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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

اجتماااال الاءاااراع المتساااد  النااانتام رشااابت االساااتثمار واالرت اااار وتن ااايم 
 المنتدامة المشاريع من أجل رناع القدرام اإلنتاجية والتنمية

 رارسةالدورة ال
   2016آذار/مارس  17-16جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت  2البند 

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
  

 جدول األعمال المؤقت -أوالا  
 
 انتخاب أعضاء املكتب  -1
 إقرار جدول األعمال  -2
 املستدامة االستثمار واالبتكار وتنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية -٣
 تقرير االجتماع -٤



 TD/B/C.II/MEM.4/10 

 

2/4 GE.16-01648 

 

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 

 1الءند   
 انتااب أعضاع الم تب 

 مقرراً.  - يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيسًا ونائبًا للرئيس -1
  

 2الءند   
 إقرار جدول األعمال 

يف الفصـــل األول أعـــالت. وســـيتام برنـــام  مفصـــل  الجتمـــاعليـــرد جـــدول األعمـــال املؤقـــت  -2
 قبل االجتماع بأسبوع. 

 
 الوثائق  

TD/B/C.II/MEM.4/10  جدول األعمال املؤقت وشروحه 
  

 3الءند   
االستثمار واالرت ار وتن يم المشاريع من أجل رناع القدرام اإلنتاجية والتنمية 

  المنتدامة
           واخلمســـــــد امل قـــــــودة يف  سادســـــــةال التنفيذيـــــــةجملـــــــس التلـــــــارة والتنميـــــــة، يف دورتـــــــه  حـــــــدد -٣

االســتثمار واالبتكــار  بشــأناع اخلــرباء املت ــدد الســنوات ، موضــوع الــدورة الراب ــة الجتمــ2012عــا  
سـتجلمعع ": وتنظيم املشاريع من أجل بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة والتنميـة املسـتدامة، علـى النحـو التـاي

الـــدورة الراب ـــة الجتمـــاع اخلـــرباء نتـــائ  االجتماعـــات الثالثـــة الســـابقة  ـــد   ســـد إ ـــار األونكتـــاد 
لسياســات االســتثمار مــن أجــل  قيــق التنميــة املســتدامة وإ ــار األونكتــاد لسياســات تنظــيم املشــاريع 

 ".وإ ار األونكتاد لسياسات ال لم والتكنولوجيا واالبتكار
هــذت الــدورة األتــية ترمــي إع تلخــيا عمــل اجتمــاع اخلــرباء املت ــدد الســنوات فــ ن  ولــذل  -٤

ويـــدل توقيـــت . مـــن منظـــور السياســـة ال امـــة، واتتتـــا  دورة ال مـــل املضـــعلع بـــه بشـــأن هـــذا املوضـــوع
عقــد الــدورة الراب ــة علــى أ ــا ســتكون أيضــاً دثابــة تعــوة رةيديــة يف اشــات الــدورة الراب ــة عشــرة ملــؤرر 

ــــع عشــــر ملتحــــدة للتلــــارة األمــــم ا ــــة ناألونكتــــاد الراب وخباصــــة املــــداوالت يف إ ــــار املوضــــوع ، والتنمي
تشـــليع اـــو اقتصـــادا ثابـــت وشـــامل ومســـتدا  مـــن تـــالل التلـــارة واالســـتثمار واملـــال : 2الفرعـــي 

 .والتكنولوجيا  د   قيق الرتاء لللميع

                                                           
 .5 الصفحة، TD/B/EX(56)/2/Add.1انظر الوثيقة  * 
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ظةــرت قــد و  التنميــة املســتدامة. كفالــةقــدرات اإلنتاجيــة و الأساســي لبنــاء عامــل االســتثمار و  -5
والتنميــة املســتدامة يف صــلب لللميــع النمــو الشــامل  تضــعجديــدة مــن سياســات االســتثمار  أجيــال

  تإ ــار ومحــل ذلــ  األونكتــاد علــى  ــدي  اجلةــود الراميــة إع اجتــذاب االســتثمار واالســتفادة منــه. 
جيــرا بتوجيةــات الــدول األعضــاء، . وعمــاًل مــن أجــل  قيــق التنميــة املســتدامة لسياســات االســتثمار

لتحــــديات املت لقــــة بسياســــات االســــتثمار علــــى الصــــ يدين ل التصــــداإيــــالء اهتمــــا  تــــا  لكيفيــــة 
لنظـــا  ال ـــاملي التفاقـــات لويف ضـــوء اةاجـــة امللحـــة إع إجـــراء إصـــالم منةلـــي  اإلقليمـــي والـــدوي.

