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 املؤقت األعمال جدول شروح -اثنياا  
 15إىل  11 جنة ا  تثمار واملشاريع والتنميرة ف ال ر ة مرن الدورة اااتية عشرة لعقد ت    -1

 . 2019تشرين الثاين/نوفمرب 
و ررررتناقل ال جنررررة، ف تورةررررا اااتيررررة عشرررررة، البنرررردين املو رررروعيني املرررردرجني ف جرررردول  -2

 4.0؛ والت ول اليك ا، ومشرومل ال ناعة من أجل التنمية ورايتة األعمالا  تثمار األعمال، ومها 
(Industry 4.0 .وعرررردمل املررررراواة: الت رررردايت املرتبطررررة  ريا ررررات الع ررررم والتكنولوجيررررا وا  تكررررار ،)

 األعمرال ورايتةتقرير اجتمامل اخلرباء املتعدت الرنوات  ش   ا  تثمار وا  تكرار و تنظر ال جنة ف 
فريرررب اخلرررباء ااكرروما الرردومل العامررل ، وتقريررر ة املرررتدامةمررن أجررل  نرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميرر

. وعرررالوةل ع ررر  تلرررل،  رررتتناول ال جنرررة األنشرررطة تات املعررري  ملعرررايب الدوليرررة ل م ا ررربة واإل رررالغ
 ال  ة اليت ن ذةا األمانة واليت شجعت وعززت أوجه التآزر  ني أركا  عمل األونكتات الثالثة.

  1البند   
  ملكتبانتخاب أعضاء ا

تنتخرب ننرة ،  س التجرارة والتنميرةالرديرية جمل من النظامل الداخ ا ل جا  18وفقال ل ماتة  -3
ا  تثمار واملشاريع والتنميرة مرن  رني يث را أعضراديا رديررال واررة نرواب ل ررديس ومقرررال.  إل رافة 

 رربعة أعضرراء مررن النظررامل الررداخ ا ع رر  أ  يتكررو  مكتررب ال جنررة مررن  19إىل تلررل، تررنا املرراتة 
)أر عة أعضاء من القادمتني ألف وجيم جمتمعترني، وعضروا  مرن القادمرة  ء، وعضرو مرن القادمرة تال، 

  (.(   يغته املعدلة19-)ت1995وها القوادم املشار إلييا ف مرفرب قرار انمعية العامة 
: كمررا ي ررال جنررة   اااتيررة عشرررةع يرره، وعمررالل  رردورة التنرراوب،  رريكو  مكتررب الرردورة  و نرراءل  -4

نرواب ل ررديس مرن القرادمتني ألرف وجريم  وثالثرة؛ تال؛ ومقررر مرن القادمرة جريمرديس مرن القادمرة 
  من القادمة  ء. واندبا  ل رديس ؛جمتمعتني

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 2019حزيرا /يونيره  27والررتني املعقروتة يرومل  الرات رةوافرب جم س التجارة والتنميرة ف تورتره  -5
 . و يعمَّم  رانمج عمل قبل ا جتمامل. ل جنة اااتية عشرةع   جدول األعمال املؤقت ل دورة 

 الواثدرب
TD/B/C.II/41 جدول األعمال املؤقت وشروحه 
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  3البند   
 اخلرباءتقارير اجتماعات 

مت  أجتل  ر ورايدة األعمتاللسنوات بشأن االستتثمار واالبتكتاتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد ا )أ( 
 بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

اجتمرامل اخلررباء املتعردت ف إطار هذا البند من جردول األعمرال،  رتنظر ال جنرة ف تقريرر  -6
مررن أجررل  نرراء القرردرات اإلنتاجيررة والتنميررة  ورايتة األعمررالالرررنوات  شرر   ا  ررتثمار وا  تكررار 

  عة. املرتدامة عن تورته الرا

 الواثدرب
TD/B/C.II/MEM.4/21  تقرير اجتمرامل اخلررباء املتعردت الررنوات  شر   ا  رتثمار وا  تكرار

مررررررن أجررررررل  نرررررراء القرررررردرات اإلنتاجيررررررة والتنميررررررة  ورايتة األعمررررررال
  عةاملرتدامة عن تورته الرا

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين ابملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ )ب( 

جردول األعمرال،  رتنظر ال جنرة ف تقريرر فريررب اخلررباء ااكروما  ف إطار هذا البنرد مرن -7
 عن تورته الرات ة والثالثني. الدومل العامل املعي  ملعايب الدولية ل م ا بة واإل الغ

