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 من جدول األعمال املؤقت 0البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 جدول األعمال المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء املكتب -0
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -0
 تقارير اجتماعات اخلرباء -3

اجتمررررارب اخلرررررباء املتعرررردشأ السررررنرات ببرررر ن اظيررررت مار واظبتكررررار وتنظرررريم  تقريررررر )أ( 
 ريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامةاملبا

 اجتمارب اخلرباء بب ن حتريل نظام اتفاقات اظيت مار الدولية: الطريق إىل األمامتقرير  )ب( 
اجتمرارب اخلررباء املعرق بقررانن وأنظمرة الفضراء اإللكرأول مرن أجرل تع ير  تقريرر  )ج( 

 ت احلاظت اإلفراأية والدروس املستفاأةالتجارة اإللكأونية، مبا يف ذلك أرايا
فريررق اخلرررباء احلكرررميل الرردو  العامررل املعررق باملعررايا الدوليررة ل م ايرربة تقريررر  )أ( 

 عن أورته احلاأية وال الثن واإلبالغ

 يف يياق التمريل من أجل التنمية تعبئة اظيت مارات من أجل التنمية: مسامهة األونكتاأ -2
 اريع وأهداف التنمية املستدامةتنظيم املب )أ( -2

 ييايات تع ي  التعاون من أجل تسخا الع م والتكنرلرجيا واظبتكار ألغراض التنمية )ب( 
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 تقرير مرح يل عن تبجيع وتع ي  التآزر بن أركان عمل األونكتاأ ال الثة -6
 مسائل أخرى -7
 اعتماأ تقرير ال جنة املقدم إىل جم س التجارة والتنمية. -8

 شروح جدول األعمال المؤقت -انياا ث 

 02إىل  02يف الفرررأة مرررن  لررردورة السرررابعة ل جنرررة اظيرررت مار واملبررراريع والتنميرررةا تعقرررد -0
مررن اتفرراق أكرررا، يف  020ويتم ررل أور ال جنررة، كمررا هررر فرردأ يف الفقرررة . 0202نيسرران/أبريل 

النظر يف تقارير اجتماعات إجراء حرار ييايايت خبصرص قضية أو اثنتن من القضايا املختارة، و 
اخلرباء، وإأارة برنامج عمل اجتماعات اخلررباء يف نطراق اختصاهتراوا والترهترية برهقرارش، وتبرجيع 

 .وتع ي  أوجه التآزر بن أركان عمل األونكتاأ ال الثة
 اظيت مار واملباريع والتنميرةواعُتمدت البنرأ الفنية جلدول أعمال الدورة السابعة ل جنة  -0
(. 0202كرانرن األول/أيسرمرب   00-02اء الدورة التنفيذيرة السرتن س رس التجرارة والتنميرة )أثن

تنظرريم املبرراريع مرضررررب تعبئررة اظيررت مارات مررن أجررل التنميررة، و  ويررتناقا الرردورة احلاليررة ل جنررة
ييايرررات تع يررر  التعررراون مرررن أجرررل تسرررخا الع رررم ، وكرررذلك مرضرررررب وأهرررداف التنميرررة املسرررتدامة

كمررررا يتسررررتعرض الرررردورة تقررررارير اجتماعررررات اخلرررررباء . يررررا واظبتكررررار ألغررررراض التنميررررةوالتكنرلرج
ويتعتمدها. وعالوة ع ى ذلك، يتب ث ال جنة األنبطة ذات الص ة اليت نفرذوا األمانرة وأأت 

  إىل تبجيع وتع ي  أوجه التآزر بن األركان ال الثة.
مررن اتفرراق  092ع يرره الفقرررة  تنصررة ل جنررة، وفقررا  ملررا بعالرردورة السررا سررعىوينبغرريل أن ت -3

أكرا، إىل اخلروج بنتائج تكرن أك ر تركي ا  ع رى اجلانرب العم ريل، وحتديرد ح ررل عم يرة ل مبراكل 
مررن اتفرراق أكرررا، يررتتم ل نتررائج  023الفقرررة  ى ذلرركوكمررا تررن  ع رر املتع قررة بالتجررارة والتنميررة.

