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  مم املتحدة مؤمتر األ
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية 
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
  الدورة السادسة

  ٢٠١٤أبريل /نيسان ١٠-٩جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  مال املؤقت وشروحهجدول األع    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق السلع األساسـية، واخليـارات              -٣

  السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على السلع األساسية
 استعراض وحتديد فرص التجارة والتنمية القائمتني على السلع         :قطاع املوارد الطبيعية    -٤

  األساسية
  اعتماد تقرير االجتماع  -٥
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  ١البند     
  انتخاب أعضاء املكتب

  . مقرراً-تخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس ُيوصى بأن ين  -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

املتعـدد الـسنوات     الجتماع اخلرباء    لسادسةدول األعمال املؤقت للدورة ا    د ج يرِ  -٢
       /نيـسان  ١٠-٩(يتاح الجتماع اخلرباء يومـان إلجنـاز أعمالـه          سو.  األول أعاله  صلالف يف
. اليومنيأثناء اجلدول الزمين املؤقت للجلسات اليت سُتعقد ذه الوثيقة   مرفق هب و. )٢٠١٤ل  أبري

  .االجتماع بأسبوع على األقلبداية وسيتاح برنامج مفصل قبل 
  الوثائق

TD/B/C.I/MEM.2/24  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
لع األساسية، واخليارات السياساتية التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق الس

   قائمني على السلع األساسية منو شامل وتنمية مستدامةتحقيقلاملتاحة 
من الدورة اخلامسة إىل الدورة الثامنـة،       (اتُّفق على املوضوع العام للدورات األربع         -٣

 بـشأن   الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات   ) ٢٠١٦ إىل عام    ٢٠١٣اليت ستعقد تباعاً من عام      
السلع األساسية والتنمية أثناء الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسني جمللس التجارة والتنميـة يف             

وأقرت اختصاصات الدورة السادسة أثناء اجتماع املكتب املوسع للمجلـس          . ٢٠١٢عام  
وأهم املسائل اليت ينبغي أن يغطيها اجتمـاع اخلـرباء          . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ يف
مـع  ،  أسواق السلع األساسية  يف  والتحديات  والفرص  صد التطورات   دد السنوات هي ر   املتع

 ذات األمهية للبلدان النامية املعتِمـدة       لسلع األساسية قطاعات ا إىل  االهتمام الواجب   توجيه  
  .على السلع األساسية

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.2/25          التطورات األخرية والتحديات اجلديـدة يف أسـواق

 لع األساسية، واخليارات السياساتية املتاحة لتحقيق     الس
   قائمني على السلع األساسيةمنو شامل وتنمية مستدامة
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  ٤البند     
استعراض وحتديد فرص التجارة والتنمية القـائمتني علـى الـسلع           : د الطبيعية قطاع املوار     

  األساسية
ض وحيدد فرص التنمية    سيستعرتشري اختصاصات الدورة السادسة إىل أن االجتماع          -٤

 الطاقة  -والتجارة القائمتني على السلع األساسية، مع التركيز على قطاعات املوارد الطبيعية            
 القضايا الرئيسية املتعلقة مبصفوفة الطاقة، مبا فيها أنواع         -، واملعادن والفلزات    )النفط والغاز (

عـن  (تنمية ذات قاعدة عريضة     الطاقة املتجددة؛ وحتصيل ريع املوارد واستخدامها يف حتقيق         
وصناديق الثروة الـسيادية،    ) الرسوم الضريبية (طريق صندوق األجيال القادمة، والنظم املالية       

؛ وإدماج قطاع املوارد الطبيعية يف سياسات واستراتيجيات إمنائية وطنيـة           )على سبيل املثال  
  . ذات قاعدة عريضة

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.2/26   استعراض وحتديد فرص التجارة    : د الطبيعية قطاع املوار

  والتنمية القائمتني على السلع األساسية

  النتائج املرتقبة من الدورة السادسة    
 يقـدمها  اًعروض هذا املوضوع، واليت ستشمل      تساعد املناقشة اليت سُتجرى بشأن    س  -٥

