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 والتنميةمجلس التجارة 
 الثانية والستونالدورة التنفيذية 

   2015 كانون األول/ديسمرب 11-9جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 وشروحه جدول األعمال المؤقت  
 

 جدول األعمال المؤقت -أولا  
 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 : حتويل االقتصادات الريفية2015البلدان منواً لعام تقرير أقل  -2
 : تسخري البنيان املايل الدويل خلدمة التنمية2015تقرير التجارة والتنمية لعام  -3
تقريـر الفرقـة العاملــة املعنيـة رااالـار االيــااتيجن وامليربانيـة الربناميـة عــن أعمـال دور ـا ال انيــة  -4

 والسبعني
 مسائل أخرى -5
 ال انية والستني.دورته التنفيذية أعمال عن  التجارة والتنمية تقرير ملس -6
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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 

  1البند   
 عمل الدورةإقرار جدول األعمال وتنظيم 

 
 جدول األعمال املؤقت للدورة. 1يف الصفحة يرد  -1
  

 الوثائق
TD/B/EX(62)/1   وشروحهجدول األعمال املؤقت 

  
  2البند   

 : تحويل القتصادات الريفية2015لعام  تقرير أقل البلدان نمواا 
 
: حتويـل االقتصــادات 2015تقريـر أقــل البلـدان منـواً لعـام  إىل ملـس التجـارة والتنميـةيـيققدم  -2

. وينـــاقل التقريـــر يف عـــذا العـــام التحـــول ا يللـــن ل قتصـــادات الريفيـــة يف أقـــل البلـــدان منـــواً، الريفيـــة
مسـلااً الوـوع علــمه األايـة البالاـة  ــذا التحـول يف حتقيــق أعـداس التنميـة املســتدامة. و لـ  التقريــر 

الريفيـة ريـري  إىل أن عذا التحول ينبان أن يشمل حتـدي  األنشـاة الربراعيـة وتنويعلـا لتشـمل األنشـاة
الربراعيــة، فــدس حتقيــق أعلــمه مســتوى آلــن مــن التــالور رــني االثنــني. وعــ وة علــمه  لــ ، ينباــن أن 
يشـــجذ عــــذا التحــــول ويــــادة الالــــ  يف الريــــف، وأن يعـــربو يف الوقــــت نفســــه ايــــتجارة العــــر   ــــذ  

لرئيســـية، الربيـــادة يف الالـــ . ويســـل  التقريـــر الوـــوع علـــمه مـــا يناـــو  عليـــه االيـــت مار يف ا ياكـــل ا
الــذ  ال ريــه عنــه لتحقيــق األعــداس، مــن قــدرة علــمه ويــادة الالــ  يف الريــف. ويؤكــد التقريــر أيوــاً 
أاية التسلسل والتصـميم املنايـبني،  ـا يف  لـ  أيـالي  البنـاع القائمـة علـمه العمالـة والشـراع ا لـن، 

لـــن الريفـــن يف مـــاالت يف جعـــل أثـــر التحـــول رالاـــاً. و ـــتم التقريـــر رتحديـــد ييايـــات التحـــول ا يل
التمويـــل، والتلنولوجيـــا الربراعيـــة، واملشـــاريذ واالرتلـــار، واملـــوارد البشـــرية، واملؤيســـات. ويؤكـــد التقريـــر 
أيوــاً أن علــمه ا تمــذ الــدويل، الــذ  اعتمــد أعــداس التنميــة املســتدامة، أن يبــد  اارادة السيايــية 

، ويشـــمل  لـــ  تربويـــد أقـــل البلـــدان منـــواً الوـــرورية رتـــوسري الويـــائل ال ومـــة لتحقيـــق عـــذ  األعـــداس
راملســاعدة اامنائيــة الربيــة رالقــدر الــذ  يتنايــ  مــذ التحــديات الرئيســية الــ  تعــا  عــذ  البلــدان 

 يف حتقيق األعداس. 
  

 الوثائق
UNCTAD/LDC/2015 

 وااليتعرا 
: حتويـل االقتصـادات 2015تقرير أقل البلدان منواً لعام  

 الريفية
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  3 البند  
 : تسخير البنيان المالي الدولي لخدمة التنمية2015تقرير التجارة والتنمية لعام 

 
يــتتيم مــداوالت ملــس التجــارة والتنميــة يف إالــار عــذا البنــد سرملــة ايــتعرا  رعــ  املســائل  -3

امللمــة الواجــ  تناو ــا مــن أجــل إنشــاع نظــام نقــد  ومــايل دويل أك ــر ايــتقراراً و ــواًل  لنــه مواجلــة 
ويـينظر ا لـس يف أوجـه القصـور القائمـة، و لـل  .لتحديات ال  تعا  التنمية يف السـنوات املقبلـةا

 أوجه الوعف الناشئة، ويدرس املقاحات واملبادرات الداعية إىل اامل ح. 
، روملــفه 2015تقريــر التجــارة والتنميــة لعــام وتشــري الفصــول مــن ال الــ  إىل الســادس مــن  -4

