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 املؤقت األعمال جدول شروح -اثنياا  
كرانون   7إىل  3 يف الفرةة مرن جنة ا  ت مار واملرراريع والتنميرة الدورة العاشرة لعقد ت    -1

  .2018األول/ديسمرب 
املعقررودة  اخلامسررة والسررتنيدورترره  اجلررزء األول مررن وقررد واقررء جم ررس التجررارة والتنميررة يف -2
ويف هررر    ل جنرررة. العاشررررةع رررد جررردول األعمرررال املؤقرررت ل ررردورة  2018 يونيررره/حزيران 26 يررروم

ا  رت مار وتنميرة ومهرا يف جدول األعمال، املدرجني  نياملوضوعيالبندين الدورة،  تناقش ال جنة 
وتسررخ  الع ررم والتكنولوجيررا وا اتكررار ألغررراض تنميررة املررراريع. ويف مررن أجررل التنميررة، املررراريع 
تقريرررر اجتمررراا اخلررررباء املتعررردد السرررنوات اررررظن ا  رررت مار دورة أيضررراس،  رررتنظر ال جنرررة يف هررر   الررر

دورترررره عررررن  وا اتكررررار وتنظرررريم املررررراريع مررررن أجررررل انرررراء القرررردرات اإلنتاجيررررة والتنميررررة املسررررتدامة
 اإلارالغقريء اخلرباء اوكومم الدومل العامرل املعرا بملعراي  الدوليرة ل م ا ربة و الساد ة، وتقرير 

دورتررره اخلامسرررة وال الثرررني. وعرررالوةس ع رررد للرررا،  رررتتناول ال جنرررة األنرررر ة لات ال ررر ة الررر  عرررن 
 نف هتا األمانة وال  شجعت وعززت أوجه التآزر اني أركان عمل األونكتاد ال الثة.

  1البند   
  انتخاب أعضاء املكتب

تنتخرب جلنرة ،  س التجرارة والتنميرةالرئيسية جمل من النظام الداخ م ل جان 18وققاس ل مادة  -3
. بإلضراقة ئيسراس وسسرة نرواب ل ررئيس ومقررراس ر ا  ت مار واملراريع والتنميرة مرن ارني ي  رم أعضرائ ا 

ة مررن  رربعة أعضرراء مررن النظررام الررداخ م ع ررد أن يتكررون مكتررب ال جنرر 19إىل للررا، تررنا املررادة 
)أراعررة أعضرراء مررن القررائمتني ألررف وجرريم جمتمعتررني، وعضرروان مررن القائمررة بء، وعضررو مررن القائمررة 

  (.( ا يغته املعدلة19-)د1995دال، وهم القوائم املرار إلي ا يف مرقء قرار اجلمعية العامة 
: كمررا ي ررمل جنررة   العاشرررةع يرره، وعمررالس ارردورة التنرراوب،  رريكون مكتررب الرردورة  وانرراءس  -4

نرواب ل ررئيس مرن القرائمتني ألرف  وثالثة؛ ألف )آ يا(مقرر من القائمة ؛ و دالرئيس من القائمة 
  من القائمة بء. وانئبان ل رئيس ؛وجيم جمتمعتني

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 26والستني املعقودة يروم واقء جم س التجارة والتنمية يف اجلزء األول من دورته اخلامسة  -5
و ريعممم اررانمع عمرل . ع د جدول األعمال املؤقرت ل ردورة العاشررة ل جنرة 2018يونيه حزيران/

  .قبل ا جتماا
 الواثئء

TD/B/C.II/38 جدول األعمال املؤقت وشروحه 
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  3البند   
 تقارير اجتماعات اخلرباء

االستثمار واالبتكار وتنظيم املشااريع ماأ أجال تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن  )أ( 
 بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

اجتمراا اخلررباء املتعردد يف إطار ه ا البند من جردول األعمرال،  رتنظر ال جنرة يف تقريرر  -6
السررنوات ارررظن ا  ررت مار وا اتكررار وتنظرريم املررراريع مررن أجررل انرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة 

  .دورته الساد ةاملستدامة عن 
 الواثئء

TD/B/C.II/MEM.4/18  تقريرررر اجتمررراا اخلررررباء املتعررردد السرررنوات اررررظن ا  رررت مار وا اتكرررار
وتنظيم املرراريع مرن أجرل انراء القردرات اإلنتاجيرة والتنميرة املسرتدامة 

 دورته الساد ةعن 

 العامل املعين ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل  )ب( 
يف إطار ه ا البنرد مرن جردول األعمرال،  رتنظر ال جنرة يف تقريرر قريرء اخلررباء اوكرومم  -7

 دورته اخلامسة وال الثني.عن  الدومل العامل املعا بملعاي  الدولية ل م ا بة واإلاالغ
 الواثئء

TD/B/C.II/ISAR/87  تقريرررر قريرررء اخلررررباء اوكرررومم الررردومل العامرررل املعرررا بملعررراي  الدوليرررة
 دورته اخلامسة وال الثنيل م ا بة واإلاالغ عن 

  4البند   
 االستثمار وتنظيم املشاريع مأ أجل التنمية

اجتاهاس   بياس يف ا  ت مار األجنيب املباشر، حيث اخنفضت تردققات  2017ش د عام  -8
تري يرررون  1,43يف املائرررة لت رررل إىل  23العررراملم انسررربة ع رررد ال رررعيد ا  رررت مار األجنررريب املباشرررر 

