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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  

رين  تشنن   18إلى  14اننتقعقد الدور  الثالثة عشننر  ل انة اواننتثمار والمشنناريع والتنمية في الفتر  من  -1
. ويتمثل دور ال ااا،  وصنننننفها هيئات فراية تا عة لما س التاار  والتنمية، وحسنننننبما  2022نوفمبر  الثاني/

(، في النظر في تقنننارير اجتمننناعنننات  TD/541/Add.2من عهننند  ريننندجتننناوا )  121هو محننندد في الفقر   
الخبراء وأوجه التآزر  ين الركا   الثالث وعمل البرامج الفراية لألونألتاد، فضننننال  عن إجراء حوار اننننيااننننة  

 أو مسملتين مختارتين.مختار  عامة  شما مسملة 

   وتتمثل مواضننننيع  نود جدول األعمال الموضننننواية في اواننننتفاد  من تمثير التألنولوجيات الاديد -2
من خالل عم يات تقييم آثار التألنولوجيا وزياد  تعبئة التمويل العام والخاص من أجل اوانتثمار في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، اتقوم ال انة  ااتعراض واعتماد تقارير اجتماعات الخبراء.  

ة وأفضنننت إلى تشنننايع وتع ي  أوجه التآزر وانننتدرل ال انة أًضنننا  األنشنننصة ذات الصننن ة التي نف  تها األمان 
  ين أركاا العمل الثالثة.

   1البند    
 انتخاب أعضاء المكتب  

من النظام الداخ ي ل ااا الر يسية لما س التاار  والتنمية، تنتخب لانة اواتثمار    18وفقا  ل ماد    -3
أعضنننننننا ها، مع مراعا  الحاجة إلى  والمشننننننناريع والتنمية ر يسنننننننا  وخمسنننننننة نواب ل ر يس ومقررا  من  ين ممث ي  

من النظنام النداخ ي ع ى أا يتألوا مكتنب ال اننة من    19ضننننننننننننننمناا التوزيع الاغرافي العنادل. وتن  المناد   
ابعة أعضاء: أربعة أعضاء من القا متين ألف وجيم ماتمعتين، وعضواا من القا مة  اء، وعضو واحد من  

 (  صيغته المعدلة.19-)د1995فق قرار الامعية العامة القا مة دال، وهي القوا م المشار إليها في مر 

ووفقا  ل لك، وعمال   دور  التننننننننننننناوب، ايكوا مكتب الدور  الثالثة عشر  ل انة كما ي ي: ر يس من  -4
القا مة  اء، ومقرر من القا مة ألف )أفريقيا(، وثالثة نواب ل ر يس من القا متين ألف وجينننننننننننننننننننننم ماتمعتين،  

 القا مة  اء ونا ب ل ر يس من القا مة دال.ونا ب ل ر يس من 

   2البند    
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  

أقرَّ ما س التاار  والتنمية، في دورته التااننننننننننعة والسننننننننننتين، جدول األعمال المؤقت ل دور  الثالثة  -5
 اوجتماع.عشر  ل انة اواتثمار والمشاريع والتنمية. وايعمَّم  رنامج عمل قبل 

 الوثا ق

TD/B/C.II/47 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

   3البند    
 تقارير اجتماعات الخبراء  

في إطار ه ا البند من جدول األعمال، انننننتقوم لانة اوانننننتثمار والمشننننناريع والتنمية  اانننننتعراض   -6
 ومناقشة نتا ج اجتماعات الخبراء التالية:

المتعدد السنننننوات  شننننما اواننننتثمار واو تألار ورياد  األعمال من تقرير اجتماع الخبراء   )أ( 
 أجل  ناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة؛
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اجتمنناع الخبراء المعني  ننةعنناد  النظر في اواننننننننننننننتراتيايننات اإلنمننا يننة ل نندول الا ريننة  )ب( 
 الصغير  النامية في المشهد التنافسي لما  عد الاا حة.

 الوثا ق

TD/B/C.II/MEM.4/26   تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السننننوات  شنننما اوانننتثمار واو تألار ورياد  األعمال
 من أجل  ناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة عن أعمال دورته التااعة

TD/B/C.II/EM.6/3   اواننننننننننننننتراتياينات اإلنمنا ينة ل ندول  تقرير اجتمناع الخبراء المعني  نةعناد  النظر في
 الا رية الصغير  النامية في المشهد التنافسي لما  عد الاا حة

   4البند    
 تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ  

والمشننننناريع والتنمية  اانننننتعراض  في إطار ه ا البند من جدول األعمال، انننننتقوم لانة اوانننننتثمار   -7
ومناقشة نتا ج فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني  المعايير الدولية ل محاابة واإل الغ عن دورته 

 التااعة والثالثين.

 الوثا ق

TD/B/C.II/ISAR/103   تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني  المعايير الدولية ل محاانننننننننننننبة
 الغ عن أعمال دورته التااعة والثالثينواإل 

   5البند    
 االستفادة من تأثير التكنولوجيات الجديدة من خالل عمليات تقييم آثار التكنولوجيا  

في إطار ه ا البند من جدول األعمال، تدعى لانة اوانننتثمار والمشننناريع والتنمية إلى النظر في   -8
الخبرات والمماراننات الايد  في عم يات تقييم التألنولوجيا في صننياية اننيااننات الع م والتألنولوجيا واو تألار  

، وك لك اآلثار الماتمعية، من أجل التنمية المسنننننننننننتدامة. وتقييم التألنولوجيا عم ية تدرل الفرص والمخاطر
عند إدخال التألنولوجيا أو توايع نصاقها أو تعدي ها. ول لك، فةا تقييم التألنولوجيا أدا  هامة إلعالم واضعي 