 الواثدرب
TD/B/C.II/ISAR/91  تقريررر فريرررب اخلرررباء ااكرروما الرردومل العامررل املعرري  ملعررايب الدوليررة

 والثالثني لرات ةال م ا بة واإل الغ عن تورته 

  4البند   
 م  أجل التنمية ورايدة األعمالاالستثمار 

املائتتتدة املستتتتديرة للستتتمراء املعتمتتتدي  ل جنيتتتا متتت  أجتتتل االستتتتثمار ل أ تتتدا   اجتمتتتاع (أ) 
 التنمية املستدامة

عمررالل  لتوارريات املنبثقررة عررن الرردورة الرررا عة ل جنررة،  رريناقل يث ررو  تادمررو ، وكبررار  -8
كبرررار املررررؤولني التن يرررذيني ف مؤ ررررات مرررن و  ،جنيرررفف  مقرهرررانظمرررات توليرررة املررررؤولني ف م

قضرااي رديررية وانشريفة ف جمرال ا  رتثمار ف أهرداف  اجملتمرع املردينمل اخلرا،، ويث رو  عرن القطا 
التنمية املرتدامة. و ريتوىل اجتمرامل املادردة املررتديرة الررنوا الثراين ل رر راء املعتمردين ف جنيرف 

 منررذ ن ررذها املنرررب مررن أجررل ا  ررتثمار ف أهررداف التنميررة املرررتدامة تقيرريمت ات ررف املبرراترات الرريت
 .2018منتدى ا  تثمار العاملا لعامل 



TD/B/C.II/41 

GE.19-14945 4 

 سخري إطار االستثمار ألغراض التنمية املستدامةت )ب( 

ف جمررامل ا  ررتثمار والتنميررة، ومررن    جديرردة عامليررة ريا ررات ايرردايتال اررنامليواجرره  -9
فيرم تترراجو  إىل ت رميم  يا ررات عامررة ترني   لتنميررة املرررتدامة وإىل تكييرف أطررر  يا ررات 

ثمار القادمة وتعزيزها. وهذا يرت زمل إعاتة توجيه  يا ات ا  رتثمار الوطنيرة والدوليرة ع ر  ا  ت
حنو يك ل تعزيز النمو الشامل ل جميع وتن يذ  رانمج يراعرا م راا ال قرراء ويررتجيب ألهرداف 
التنميررة املرررتدامة. وف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال،  ررتب مل ال جنررة اخليررارات املتاحررة 

 رخب إطار ا  تثمار ألغراض التنمية املرتدامة.لت
متاشرريال مررع يار ررتيا املتبعررة،  لنظررر ف  ، توااررل ال جنررة عم يرراع رر  ال ررعيد الرروطي، و  -10

 يترريف فراررة أخرررى اشررد اخلررربات وايديررديررا ، أرمينيررا وتشررات ا ررتعراض  يا ررات ا  ررتثمار ف
 جتذب ا  تثمار لت قيرب التنمية املرتدامة.ن أ  الريا ات القادمة ع   أفضل املمار ات اليت ميك

ع رر  ال ررعيد الرردومل، ملررا كررا  إاررالس ات اقررات ا  ررتثمار الدوليررة يشرركل جررزءال مررن و  -11
ع   ال عيد الدومل، وجب تقيريم هرذا اإلارالس متييردال ل طريررب  يا ات ا  تثمار عم ية انع 

 ررري عرض ع ررر  ال جنرررة مرررذكرة مرررن إعررردات األمانرررة تررررتعرض  نظرررر ف هرررذا البنرررد،إىل األمرررامل. ول 
املتع قررة  10مررزااي ومررراوي اخليررارات الررر أحرردا التطررورات ف نظررامل ا  ررتثمار الرردومل، و ااررة 

مرن إارالس ات اقرات ا  رتثمار الدوليرة، والريت  2 لريا ات العامة اليت تدخل ف إطرار املرح رة 
القرد.. و تررتعرض ال جنرة التقردمل احنررز حنرو إارالس  ةدف إىل تع رب جمموعرة ات اقرات انيرل
 نظامل ا  تثمار الدومل و بل املضا قدمال.

