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 مقدمة  

                                                                              ع قددددت الددددورة الثامندددة لجتمددداع اادددرباء املتعددددد السدددنوات ب ددددة السدددتثمار والبتكدددار ورايدة  
 21األعمددال مددن أجددل بندداء القدددرات النتاجيددة والتنميددة املسددتدامة يف قصددر األمددم  نيددف، سويسددرا، يف 

 مب اركة حضورية وعن بعد.  2020أيلول/سبتمرب 

 موجز الرئيس -     أوال   

  االبتكار ورايدة األعمال من أجل التنمية االستثمار و  -ألف 
 من جدول األعمال(  3)البند 

 العروض االفتتاحية  -1 

قدددم مدددير  ددعبة السددتثمار ورايدة األعمددال يف األونكتدداد املسددائل الرئيسددية والنا دد ة يف  ددال  -1
السدددتثمار ورايدة األعمدددال مدددن أجدددل التنميدددة. ولحدددي أة الواقدددس اتديدددد يددددعو إ  و دددس اسددد اتي ية 

د بصدددددد جديدددددة لمسددددتثمار والتنميددددة وإ  إعلدددداء األولويددددة لددددرايدة األعمددددال، فد ددددار إ  أة األونكتددددا
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 

كلدة  دبكة النتدال الدوليدة. اتديدة، و رورة الستدامة، وصعود النزعة القومية القتصدادية، وإعدادة هي
                                                                                   واستلزمت الجتاهدات الكدربأ اسد اتي يات إيائيدة جديددة، ل سديما ابلنسدبة أل دد الف دات  دعفا  الد  

 أتثرت ب كل غال متناسب. 

ولددد،لس، سدددي رت طدددديو إتدددار األونكتددداد املتعلددددق بسياسدددات السدددتثمار مدددن أجدددل التنميددددة  -2
لصمود والروابط من خمل تعزيز اس اتي يات التصدير القليمية املستدامة للسماح بتعزيز القدرة على ا

القائمددة علددى سمسددل القيمددة  وإن دداء نظددام إيكولددوجحت جديددد مددن خددمل طددديو البنيددة التحتيددة علددى 
الصدددعيدين القليمدددحت ودوة القليمدددحت  وبنددداء قددددرات إنتاجيدددة ديناميكيدددة  وو دددس اسددد اتي يات جديددددة 

علحت األولوية لقلاعدات أهدداا التنميدة املسدتدامة. وعلدى الصدعيد الددوة، لت  يس وتيسال الستثمار ت
مددن األةيددة مبكدداة التع يددل بعمليددة إصددمح يددومل اتفددا. السددتثمار الدددوة. وسددالكز  إتددار سياسددات 

لألونكتددداد علدددى النتعددداق القتصدددادت مدددن أجدددل طقيدددق يدددو  دددامل ابسدددتتداا   0-2تنظددديم امل ددداريس 
 .                    الف ات األكثر  عفا  

ونيابددددة عددددن مدددددير  ددددعبة التكنولوجيددددا واللوجسددددتيات يف األونكتدددداد، أكددددد رئدددديس فددددرع العلددددوم  -3
والتكنولوجيددددا وتكنولوجيددددا املعلومددددات والتصددددالت يف ال ددددعبة أة العلددددم والتكنولوجيددددا والبتكددددار أمددددور 

 (19-كوفيدد) 2019  وأة مرض فدالو  كدورول لعدام 2030أساسية لتحقيق خلة التنمية املستدامة لعام 
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  

تريددق بندداء القدددرات. ويف  ددال السياسددات، مددن    والتكنولوجيددا والبتكددار متددم ولكنددىل اتددال إ  الدددعم عددن 
املتددم توسدديس نلددا. البتكددار وفتمددىل مددن أجددل ابتكددار مفتددوح و ددامل واجتمدداعحت. وأ دداا أة ال ددراكات  

 الدولية هحت مفتاح الوصول إ  التكنولوجيا ومواجتة طدايت أهداا التنمية املستدامة. 
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 املناقشة -2 

