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 شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

شأ اتفاق أكرا، الذي اعُتمد يف مؤمتر األونكتاد الثاين عـشر، جلنـة االسـتثمار               أن  -١
  : منه على ما يلي٢٠٢وتنص الفقرة . واملشاريع والتنمية
سُتسند إىل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية والية جلنة سابقة هي جلنة          ...   

تتوىل املـسؤولية عـن     االستثمار والتكنولوجيا والقضايا املالية ذات الصلة، كما س       
قضايا املشاريع وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت كانت ُمسندة إىل جلنة سابقة 

  .هي جلنة املشاريع وتيسري األعمال التجارية والتنمية
  : 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               

وينبغي أن تكون هذه االستنتاجات والتوصيات مركّزة ومقتضبة وذات         ... للدورة  
م إسهامات يف ُركـين البحـث       صلة مباشرة جبدول أعمال الدورة وينبغي أن ُتقدِّ       

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

الوثائق املوضوعية اليت   : اجتماعات اللجنتني إىل اإلسهامات التالية    ستستند    
، واليت تعرض وجهة نظر األمانة وتوصياهتا باالسـتناد إىل عملـها يف            األمانةُتعدها  

شبكة العاملية ملراكز جمايل البحث والتحليل؛ وتقارير اجتماعات اخلرباء؛ وإسهامات ال
  .اع اخلاص؛ وتقارير أنشطة األمانةالبحوث املتخصصة، واجملتمع املدين، والقط

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

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

تـألف مكتـب     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      

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

وعليه، فعمالً بدورة التناوب املقررة بعد األونكتاد التاسع، سيتشكل مكتب هـذه              -٥
؛ واملقرر مـن    جيمالرئيس من القائمة    : من دورات اللجنة على النحو التايل     السادسة  الدورة  
رئيس من القائمتني ألف وجيم جمتمعتني؛ ونائبان للـرئيس مـن   ؛ وثالثة نواب لل   دالالقائمة  

  . القائمة باء
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

ووفق على جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة للجنة االسـتثمار واملـشاريع              -٦
وذلك أثنـاء   ) ٨ادة  امل(والتنمية وفقاً للنظام الداخلي للجان الرئيسية جمللس التجارة والتنمية          

وجرت املوافقة على البنود املوضوعية جلدول      ). TD/B/C.II/22(للجنة  اهلذه  الدورة اخلامسة   
أكرا وبالصيغة اليت وافق عليها جملس التجارة والتنميـة          من اتفاق  ٢٠٤ األعمال وفقاً للفقرة  

  ).TD/B/60/11(يف دورته الستني 
تتوقف يف أثنائها ملـدة      رة اللجنة مخسة أيام   وفيما يتعلق بتنظيم العمل، ستستمر دو       -٧

وستركز األيام الثالثة األوىل على بنـود جـدول         . يوم واحد إلجراء مشاورات غري رمسية     
األعمال املوضوعية، اليت تشمل موضوعني والنظر يف تقارير اجتماعات اخلـرباء وخطـط             

ري من الـدورة القـضايا      وبعد توقف ملدة يوم واحد، ستتناول اللجنة يف اليوم األخ         . عملها
  . املؤسسية املدرجة يف جدول األعمال وستعتمد أية نتائج ُيتفق عليها

 الوثائق

TD/B/C.II/23 األعمال املؤقت وشروحهجدول  

  ٣البند     
  تقارير اجتماعات اخلرباء 

تقرير اجتمـاع اخلـرباء      )أ(:  فيهما تنظرالتقريران التاليان وسُ  اللجنة  سُيعرض على     -٨
عدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية            املت

فريق اخلرباء  تقرير   )ب(؛ و ٢٠١٤مارس  / آذار ٢١-١٩والتنمية املستدامة عن دورته الثانية،      
 ٨-٦ عن دورته الثالثني،     احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ       

  . ٢٠١٣نوفمرب /رين الثاينتش
  الوثائق

TD/B/C.II/MEM.4/6           تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االسـتثمار
واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية 

  والتنمية املستدامة عن دورته الثانية
TD/B/C.II/ISAR/68     عامل املعين باملعايري   فريق اخلرباء احلكومي الدويل ال    تقرير