إىل األمانرة املقدمرة  ترهترياتاليت و الدورة يف ايتنتاجات متفٍق ع يها مسرتمدة مرن احلررار السيايرا
 ترهتل إليها خالل املدة املقررة ل دورة.اليت ي

  1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

من النظام الداخ يل ل جان الرئيسرية س رس التجرارة والتنميرة، تنتخرب ال جنرة  08وفقا  ل ماأة  -2
عررريل املراعررراة الراجبرررة ضررررورة كفالرررة مرررن برررن ع  ررريل أعضرررائها رئيسرررا  و سرررة نرررراب ل ررررئيس ومقرررررا ، وترا

مرررن النظرررام الرررداخ يل، يتكررررن مكترررب ال جنرررة مرررن يررربعة  09الترزيرررع اجلغررررايف العررراأل. ووفقرررا  ل مررراأة 
القائمررة برراء وعضررر  القررائمتن ألررف وجرريم جمتمعتررن، وعضررران مررن أعضرراء، مررنهم أربعررة أعضرراء مررن

( 09-)أ0992 قرررررار اجلمعيررررة العامررررةالقرررررائم املبررررار إليهررررا يف مرفررررق  القائمررررة أال، وهرررريل واحررررد مررررن
 بصيغته املعّدلة.
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 وع يه، فعمال  بدورة التناوب، ييكرن مكتب الردورة السرابعة ل جنرة ع رى الن رر الترا : -2
ألرف  القرائمتن القائمرة جريمو ونائبران ل ررئيس مرن القائمة ألرف )أفريقيرا(و واملقررر مرن الرئيس من

 القائمة أال.  ئمة باءو ونائب واحد ل رئيس منالقا وجيم جمتمعتنو ونائبان ل رئيس من
  2البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
جرى إعداأ جدول األعمال املؤقت ل دورة السابعة ل جنرة اظيرت مار واملبراريع والتنميرة  -6

 أكرا ووظية الدوحة. وييعمم برنامج العمل قبل اظجتمارب. وفقا  ظتفاق
 الرثائق

TD/B/C.II/27  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 تقارير اجتماعات الخبراء 

يف التقارير املتع قة باجتماعرات يتنظر ال جنة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال،  -7
 اخلرباء التالية: 

اجتمررارب اخلرررباء املتعرردشأ السررنرات ببرر ن اظيررت مار واظبتكررار وتنظرريم املبرراريع  )أ( 
 ، الدورة ال ال ةوناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامةمن أجل ب
 واجتمارب اخلرباء بب ن حتريل نظام اتفاقات اظيت مار الدولية: الطريق إىل األمام )ب( 
اجتمارب اخلرباء املعق بقرانن وأنظمة الفضاء اإللكأول من أجل تع ي  التجرارة  )ج( 

 وظت اإلفراأية والدروس املستفاأةاإللكأونية، مبا يف ذلك أرايات احلا
فريرررررق اخلررررررباء احلكررررررميل الررررردو  العامرررررل املعرررررق باملعرررررايا الدوليرررررة ل م ايررررربة  )أ( 
 .نر احلاأية وال الث ةدور ، الواإلبالغ

 الرثائق
TD/B/C.II/MEM.4/9   تقريررررررر اجتمرررررررارب اخلرررررررباء املتعررررررردأ السررررررنرات ببررررررر ن اظيرررررررت مار

جرررل بنررراء القررردرات اإلنتاجيرررة واظبتكرررار وتنظررريم املبررراريع مرررن أ
 والتنمية املستدامة عن أورته ال ال ة

TD/B/C.II/EM.4/3   اجتمرررارب اخلررررباء ببررر ن حتريرررل نظرررام اتفاقرررات اظيرررت مار تقريرررر
 الدولية: الطريق إىل األمام

