
 

(A)   GE.12-51972    121212    121212 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

املـشاريع  وتنظيم اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار       
  التنمية املستدامةواإلنتاجية من أجل بناء القدرات 

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣٠-٢٨جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  جدول األعمال املؤقت وشروحه

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال  -٢
  ار األجنيب املباشر يف االقتصادات النامية واالنتقاليةالتكامل اإلقليمي واالستثم  -٣
   االجتماعتقريراعتماد   -٤

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس   -١
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال

وسـُيتاح برنـامج    . املؤقت لالجتماع يف الفصل األول أعاله     يرد جدول األعمال      -٢
  .االجتماع بأسبوعموعد انعقاد مفصل قبل 

  الوثائق
TD/B/C.II/MEM.4/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
  التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات النامية واالنتقالية

يف ة والتنمية، يف دورته التنفيذية اخلامـسة واخلمـسني املعقـودة            حدد جملس التجار    -٣
االسـتثمار  ، موضوع الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن            ٢٠١٢ عام

وتتمثـل  .  والتنميـة املـستدامة    اإلنتاجيـة املشاريع من أجل بناء القدرات      وتنظيم  واالبتكار  
 تشرين  ٣١املكتب املوسع جمللس التجارة والتنمية يف       االختصاصات املقترحة، كما وافق عليها      

  :أكتوبر، يف ما يلي/األول
 والتكامل اإلقليمي عنصر أساسـي يف      اإلنتاجيةإن الصلة بني بناء القدرات        

. استراتيجيات اليوم الرامية إىل حتقيق النمو الشامل للجميـع والتنميـة املـستدامة            
 التكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك املبـادرات دون         تأثريوسيحلل اجتماع فريق اخلرباء     

للتكـتالت   التكاملية   واآلثارتدفقات االستثمار   يف  ،  األقاليميةواإلقليمية واإلقليمية   
االستثمارية اإلقليمية، كما سيستخلص دروسا عن أفضل املمارسـات يف جمـال            

تشجيع االستثمار  السياسات، مبا فيها الدروس املتصلة باتفاقات االستثمار اإلقليمية و        
  .على التنمية املستدامةآثار بذلك من يتصل اإلقليمي وما 

ناقـشة   م احملددة أعـاله   اخلرباء أن يناقشوا جماالت القضايا الرئيسية        وسُيطلَب إىل   -٤
 وقـد يـودّ    .ة اخلاص ةاإلقليميرؤيتهم  يف النقاش   يدرجوا  مستفيضة وأن ُيضيفوا إليها، وأن      

فيما يتعلق مبوضـوع   قلق واعتبارات مستقبلية أخرىدواعي ء على  تسليط الضو  اخلرباء أيضاً 
  .التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشر

التكامل اإلقليمـي   "وتيسرياً للمناقشات، سُتعدُّ أمانة األونكتاد ورقة قضايا بعنوان           -٥
ـ    وباإلضا". واالستثمار األجنيب املباشر يف االقتصادات النامية واالنتقالية       ع شجَّفة إىل ذلك، ُي

ح هـذه الورقـات يف   وسُتتا.  املوضوع قيد املناقشة   إعداد ورقات موجزة بشأن   اخلرباء على   
  .ني ترد هبمااالجتماع بالصيغة واللغة اللت
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  الوثائق
TD/B/C.II/MEM.4/2         التكامل اإلقليمي واالستثمار األجنيب املباشـر يف

  االقتصادات النامية واالنتقالية

  ٤ند الب    
  تقرير االجتماعاعتماد 

  .القادمةسُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية يف دورهتا   -٦

        