الــــ  تســــتند إليلــــا مــــداوالت ا لــــس، إىل أوجــــه القصــــور يف أداع النظــــام النقــــد   الوثيقــــة األيايــــية
واملــــايل الــــدويل، وعــــو النظــــام الــــذ  ينباــــن أن تتــــواسر لديــــه القــــدرة، يف الو ــــذ امل ــــايل، علــــمه تنظــــيم 
الســــيولة الدوليــــة، والنــــ  االخــــت الت اللبــــرية واملســــتمرة، والســــماح رسيايــــات مواجلــــة التقلبــــات 

الدوريــــة. ريــــري أن الســــيولة الدوليــــة وحركــــات رأس املــــال عــــادة مــــا تســــتجي  ل حــــوال  االقتصــــادية
االقتصــادية يف البلــدان املتقدمــة ولــيس ل حتياجــات الفعليــة يف البلــدان الناميــة. ويتنــاول التقريــر أيوــاً 

مــن  دور املصـارس الدوليــة اللــربى ووكــ ع الويــاالة املاليــة، الـذين وادت أنشــاتلم رســرعة أك ــر ك ــرياً 
قــدرة أيــة مؤيســة عامــة، يــواع والنيــة أم متعــددة األالــراس، يف تنظــيم عــذ  املؤيســة رصــورة سعالــة. 
ويبـني التقريـر أن املبـادرات الـ  أقاللقـت مـؤخراً فـدس حتسـني عمليـة التنظـيم ال تـربال مـاددة و ـيقة. 

ال أومــات الــديون وال  لــن  ــذا النظــام املختــل ونيفيــاً أن  نــذ حــدو  ي يــل االودعــار والركــود و 
املتلـــررة. وعنـــد حـــدو  عــــذ  األومـــات، يـــؤد  عــــذا النظـــام إىل تســـوية ريــــري متنـــانرة تلقـــن معظــــم 
العـــ ع علـــمه عـــاتق البلـــدان املدينـــة وتربيـــد مـــن التحيـــرب املســـاير الالاعـــات الـــدورات االقتصـــادية. و ـــة 

قلــل إىل أدح حــد آلــن حاجــة إىل تــوسري  ليــة لتســوية الــديون، ال يــيما الــديون الســيادية اخلارجيــة، ت
مـــن تلـــاليف األومـــة، وتـــووي عـــذ  التلـــاليف رصـــورة عادلـــة رـــني  تلـــف األالـــراس، وتســـتعيد النمـــو 
االقتصــاد  والقــدرة علــمه حتمــل الــديون. وأخــرياً، يتنــاول التقريــر املســائل الرئيســية يف يــيا  التمويــل 

 ليات دوراً حموريًا يف توسري . الاويل األجل للتنمية، الذ  تؤد  املؤيسات العامة املتخصصة واآل
  

 الوثائق
UNCTAD/TDR/2015

 وااليتعرا 

: تســـخري البنيــان املـــايل 2015تقريــر التجــارة والتنميـــة لعــام  
 الدويل خلدمة التنمية
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  4البند   
عة  أعمةال  تقرير الفرقة العاملةة المعنيةة إلاارةار الاةتراتيجي والميةانيةة البرنامجيةة

 دورتها الثانية والسبعي 
 
تقريـر الفرقـة العاملـة املعنيـة رااالـار االيـااتيجن وامليربانيـة الربناميـة ييقعر  علمه نظر ا لـس  -5

كـانون   2تشـرين ال ـان/نوسمرب إىل  30، املقرر عقـدعا يف الفـاة مـن عن أعمال دور ا ال انية والسبعني
 .2015األول/ديسمرب 

  
 قالوثائ

TD/B/WP/277   ــــة ــــة رااالــــار االيــــااتيجن وامليرباني ــــة املعني تقريــــر الفرقــــة العامل
 الربنامية عن أعمال دور ا ال انية والسبعني

  
  5البند   

 مسائل أخرى
 
مــن  77اللبــاً واحــداً لــيفدراق يف القائمــة املنصــوا عليلــا يف املــادة  تلقــت أمانــة األونلتــاد -6

قائمــة راملنظمــات ريــري ا لوميــة  TD/B/NGO/LIST/19النظــام الــداخلن للمجلــس. وتــرد يف الوثيقــة 
 املعتمدة.

  
 الوثائق

TD/B/EX(62)/R.1   مـــــن  77تســــمية املنظمــــات ريـــــري ا لوميــــة ألريـــــرا  املــــادة
للمجلـــــس: الالــــــ  املقـــــدم مــــــن الشــــــبلة النظـــــام الــــــداخلن 

 األورورية املعنية رالديون والتنمية
  

  6البند   
 الثانية والستي دورته التنفيذية أعمال تقرير مجلس التجارة والتنمية ع  

 
 


