
 

(A)   GE.12-50559    180412    190412 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  ة جملس التجارة والتنمي
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  :اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل
  التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي

  الرابعةورة الد
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٢-١١جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  تصويب    
  .يصبح تاريخ االجتماع يف العنوان اجلانيب على النحو الوارد أعاله  
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(A)   GE.12-50522    180412    190412 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  ة جملس التجارة والتنمي
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  :اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل
  التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي

  بعةالراالدورة 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-١١جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
يمية يف تشجيع التجارة واالستثمار بـني       متويل التجارة ودور املؤسسات املالية اإلقل       -٣

  بلدان اجلنوب
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب    

  . مقرراً-يوصى بأن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائب رئيس   -١
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  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل    

وسيتاح برنامج  . ل األعمال املؤقت الجتماع اخلرباء يف الفرع األول أعاله        يرد جدو   -٢
  .مفّصل قبل انعقاد االجتماع بأسبوع

  الوثائق
TD/B/C.II/MEM.2/10  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣ البند    
ان  املالية اإلقليمية يف تشجيع التجارة واالستثمار بني بلد        متويل التجارة ودور املؤسسات       

  اجلنوب
 /متـوز  التنفيذية اخلمـسني، املعقـودة يف        دورتهوافق جملس التجارة والتنمية، يف        -٣

التعاون بني  : اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل      "، على عقد    ٢٠١٠ يوليه
  :املوضوعني التالينيليناقش " بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي

دان اجلنوب لبناء القدرات اإلنتاجية، مبـا يف ذلـك          تشجيع التعاون بني بل     )أ(  
املوضـوع  (قدرات القطاع الزراعي يف البلدان النامية ويف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية   

  ؛)٢٠١١فرباير / شباط٢٥ إىل ٢٣الذي تناوله االجتماع املعقود يف الفترة من 
ـ  التجارة ودور املؤسسات املاليـة       متويل  )ب(   ة يف تـشجيع التجـارة      اإلقليمي

  ). االجتماع هذااملوضوع الذي يتناوله(واالستثمار بني بلدان اجلنوب 

 مبسألة ندرة متويل التجارة والتحـديات اإلمنائيـة   ويتزايد اهتمام صانعي السياسات   -٤
وستعاين هذه البلدان أكثر    . ذات الصلة اليت تواجهها البلدان النامية والبلدان املنخفضة الدخل        

 للمخاطر وحاالت النقص يف السيولة النامجة       ةالقتصادات املتقدمة من إعادة التقييم العام     من ا 
ويف هذا السياق، ميكن أن تؤدي املؤسسات املالية اإلقليمية دوراً حامسـاً            . عن األزمة املالية  

املوارد والتنسيق مـع    جتميع  تيسري  توسيع نطاق السبل املبتكرة لتمويل العمليات التجارية و       ب
  . اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى، مثل املصارف اخلاصة ووكاالت ائتمانات التصدير

وسيبحث اجتماع اخلرباء هذه املسائل يف سياق الروابط االقتصادية املتزايـدة بـني              -٥
متويـل التجـارة يف     الذي ميكن أن حيدثه نقص      تأثري  ال )أ(: البلدان النامية، وسينظر فيما يلي    

تعزيـز  الطرق املمكنـة إلسـهام       )ب(والتكامل التجاري واالستثماري بني بلدان اجلنوب       
قليمية يف التغلب على القيود املالية اليت       املالية اإل ؤسسات  وتدعيم امل التعاون بني بلدان اجلنوب     

  .يف هذه املرحلة احلرجة ويف دعم التنميةتعترض التنمية 

  :يلي ما ملعاجلة  حمفالًيشكل االجتماعسو  -٦

متويـل التجـارة باالقتـصاد    الضرر الذي حيتمل أن يلحقه انكماش تقييم    )أ(  
  التكامل بني بلدان اجلنوب؛باحلقيقي و
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للتجـارة  املؤسسات املالية اإلقليمية ودورها يف تـوفري التمويـل          دراسة    )ب(  
  التنمية الشاملة؛ودعم تشجيع التكامل بني بلدان اجلنوب و

النهج املبتكرة املالحظات املتعلقة بجليدة وإجراء مقارنة بني  عرض املمارسة ا    )ج(  
  ؛احلامسة األمهية السياساتجماالت يف 

 على الـصعيدين     السياسات استعراض القضايا والتحديات اليت تواجه رسم       )د(  
  الوطين والدويل؛

وتبـادل املعـارف ومناقـشة      بني الوكاالت   التعاون  تعزيز  فرص  حتديد    )ه(  
  .جماالت خربة األونكتاد يف اتالسياس

وسـيتبادل  . وتيسرياً للمناقشة، أعدت أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسـية          -٧
 املناقشة جتارهبم الوطنية أو اإلقليمية يف اجملاالت املـشمولة مبوضـوع         واملشاركون يف اخلرباء  

واضـيع  وإضافة إىل ذلك، ُيشجَّع اخلرباء على إعداد ورقات مـوجزة بـشأن امل            . االجتماع
  .وستتاح الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبما. املطروحة للمناقشة

  الوثائق
TD/B/C.II/MEM.2/11          متويل التجارة واملؤسسات املالية اإلقليميـة مـن

  منظور التعاون بني بلدان اجلنوب

 ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع   

. اء إىل جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية يف دورهتا املقبلة        سيقدَّم تقرير اجتماع اخلرب     -٨
 املقرر بأن يعد، حتت إشـراف الـرئيس،         -وقد يود اجتماع اخلرباء أن يأذن لنائب الرئيس         

  .التقرير النهائي عقب اختتام االجتماع

  مسامهات اخلرباء
حنو مخـس   (وجزة  ُيشجَّع اخلرباء الذين تسميهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات م           
وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة األونكتـاد        . كمسامهة يف أعمال االجتماع   ) صفحات

.وستتاح هذه الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترد هبمـا          . قبل انعقاد االجتماع  
 ٢٠١٢ مايو/ أيار ٢٨ من اخلرباء تقدمي ورقاهتم إىل أمانة األونكتاد يف موعد أقصاه            وُيرجى  

 Mr. Piergiuseppe: على العنوان التايلهذه الورقات إىل السيد بريجيوسب فورتوناتوه يتوجو

Fortunato, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland; fax: +41 22 917-0055; 

piergiuseppe.fortunato@unctad.orge-mail: .  

        