   عن دورته الثالثنيالدولية للمحاسبة واإلبالغ
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  ٤البند     
استحداث الوظائف عن طريق تنمية  :تنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية

  املشاريع
تنظيم املشاريع أمر أساسي بالنسبة إىل توليد فرص العمل وحتقيـق النمـو الـشامل                 -٩

: رة على جانب حمدد من تطوير عملية تنظـيم املـشاريع هـو             وستركّز هذه الدو   .للجميع
ففي كثري من االقتصادات النامية اليت تضم سكاناً من         . استحداث وظائف من أجل الشباب    

الشباب، كثرياً ما يكون عدد الوظائف الرمسية املعروضة غري كاٍف لتوظيف مجيع الـشباب              
نية حلصوهلم على أجر كرمي ميكّنهم من       الداخلني إىل سوق العمل وغري كاٍف إلتاحة اإلمكا       

ونتيجةً لذلك، ُيضطر كثري منهم إىل الدخول إىل القطاع غـري الرمسـي أو إىل               . إعالة أسرة 
وهكذا فإن افتقار الشباب إىل وظائف رمسية كثرياً ما ُيدمي          ". تنظيم املشاريع حبكم الضرورة   "

 بدء نشاط أعماهلم اخلاص هبم ومساعدهتم       ومسألة متكني الشباب من   . االقتصاد غري الرمسي  
على حتقيق النجاح هي أمر ينقلهم إىل خارج سوق العمل، مما جيعل من املمكن أيضاً توليـد         
فرص عمل يستفيد منها اآلخرون، وهو ما يشكل طريقاً واعداً للنهوض بالطـابع الرمسـي               

ض إقامة أنشطة أعمال رمسية     بيد أن الشباب يواجهون عدداً من العراقيل اليت تعتر        . لالقتصاد
تتالءم حتديداً مع فئتهم العمرية واألوضاع اخلاصة هبم، ويتعني أن تشتمل السياسات املتعلقة             

وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن      . بتنظيم املشاريع على عناصر تستهدف هؤالء الشباب حتديداً       
 الشباب ُتمىن بالفـشل     االفتقار إىل اخلربة واملهارات يعين أن نسبة مئوية مرتفعة من مشاريع          

وستكون التحديات والتدابري املتعلقة بسياسة تنظيم . أثناء الشهور القليلة األوىل من بدء العمل
  .املشاريع فيما يتصل بالشباب حتديداً موضوع املناقشة يف هذه الدورة

، مـن   ٤من املوضوع الفرعي    ) م(و) ح(و) ز(٦٥لوالية املبينة يف الفقرة     ل واستجابةً  -١٠
 الدوحة، ستناقش اللجنة هذه التحديات والتدابري السياساتية، بنـاء علـى الـدروس              والية

 وعن طريق النظر إليها مـن منظـور         ‘إمربيتيك‘املستفادة من برنامج تطوير تنظيم املشاريع       
اإلطار اجلديد لسياسات تنظيم املشاريع بغية تعزيز القدرة اإلنتاجية للبلدان النامية وتـدعيم             

  .سسات األعمال هبا على مواجهة األزمة العاملية وحتديات املستقبلقدرة مؤ
 هذه املذكرة،   وقد أعدت أمانة األونكتاد مذكرة قضايا لتوجيه املداوالت، وستكون          -١١

، هـي   وإرشادات التنفيذ إطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع       الوثيقة املعنونة    إىل جانب 
  .ا الصدد يف هذوثيقة املعلومات األساسية

  الوثائق
TD/B/C.II/24        اسـتحداث  : تنظيم املشاريع وبناء القـدرات اإلنتاجيـة

  الوظائف عن طريق تنمية املشاريع
UNCTAD/DIAE/ED/2012/1   Entrepreneurship Policy Framework and Implementation 

Guidance 
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 ار اليت جيريها األونكتاد   استعراضات سياسات االستثم  وأحد االعتبارات الرئيسية يف       -١٢
تعزيز عملية تطوير تنظيم املشاريع من أجل استحداث وظائف يف البلدان النامية والبلدان              هو

