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مقدمة
عقدت لجنة الستتتثمار والمشتتاريع والتنمية دورتها الثانية عش ترة في قصتتر األمم ،بجنيف ،في 15

شباط/فبراير  ،2021بمشاركة حضورية وعن بعد.

أوالا -اإلجراءات التي اتخذتها لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية
تقارير اجتماعات الخبراء

(البند  3من جدول األعمال)
-1

نظرت لجنة الست ت ت ت ت تتتثمار والمشت ت ت ت ت تتاريع والتنمية ،في جلست ت ت ت ت تتتها العامة الفتتاحية المعقودة في 15

شباط/فبراير  ،2021في تقريرْين في إطار هذا البند من جدول األعمال.

(أ)

تقرير اجتماع الخب ارء المتعدد السنننتات أشننالس االسننتثمار واالوتيار وريادة األعماج من أج وناء القدرات
اإلنتاجية والتنمية المستدامة
ئيس الدورة الثامنة لجتماع الخبراء المتعدد الست تتنوات بشت تتمن الست تتتثمار والبت ار
-2
َعرض التقر َير ر ُ
وريادة األعمال من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة.
وأحتاطتل لجنتة الست ت ت ت ت ت تتتثمتار والمشت ت ت ت ت ت تتاريع والتنميتة علمتا بتالتقرير ،بصت ت ت ت ت ت تتي تته الواردة في الوثيقتة
-3
.TD/B/C.II/MEM.4/23

(ب)

تقرير فريق الخبراء العام الحكتمي الدولي المعني أالمعايير الدولية للمحاسبة واإلوالغ
ئيس التتدورة الس ت ت ت ت ت ت تتابعتتة والثالثين لفريق الخبراء العتتامتتل الحكومي التتدولي المعني
-4
َعرض التقر َير ر ُ
بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ.
وأحتاطتل اللجنتة علمتا بتالتقرير بصت ت ت ت ت ت تتي تته الواردة في الوثيقتة  ،TD/B/C.II/ISAR/95وأقرت
-5
الس ت ت ت تتتنتاجات المتفق عليها ووافقل على جدول األعمال المهقل لدورتها الثامنة والثالثين الوارد في الوثيقة
المذكورة.

ثاني ا -متجز الرئيس
ألف -تقارير اجتماعات الخبراء
(البند  3من جدول األعمال)

تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السنننتات أشننالس االسننتثمار واالوتيار وريادة األعماج من أج وناء القدرات
اإلنتاجية والتنمية المستدامة
-6

خالل المنتتاقشت ت ت ت ت ت ت تتات التي دارت في إطتتار هتتذا البنتتد من جتتدول األعمتتال ،أ تتدت ممثلتتة إحتتدى

المجموعات اإلقليمية أن العلم والت نولوجيا والبت ار أمور أستتاستتية لتحقيق أهدات التنمية المستتتدامة وخ ة

التنمية المست ت تتتدامة لعام  .2030وأثنل على األون تاد لما يقوم به من عمل في مجال الست ت تتياست ت تتات المتعلقة
بالعلم والت نولوجيا والبت ار ،ول س ت تتيما اس ت تتتع ار ت تتات س ت تتياس ت تتات العلم والت نولوجيا والبت ار وأنش ت ت ة بناء

القدرات في مجالت العلم والت نولوجيا والبت ار .وطلبل أيضت ت تا موان ت تتلة تنفيذ المش ت تتاريع والبرام المتعلقة
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بس ت تتياس ت تتات العلم والت نولوجيا والبت ار .ولح ممثل مجموعة إقليمية أخرى أن البلدان العربية م اَلبة بمن
كورونتا

تم ّكن شت ت ت ت ت ت تتركتاتهتا من الست ت ت ت ت ت تتتفتادة من الت نولوجيتا والبت تار على الر م من جتائحتة مرض فيرو
لعتام  ( 2019وفيتد .)19-ورحب أحد المنتدوبين ببرنام األون تتاد بشت ت ت ت ت ت تتمن العلم والت نولوجيتا والبت تار من

أجل النهوض بالتنمية المست ت تتتدامة ،مشت ت تتي ار إلى أهمية الحصت ت تتول على الت نولوجيا وتبادل المعارت من أجل
تضييق الفجوة الرقمية ،وإلى الدور األساسي لالبت ار والمعرفة في تحقيق أهدات التنمية المستدامة.

