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 مقدمة  
لجتمدداع ااددااء املتعدددد السددنوات بثددر  السددترمار والبتكددار  السادسددةُعقدددت الدددورة  

وتنظددديم املثددداريج مدددء أجدددل بنددداء القددددرات املنتاجيدددة والتنميدددة املسدددتدامة يف قصدددر األمدددم  نيدددف، 
 .2018متوز/يوليه  3و 2يومي  سويسرا،

 موجز الرئيس -أوالا  
 اجللسة العامة االفتتاحية -ألف 

سلطت انئبة األمد  العدال لنونكتداد، يف بياادا الفتتداحي، الضدوء علدس ئد.  مسدائل.  -1
تكتسددي ا سياسددة  أولا، أ  اجتمدداع ااددااء املتعدددد السددنوات ينبنيددي أ  يبدد  األأيددة الدد   كددء أ 

اف التنميددة املسددتدامة، إ ددافة إا األهددداف العاديددة،  العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار يف هقيددق أهددد
كالنمو القتصادي. واثنياا، أ  الف م الراهء ل.بتكار ينبنيي أ  يُعاد التفكري فيه مدء أجدل تنداول 
األهدداف الجتماعيدة بثدكل أفضدل. واثلرداا، أ  احلاجددة إا هسد  ف دم البتكدار اسدتلزل توسدديج 

يثدددمل عتمعدددات املدددواظن ، واملنظمدددات  دددري احلكوميدددة،  نطددداجل اجل دددات اددداحبة املصدددلحة،  دددا
ددء مددء هددبا القبيددل، ينبنيددي جلميددج اجل ددات  أعمددال يف جدددول للمضددي قدددماا و  واجملتمددج ككددل. حمسَّ

 ااحبة املصلحة العمل بروح مء الثراكة والعمل اجلماعي.
ار بفعاليدددة تسدددخري العلدددم والتكنولوجيدددا والبتكددديف سدددياجل تقددددة مدددبكرة األماندددة املعنوندددة   -2

مددددير شدددعبة التكنولوجيدددا ، شددددد (TD/B/C.II/MEM.4/17)  لتحقيدددق أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة
علدددس أ  اسدددااتينيات ونظدددم البتكدددار الوظنيدددة مطلوبدددة لو دددج إجدددراءات السياسدددة  واللوجسدددتيات

العمددددل مددددج أظددددراف فاعلددددة جديدددددة  ددددروري لتحديددددد التحدددددايت  ات الصددددلة  العامددددة. وقددددال إ 
تنميدددددة املسدددددتدامة. ومدددددء شدددددر   لدددددي أ  يددددد ئر علدددددس استعرا دددددات سياسدددددات العلدددددم أبهدددددداف ال

والتكنولوجيددا والبتكددار وعلددس التنميددة حيددي ُادددا  تنييددرياا يف األسدداليب املن نيددة. وفيمددا يتعلددق 
ابستعرا دددات سياسدددات العلدددم والتكنولوجيددددا والبتكدددار الددد   ري ددددا األونكتددداد، قدددال إ  احلاجددددة 

ال السياسات والتثارك مج اجل ات اجلديدة ااحبة املصدلحة املعنيدة ابلعلدم تقتضي إ اا توسيج ع
 اا والتكنولوجيا والبتكار ابعتبار  لي عالا مء عدالت السياسدات الد  هرك دا التحددايت مددرج

 يف أهداف التنمية املستدامة.

 املستدامةنسخري العلا والتكنولوجيا واالبتكار بفعالية لتحقيق أهداف التنمية  -ابء 
 مء جدول األعمال( 3)البند 

االجتاهات اجلديدة لسياسة ومنهجية العلا والتكنولوجيا واالبتكار: إ ادة التفكري يف سياسة  -1 
  2030طة التنمية املستدامة لعام العلا والتكنولوجيا واالبتكار فيما يتعلق خب

املسددددتوع العددداف للتوافددددق بدددد   طددددة يف اجللسدددة  ددددري الرىليددددة األوا، أكدددد احملدددداور األول  -3
واسدااتينية التنميدة الوظنيدة للنم وريدة الدومينيكيدة. وأشدار إا أ  التكنولوجيدا هدي  2030 عال

حنر األساس للسياسة الراميدة إا تنييدري ذدو إل املنتداإل القتصدادي، واستثد د بعددد مدء األرقدال 
بثددر  املسدددتوايت العاليددة نسدددبياا للفقدددر  بيددد أنددده أشدددار إا اسددتمرار القلدددق الدد  تددددعم هددبا الدددرأي.
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لستحدا  وظائف  ري رىلية. وقال إ  هبا الو ج أدع  والبطالة، إ افةا إا املستوايت الكبرية
إا إعددادة التفكددري يف سياسددة التنميددة. ويكمددء ااطددر الرئيسددي يف عدددل القدددرة علددس التنبدد ، وهددو 

البتكار. وأشدار إا أ  اجلم وريدة الدومينيكيدة  كء هقيقه بتحس  ف م العلم والتكنولوجيا و  ما
تعمددل، يف سددياجل السددعي إا هسدد  هددبا الف ددم، علددس تعزيددز قدددرتا يف عددال العلددم والتكنولوجيددا 
والبتكددار يف عدداف التعلددديم والصددناعة، وو دددعت اسددااتينية إذائيددة، وأنثدددرت اددندوقاا ل.بتكدددار 

ة علددس إقامددة ع.قددات اجلم وريددة الدومينيكيددعكددف  مددج بدد  اجلامعددات والصددناعات. وأ ددرياا، ت
تعددداو  واسدددعة مدددج كيددداانت مردددل األونكتددداد، ومنظمدددة األمدددم املتحددددة للتنميدددة الصدددناعية، ووكالددددة 

جتريبيددة تركددز علددس التدددريب يف  وعلددس تنفيددب مثدداريج ،الددولايت املتحدددة األمريكيددة للتنميددة الدوليددة
 إل القائمة وتكييف ا.عال سياسات البتكار مء أجل تكرار النما  

وأبرز احملاور الراين أ  حكومة ُعما ، يف سياجل م.حظة أ  املسدار الدراهء وحدافز النمدو  -4
ل يتسما  ابلستدامة وأ  إعادة التوجه حنو التنمية املدفوعة ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار ابتت 

العلددددم والتكنولوجيددددا   ددددرورية، و ددددعت اسددددااتينية وظنيددددة ل.بتكددددار. وعقددددب اسددددتعرا  سياسددددة
والبتكدددار الدددبي أجدددراد األونكتددداد، و دددعت ُعمدددا  رىيدددة وظنيدددة قائمدددة علدددس البتكدددار، وشدددك لت 