أعضدداء يف إتددار هدد،ا البنددد مددن جدددول األعمددال. وكددداة قدداد املناق ددة فريددق م لددف مددن ثمثددة  -4
مقدرر الددورة السادسدة، ولئدب  -لئدب رئديس مقدرر الددورة ااامسدة، و  -                          الفريق م لفا  من لئدب رئديس 

مقدددرر الددددورة السدددابعة لجتمددداع اادددرباء املتعددددد السدددنوات املعدددة ابلسدددتثمار والبتكدددار ورايدة  -رئددديس 
 لقدرات النتاجية والتنمية املستدامة.األعمال من أجل بناء ا

وقدددمت إحدددأ أعضدداء الفريددق إحاتددة للخددرباء عددن العمددل املتعلددق رصددمح اتفددا. السددتثمار  -5
                                                                                      الدددوة. وقالددت إة وسددة وسددبع  بلدددا  اسددتفاد مددن امل ددورة السياسدداتية الدد  أسددداها األونكتدداد يف هدد،ا 

امسددة لجتمداع ااددرباء املتعددد السددنوات، م دددة علددى اجملدال. وأ ددارت إ  السدمات املبتكددرة للددورة اا
أة الدددورة  ددتدت و ددس معيددار جديددد للقيمددة املضددافة للركيددزة الثالثددة لألونكتدداد. وقالددت إة حكومددات  

، مما قد ي دت إ  خمفات مس اللتزامات املوسعة املدرجة يف 19-كثالة اخت،ت تدابال است ابة لكوفيد
اقات الدولية لمستثمار، حسب طليل األونكتاد. ورحبت بقيام األونكتداد رصيد اتيل القدمي من التف

لدددعم البلددداة يف إصددمح  -هددحت أداة تسددريس إصددمح اتفددا. السددتثمار الدددوة  -رتددم. أداة جديدددة 
 معاهدات اتيل القدمي.

ل. وأبرز وأعرب عدد من املندوب  عن تقديرهم للمساعدة ال  يقدمتا األونكتاد يف ه،ا اجملا -6
عدددد مدددنتم احلاجدددة إ  مواصدددلة إجدددراءات الصدددمح، ل سددديما يف تدددل اتائحدددة. ودعدددوا إ  تعزيدددز هددد،ا 

 العمل، مبا يف ملس من خمل نتائج الدورة ااامسة ع رة مل متر األمم املتحدة للت ارة والتنمية.

امل سسات البالغة على  19-وأبرز بعض أعضاء الفريق وعدد من املندوب  أتثال جائحة كوفيد -7
                                                                                   الصغر وامل سسات الصدغالة واملتوسدلة، م دددين علدى أةيدة طقيدق انتعداق  دامل ومسدتدام، مت ديا  مدس 

و دد اارباء يف املناق ة ب كل عام على إجراءات السياسة العامدة  .2030خلة التنمية املستدامة لعام 
م امل سسدددات البالغدددة الصدددغر وامل سسدددات يف  دددال  م ابلددد  ةدددا  احلاجدددة إ  بنددداء القددددرات وإ  قيدددا

الصددغالة واملتوسددلة احل ددم ورائدددت األعمددال موت االفيددات الضددعيفة بتلددوير املتددارات. ولحددي بعددض 
بتقددمي دعدم   صدوااملندوب  أة ال ركات ال  متتلدس التكنولوجيدات الرقميدة أكثدر قددرة علدى الصدمود، وأو 

ملبكددرة يف البلددداة الناميددة، م ددالين إ  أة رمكددا م إ دداد كلددحت لرائدددت األعمددال املبتكددرين يف املراحددل ا
                                                                                       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 

وسدددلط منددددوب ضخدددر الضدددوء علدددى العمدددل مدددن أجدددل و دددس إتدددار لألعمدددال الت اريدددة  الف دددات الضدددعيفة.
 وحقو. النساة.

