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 جملس التجارة والتنمية

 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

واال تكااااار اجتمااااارب ا اااادا  املتوااااشأ الالاااانرا   شاااا   االسااااتثمار 
 من أجل  نا  القشرا  والتنمية املالتشامة ورايأة األعمال

 الشورة الثامنة

 2020أاير/مايو  13جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 الوملإقرار جشول األعمال وتنظيم 

 جشول األعمال املؤقت وشروحه  

 جشول األعمال املؤقت -أوالا  

 املكتب.انتخاب أعضاء  -1

 .العملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -2

 .االستثمار واالبتكار ورايدة األعمال من أجل التنمية -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4

 شروح جشول األعمال املؤقت -اثنياا  

   1البنش   
 انتخاب أعضا  املكتب

 مقرراً. -وانئب رئيس يوَصى أبن ينتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات رئيساً  -1

  2البنش   
 الوملإقرار جشول األعمال وتنظيم 

يرررد جرردول األعمررال املؤقررت ل جتمرراع و العالررل األول أعرر م. وسرريقتا  برررانم  معالررل قبررل  -2
 موعد انعقاد االجتماع أبسبوع.
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 الواثئق

TD/B/C.II/MEM.4/22 جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البنش   
 االستثمار واال تكار ورايأة األعمال من أجل التنمية

وافرررق  ارررس التارررارة والتنميرررة عارررى مويفررروع ارررينم الررردورة و اةررر ء الثرررا  مرررن دورتررره اخلامسرررة  -3
 .2018تشرين األول/أكتوبر  4والستني، و 

ولاامرررني برررني نترررائ  الررردورات املويفررروعية الرررث   السرررابقة، يرررد  ارررينم الررردورة إ  تاخررري   -4
هبرا  ، مرني إاراء دورة العمرل اياليرة املضر انيايتماع اخلرباء املتعدد السنوات مرن منظرور سياسرأعمال اجت

بشرر ن اررينا املويفرروع. وسررتكون أيضرراً  ثابررة ل رروة خلضررةية لارردورة اخلامسررة عشرررة ملررؤ ر األمررم املتحرردة 
 لاتاارة والتنمية.

ابيالرة  املتعاقرةولتيسة املناقشة، سيقدم رؤساء الدورات الث   السابقة ماخالات لاردورات  -5
، وكيعيررررة تسررررخة العاررررم (2017و عررررام الراانررررة  صرررر   نظررررام اتعاقررررات االسررررتثمار الدوليررررة  املعقررررودة 

، (2018والتكنولوجيرررا واالبتكرررار بععاليرررة مرررن أجرررل خلقيرررق أاررردا  التنميرررة املسرررتدامة  املعقرررودة و عرررام 
دامة واملسرؤولية االجتماعيرة لاشرركات وتنميرة املشراريني  املعقرودة و واملمارسات التاارية املسرؤولة واملسرت

سررتكماة الررم قرردمتاا األمانررة بشرر ن ارااررات وت ررورات االسررتثمار ، و سررياا املعاومررات امل(2019عررام 
 ورايدة األعمال وبش ن ت ورات العام والتكنولوجيا واالبتكار.

 الواثئق

TD/B/C.II/MEM.4/15 Report of the Multi-year Expert Meeting on Investment, 

Innovation and Entrepreneurship for Productive 

Capacity-building and Sustainable Development on its 

fifth session 

TD/B/C.II/MEM.4/18 Report of the Multi-year Expert Meeting on Investment, 

Innovation and Entrepreneurship for Productive 

Capacity-building and Sustainable Development on its 

sixth session 

TD/B/C.II/MEM.4/21 Report of the Multi-year Expert Meeting on Investment, 

Innovation and Entrepreneurship for Productive 

Capacity-building and Sustainable Development on its 

seventh session 

  4البنش   
 اعتماأ تقرير االجتمارب

واملشراريني والتنميرة و دوريرا سيققدَّم تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السرنوات إ  ةنرة االسرتثمار  -6
القادمرررة. وقرررد يرررود اجتمررراع اخلررررباء أن ُعن لامقررررر أبن يقعررردل، خلرررت إشررررا  الررررئيس، التقريرررر النارررائ  

 ل جتماع بعد التتامه.
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