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 المؤقت األعمال جدول شروح -ثانياا  
  1البند   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
الججارة والجنمية جدول األعمال املؤقت لودورة يف اجلوسة العامرة اتجاميرة مرن  قر جموس  -1

 .1 ، ويرد جدول األعمال يف الصفحة2016 ديسمربل/كان   األو  9 دورته الثالثة والسجني يف
 ال ثائىل

TD/B/EX(64)/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  2 البند  
تحقيرر   - بعرد  ومررا الطرير  إلررل الت رر : 2016 لعررا  تقريرر أقرل البلرردان نمرواا 

 يمكن تحقيقه ما أقصل
مب جبها مرن فةرة  قرل البوردا   ر ا  بعرد    يكر   قرد  ما الج ر  ه  العموية اليت خير  بود -2

تغوب مبدئيا  عو  الع ائىل اهليكوية اليت تسجدعي دعما  خاصا  مرن اجملجمرا الردوي، يججراود الردعم 
إل الطريررىل : 2016 لعررا  تقريررر  قررل البورردا   رر ا   بررنيوي. دا  الناميررة األخرررىاملمنرر ع عم مررا  لوبورر

ينبغرري    يتعجرررب هنايررة  رربا   ال    الج ررر  ،ميكررن حتقيقرره مررا حتقيررىل  قصرر  - بعررد  ومررا الج ررر 
 ومرن م. مظفرة، بل مرحورة كرربى مرن مراحرل تنميرة البورد االقجصرادية واالججماعيرة الط يورة األمرد

، الررذ  "الج ررر  بعررى  امل اصرروة"ينصررب اليكيررى عورر  الج ررر  يف حررد ذاترره، بررل عورر  ينبغرري     ال
 يضرا ركرائى الجنميرة الط يورة األجررل و يسرمي بجفراد  املثالرب بعرد مرردة ج يورة مرن خررو  البوررد 

مررررن  ،بورررردا  فقرررر  10 وتشررررت الج قعرررراة الرررر اردة يف الجقريررررر إل   . مررررن فةررررة  قررررل البورررردا   رررر ا  
 هرري الررريت يررررجي    تسرررج يف معرررايت الج رررر   وررر ل ، قرررل البوررردا   ررر ا  حاليرررا   هررريبوررردا   48  صررل
 ، وهي نسبة تقل كثتا  عن اهلدف الردوي املجمثرل يف خترر  نصرف عردد تورد البوردا 2020 عا 
ويربد الجقرير ضرورة انجقال  قل البوردا   ر ا  مرن ا رياتيجياة الج رر  الريت تركرى عور  بودا (.  24)

الررريت تعجمرررد منظررر را  ج يرررل األجرررل وتعرررىد  "بعرررد  ومرررا الج رررر "ر  إل ا رررياتيجياة الجأهرررل لوج ررر
الجحرررر ل اهليكورررري. ومررررن عناصررررر هررررذ  اال ررررياتيجياة السيا رررراة الصررررناعية واالرتقرررراء بالىراعررررة 

 وت  يا نطا  اال جثمار العا  واختاذ خط اة ملعاجلة عد  املساواة بني اجلنسني.
 ال ثائىل

UNCTAD/LDC/2016 

 Overviewو
الطريررىل إل الج ررر  : 2016 تقريررر  قررل البورردا   رر ا  لعررا  

 ميكن حتقيقه حتقيىل  قص  ما - بعد  وما
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  3 البند  
 البنود األخرى التي تتطلب من المجلس ات اذ إجراء بشأنها

اال جثمار  يتعرض عو  اجملوس تقريرا الدورة الثامنة لكل من جلنة الججارة والجنمية وجلنة  -3
 املشاريا والجنمية لكي ينظر فيهما.و 
، 2016 نر فمرب/تشررين الثراي 11 ووفقا  لقرار صرادر عرن املكجرب امل  را لومجورس يف -4

اال رررررجنجاجاة املجفرررررىل عويهرررررا املجعوقرررررة برررررالجقرير  ا رررررجعراض واعجمررررراد ررررريتدع  اجملورررررس  يضرررررا  إل 
اترررررامس عرررررن مسرررررانة األونكجررررراد يف تنفيرررررذ برنرررررام  العمرررررل لصرررررا   قرررررل البوررررردا   ررررر ا   املرحوررررري
وقررد عتمرم مشررروت اال رجنجاجاة املجفررىل عويهرا عورر  الردول األعضرراء يف . 2020-2011 لوعقرد

كران    9 ب صرفه ورقرة  رت ر يرة مؤرخرةاجلوسة العامرة اتجاميرة لوردورة الثالثرة والسرجني لومجورس 
 .2016 ديسمرب/األول

 ال ثائىل
TD/B/C.I/40  تقرير جلنة الججارة والجنمية عن  عمال دورهتا الثامنة 
TD/B/C.II/33   تقرير جلنة اال جثمار واملشاريا والجنمية عن  عمرال دورهترا

 الثامنة

  4 البند  
 مسائل أخرى

  5 البند  
 التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية الرابعة والستينتقرير مجلس 

    