راشــياً  ذلــ  اإلصــالم راءإجــتقيــيم اجلةــود و  علــى وجــه اخلصــو االســتثمار الدوليــة، مــن الضــرورا 
 .الضرورة اةامسة اليو  لتحقيق التنمية املستدامةمع 
يف عمليــــة بنــــاء القــــدرات اإلنتاجيــــة، و يــــادة أدوات حموريــــة ال لــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار و  -6

 .مــــن الناحيــــة االقتصــــاديةتســــوية امليــــدان و اإلنتاجيــــة، وتشــــليع الشــــركات والصــــناعات التنافســــية، 
 ال لــم والتكنولوجيــا واالبتكــار والتنميــة املســتدامة ال حصــر  ــا. فــ ن الصــالت بــد سياســات ،ولــذل 
              م ــــه  بــــه يف ت مــــيم مراعــــاة ال لــــم والتكنولوجيــــا واالبتكــــار يف تعــــة التنميــــة املســــتدامةأمــــر وهــــذا 
مـن تـرباء الـدول  وأكـدت املـدتالت املقدمـة ركز على أهدا  التنميـة املسـتدامة.تاليت  20٣0ل ا  

بـــال لم والتكنولوجيـــا  فيمـــا يت لـــقاألعضـــاء اةاجـــة إع الت ـــاون التقـــع الـــذا يركـــز علـــى السياســـات 
اســـت راي سياســـات ال لـــم وأتـــام النظـــر يف اإل ـــار املفـــاهيمي الـــذا يقـــو  عليـــه برنـــام   واالبتكـــار.

نبغــي أن ركــن مــن  ســد عــدداً مــن ال ناصــر الــيت يبصــفة تاصــة  لألونكتــاد والتكنولوجيــا واالبتكــار
لألنشـــعة املقبلـــة يف دعـــم سياســـات ال لـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار يف  هـــذت األ ـــر السياســـاتية أمهيـــة

 للتحديات النامجة عن التغي التكنولوجي السريع. بتصديةاالبلدان النامية، وال سيما فيما يت لق 
ر  قيـــــق أهـــــدا  التنميــــــة عنصـــــراً أساســـــياً مـــــن عناصـــــتنظـــــيم املشـــــاريع وباملثـــــل، يشـــــكل  -7

تــأثي يف بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة، وت زيــز املؤسســات البالغــة الصــغر تحقيــق ومــع ذلــ ، لاملســتدامة. 
، لللميـــــع واملؤسســـــات الصـــــغية واملتوســـــعة اةلـــــم، ومواجةـــــة  ـــــديات النمـــــو املســـــتدا  والشـــــامل

الشــباب والنســاء، اــة حاجــة ال ســيما للفتــات الضــ يفة مــن الســكان، مثــل و  ،و ســد ظــرو  اةيــاة
وينبغـــي أن  إع بـــذل جةـــود متضـــافرة لضـــمان اتبـــاع  ـــ  شـــامل وجـــامع إ اء ت زيـــز تنظـــيم املشـــاريع.

ــــة األجــــل ــــ  الــــنة  إع اســــهاتيليات وسياســــات  ويل خمصصــــات كافيــــة مــــن املــــوارد، و  ،يســــتند ذل
ـــة للتقيـــيم والرصـــد ،وبـــرام  بنـــاء القـــدرات علـــى مجيـــع املســـتويات،  والتنســـيق والت ـــاون، وآليـــات ف ال

إ ــــاراً واجةــــة ذلـــ  التحــــدا، وضـــع األونكتــــاد ومل وتبـــادل املمارســــات اجليـــدة والــــدروس املســـتفادة.
ســـــاعدة واضـــــ ي مليـــــدعو إع اتبـــــاع  ـــــ  شـــــامل ومتماســـــ  ومنســـــق  لسياســـــات تنظـــــيم املشـــــاريع
فيـــذها، وت زيـــز يف جمـــال تنظـــيم املشـــاريع وصـــيا تةا وتن السياســـة ال امـــةالسياســـات يف  ديـــد تـــدابي 

 املؤسسات البالغة الصغر واملؤسسات الصغية واملتوسعة اةلم.
 تلـــــ  الـــــيت حـــــدد ا األمانـــــةوســـــيجعل ب إع اخلـــــرباء أن يناقشـــــوا جمـــــاالت القضـــــايا الرئيســـــية  -8
وســــيعلب إلــــيةم تبــــادل اخلــــربات فيمــــا يت لــــق بتنفيــــذ أ ــــر . ناقشــــة مستفيضــــة وأن يجضــــيفوا إليةــــام
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هتمـا  الـيت سـيجنظر فيةـا الاجملـاالت األتـرم موضـع ا وكـذل  تسـليا الضـوء علـىالثالثـة، السياسات 
 .  مستقباًل يف هذا الصدد

االســـتثمار م نونـــة " م لومـــات أساســـية وثيقـــةوتيســـياً للمناقشـــات، أعـــدات أمانـــة األونكتـــاد  -9
إضـافة إع ذلـ ، و ". واالبتكـار وتنظـيم املشـاريع مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة والتنميـة املسـتدامة 

وســـتجتام هـــذت الورقـــات يف  يجشـــلاع اخلـــرباء علـــى إعـــداد ورقـــات مـــوجزة حـــول املوضـــوع قيـــد املناقشـــة.
 االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد  ما.

 
 الوثائق  

TD/B/C.II/MEM.4/11   االســـتثمار واالبتكـــار وتنظـــيم املشــــاريع مـــن أجـــل بنـــاء القــــدرات
 املستدامةاإلنتاجية والتنمية 

 
 4الءند   

 تقرير االجتمال  
 سيجقدا  تقرير اجتماع اخلرباء إع جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية يف دور ا القادمة.  -10
 

 
 


