر عن السياسات ال  ميكن 
أن تعتمدها حكومات البليدان الناميية. وأايار أحيد املنيدوبني إىل أن التكياليف ذات الصيلة، وإمكانيية 
احلصييول علييى التكنولوجيييا عقبتييان رئيسيييتان يف البلييدان النامييية، حتييولن دون وصييول هييده البلييدان إىل 
مسييتوى الصييناعة 4-0. واييدد منييدوب  خيير علييى ضييرورة أن تتفييادى البلييدان النامييية أن تكييون جميييرد 
مستهلك للتكنولوجيات اجلديدة، وتساءل عن التوصيات املتعلقة ابلسياسات ابلنسبة للبلدان النامية. 
وعر  مندوب  خر التقد  احملرز يف ميامنار حنو التصنيع، وأبيرز أ يية املسياعدة املقدمية مين املنظميات 
الدولية مثل األونكتاد. وتناول مندوب  خر ابلتفصيل املشاكل ال  تواجههيا كينييا، مثيل تليك املتعلقية 
ابهلياكل األساسية و ابملوصولية، والفتقار إىل املهارات والقدرات، واخنفا  مستوايت التمويل أل را  

 البحال والتطوير، واستفسر عن التوصيات املتعلقة ابلسياسات.
بثيييورة صيييناعية اثلثييية لكييي، تصيييل إىل املييرور  أاييار أحيييد احملييياورين إىل أن البليييدان ل حتتيييا  إىلو  49-
ميين اعتبارهييا  الرابعيية، واييدد علييى أن الييدول حباجيية إىل اسييتخدا  هييده الثييورة حلييل املشيياكل بييدلا الثييورة 
وأاييار حميياور  خيير إىل أنييه ينبغيي، لواضييع، السياسييات اىيياذ ثالثيية إجييراءات هيي،: إنشيياء إدارة  هتديييداا.

تعمل بطريقة جيدة، وحتديد أدوار فريدة يف عامل ما فتئ يتحيول رقميياا ، وتقيييم القيوانني الراهنية. وايدد 
حماور  خر يف املقابل على أ ية حتديال التطور الرقم،. وذكر حماور  خر أن من انن منشور سيصدر ه 
األونكتياد قريبيياا  أن ييوفر حتليييالا  عيين عيد  املسيياواة، ل سيييما مين منظييور جغييرايف، و يسيرد معلومييات عيين 
أفضل املمارسات. والستثمار يف األبعاد الثالثة للهياكل األساسية )الجتماعية واملاديية والرقميية( أمير   
أساسيي، يف تسييخ  الصييناعة 4-0. و أاييار أحييد احمليياورين أخيي اا إىل ضييرورة تفييادي الرتكيييز بشييدة علييى 
األاتة عند مناقشة التكنولوجيات اجلديدة. ومين املتوقيع أن تتييح منطقية التجيارة احليرة القاريية األفريقيية 

 فرصاا  ملزيد من التحول اهليكل،.
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 التقرير املرحل  عي تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركران عمرل األون تراد الث  رة  - اء 
 من جدول األعمال( 6)البند 

أركييان األونكتيياد حمليية عيين إجنييازات الشييعبة يف مجيييع د  مييدير اييعبة السييتثمار واملشيياريع يف قيي 50-
مند الدورة الرابعة عشرة ملرار األمم املتحيدة للتجيارة والتنميية، وذليك مين خيالل الثالثة عمل األونكتاد 

 ةاملتوسييطة والطويليية األجييل(، وأ ييي نتييائجالتيينث  )العلييى والتنكيييد العمييل ابإلدارة القائميية علييى النتييائج، 
ووصف مدير الشعبة اسرتاتيجية اعبته، وادد  .نفدهتا الشعبة وجودهتا وكفاءهتا وفعاليتها األنشطة ال 