واعدددد ا العديددددد مددددن املندددددوب  رتددددار األونكتدددداد املتعلددددق بسياسددددات تنظدددديم امل دددداريس ورحبددددوا  -8
مبدا يف ابلصيغة احملدثة املقبلدة، كمدا أعربدوا عدن تقدديرهم لدربلمج إمربيتيدس. ودعدوا إ  تعزيدز هد،ا العمدل، 

 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
الصدددلة اهدددداا التنميدددة املسدددتدامة،  دددب أة يت ددداوز تركيزهدددا املسددداةة يف النمدددو القتصدددادت فقدددط وأة 

طقيدددق أهدددداا التنميددة املسدددتدامة. وينبغدددحت أة تزيدددد املبدددادرات املتعلقدددة  ي ددمل البتكدددار الددد،ت يرمدددحت إ 
ابلسياسات من تنوع أصدحاب املصدلحة، كمدا ينبغدحت أة تصدبا أهدداا التنميدة املسدتدامة التدار العدام 
لسياسدددات العلدددم والتكنولوجيدددا والبتكدددار الددد  طركتدددا رايدة األعمدددال، مبدددا يف ملدددس مدددن خدددمل عنصدددر 

 اا أة التعاوة ب  وكدالت األمدم املتحددة هدو مفتداح العلدم والتكنولوجيدا والبتكدار جنساين قوت. وأ
 ال،ت يركز على طقيق أهداا التنمية املستدامة.
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ولقددددد  أحدددددد املندددددددوب  مدددددا لسياسددددددات األونكتددددداد وعملددددددىل لبنددددداء القدددددددرات يف  دددددال العلددددددم  -10
ة لبلددددددا يف  دددددال العلدددددم والتكنولوجيدددددا والتكنولوجيدددددا والبتكدددددار مدددددن دور يف طديدددددد السياسدددددات الوتنيددددد 

والبتكددار. وأو ددا مندددوب ضخددر أة عدددم اليقدد  القتصددادت الندداجم عددن اتائحددة قددد أثددر علددى أن ددلة 
العلددددم والتكنولوجيددددا والبتكددددار. وأ ددددار مندددددوب ضخددددر إ  أة األونكتدددداد واصددددل العمددددل يف  ددددال العلددددم 

، و  س على مواصلة ه،ا العمل. 2030            ما  الة عام والتكنولوجيا والبتكار أثناء انت ار اتائحة، دع
وأ ار مندوب ضخر إ  عمل األونكتاد يف إثيوبيا فيما يتعلق ابلس اتي ية الوتنية للبلد يف  دال العلدم 
والتكنولوجيددا والبتكددار و دد س األونكتدداد علددى اعتمدداد جدددول أعمددال العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار يف 

 ة والدورة ااامسة ع رة للم متر. لس الت ارة والتنمي

ولق  أحد املندوب  احلاجة إ  است اابت عاملية لتعزيز رايدة األعمال البتكارية يف أوساط  -11
النسدددداء وال ددددباب مددددن أجددددل طقيددددق نتددددائج مسددددتدامة. وأ ددددارت مندوبددددة أخددددرأ إ  تعدددداوة بلدددددها مددددس 

ألجددددل لمبتكددددار. وقالددددت إة العمددددل المئددددق األونكتدددداد، ممددددا أدأ إ  و ددددس اسدددد اتي ية وتنيددددة تويلددددة ا
                                                                                   والبتكدددار مدددن األهدددداا ارامدددة. ومكدددر منددددوب ضخدددر أة أوغنددددا وغالهدددا مدددن أقدددل البلدددداة يدددوا  تتعدددرض 

وأعددرب عددن تقددديرا لسددتعراض  .19-ب ددكل متزايددد الددر التخلددف عددن الركددب بسددبب جائحددة كوفيددد
نددددا وأن دددلة بنددداء القددددرات. وقدددال إة هددد،ا األونكتددداد سياسدددات العلدددم والتكنولوجيدددا والبتكدددار يف أوغ

                                                                                       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 

 نمية املستدامة.العلم والتكنولوجيا والبتكار والت

 املسائل التنظيمية -      اثنيا   

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

، مت، 2020ضمار/مددار   27املدد ر   74/544                                           وفقدا  ألحكددام مقددرر اتمعيددة العامدة لألمددم املتحدددة  -12
، انتخاب أعضاء مكتب الدورة الثامنة 2020أيلول/سبتمرب  18                                 عن تريق إجراء عدم اع اض اخت تم يف 

