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 جملس التجارة والتنمية

 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية 
 الدورة التاسعة

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٠جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب؛ -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛  -٢
 : اجتماعات اخلرباءتقارير  -٣

تقريررررر اجتمرررراا اخلرررررباء املتعرررردال المررررنوات اشررررظي ا  ررررتثمار وا اتكررررار وتنظرررريم  )أ( 
 خلاممة؛ن الورته اعاملشاريع من أجل اناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املمتدامة 

تقريرررر فريرررء اخلررررباء اوكرررومم الررردومل العامرررل املعرررا بملعررراي  الدوليرررة ل م ا ررربة  )ب( 
 ؛والثالثني الرااعةواإلاالغ عن الورته 

مرن القررارات إا اإلجرراءات: ا  رتثمار وتنميرة املشراريع اوحمرزيما جنزر ين إل را    رة  -٤
 :٢٠٣٠التنمية املمتدامة لعام 

 ا  تثمار؛ )أ( 
 ؛نولوجيا املع ومات وا تصا تاملشاريع وتك )ب( 

 التقرير املرح م عن تشجيع وتع ي  أوجه التآ ر اني أركاي عمل األونكتاال الثالثة؛ -٥
 ممائل أ رى؛ -٦
 اعتماال تقرير ال جنة املقدم إا جم س التجارة والتنمية. -٧
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 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 ٢٤إا  ٢٠مار واملشررراريع والتنميرررة ة الزررر ة مرررن  رررتدعقد الررردورة التا رررعة ل جنرررة ا  رررتث -١

  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
 نيمرررررراي/ ٥ائية املعقرررررروالة يرررررروم وقررررررد وافررررررء جم ررررررس التجررررررارة والتنميررررررة ة الورترررررره ا  ررررررتثن -٢

ع ررج جرردول األعمررال املؤقررت ل رردورة التا ررعة ل جنررة. و ررتناق  ال جنررة ة الور ررا  ٢٠١٧ أاريررل
 .٢٠٣٠ميررة املمررتدامة لعررام املشرراريع اوحمررزيما جنزرر ين إل ررا    ررة التنهرر ا ا  ررتثمار وتنميررة 

و ررتنظر ة تقريررر الرردورة اخلاممررة  جتمرراا اخلرررباء املتعرردال المررنوات اشررظي ا  ررتثمار وا اتكررار 
وتنظررريم املشررراريع مرررن أجرررل انررراء القررردرات اإلنتاجيرررة والتنميرررة املمرررتدامة، وة تقريرررر الررردورة الرااعرررة 

يررررء اخلرررررباء اوكررررومم الرررردومل العامررررل املعررررا بملعرررراي  الدوليررررة ل م ا رررربة واإلاررررالغ. والثالثررررني لزر 
وعالوًة ع ج ذلك،  رتب   ال جنرة األنشر ة ذات الصر ة الرهت نزر  ا األمانرة وأالت إا تشرجيع 

 . أوجه التآ ر اني األركاي الثالثةوتع ي  

  1البند   
 انتخاب أعضاء املكتب   

التنراوب،  يكوي مكتب الدورة التا عة ل جنة كما ي م: الرئيس من القائمرة وفقاً لدورة  -٣
  ألف )آ يا( وانئب الرئيس/املقرر من القائمة بء.

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

يرال جدول األعمال املؤقت ل دورة التا عة ل جنة ة الزصل األول أعرالا. و ريعم م قبرل  -٤
 . ارانمج عمل ا جتماا
 الواثئء

TD/B/C.II/34 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 3البند   
 تقارير اجتماعات اخلرباء  

 ة إطار ه ا البند،  تنظر ال جنة ة ما ي م: -٥
تقريررررر الرررردورة اخلاممررررة  جتمرررراا اخلرررررباء املتعرررردر ال المررررنوات اشررررظي ا  ررررتثمار  )أ( 

 أجل اناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املمتدامة؛وا اتكار وتنظيم املشاريع من 
تقريررررر الرررردورة الرااعررررة والثالثررررني لزريررررء اخلرررررباء العامررررل اوكررررومم الرررردومل املعررررا  )ب( 