و صصدددت مدددوارد جمللدددس البحدددو  يددددف و دددج وتنفيدددب السدددااتينية الوظنيدددة ل.بتكدددار،  ،فريقددداا 
لإلجنددازات، وقدررت األ دب  نموعدة مدء القواعدد واألهددداف املقاندة   شدرات أداء رئيسدية حمدددة 

زمنيدة لدبلي. ونفدبت ُعمدا  أيضداا مبدادرات أ درع مدء أجدل هسد  الددعم املقددل  أُظراا  توحدد
للبحددو  واملنثددلت الصدداعدة والثددركات واملثدداريج املبتكددرة، مرددل مراكددز نقددل التكنولوجيددا ومراكددز 

 رعاية األعمال التنارية ومراكز البتكارات الصناعية.
مبدددادرات حاليدددة، مردددل املنتددددع السدددنوي املتعددددد أادددحاب  وانقدددحمل احملددداور الرالدددي عددددة -5

فريدق املصلحة املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار، وبني التكنولوجيا ألقل البلدا  ذدواا، و 
عدين بتسددخري العلددم والتكنولوجيدا والبتكددار أل ددرا  املثدداك بدد  وكدالت األمددم املتحدددة املعمدل ال

 2030. وقدددال إ  هدددبد املبدددادرات أُظلقدددت جزئيددداا نتيندددة اطدددة عدددال أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة
وأهداف التنمية املستدامة ال  تنطوي علس هدايت وفرص ل ُيست ا  يدا. وأشدار إا أ  العمدل 
املتعلق ابلسياسات له ظبقات عديدة، من دا النظدر يف دور العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار يف إظدار 

لتنميددة املسددتدامة، وأ  هددبا العمددل يطددرح أسدديلة بثددر  كيفيددة  ئددري أهددداف حمددددة مددء أهددداف ا
علس التفكري واملمارسة املتعلق  ابلعلدم والتكنولوجيدا والبتكدار. وأشدار إا أ   2030 طة عال 

أحددد بواعددي القلددق الرئيسددية هددو معرفددة مددا إ ا كانددت امل شددرات تددوفر التعقيبددات والبيدداانت ال.زمددة 
. وقدال 2030مة علس األدلة يدف تدوفري التعددي.ت الضدرورية اطدة عدال لرسم السياسات القائ

يكمدددء يف بنددداء القددددرات، وإ  اجل دددود الراهندددة يف عدددال التعددداو   إ  أحدددد بواعدددي القلدددق األ دددرع
بدد  الوكددالت يف إظددار فريددق العمددل املثدداك بدد  الوكددالت حققددت نتددائج أوليددة جيدددة، وإ    فيمدا

 استدامة هبد املبادرات. كانت هناك بواعي قلق بثر 
وسددلا احملدداور الرابددج الضددوء علددس التحدددي الددبي يكتنددف توجيدده ج ددود البتكددار حنددو هقيددق  -6

 أيضدددداا  أهدددداف التنميددددة املسددددتدامة، ابلنظدددر إا أ  البتكددددار  ددددري املتعلدددق يددددبد األهددددداف ادددرز تقدددددماا 
يتعددر  ابلضددرورة لإلقصدداء مددء السددوجل لصدداا التكنولوجيددا املنااددرة ألهددداف التنميددة املسددتدامة.  ولددء

وأكددد أ  فكددرة أ  التعلدديم سدديدفج البتكددار حنددو السددتدامة أو حنددو دعددم العمددل التندداري ل ينبنيددي أ  
تدامة. وأشددار ُيسدلَّم يددا. ولددبلي متددس احلاجددة إا اددج سياسدداً أكرددر تركيددزاا علددس أهددداف التنميددة املسدد
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وجددود هددامحمل للتنربددة والددتعلم يف عددال السياسددات مددء أجددل اكتسدداب اادداات  إا احلاجددة أيضدداا إا
تطويرها. وقدال إ  هدبد اجل دود تدرتبا ارتباظداا وئيقداا ابحلوكمدة، الد  تثدمل التنسديق والتعداو   ال   كء

سياسدة العامدة  دا يتنداوز ب  العديد مء أاحاب املصلحة. وأ اف أ  توسديج نطداجل استعرا دات ال
لدديس م مدة بسديطة، إ  إ  للعديددد مدء أادحاب املصددلحة  2030التنميدة مدء أجدل هقيددق  طدة عدال 

مصدداا  دديقة ومددء الصددعب يف كرددري مددء األحيددا  ااددا  إجددراء سياسدداً بثددر  مسددائل نظاميددة مرددل 
األمددم املتحدددة، وإ    التنميددة املسددتدامة. ولددبلي يُرحددب بتحسدد  التنسدديق والتعدداو  فيمددا بدد  وكددالت

 .ساتا تصااات امل سو  كا   لي قد ي دي إا هدايت أ رع تتعلق ابلتمويل
وأشددددددار احملدددددداور ااددددددامس إا أ  األسدددددداس املنطقددددددي للسياسددددددة العامددددددة يف عددددددال العلددددددم  -7

هدددو ل مدددء التعامدددل مدددج إ فددداجل األسدددواجل إا دعدددم الثدددركات وأادددحاب  والتكنولوجيدددا والبتكدددار
دي مل فاقات السوجل. وقال إ  املناقثات ركزت يف اآلونة األ درية علدس مثدكلة املثاريج والتص

هديد الجتاد، أو الضعف يف املنظور السااتيني املتعلق ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار، وخبااة 
يرريهدا  عند احلاجة إا القيدال ابسدتناابت حمدددة ا ددف لدبعح التحددايت، مردل التحددايت الد 

ت أهداف التنميدة املسدتدامة. وملواج دة هدبا الضدعف، ُو دج إظدار جديدد يرتكدز علدس هقيق  ااي
التحولت الجتماعية التقنية، وهو إظار ينبنيي أ  ُيثنج فيده جتريدب السياسدات. وأشدار إا أ  

لكاونيدة لتبدادل املعدارف عدام.  أساسديا  يف تقددل العلدم إ تقدة املثورة التقنية وإنثداء منصدات
وجيا والبتكار. وأشدار يف ااتدال إا أ  البلددا  الناميدة، والبلددا  املتقدمدة أيضداا، أظدراف والتكنول

 فاعلة رئيسية يف إقامة مسارات تكنولوجية مستدامة جديدة.
ويف سددياجل املناقثددة التاليددة، تندداول أحددد ااددااء مسددرلة احلصددول علددس بيدداانت اددحيحة تعددا  -8

اددة أفضددل املمارسددات يف يددج البيدداانت وتصددنيف ا. وأشددار  بددري عددء األداء البتكدداري الفعلددي، وخبا
آ ددر إا الصددعوابت الدد  تكتنددف املضددي حنددو التنفيددب، ابلنظددر إا أ  الددوزارات قددد تكددو   ددا أهددداف ا 
و اايتدددا الباتيدددة. وابمل دددافة إا  لدددي، تنددداول أحدددد اادددااء مسدددرلة أأيدددة املمارسدددات الدوليدددة يف يدددج 

ملتعلقة ابلبتكار يف البلددا  الناميدة، وأشدار إا أ  أسداليب التعداو  بد  الوكدالت واستخدال البياانت ا
 يف عال استعرا ات سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار حباجة إا مزيد مء التحسء.