على أهنا تتجه إىل دعم حشد الستثمار وتوجيهه حنيو القطاعيات املرتبطية أبهيداف التنميية املسيتدامة. 
وأوضييح أن اليينهج املوسييع لسلسييلة السييتثمارات العاملييية، الييدي جنييح يف إاييراك مجيييع اجلهييات صيياحبة 
املصلحة )مبن فيهم واضعو السياسات، ومفاوضو معاهدات الستثمار، ووكالت تشجيع السيتثمار، 
وخرباء مواقع الستثمار الدولية، واملصارف املركزية، والبورصات، ومدير و صناديق الثروة السيادية، فضالا  
عن الشركات عرب الوتنية، و املرسسات الصغ ة واملتوسطة، و مشاريع األعمال األسرية( يتيح تنفيد ولية 
ن ويب مافيكيانو تنفيداا اامالا ومتسقاا. ورأى خرباء تقييم خارجيون للربانمج الفرع، 2 أن النهج الدي 
اعتمدتييه الشييعبة منييوذ  ألفضييل املمارسييات جييدير ابحملاكيياة يف تعميييم أهييداف التنمييية املسييتدامة ضييمن 

 أركان عمل األونكتاد الثالثة.
األركيان على نطاق  تهالتكنولوجيا واللوجستيات أنشطة اعباألونكتاد لعرضت مديرة اعبة و  51-
ففيما يتعلق ابلبحال والتحليل، تُ صيدر الشيعبة منشيورين رئيسييني  يا: تقريير القتصياد الرقمي،  .ةالثالث

لعييييا  2019 الصييييادر يف أيلول/سييييبتمرب الييييدي اسييييتعر  التحييييدايت اليييي  تواجههييييا البلييييدان النامييييية يف 
اسيييتحداا القيمييية يف القتصييياد الرقمييي، وا تنامهيييا؛ وتقريييير التكنولوجييييا والبتكيييار لعيييا  2020 اليييدي 
سيصدر يف اوز/يوليه 2020، ويركز على أتث  التكنولوجيات على عيد  املسياواة. و يتضيمن هيدا الير كن 
أيضاا  دراسات جارية، ومدكرات تقنيية، و عيدداا متزاييداا مين اإلحاتيات السياسياتية الي  تقيد  توصييات 
ملموسييية. وفيميييا يتعليييق ابلتعييياون التقيييين، أُ جيييري حييي  اآلن 15 استعراضييياا  للسياسيييات املتعلقييية ابلعليييم 
والتكنولوجيييا والبتكييار يف 14 بلييداا ؛ وانتهييى يف عييا  2019 اسييتعرا  كييل ميين إثيوبيييا وبنمييا، و سييينته، 
استعرا  أو  ندا قريباا على أن ُتستعر   يف املستقبل كل من بوتسواان واجلمهورية الدومينيكيية وزامبييا. 
و يتضييييمن هييييدا اليييييركن أيضيييياا  استعراضيييييات للسياسييييات املتعلقيييية بتكنولوجييييييا املعلومييييات والتصيييييالت، 
واسرتاتيجيات التجارة اإللكرتونية، والتجارة اإللكرتونية للجميع، والتقييمات السيريعة مليدى السيتعداد 
للتجارة اإللكرتونية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات والتصالت؛ والنظا  اآليل للبياانت اجلمركية، وهو 
بيييرانمج راسيييخ ليييه أثييير إايييايب وملميييوس؛ وحلقيييات عميييل لبنييياء القيييدرات يف جميييال العليييم والتكنولوجييييا 
والبتكيييار، وبيييرانمج العلمييياء الشيييباب املوهيييوبني اليييدي أُتليييق مببيييادرة مييين اللجنييية املعنيييية بتسيييخ  العليييم 
والتكنولوجيا أل را  التنمية بتعاون مع حكومة الصني، واستفاد منه مشياركون مين البليدان الناميية يف 
جمال العلم والتكنولوجيا والبتكار؛ و برانمج التتّبع العامل، لقوانني الفضاء اإللكرتوين، و هيو أول خارتية 
عاملية لقوانني الفضاء اإللكرتوين تتضمن ملخصاا عن اعتماد تشريعات التجيارة اإللكرتونيية عيرب العيامل. 
وفيما يتعلق ببناء توافق اآلراء، عملت الشعبة أمانةا  للجنية املعنيية بتسيخ  العليم والتكنولوجييا أل يرا  
التنمية، وه، مركز التنسيق يف األمم املتحدة للمسائل املرتبطة ابلعليم والتكنولوجييا والبتكيار. و سيتنظر 
الدورة املقبلة للجنة يف التغي  التكنوليوج، السيريع، و يف تكنولوجييات الفضياء ألول ميرة. و يتضيمن هيدا 
الركن أيضاا  أسابيع التجارة اإللكرتونية ال  نُظمت يف جنيف ون ويب يف عا  2018، واسيتقطبت عيدداا   
كب اا  من املشاركني، فضالا  عن مبادرة التجارة اإللكرتونية للنساء ال  ترم، إىل إاراكهن يف مناقشيات 
السياسيييات املرتبطييية ابلتجيييارة اإللكرتونيييية. وأايييارت ميييديرة الشيييعبة إىل نشيييوء أوجيييه يبزر بيييني األركيييان 
الثالثيية، حيييال أفييادت البحييوا جمييايَل  التعيياون التقييين وبنيياء توافييق اآلراء، وأسييهم هييدا التعيياون والتوافييق 
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بيييدور ا يف اليييركنني األخيييريني. و اسيييتفاد عميييل الشيييعبة مييين ايييراكاهتا العدييييدة ميييع الشيييعب األخيييرى يف 
األونكتاد، كما هو احلال ابلنسبة ألسابيع التجارة اإللكرتونية، ومع منظمات األمم املتحدة و  ها من 
املنظمات. و اددت مديرة الشعبة أخ اا على أ ية الدعم املستمر من الدول األعضاء، مبا فيها اجلهات 