TD/B/C.II/EM.5/3   اجتمررارب اخلرررباء املعررق بقرررانن وأنظمررة الفضرراء اإللكررأول تقريررر
التجررررارة اإللكأونيررررة، مبررررا يف ذلررررك أرايرررررات مررررن أجررررل تع يرررر  

 احلاظت اإلفراأية والدروس املستفاأة
TD/B/C.II/ISAR/71   فريق اخلرباء احلكرميل الدو  العامل املعق باملعايا الدولية تقرير

 ناحلاأية وال الث تهأور عن  ل م ايبة واإلبالغ
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  4البند   
 مة األونكتاد في سياق التمويل من أجل التنمية تعبئة االستثمارات من أجل التنمية: مساه

يايرررية األذات األمهيرررة جرررذب امل يرررد مرررن اظيرررت مارات إىل القطاعرررات تبرررغل مسررر لة  -8
 اظجتمررراعيل )م رررل امليررراش اثوإلحررردال التررر ل تنميرررة اظقتصررراأية )م رررل البنيرررة الت تيرررة، والطاقرررة(، 

اليرررتدامة لو  ،السررركن اظجتمررراعيل(والصررررف الصررر يل، والصررر ة، والتع ررريم، واألمرررن الغرررذائيل، و 
اريرة  املناقبرات اجلمكانرة مرك يرة يفتغرا املنراو والطاقرة املتجردأة( ن آثرار التخفيف مم ل البيئية )

القطررررارب العررررام املسررررؤولية األيايررررية لاليررررت مار يف وتقررررع ع ررررى حرررررل التنميررررة العامليررررة املسررررتدامة. 
ظ يسرررتطيع  هالتنميرررة املسرررتدامة(، لكنررر هررردفأف التنميرررة املسرررتدامة )اهرررداملبرررمرلة ب  قطاعررراتال

مسرترى اظيرت مار الرهترل إىل انتقالية يت متر مبرح ة من اظقتصاأات النامية والالعديد يف لرحدش 
 .لتكم ة اظيت مار العام ةزياأة اظيت مار اخلاص ضروريتبقى املط رب، و 

 منتررررردى اظيرررررت مار العرررررامليل املعقررررررأة أثنررررراء ة،املائررررردة املسرررررتديرة الرزاريررررر جررررردأت وكمرررررا -9
جلرررررذب مررررررايت عرررررام  إطرررررار ييايرررررايت، فرررررهن وجررررررأ يف اآلونرررررة األخررررراةالت كيرررررد  ،0202 عرررررامل

دفرعرررررة واملسرررررتدامة امل ل جميرررررع أيايررررريل لت قيرررررق التنميرررررة البرررررام ة مسررررربق شرررررر  اظيرررررت مارات
يرت مار سيايرات اظل ألونكتراأابناء ع ى األحبال السرابقة واحلاليرة، وخباهترة إطرار و اظيت مار. ب

عقد املسرتدامة، يريُ تنميرة وخطرة العمرل لاليرت مار يف أهرداف ال من أجل حتقيق التنميرة املسرتدامة
مناقبرررة اااهرررات التمريرررل، واخليرررارات املتاحرررة ل ب ررردان مرررن أجرررل فريرررق رفيرررع املسرررترى لاجتمرررارب 

رهررا اثآعظرريم بتكرررة لتعبئررة اظيررت مار مررن أجررل التنميررة وتاملتمريررل الوآليررات  ،الناميررة، والبررراكات
املررؤمتر الرردو  ال الررث لتمريررل إثررراء املناقبررة يف هررذش نتررائج  تسررهم قرردو . ة إىل أقصررى حررداإلجيابيرر

