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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الستون

  ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ١٢-١٠ جنيف،
   املؤقت األعمال جدول من ١ البند

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  ت وشروحهجدول األعمال املؤق    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
      خطـة تنميـة  -النمو املقترن بتحول هيكلي  : ٢٠١٤تقرير أقل البلدان منواً لعام   -٢

  ٢٠١٥ملا بعد عام 
تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة عـن دورهتـا               -٣

  والستني تاسعةال
  مسائل أخرى  -٤
  .تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الستني  -٥
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  شروح جدول األعمال املؤقّت   -ثانياً  

  ١البند     
   الدورةعمال وتنظيم عملاألجدول إقرار 

   .يرد أعاله جدول األعمال املؤقت للدورة  -١
  الوثائق

TD/B/EX(60)/1  قت وشروحهجدول األعمال املؤ  

  ٢البند     
طة تنمية  خ-ي النمو املقترن بتحول هيكل :٢٠١٤ تقرير أقل البلدان منواً لعام

  ٢٠١٥م ملا بعد عا
النمـو  : ٢٠١٤تقرير أقل البلدان منواً لعـام       سُيعرض على جملس التجارة والتنمية        -٢

املفارقـة  "العام   وحيلل التقرير هذا     .٢٠١٥ خطة تنمية ملا بعد عام       -املقترن بتحول هيكلي    
بطء وترية احلد   مع   ٢٠٠٠، إذ تشهد منواً اقتصادياً قوياً منذ عام         "السائدة يف أقل البلدان منواً    

وخيلص التقرير إىل أن هذا الوضع      . من الفقر وتقدم حمدود يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
القتـصاداهتا حنـو هيكـل      ناتج عن فشل أقل البلدان منواً يف تعجيل وترية التحول اهليكلي            

اقتصادي حديث يتسم بأنشطة وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، ومزيد من األنشطة الـيت              
ويف فترة ما .  اجليدالتوظيف، وتوسيع نطاق   العملتعتمد على كثافة املعارف، وزيادة إنتاجية       

، سيتطلب تعزيز النمو املقترن بالتحول اهليكلي من أقل البلدان منواً أن تركز             ٢٠١٥بعد عام   
تعبئة املوارد من أجـل متويـل االسـتثمار         : على ثالثة جماالت سياساتية حامسة األمهية هي      

اإلنتاجي؛ واتباع السياسات الصناعية الرامية إىل حتسني اهليكل االقتصادي وتنويعه؛ واختـاذ            
إىل تـضافر   أيضاً  وستحتاج أقل البلدان منواً     . ال سياسات االقتصاد الكلي   موقف داعم يف جم   

  .جهود اجملتمع الدويل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

  الوثائق
UNCTAD/LDC/2014 

 Overviewو
النمو املقتـرن   : ٢٠١٤تقرير أقل البلدان منواً لعام       

  ٢٠١٥ خطة تنمية ملا بعد عام -بتحول هيكلي 
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  ٣د البن    
تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن دورهتا 

  التاسعة والستني
سُيعرض على اجمللس تقرير الدورة التاسعة والستني للفرقة العاملة املعنيـة باإلطـار               -٣

  كـانون  ٥ إىل   ١االستراتيجي وامليزانيـة الربناجميـة، املقـرر عقـدها يف الفتـرة مـن               
   .، كي ينظر فيه٢٠١٤ ديسمرب/األول

  الوثائق
TD/B/WP/267         تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي

  وامليزانية الربناجمية عن دورهتا التاسعة والستني

  ٤البند     
  سائل أخرىم

  ٥البند     
  تنمية عن دورته التنفيذية الستنيتقرير جملس التجارة وال

    


