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اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
تعقد الدورة العاشرة ل جنة ا ت مار واملرراريع والتنميرة يف الفرةة مرن  3إىل  7كرانون
-1
األول/ديسمرب .2018
 -2وقررد واقررء جم ررس التجررارة والتنميررة يف اجلررزء األول مررن دورترره اخلامسررة والسررتني املعقررودة
يرروم  26حزيران/يونيرره  2018ع ررد جرردول األعمررال املؤقررت ل رردورة العاشرررة ل جنررة .ويف ه ر
الدورة ،تناقش ال جنة البندين املوضوعيني املدرجني يف جدول األعمال ،ومهرا ا رت مار وتنميرة
املررراريع مررن أجررل التنميررة ،وتسررخ الع ررم والتكنولوجيررا وا اتكررار ألغ رراض تنميررة املررراريع .ويف
ه ر ال ردورة أيض راس ،ررتنظر ال جنررة يف تقريررر اجتمرراا اخل ررباء املتعرردد السررنوات ارررظن ا ررت مار
وا اتك ررار وتنظ رريم املر رراريع م ررن أج ررل ان رراء الق رردرات اإلنتاجي ررة والتنمي ررة املس ررتدامة ع ررن دورت رره
الساد ة ،وتقرير قريء اخلرباء اوكومم الدومل العامرل املعرا بملعراي الدوليرة ل م ا ربة واإلارالغ
عررن دورترره اخلامسررة وال الثررني .وعررالوةس ع ررد للررا ،ررتتناول ال جنررة األنر ر ة لات ال ر ة ال ر
نف هتا األمانة وال شجعت وعززت أوجه التآزر اني أركان عمل األونكتاد ال الثة.

البند 1
انتخاب أعضاء املكتب
 -3وققاس ل مادة  18من النظام الداخ م ل جان الرئيسية جمل س التجرارة والتنميرة ،تنتخرب جلنرة
ا ت مار واملراريع والتنميرة مرن ارني ي رم أعضرائ ا رئيسراس وسسرة نرواب ل ررئيس ومقررراس .بإلضراقة
إىل للررا ،تررنا املررادة  19مررن النظررام الررداخ م ع ررد أن يتكررون مكتررب ال جنرة مررن رربعة أعضرراء
(أراعررة أعضرراء مررن القررائمتني ألررف وجرريم جمتمعتررني ،وعض روان مررن القائمررة بء ،وعضررو مررن القائمررة
دال ،وهم القوائم املرار إلي ا يف مرقء قرار اجلمعية العامة (1995د )19-ا يغته املعدلة).
 -4وانرراءس ع يرره ،وعم رالس ارردورة التنرراوب ،رريكون مكتررب الرردورة العاشرررة ل جنررة كمررا ي ررم:
رئيس من القائمة دال؛ ومقرر من القائمة ألف (آ يا)؛ وثالثة نرواب ل ررئيس مرن القرائمتني ألرف
وجيم جمتمعتني؛ وانئبان ل رئيس من القائمة بء.

البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -5واقء جم س التجارة والتنمية يف اجلزء األول من دورته اخلامسة والستني املعقودة يروم 26
حزيران/يونيه  2018ع د جدول األعمال املؤقرت ل ردورة العاشررة ل جنرة .و ريع ممم اررانمع عمرل
قبل ا جتماا.

الواثئء
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البند 3
تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ) تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املشااريع ماأ أجال
بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة
 -6يف إطار ه ا البند من جردول األعمرال ،رتنظر ال جنرة يف تقريرر اجتمراا اخلررباء املتعردد
السررنوات ارررظن ا ررت مار وا اتكررار وتنظرريم املررراريع مررن أجررل انرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة
املستدامة عن دورته الساد ة.

الواثئء
TD/B/C.II/MEM.4/18

تقريررر اجتمرراا اخل ررباء املتعرردد السررنوات ارررظن ا ررت مار وا اتكررار
وتنظيم املرراريع مرن أجرل انراء القردرات اإلنتاجيرة والتنميرة املسرتدامة
عن دورته الساد ة

(ب) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ
 -7يف إطار ه ا البنرد مرن جردول األعمرال ،رتنظر ال جنرة يف تقريرر قريرء اخلررباء اوكرومم
الدومل العامل املعا بملعاي الدولية ل م ا بة واإلاالغ عن دورته اخلامسة وال الثني.