-7

وأ دت بعض المجموعات اإلقليمية والمندوبين على الخ ر الناشتتع عن معاهدات الستتتثمار من

الجيل القديم فيما يتعلق بالتدابير المتخذة اس تتتجاب اة لجائحة كوفيد .19-ورحبل بعض المجموعات اإلقليمية
وعدة مندوبين بما أنجزه األون تاد من بحوث وتحليالت وما و ت تتعه من إرش ت تتادات في مض ت تتمار الس ت تتياس ت تتة
العامة من أجل إنت ت ت تتالح معاهدات الست ت ت تتتثمار ،بما في ذلك عن طريق التعجيل بعملية إنت ت ت تتالح اتفاقات
الس تتتثمار الدولية ودعمها لت وير أو تتاع الس تتتثمار الوطنية ،وو تتع معاهدات اس تتتثمار ثنائية نموذجية.

وأ دوا أن هذه البحوث والتحليالت تشتتكل مستتاهمة تتستتم بمهمية بال ة تمهيدا للدورة الخامستتة عش ترة لمهتمر
األمم المتحدة للتجارة والتنمية .وأيدت إحدى المجموعات اإلقليمية عملية تحديث إطار ستتياستتات الستتتثمار

من أجل التنمية المس تتتدامة ،بما يس تتمت بتعزيز القدرة على الت يف وتقوية الروابع مع اس تتتراتيجيات تش تتجيع
الصادرات بالستناد إلى سالسل القيمة اإلقليمية.

-8

وأ د أحد المندوبين أهمية الدعم الذي يقدمه األون تاد لست ت تتياست ت تتات تيس ت ت تير الست ت تتتثمار في البلدان

-9

وأقرت إحدى المجموعات اإلقليمية بقرار الجمعية العامة  211/75بشتتمن ريادة األعمال من أجل

النامية ،وأثنى على دعم األون تاد لبروتوكول الستثمار في من قة التجارة الحرة القارية األفريقية.

التنمية المستتتدامة ،وأشتتارت إلى العمل الجدير بالثناء الذي يقوم به األون تاد لمستتاعدة البلدان على تصتتميم

وتنفيذ اس تتتراتيجيات وطنية في مجال ريادة األعمال من خالل إطار س تتياس تتات ريادة األعمال الذي و تتعه

إل
المحدثة إلطار ست تتياست تتات ريادة األعمال ،فمبرزت
األون تاد .ورحبل بعض المجموعات اإلقليمية بالصت تتي ة

الحاجة إلى زيادة الدعم المقدم لرواد األعمال والمشاريع المتناهية الص ر والص يرة وإلى تعزيز أنش ة بناء

القدرات لص تتالت هذه الجهات ،ول س تتيما بالنس تتبة ألش تتد فمات المجتمع تتعف ا ،وذلك تحقيق ا للتعافي الش تتامل
والمس ت ت تتتدام من جائحة كوفيد .19-وأ دت على الدور الحاس ت ت تتم لريادة األعمال في تحقيق الرفاه الجتماعي
والقتصت تتادي للبلدان النامية ،ول ست تتيما في التعافي من الصت تتدمات التي تضت تتر بالقتصت تتاد .ودعل إلى بدء
العمل بمدوات ستياستاتية جديدة لمستاعدة البلدان على تحقيق النتعال الشتامل والمستتدام .وفي هذا الستيا،،

ش تتجعل مجموعة إقليمية أخرى تنفيذ دليل س تتياس تتات ريادة األعمال للمهاجرين والالجمين ،الذي تدعمه دورةٌ
للتعلم اإلل تروني ،من أجل التص ت ت ت ت ت تتدي للص ت ت ت ت ت تتعوبات التي يواجهها رواد األعمال من المهاجرين والالجمين
والتي تفاقمل خالل جائحة كوفيد.19-

-10

وعالوة على ذل تتك ،أعرب تتل بعض المجموع تتات اإلقليمي تتة عن تق تتديره تتا لبرن تتام األون ت تتاد لبن تتاء