وأكد  بري آ ر أأية السياسة املتعلقة اب نرة واملنياب  بواف ا آلية فعالة يف التمكد   -9
عددارف وهددديي التكنولوجيددا. وأشددار  بددري آ ددر إا أ  البييددة الوظنيددة ل.بتكددار ترتكددز مددء نقددل امل

علدددس التنميدددة الصدددناعية، وأنددده نظدددراا إا أ  ااددداات الوظنيدددة تثدددمل التصددددي للمثددداكل الثدددائعة 
املتعلقدددة ابلتصدددالت والدددروابا بددد  أادددحاب املصدددلحة والوكدددالت، فمدددء املمكدددء النظدددر يف ندددوع 

 ي البي  كء أ  يقدمه األونكتاد. الدعم املن ن
و  ددحت املظددار السياسدداً  2030وجددرع الاكيددز يف النقدداأ علددس أ  رىيددة  طددة عددال  -10

للخطة، وأ  هبد الرىية مفيدة يف الن و  خبطة البتكار. وفيما يتعلق بددور امل شدرات يف  مد  
 أنده قدد توجدد أحيداانا مفا دلة بد  التمويل املقدل لاامج البتكار العامة، أشدار أحدد احملداوريء إا

عمددق البيددداانت واتسددداع ا. وقددال إ  احلدددوار بددد  أادددحاب املصددلحة املعنيددد  ابلعلدددم والتكنولوجيدددا 
والبتكدددار ابلدددة األأيدددة يف و دددج اسدددااتينيات ل.بتكدددار، حيدددي يعدددزز الثدددعور ابلنتمددداء والرىيدددة 

ت السياسدة العامدة أتحدت فراداا للددتعلم املثداكة. ويف ااتدال، أشدار حمداور آ در إا أ  استعرا دا
يف عدددال السياسدددات، وأ  الددددروس املسدددتفادة عدددادةا مدددا ُتسدددنل مدددء املنظدددور الندددوعي إ  إ  تندددوع 

 النُدُ ج  عل املقارانت اعبة علس مستوع هليل البياانت.
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العمل املساتدام مان أجال التنمياة املساتدامة: التانا ات واملشااريع مان أجال فقياق أهاداف  -2 
 التنمية املستدامة

تندداول احملداور األول اجل دود السياسداتية الراميدة إا هسدد   يف اجللسدة  دري الرىليدة الرانيدة، -11
املدفوعدددة ابلعلددددم والتكنولوجيدددا والبتكدددار يف إئيوبيدددا. وأشدددار إا اتبدددداع  لتنميدددةالتحقيدددق  األو ددداع

والصدنيرية واملتوسدطة احلندم، و لدي عدء مسارات عمل متنوعة، من ا دعم املثداريج الصدنيرية جدداا 
ظريددددق  دددددمات الئتمددددا  والتسدددد ي.ت التسددددويقية، إ ددددافةا إا مراكددددز رعايددددة األعمددددال التناريددددة 
والتيسري علس أاحاب املثاريج مء النساء والثباب. وقال احملداور إ  التوجده السدااتيني اطدة 

لتكنولوجيددا وتعزيددز نظددال البتكددار تركددز علددس نقددل ا 2020-2015النمددو والتحددول الرانيددة للفدداة 
سياسة وظنيدة للعلدم والتكنولوجيدا والبتكدار  2012الوظين. وأ اف أ  إئيوبيا اعتمدت يف عال 

 و طة تنفيبية. وأشار إا أ  هبد السياسة هي اآل  قيد املراجعة ابلثراكة مج األونكتاد.
مويدددل متاحدددة ملواج دددة التحددددي وشددددد احملددداور الرددداين علدددس أ  التكنولوجيدددا واملعدددارف والت -12

املتعلدق ابلطاقدة املسددتدامة. وأشدار إا وجددود فوائدد متعددددة ل.سدترمار يف الطاقددة البديلدة املتنددددة 
ويف جتدددداوز حدددددود النمددددو القتصددددادي وحدددددد إا تندددداول مسددددائل تتعلددددق حبقددددوجل املنسددددا  والرفدددداد 

وذدددا إل األعمدددال التناريدددة. والتطلعدددات. وقدددال إ  البتكدددار  كدددء أ  يوجدددد يف السدددااتينيات 
 ددع عددء التنربددة، وهددو مددا يتنلددس، مددر.ا، يف اجل ددود الدد  تبددب ا حاليدداا إئيوبيددا وتثددمل بندداء  ول

حمطددات اددنيرية لتوليددد الطاقددة مددء الثددمس والددرايح لنيددر  تددوفري الطاقددة لعثددر جامعددات. وتُنفددب 
يدددددز البتكدددددار هدددددو تكلفدددددة مثددددداريج  ائلدددددة يف بورونددددددي وروانددددددا. و  يعدددددد العامدددددل الرئيسدددددي لتحف

 التكنولوجيا ونثرها، وإذا القيادة.
النظدددر إا الطاقدددة املتندددددة واألهدددداف  وأشدددار احملددداور الرالدددي إا مثدددكلة رئيسدددية هدددي -13

 املتعلقدددة ابملنددداأ علدددس أادددا تثدددكل عبيددداا ل فرادددةا ل.سدددترمار والنمدددو. وقدددال إ  إحددددع العقبدددات
ألمدددر الددبي ل بددددل مبدددادرات تنظددديم املثددداريج. وتردددري ا الكبددرية هدددي  دددعف التصدددالت األفقيدددة،

 لددي أ  املددرأة، حددا عندددما مُترَّددل مترددي.ا مناسددباا بدد  مددوظفي  مسددرلة املسدداواة بدد  اجلنسدد  قلقدداا،
متريل ددددا بصددددورة متزايدددددة يف الوظددددائف  الثددددركات واملنظمددددات وترتقددددي يف ا ياكددددل امل سسددددية، يقددددل