 .0202مترز/يرليه  التنمية الذي ييعقد يف أأيس أبابا يف

أحررررردل اظااهرررررات يف  شرررررعبة اظيرررررت مار واملبررررراريع وإلثرررررراء املناقبرررررة، يررررريقدم مررررردير -02
قضررايا لترجيرره املناقبررات.  وقررد أعرردت األمانررة أيضررا مررذكرة تنميررة.اظيررت مار الرردو  مررن أجررل ال

ومررررج  رئررريس املائررردة املسرررتديرة الرزاريرررة املعنيرررة  0202لعرررام  تقريرررر اظيرررت مار العرررامليل وييبررركل
أثنررررراء منتررررردى اظيرررررت مار العرررررامليل  ، املعقررررررأةظيرررررت مار مرررررن أجرررررل حتقيرررررق التنميرررررة املسرررررتدامةبا

 . (0)، وثيقتن أياييتن0202 لعام
ييتراهترل عم هرا مع املمارية املعمرل هبا يف جلنة اظيت مار واملبراريع والتنميرة،  يا  شامتو  -00

لكل من مجهررية الكرنغر والسرأان، وهر مرا يريتي  بالنظر يف ايتعراضات ييايات اظيت مار 
ظكتسررررراب اخلرررررربات وايرررررتخالص أفضرررررل املماريرررررات ببررررر ن كيفيرررررة تعبئرررررة  م يررررردا مرررررن الفررررررص

  ارات من أجل التنمية وزياأة األثر اإلجيايب هلذش اظيت مارات إىل أقصى حد.اظيت م

__________ 

-http://unctad-worldinvestmentforum.org/wp-content/uploads/2014/10/Chairsمتاحترررررررررران يف املرقررررررررررع:  (0)

summary-20-October-2014.pdf. 
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 الرثائق
TD/B/C.II/28  :املع رمرررات األيايرررية  تعبئرررة اظيرررت مارات مرررن أجرررل التنميرررة

 ؤمتر الدو  ال الث لتمريل التنميةواظعتبارات ذات الص ة بامل
UNCTAD/WIR/2014  World Investment Report 2014: Investing in the SGDs: 

An Action Plan 

UNCTAD/DIAE/PCB/2014/4  Examen de la politique d'investissement de la République 

du Congo (كرنغرايتعراض يياية اظيت مار: ال)(0) 
UNCTAD/DIAE/PCB/2014/5  السرأانايتعراض يياية اظيت مار : 

  5البند   
 ريع وأهداف التنمية المستدامةتنظيم المشا )أ( 

املبراريع ييايات تنظيم املالية وعراقبها حُتِدل آثارا  خطاة ع ى و  ظ ت ال األزمة العاملية -00
والب ررردان الرريت مترررر اقتصرراأاوا مبرح ررة انتقاليرررة، عررا يررردفع هتررنارب السيايرررات إىل  يف الب رردان الناميررة

بررام ة ل جميررع واملسررتدامة. ويرريكرن تبررجيع األخررذ بترردابا جديرردة لت قيررق أهررداف التنميررة ال
ع رى وجره اخلصررص ذا أمهيرة حا رة  تنظيم املباريع وتع ي  املؤيسات الصغاة واملتريطة احلجرم

 يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 قضررايا مناقبررة لب ررث فريررقيف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال، ولررذلك يرري تئم،  -03

يف ضررررء القررررار و املبررراريع.  طرررريرف التنميرررة املسرررتدامة مرررن خرررالل تت قيرررق أهررردامتصررر ة ب فررردأة
‘ لتنميررررةا احلرررررة مررررن أجررررل األعمررررالمباشرررررة ‘ببرررر ن اجلمعيررررة العامررررة مررررؤخرا  ع يرررره توافقررررالررررذي 

(A/RES/69/210أعرردت األمانررة ،)  تسرر ا الضرررء ع ررى أفضررل املماريررات وحترردأ مررذكرة قضررايا
يع مرن أجرل التنميرة. ويتبركل الرثيقرة املعنرنرة  إطرار التدابا املمكنة لدعم تسخا تنظريم املبرار 

