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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة

 ملشتاريعا وتنظتي  ارواالبتكت االستتثمار بشأن السنوات املتعد ِّد اخلرباء اجتماع
 املستدامة والتنمية اإلنتاجية القدرات بناء أجل من

 اخلامسة الدورة
 20١7ر تشرين األول/أكتوب ١١-٩جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2 البند
 األعمال جدول إقرار

 هشروحو  املؤقت عمالاأل جدول  

 املؤقت األعمال جدول -أوالا  
 املكتب أعضاء انتخاب -١
 األعمال جدول إقرار -2
 املستدامة والتنمية اإلنتاجية القدرات بناء أجل من املشاريع وتنظيم واالبتكار االستثمار -٣
 االجتماع تقرير -٤

 

 TD/B/C.II/MEM.4/13 املتحدة األمم

 لتجارةل املتحدة األم  ؤمترم 
 والتنمية

Distr.: General 

31 July 2017 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.II/MEM.4/13 

GE.17-13037 2 

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 املكتب أعضاء انتخاب
 مقررا . -رئيس وانئب رئيسا   اخلرباء اجتماع ينتخب أبن يوصى -١

  2 البند  
 األعمال جدول إقرار
 مفصررل برررانم  وسررياتا  أعررال . األول البرراب يف لالجتمرراع املؤقررت األعمررال جرردول يررر  -2
 .واحد أبسبوع االجتماع انعقا  موعد قبل

  الواثئق
TD/B/C.II/MEM.4/13 حهووشر املؤقت األعمال جدول 

  3 البند  
 نتاجيتتتتتةاإل القتتتتتدرات بنتتتتتاء أجتتتتتل متتتتتن املشتتتتتاريع وتنظتتتتتي  واالبتكتتتتتار االستتتتتتثمار

 املستدامة والتنمية
 واالبتكرار االسرتثمار بشرنن السرنوات املتعرد  اخلررباء الجتماع 20١7 عام  ورة موضوع -٣

 يف املعتمرررد النحرررو علرررى املسرررتدامة، والتنميرررة اإلنتاجيرررة القررردرات بنررراء أجرررل مرررن املشررراريع وتنظررريم
 يلررر   مرررا هرررو ،20١7 أاير/مرررايو يف والتنميرررة التجرررارة جمللرررس والثالثرررن احلا يرررة االسرررتثنائية الرردورة

  .(١)املستدامة والتنمية الدولية االستثمار سياسات
 بنررراء أجرررل مرررن املشررراريع وتنظررريم واالبتكرررار االسرررتثمار بشرررنن اخلررررباء اجتمررراع وسيشررركل -٤

 قبرررل املررر السرررنوات تعرررد ةامل اخلررررباء الجتماعرررات اسرررتمرارا   املسرررتدامة والتنميرررة اإلنتاجيرررة القررردرات
 إصررال  مررن ناآل حررى مت مررا علررى اخلامسررة  ورترره وسررتقف الصررلة. ذات املسررائل بشررنن نرريبو ،
 لعامرةا السياسة ياراتخل وكذلك الدولية، االستثمار اتفاقات لنظام املستدامة التنمية منحى ينحو

 اإلصال . من التالية للمرحلة

 الدورة ستتناوهلا اليت الرئيسية القضااي  
 سياسررات إطررار وخاصررة قبررل، مررن األونكتررا  طورهررا الرري السياسرراتية األ وات إىل اسررتنا ا   -5

 االسررتثمار اتفاقررات نظررام إلصررال  الطريررق وخريطررة املسررتدامة، التنميررة حتقيررق أجررل مررن االسررتثمار
 مررن مت مرراعلررى  االجتمرراع سرريقف االسررتثمار، تيسرريب أجررل مررن العامليررة اإلجررراءات وقائمررة الدوليررة،
 جديرردة ومعاهرردات منرراذ  شرركل أيخررذ مررا وهررو للنظررام، املسررتدامة التنميررة منحررى ينحررو إصررال 
 مرررررن 2 املرحلرررررة يف أيضرررررا   االجتمررررراع ينظرررررر وسرررررو  اإلصرررررال (. مرررررن ١ )املرحلرررررة حداثرررررة وأكثرررررر

 أفضررل االجتمرراع يتبررا ل سررو  الغايررة، هلررذ  وحتقيقررا   األول. اجليررل معاهرردات حترردي  اإلصررال ،
__________ 

  .TD/B(S-XXXI)/2انظر  (١)
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 اخليررارات ذلررك يف مبررا العامررة، السياسررة وأ وات املبررا رات وينرراق  املسررتفا ة والرردرو  املمارسررات
 ) (55و )ل(٣8 الفقرررات يف التشررريعية الواليررة وتررر  .2 للمرحلررة األونكتررا  اقرتحهررا الرري العشرررة

 أاباب. أ يس عمل خطة من ٩١ الفقرة يف وكذلك نيبو ، مافيكيانو من  ( ) 55و )ص(55و
 املررداوالت يف مسررا ة مبثابررة الرررئيس، مرروج  اخلرررباء، الجتمرراع اخلتاميررة الوثيقررة وسررتكون -6

 20 مرررن الفررررتة يف سرررتعقد الررري والتنميرررة واملشررراريع االسرررتثمار للجنرررة التاسرررعة للررردورة اتيةالسياسررر
 .20١7 الثاين/نوفمرب تشرين 2٤ إىل
 األمانرررة حرررد  ا الررري هرررذ  الرئيسرررية القضرررااي جمررراالت يناقشررروا أن اخلررررباء إىل وسرررياطل ب -7

 يتعلررق فيمررا املمارسررات وأفضررل اخلررربات يتقررانون وسررو  إليهررا. ياضرريفوا وأن مستفيضررة مناقشررة
 الدولية. االستثمار ابتفاقات املتعلقة لألونكتا  ةالسياساتي األ وات بتنفيذ

 نظام "إصال  بعنوان أساسية معلومات وثيقة األونكتا  أمانة أعدت للمناقشة، وتيسيبا   -8
 بورقرات اإلسرهام علرى اخلررباء يشرجعع ذلرك، إىل وإضرافة ".2 املرحلة الدولية  االستثمار اتفاقات
 اللررذين واللغررة ابلشرركل االجتمرراع يف الورقررات هررذ  سررتتا و  املناقشررة. قيررد املوضرروع بشررنن مرروج ة
  هبما. تر 

  الواثئق
TD/B/C.II/MEM.4/14  2إصال  نظام اتفاقات االستثمار الدولية  املرحلة 

  4 البند  
 االجتماع تقرير

 التاسعة.  ور ا يف والتنمية واملشاريع االستثمار جلنة إىل اخلرباء اجتماع تقرير سياقدعم -٩
    