القتدرات" ،إمبريتيتك" ،التذي أفتاد العتديتد من البلتدان في مختلف المنتاطق النتاميتة .وأشت ت ت ت ت ت تتارت أيضت ت ت ت ت ت تا إلى أن
"جوائز س ت تتيدات األعمال" لعام  2020تش ت تتكل أداة فعالة إلذكاء الوعي برائدات األعمال والتعريف بقص ت ت
نجاح المرشحات للنهائيات من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية في النسخة األخيرة من المسابقة.
تقرير فريق الخبراء العام الحكتمي الدولي المعني أالمعايير الدولية للمحاسبة واإلوالغ
-11

لتدى تقتديم التقرير عن التدورة الست ت ت ت ت ت تتابعتة والثالثين لفريق الخبراء العتامتل الحكومي التدولي المعني

بالمعايير الدولية للمحاستتبة واإلبالغ ،ستتل ل الرئيستتة الضتتوء على الد ارستتات التي أطلقتها عدة بلدان خالل
الدورة بشت ت تتمن القضت ت تتايا التي تثيرها المعايير الدولية للمحاست ت تتبة واإلبالغ ،وعلى أداة عملية لقيا

مهش ت ت ترات

أهدات التنمية المستدامة يمكن أن تفيد البلدان في تقديم المعلومات وإعداد التقارير .وأشارت أيض ا إلى دور
4

GE.21-03944

TD/B/C.II/46

األون تاد في توفير بناء القدرات للدول األعض ت تتاء متابع اة لتون ت تتيات فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي،
وإلى التقتدم المحرز في ال شت ت ت ت ت ت تتف عن المعلومتات المتعلقتة بت ير المنتاف وفي إجراء تقييم من جتانتب أ ثر

من  57من البلدان وأن ت ت ت تتحاب المص ت ت ت تتلحة الخرين بش ت ت ت تتمن العمل الذي يض ت ت ت ت لع به فريق الخبراء العامل
الحكومي الدولي.

-12

وأثن تتاء المن تتاقش ت ت ت ت ت ت ت تتات التي دارت في إط تتار ه تتذا البن تتد من ج تتدول األعم تتال ،أقر ممثلو بعض

المجموعات اإلقليمية بمن الجودة العالية للتقارير التي تقدمها الشتركات جزء أستاستي من بيمة مواتية لتشتجيع

الس ت ت تتتثمار وتحقيق التنمية الجتماقية والقتص ت ت تتادية .وأش ت ت تتارت المجموعات اإلقليمية أيض ت ت تا إلى أن خ ة
التنمية المستدامة لعام  2030عززت إلى حد كبير الدور الذي تهديه التقارير التي تعدها المشاريع كمصدر
أساسي للمعلومات عن مساهمة الق اع الخاص في بلوغ أهدات التنمية المستدامة.

-13

وأش ت تتار أحد المندوبين إلى أن الس ت تتتثمارات واألعمال التجارية ل يمكن أن تزدهر في بيمة تتس ت تتم

بالض ت ت تتعف والفقر وعدم المس ت ت تتاواة .ولذلك فمن األهمية بمكان أن يكفل المجتمع الدولي تحقيق خ ة التنمية

المس ت تتتدامة لعام  2030وتجس ت تتيد المبادي التي تقوم عليها الخ ة .وش ت تتدد مندوب آخر على التحديات التي
تواجهها الشت تتركات ،ل ست تتيما من حيث المهشت ترات البيمية ومن ثم أهمية المست تتاعدة التقنية للت لب على هذه

التحديات ،ول س ت تتيما بالنس ت تتبة للدول الجزرية الصت ت ت يرة النامية .وأبرزت مندوبة أخرى أن بلدها مس ت تتتفيد من
ممول من حس ت تتاب األمم المتحدة للتنمية ،يهدت إلى تحس ت تتين أطر الس ت تتياس ت تتات المتعلقة
مش ت تتروع لاون تاد ،إل
بتاإلبالغ عن الست ت ت ت ت ت تتتدامتة وعن أهتدات التنميتة المست ت ت ت ت ت تتتدامتة من جتانتب الق تاع الختاص .وعلى الر م من

الص ت ت ت تتعوبات التي ت رحها الجائحة ،أُحرز تقدم في تنفيذ المش ت ت ت تتروع باس ت ت ت تتتخدام منص ت ت ت تتات افت ار ت ت ت تتية لعقد

اجتماعات تُناَقش فيها مختلف جوانب المشروع.

