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مقدمة
عق دددت ال دددورة الثامن ددة لجتم دداع اا درباء املتع دددد الس ددنوات ب دددة الس ددتثمار والبتك ددار ورايدة
األعمددال مددن أجددل بندداء القدددرات النتاجيددة والتنميددة املسددتدامة يف قصددر األمددم نيددف ،سويس درا ،يف 21
أيلول/سبتمرب  2020مب اركة حضورية وعن بعد.

أوال -موجز الرئيس
ألف -االستثمار واالبتكار ورايدة األعمال من أجل التنمية
(البند  3من جدول األعمال)

-1

العروض االفتتاحية
قدددم مدددير ددعبة السددتثمار ورايدة األعمددال يف األونكتدداد املسددائل الرئيسددية والنا د ة يف ددال
-1
الس ددتثمار ورايدة األعم ددال م ددن أج ددل التنمي ددة .ولح ددي أة الواق ددس اتدي ددد ي دددعو إ و ددس اسد د اتي ية
جديد دددة لمسد ددتثمار والتنميد ددة وإ إعلد دداء األولويد ددة لد درايدة األعمد ددال ،فد د ددار إ أة األونكتد دداد بصد دددد
استحداث أدوات جديدة ملساعدة الدول األعضاء يف التعامل مدس اتائحدة وتيسدال النتعداق .وقدال إة
من دة أربعة اجتاهدات كدربأ أة تعيدد ت دكيل امل دتد الت دارت والسدتثمارت الددوة الثدورة الصدناعية
اتديدة ،و رورة الستدامة ،وصعود النزعة القومية القتصدادية ،وإعدادة هيكلدة دبكة النتدال الدوليدة.
واستلزمت الجتاهدات الكدربأ اسد اتي يات إيائيدة جديددة ،ل سديما ابلنسدبة أل دد الف دات دعفا الد
أتثرت ب كل غال متناسب.
ول دد،لس ،س ددي رت ط ددديو إت ددار األونكت دداد املتعلد ددق بسياس ددات الس ددتثمار م ددن أج ددل التنميد ددة
-2
املستدامة للسماح بتعزيز القدرة على ا لصمود والروابط من خمل تعزيز اس اتي يات التصدير القليمية
القائمددة علددى سمسددل القيمددة وإن دداء نظددام إيكولددوجحت جديددد مددن خددمل طددديو البنيددة التحتيددة علددى
الص ددعيدين القليم ددحت ودوة القليم ددحت وبن دداء ق دددرات إنتاجي ددة ديناميكي ددة وو ددس اس د اتي يات جدي دددة
لت يس وتيسال الستثمار تعلحت األولوية لقلاعدات أهدداا التنميدة املسدتدامة .وعلدى الصدعيد الددوة،
مددن األةيددة مبكدداة التع يددل بعمليددة إصددمح يددومل اتفددا .السددتثمار الدددوة .وسددالكز إتددار سياسددات
تنظ دديم امل دداريس  0-2لألونكت دداد عل ددى النتع دداق القتص ددادت م ددن أج ددل طقي ددق ي ددو ددامل ابس ددتتداا
الف ات األكثر عفا.
ونيابد ددة عد ددن مد دددير د ددعبة التكنولوجيد ددا واللوجسد ددتيات يف األونكتد دداد ،أكد ددد رئد دديس فد ددرع العلد ددوم
-3
والتكنولوجيد ددا وتكنولوجيد ددا املعلومد ددات والتصد ددالت يف ال د ددعبة أة العلد ددم والتكنولوجيد ددا والبتكد ددار أمد ددور
أساسية لتحقيق خلة التنمية املستدامة لعام  2030وأة مرض فدالو كدورول لعدام ( 2019كوفيدد)19-
يلرح طدايت للعلم والتكنولوجيا والبتكار .وقال إة اتائحة أدت إ زايدة الف وة بد البلدداة املتقدمدة
النمو والبلداة النامية يف ال العلم والتكنولوجيا والبتكار .وإة بناء القدرة على الصمود من خمل العلدم
والتكنولوجيددا والبتكددار متددم ولكنددىل اتددال إ الدددعم عددن تريددق بندداء القدددرات .ويف ددال السياسددات ،مددن
املتددم توسدديس نلددا .البتكددار وفتمددىل مددن أجددل ابتكددار مفتددوح و ددامل واجتمدداعحت .وأ دداا أة ال دراكات