الواثئء
TD/B/C.II/ISAR/87

تقري ررر قري ررء اخل ررباء اوك ررومم ال رردومل العام ررل املع ررا بملع رراي الدولي ررة
ل م ا بة واإلاالغ عن دورته اخلامسة وال الثني

البند 4
االستثمار وتنظيم املشاريع مأ أجل التنمية
 -8ش د عام  2017اجتاهاس بياس يف ا ت مار األجنيب املباشر ،حيث اخنفضت تردققات
ا ررت مار األجنرريب املباشررر ع ررد ال ررعيد العرراملم انسرربة  23يف املائررة لت ررل إىل  1,43تري يررون
دو ر أمريك ر ررم ،بملقارن ر ررة م ر ررع  1,87تري ي ر ررون دو ر يف ع ر ررام  ،2016بإلض ر رراقة إىل تب ر رراطؤ يف
ال ل القيمة العاملية .ويبعث للا ع د الق ء ،بلنظرر إىل أن ا رت مار األجنريب املباشرر يبقرد
أكرب م در خارجم لتمويل ا قت ادات النامية (حيث يركل  39يف املائة من إمجرامل التمويرل
الواقد) ،اينما يقل حالياس عن  25يف املائة يف ا قت ادات الضعيفة هيك ياس واألشد هراشةس (ال
تر ر د اجتاه راس متناق راس من ر عررام  .)2012وان الق راس مررن ا ررتنتاجات تقررارير ا ررت مار العرراملم
ال ررادرة م ررن عر رام  2014إىل ع ررام  ،2018ررتنظر ال جن ررة يف ال رررا والس رربل الر ر ك ررن هب ررا
لسيا ات ا ت مار الوطنية والدولية أن تواجه ه ا ا جترا  ،مرن أجرل هتيظرة رروت مواتيرة ل نمرو
وا زدهار ا قت اديني يف ه الب دان.
 -9و تواصررل ال جنررة عم ررا ،متاشررياس مررع يار ررت ا املتبعررة ،بلنظررر يف ا ررتعراض يا ررات
ا ت مار يف كااو ق دي ولبنان ،يا يتيح قرصة أخرى ورد اخلربات وحتديد السيا ات القائمة
ع د أقضل املمار ات ال كن أن جت ب ا ت مار لت قيء التنمية املستدامة.
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الواثئء
UNCTAD/WIR/2014–2018

 ،World Investment Reportإصدارات الفةة 2018-2014

UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2

Investment Policy Review: Cabo Verde

UNCTAD/ITE/IPC/2017/11

Investment Policy Review: Lebanon

البند 5
تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض تنمية املشاريع
 -10ير رركل الع ررم والتكنولوجي ررا وا اتك ررار و ررائل م م ررة لتنفي ر ر خ ررة التنمي ررة املس ررتدامة
لعررام  ،2030إضرراقةس إىل أ ررباب أخرررى ،نظرراس إىل قرردرهتا ع ررد توجيرره تنظرريم املررراريع ا اتكاريررة
ال ر حتقررء النمررو والعمالررة املنتجررة .وتررركل أيض راس شرربكات الرررركات الديناميررة وا اتكاريررة ررة
رئيسررية رةاتيجيات تنويررع اإلنتررا والت ررنيع الناج ررة .ول ر لا ينبغررم لرا ررم السيا ررات أن
يرك ررزوا اهتم ررام م ع ررد ت رروير ق رردرات الع ررم والتكنولوجي ررا وا اتك ررار ل رردى الر ررركات ومنظمر رم
املراريع .ويف إطار ه ا البند من جردول األعمرال ،كرن ل جنرة أن تنظرر يف اخلرربات السيا راتية
املتع قة ات وير القدرات التكنولوجية وا اتكارية يف الب دان النامية (كالتداا ال تت دى ل قيرود
املالي ررة ،أو ترر ررجع الرر رربكات واجملموعر ررات ،أو تسر ررتغل الف ررر ال ر ر ي يظ ر ررا ا قت ر رراد الرقمر ررم
الناشئ) ،من أجل ترجيع تنظيم مرراريع أك رر قردرةس وااتكراراس مرن الناحيرة التكنولوجيرة ،يرا يرقرع
يف هناية األمر من اإلنتاجيرة يف مجيرع ق اعرات ا قت راد .ولتيسر مناقررة هر ا البنرد مرن جردول
األعمال ،أعدت األمانة وثيقة مع ومات أ ا ية عن املوضوا.

الواثئء
TD/B/C.II/39

تسخ الع م والتكنولوجيا وا اتكار ألغراض تنمية املراريع

البند 6
التقرير املرحلي عأ تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة
 -11يف إطار ه ا البنرد مرن جردول األعمرال ،رتقدم األمانرة مع ومرات عرن التقردم ا ررز يف
ترجيع وتعزيز أوجه التآزر اني أركان عمل األونكتاد ال الثة يف اجملا ت الر يررم ا عمرل جلنرة
ا ت مار واملراريع والتنمية.

البند 7
مسائل أخرى
 -12عمر رالس بملمار ررة املتبع ررة ،ررت ع األمان ررة ال جن ررة ع ررد أح ررد الت ررورات قيم ررا يتع ررء
ب جتاهات والسيا ات يف جمال ا ت مار وتنظيم املراريع ألغراض التنمية.

البند 8
اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
-13
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يقدمم تقرير جلنة ا ت مار واملراريع والتنمية عن دورهتا العاشرة إىل جم س التجارة والتنمية.
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