أاء -التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر وين أركاس العم الثالثة
(البند  4من جدول األعمال)
-14

قدمل أمانة األون تاد لمحات عامة عن األنش ت ت ة المض ت ت لع بها في إطار أركان عمل األون تاد

الثالثة المتمثلة في البحث والتحليل ،وبناء توافق الراء ،والتعاون التقني.
عرض تقرير شعبة االستثمار والمشاريع عن أنشطتها

قدم مدير ش ت تتعبة الس ت تتتثمار والمش ت تتاريع في األون تاد عر ت تا عام ا لونجازات التي حققتها واألثر
-15
الذي أحدثته الش ت تتعبة في أداء المهام الموكلة إليها بموجب مافيكيانو نيروبي ( .)TD/519/Add.2وس ت تتلع

الضتوء على استتجابة الشتعبة الستريعة والفعالة للجائحة ،وأعرب عن وجهة نظره مبينا ستبل المضتي قدم ا في
تعزيز دور األون تاد في الست ت تتتثمار والمشت ت تتاريع من أجل التنمية .وقال إن العقد المقبل هو عقد التحول في

اإلنتاج الدولي ،وهو ما س تتيكون له آثار كبيرة على اس تتتراتيجية التنمية ،وعلى س تتياس تتات الس تتتثمار وت وير

المشاريع.
-16

وفي ظل المش تتهد الجديد ،أ د على اس تتتمرار أهمية الوليات القائمة والدور الحاس تتم لبرنام العمل

للمستتاعدة على تعميم مراعاة أهدات التنمية المستتتدامة في ستتياستتات الستتتثمار ،ورنتتد التقدم المحرز نحو

الس تتتثمار في ق اعات أهدات التنمية المس تتتدامة وتقديم تون تتيات ملموس تتة لتحقيق هذه ال اية .وأ د أيض تا
الحاجة إلى مواءمة ست تتياست تتات ريادة األعمال مع خ ة عام  2030وإلى عودة النشت تتاط والحيوية بعد جائحة
وفيد .19-وشتتدد على تترورة توستتيع ن ا ،العمل الحالي ليشتتمل جميع جوانب ستتلستتلة الستتتثمار تنفيذا
لس ت تتتراتيجيات التنمية المس ت تتتدامة ،وتعزيز نماذج التمويل البت ارية ،وتحقيق النتعال المس ت تتتدام والش ت تتامل

للجميع وتعزيز القدرة على الت يف .ودعا أيض ت تا إلى تعزيز لجنة الست تتتثمار والمشت تتاريع والتنمية ،من خالل
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التركيز مجددا على قضت تتاياها الرئيست تتية وتدقيم ولية التعاون والتنست تتيق في مجال الست تتتثمار على الصت تتعيد
العالمي.
-17

وأعربل عدة مجموعات إقليمية وأحد المندوبين عن التقدير للعمل الذي تض ت ت ت ت ت ت لع به الشت ت ت ت ت تتعبة.

وفي ظل انخفاض تدفقات الستتثمار األجنبي المباشتر على الصتعيد العالمي ،دعل الوفود إلى زيادة تعزيز

العمل في هذا المجال .وأش ت ت ت ت تتارت بعض المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين بص ت ت ت ت تتفة خان ت ت ت ت تتة إلى عمل

الش تتعبة بش تتمن إن تتالح اتفاقات الس تتتثمار الدولية وتش تتجيع الس تتتثمار من أجل التنمية المس تتتدامة وتيس تتيره.
وأقرت مجموعة إقليمية وبعض المندوبين بالمبادرات الجديدة ،مثل األنش ت ت ت ت ت ة التي تُ إلنفذ على هامش منتدى
الست ت تتتثمار العالمي الذي ينظمه األون تاد ،واجتماع المائدة المست ت تتتديرة لست ت تتفراء الدول األعضت ت تتاء في جنيف

بشمن الستثمار في أهدات التنمية المستدامة.

