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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية 

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن االستثمار واالبتكار وتنظيي  
 المستدامة ريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنميةالمشا

 الدورة الثالثة
  5332آذار/مارس  03-03جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت  5البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظي  العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت  -أوالا  
 انتخاب أعضاء املكتب  -3
 األعمال وتنظيم العمل إقرار جدول  -5
 تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية  -0
 اعتماد تقرير االجتماع  -٤

 شروح جدول األعمال المؤقت  -ثانياا  
 1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب 
 مقرراً.  - للرئيساً يوصى اجتماع اخلرباء بأن ينتخب رئيساً ونائب -3
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 2البند   
 ل وتنظي  العمل إقرار جدول األعما

يرررد جرردول األعمررال املؤقررت الجتمرراع اخلرررباء   اله.ررل األول أعررج . و رريتا  برنررام   -5
 مه.ل قبل االجتماع بأ بوع. 

 الوثائق
TD/B/C.II/MEM.4/7  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 3البند   
 تنظي  المشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية 

تجررارة والتنميررة أثنرراء دورترره التنهيديررة الساد ررة واخلمسرر ،  ررتتناول كمررا أشررار الررس ال -0
الدورة الثالثة الجتماع اخلررباء املتعردد السرنوات بشرأن اال رتثمار، واالبتكرار وتنظريم املشراريع مرن 
أجرررررل بنررررراء القررررردرات اإلنتاجيرررررة والتنميرررررة املسرررررتدامة كتتلرررررف األبعررررراد التقنيرررررة إل رررررار األونكتررررراد 

شراريع، و ريحلال ال.رلة بر  تنظريم املشراريع والقردرات اإلنتاجيرة. وبنراء علرى لسيا ات تنظيم امل
تقيرريم لنقرراق القرروة ايفاليررة   قرردرات البلرردان الناميررة  رريبحا االجتمرراع عمليررة التنهيررد والرصررد 
والتقيرريم   كررل اررال مررن ارراالت اإل ررار، رتررا   ذلررو اال ررتاتيجيات الو نيررة لتنظرريم املشرراريع، 

ريق املتعلقة بسيا ات تنظيم املشاريع، ورصرداا وتقييمارا، واألبعراد اإلقليميرة ل  رار وخرائط الط
 .(3))أ(، و)ز( و)م((ك52)والية الدوحة، الهقرة 

للمناقشرررة، أعررردت أمانررة األونكتررراد مررردكرة قضرررايا بعنرروان كتنظررريم املشررراريع مرررن اً وتيسرر   -٤
هاعرل بر  تنظريم املشراريع وبنراء القردرات أجل بناء القدرات اإلنتاجيرةك. وتبحرا ارد  املردكرة الت

اإلنتاجيرررة   البلررردان الناميرررة، وتسرررلط الضررروء علرررى دور تنظررريم املشررراريع   إ ررراد  رررر  العمرررل 
وحتقيررق نتررائ  شرراملة للهرررات اارومررة، رتررا  ياررا الهقررراء والنسرراء والشررباب. ول يررادة األثررر اإل ررا  

ة إىل أق.ى حد،  ب أن يتعراون أصرحاب امل.رلحة لتنظيم املشاريع على بناء القدرات اإلنتاجي
الرئيسريون   تنظرريم املشراريع مررن ايفكومرة والقطرراع اخلرا  وا تمررع املردن، كمررا يتبر  مررن تنهيررد 
إ ررار  يا ررات تنظرريم املشرراريع   العديررد مررن البلرردان. وتبحررا املرردكرة أيضرراً السرربل الكهيلررة بتع يرر  

نتاجية االية عن  ريرق تع ير  تنظريم املشراريع    ج رل قيمرة شراملة ومسرتدامة. وتسرو  القدرات اإل
ايفجرر  علررى أن إدمرراس املؤ سررات البال ررة ال.رر ر واملؤ سررات ال.رر  ة واملتو ررطة ايفجررم    ج ررل 
القيمرررررة اإلقليميرررررة والعامليرررررة يقتضرررررا تطررررروير بررررررام  ومبرررررادرات  رررررد  إىل حتسررررر  املارررررارات وتنهيرررررد 

 ات   ا االت الرئيسية مثل تنظيم املشاريع النسائية والشبابية والبيرية واالجتماعية. السيا 

__________ 

(3) TD/B/EX(56)/2/Add.1٤قرة ، اله. 
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ورغم أن  يا ات وممار ات البلدان املتقدمة  تو ر بعض األمثلة،  إن اجتمراع اخلررباء  -2
.  ررر ك  علرررى ا رررتاتيجيات وبررررام  البلررردان الناميرررة والبلررردان الرررق لرررر اقت.رررادا ا رترحلرررة انتقاليرررة

واررد  االجتمرراع اررو التشررجيع علررى تنظرريم املشرراريع مررن أجررل بنرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة 
املستدامة. و يقدم االجتماع اة عامة ويعرض املمار ات اجليدة للنا  املتعلقة بتنظريم املشراريع 
وبنرراء القررردرات اإلنتاجيرررة الرررق دكرررن أن تسررراعد صرررانعا السيا رررات   و رررع وتنهيرررد  يا رررات 

 نيرة ملعاجلررة ارد  املسررائل. و ريناق  اخلرررباء التحرديات الررق تواجاارا املؤ سررات اإل ائيرة علررى و 
املسررتوا العملررا والتنهيرردب   البلرردان الناميررة  يمررا يتعلررق برردوراا كجاررات صرراحبة م.ررلحة   
ارررال تنظرررريم املشرررراريع والتنميررررة القائمررررة علرررى القرررردرات اإلنتاجيررررة. و  ارررردا ال.رررردد،  يسررررتهيد 

مرررراع اخلرررررباء مررررن الرررردروس املستخل.ررررة مررررن مشرررراريع املسرررراعدة التقنيررررة ل ونكترررراد والبحررررا اجت
 والتحليل   اد  ا االت. 

 الوثائق
TD/B/C.II/MEM.4/8  تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية 

 4البند   
 اعتماد تقرير االجتماع 

ال ررتثمار واملشرراريع والتنميررة   دور ررا القادمررة.  رريدقد م تقريررر اجتمرراع اخلرررباء إىل جلنررة ا -5
وقررررد يررررود اجتمرررراع اخلرررررباء أن يررررأذن للمقرررررر بررررأن يدعرررردا، حتررررت إشرررررا  الرررررئيس، التقريررررر الناررررائا 

 لججتماع بعد اختتامه. 

 إسهامات الخبراء

يشج ع اخلرباء الدين تدسمايام الدول األعضاء على تقدمي ورقات موج ة )من مخس 
( كمسامهة منام   أعمال االجتماع. والورقات، الق  تستند إىل التجارب صهحات تقريباً 

 الو نية وجتارب القطاع اخلا ،  تتا    االجتماع بالشكل والل ة اللدين ترد هبما. 
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