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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٣-١٢جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  مال املؤقت وشروحهجدول األع    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
النمو وفرص العمل خلدمـة التنميـة الـشاملة         : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام        -٢

  للجميع واملستدامة
ال دورهتا  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن أعم           -٣

  )٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢(السادسة والستني 
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة   -٤
  جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني للمجلس  -٥
  مسائل أخرى  -٦
   الثامنة واخلمسنيتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية  -٧
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

    ١البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  .يرد أعاله جدول األعمال املؤقت للدورة  -١
  الوثائق

TD/B/EX(58)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

    ٢البند     
دمـة التنميـة الـشاملة      النمو وفرص العمل خل   : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام      

  واملستدامة للجميع
النمو وفرص العمل خلدمة    : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام      سُيعرض على اجمللس      -٢

وسيستعرض التقرير يف هذا العام األداء االقتصادي الذي        . التنمية الشاملة للجميع واملستدامة   
تحديات اليت تعترض إجياد فرص العمل  سجلته أقل البلدان منواً يف اآلونة األخرية، وسيبحث ال        

 مليون شخص سوق العمل يف      ١٣٠، سيدخل حوايل    ٢٠٢٠فإىل غاية عام    . يف هذه البلدان  
 مليـون   ٤٥٠ حنـو    ٢٠٤٠أقل البلدان منواً، بينما ُيتوقع أن يبلغ جمموعهم إىل غاية عـام             

ومن املؤسـف   . ومن مث فإن إجياد فرص العمل الكافية والالئقة للجميع حتدٍّ حقيقي          . شخص
. أن التجربة األخرية تبني أن الصلة بني النمو وفرص العمل يف أقل البلدان منواً ليست تلقائية               

 إىل توعية واضعي السياسات حبجـم املـشكلة         ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام      ويهدف  
لدان منواً يف ويستعرض التقرير وحيلل أيضاً أداء سوق العمل يف أقل الب       . وحتفيزهم لالهتمام هبا  

اآلونة األخرية، ويقارنه باالحتياجات املقبلة فيما يتعلق بإجياد فرص العمل، ويصوغ توصيات            
  .سياساتية ملموسة لتحقيق النمو املقترن بإجياد فرص العمل

  الوثائق
UNCTAD/LDC/2013 

  Overviewو
النمو وفـرص   : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام       

  مية الشاملة للجميع واملستدامةالعمل خلدمة التن

    ٣البند     
تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن أعمـال       

  )٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢(دورهتا السادسة والستني 
قة العاملة املعنية باإلطـار     سُيعرض على اجمللس تقرير الدورة السادسة والستني للفر         -٣

  .االستراتيجي وامليزانية الربناجمية كي ينظر فيه



TD/B/EX(58)/1 

3 GE.13-51555 

  الوثائق
TD/B/WP/25/7  تقرير الفرقة العاملة يف دورهتا السادسة والستني  

    ٤البند     
 مـن النظـام الـداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة   

  للمجلس
 منظمة  ١٢٤ حكومية هلا مركز لدى األونكتاد، منها         منظمة غري  ٢١١توجد حالياً     -٤

وتـرِد قائمـة هبـذه املنظمـات يف الوثيقـة           .  منظمة يف الفئة اخلاصة    ٨٧يف الفئة العامة و   
TD/B/NGO/LIST/15.  

وسُيدعى اجمللس إىل النظر يف مخسة طلبات وردت من منظمـات غـري حكوميـة         -٥
حيني املتحدين للتوفري والقرض، ومركـز الغرفـة   تعاونية املسي: إلدراجها يف الفئة العامة هي    

اإلسالمية لألحباث واملعلومات، واالحتاد الدويل خلرباء احملاسبة الناطقني بالفرنسية، ومنظمـة           
  ".النادي االقتصادي األورويب اآلسيوي للعلماء"نساء اجلوف للتنمية، ورابطة 

  الوثائق
TD/B/EX(58)/R.1     ٧٧ومية ألغراض املادة    تسمية املنظمات غري احلك 

طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   
  تعاونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرض

TD/B/EX(58)/R.2         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 
طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   

  مركز الغرفة اإلسالمية لألحباث واملعلومات
TD/B/EX(58)/R.3         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   
  االحتاد الدويل خلرباء احملاسبة الناطقني بالفرنسية

TD/B/EX(58)/R.4         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 
طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   

   للتنميةمنظمة نساء اجلوف
TD/B/EX(58)/R.5         ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة 

طلب مقـدم مـن     : من النظام الداخلي للمجلس   
النادي االقتـصادي األورويب اآلسـيوي      "رابطة  
  "للعلماء
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    ٥البند     
  جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني للمجلس

د، خالل الدورة، جدول أعمال مؤقتاً للدورة التنفيذية التاسعة         ستقدم أمانة األونكتا    -٦
  .واخلمسني جمللس التجارة والتنمية، للنظر فيه

    ٦البند     
  مسائل أخرى

    ٧البند     
  تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثامنة واخلمسني

        


