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  مؤمتر األمم املتحدة 
  تنميةللتجارة وال

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  رابعةالدورة ال
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠-٢٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
   العملإقرار جدول األعمال وتنظيم

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

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

  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(
لتنمية عن  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار من أجل ا          '١'

 دورته الرابعة

تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن سياسات تطوير املشاريع وبناء           '٢'
 القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار عن دورته الرابعة

التعاون بـني   : تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل        '٣'
  مي عن دورته الرابعةبلدان اجلنوب والتكامل اإلقلي

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسـبة        )ب(
  .واإلبالغ عن دورتيه الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

  بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع وتدعيم التآزر   -٤
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  مسائل أخرى  -٥
   جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل  -٦

 شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

أنشأ اتفاق أكرا الذي اعُتمد يف األونكتاد الثاين عشر جلنة االسـتثمار واملـشاريع                -١
سُتسند إىل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية واليـة        " على أنه    ٢٠٢وتنص الفقرة   . والتنمية

كنولوجيا والقضايا املالية ذات الـصلة، كمـا سـتتوىل          جلنة سابقة هي جلنة االستثمار والت     
املسؤولية عن قضايا املشاريع وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت كانت ُمسندة إىل جلنة            

  ".سابقة هي جلنة املشاريع وتيسري األعمال التجارية والتنمية
تمثل يف  نتائج دورات اللجنـتني سـت     " من اتفاق أكرا على أن       ٢٠٣وتنص الفقرة     -٢

استنتاجات متفق عليها مستمدة من احلوار السياسايت ويف توصيات ُتقدم إىل األمانـة يـتم               
وينبغي أن تكون هذه االستنتاجات والتوصيات مركّزة       . التوصل إليها يف املدة املقررة للدورة     

ومقتضبة وذات صلة مباشرة جبدول أعمال الدورة وينبغي أن ُتقدم إسـهامات يف ُركـين               
  ". والتحليل والتعاون التقينالبحث

اجتماعات اللجنـتني ستـستند إىل      " من اتفاق أكرا أيضاً على أن        ٢٠٦وتنص الفقرة     -٣
الوثائق املوضوعية اليت ُتعدها األمانة، واليت تعرض وجهة نظر األمانة وتوصياهتا           : اإلسهامات التالية 

ماعات اخلرباء؛ وإسهامات الـشبكة     باالستناد إىل عملها يف جمايل البحث والتحليل؛ وتقارير اجت        
  ".العاملية ملراكز البحوث املتخصصة، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص؛ وتقارير أنشطة األمانة

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

 من النظام الداخلي للجان الرئيسية جمللس التجارة والتنمية، تنتخـب           ١٨مادة  لوفقاً ل   -٤
ئها رئيساً ومخسة نواب للرئيس ومقرراً، واضعة يف اعتبارها احلاجـة       اللجنة من بني ممثلي أعضا    

تألف مكتب اللجنة    من النظام الداخلي، ي    ١٩ووفقاً للمادة   . إىل ضمان التوزيع اجلغرايف العادل    
ن من القائمة باء    قائمتني ألف وجيم جمتمعتني، وعضوي    أي أربعة أعضاء من ال    من سبعة أعضاء،    

) ١٩-د(١٩٩٥عامة  وهي القوائم املشار إليها يف مرفق قرار اجلمعية ال        وعضو من القائمة دال،     
  .بصيغته املعّدلة

 مكتب الدورة   سيتشكلوعليه، فعمالً بدورة التناوب املقررة بعد األونكتاد التاسع،           -٥
؛ واملقرر من القائمـة بـاء؛       )آسيا(الرئيس من القائمة ألف     : الرابعة للجنة على النحو التايل    

اب للرئيس من القائمتني ألف وجيم جمتمعتني؛ ونائب رئيس من القائمة باء؛ ونائب          وثالثة نو 
  . رئيس من القائمة دال
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ٢٦من املقرر عقد الدورة الرابعة للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية يف الفترة مـن             -٦
 مـن   ٢٠٤قد أُِعد جدول األعمال وفقـاً للفقـرة         و. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠إىل  
  .أكرا اتفاق
مخسة أيام ُيخصص منها    ملدة أقصاها    دورة اللجنة    تستمروفيما يتعلق بتنظيم العمل،       -٧

ويركز اليوم األول على النظر يف تقارير اجتماعات اخلرباء         . يوم إلجراء مشاورات غري رمسية    
ل اللجنة يف اليوم األخري من دورهتـا القـضايا          وبعد توقف ملدة يوم، تتناو    . وخطط عملها 