القطدداع الزراعددي، مددء املمكددء أ  تسدداعد مراجعددات حسدداابت القياديددة. وفيمددا يتعلددق ابلعمددل يف 
الطاقددة اجملانيددة لصدداحبات املثدداريج يف التوعيددة ابملكاسددب احملتملددة ملصددادر الطاقددة املتنددددة. ويف 
ااتدددال، أشدددار احملددداور إا أ  التمويدددل  ردددل مثدددكلة مسدددتد ة، حيدددي يتسدددبب الوسدددطاء يف رفدددج 

هددامحمل للعديددد مددء  أل ددرا  التنميددة. وأشددار إا وجددودمعدددلت الفائدددة علددس األمددوال املوج ددة 
 التحو ل حنو الطاقة النظيفة. األنثطة، مرل املرشاد واملنح الدراسية والدعم املقدل مء أجل

وقدددددل احملدددداور الرابددددج مرددددالا ملسددددار ل.بتكددددار وتنظدددديم املثدددداريج، وأكددددد أ  مددددء الصددددعب  -14
عدددل نقددق القدددرات البثددرية. وقددال إ  تددوافر احلصددول علددس التمويددل مددء املصددادر التقليديددة ر ددم 

ندده ينبنيددي التمدداس الثددراكات علددس إأاددحاب املصددلحة املتنددوع  واادداة املتنوعددة مسددرلة رئيسددية، و 
نطدداجل واسددج حددا يتسددع الواددول إا الكفدداءات التقنيددة والتثددنييلية. ويف الو ددج األمرددل، أمكددء 

  احلددددالي  والسددددابق . ومددددء منظددددور تددددوفري التمويددددل األوف عددددء ظريددددق منحددددة بدددددعم مددددء املددددوظف
مدددء  بددددلا  السياسدددة العامدددة، تثدددمل احللدددول إشدددراك الثدددركات يف أئنددداء عمليدددة و دددج السياسدددات

 .لو ج السياسات يف ا ييات العامةالنعزال 
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وسلطت أمانة األونكتاد الضوء علدس التحليدل السياسداً الدراهء الدبي يركدز علدس تنظديم  -15
تنطددوي علددس عمليددات هويليددة  2030ا  ذددواا. وأشددارت إا أ   طددة عددال املثدداريج يف أقددل البلددد

واسدعة النطدداجل، وأ  مددء املمكدء أ  تتحقددق هددبد العمليددات ابملثداركة الفعالددة للثددركات ومنظمددي 
املثاريج. ولبلي أابحت بييدة تنظديم املثداريج أحدد العتبدارات السياسداتية األساسدية. وأشدارت 

 مء منظمي املثاريج يف أقل البلدا  ذواا يعملو  حبكم الضرورة، ولدبلي األمانة إا أ  جزءاا كبرياا 
تتددوافر لدددي م قدددرة حمدددودة علددس البتكددار. وعندددما تددننح الثددركات ومنظمددو املثدداريج يف النمددو 
والبقددداء، يكدددو  مدددء املمكدددء نقدددل التكنولوجيدددا ونقدددل املعدددارف الضدددمنية. وأشدددارت األماندددة إا أ  

أ  تددددعم تنظددديم املثددداريج ونقدددل التكنولوجيدددا عدددء ظريدددق سياسدددة ادددناعية  السياسدددة العامدددة ينبنيدددي
 فعالة، فض.ا عء دعم التعاو  فيما ب  بلدا  اجلنوب.

ويف املناقثددة التاليددة، أشددار  بددريا  إا أ  املدارة اجليدددة عامددل رئيسددي يف التمكدد  مددء  -16
البتكدددار،  ددددء فددددي م البتكدددار. ومددددج  لددددي، ينبنيدددي أ  يتحلددددس ييددددج أادددحاب املصددددلحة بددددروح 

احلكومددددات وا ييددددات العامددددة. وقدددددل أحددددد ااددددااء مرددددالا للن ددددود املببولددددة يف جورجيددددا، حيددددي 
اسددددُتخدمت تقنيددددة سلسددددلة السددددن.ت املنيلقددددة واسددددُتخدل الددددبكاء الاددددطناعي وبددددرامج روبددددوت 

 واظن .الدردشة يف نظم املعلومات اجلامعية، و ري العمل علس توفري اادمات امللكاونية للم
وأشدددار  بدددري آ دددر إا أنددده ر دددم احلاجدددة إا مسدددتوع معددد  مدددء السدددترمار يف البحدددي  -17

والتطددوير، فددل  التحدددايت تكمددء يف وجددود املدارة احلازمددة وتنييددري أذددان التفكددري. وقددال إ  جددزءاا  
ا  كبددرياا مددء املنفدداجل علددس البحددي والتطددوير ياكددز يف القطدداع العددال ول يددرتبا يف كرددري مددء األحيدد

ابلثدددركات والصدددناعات. وأشدددار  بدددري آ دددر إا أ  تكددداليف التددددريب والبحدددي والتطدددوير  كدددء 
مددء  تتدديح للمسددترمريء بييددة آمنددة. ولحددو  ددااء آ ددرو  أ  اسددتيعايا عددء ظريددق الثددراكات الدد 

 املمكددء هقيدددق العديددد مدددء ع.قددات التدددلزر عددء ظريدددق ذددا إل متنوعدددة مددء الثدددراكة والتعدداو  بددد 
لحة، وأ  التعاو  مطلوب يف القطاع اااص، وأ  مء املمكء أ  يتعاو  أاحاب أاحاب املص

 علس السياسة العامة. املثاريج مج الثركات بدلا مء العتماد حصراا 
وفيمدددا يتعلددددق ابلطاقددددة، يتنددداول ا دددددف السددددابج مددددء أهدددداف التنميددددة املسددددتدامة بثددددكل  -18

رة واسددددتدامت ا، وإ  كانددددت الطاقددددة هددددي مسددددرلة احلصددددول علددددس الطاقددددة وتكلفت ددددا امليسددددو  مباشددددر
مسدددداعد لنسددددر املعيثددددية و  مسدددداعد لتحقيددددق أهددددداف أ ددددرع مددددء هددددبد األهددددداف عامددددل أيضدددداا 

والصناعات، وكبلي فيما يتعلق ابلتعليم. وأشارت األمانة إا أ  نقق الك رابء اد مء النتائج 
ائلددددة. ويف هددددبا الصدددددد، التعليميددددة يف أقددددل البلدددددا  ذددددواا وأ  القطدددداع الصددددحي واجدددده اددددعوابت  

