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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املـشاريع        
   والتنمية املستدامةمن أجل بناء القدرات اإلنتاجية

  ثانيةالدورة ال
  ٢٠١٤ مارس/آذار ٢١-١٧جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  وتنظيم العملجدول األعمال إقرار 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
   وتنظيم العملإقرار جدول األعمال  -٢
الـسياسات  أطر  : جل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة       من أ  االبتكار  -٣

  األساسيةوالقدرات واألدوات 
  . االجتماعتقريراعتماد   -٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االسـتثمار واالبتكـار         يوصى بأن ينتخب      -١
 -رئيساً ونائباً للـرئيس      وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة        

  .مقرراً

  ٢البند     
   وتنظيم العملإقرار جدول األعمال

 يف   اخلرباء املتعـدد الـسنوات     جتماعاملؤقت للدورة الثانية ال   يرد جدول األعمال      -٢
  .االجتماعموعد أقصاه أسبوع قبل انعقاد  وسُيتاح برنامج مفصل يف. ل أعالهالفصل األو

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

  ٣البند     
أطـر  :  من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنميـة املـستدامة          االبتكار    

  األساسيةوالقدرات السياسات واألدوات 
لتنفيذية اخلامسة واخلمـسني املعقـودة يف       حدد جملس التجارة والتنمية، يف دورته ا        -٣
االسـتثمار   الجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن       ، موضوع الدورة الثانية   ٢٠١٢ عام

  .  والتنمية املستدامةاإلنتاجيةاملشاريع من أجل بناء القدرات وتنظيم واالبتكار 
يها املكتب املوسع    باختصاصات اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات اليت وافق عل        وعمالً  -٤

، سيناقش اخلرباء الكيفية الـيت      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١جمللس التجارة والتنمية يف     
وسـيوىل  .  النامية سياسات ابتكار تالئم احتياجاهتا وبيئتها احملددة       البلدانميكن أن تضع هبا     

األولوية من أجل   اهتمام خاص للقدرات اليت ميكن أن تركّز عليها البلدان النامية على سبيل             
حتسني األداء االبتكاري على صعيد الشركة وعلى صعيد االقتصاد ككل، وللدور الذي ميكن    

القـدرات يف جمـال العلـم والتكنولوجيـا         تنمية  ي يف   أن يؤديه التعاون اإلقليمي واألقاليم    
لِّقـة  املتعخمتلـف األدوات    وسيناقش االجتماع أيضا جتربة البلدان النامية بشأن        . واالبتكار

مثل متويل االبتكار، واحلـوافز الـضريبية، واجملّمعـات واحلاضـنات           (بسياسات االبتكار   
التكنولوجية، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعـاون بـني قطـاع األعمـال            
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هذا السياق،   ويف. مع اجملاالت السياساتية األخرى   إقامتها   اليت ينبغي    والروابط،  )واألكادمييني
املتعلِّقة بـالعلم والتكنولوجيـا      جعل القدرات     دور سالسل القيمة العاملية يف     سُيبحث أيضاً 

 التنافـسية على حتسني قـدرهتا     الصناعة احمللية   ساعدة  مل أداة لدعم التنمية الوطنية و     واالبتكار
  )).ع(٥٦رة والية الدوحة، الفق ( يف جمال تنويع الصادرات النامية جهود البلدانولتطوير

ناقـشة   م احملددة أعـاله   اخلرباء أن يناقشوا جماالت القضايا الرئيسية        وسُيطلَب إىل   -٥
مستفيضة وأن ُيضيفوا إليها، وأن يوجهوا االنتباه بصفة خاصة إىل رؤى البلدان النامية أثنـاء           

فيما  رى تسليط الضوء على دواعي قلق واعتبارات مستقبلية أخ         اخلرباء أيضاً  وقد يودّ  .النقاش
  .يتعلق مبوضوع االبتكار من أجل بناء القدرات وحتقيق التنمية املستدامة

يف الثغـرات  " قـضايا بعنـوان   مذكرةنة األونكتاد  أما أعدتوتيسرياً للمناقشات،   -٦
األدوات تطـور   العلم والتكنولوجيا واالبتكـار، والبيئـة الـسياساتية، و        املتعلقة ب القدرات  

القضايا دور القدرات يف جمال العلـم       مذكرة  وتتناول  . "ية املستدامة تحقيق التنم لالسياساتية  
والتكنولوجيا واالبتكار، والبيئة السياساتية، واالجتاهـات الراهنـة يف األدوات الـسياساتية        

 وعلى وجه التحديـد،     .املستخدمة لتدعيم القدرات التكنولوجية واالبتكارية للبلدان النامية      
 هتيئة بيئة مالئمة لالبتكار يف البلدان النامية، وتعـرض الثغـرات            القضايا أمهية مذكرة  تربز  

خـصائص البيئـة    بعـض   الرئيسية احملددة على مستوى القدرات يف هذه البلدان، وتصف          
السياساتية اليت يتعني على البلدان النامية أن تتصدى فيها ملا تواجهه من حتديات يف جمال العلم 

  .والتكنولوجيا واالبتكار
ح وسـُتتا .  املوضوع قيد املناقشة   إعداد ورقات موجزة بشأن   ع اخلرباء على    شجَُّيو  -٧

   .ني ترد هبماهذه الورقات يف االجتماع بالصيغة واللغة اللت
  الوثائق

TD/B/C.II/MEM.4/5         الثغرات يف القدرات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيـا
واالبتكار، والبيئة الـسياساتية، وتطـور األدوات       

  اساتية لتحقيق التنمية املستدامةالسي

  ٤البند     
  تقرير االجتماعاعتماد 

 اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن يقوم، حتت إشراف الـرئيس، بإعـداد              يودقد    -٨
سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنـة االسـتثمار         و. التقرير النهائي بعد اختتام االجتماع    

  .القادمةواملشاريع والتنمية يف دورهتا 

        