 املاحنة، وأاارت إىل برانمج نشاط الشعبة يف عا  2020.
و ثليييي، اينموعييييات اإلقليمييييية عيييين  نييييدوبنيامل عييييدد ميييينذلييييك، أعييييرب  تييييال الييييديالنقيييياش  ويف 52-

تقديرهم للعمل اهلا  الدي اضطلعت به كلتا الشيعبتان يف مسياعدة اليدول األعضياء يف جهودهيا الراميية 
 إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل الستثمار وتنمية املشاريع والعلم والتكنولوجيا والبتكار.
ولح  أحد املندوبني أن نتائج استعرا  سياسة العلم والتكنولوجيا والبتكار يف إثيوبيا كانت مرضية 
للغايية. وحتيدا منيدوب  خيير ابلتفصييل عين التطيورات األخيي ة يف نيجي اي فيميا يتعليق ابلتكنولوجيييات 
الرقمية، وأبرز تلب نيج اي إجراء استعرا  جديد للسياسات املتعلقة ابلعلم والتكنولوجييا والبتكيار. 
وتلييب منييدوب  خيير بييياانت حديثيية عيين القييوانني اإللكرتونييية يف املغييرب،  كمييا تلييب توجيييه دعييوات 
حلضور حلقات عمل للجنة املعنية بتسخ  العلم والتكنولوجييا أل يرا  التنميية. وأعيرب منيدوب  خير 
عن اهتمامه ابحلصول على معلومات مفصلة عن عملييات اسيتعرا  سياسيات السيتثمار، وعملييات 
استعرا  سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار، فضالا  عن حلقات العمل ال  نظمتها اللجنة املعنيية 
بتسخ  العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية، وما حتقق يف جمال اسيرتاتيجية التجيارة اإللكرتونيية. واقيرتح 
 ثيييل إحيييدى اينموعيييات اإلقليميييية أن توضيييع امليييداولت بشييينن هيييدا البنيييد يف بدايييية بيييرانمج اللجنييية يف 