وطلبل مجموعة إقليمية أخرى مزيدا من التفانتتيل عن جدوى أنشت ة لجنة الستتتثمار والمشتتاريع
-18
والتنمية بالنس ت تتبة إلى عمل األون تاد .وردا على األس ت تتملة ،أش ت تتار المدير إلى أن اللجنة توفر اإلرش ت تتاد للدول
األعضت ت تتاء في الوقل المناست ت تتب ،وتتيت تبادل األف ار بشت ت تتمن آخر الت ورات ،ومناقشت ت تتة ست ت تتياست ت تتات أفضت ت تتل

الممارست ت ت تتات ونشت ت ت تترها على نحو فعال .وأعرب عن اتفاقه مع الوفود بشت ت ت تتمن الدور الحاست ت ت تتم الذي ست ت ت تتيهديه
الستتتثمار في إعادة البناء بشتتكل أفضتتل ،وبشتتمن الحاجة إلى ت ثيف الجهود الرامية إلى تشتتجيع الستتتثمار

في الق اعات اإلنتاجية.

عرض تقرير شعبة التينتلتجيا واللتجستيات عن أنشطتها
-19

عر تتل مديرة ش تتعبة الت نولوجيا واللوجست تتيات أنشت ت ة الش تتعبة على ن ا ،أركان العمل الثالثة.

وفيما يتعلق بالبحث والتحليل ،كانل أحدث المنش تتورات الرئيس تتية التي أنتجتها الش تتعبة هي تقرير القتص تتاد

الرقمي لعام  :2019خلق القيمة واقتنانت ت تتها  -آثار ذلك على البلدان النامية وتقرير الت نولوجيا والبت ار

لت ت ت تع ت ت تتام Technology and Innovation Report 2021: Catching Technological 2021

 Waves - Innovation with Equityبشت ت ت ت تتمن الثورات الت نولوجية ،والذي كان من المقرر إطالقه في

أسبوع  1آذار/مار .2021
-20

وأفادت مديرة الشت ت ت ت ت ت تتعبتة بمن أوجه التتآزر بين أركان العمتل الثالثة تعززت حيتث أفادت أنشت ت ت ت ت ت ت ة

المتعلقين بالتعاون التقني وبناء توافق الراء .وعلى ست ت ت ت ت ت تتبيل المثال ،أخذ تقرير القتصت ت ت ت ت ت تتاد
الركنين
البحث
ْ
ْ
الرقمي في العتبتار المتدخالت المتتمتيتة من أنشت ت ت ت ت ت ت تة التعتاون التقني والمق إلتدمتة من فريق الخبراء الحكومي

عمل اللجنة
الدولي المعني بالتجارة اإلل ترونية والقتصاد الرقمي .وبالمثل ،أفاد تقرير الت نولوجيا والبت ار َ
المعنية بتس ت ت ت ت ت تتخير العلم والت نولوجيا أل راض التنمية ،واس ت ت ت ت ت تتتند إلى العمل المنجز في مختلف البلدان من
خالل استع ار ات سياسات العلم والت نولوجيا والبت ار وأنش ة بناء القدرات.

-21

وشتملل أنشت ة التعاون التقني استتراتيجيات التجارة اإلل ترونية وإنتالح القوانين ،ومبادرة "التجارة

اإلل ترونيتة للجميع" ،وتقييمتات متدى الست ت ت ت ت ت تتتعتداد للتجتارة اإلل ترونيتة ،والتجتارة اإلل ترونيتة من أجتل المرأة،

واستتع ار تات ستياستات العلم والت نولوجيا والبت ار ،وبناء القدرات في مجالت العلم والت نولوجيا والبت ار،

فض ت ت ت ت تالا عن النظام اللي للبيانات الجمركية .وأو ت ت ت ت تتحل أن مبادرة التجارة اإلل ترونية من أجل المرأة هي
برنام جديد يحظى بش تتعبية كبيرة .وأفادت بمنه تم مهخ ار و تتع الص تتي ة النهائية لس تتتع ار تتات س تتياس تتات

تقييم النظم اإليكولوجية التي تهيع الظروت الالزمة لالبت ار في
العلم والت نولوجيا والبت ار ،التي شت ت ت تتملل َ
بلد ما ،بالنست ت ت تتبة ألو ندا والجمهورية الدومينيكية ،وأن نفس العملية جارية في بوتس ت ت ت توانا وزامبيا .أما النظام
اللي للبيانات الجمركية ،فهو مثال نادر على برنام يتيت نقل الت نولوجيا الخان تتة بمنص تتات رقمية معقدة