ابلعامليدة، ينبنيدي أ  تكدو  السياسدات التنميدة املسدتدامة أحد اادااء أنده بينمدا تتسدم أهدداف  أكد
علددددس املسددددتوع الددددوظين لكددددي  كددددء تنفيددددبها. فمددددر.ا، و ددددعت جامايكددددا أهدددددافاا وظنيددددة حمددددددة 

ابلطاقدددة،  دددا يف  لدددي الطاقدددة املتندددددة. ومدددء شدددر  هريدددر إنتددداإل الطاقدددة أ   ك ادددء ادددنيار  تتعلدددق
املنتنددد  مدددء بيدددج الطاقدددة للثدددبكة العامدددة. ولحدددو  بدددري آ دددر أ  احلصدددول علدددس الطاقدددة  ك ادددء 
القتصدداد الريفددي وادددد مددء ا نددرة إا املراكدددز احلضددرية، ولحددو عددددداا أ  هقيددق ييددج أهدددداف 

يتوقف علس احلصول علس الطاقة. وتناول  بري آ ر مسرلة الدعم املتاح  17الد ستدامة التنمية امل
لتحسدد  التعدداو  فيمددا بدد  بلدددا  اجلنددوب، والتيسددريات وأنددواع السددترمار ونقددل التكنولوجيددا الدد  

 أمكء هقيق ا.
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سداليب وأكد احملاورو  أ  مصدر توليد الطاقة هو أحد بواعي القلق الرئيسية، إ  إ  أل -19
معينة  ئريات كبرية علس الصحة، إ افةا إا آاثر انجتة عء التكلفة تعوجل مسداعي التخفيدف مدء 
الفقر. وابمل افة إا  لي، يث د التعاو  فيما ب  بلددا  اجلندوب تقددماا، حيدي تسدترمر بلددا  

 أقدل البلددا  انمية، مرل تركيا والصد ، يف نقدل التكنولوجيدا واملعدارف إا بلددا  انميدة أ درع وإا
ذواا؛ وتتنوع الطرائق، وهي تثمل األظراف الفاعلة يف القطاع  العال واااص. ويف ااتال، أشار 
احملدداورو  إا أ  مثدداركة املددواظن  هددي إسدد ال رئيسددي يف إ ددفاء الطددابج الددد قراظي علددس إنتدداإل 

 الطاقة عء ظريق توليد الطاقة علس نطاجل حمدود مء الثمس والرايح.

وأهااااداف  2030خبطااااة  ااااام  ماااان حياااا  الع  ااااة االبتكااااار االجتمااااا   وننياااايا املشاااااريع -3 
 املستدامة التنمية
يف اجللسددة  ددري الرىليددة الرالرددة، أكددد احملدداور األول أ  البتكددار الجتمدداعي يدددور حددول  -20

مفدددداهيم ا دددددف والحتياجددددات  ددددري امللبدددداة والتددددرئري. وقددددال إ  البتكددددار الجتمدددداعي يركددددز علددددس 
. وأشار إا أ  الروابا، 2030مج  طة عال  كبرياا   األهداف واآلاثر اجملتمعية ومنسنم انسناماا 

وتدددفقات املعددارف، والتنيددريات يف ذددا التفكددري، والقدددرات القياديددة هددي مكددوانت م مددة. ويتعلددق 
التحددي الرئيسددي الددبي يواج دده أاددحاب املثداريج اجملتمعيددة بكيفيددة الن ددو  يددبد املثدداريج دو  
أ  ياتب علس  لي احنراف عء امل مة. وأشار إا أ  منظمي املثاريج اجملتمعية أكرر عزوفاا عدء 
املخدداظرة. وتثدددمل املسددارات املقبلدددة تبدددين الثددركات الضدددخمة ل.بتكددار الجتمددداعي يف األنثدددطة 

 التنارية الراهنة وااا  اج هقيق النناح مج نفج اآل ريء.
، وهي منصدة ملسداعدة Impact hubفصيل الدعم املقدل إا شبكة وعر  احملاور الراين ابلت -21

اجملتمعدات الناشدية تدددف إا اادا  ادج ينطلددق مدء القاعددة إا القمددة لتطدوير البتكدار الجتمدداعي 
فددرع  ددبد الثددبكة يف  100 ودعددم منظمددي املثدداريج اجملتمعيددة. ويوجددد يف الوقددت الددراهء أكرددر مددء

دة. وقدددال احملددداور إ  الددددعم يُقددددل أيضددداا إا البتكدددار امل سسدددي العدددا  تددداابا يف إظدددار شدددبكة واحددد
الدددا لي يف الثددركات واملنظمددات القائمددة. وُتسددتطلج أيضدداا أنددواع جديدددة مددء التعدداو  والثددراكات، 

، حيدي تتسدم هدبد األهدداف ابلعامليدة و دري التنميدة املسدتدامةمء أهداف  17فيما يتعلق اب دف 
الصددددعيد العدددداملي. وقددددد يثددددمل دعددددم السياسددددات هسدددد  العمليددددات  التثددددارك يف املجنددددازات علددددس

التنظيمية وا ياكل القانونية والدعم املاف. ومء منظور أكرر اسااتينيةا،  كء للحكومدات أ  تضدج 
. فمر.ا، قد تنطوي ا ياكدل القانونيدة املتعلقدة يدبد التنمية املستدامة طط ا الباتية املتعلقة أبهداف 

ادعب أيضداا ابلنسدبة  احلصدول علدس رأس املدالو  هدايت ملنظمدي املثداريج اجملتمعيدة. األهداف علس
ملنظمددددي املثدددداريج اجملتمعيددددة أل  أهددددداف م ل تددددت.ءل مددددج النمددددا إل املاليددددة املسددددتخدمة مددددء جانددددب 
املصارف واملسترمريء. وقد يتطلب األمر إعادة التفكري يف النظال الضرييب للمنتمعات الناشدية الد  

 .التنمية املستدامةعلس مثاريج البتكار الجتماعي ال  تساعد علس التقدل حنو أهداف  تركز
وأشددددار احملدددداور الرالددددي إا التحدددددي املتمرددددل يف تنييددددري اجتدددداد معدددددل النندددداح املددددنخفح  -22

يف املائة. وقال إ  الدراسات الستقصائية  20للمثاريج الناشية، وهو املعدل البي ظل أقل مء 
الناشية بينت أ  عوامل النناح تثمل الصفات البثرية ال.زمة لتنظيم املثاريج، ومن ا  للمثاريج

احلمدداس والعمددل اجلمدداعي والدددعم البييددي. ولكددي يتحقددق النندداح، ينبنيددي هقيددق التسدداجل يف ذددا 
التفكدددري علدددس مسدددتوع الثدددركات، واتسددداجل الكفددداءات والطموحدددات مدددج امل دددال والواجبدددات علدددس 