 ييايات تنظيم املباريع وأليل التنفيذ  )الرارأة أأناش( وثيقة أيايية. 
 الرثائق
TD/B/C.II/29  Promoting entrepreneurship for development 
UNCTAD/DIAE/ED/2012/1  Entrepreneurship Policy Framework and Implementation 

Guidance 

 سياسات تعزيز التعاون من أجل تسخير العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية )ب( 
يرتناقا ال جنرة، يف إطررار هرذا البنرد مررن جردول األعمرال، السيايررات الراميرة إىل تع يرر   -02

لرجيرررا أنبرررطة الرررربا البررربكيل والرررروابا برررن الع رررم، وأهتررر اب املصررر  ة يف جمرررال الع رررم والتكنر 
واظبتكررار يف القطررارب العررام، وجمتمررع األعمررال التجاريررة، والريررا األكرراأديل. وتفتقررر العديررد مررن 

__________ 
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الب ررردان الناميررررة إىل اخلررررربات والقرررردرات الع ميررررة والتكنرلرجيرررة الكافيررررةو ومررررن   يرررريكرن الرررردعم 
دامة، مرن السيايايت أياييا يف بدء أنبطة الربا الببكيل والتفاعالت ومنرهرا وأفعهرا  رر اظيرت

قبيرل جممرعرات اظبتكرار ومراكر  اظبتكرار، أو جمماعرات الع رم والتكنرلرجيرا اظبتكرار، أو فاضرن 
التكنرلررجيل يف طائفرة وايرعة  نهرض برالتطرر وقد ايتخدمت هذش األأوات لاألعمال التجارية. 

ق الظرروف خت رجنرة أن  لدورة اينبغيل لرو من السياقات، وذلك بايتخدام خمت ف النماذج والنهج. 
الع رم يف جمرال برن أهتر اب املصر  ة فيمرا ييايات تع ي  التعراون وضع تباأل اخلربات و املراتية ل

ع ررى تقررد  تأكرر  املناقبررة  ترقررع أني. و هاوتنفيررذ والتكنرلرجيررا واظبتكررار يف يررياق الب رردان الناميررة
 الع م والتكنرلرجيا واظبتكار. ماعاتمع الأكي  ع ى جم ةهنج خمت ف

 لرثائقا
TD/B/C.II/30  Policies to promote collaboration in science, technology and 

innovation for development: The role of science, technology 

and innovation parks 

  6البند   
 تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز التآزر بين أركان عمل األونكتاد الثالثة

مانررة، يف إطررار هررذا البنررد، تقريرررا  عررن التقرردم ادرررز يف تبررجيع وترردعيم التررآزر يررتقدم األ -02
بررن أركرران عمرررل األونكترراأ ال الثررة يف اسررراظت الرريت تتناوهلرررا هررذش ال جنررة. ويرررُيقدم مرردير شرررعبة 
اظيرت مار واملبرراريع ومرردير شررعبة التكنرلرجيررا وال رجسررتيات عرضررا  عررن التقرردم ادرررز منررذ الرردورة 

 ال جنة. ة هلذشاألخا 
 الرثائق

UNCTAD/DIAE/2014/2  Division on Investment and Enterprise: Results and Impact - 

Report 2014  عررن  0202)شررعبة اظيررت مار واملبرراريع: تقريررر
 النتائج والت ثاات املت ققة(

  7البند   
 مسائل أخرى

ا البنررد مررن جرردول األعمررال، يف املرضررررب رمبررا ترررأ ال جنررة أيضررا  أن تنظررر، يف إطررار هررذ -06
 الفق )املراضيع الفنية( لدوروا املقب ة وأن ترهتيل جم س التجارة والتنمية باملرافقة ع يه )ع يها(. 

  8البند   
 اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية

 نمية.ييقدام تقرير الدورة السابعة ل جنة إىل جم س التجارة والت -06
    