الدولية هحت مفتاح الوصول إ التكنولوجيا ومواجتة طدايت أهداا التنمية املستدامة.
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املناقشة
قدداد املناق ددة فريددق م لددف مددن ثمثددة أعضدداء يف إتددار هدد،ا البنددد مددن جدددول األعمددال .وك دداة
-4
الفريق م لفا من لئدب رئديس  -مقدرر الددورة ااامسدة ،ولئدب رئديس  -مقدرر الددورة السادسدة ،ولئدب
رئ دديس  -مق ددرر ال دددورة الس ددابعة لجتم دداع اا درباء املتع دددد الس ددنوات املع ددة ابلس ددتثمار والبتك ددار ورايدة
األعمال من أجل بناء القدرات النتاجية والتنمية املستدامة.
وقدددمت إحدددأ أعضدداء الفريددق إحاتددة للخدرباء عددن العمددل املتعلددق رصددمح اتفددا .السددتثمار
-5
الدددوة .وقالددت إة وسددة وسددبع بلدددا اسددتفاد مددن امل ددورة السياسدداتية الد أسددداها األونكتدداد يف هدد،ا
اجملدال .وأ ددارت إ السدمات املبتكددرة للددورة ااامسددة لجتمداع اادرباء املتعددد السددنوات ،م دددة علددى
أة الدددورة ددتدت و ددس معيددار جديددد للقيمددة املضددافة للركيددزة الثالثددة لألونكتدداد .وقالددت إة حكومددات
كثالة اخت،ت تدابال است ابة لكوفيد ،19-مما قد ي دت إ خمفات مس اللتزامات املوسعة املدرجة يف
رصيد اتيل القدمي من التفاقات الدولية لمستثمار ،حسب طليل األونكتاد .ورحبت بقيام األونكتداد
رتددم .أداة جديدددة  -هددحت أداة تسدريس إصددمح اتفددا .السددتثمار الدددوة  -لدددعم البلددداة يف إصددمح
معاهدات اتيل القدمي.
وأعرب عدد من املندوب عن تقديرهم للمساعدة ال يقدمتا األونكتاد يف ه،ا اجملال .وأبرز
-6
عدددد م ددنتم احلاج ددة إ مواص ددلة إج دراءات الص ددمح ،ل س دديما يف ت ددل اتائح ددة .ودع دوا إ تعزي ددز ه دد،ا
العمل ،مبا يف ملس من خمل نتائج الدورة ااامسة ع رة مل متر األمم املتحدة للت ارة والتنمية.
وأبرز بعض أعضاء الفريق وعدد من املندوب أتثال جائحة كوفيد 19-على امل سسات البالغة
-7
الصغر وامل سسات الصدغالة واملتوسدلة ،م دددين علدى أةيدة طقيدق انتعداق دامل ومسدتدام ،مت ديا مدس
خلة التنمية املستدامة لعام  .2030و دد اارباء يف املناق ة ب كل عام على إجراءات السياسة العامدة
يف ددال م ابل د ة ددا احلاج ددة إ بن دداء الق دددرات وإ قي ددام امل سس ددات البالغ ددة الص ددغر وامل سس ددات
الصددغالة واملتوسددلة احل ددم ورائدددت األعمددال موت االفيددات الضددعيفة بتلددوير املتددارات .ولحددي بعددض
املندوب أة ال ركات ال متتلدس التكنولوجيدات الرقميدة أكثدر قددرة علدى الصدمود ،وأوصدوا بتقددمي دعدم
كلددحت لرائدددت األعمددال املبتك درين يف املراحددل املبكددرة يف البلددداة الناميددة ،م ددالين إ أة رمكددا م إ دداد
حلددول للتحدددايت الجتماعيددة والبي يددة .وأ ددار املندددوبوة أيضددا إ أةيددة القيددام ،ابلتنسدديق مددس أصددحاب
املصدلحة يف النظدام اليكولدوجحت ،ابعتمداد اسد اتي يات وتنيدة تويلدة األجدل لدرايدة األعمدال تركدز علدى
الف ددات الض ددعيفة .وس ددلط من دددوب ضخ ددر الض ددوء عل ددى العم ددل م ددن أج ددل و ددس إت ددار لألعم ددال الت اري ددة
وحقو .النساة.
واعد د ا العديد ددد مد ددن املند دددوب رتد ددار األونكتد دداد املتعلد ددق بسياسد ددات تنظد دديم امل د دداريس ورحبد دوا
-8