ولدبلي يُعددد التعيد  األوف وهديددد امل دال يف املثدداريج الناشدية مددء العتبددارات مسدتوع الثددركات. 
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الرئيسددية. وأشددار احملدداور إا أندده، علددس املسددتوع الكلددي، تثددكل الثددركات الفاشددلة،  ددا يف  لددي 
الفددرص الضددائعة. وأكددد احملدداور و  للتبددبير املثدداريج الناشددية، تكلفددة ل مددار  ددا للمنتمددج ومصدددراا 

ا التفكددري عنددد بدددء مثدداريج مثدداكة وأأيددة دور امل سسددات التعليميددة يف تثددكيل أذددان أأيددة ذدد
للبييدددة  التفكدددري. وأشدددار إا الددددور امل دددم للتعلددديم وإا أ  تددددريب املدرسددد  يثدددكل عنصدددراا حاىلددداا 

 املواتية لتنظيم املثاريج.
الددددربا بدددد  البتكددددار  ويف املناقثددددة التاليددددة، تندددداول أحددددد ااددددااء دور اجملتمددددج املدددددين يف -23

الجتماعي والقطاع اااص، وخبااٍة يف شركات الدربا الثدبكي وشدركات البتكدار الجتمداعي. 
وتندداول  بددري آ ددر األدوات الدد  متك اددء شددركات البتكددار الجتمدداعي مددء الواددول إا األسددواجل 

حماورا  إا أ  بناء الرقة  الدولية. وركزت املناقثة التالية علس إمكانية تيية ئقافة البتكار. وأشار
عامل أساسي يف هدل اوامج العزلة، وإا حدو  تنيريات يف ذا التفكري أئناء تبادل الكفاءات 

. وأشدار احملداورا  أيضداا إا أ  اادا  التنميدة املسدتدامةلنير  هقيدق عموعدات معيندة مدء أهدداف 
أ  مثة مفا لة ب  التماس و  ،إجراءات حمددة ا دف، وإ  كا  يف إظار مثروع، قد  دي نفعاا 

التددرئريات وهقيددق اجلدددوع. و رددل التفاعددل الثخصددي والنيددر  املثدداك مكددون    م مَّدد  يف كسددر 
اددددوامج العزلددددة، كمددددا مترددددل التحدددددايت املتعلقددددة ابقتصدددداد التدددددوير فراددددة لستكثدددداف األ ددددرا  

هقيددق السددترمار يف  ايدة أأيددةاملثدداكة. وتدد دي الندددرة النسددبية لنمددوال يف البلدددا  الناميددة إا ز 
الثددركات البتكاريددة جناحدداا  عدددل أعلددس مددء البلدددا  املتقدمددة إ  تددزداد أأيددة الثددراكات والتعدداو  

 علس الصعيديء الوظين والدوف عند ندرة األموال.
تسددمح  ددزيج  ولحددو أحددد ااددااء أ  ا ياكددل القانونيددة ل.بتكددار الجتمدداعي ينبنيددي أ  -24

 إل الدددد  تسددددت دف الددددربح والدددد  ل تسددددت دف الددددربح. وقددددال إ  عدددددة بلدددددا ، كرملانيددددا مددددء النمددددا
 ات أ درا  معيندة بوادف ا هديك.ا قانونيداا  وسويسرا والولايت املتحدة، اعافت بتنظديم املثداريج

اقددق فوائددد معينددة. وأشددار  بددري آ ددر إا أ  املسددائل املتعلقددة بضددبا التعدداريف م مددة مددء أجددل 
لتعقيددددات املفرظدددة يف األظدددر القانونيدددة. ويف ااتدددال، لحدددو  بدددري آ دددر أ  تنظددديم التخفيدددف مدددء ا

املثدداريج ينبنيددي أ  يكددو  جددزءاا مددء املندداهج الدراسددية وأ  بددرامج التدددريب، مرددل بددرانمج إمايتيددي 
Empretecئريات يف هبا الصدد. ت، حقق  

املثدداريج الناشددية تثددمل ورداا علددس استفسددار بثددر  مددا إ ا كانددت املسدداعدة املقدمددة إا  -25
املثدددداريج املبتدئددددة متامدددداا، عددددر  أحددددد احملدددداوريء ابلتفصدددديل تقييمددددات التددددرئري الدددد  أجرتددددا شددددبكة 

Impact hub مثددرياا إا أندده كلمددا ازداد جتميددج امل شددرات يقددل العتمدداد علي ددا والساشدداد يددا يف ،
ري ابلثراكة مج أاحاب مصدلحة سياجل التنمية األساسية. وأشار إا  رورة إجراء تقييمات للترئ

التعلم  كء أ  ين ح خبطة البتكدار  إ اد عتمج مقبل علس آ ريء ومنظمات أ رع، مء أجل
 لتحقيق أ را  معينة.  اجملتمعي املوجه

وأبدرز أحدد ااددااء أ  التعلديم عامددل أساسدي يف تزويددد الثدباب ابمل ددارات ال.زمدة لسددوجل  -26
البتكار يف شركات القطاع العال والقطاع اااص. ويف هدبا الصددد، أشدار العمل ويف تيية ئقافة 

أحددد احملدداوريء إا أ  بعددح البلدددا  قددد هتدداإل إا البتكددار الجتمدداعي أكرددر مددء بلدددا  أ ددرع، 
وأ  السددبيل إا السددتدامة هددو جندداح األعمددال التناريددة أو احلددد مددء فثددل الثددركات البتكاريددة. 

ل لنير  املسراع  دب أ  يكدو  حمددداا بنتدائج ل حمددداا أبُظدر زمنيدة، وأ  وأ اف أ  الدعم املقد
الثدددركات البتكاريدددة،  دددا يف  لدددي يف  يعددداس مسدددرلة نقدددق املواهدددب يف تنظددديم املسدددراع  دددب أ 
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املدارة واحلسددداابت والتمويدددل والتخطددديا. ويثدددمل ذدددو إل حمتمدددل احلصدددول علدددس حصدددق مقابدددل 
ملائدددة يف املراحدددل املبكدددرة، وتُعددداد األسددد م إا امل سسددد  علدددس يف ا 100التمويدددل والددددعم، بنسدددبة 

أسدددداس النتددددائج وفقدددداا للمراحددددل املتفددددق علي ددددا. ويف ااتددددال، أشددددار اابددددري إا أ  معدددددلت جندددداح 
الثركات املعنية حبل املثاكل الجتماعية أعلس مء معدلت جناح الثركات املعنية حبدل املثداكل 