  . املؤسسية املدرجة يف جدول األعمال وتعتمد أي نتائج ُيتفق عليها
 الوثائق

TD/B/C.II/6 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  ٣البند     
  تقارير اجتماعات اخلرباء 

ـ ) ب(تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة الـسنوات؛ و      ) أ(سُتعرض على اللجنة      -٨  اريرتق
  .اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ فريق

  تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(  
جتماعات خرباء متعددة السنوات    يف إطار هذا البند، ستنظر اللجنة يف تقارير ثالثة ا           -٩

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار من أجل التنمية يف دورته الرابعة؛            ) أ: (وهي
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن سياسات تطوير املشاريع وبناء القـدرات يف             ) ب(و

اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد      ) ج(جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف دورته الرابعة؛ و       
التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمـي، يف دورتـه          : السنوات بشأن التعاون الدويل   

  . الرابعة

  الوثائق
TD/B/C.II/MEM.3/12    اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن        تقرير

  االستثمار من أجل التنمية عن دورته الرابعة
TD/B/C.II/MEM.1/13  ر اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن         تقري

سياسات تطوير املشاريع وبناء القدرات يف جماالت       
  العلم والتكنولوجيا واالبتكار عن دورته الرابعة
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TD/B/C.II/MEM.2/12         تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون
التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي    : الدويل
  ورته الرابعةعن د

تقارير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ عن              )ب(  
  دورتيه الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

ستنظر اللجنة يف تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة               -١٠
دورته الثامنة والعشرين، وهو تقرير يتناول إنشاء إطار لبناء القدرات          للمحاسبة واإلبالغ عن    

من أجل إبالغ رفيع النوعية من جانب الشركات ويبحث مواضيع مثل اإلفـصاح املتـصل               
بتركيز خاص على عمليات اإلفصاح     (حبوكمة الشركات واحملاسبة واإلبالغ املتعلقني بالبيئة       

س فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل التقرير وسـُيربز         وسيعرض رئي ). املتصلة بتغري املناخ  
وُيتوقع أن تؤّيـد اللجنـة      . التقدم احملرز يف هذه املواضيع وتوّجه برنامج العمل يف املستقبل         

  . الفريق تقرير
  الوثائق

TD/B/C.II/ISAR/64           تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامـل املعـين
اسبة واإلبالغ عن أعمال دورته     للمحباملعايري الدولية   

 ة والعشرينالثامن

 لفريق اخلرباء احلكومي    التاسعة والعشرين  إعداد تقرير عن الدورة      وسيجري أيضاً   -١١
 ٢ -أكتـوبر / تـشرين األول   ٣٠(الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ        

ر الترتيبات التنظيمية واملؤسـسية يف      ، وهو تقرير يركز على دو     )٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
التنفيذ واإلنفاذ املتسقني للمعايري ومدونات القواعد الدولية للمحاسبة واإلبـالغ املـتعلقني            

  . شفوياًوسيقّدم الفريق إىل اللجنة تقريراً. بالشركات

  ٤البند     
  تشجيع وتدعيم التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة

 التآزر  وتدعيم إطار هذا البند، تقريراً عن التقدم احملرز يف تشجيع           ستقدم األمانة، يف    -١٢
وسيعرض مدير  . بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف جماالت العمل اليت تغطيها هذه اللجنة           

 التقدم احملرز منذ آخر دورة واللوجستياتشعبة االستثمار واملشاريع ومدير شعبة التكنولوجيا 
  .هلذه اللجنة
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  وثائقال
TD/C/.II/CRP.4           معلومات حمدثة عن تنفيذ والية األونكتاد يف جمـال

  االستثمار واملشاريع
TD/B/C.II/17            تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكـرا املتعلقـة

بالعمل يف جماالت العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار         
 وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت

  ٥البند     
  مسائل أخرى

قد تود اللجنة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أن تنظر يف املوضوع الفـين                  -١٣
  ). عليها(لدورهتا اخلامسة وأن توصي جملس التجارة والتنمية باملوافقة عليه ) املواضيع الفنية(

  ٦البند     
   إىل جملس التجارة والتنمية املقدماعتماد تقرير اللجنة

  .رابعة للجنة إىل جملس التجارة والتنميةسيقدَّم تقرير الدورة ال  -١٤

        