ابلصيغة احملدثة املقبلدة ،كمدا أعربدوا عدن تقدديرهم لدربلمج إمربيتيدس .ودعدوا إ تعزيدز هد،ا العمدل ،مبدا يف
ملس من خمل نتائج الدورة ااامسة ع رة للم متر.
وأ ار أحد أعضداء الفريدق إ أة سياسدات العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار ،لكدحت تكدوة وثيقدة
-9
الص ددلة اه ددداا التنمي ددة املس ددتدامة ،ددب أة يت دداوز تركيزه ددا املس دداةة يف النم ددو القتص ددادت فق ددط وأة
ي ددمل البتك ددار ال دد،ت يرم ددحت إ طقي ددق أه ددداا التنميددة املس ددتدامة .وينبغ ددحت أة تزي ددد املب ددادرات املتعلق ددة
ابلسياسات من تنوع أصدحاب املصدلحة ،كمدا ينبغدحت أة تصدبا أهدداا التنميدة املسدتدامة التدار العدام
لسياس ددات العل ددم والتكنولوجي ددا والبتك ددار ال د طركت ددا رايدة األعم ددال ،مب ددا يف مل ددس م ددن خ ددمل عنص ددر
جنساين قوت .وأ اا أة التعاوة ب وكدالت األمدم املتحددة هدو مفتداح العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار
ال،ت يركز على طقيق أهداا التنمية املستدامة.
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 -10ولقد د د أح د ددد املند د دددوب م د ددا لسياسد د ددات األونكت د دداد وعملد د ددىل لبن د دداء القد د دددرات يف د ددال العلد د ددم
والتكنولوجي د ددا والبتك د ددار م د ددن دور يف طدي د ددد السياس د ددات الوتنيد د ة لبل د دددا يف د ددال العل د ددم والتكنولوجي د ددا
والبتكددار .وأو ددا مندددوب ضخددر أة عدددم اليقد القتصددادت الندداجم عددن اتائحددة قددد أثددر علددى أن ددلة
العلد ددم والتكنولوجيد ددا والبتكد ددار .وأ د ددار مند دددوب ضخد ددر إ أة األونكتد دداد واصد ددل العمد ددل يف د ددال العلد ددم
والتكنولوجيا والبتكار أثناء انت ار اتائحة ،دعما الة عام  ،2030و س على مواصلة ه،ا العمل.
وأ ار مندوب ضخر إ عمل األونكتاد يف إثيوبيا فيما يتعلق ابلس اتي ية الوتنية للبلد يف دال العلدم
والتكنولوجيددا والبتكددار و د س األونكتدداد علددى اعتمدداد جدددول أعمددال العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار يف
لس الت ارة والتنمية والدورة ااامسة ع رة للم متر.
 -11ولق أحد املندوب احلاجة إ است اابت عاملية لتعزيز رايدة األعمال البتكارية يف أوساط
النسد دداء وال د ددباب مد ددن أجد ددل طقيد ددق نتد ددائج مسد ددتدامة .وأ د ددارت مندوبد ددة أخد ددرأ إ تعد دداوة بلد دددها مد ددس
األونكتد دداد ،ممد ددا أدأ إ و د ددس اسد د اتي ية وتنيد ددة تويلد ددة األجد ددل لمبتكد ددار .وقالد ددت إة العمد ددل المئد ددق
والبتك ددار م ددن األه ددداا ارام ددة .ومك ددر من دددوب ضخ ددر أة أوغن دددا وغاله ددا م ددن أق ددل البل ددداة ي دوا تتع ددرض
ب ددكل متزايددد الددر التخلددف عددن الركددب بسددبب جائحددة كوفيددد .19-وأعددرب عددن تقددديرا لسددتعراض
األونكت دداد سياس ددات العل ددم والتكنولوجي ددا والبتك ددار يف أوغن دددا وأن ددلة بن دداء الق دددرات .وق ددال إة ه دد،ا
األن لة تتللب دعما مستمرا من الدول األعضاء والوكالت املاحنة .وأ ار مندوب ضخر أيضدا إ أة
عمل األونكتاد يف ال العلم والتكنولوجيا والبتكار يستم مسداةة رئيسدية يف سياسدات بلددا يف دال
العلم والتكنولوجيا والبتكار والتنمية املستدامة.