 بملعاي  الدولية ل م ا بة واإلاالغ.
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 الواثئء
TD/B/C.II/MEM.4/15 وا اتكرررار ا  رررتثمار اشرررظي المرررنوات املتعررردال اخلررررباء اجتمررراا تقريرررر 

 املمرتدامة والتنميرة اإلنتاجيرة القردرات انراء أجل من املشاريع وتنظيم
 اخلاممة الورته عن

TD/B/C.II/ISAR/83 الدوليرررة بملعررراي  املعرررا العامرررل الررردومل اوكرررومم اخلررررباء فريرررء تقريرررر 
 والثالثني الرااعة الورته عن واإلاالغ ل م ا بة

 4البند   
االستتثمار وتنميتة املشتاريع فهمت حمما ن تجنين إل تا   من القرارات إىل اإلجراءات:  

 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
 االستثمار )أ( 

يررؤالت تشررجيع ا  ررتثمار الوراً رئيمررياً ة غمررني مبررالك التمويررل الكبرر ة الال مررة لت قيررء  -٦
مر  . ويشرار اوجره  راىل إا أي جيروال تشرجيع وتي٢٠٣٠أهداف التنمية املمتدامة حب ول عام 

ا  رررتثمار  كرررن أي تمررراعد ة التف رررب ع رررج نزرررور املمرررتثمرين فيمرررا  ررر  نمررربة العائررردات إا 
املخرراطر والررهت يررروي أمررا ةرر  مواتيررة ة ق اعررات جنرردالة ذات الصرر ة دهررداف التنميررة املمررتدامة. 

، : ا  رررتثمار ة دأهرررداف التنميرررة املمرررتدامة    رررة عمرررل٢٠١٤، تقريرررر ا  رررتثمار العررراملموة 
عرررا األونكتررراال إا و رررع   رررد  زي يرررة جديررردة وإنشررراء جيرررل جديرررد مرررن مؤ مرررات تشرررجيع ال

ا  ررررتثمار الررررهت تمررررتيدف ممررررتثمرين تتصررررل ا ررررتثمارا م دهررررداف التنميررررة املمررررتدامة، وو ررررع 
وتمويء قنوات ملشاريع ا تثمارية مقبولة لدى املصرارف. وا رتناالاً إا اررانمج عمرل األونكتراال ة 

إا مشرررراريع متصرررر ة دهررررداف التنميررررة املمررررتدامة،  ررررتناق  الرررردورة الرفيعررررة اجترررر اب ا  ررررتثمار 
املمرررتوى ل جنرررة الميا رررات القائمرررة ع رررج أفضرررل املمار رررات وةررر  ذلرررك مرررن الترررداا  الرررهت  كرررن 
اختاذهررا لرر االة الرردعم املقرردم إا اوكومررات ة تعبرررة ا  ررتثمار األجنررحت املباشررر مررن أجررل  قيررء 

 ت ك األهداف.
ياً مررررع تار ررررتيا املتبعررررة،  تواحمررررل ال جنررررة عم يررررا بلنظررررر ة ا ررررتعرا   يا ررررات ومتاشرررر -٧

ا  تثمار ة ةامبيرا وجنروب شررو أوروب، األمرر الر ت  ريتي  فرحمرة أ ررى وشرد اخلرربات و ديرد 
 .٢٠٣٠الميا ات القائمة ع ج أفضل املمار ات الهت  كن أي تميم ة  قيء   ة عام 

 املعلهمات واالتصاالت املشاريع وتكنهلهجيا )ب( 
إ  مررررن  ررررالل  مررررني القرررردرات التكنولوجيررررة  ٢٠٣٠   رررربيل إا  قيررررء   ررررة عررررام  -8

وا اتكاريررررة ل ب ررررداي الناميررررة  مررررريناً كبرررر اً، وتثبيررررت   ررررج هررررر ا الب ررررداي ع ررررج طريررررء التقرررررارب 
ا اتكرار أي الع رم والتكنولوجيرا و  ٢٠٣٠التكنولوجم مع ا قتصاالات املتقدمة. وتعترب   ة عرام 

و ائل رئيمية لتنزي    ة التنمية العامليرة. وقرد يمراهم عقرد حروارات  يا راتية ة ال جنرة اشرظي 
ررج  هرر ا املو رروا ة  ديررد شررراكات الوليررة فعالررة ل ررتع م والت رروير التكنولرروجم، والوقرروف ع ررج مد