 الدورات املقبلة، وذلك من أجل تقد  املشورة من البداية إىل الوفود بشنن تنفيد الولية.
الولية اجلديدة املخولة  ن تنفدأب تهكد مدير اعبة الستثمار واملشاريع من جديد التزا  اعبوأ 53-

العميييل ليييدول األعضييياء، مبيييا يف ذليييك ميييا يتعليييق مبجيييالت ل حبييييال حتقيييق نتيييائج للجنييية بكفييياءة وفعاليييية
واكرت مديرة اعبة التكنولوجيا واللوجستيات املندوبني على  اجلديدة يف اتفاقات الستثمار الدولية.

مييا أعربييوا عنييه ميين دعييم واسييع لعمييل اييعبتها؛ وقييدمت تفاصيييل عملييية إصييدار الييدعوات للمشيياركة يف 
حلقات عمل اللجنة املعنية بتسخ  العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية؛ وأعربت عن استعداد ايعبتها 
لتنفيييد خمتلييف تلبييات استعراضييات السياسييات الوتنييية املتعلقيية ابلعلييم والتكنولوجيييا والبتكييار، مبجييرد 

 هاوز حتدايت التمويل؛ وقدمت معلومات عن اخلطوات الالزمة إلجراء استعرا  للبلدان املهتمة.

 امل:ائل التنظيمية اثلثاا - 
 افتتاح الدورة -ألف 

تيييتح السييييد ريفيليييو ليتجوبيييو )ليسيييوتو(، رئييييس اليييدورة العاايييرة للجنييية السيييتثمار واملشييياريع اف 54-
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  11للجنة يف قصر األمم، جنيف، يف  ة عشرةوالتنمية، الدورة احلادي

  انتخاب أعضاء امل تب  ابء- 
 من جدول األعمال( 1)البند 

 2019تشييييرين الثيييياين/نوفمرب  11تخبييييت اللجنيييية يف جلسييييتها العاميييية الفتتاحييييية املعقييييودة يف ان 55-
  أعضاء مكتبها التالية أمساؤهم:

 السيد ألفريدو سو يسكو  )بنما(  الرئيس:
 السيدة إيرينا ميدفيدفا )الحتاد الروس،(  املقررة:
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 السيد خالد العامر )البحرين( نواب الرئيس:
 السيدة جويل إموند )كندا(  
 السيد بي   ارسيا )كولومبيا(  
 السيدة ليلى كالين )فنلندا(  
 السيد سينام، ميفودي  بينو ا )تو و(  

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

جلسييييييييتها العامييييييية الفتتاحيييييييية جييييييييدول األعميييييييال املرقيييييييت للييييييييدورة  اللجنييييييية أيضييييييياا يفقيييييييرت أ 56-
(TD/B/C.II/41وكان .)   ما يل،:كجدول األعمال 

 انتخاب أعضاء املكتب. 1-
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. 2-
 تقارير اجتماعات اخلرباء: 3-

تقريييير اجتميييا  اخليييرباء املتعيييدد السييينوات بشييينن السيييتثمار والبتكيييار ورايدة  )أ(
 ؛األعمال من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

لدوليية للمحاسيبة تقرير فريق اخلرباء احلكوم، الدويل العاميل املعيين ابملعياي  ا )ب(
 واإلبال .