ء الثددركات يف البلدددا  الناميددة تسددعس إا القتددداء بثددركات البلدددا  إ  كددا  العديددد مددو التناريددة، 
 مء تناول الحتياجات احمللية وبواعي القلق، ولبلي متس احلاجة إا التنربة. املتقدمة بدلا 

وأشار حماور آ ر إا وجود مبتكريء نثط  يف الثركات القائمة، أو منظمي مثاريج،  -27
ال إ  احلكومدددات ينبنيدددي أ  تتواادددل مدددج عتمدددج تنظددديم املثددداريج اتددداجو  أيضددداا إا الددددعم. وقددد

وشبكاته، بطرجل من ا تنظيم مسابقات الاعة احلاسوبية اجلماعية ودعدم منافسدات اايدة األسدبوع 
للثركات الناشية، إ افةا إا القيال ابستعرا ات لإل فاقات مدء أجدل الوقدوف علدس التحددايت 

ليدو  والتوادل إا حلدول مناسدبة. ومدء املجدراءات الد  تتطلدب ال  يواج  ا منظمو املثداريج احمل
 هامحمل للتنربة للمثاريج احملتملة أو املثاريج الناشدية وقبدول دعماا فعالا للسياسات العامة، توفري

 ابعتبارد فراة للتعلم. فر ية الفثل
فيددج املسددتوع ورداا علددس استفسددار بثددر  تقدددة التقددارير الُقطريددة يف املنتدددع السياسددي الر  -28

وع.قة هبد التقارير ابملناقثات اجلارية يف اجللسة  دري الرىليدة الراهندة املتعلقدة ابلبتكدار، أشدارت 
األماندددددة إا أ  األونكتددددداد يقددددددل مسددددداأات إا املنتددددددع السياسدددددي الرفيدددددج املسدددددتوع بنددددداءا علدددددس 

ابمل افة إا  لي، أكدت مداولت اللننة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا أل را  التنمية. و 
األماندة، يف ردهدا علدس استفسدار بثددر  دور األونكتداد يف عدال البتكدار الجتمداعي، أ  بددرانمج 

وأ  الُبعدد الجتمداعي ل.بتكدار  دب، بنداءا علدس  لدي، أ   2030العمل ماسد  يف  طدة عدال 
 لدي لدء ينيدري ا يكدل  يصبح جزءاا مء عمل األونكتاد املتعلدق ابلبتكدار، ولكن دا أشدارت إا أ 

البحدددي والتحليدددل،  والدددبي يقدددول عليددده عمدددل األونكتددداد يف عدددال البتكدددار )وهددد الر.ئدددي األركدددا 
 وتقدة املساعدة التقنية، وهقيق توافق يف اآلراء(.

، مثدرياا التنمية املستدامةوتناول أحد ااااء دور البيية املواتية ل.بتكار املناار ألهداف  -29
القائمددة بدد  البلدددا  املتقدمددة والناميددة وإا أ  نقددل التكنولوجيددا مسددرلة رئيسددية حباجددة  إا الفنددوة

إا مزيددد مددء الهتمددال. ولحددو  بددري آ ددر أندده يوجددد يف اجلم وريددة الدومينيكيددة، كمددا يف بلدددا  
يف  60انمية أ رع عديدة، الكرري مء الثباب احلاال علس درجات علمية، البيء متردل النسداء 

مددددن م، لدددددي م مدددد ه.ت ل تناسددددب سددددوجل العمددددل، م كددددداا احلاجددددة إا سياسددددات  كن ددددا  املائددددة
 التصدي  با التحدي.

، اتفق احملاورو  علس أ  النير  املثاك واملثاريج املثاكة عنصدرا  أساسديا  ويف ااتال -30
ا أ  هقيدق يف البتكار الجتماعي، بواف ما األساس لبناء الرقة وللتعاو  والثراكة. وأشداروا إ

يتطلددب أشدكالا جديددة مددء الثدراكة، حيدي أكددد أحدد احملداوريء أأيددة التنميدة املسدتدامة أهدداف 
، إ دافةا إا أ  مدء املمكدء تييدة التنميدة املسدتدامةمدء أهدداف  17الثراكة فيمدا يتعلدق اب ددف 

 وتطوير وتعزيز البتكار الجتماعي وتنظيم املثاريج الجتماعية. 
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 سياسة العلا والتكنولوجيا واالبتكار واملنهجية والتطبيقب املض   دماا سبل  -4 
عبددارة عددء نقدداأ تفدداعلي بثددر  املسددائل الدد  جددرع  كانددت اجللسددة  ددري الرىليددة الرابعددة -31

 بثر  املقاحات احملددة التسعة التالية: ءيف اجللسات السابقة. وتقاربت اآلرا استط.ع ا
أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة املظدددار الثدددامل لو دددج و  2030اعتبدددار  طدددة عدددال  )أ( 

وتنفيب سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار، علدس أ  يثدمل املظدار مكدوانا قدوايا للمسداواة بد  
 اجلنس ، والثمولية العامة، ومبدأ الستدامة البييية؛

ن نيدددة أ  م شدددرات العلدددم والتكنولوجيدددا والبتكدددار،  دددا يف  لدددي يدددج البيددداانت وامل )ب( 
 دددا أكردددر تعبدددرياا عدددء نتدددائج لوالتصدددنيف،  دددب تعزيزهدددا وتوئيدددق ادددلت ا أبهدددداف التنميدددة املسدددتدامة وجع

 البتكار والتنمية املستدام  والثامل ، و لي ابلتعاو  مج ييج شركاء األمم املتحدة  وي الصلة؛
ابلبتكار، أ  مثة حاجة إا دعم البلدا  وامل سسات واألظراف الفاعلة املعنية  )إل( 

و لددددي يف عددددال جتربددددة السياسددددات والددددتعلم مدددددء السياسددددات، وأ  األونكتدددداد  كندددده دعددددم هدددددبد 
املجدددراءات انثددداء شدددبكة مدددء اادددااء ووا دددعي السياسدددات املثدددارك  يف و دددج سياسدددات العلدددم 
والتكنولوجيدا والبتكدار،  دء فدي م املثداركو  يف إجدراء استعرا دات سياسدات العلدم والتكنولوجيددا 

 البتكار السابقة واحلالية؛و 
أنه نظراا إا الوعي الكبري أبأية الدنُدُ ج اجلديددة ل.بتكدار فيمدا يتصدل ابلتنيلدب  )د( 

، هتداإل سياسدة العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار 2030علس التحدايت ال  تواجه تنفيب  طة عال 
 ب املصلحة التقليدي ؛و ارست ا إا نطاجل أوسج يتناوز النظر يف الصكوك التقليدية وأاحا