لتعزيز التجارة والنقل إلى البلدان النامية.
6
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وفيما يتعلق ببناء توافق الراء ،عملل الش ت ت ت ت ت تتعبة بون ت ت ت ت ت تتفها أمانة للجنة المعنية بتس ت ت ت ت ت تتخير العلم

والت نولوجيتا أل راض التنميتة ،بتاعتبتارهتا مركز التنست ت ت ت ت ت تتيق في األمم المتحتدة للمست ت ت ت ت ت تتائتل المتصت ت ت ت ت ت تلتة بتالعلم

والت نولوجيا والبت ار .وست ت ت ت ت تتتنظر اللجنة المعنية بتست ت ت ت ت تتخير العلم والت نولوجيا أل راض التنمية ،في دورتها

المقبلة ،في س تتبل الس تتتفادة من العلم والت نولوجيا والبت ار للنهوض بالص تتحة ،بما في ذلك عقد مناقش تتات

بشتمن جائحة كوفيد 19-واألمراض المهملة التي تصتيب الفقراء ،وتستخير تقنيات ال تل المتستلستلة من أجل

التنمية المست تتتدامة .وتقوم اللجنة المعنية بتست تتخير العلم والت نولوجيا أل راض التنمية أيض ت تا بتنظيم أنش ت ت ة
للتعاون التقني (بناء القدرات) ،من خالل التعاون مع الب ارزيل والص ت ت ت تتين واليابان .ونظمل الش ت ت ت تتعبة اجتماع
فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإلل ترونية والقتصت ت تتاد الرقمي ،فض ت ت تالا عن أست ت تتابيع التجارة

اإلل ترونية .زد على ذلك أن األون تاد هو الذي يقود الن المجموعة  ،3بش ت ت ت ت ت تتمن التمويل والت نولوجيا ،في

سيا ،تمويل التنمية .وأشارت المديرة إلى "ثورة الت نولوجيا الرقمية" الحالية مبين اة أنها يمكن أن تعود بالفائدة
على البلتتدان النتتاميتتة والفقراء ،ر م أن أ بر الجهتتات المست ت ت ت ت ت تتتفيتتدة من الثورة حتى الن هي البلتتدان ال نيتتة
والسكان األثرياء.

وتمهيدا للدورة الخامست ت ت ت تتة عش ت ت ت ت ترة لمهتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،قالل إن الوقل قد حان
-23
لتعزيز جانب الت نولوجيا في مجالت عمل األون تاد .وأشت ت ت تتارت إلى عدم التوافق بين ال لب الشت ت ت تتديد على
الخدمات التي تقدمها الشت ت تتعبة والموارد المحدودة المتاحة لديها لال ت ت ت الع بالعمل بمركانه الثالثة .ونتيجة

لذلك ،لن يمكن الستجابة لما مجموعه  36طلبا بشمن التعاون التقني بسبب نق

الموارد البشرية والمالية.

وفي داخل الهيا ل الحكومية الدولية التابعة لاون تاد ،ل تظهر الت نولوجيا كعنص ت تتر بارز ،ألن اس ت تتم لجنة
الستتتثمار والمشتتاريع والتنمية ل يشتتير إلى "الت نولوجيا" ،ر م "الثورة الت نولوجية" الحالية .واقترحل معالجة

هذه المسملة خالل المفاو ات وفي الوثيقة الختامية للدورة الخامسة عشرة للمهتمر.
-24

وفي المناقشتتة التي أعقبل ذلك ،لحظل إحدى المجموعات اإلقليمية أن األون تاد يض ت لع بدور

القيادة في إطار تناول قض ت تتايا التجارة اإلل ترونية والت نولوجيا الرقمية ،ويقدم الدعم ألش ت تتد البلدان تخلف ا في
مجتال الت نولوجيتا .وأ تدت الحتاجتة إلى ت تافه فرص الست ت ت ت ت ت تتتفتادة من ت نولوجيتات اللقتاحتات من أجتل الت لتب

على جائحة كوفيد .19-ورحبل المجموعة اإلقليمية ببرام المس ت ت تتاعدة التقنية وبناء القدرات التي و ت ت تتعها