، والمسنناعد  في صننياية السننيااننات الداعمة لتق يل المخاطر إلى أدنى ةالسننيااننات، وتشننايع الحوارات العام
. واننننننننننتتي  المناقشننننننننننة في ال انة تحديد التحدًات التي تواجهها حد ممكن وتحقيق أقصننننننننننى قدر من الفوا د

الب داا النامية في ه ا الماال والح ول الممكنة لها. وانننننننننيتم التركي   شنننننننننكل خاص ع ى التألنولوجيات في  
ماالي الصاقة وال راعة. واننننتسننننتفيد المناقشننننة أًضننننا  من الخبر  المكتسننننبة حتى اآلا في مشننننروع لألونألتاد 

 لتألنولوجيا في   داا أفريقية مختار . شما تقييم ا

 الوثا ق

TD/B/C.II/48  اواتفاد  من تمثير التألنولوجيات الاديد  من خالل عم يات تقييم آثار التألنولوجيا 

   6البند    
زيااادة تعب ااة التموياال العااا  والخاااال من أجاال االساااااااااتثمااار في تحقيق أ اادا  التنميااة    

 المستدامة

 دأت مرح ة جديد  من اوقتصنننننناد العالمي، حيه تواجه معظم الحكومات تحدًا  ثالثيا  ناجما  عن  -9
( وتغير المنننناا والحرب في أوكرانينننا. ولألزمنننة 19-األثر المننندمر لانننا حنننة مرض فيرول كوروننننا ) وفيننند

ًنة واوجتمنااينة النناجمنة عن ذلنك آثنار عميقنة ع ى تموينل التانار  والتنمينة،  منا في ذلنك تندفقنات    اوقتصنننننننننننننناد
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رصننننننننند اتااهات اوانننننننننتثمار في دورية   2022اوانننننننننتثمار األجنبي المباشنننننننننر العالمية. وكما ورد في عام  
، إا انتعاش تمويل أهداف التنمية المسننننننننننننتدامة، ال ك تق    شننننننننننننكل كبير خالل  الصننننننننننننادر  عن األونألتاد

ى عدد صننغير من القصاعات مثل الاا حة، و ي ال هشننا ، و اننيما في أقل اوقتصننادات نموا ، ويقتصننر ع 
الصاقة المتادد  والمرافق. وهناك عد  عوامل،  ما في ذلك اختناقات العمالة واننننننننننننالاننننننننننننل التوريد، وارتفاع 
أانننننعار الصاقة والغ اء، فضنننننال  عن الضنننننغور التضنننننخمية، تؤثر أًضنننننا  ع ى احتمال تحقيق أهداف التنمية 

هر، مع النمو في اواننننتثمار في الهيا ل األاننننااننننية ال ك المسننننتدامة. ومع ذلك، فةا التمويل المسننننتدام ي د
تنصوك ع يه ح م التحفي  الضنننخمة المخصه لها في جميع أنحاء العالم ال ك ًفوث  ثالث مرات أانننرع نمو 
تحقق ه ا في القرا، فضننال  عن انتشننار المنتاات المالية ذات الصا ع المسننتدام، مثل الصننناديق المسننتدامة  

التي توجه اوانتثمارات التي تشنتد الحاجة إليها في القصاعات الر يسنية لتحقيق أهداف   والسنندات الخضنراء،
 التنمية المستدامة. 

وفي ه ا السنننياث، ثمة حاجة إلى تعبئة جميع أصنننحاب المصننن حة ع ى طول اننن سننن ة اوانننتثمار  -10
رض لانة  أ ثر من أك وقت مضننننننننى لسنننننننند الفاو  التموي ية لتحقيق أهداف التنمية المسننننننننتدامة. واننننننننتسننننننننتع

اواننتثمار والمشنناريع والتنمية مبادرات التمويل الاديد  التي تسننم    ياد  مشنناركة الاهات الفاع ة الر يسننية 
من كل من الا ء األول من اننن سننن ة اوانننتثمار،  ما في ذلك المؤانننسنننات اوانننتثمارية وأانننواث رأل المال، 

مشنناريع الصننغير  والمتواننصة الحام، حيه ًكوا األج اء النها ية،  ما في ذلك المشنناريع البالغة الصننغر والو 
 األثر أ ثر وضوحا .

 الوثا ق

UNCTAD/WIR/2022 and 

Overview 
World Investment Report 2022: International Tax Reforms 

and Sustainable Investment 

   7البند    
   العمل الثالثةالتقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين أركان    

في إطنار هن ا البنند من جندول األعمنال، اننننننننننننننتقندم األمناننة تقريرا  عن التقندم المحرز في تشننننننننننننننايع  -11
وتع ي  أوجنه التنآزر  ين أركناا عمنل األونألتناد الثالثنة في الماناوت المشننننننننننننننمولنة  عمنل لاننة اواننننننننننننننتثمنار  

 والمشاريع والتنمية.

   8البند    
 مسائل أخرى   

المتبعة، اننننتقدم األمانة إحاطة إلى لانة اواننننتثمار والمشنننناريع والتنمية عن آخر  وفقا  ل مماراننننة  -12
 التصورات في اوتااهات والسيااات في ماال اواتثمار والمشاريع من أجل التنمية.

   9البند    
 اعتماد تقرير اللجنة المقد  إلى مجلس التجارة والتنمية  

م تقرير لانة اواننتثمار والمشنناريع وا -13 لتنمية عن أعمال دورتها الثالثة عشننر  إلى ما س التاار   ًقدَّ
 والتنمية.
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