اثنيا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب
(البند  1من جدول األعمال)

 -12وفقدا ألحكددام مقددرر اتمعيددة العامدة لألمددم املتحدددة  544/74املد ر  27ضمار/مددار  ،2020مت،
عن تريق إجراء عدم اع اض اختتم يف  18أيلول/سبتمرب  ،2020انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثامنة
لجتمدداع اادرباء املتعدددد السددنوات املعددة ابلسددتثمار والبتكددار ورايدة األعمددال مددن أجددل بندداء القدددرات
النتاجيددة والتنميددة املسددتدامة .ويف اتلسددة العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف  21أيلول/سددبتمرب  ،2020أكددد
الدرئيس املنتخدب انتخداب السدديد رااول فارغدا خدواريز (املكسديس) رئيسددا والسديدة سدارة نصدر (لبندداة)
لئبة للرئيس  -مقررة للدورة الثامنة لجتماع اارباء املتعدد السنوات.

ابء -إقرار جدول األعمال

(البند  2من جدول العمال)

 -13يف اتل دس د ة العامد ددة الفتتاحيد ددة أيضد ددا ،املعقد ددودة يف  21أيلول/سد ددبتمرب  ،2020أ د ددار رئد دديس اجتمد دداع
اادرباء املتعدددد السددنوات إ أة جدددول األعمددال امل قددت للدددورة الثامنددة ( )TD/B/C.II/MEM.4/22قددد اعتمددد
من خمل إجراء عدم اع اض اختتم يف  18أيلول/سبتمرب  .2020ومن مث ،كاة جدول األعمال كما يلحت
-1
-2
-3
-4
GE.20-14732

انتخاب أعضاء املكتب.
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.
الستثمار والبتكار ورايدة األعمال من أجل التنمية.
اعتماد تقرير الجتماع.
5
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جيم -تقرير االجتماع

(البند  4من جدول األعمال)

 -14يف اتلسددة العامددة ااتاميددة أيضددا ،املعقددودة يف  21أيلول/سددبتمرب  ،2020أمة اجتمدداع اادرباء املتعدددد
الس ددنوات املع ددة ابلس ددتثمار والبتك ددار ورايدة األعم ددال م ددن أج ددل بن دداء الق دددرات النتاجي ددة والتنمي ددة املس ددتدامة
لنائب الرئيس  -املقرر ،طت سللة الرئيس ،بو س الصيغة النتائية للتقرير بعد اختتام الجتماع.
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املرفق
احلضور*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد
الطاد الروسحت
إثيوبيا
أمربي اة
إسبانيا
إكوادور
أملانيا
إندونيسيا
أنغول
أوغندا
إيراة (مجتورية  -السممية)
إيلاليا
ابكستاة
برابدو
بل يكا
بنغمدي
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بيمرو
تركيا
ت يكيا
توغو
تونس
اتبل األسود
اتزائر
اتمتورية الدومينيكية
اتمتورية العربية السورية
مجتورية تنزانيا املتحدة
جنوب السوداة
دولة فلسل

زامبيا
زمبابوت
السوداة
سي يل
الص
العرا.
عماة
غامبيا
غواتيمال
فانواتو
فرنسا
الفلب
فنزويم (مجتورية  -البوليفارية)
الكامالوة
كوت ديفوار
الكونغو
الكويت
لبناة
املغرب
املكسيس
مموت
اململكة العربية السعودية
موري يو
لميبيا
النمسا
ني الاي
نيكاراغوا
هنغاراي

__________

*
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-2

وحضر الدورة ممثلوة للمنظمات احلكومية الدولية التالية
الصندو .امل ك للسلس األساسية
فريق الدراسة الدوة للملاط
منظمة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط ارادئ

-3

وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ممثلة يف الدورة
منظمة األغ،ية والزراعة لألمم املتحدة
منظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية

-4

وحضر الدورة ممثلوة للمنظمات احلكومية الدولية التالية

الف ة العامة
املبادرة الثقافية
معتد التنظيم والتنافس التابس لل معية الدولية لوحدة وثقة املستتلك
ال بكة الدولية لتوحيد تادات التعليم العاة
املنظمة الكامالونية للنتوض ابلتعاوة القتصادت الدوة
منظمة القرية السويسرية

8

GE.20-14732