األون تاد في مجالت العلم والت نولوجيا والبت ار ،ودعل إلى دعم أنش ت ت ة المست تتاعدة التقنية وبناء القدرات
التي يضت ت ت ت ت ت ت لع بهتتا األون تتتاد وتعزيز عملتته في مجتتالت العلم والت نولوجيتتا والبت تتار أل راض التنميتتة،

بما يش ت ت ت تتمل النظر في الدور الحاس ت ت ت تتم الذي تهديه الت نولوجيا خالل المناقش ت ت ت تتات المقرر إج ار ها في الدورة

الخامست ت تتة عشت ت ترة للمهتمر .وأشت ت تتارت مجموعة إقليمية أخرى إلى الدور الرئيست ت تتي للت نولوجيات الرقمية أثناء

الجائحة ،وإلى الفجوة الرقمية القائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ،والدور األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي الذي يهديه
األون تتاد في دعم البلتدان النتاميتة في مجتال الت نولوجيتات الرقميتة .ورحبتل المجموعتة اإلقليميتة بتالتدعم التذي
يقتتدمتته األون تتتاد لالست ت ت ت ت ت تتتفتتادة من العلم والت نولوجيتتا والبت تتار من أجتتل تحقيق خ تتة التنميتة المست ت ت ت ت ت تتتتدامتتة

لعتتام  .2030وأفتتادت مجموعتتة إقليميتتة أخرى بتتمنهتتا تت لع إلى نتتتائ التحليتتل الوارد في تقرير الت نولوجيتتا

والبت ار المقبل وطلبل أن َتصت ت تتدر تقارير األون تاد الرئيست ت تتية بالل ات الرست ت تتمية لامم المتحدة .وحث أحد
المندوبين األون تاد على موانت ت ت ت تتلة العمل على الست ت ت ت تتتفادة من العلم والت نولوجيا والبت ار من أجل تحقيق

تاملين ،بما في ذلك برام بناء القدرات في مجالت العلم والت نولوجيا والبت ار .وأعرب
النمو والتنمية الشت ت ت ت ت ْ
أيضتا عن تمييده لتقييمات مدى الستتعداد للتجارة اإلل ترونية ،مهكدا على ترورة توستيع ن اقها ،ولبرنام

النظام اللي للبيانات الجمركية .كما شت ت تتدد على دور منشت ت تتورات األون تاد ،ول ست ت تتيما في حقبة كوفيد،19-
حيث إنها تساعد على توجيه البلدان في و ع سياساتها.
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ثالث ا -المسائ التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
افتتت الدورَة الثانية عشت ترة للجنة الس تتتثمار والمش تتاريع والتنمية ،المعقودة في قص تتر األمم بجنيف
-25
َ
ئيس الدورة ،السيد عمر زنيبر (الم رب).
في  15شباط/فبراير  ،2021ر ُ

أاء -انتخاب أعضاء المكتب

(البند  1من جدول األعمال)
-26
تم انتخاب أعضت ت ت تتاء لجنة الست ت ت تتتثمار والمشت ت ت تتاريع والتنمية باتباع إجراء الموافقة الصت ت ت تتامتة ،وفق ا
ألحكتام مقرر الجمعيتة العتامتة لامم المتحتدة  544/74المهرف  27آذار/متار  .2020وفي ظتل عتدم ورود
أي اعت ار ت تتات بحلول الموعد النهائي المحدد في  12ش ت تتباط/فبراير  ،2021انتخبل اللجنة جميع أعض ت تتاء

المكتتب .وهكتذا ،انتخبتل اللجنتة ،في جلست ت ت ت ت ت تتتهتا العتامتة الفتتتاحيتة المعقودة في  15شت ت ت ت ت ت تبتاط/فبراير ،2021

أعضاء مكتبها التالية أسما هم:

الرئيس:

السيد عمر زنيبر (الم رب)

المقرر:

السيد خوسيه أليخاندرو رودري يز (جمهورية فنزويال البوليفارية)

نواب الرئيس:

السيد طاهر حسين أندرابي (با ستان)
السيد تاما

فاتاي (هن اريا)

السيد ماورو برونو (أورو واي)