 الستثمار ورايدة األعمال من أجل التنمية: 4-
اجتميا  املائيدة املسيتديرة للسيفراء املعتمييدين يف جنييف مين أجيل السييتثمار  )أ(

 يف أهداف التنمية املستدامة؛
 .تسخ  إتار الستثمار أل را  التنمية املستدامة )ب(

، وعييييييييد  املسيييييييياواة: (Industry 4.0) 0-4التحييييييييول اهليكليييييييي،، ومشييييييييرو  الصييييييييناعة  5-
 .التحدايت املرتبطة بسياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار

 التقرير املرحل، عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة. 6-
 مسائل أخرى. -7

 اعتماد تقرير اللجنة املقدَّ  إىل جملس التجارة والتنمية. 8-

  م:ائل أخرى داك 
 من جدول األعمال( 7)البند 

 مشرو  جدوك األعماك املؤقت للدورة الثانية عشرة  
، وافقت اللجنة عليى أن يقيرر اينليس جيدول التجارة والتنمية سجملاء على توصية مكتب بن -57

 األعمال.
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  اعتماد تقرير اللجنة املقدَّا إىل جملس التجارة والتنمية   اء- 
 من جدول األعمال( 8)البند 

، لليرئيس 2019تشرين الثاين/نوفمرب  15أذنت اللجنة، يف جلستها العامة اخلتامية املعقودة يف  58-
ويُ قدَّ   التقرير إىل جملس التجارة والتنمية للنظر فيه  الجتما . اختتا لتقرير بعد الصيغة النهائية لبوضع 

 يف دورته التنفيدية التاسعة والستني يف اباط/فرباير 2020.



TD/B/C.II/44 

21 GE.19-21467 

 املرفق

 احلضير*  
 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: 1-

  كمبوداي

 كندا
 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 كينيا
 لبنان

 ليسوتو
 مد شقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

 اململكييية املتحيييدة لربيطانييييا
 العظمى وأيرلندا الشمالية

 منغوليا
 موريتانيا
 موزامبيق
 ميامنار
 انميبيا
 النمسا
 نيبال

 نيج اي
 اهلند

 هولندا
 اليمن

 اجلبل األسود
 عربية السوريةاجلمهورية ال

 مجهورية لو الدميقراتية الشعبية
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 الدامنرك

 دولة فلسطني
 زامبيا

 زمبابوي
 سري لنكا
 سلوفاكيا
 السودان
 سويسرا
 س اليون
 سيشيل
 صربيا
 الصني
  ابون
  امبيا

  واتيمال
  ياان
 فرنسا
 الفلبني
 فنلندا

 فييت ان 
 قطر

 كازاخستان

 كرواتيا

 الحتاد الروس،
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 إسواتيين
 ألبانيا
 أملانيا

 إندونيسيا
 أنغول

 ابكستان
 البحرين
 الربازيل
 بلجيكا

 بنغالديش
 بنما

 بوركينا فاسو
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 ب و
 اتيلند
 تركيا

 ترينيداد وتواب و
 تشاد

 تشيكيا
 تو و
  تونس

  

__________ 

 ولالتال  على قائمة املشاركني، انظر اTD/B/C.II/INF.11. املشاركني املسجَّلني.هده تتضمن قائمة احلضور  *
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 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ثَّلة يف الدورة: -2
 جمموعة دول أفريقيا والكاري  واحملي  اهلادئ

 الحتاد األفريق،
 ةالكاريبياجلماعة 

 أمانة الكومنولال
 العربيةجملس التعاون لدول اخلليج 

 الحتاد األورويب
 البنك اإلسالم، للتنمية

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 منظمة دول ارق الكاري 

 مركز اجلنوب
 وكانت أجهزة وهيمبات وبرامج األمم املتحدة التالية ُ ثَّلة يف الدورة: 3-

 اللجنة القتصادية ألفريقيا
 اللجنة القتصادية ألورواب

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائ،
 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُ ثَّ لة يف الدورة: 4-

 منظمة العمل الدولية
 الحتاد الدويل لالتصالت

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 منظمة التجارة العاملية

 وكانت املنظمات    احلكومية التالية ُ ثَّلة يف الدورة: 5-
 الفمبة العامة 

 الغرفة التجارية الدولية
 املعهد الدويل للتنمية املستدامة

  العايلالشبكة الدولية لتوحيد اهادات التعليم 
 ابكة العامل الثالال

    