 الواثدرب
 Investment Policy Review: Armenia ي در  حقال 

UNCTAD/DIAE/PCB/2019/1 Investment Policy Review: Chad 
TD/B/C.II/42 Recent developments in the international investment 

regime: Taking stock of phase 2 reform actions 

  5البند   
(ل وعتتتتتدا املستتتتتاواة  Industry 4.0) 4.0التحتتتتتول ا،يكلتتتتتيل ومشتتتتتروع ال تتتتتناعة 

 التحدايت املرتبطة بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
يشكل الت ول اليك ا عم ية أ ا ية ف التنميرة ا قت راتية. فالب ردا  لرن تكرو  قراترة  -12

إ  مل تتخرررذ مرررا ي رررزمل مرررن إجرررراءات ل نيررروض  2030ع ررر  تن يرررذ خطرررة التنميرررة املررررتدامة لعرررامل 
 4.0 قررردرةا اإلنتاجيررررة وايويررررل موارتهررررا حنررررو قطاعرررات تات إنتاجيررررة أع رررر . ومشرررررومل ال ررررناعة 

(Industry 4.0ا ،) لرررررررذا يررررررررتند إىل التكنولوجيرررررررات الرادررررررردة، مرررررررن قبيرررررررل الرررررررذكاء ا ارررررررطناعا
والرو رررو ت، ميكرررن أ  يغررربل قواعرررد ال عبرررة  لنرررربة إىل الب ررردا  الررريت تشررررب طريقيرررا حنرررو الت رررنيع. 
فرررريمكن أ  ي ضررررا التغررررب التكنولرررروجا إىل تو رررريع ال جرررروة التكنولوجيررررة وزايتة الت رررراو ت  ررررني 

ىل ايررو ت ف أ ررواع العمررل قررد ي ررعب ع رر  العمررال التكيررف معيررا الب رردا . وقررد يررؤتا أيضررال إ
وميكرن أ  تتعررارض مررع الريا ررات ا جتماعيررة، وهررو مررا قررد يزيررد مررن أوجرره عرردمل املررراواة تاخررل 
الب ررردا . و يا رررة الع رررم والتكنولوجيرررا وا  تكرررار ميكرررن أ  تضرررع التغرررب التكنولررروجا ع ررر  مررررار 
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ا قت راتا ونشرر التكنولوجيرا ع ر  نطراع أو رع، ومرن    جيعل منه أتاةل ل مراعدة ع ر  التنويرع
ل  ررد مررن أوجرره عرردمل املررراواة. وقررد تنظررر ال جنررة، ف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال، ف 

( )أا الريا ررررات الرررريت ترررررتيدف Industry 4.0) 4.0الريا ررررات الرررريت ترررردعم مشرررررومل ال ررررناعة 
تقيريم التكنولوجيرا( والت ردايت املطروحرة أمرامل الياكل األ ا ية، والقدرات، ونقل التكنولوجيا، و 

ت ررميم وتن يررذ  يا ررة الع ررم والتكنولوجيررا وا  تكررار، مررع مراعرراة ااثر انعرردامل املررراواة )الريا ررة 
اإلق يميررررة ف جمرررررا ت الع رررررم والتكنولوجيررررا وا  تكرررررار، والريا رررررات املراعيررررة ل منظرررررور اننرررررراين 

...(. ول نظرر ف  ة ا جتماعيرة، والتع ريم، ومرا إىل تلرلواملوجَّية خلدمة م اا الشرباب، وااماير
 هذا البند،  ي عرض ع   ال جنة مذكرة من إعدات األمانة  ش   هذا املو ومل.

 الواثدرب
TD/B/C.II/43 Structural transformation, Industry 4.0 and inequality: Science, 

technology and innovation policy challenges 

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

ف إطار هذا البنرد مرن جردول األعمرال،  رتقدمل األمانرة مع ومرات عرن التقردمل احنررز ف  -13
 نة.ف اجملا ت اليت يشم يا عمل ال ج تشجيع وتعزيز أوجه التآزر  ني أركا  عمل األونكتات الثالثة

  7البند   
 مسائل أخرى

عمرررالل  ملمار ررررة املتبعرررة،  ررررت ط نع األمانرررة ال جنررررةت ع ررر  أحرررردا التطرررورات فيمررررا يتع رررررب  -14
   جتاهات والريا ات ف جمال ا  تثمار ورايتة األعمال ألغراض التنمية.

  8البند   
 إىل جملس التجارة والتنميةاملقدا اعتماد تقرير اللجنة 

إىل جم رررس  اتيرررة عشررررةعرررن تورةرررا اا قريرررر ننرررة ا  رررتثمار واملشررراريع والتنميرررةقدَّمل ت ررري   -15
 . التجارة والتنمية

    