، بإلضررررراقة إىل تبررررراطؤ يف 2016تري يرررررون دو ر يف عرررررام  1,87دو ر أمريكرررررم، بملقارنرررررة مرررررع 
يبقرد  ال ل القيمة العاملية. ويبعث للا ع د الق ء، بلنظرر إىل أن ا  رت مار األجنريب املباشرر 

يف املائة من إمجرامل التمويرل  39ا قت ادات النامية )حيث يركل  لتمويلخارجم م در أكرب 
)ال  هراشةس يف املائة يف ا قت ادات الضعيفة هيك ياس واألشد  25الواقد(، اينما يقل حالياس عن 

 تقرررارير ا  رررت مار العررراملم(. وان القررراس مرررن ا رررتنتاجات 2012ترررر د اجتاهررراس متناق ررراس منررر  عرررام 
هبرررا ،  رررتنظر ال جنرررة يف ال ررررا والسررربل الررر   كرررن 2018إىل عرررام  2014ام ال رررادرة مرررن عررر

ه ا ا جترا ، مرن أجرل هتيظرة  رروت مواتيرة ل نمرو لسيا ات ا  ت مار الوطنية والدولية أن تواجه 
  يف ه   الب دان. نيا قت اديوا زدهار 

متاشرررياس مرررع يار رررت ا املتبعرررة، بلنظرررر يف ا رررتعراض  يا رررات  ،و تواصرررل ال جنرررة عم  رررا -9
يتيح قرصة أخرى ورد اخلربات وحتديد السيا ات القائمة يا ، كااو ق دي ولبنانا  ت مار يف  
  جت ب ا  ت مار لت قيء التنمية املستدامة.املمار ات ال   كن أن  ع د أقضل
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 الواثئء
UNCTAD/WIR/2014–2018 World Investment Report 2018-2014، إصدارات الفةة 
UNCTAD/DIAE/PCB/2018/2 Investment Policy Review: Cabo Verde 

UNCTAD/ITE/IPC/2017/11 Investment Policy Review: Lebanon 

  5البند   
 تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض تنمية املشاريع

نفيرررر  خ ررررة التنميررررة املسررررتدامة يررررركل الع ررررم والتكنولوجيررررا وا اتكررررار و ررررائل م مررررة لت -10
ا اتكاريررة املررراريع  تنظرريم، إضرراقةس إىل أ ررباب أخرررى، نظررراس إىل قرردرهتا ع ررد توجيرره 2030 لعررام

الرر  حتقررء النمررو والعمالررة املنتجررة. وتررركل أيضرراس شرربكات الرررركات الديناميررة وا اتكاريررة  ررة 
الناج رررة. ولررر لا ينبغرررم لرا رررم السيا رررات أن والت رررنيع رئيسرررية   رررةاتيجيات تنويرررع اإلنترررا  

م ع ررررد ت رررروير قرررردرات الع ررررم والتكنولوجيررررا وا اتكررررار لرررردى الرررررركات ومنظمرررراهتمررررام م يركررررزوا 
املراريع. ويف إطار ه ا البند من جردول األعمرال،  كرن ل جنرة أن تنظرر يف اخلرربات السيا راتية 

لب دان النامية )كالتداا  ال  تت دى ل قيرود ايف املتع قة ات وير القدرات التكنولوجية وا اتكارية 
ا قت رررراد الرقمررررم املاليررررة، أو ترررررجع الررررربكات واجملموعررررات، أو تسررررتغل الفررررر  الرررر  ي يظ ررررا 

، يرا يرقرع مرن الناحيرة التكنولوجيرةوااتكراراس  الناشئ(، من أجل ترجيع تنظيم مرراريع أك رر قردرةس 
يف هناية األمر من اإلنتاجيرة يف مجيرع ق اعرات ا قت راد. ولتيسر  مناقررة هر ا البنرد مرن جردول 

 وضوا.امل عناألعمال، أعدت األمانة وثيقة مع ومات أ ا ية 
 الواثئء

TD/B/C.II/39 تسخ  الع م والتكنولوجيا وا اتكار ألغراض تنمية املراريع 

  6البند   
 التقرير املرحلي عأ تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة

يف إطار ه ا البنرد مرن جردول األعمرال،  رتقدم األمانرة مع ومرات عرن التقردم ا ررز يف  -11
جلنرة يف اجملا ت الر  يررم  ا عمرل  ترجيع وتعزيز أوجه التآزر اني أركان عمل األونكتاد ال الثة

 .ا  ت مار واملراريع والتنمية

  7البند   
 مسائل أخرى

عمرررالس بملمار ررررة املتبعرررة،  ررررت  ع األمانرررة ال جنررررة ع رررد أحررررد  الت رررورات قيمررررا يتع ررررء  -12
 وتنظيم املراريع ألغراض التنمية.ب جتاهات والسيا ات يف جمال ا  ت مار 

  8البند   
 إىل جملس التجارة والتنميةاملقدم اعتماد تقرير اللجنة 

  .إىل جم س التجارة والتنميةدورهتا العاشرة عن  والتنميةقدمم تقرير جلنة ا  ت مار واملراريع  ي   -13
    


