
 

GE.22-12222 (A) 

 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة االستثمار والمشاريع والتنمية

االسنتثمار واالتتاار وريادة اعمما   اجتماع الخبراء المتعدد السنناا  ششن    
 من أجل تناء القدرا  والتنمية المستدامة

 الدورة التاسعة

 2022تشرين األول/أكتوبر   14و 13جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 2البند  

 إقرار جدو  اعمما  وتنظيم العمل

 جدو  اعمما  المؤقت وشروحه  

 جدو  اعمما  المؤقت -أوالا  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 االستثمار وتغير المناخ. -3

 اعتماد تقرير االجتماع. -4

 شروح جدو  اعمما  المؤقت -ثانياا  

  1البند    
 انتخاب أمضاء المكتب.

ة األعمال من ُيوصىىب ن ي ينتخب اجتماع الخبراء المتعدد الوىىنواأ نشىى ي االسىىتثمار وااليتدار ورياد  - 1
 مقررًا.   -  أجل يناء القدراأ اإلنتاجية والتنمية الموتدامة )اجتماع الخبراء المتعدد الونواأ( رئيوًا ونائبًا للرئيس 

    2البند    
 إقرار جدو  اعمما  وتنظيم العمل

ل قبل  -2 يداية يرد جدول األعمال المؤقت لالجتماع في الفصىىل األول أعال . وسىىُيتان يرنامفص مفصىى 
 االجتماع ن سبوع واحد.
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 الوثائق

TD/B/C.II/MEM.4/24 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

  3البند    
 االستثمار وتغيُّر المناخ

وافق مجلس التجارة والتنمية علب موضىىىىىىىىىوع ة   الدورة من  الل إجراء الموافقة الصىىىىىىىىىامتة ال    -3
 . 2022شباط/فبراير  28انتهب في 

نظميًا علب العالم يوىىىىىتلتخ التخميُف من  ثار  والتديف معه اسىىىىىتثماراأ    يشىىىىىكل تغير المناخ   راً  -4
اإلصىىىىىىالحاأ الضىىىىىىريبية :  در عن األوندتادالصىىىىىىا 2022االسىىىىىىتثمار العالمي لعاخ   ضىىىىىىخمة. ويظهر تقرير

أي االسىىىىتثمار في التخميف من  ثار تغير المناخ، وال سىىىىيما في مجال ال اقة   الدولية واالسىىىىتثمار الموىىىىتداخ
المتجددة،     في االزدةار، ولدنه يبّين أيضًا أي معظم االستثماراأ ال يتال في االقتصاداأ المتقدمة وأي 

. وفي الوىىىىياح الحالي، يثير ة ا األمر القلق نشىىىىكل  ا  ألي كثيراً  يتال متخلفاً االسىىىىتثمار في التديف ال 
المؤشىىىىىىىىراأ الناشىىىىىىىى ة تنبؤ نكمكانية حصىىىىىىىىول انتداسىىىىىىىىة في التحول في مجال ال اقة، م  زيادة إنتا  الوقود 

 نخفض االنبعاثاأ. األحفور  في البلداي التي كانت ملتتمة سانقاً 

ل   وجهته الدول األعضىىىىىاء في الدورة الخاموىىىىىة عشىىىىىرة لمؤتمر األمم واسىىىىىتجانًة للنداء المتجدد ا -5
)ل ل((، سىيقوخ اجتماع الخبراء المتعدد الوىنواأ  127، الفقرة  TD/541/Add.2المتحدة للتجارة والتنمية )

نشىى ي االسىىتثمار وااليتدار وريادة األعمال من أجل يناء القدراأ والتنمية الموىىتدامة يتحديد ومناقشىىة أفضىل  
لممارسىىاأ في مجال سىىياسىىاأ االسىىتثمار التي يمكن أي توىىهم في تحقيق األةدا  المنا ية والبي ية لخ ة  ا

 .2030التنمية الموتدامة لعاخ 

 Climate change and”  للمناقشىىىىاأ، أعدأ األمانة وثيقة معلوماأ أسىىىىاسىىىىية نعنواي  وتيوىىىىيراً  -6

investment“ .)تغير المناخ واالستثمار( 

 الوثائق

TD/B/C.II/MEM.4/25 Climate change and investment 

    4البند    
 امتماد تقرير االجتماع

خ تقرير الدورة التاسىىىعة الجتماع الخبراء المتعدد الوىىىنواأ نشىىى ي االسىىىتثمار وااليتدار وريادة  -7 سىىىيقد 
لجنة االسىىىىىىىىتثمار والمشىىىىىىىىاري  والتنمية في  األعمال من أجل يناء القدراأ اإلنتاجية والتنمية الموىىىىىىىىتدامة إلب 

دورتها المقبلة. وقد يود اجتماع الخبراء المتعدد الوىىىىىىىنواأ أي ي ري للمقرر ن ي ُيعّد، تحت إشىىىىىىىرا  الرئيس،  
 التقرير النهائي نعد ا تتاخ االجتماع.
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