
 

(A)   GE.13-50130    110313    110313 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  امسةالدورة اخل
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  يم العملإقرار جدول األعمال وتنظ

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظـيم         تقرير    )أ(
  نتاجية والتنمية املستدامةاملشاريع من أجل بناء القدرات اإل

 اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص         تقرير    )ب(
  يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية

  تشجيع تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية  -٤
  االستثمار واالبتكار والتكنولوجيا يف خدمة التنمية  -٥
  وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع   -٦
  مسائل أخرى  -٧
  .اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -٨

 TD/B/C.II/19  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

18 February 2013 
Arabic 
Original: English 



TD/B/C.II/19 

GE.13-50130 2 

 شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

أنشأ اتفاق أكرا الذي اعُتمد يف األونكتاد الثاين عشر جلنة االسـتثمار واملـشاريع                -١
  : على ما يلي٢٠٢وتنص الفقرة . والتنمية

سُتسند إىل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية والية جلنة سابقة هي جلنة          ...   
االستثمار والتكنولوجيا والقضايا املالية ذات الصلة، كما ستتوىل املـسؤولية عـن            
قضايا املشاريع وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت كانت ُمـسندة إىل جلنـة            

  .يع وتيسري األعمال التجارية والتنميةسابقة هي جلنة املشار
  : من اتفاق أكرا على ما يلي٢٠٣وتنص الفقرة   -٢

ستتمثل نتائج دورات اللجنتني يف استنتاجات متفق عليها مـستمدة مـن              
احلوار السياسايت ويف توصيات ُتقدم إىل األمانة يتم التوصل إليها يف املدة املقـررة              

الستنتاجات والتوصيات مركّزة ومقتضبة وذات     وينبغي أن تكون هذه ا    ... للدورة  
صلة مباشرة جبدول أعمال الدورة وينبغي أن ُتقدم إسهامات يف ُركـين البحـث              

  ...والتحليل والتعاون التقين 
  : من اتفاق أكرا أيضاً على ما يلي٢٠٦ة وتنص الفقر  -٣

 الـيت   الوثائق املوضـوعية  : اجتماعات اللجنتني إىل اإلسهامات التالية    ستستند    
، واليت تعرض وجهة نظر األمانة وتوصياهتا باالستناد إىل عملها يف جمـايل             األمانةُتعدها  

البحث والتحليل؛ وتقارير اجتماعات اخلرباء؛ وإسهامات الشبكة العاملية ملراكز البحوث          
  ... اع اخلاص؛ وتقارير أنشطة األمانةاملتخصصة، واجملتمع املدين، والقط

  ١البند     
  عضاء املكتبانتخاب أ

 من النظام الداخلي للجان الرئيسية جمللس التجارة والتنمية، تنتخب          ١٨مادة  لوفقاً ل   -٤
اللجنة من بني ممثلي أعضائها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً، واضعة يف اعتبارها احلاجة         

 مكتـب   تـألف  من النظام الداخلي، ي    ١٩ووفقاً للمادة   . إىل ضمان التوزيع اجلغرايف العادل    
قائمتني ألف وجيم جمتمعـتني،     أربعة أعضاء من ال   : اللجنة من سبعة أعضاء على النحو التايل      

 من القائمة باء وعضو من القائمة دال، وهي القوائم املشار إليها يف مرفـق قـرار                 وعضوان
  .بصيغته املعّدلة) ١٩-د(١٩٩٥عامة اجلمعية ال

األونكتاد التاسع، سيتشكل مكتـب هـذه       وعليه، فعمالً بدورة التناوب املقررة بعد         -٥
الرئيس من القائمة دال؛ واملقرر من القائمة ألف؛        : الدورة من دورات اللجنة على النحو التايل      

  . وثالثة نواب للرئيس من القائمتني ألف وجيم جمتمعتني؛ ونائبان للرئيس من القائمة باء
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جدول أعمال الدورة اخلامسة للجنة االستثمار واملـشاريع والتنميـة وفقـاً            أُِعد    -٦
أكرا وبالصيغة اليت وافق عليها جملس التجارة والتنميـة يف دورتـه              من اتفاق  ٢٠٤ للفقرة

  ).TD/B/EX(55)/4(التنفيذية اخلامسة واخلمسني 
يـوم منـها    وفيما يتعلق بتنظيم العمل، ستستمر دورة اللجنة مخسة أيام ُيخصص             -٧

وتركز األيام الثالثة األوىل على بنود جدول األعمال املوضـوعية،          . للمشاورات غري الرمسية  
وبعد توقف ملدة   . اليت تتضمن موضوعني والنظر يف تقارير اجتماعات اخلرباء وخطط عملها         

مال يوم، ستتناول اللجنة يف اليوم األخري من الدورة القضايا املؤسسية املدرجة يف جدول األع             
  . وتعتمد أية نتائج ُيتفق عليها