لجتمدداع ااددرباء املتعدددد السددنوات املعددة ابلسددتثمار والبتكددار ورايدة األعمددال مددن أجددل بندداء القدددرات 
، أكددد 2020أيلول/سددبتمرب  21دة يف النتاجيددة والتنميددة املسددتدامة. ويف اتلسددة العامددة الفتتاحيددة املعقددو 

                                                                                        الدرئيس املنتخدب انتخداب السدديد رااول فارغدا  خدواريز )املكسديس( رئيسددا  والسديدة سدارة نصدر )لبندداة( 
 مقررة للدورة الثامنة لجتماع اارباء املتعدد السنوات. -لئبة للرئيس 

  إقرار جدول األعمال  -ابء 
 من جدول العمال( 2)البند 

، أ ددددار رئدددديس اجتمدددداع  2020أيلول/سددددبتمرب    21                                     ة العامددددة الفتتاحيددددة أيضددددا ، املعقددددودة يف  يف اتلسدددد  -13
           قددد اعت مددد    ( TD/B/C.II/MEM.4/22) ااددرباء املتعدددد السددنوات إ  أة جدددول األعمددال امل قددت للدددورة الثامنددة  

 ومن مث، كاة جدول األعمال كما يلحت    . 2020أيلول/سبتمرب    18                                  من خمل إجراء عدم اع اض اخت ت م يف  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2 

 الستثمار والبتكار ورايدة األعمال من أجل التنمية. -3 

 اعتماد تقرير الجتماع. -4 
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  تقرير االجتماع  -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

، أمة اجتمدداع ااددرباء املتعدددد  2020أيلول/سددبتمرب    21                                         يف اتلسددة العامددة ااتاميددة أيضددا ، املعقددودة يف   -14
السدددنوات املعدددة ابلسدددتثمار والبتكدددار ورايدة األعمدددال مدددن أجدددل بنددداء القددددرات النتاجيدددة والتنميدددة املسدددتدامة  

 املقرر، طت سللة الرئيس، بو س الصيغة النتائية للتقرير بعد اختتام الجتماع.   -الرئيس  لنائب  
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 املرفق 

 *احلضور  

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -1

 زامبيا  الطاد الروسحت 
 زمبابوت  إثيوبيا 

 السوداة  أمربي اة 
 سي يل  إسبانيا 
 الص   إكوادور 
 العرا.  أملانيا 

 عماة إندونيسيا 
 غامبيا  أنغول 
 غواتيمال  أوغندا 

 فانواتو  السممية(  -إيراة )مجتورية 
 فرنسا  إيلاليا 

 الفلب   ابكستاة 
 البوليفارية(  -فنزويم )مجتورية  برابدو  
 الكامالوة  بل يكا 

 كوت ديفوار   بنغمدي  
 الكونغو  القوميات( املتعددة  -بوليفيا )دولة 

 الكويت  بيمرو  
 لبناة  تركيا 

 املغرب  ت يكيا 
 املكسيس توغو 
 مموت  تونس 

 اململكة العربية السعودية  اتبل األسود 
 موري يو   اتزائر 

 لميبيا  اتمتورية الدومينيكية 
 النمسا  اتمتورية العربية السورية 
 ني الاي  مجتورية تنزانيا املتحدة 

 نيكاراغوا  السوداة جنوب 
 هنغاراي  دولة فلسل  

__________ 

 . TD/B/C.II/MEM.4/INF.8  تتضمن قائمة احلضور ه،ا امل ارك  املس ل . ولمتمع على قائمة امل ارك ، انظر الوثيقة  * 
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 وحضر الدورة ممثلوة للمنظمات احلكومية الدولية التالية  -2

 الصندو. امل  ك للسلس األساسية

 فريق الدراسة الدوة للملاط

 منظمة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط ارادئ

                         التالية مم ثلة  يف الدورة وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية  -3

 منظمة األغ،ية والزراعة لألمم املتحدة

 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 وحضر الدورة ممثلوة للمنظمات احلكومية الدولية التالية  -4

 الف ة العامة

 املبادرة الثقافية

 التنظيم والتنافس التابس لل معية الدولية لوحدة وثقة املستتلك معتد 

 ال بكة الدولية لتوحيد  تادات التعليم العاة

 املنظمة الكامالونية للنتوض ابلتعاوة القتصادت الدوة

 منظمة القرية السويسرية

    