وة هررر ا  مبتكررررة لتع يررر  الوحمرررول إا التكنولوجيرررات مرررن أجرررل  قيرررء أهرررداف التنميرررة املمرررتدامة.
المررياو،  كررن أي تنظررر ال جنررة ة تبرراالل التجررارب والرردروا املمررتزاالة فيمررا يتع ررء بلت رردات 
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والزرىل الهت ين وت ع ييا نشر التكنولوجيات اجلديدة والناشرة لدعم أهرداف التنميرة املمرتدامة. 
التكنولوجيررا و كررن أي تتنرراول املناقشررات أيضرراً اواجررة إا أطررر  يا رراتية جديرردة تمررخرر الع ررم و 

وا اتكار لب وغ تنمية أكثر مشوً  وا رتدامًة، ارا ة ذلرك ة  رياو عمرل األونكتراال ع رج ممرتوى 
 الميا ات والتعاوي التقا.

 الواثئء
TD/B/C.II/35 تشجيع ا  تثمار األجنحت ة أهداف التنمية املمتدامة 
UNCTAD/DIAE/PCB/2017/5 Investment Policy Review: The Gambia 

UNCTAD/DIAE/PCB/2017/6 Investment Policy Review: South-East Europe 

TD/B/C.II/36  الع ررررررم والتكنولوجيررررررا وا اتكررررررار اوحمررررررزيا عوامررررررل جنزرررررر ة
 لت قيء أهداف التنمية املمتدامة 

  5البند   
  الثالثةالتقرير املرحلي عن تشجيع وتعجنيجن أوجه التآ ر فني أركان عمل األونكتاد   

ة إطار ه ا البند،  تقدم األمانة تقريراً عن التقدم احملر  ة تشجيع وتع ي  أوجه التآ ر  -9
 اني أركاي عمل األونكتاال الثالثة ة اجملا ت الهت تتناوهلا ه ا ال جنة.

  6البند   
 سائل أخرىم  

املشراركني ع رج آ رر الت رورات ة اناًء ع ج ط ب قدمتره ال جنرة  رااقاً،  رت  ع األمانرة  -١٠
 ا جتاهات والميا ات ة جمال ا  تثمار واملشاريع من أجل التنمية.

  7البند   
 اعتماد تقرير اللجنة املقدَّم إىل جملس التجارة والتنمية  

  يدقد م تقرير الدورة التا عة ل جنة إا جم س التجارة والتنمية. -١١

    



GE.17-18463(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية 

 الدورة التاسعة
 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٠جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 تصويب  

 3الفصل الثاين، الفقرة   

  يُستعاض عن النص احلايل مبا يلي:  
ماان النماااد الااداجلي للراااي الرسيساايا ةلاال الترااان  والتنميااا، تنت اا   ١8وفقااال للمااا    
يل ومقاارنال، نااوال للاارس ماان  اال  ثلااي اعراااسًا نسيسااال و سااااالسااتثمان واملشااانيل والتنميااا جلنااا 
لنمااااااد امااااان  ١9  ووفقاااااال للماااااا  .يف ذلاااااج احلاجاااااا تو ياااااماي التوديااااال اجل ااااارايف العاااااا ل مراعياااااال 
لقااسمتل اعرااء مان لي، يتكّوي مكت  اللرنا من سبعا اعراء على النحاو التاايل: ان عاا االداج

 وهاااي القاااواست الاااف وجااايت ،تمعتااال، وعراااواي مااان القاسماااا لء، وعراااو وا اااد مااان القاسماااا  ال،
لاا١9-) ١995املشاان تليًااا يف مرفاار قااران اجلمعيااا العامااا   لااكلج، وعماا ل تبعااال و  .ا(  صااي تا املعد 

الاف لقاسما لرسيل من اللرنا على النحو التايل: ا التاسعاالتنااول، سيكوي مكت  الدون   دون  
تمعتال؛ وئسا  وجايت ، )آسيا(؛ واملقرن من القاسما لء؛ وث ثا نوال للرسيل من القااسمتل الاف

 للرسيل من القاسما لء؛ وئس  للرسيل من القاسما  ال.
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