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 مجلس التجارة والتنمية
  لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

 الدورة الثامنة
 ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرين ١٦جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب  -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
وتنظرريم املشرراري  مررن  اخلرررباء املتعرردس التررنوا  الشررما اواررتثمار واوالتكررارتقريررر اجتمررا   -٣

 أجل الناء القدرا  اإلنتاجية والتنمية املتتدامة
تقريررر فريرررب اخلرررباء ااكرروما الرردومل العامررل املعررل الاملعررايب الدوليررة ل م اارربة واإلالرر    -٤

 عن سورتيه الثانية والث ثني والثالثة والث ثني
 وتدعيمها  رير املرح ا عن تشجي  أوجه التآزر الني أركاا عمل األونكتاس الث ثةالتق -٥
 متائل أخرى -٦
  اعتماس تقرير ال جنة إىل جم س التجارة والتنمية -٧
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
   .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦عقد الدورة الثامنة ل جنة اواتثمار واملشاري  والتنمية يف ت  ا -١
جررردول األعمرررال املؤقرررت ل ررردورة الثامنرررة ل جنرررة يف املكترررب املواررر    رررس وقرررد اعت مرررد  -٢

. واوف تنظرر سورة ال جنرة هريف  يف تقريرر اجتمرا  ٢٠١٦أي ول/ابتمرب  ٢٣التجارة والتنمية يف 
ن أجرررل النررراء القررردرا  اخلررررباء املتعررردس الترررنوا  الشرررما اوارررتثمار واوالتكرررار وتنظررريم املشررراري  مررر

تقريررررفر فريررررب اخلررررباء ااكررروما الررردومل العامرررل املعرررل الاملعرررايب ويف اإلنتاجيرررة والتنميرررة املترررتدامة، 
األنشطة املتص ة الاملوضو   ،إضافة إىل ذلك ،الدولية ل م اابة واإلال  . واوف تب ث ال جنة

 الث ثة وتدعيمها.األونكتاس  لمعاليت نفيفهتا األمانة وأس  إىل تشجي  أوجه التآزر الني أركاا 

   1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

 ٢٣املكترررب املواررر    رررس التجرررارة والتنميرررة يف  وافررررب ع يرررهومرررا عمررر د الررردورة التنررراوب  -٣
ي ا: رئيس من القائمة الاء كما ، اوف يكوا مكتب الدورة الثامنة ل جنة  ٢٠١٦أي ول/ابتمرب 

 )أفريقيا(.ومقرر من القائمة ألف 

   2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

جرردول األعمررال املؤقررت ل رردورة الثامنررة ل جنررة يف املكتررب املوارر    ررس التجررارة اعت مررد  -٤
 م الرنامج عمل قبل اوجتما .عم  . واوف ي  ٢٠١٦أي ول/ابتمرب  ٢٣والتنمية يف 

 الوثائرب
TD/B/C.II/32 وشروحهاملؤقت جدول األعمال

  3البند   
تقريرر اجتمراا الخبررراء المتعردن ال ررنناا سشرما االسررتثمار واالستكرار وتنظرريم المشراريع مرر  

 أجل سناء القدراا اإلنتاجية والتنمية الم تدامة
 ارررروف تنظررررر ال جنررررة، يف إدررررار هرررريفا البنررررد، يف تقريررررر الرررردورة الراالعررررة وجتمررررا  اخلرررررباء املتعرررردس -٥

 املتتدامة. اتثمار واوالتكار وتنظيم املشاري  من أجل الناء القدرا  اإلنتاجية والتنميةالتنوا  الشما او
 الوثائرب

TD/B/C.II/MEM.4/12  تقريررررر اجتمررررا  اخلرررررباء املتعرررردس التررررنوا  الشررررما اواررررتثمار واوالتكررررار
وتنظررريم املشررراري  مرررن أجرررل النررراء القررردرا  اإلنتاجيرررة والتنميرررة املترررتدامة 

 عن سورته الراالعة
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  4البند    
تقرير فريق الخبرراء الحكرنما الردولا العامرل المعنرا سالمعرايير الدوليرة للمحاسربة واإلسر   

 ع  نورتيه الثانية والث ثي  والثالثة والث ثي 
اررروف تنظرررر ال جنرررة، يف إدرررار هررريفا البنرررد، يف تقريرررر الررردورتني الثانيرررة والث ثرررني والثالثرررة  -٦

 والث ثني لفريرب اخلرباء ااكوما الدومل العامل املعل الاملعايب الدولية ل م اابة واإلال  . 
 الوثائرب

TD/B/C.II/ISAR/75 الدوليررة  تقريررر فريرررب اخلرررباء ااكرروما الرردومل العامررل املعررل الاملعررايب
 ل م اابة واإلال   عن سورته الثانية والث ثني

TD/B/C.II/ISAR/79  تقريررر فريرررب اخلرررباء ااكرروما الرردومل العامررل املعررل الاملعررايب الدوليررة
 ل م اابة واإلال   عن سورته الثالثة والث ثني

   5البند   
 وتدعيمها األونكتان الث ثةالتقرير المرحلا ع  تشجيع أوجه التآزر سي  أركاا عمل 

قررب يف تشرجي  مرح يراد اوف تقدم األمانة، يف إدار هيفا البند، تقريرراد  -٧ عرن التقردم الريفر قف
 وتدعيمها يف ا او  اليت تتناوهلا هيف  ال جنة. أوجه التآزر الني أركاا عمل األونكتاس الث ثة

   6البند   
 م ائل أخرى

وف ت رردرت تقرررارير ااتعراضرررا  تشررررين الثرراين/نوفمرب، اررر ١٥ال جنررة، يف اجتمرررا  قبررل  -٨
قبغيزاتاا وداجيكترتاا يف اجتمراعني وزاريرني. والنراء ع ر  د رب كل من اواتثمار يف   ةاياا

، اررررروف تط ررررر  األمانرررررة املشررررراركني ع ررررر   خرررررر التطرررررورا  يف او اهرررررا  قدمتررررره ال جنرررررة اررررراالقاد 
 اري  من أجل التنمية.والتيااا  يف ميداا اواتثمار واملش

   7البند   
 اعتمان تقرير اللجنة إلى مجلس التجارة والتنمية

 اوف يقد م تقرير الدورة الثامنة ل جنة إىل جم س التجارة والتنمية. -٩
    