أ  ألادددحاب املصددددلحة اجلددددد، كدددداجملتمج املدددددين وياعدددات النسدددداء والثددددباب  )ه( 
والثددعوب األاددلية واملددواظن  املعنيدد ، فضدد.ا عددء مصدداا املسددت لك  واملصدداا البيييددة، دوراا يف 

يدات التنفيدب، العلم والتكنولوجيا والبتكار فيما يتصل بو ج السياسات املتعلقدة ابألهدداف وعمل
وأ  األونكتدداد  كندده و ددج من نياتدده املتعلقددة بسياسددات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار مددء أجددل 

 املثاركة علس حنو أفضل يف عتمج أاحاب املصلحة اآل ب يف التساع؛
ددده سياسدددات و ارسدددات  )و(  أنددده نظدددراا إا احلاجدددة إا تنددداول أوجددده التحسدددء يف توج 

البتكار،  ا يتسق مج متطلبات السدتدامة والثدمول،  دب أ  يكدو  عمدل العلم والتكنولوجيا و 
األونكتدداد يف هويددل من نيتدده املتعلقددة ابسددتعرا  سياسددات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار مناسددباا 

 مء حيي التوقيت؛
ينبنيددي  2030أ  البتكددار يف سددياجل  طددة عددال  أندده نظددراا إا املدراك املتندددد )ز( 

عاا بتنظددديم املثددداريج، ينبنيدددي أ  يثدددنج عمدددل األونكتددداد املتعلدددق بسياسدددات العلدددم أ  يكدددو  مددددفو 
 والتكنولوجيا والبتكار أوجه التلزر ب  هبيء اجملال  مء عالت السياسة العامة؛

أ  تكددو  املدارة اجليدددة عددام.ا رئيسددياا يف تثددنيج ذددو البييددة الصددحية املناسددبة  )ح( 
 ثاريج؛ل.بتكار املدفوع بتنظيم امل

أ  يكو  التعاو  ب  الوكالت يف إظار األمدم املتحددة عدام.ا رئيسدياا يف و دج  )ن( 
سياسددة متسددقة وهادفددة للعلددم والتكنولوجيددا والبتكددار ويف بندداء القدددرات املتعلقددة أبهددداف التنميددة 
املسددتدامة، فضدد.ا عددء البيدداانت وامل شددرات، وأ  األونكتدداد  كندده موااددلة التعدداو  مددج الثددركاء يف 
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وفريددق العمددل املثدداك بدد  وكددالت األمددم املتحدددة املعددين  يددة يف إظددار آليددة تيسددري التكنولوجيدداالتنم
، ابمل دافة إا أادحاب بتسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار أل را  أهداف التنميدة املسدتدامة

 املصلحة الوظني  والدولي  املعني  ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار.

 التنييمية املسائل -اثنياا  
 انتخاب أ ضاء املكتب -ألف 

 مء جدول األعمال( 1)البند 
ااددااء املتعدددد السددنوات بثددر  السددترمار والبتكددار وتنظدديم املثدداريج مددء انتخددب اجتمدداع  -32

 متددوز/ 2، يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف أجددل بندداء القدددرات املنتاجيددة والتنميددة املسددتدامة
 مقررة. -، والسيدة هيلدا ا نائي انئبةا للرئيس أويف بياي )أملانيا( رئيساا لهسيد ، ال2018يوليه 

 إ رار جدول األ مال -ابء 
 مء جدول املعمال( 2)البند 
أقر اجتماع ااااء املتعددد السدنوات يف جلسدته العامدة الفتتاحيدة أيضداا جددول األعمدال  -33

 وكا  جدول األعمال علس النحو التاف: .(TD/B/C.II/MEM.4/16امل قت للدورة )
 ؛انتخاب أعضاء املكتب -1
 ؛إقرار جدول األعمال -2
 ؛تسخري العلم والتكنولوجيا والبتكار بفعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة -3
 تقرير الجتماع.  -4

 نتائج الدورة -جيا 
 /متدددوز 3ااتاميدددة املعقدددودة يف اتفدددق اجتمددداع اادددااء املتعددددد السدددنوات يف جلسدددته العامدددة  -34
 دَّ الرئيس موجزاا للمناقثات.علس أ  يُعا  2018 يوليه

 نقرير االجتماع -دال 
 مء جدول األعمال( 4)البند 
علدددس امل   ته العامدددة ااتاميدددة أيضددداا، اجتمددداع اادددااء املتعددددد السدددنوات، يف جلسددد اتفدددق -35
 بو ج التقرير يف اينيته الن ائية بعد ا تتال الجتماع. ةاملقرر  -الرئيس  ةلنائب
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 املرفق

 *احلضور  
 عء الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:حضر الدورة  رلو   -1

 إئيوبيا
 أ ربينا 
 األرد 
 إسبانيا
 أملانيا
 أو ندا

 املس.مية( -إيرا  )ي ورية 
 البحريء
 الاازيل

 بوركينا فاسو
 تو و
 تونس

 جامايكا
 اجلزائر

 اجلم ورية الدومينيكية
 جورجيا
 جيبًو
 زامبيا

 سري لنكا
 السودا 

 الص 
 ُعما 

  واتيمال
  ياان
 فرنسا
 الفلب 

 كازا ستا 
 كواب

 الكوننيو
 كينيا
 مصر
 املنيرب
 م.وي

 اململكة العربية السعودية
 موريثيوس

 النمسا
 نيبال

 نينرياي
 ا ند
 اليمء

 وحضر الدورة  رلو  للدولة التالية العضو يف امل متر: -2
 دولة فلسط 

 :وكانت  رلةا يف الدورة املنظمات احلكومية الدولية التالية -3
 عموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليا ا ادئ

 علس التعاو  لدول االيج العربية
 :التاف عهانبر  وأهييته  وأاألمم املتحدة  ج ازيف الدورة  وكا   ر.ا  -4

 اللننة القتصادية ألورواب

__________ 

 .TD/B/C.II/MEM.4/INF.6ول.ظ.ع علس قائمة املثارك ، انظر  قائمة احلضور هبد املثارك  املسنل .تتضمء  *
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 املنظمات املرتبطة يا التالية:أو وكانت  رَّلةا يف الدورة الوكالت املتخصصة  -5
 الهاد الدوف ل.تصالت

 منظمة األمم املتحدة للابية والعلم والرقافة
  رلةا يف الدورة املنظمات  ري احلكومية التالية:وكانت  -6

 الفية العامة
 21رابطة أفريقيا 
 م ندسو العا 

 الثبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العاف
    