جيم -إقرار جدوج األعماج وتنظيم العم
(البند  2من جدول العمال)
-27

اعتمدت اللجنة في جلس ت ت ت ت ت تتتها العامة الفتتاحية ،المعقودة في  15ش ت ت ت ت ت تتباط/فبراير  ،2021جدول

أعمتتالهتتا المهقتتل الوارد في الوثيقتتة  ،TD/B/C.II/45مع إدختتال تعتتديتتل وحيتتد عليتته .وعلى نحو متتا وافق
عليته المكتتب الموست ت ت ت ت ت تتع لمجلس التجتارة والتنميتة ،ست ت ت ت ت ت تتتنظر اللجنتة في البنود اإلجرائيتة المتدرجتة في جتدول

تيكر الوقتل التذي كتان ست ت ت ت ت ت ت ُتي َنفق لتنتاول البنتد  4من جتدول األعمتال إلنجتاز عمتل اللجنتة
األعمتال وست ت ت ت ت ت ت إل
وبناء على ذلك ،كان جدول أعمال اللجنة كالتي:
التحضيرية(.)1
ا
-1

انتخاب أعضاء المكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

تقارير اجتماعات الخبراء:
(أ)

تقرير اجتماع الخبراء المتعدد الست ت ت تتنوات بشت ت ت تتمن الست ت ت تتتثمار والبت ار وريادة

األعمال من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة

__________
()1

8

وفق ا لوجراءات المتفق عليها س تتابق ا ،لم تجر أي مناقش تتات في إطار البند  4األن تتلي ولم يتم إعداد اس تتتنتاجات متفق عليها .وأُعيد
ترقيم بنود جدول األعمال ذات الصلة بما يعكس هذا الت يير.
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(ب)

تقرير فريق الخبراء العت تتامت تتل الحكومي الت تتدولي المعني بت تتالمعت تتايير الت تتدوليت تتة

للمحاسبة واإلبالغ.

-4

التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين أركان العمل الثالثة.

-5

مسائل أخرى.

-6

اعتماد تقرير اللجنة المقدإلم إلى مجلس التجارة والتنمية.

داج -مسائ أخرى

(البند  5من جدول األعمال)
-28

لم ت ن هناك مسائل معلقة أخرى معرو ة على اللجنة.

هاء -اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية
(البند  6من جدول األعمال)

في الجلست ت ت ت ت تتة العامة الختامية ،المعقودة في  15شت ت ت ت ت تتباط/فبراير ِ ،2021أذَنل لجنة الست ت ت ت ت تتتثمار
-29
والمش تتاريع والتنمية للمقرر بمن يض تتع ،تحل س تتل ة الرئيس ،الص تتي ة النهائية للتقرير بعد اختتام الجتماع.
وسيقدإلم التقرير إلى مجلس التجارة والتنمية.
ُ
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المرفق
الحضتر*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في األون تاد:
االتحاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
إسبانيا
أفغانستان
إكوادور
ألمانيا
إندونيسيا
أوكرانيا
باكستان
البرازيل
بربادوس
البرتغال
بلغاريا
بنغالديش
بنما
بوركينا فاسو
البوسنة والهرسك
بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)
بيرو
تايلند
تركيا
توغو
تونس
جامايكا
الجبل األسود
الجزائر
الجمهورية العربية السورية
جمهورية تنزانيا المتحدة
جنوب السودان
دولة فلسطين
رواندا
زامبيا

-2

زمبابوي
سري النكا
السنغال
السودان
صربيا
الصين
عُمان
غابون
غامبيا
غواتيماال
غينيا
فانواتو
الفلبين
فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)
كمبوديا
الكونغو
الكويت
كينيا
لبنان
ليسوتو
مدغشقر
مصر
المغرب
المكسيك
مالوي
نيبال
نيجيريا
الهند
هنغاريا
هولندا
اليابان
اليونان

وكانل المنظمات الحكومية الدولية التالية م إل
مثلة في الدورة:
ُ
التحاد األوروبي

منظمة التعاون اإلسالمي
-3

وكانل الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية م إل
مثلة في الدورة:
ُ
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناقية

-4

وكانل المنظمات ير الحكومية التالية م إل
مثلة في الدورة:
ُ

الفمة العامة
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي

__________
*
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