 الوثائق

TD/B/C.II/19 األعمال املؤقت وشروحهجدول  

  ٣البند     
  تقارير اجتماعات اخلرباء 

 اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن االسـتثمار          تقرير) أ(ُستنظر اللجنة يف      -٨
 عـن دورتـه     نمية املستدامة واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والت        

اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص   تقرير  ) ب(األوىل؛ و 
يف مسألة  ) أ(وقد نظر االجتماع املذكور يف البند الفرعي        . يف التجارة والتنمية يف البلدان النامية     

  .التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر
  قالوثائ

TD/B/C.II/MEM.4/3  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار       تقرير 
واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بنـاء القـدرات         

   عن أعمال دورته األوىلاإلنتاجية والتنمية املستدامة
TD/B/C.II/EM.3/3    اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بـني        تقرير

خلـاص يف التجـارة والتنميـة يف        القطاعني العـام وا   
  النامية البلدان

  ٤البند     
  تشجيع تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية

ال تزال األزمة املالية العاملية وعواقبها ُتحِدث آثاراً خطرية على تنميـة املـشاريع يف                 -٩
. نظـيم املـشاريع   البلدان النامية وتفضي إىل تطورات جديدة يف جمال سياسات املنـشآت وت           



TD/B/C.II/19 

GE.13-50130 4 

 ، من واليـة   ٤من املوضوع الفرعي    ) م(و) ح(و) ز(٦٥واستجابة إىل الوالية املبينة يف الفقرة       
الدوحة، سوف تناقش اللجنة التحديات والتدابري السياساتية، مبا يف ذلك من منظور اإلطـار   

ة وتدعيم قـدرة    اجلديد لسياسات تنظيم املشاريع، بغية تعزيز القدرة اإلنتاجية للبلدان النامي         
  .منشآهتا على جماهبة األزمة العاملية وحتديات املستقبل

وعلى الرغم من تسليم إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع بأنه ال توجد صيغة               -١٠
مالئمة جلميع احلاالت، فإنه يقترح خيارات سياساتية ويوصي بإجراءات يف سـتة جمـاالت         

  : يف نشاط تنظيم املشاريع، وهي السياسات واإلجراءات التاليةذات أولوية تؤثر تأثرياً مباشراً
  صياغة استراتيجيات وطنية لتنظيم املشاريع؛  )أ(  
  هتيئة البيئة التنظيمية املثلى؛  )ب(  
  حتسني التعليم واملهارات يف جمال تنظيم املشاريع؛  )ج(  
  تيسري تبادل التكنولوجيا واالبتكار؛  )د(  
  حتسني فرص الوصول إىل التمويل؛  )ه(  
  .زيادة الوعي والربط الشبكي  )و(  

واستناداً إىل إطار سياسات تنظيم املشاريع، سيقوم فريق رفيع املـستوى باسـتعراض                -١١
أجل بنـاء   سياق تشجيع تنظيم املشاريع من ومناقشة الدروس املستفادة والتحديات اليت تواجه يف   

أمانة األونكتاد مذكرة قضايا لتوجيه املداوالت، وستكون وثيقـة         وقد أعدت   . القدرات اإلنتاجية 
  .إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع وتنفيذهاملعلومات األساسية هي الوثيقة املعنونة 

  الوثائق
TD/B/C.II/20    سياسات تنظيم املشاريع وتنفيذهاألونكتاد لإطار  
UNCTAD/DIAE/ED/2012/1   UNCTAD Entrepreneurship Policy Framework 

and Implementation Guidance 

  ٥البند     
  االستثمار واالبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية

 الذي يتناول استعراض الـسياسات املتـصلة        ستعرض اللجنة، يف إطار هذا البند     ست  -١٢
ـ جلـذب   باالستثمار الدويل، جتارب الدول يف تصميم استراتيجيات وسياسات          تثمار االس

وسيعقد اجتمـاع   . واالستفادة منه لتحقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل للجميع        األجنيب
ومـن  . يضم ممثلني حكوميني رفيعي املستوى وخرباء دوليني وممثلني للقطاع اخلـاص      لفريق

استشرافية لنظراء، وأن يقدم الفريق توصيات      ااستعراضات  شكل  املداوالت  تتخذ  املتوقع أن   
يف مسامهة االستثمار األجـنيب املباشـر يف التنميـة          أقصى زيادة ممكنة     حتقيقكيفية  بشأن  

أساسـية تتـضمن    معلومـات   املناقشات، ستتيح أمانة األونكتاد وثائق       ولتيسري. املستدامة
  .استعراضات لسياسات االستثمار وورقة اجتماع
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كهدف استراتيجي  ة  الذي اعترف به منذ فترة طويل     تيسري االبتكار وتدعيمه    وهدف    -١٣
، حيظى باهتمام متزايد يف     أساسي من أهداف السياسة االقتصادية يف أكثر االقتصادات تقدماً        

  :ما يلي) ٩الفقرة (وقد جاء يف منار الدوحة . معظم البلدان النامية
جوانب هامة من   ... تطوير قدرات علمية وتكنولوجية وابتكارية متينة       ...   

