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جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيم املشاريع
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البند  2من جدول األعمال املؤقت
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

جدول األعمال املؤقت والشروح
أوالا -جدول األعمال املؤقت
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-٣

ممارس ا اااا األعم ا ااال املا ا ااؤولل واملا ا ااتدامل واملا ا ااؤوليل ا جتماعي ا اال ل ا اار اا وتط ا ااوير
امل روعاا.

-٤

اعتماد تقرير ا جتماع.

اثنيا -شروح جدول األعمال املؤقت
البند 1
انتخاب أعضاء املكتب
-1
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يوصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد الانواا رئيااً وانئب رئيس  -مقرراً.
َ
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البند 2
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
 -2ياارد جاادول األعمااال املؤقاات ل جتماااع و العال ا األول أع ا ج .ويلتااا ارانم معال ا
قب موعد انعقاد ا جتماع أبسبوع.

الواثئق
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جدول األعمال املؤقت وال رو

البند 3
ممارسات األعمال املسؤولة واملستدامة واملسؤؤولية االجتماعيؤة للشؤر ات وترؤوير
املشروعات
 -٣ق اارر ااس التا ااارة والتنمي اال ،و ا اازء الا اااو م اان دورت ااه اخلاما اال والا اات  ،أن يك ااون
موضااوع دورة اجتماااع اخلارباء املتعاادد الااانواا هاااج هااو املمارساااا التاارياال املاااؤولل واملاااتدامل
واملا ااؤوليل ا جتماعي اال ل اار اا وتط ااوير امل ااروعاا .وين اااق ا جتم اااع املمارس اااا املا ااؤولل
واملااتدامل و تنظايم امل ااريم وماا يادعم ا ماان سياسااا حكوميال ،يفاا و لاس و سايا تياا
الن ااوب تنظاايم امل اااريم ،وسياساااا تنظاايم امل اااريم لتمك ا العماااا ااروماال اقتالاااد ً ،ومن ااا
فماا النااء وال باب وامل اجرين.
 -٤ولتا ي املناق ل ،أعادا أمانال األونكتااد وةيقال مع ومااا أساسايل عناوان "املمارسااا
التاارياال املاااؤولل واملاااتدامل واملاااؤوليل ا جتماعياال ل اار اا وتطااوير امل ااروعاا" ،تاااتعرب
الاان ل ال ااام ل ل امياام إجاء ت ااايم األعمااال وتنظاايم امل اااريم .ويناااق ا جتماااع سااب ا ا
لعااد ا سااتدامل وال اامول و تطااوير امل ااروعاا ،تعزيااز املمارساااا التاارياال املاااؤولل واملاااؤوليل
ا جتماعيل ل ر اا وال مول و تنظيم امل اريم ،تيا اً ل تقدم و تنعيا خطل التنميل املاتدامل
لعاام  .20٣0وياااتعرب ا جتماااع أما ال عاان النمااا ة التاارياال ال اام ل ويتاادار وسااائ تياا
التوعيل ابملمارساا التااريل الا يمل واملاتدامل وال ام ل .وتتناول املناق ااا ،فضا ً عان لاس،
الاياساا الراميل إىل توطيد دور تنظيم امل اريم و قيق النمو ال ام والتنميل املاتدامل.
 -٥وين اااق ا جتم اااع أيض ا ااً طريق اال تكيي ااف وتوس اايم إط ااار األونكت اااد لاياس اااا تنظ اايم
امل اريم هبدف التغ اب ع اى اد ا النماو املااتدام وال اام  ،وساائ من اا خ اق فار العما
و قيق نتائ شام ل ملخت ف العماا اارومل ،ما النااء وال باب وامل اجرين واألشخا وي
اإلعاقاال والعق اراء .وأكاان أن تااؤدي مبااادراا الاياساال العاماال دوراً هام ااً و دعاام األشااخا ماان
مجياام اخل عياااا و اعتبااار تنظاايم امل اااريم خياااراً ونيعي ااً ،واكياان م ماان النماااء .ول ماام مبااادراا
الاياسل العامال املقححال ،الات تتضامن تعادي ا لاددة لت اايم ال امول و تنظايم امل ااريم مان
أجا قيااق التنمياال املاااتدامل ،ضاامن الر ااائز الااات إلطااار سياساااا تنظاايم امل اااريم ،أ وه ا
ص ااياسل اسا احاتيايل وطني اال لتنظ اايم امل اااريم ،وترش اايد البيم اال التنظيمي اال ،وتعزي ااز التاقي ااف وتنمي اال
امل ااراا و اال تنظايم امل ااريم ،وتياا تبااادل التكنولوجياا وا تكاار ،و اا فار احلالااول
ع ى التموي  ،وج دة الوع ور ط الع قاا.
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 -٦وأخ اً ،تلقدم مع وماا ماتكم ل عن العم الاي اضط م ه األونكتاد و سيا إطاار
سياساااا تنظاايم امل اااريم ،و إةيو يااا والكااام ون ،ويتناااول ا جتماااع أما اال عم ياال ع ااى مبااادراا
الاياسل العامل لدعم النااء وال باب وامل اجرين العام ع ى تنظيم امل ااريم و هااين الب ادين
وس مها .وو الن ايل ،يقح اخلرباء سبي املض قدماً وما أكن اعتمادج من اساتااابا حكوميال
مناسبل استناداً إىل تقييماا احتياجاا فمل من العماا اارومل املات دفل.

الواثئق
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ممارساا األعمال املاؤولل واملاتدامل واملاؤوليل ا جتماعيل
ل ر اا وتطوير امل روعاا

البند 4
اعتماد تقرير االجتماع
 -7يلقاادم تقرياار اجتماااع اخل ارباء املتعاادد الااانواا إىل ناال ا سااتامار وامل اااريم والتنمياال و
دورهتا القادمل .وقد ياود اجتمااع اخلارباء أن ن ل مقارر أبن يلعاد ،ات إشاراف الارئيس ،التقريار
الن ائ ل جتماع عد اختتامه.
إسهامات اخلرباء
يل ااام اخل ارباء الاااين تعياان م الاادول األعضاااء ع ااى إعااداد ورقاااا مااوجزة ااو ااس
صااعحااس ماااامهلً ماان م و أعمااال ا جتماااع ،اسااتناداً إىل التاااارب الوطنياال و ااارب القطاااع
اخل ااا  .وتلت ااا ه اااج الورق اااا و ا جتم اااع ابل ااك وال غ اال ال اااين ت اارد هبم ااا .ويلرح ااب ع اارب
دراساا حا ا إفراديل عن ال مول و تنظيم امل اريم.
ويلرج ااى م اان اخلا ارباء تق اادـ ورقات ا ا م و موعا ااد أقال اااج  ٣0أ ر/م ااايو  .2019وينبغا ا
أن ل اال الورقااا إىل Ms. Fiorina Mugione, Chief, Entrepreneurship Section, Enterprise
Branch, Division on Investment and Enterprise, Palais des Nations, CH 1211 Geneva 10؛
الربيد اإللكحوو .fiorina.mugione@unctad.org
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