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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة

 نظتي وت البتكتاروا االستتثمار بشأن السنوات املتعد ِّد اخلرباء اجتماع
 ستدامةامل والتنمية اإلنتاجية القدرات بناء أجل من املشاريع
 السادسةالدورة 
 2018متوز/يوليه  3و 2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 األعمال جدول إقرار

 هشروحعمال املؤقت و األ جدول  

 املؤقت األعمال جدول -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال -2
 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بفعالية تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -3
 تقرير االجتماع -٤
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 املكتب أعضاء انتخاب
 مقرراً. - رئيساً وانئب رئيساملتعدد السنوات يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء  -1

  2 البند  
 األعمال جدول إقرار
 مفصرر  برررانم  وسررياتا  يرررد جرردول األعمررال املؤقررت ل جتمرراع و البرراب األول أعرر  . -2
 .واحد أبسبوع االجتماع انعقاد موعد قب 

  الواثئق
TD/B/C.II/MEM.4/16  األعمال املؤقت وشروحه جدول 

  3البند   
 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بفعالية تسخري العل  والتكنولوجيا واالبتكار 

جتمررررراع اخلررررررباء املتعررررردد السرررررنوات برررررر ن حمرررررور ترمليررررر  املناقررررررات و الررررردورة السادسرررررة ال -3
والتنميرررة املسرررتدامة، هرررو االسرررترمار واالبتكرررار وتنشررريم املرررراريء مرررن أجررر  بنررراء القررردرات ا نتاجيرررة 

)ر( مرررن ماييكيرررانو نرررريو  الرررت ترررن  علرررى أنررره ينب ررر  ل ونكتررراد 55الرررت تتناوارررا الفقررررة  القضررراا
سياسات دولية ووطنية يعالة ملساعدة البلدان النامية على تسخري العلم والتكنولوجيا ترجيء وضء "

أهررداف التنميررة املسررتدامة عررن طريررق ق لتحقيرروسرريلة يعالررة  ذلرر  واالبتكررار وتنشرريم املررراريء  عتبررار
 .(TD/519/Add.2)" اخلربات وبناء القدرات املوجَّه حنو السياسات تبادلحتلي  السياسات و 

وتسخري إمكاانت العلرم والتكنولوجيرا واالبتكرار، وسردث الر ررات التكنولوجيرة، والن رو   -٤
للتحرررول حنررو التنميررة املسررتدامة واست صرررال ببنرراء القرردرات علررى سيرررء املسررتوات، أمررور  أساسررية 

. وهررشا يرررك  حتررداً  2030الفقررر الررشك يرررك  عنصررراً مرملرر اً و ة ررة التنميررة املسررتدامة لعررا  
ملبرياً للعديرد مرن البلردان الناميرة الرت تفتقرر إاي املر اا الرت ين روك علي را ترواير رأر املرال البرررك 

ا البرررل التحتيرررة املاديرررة و رررري املاديرررة املت رررورة. ويت لرررب واملعرررارف وامل رررارات الضررررورية وتنعرررد  يي ررر
حتديررردا طائفرررة  لتحقيرررق أهرررداف التنميرررة املسرررتدامةبفعاليرررة تسرررخري العلرررم والتكنولوجيرررا واالبتكرررار 

واسعة من التكنولوجيات واالستفادة من ا واعتمادها وتكييف ا واستخدام ا. ويرتبط هشا اجل رد، 
رعني واملرررروافني العررررامني والبرررراحرني واملؤسسررررات املاليررررة وسررررائر برررردور ، بقرررردرات الررررررملات واملرررر ا

اجل ررات صرراحبة املصررلحة ويعتمررد علررى مرردا ملفرراءة الررروابط القائمررة بررني  تلررف هررش  اجل ررات 
والررت ترررك  منشومررة االبتكررار. وال  ررل أيضرراً عررن سياسررات دوليررة ووطنيررة يعالررة و هررشا ا ررال  

للعلررم والتكنولوجيرررا واالبتكررار و بلررروت أهررداف التنميرررة  مليمررا تتحقررق  لكامررر  املسررا ة املمكنرررة
املسررتدامة. وو هررشا الصرردد، دكررن للرردعم الررشك يقدمرره األونكترراد إاي البلرردان الناميررة مررن ةرر ل 

، أن يستفيد من للعلم والتكنولوجيا واالبتكار الوطنية استعراضات السياسة العامةبرام  من قبي  
عراب عن را و يء أبعاد التنمية املستدامة املرسات التر يلية ملراعاة سواملما تكييف األطر التحليلية

 مراعاًة اتمًة. 2030ة ة عا  
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و حبر  ةيرارات وتوصريات للبلردان املعنيرة  جتمراع اخلررباء املتعردد السرنواتا وقد ير ب -5
 من أج  ما يل :

اجل ررود الت ررور التكنولرروج  وربررط  صرريا ة وتنفيررش سياسررات  رردف إاي حفرر  )أ( 
 ؛2030االستباقية املبشولة و جمال االبتكار جب د أوسء ن اقاً لتنفيش ة ة عا  

تضمني أطر السياسة العامة الوطنية املتعلقة  لعلم والتكنولوجيا واالبتكار هنوجاً  )ب( 
جديررردًة مرررن قبيررر  االبتكرررار املفترررو  والتعررراوا القرررائم علرررى القررردرات الرقميرررة، واالبتكرررار الررررام  

 ميء، واالبتكار االجتماع ، واالبتكار الرعيب؛للج

االستفادة من التجارب والدرور املستخلصة مرن الررراملات الدوليرة مرن أجر   )ج( 
الررتعلم والت رررور و ميررردان التكنولوجيرررا لتع يررر  يرررل حصرررول البلررردان الناميرررة علرررى التكنولوجيرررات 

 وللمساعدة على نرر احللول املبتكرة. 
ناقرررة أيضراً و إعررادة حتديرد ا طررار اخلرال بتنفيررش املسراعدة التقنيررة ودكرن أن تاسر م امل -6

للعلرررم والتكنولوجيرررا  الوطنيرررة السياسرررة العامرررة الرررت يقررردم ا األونكتررراد ييمرررا يتعلرررق  ستعراضرررات
 .واالبتكار

تسخري العلرم وتيسرياً للمناقرة، أعدت أمانة األونكتاد وثيقة معلومات أساسية بعنوان " -7
وإضرراية إاي ذلرر ، يرررجَّء  ".لتحقيررق أهررداف التنميررة املسررتدامةبفعاليررة يررا واالبتكررار والتكنولوج

سرررتتا  هرررش  الورقرررات و و  اخلررررباء علرررى ا سررر ا  بورقرررات مررروج ة برررر ن املوضررروع قيرررد املناقررررة.
  هبما.االجتماع  لرك  والل ة اللشين ترد 

  الواثئق
TD/B/C.II/MEM.4/17 

 
Effectively harnessing science, technology and innovation 

to achieve the Sustainable Development Goals 

  4 البند  
 االجتماع تقرير

إاي جلنررة االسرترمار واملررراريء والتنميررة و املتعرردد السرنوات سرياقدَّ  تقريررر اجتمراع اخلرررباء  -8
 .قادمةدور ا ال

    