ويف إطار هذا البند، ستقوم األمانة، مبا يتمشى مع املمارسة          . اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    
 استعراضات سياسات االستثمار  لنظر يف   املعمول هبا يف جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية، با       

املتعلقة ببنغالديش ومجهورية مولدوفا ومنغوليا، مما سيتيح الفرصة لتبادل أفضل املمارسـات            
  .بشأن تطوير تنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية

  الوثائق
UNCTAD/DIAE/PCB/2013/4   Investment Policy Review: Bangladesh  

  )بنغالديش: ة االستثماراستعراض سياس(
UNCTAD/DIAE/PCB/2013/3   Investment Policy Review: Mongolia    

 )مغوليا: استعراض سياسة االستثمار(

UNCTAD/DIAE/PCB/2013/5   Investment Policy Review: Republic of Moldova  
 )مجهورية مولدوفا: استعراض سياسة االستثمار(

  ٥البند     
  وجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميعتسخري التكنول

ستقوم اللجنة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ببحث الدور املهـم الـذي                 -١٣
ميكن للسياسات املتعلقة بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار أن تؤديه يف بناء اقتـصادات             

 عن طريـق النـهوض      -لة للجميع   فالنهوض بالتنمية الشام  . وجمتمعات أكثر مشوالً للجميع   
 قـد بـدأ يف      -باالبتكار املُصمَّم بصورة حمددة من أجل الفئات االجتماعية األقل حظوظاً           

الظهور بوصفه هدفاً من أهداف السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، باإلضافة           
ونظراً إىل أن حتـديات     . ةإىل األهداف التقليدية هلذه السياسات مثل تدعيم النمو واإلنتاجي        

التنمية االجتماعية، مبا يف ذلك الفقر، تتركّز إىل حد كبري يف املناطق الناميـة، فـإن هـذا                  
وستبحث اللجنة اآلليات واألدوات املتاحة أمـام       . املوضوع يتسم بأمهية خاصة هلذه البلدان     

اساهتا املتعلقة بـالعلم  البلدان النامية للتصدي للتحديات االجتماعية عن طريق صياغة أُطر سي        
وسُيوىل اهتمام  . ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      سيما يف سياق     والتكنولوجيا واالبتكار، وال  

خاص لقضايا احلوكمة املطروحة يف نظام االبتكار واليت يلزم االعتراف هبا من أجل حتقيـق               
 .يـا واالبتكـار   االتساق يف األهداف االجتماعية واالقتصادية لسياسة العلـم والتكنولوج        

  .وسيجري أيضاً تناول الفوائد والتحديات اليت ُيحتمل أن يطرحها االبتكار الشامل للجميع
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  الوثائق
TD/B/C.II/25   Technology and innovation for inclusive development  

تسخري التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنميـة الـشاملة         (
  )للجميع

  ٦البند     
  م التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع وتدعي

 التآزر  وتدعيمستقدم األمانة، يف إطار هذا البند، تقريراً عن التقدم احملرز يف تشجيع               -١٤
وسُيقدم مدير شـعبة    . بني أركان عمل األونكتاد الثالثة يف اجملاالت اليت تتناوهلا هذه اللجنة          

ا واللوجستيات عرضاً عن التقدم احملـرز منـذ         االستثمار واملشاريع ومدير شعبة التكنولوجي    
  .اللجنة الدورة األخرية هلذه

  الوثائق
UNCTAD/DIAE/2014/2   Division on Investment and Enterprise: Results and 

Impact Report 2014    
تقرير عن النتـائج والتـأثريات      : شعبة االستثمار واملشاريع  (

 )املتحققة

UNCTAD/DTL/2014/1   Division on Technology and Logistics: Activity Report  
تقرير عن النشاط املضطلع    : شعبة التكنولوجيا واللوجِستيات  (
 )به

  ٧البند     
  مسائل أخرى

قد تود اللجنة أيضاً، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أن تنظر يف املوضـوع                  -١٥
أن توصي جملس التجارة والتنمية باملوافقـة عليـه         لدورهتا السابعة و  ) املواضيع الفنية (الفين  

  ). عليها(

  ٨البند     
   إىل جملس التجارة والتنمية املقدماعتماد تقرير اللجنة

  .سيقدَّم تقرير الدورة السادسة للجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -١٦

        


