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 تواصلوا معنا

   ــــــةـــــــــــــــــــارة والـتـنـمـيــــــــــجـــــــــدة لـلـتـــــــــم المـتـحــــــــــر األمـــــــمــــؤتمــــ

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري
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تسخير التكنولوجيات الرائدة من 

 ق الرخاء المشتركيأجل تحق

 

 الوصف 

ــتدهرة الم ارج د ا عة   هجاش ر هة  ــارتما  ا ااتما  الماددة المدـ ــاعد اللاشة الم ـ ــيدـ سـ

م ـــترتة لدور الدـــياســـا   ا حـــماا وا هحلق التحمئ الر مج لتادل  ا مجاالا التييير ا  ت ـــاشج 

(، ســـــــي  ر 19-والتنمية   تترك وحداً خلف الرتب. وبالنظر  ال  اادحة مرض فيروس تمرولا )تمفيد

اللاشة  ا الدـياسـا  والرسـادل الدـياسـية التج هننيج وا تنن ق مو الدورة ال امدـة ع ـرة لمؤتمر 

رق تدـمم األمم المتحدة للتجارة والتنمية فيما هتعلق بتدـ ير الت نملمايا  والنيالا  الجدهدة ب 

  ا ا لتعاش ا  ت اشج والحد مو عدم المداواة وتحليق التنمية المدتدامة.

 المسائل الرئيسية 

هتيح ال تاء ا ص ناعج والنيالا  الض مة توفير التوجيه بشأن التغير التكنولوجي السريع.   -1

نمية و لترلت األشياء وعلم التح م اآلالا والت نملمايا الحيمهة  م الا  دادلة لجعل الت

مدتدامة حلاً، غير وا د ه العمامل ت ير وهضاً شماغل دامة ومتنمعة، تتعلق  ا املة وممر 

بالمظادف واللمة الدم ية وحلمق المماطنيو وال جما  الت نملماية الجدهدة و درة النلداا  

عة  تد ير الت نملمايا  الجدهدة لتحليق التحمئ المي ةا. ودناك حااة  ال  تمايه التيير 

  نملماج لحم الرخاء الم ترك والتنمية المدتدامة.الت

اكات.  -2 ستؤشج الح مما ،  ا  طار الحمار مع الل ا  ال اص واألوساط األتاشهمية إقامة الشر

والمجتمع المدنا ووصحاب الم لحة اآلخرهو، شوراً فرهداً باعتناردا وطرافاً مندلة للنظام 

المطنج لالبت ار والمدت مرهو ال ج ه  ل ووئ امة ُهلجأ  ليما  ا النظام اإله ملماج الال م 

  وا بت ارا  الجدهدة لدعم التنمية المدتدامة. وهننيج لما وهضاً وا للعلمم والت نملمايا

ت يف ا ستجابا  الدياساتية  ا مجا   م ل النيالا  والمنافدة والضرادب والدياسا  

ا اتماعية والتجارة. وه تدج بناء الممارا  واللدرا  المناسنة لدى اللمى العاملة ودمية 

لم ترك، ألا ال جما   ا الممارا  عن ر محدش للنجاح وو حاسمة وهضاً لتحليق الرخاء ا

 ال  ل  ا سياق التيير الت نملماج الدرهع.

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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 عامة لمحة  | 2

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

دناك حااة ملحة  ال  ات اذ  اراءا  م ترتة لدد ال جما  الر مية تحسين التعاون الدولي.   -3

)بما  ا ذلك مو حيث لم  الجنس(، لتلليص ال جما  الت نملماية بيو النلداا ومعالجة 

ادل األخال ية لضماا اعتماشدا بأماا، ووحع وطر معيارهة لتمايه ت مهر الت نملمايا  المد 

الراددة عة  لحم عاشئ وش اف وخاحع للمداءلة. وهننيج وا تتضمو اميع النُمل الدولية 

المتنعة مرولة تافية ترحج اميع النلداا وتلنج بال امل احتيااا  وحع ما، و  سيما و ل 

 النلداا لمماً.

 المشاركون 

ترش  ادمة محدثة بالمت لميو  ا ااتما  الماددة المدتدهرة الم ارج  ا الند ة اإلل ليزهة مو 

 د ه الم ترة.

 جهة االتصال

 ريمي النغ

 ممظف ال ؤوا ا  ت اشهة

 شعنة الت نملمايا واللمادتيا 
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