مكاسب اقتصاد القرن احلادي والعشرين املعـومل والقـائم         القدرات الالزمة لتعبئة    
  .املعرفة على

وُتدعى اللجة يف إطار هذا البند من جدول األعمال إىل إقامة حوار سياسايت بشأن                
املعـارف  خلق دعم لاخليارات املتاحة واملمارسات اجليدة اليت ميكن أن تنظر فيها احلكومات     

  . قويةقدرات علمية وتكنولوجية وابتكاريةتنمية  من أجلونشرها وتكييفها واعتمادها 
لك القدرات العلمية والتكنولوجيـة     تتنمية   يف    رئيسياً وتؤدي السياسة العامة دوراً     -١٤

أقوى الروافع  ومتثل السياسات اليت تشجع التعلم واالبتكار التكنولوجيني إحدى         . واالبتكارية
سني القدرة التنافسية للشركات وخلـق النمـو        اليت ميكن استخدامها حلث التغيري اهليكلي وحت      

أن عمليات االبتكار هي عمليات نظمية معقدة، ينبغـي أن تتـصدى             إىل   ونظراً. والوظائف
لطائفة واسعة من املشاكل اليت تشمل جوانب مثل قدرة الشركات على التعلم            سياسة االبتكار   

مواطن ضعف البنية األساسية والبيئة     والروابط بني خمتلف العناصر الفاعلة يف منظومة االبتكار و        
الالزمتني لألنشطة االبتكارية وتأثريات روابط التجارة واالسـتثمار علـى عمليـات الـتعلم       

ومن بني الشواغل الكثرية املختلفة املتصلة بسياسة االبتكار، كان االسـتثمار يف            . التكنولوجي
  .للعمل احلكومييسية خلق وتنمية القدرات االبتكارية دائماً وال يزال وظيفة رئ

وتنظر مذكرة معلومات أساسية من إعداد أمانة األونكتاد يف مسألة االستثمار العـام               -١٥
واخلاص من أجل االبتكار، وتعرض بعض جتارب البلدان النامية يف استخدام آليـات متويـل               

رباء املعـين   اجتماع اخل وستتيح األمانة أيضا تقرير     . القدرات االبتكارية تنمية  متنوعة من أجل    
مبسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف نقل ونشر التكنولوجيا والدراية العملية من أجل التنميـة              

- ٢٠٠٥وتقرير االستثمار العـاملي،     ،  املستدامة يف البلدان النامية، وخاصة يف أقل البلدان منواً        
Transnational Corporations and the Internationalization of R&D.  

  الوثائق
TD/B/C.II/21  االستثمار يف االبتكار من أجل التنمية  
TD/B/C.II/EM.2/3    اجتماع اخلرباء املعين مبسامهة االستثمار األجنيب املباشر       تقرير

يف نقل ونشر التكنولوجيا والدراية العملية من أجل التنميـة          
  املستدامة يف البلدان النامية، وخاصة يف أقل البلدان منواً

UNCTAD/WIR/2005  World Investment Report 2005 - Transnational 
Corporations and the Internationalization of R&D 
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 يف إطار الدورة اخلامسة     ٢٠١٣جوائز تشجيع االستثمار لعام     وسيقام حفل توزيع      -١٦
، ُتمنح كل ٢٠٠٢ يف عام وهذه اجلوائز، اليت بدأ تقدميها. للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية

سنة لتكرمي وكاالت تشجيع االستثمار اليت تتبع أفضل املمارسات يف شىت جماالت تـشجيع              
 ألفضل الوكاالت على الصعيد العاملي يف تشجيع        ٢٠١٣وسُتخصص جوائز عام    . االستثمار

  .االستثمار األجنيب املباشر املوجه حنو التصدير

  ٦البند     
  ني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع وتدعيم التآزر ب

 التآزر  وتدعيمستقدم األمانة، يف إطار هذا البند، تقريراً عن التقدم احملرز يف تشجيع               -١٧
وسيعرض مدير شعبة   . االت اليت تغطيها هذه اللجنة    اجملبني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف       

 التقدم احملرز منـذ آخـر دورة        االستثمار واملشاريع ومدير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات     
  .اللجنة هلذه

  الوثائق
UNCTAD/DIAE/2013/1   Division on Investment and Enterprise: Results 

and Impact Report 2013 

UNCTAD/DTL/2013/1   Division on Technology and Logistics Activity 
Report 2012 

  ٧البند     
  مسائل أخرى

جنة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أن تنظر يف املوضوع الفـين              قد تود الل    -١٨
  ). عليها(لدورهتا السادسة وأن توصي جملس التجارة والتنمية باملوافقة عليه ) املواضيع الفنية(

  ٨البند     
   إىل جملس التجارة والتنمية املقدماعتماد تقرير اللجنة

  . إىل جملس التجارة والتنميةسيقدَّم تقرير الدورة اخلامسة للجنة  -١٩

        