ملختـصة بالـسلع    اواهليئـات    الدولية ذات الـصلة      نظماتاملمن  اخلرباء  اخلرباء الوطنيون و  
يف تسليط الضوء، من منظور إمنائي،      وكذلك ممثلو القطاع اخلاص واجملتمع املدين،       األساسية،  

ويف إعالم  السلع األساسية وأسواقها الرئيسية،     على التطورات البارزة اليت تشهدها قطاعات       
حديات الناشئة  وستتيح املناقشات سياقاً لتقييم الفرص والت     . الدول األعضاء يف األونكتاد هبا    

 منـو   ستقدم خيارات سياساتية لتحقيـق    يف أسواق السلع األساسية و    احلديثة  عن التطورات   
  . قائمني على السلع األساسيةشامل وتنمية مستدامة

 معلومـات أساسـية بعنـوان       يتوتيسرياً للمناقشة، سُتعد أمانة األونكتاد مـذكر        -٦
ت األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق السلع األساسية، واخليارات الـسياساتية           التطورا"

قطـاع املـوارد    " و ". قائمني على السلع األساسية     منو شامل وتنمية مستدامة    املتاحة لتحقيق 
". استعراض وحتديد فرص التجارة والتنمية القـائمتني علـى الـسلع األساسـية            : الطبيعية

 ،شهدهتا األسواق الرئيسية للسلع األساسية     التطورات األخرية اليت     وستستعرض الوثيقة األوىل  
وستسلّط الـضوء علـى     . واملعادن واخلامات والفلزات  يف قطاعات تشمل الزراعة والطاقة      

التطورات الناشئة  وستحدِّد أيضاً بعض    . الدافعة حلركات األسعار   والعوامل   سعاراجتاهات األ 
سية واليت ُيتوقع أن تغري مشهد السلع األساسـية وتطـرح           يف االقتصاد العاملي للسلع األسا    

وسـتختتم املـذكرة بتقـدمي      . لى هذه السلع  البلدان النامية املعتمدة ع   جديدة أمام   حتديات  
توصيات يف جمال السياسات ملواجهة هذه التحديات وضمان حتقيق النمو الشامل والتنميـة             

أما الوثيقة الثانيـة فستـستعرض      . لع األساسية املستدامة يف البلدان النامية املعتمدة على الس      
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وحتدد الفرص املتاحة يف قطاع املوارد الطبيعية لتوعية البلدان الغنية باملوارد بأمهيـة رسـم               
سياسات لتحسني فرصها يف زيادة الفوائد اليت حتققها هذه املوارد يف اقتصاداهتا الوطنيـة إىل               

  . أقصى حد ممكن

  ٥البند     
  جتماعاعتماد تقرير اال

وقد يود اجتماع   . سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٧
  . االجتماعاخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي عقب اختتام

 

لـسلع األساسـية،    التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق ا      : إسهامات اخلرباء 
  واخليارات السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على السلع األساسية

حنو مخـس   (ُيشجَّع اخلرباء الذين ُتعيِّنهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات موجزة             
ونكتاد وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة األ      . مسامهةً منهم يف أعمال االجتماع    ) صفحات

وميكن . د هبما وستتاح الورقات يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترِ       . قبل انعقاد االجتماع  
 أو أكثر   اً واحد اًإىل جتارب اخلرباء، موضوع    اليت ينبغي أن تكون مستندة       ،تعاجل الورقات أن  

  :من املواضيع التالية
سلع األساسية واق الما هي القوى احملركة الجتاهات األسعار اليت شهدهتا أس  )أ(  

 هذه االجتاهات أمام البلـدان    ليت تطرحها  وما هي الفرص والتحديات ا     ؟يف السنوات األخرية  
  النامية املعتمدة على السلع األساسية؟

الظروف اليت ميكن يف ظلها أن تسهم التجارة يف املوارد الطبيعيـة            ما هي     )ب(  
  إسهاماً إجيابياً يف التنمية؟ 

ات اليت تسمح للسلع األساسية املشتقة من املـوارد الطبيعيـة           ما هي اآللي    )ج(  
  بتعزيز التجارة واملسامهة يف التنمية املستدامة؟ 

  :التايلسؤول  باملوللحصول على مزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال  
Samuel Gayi 
Head, Special Unit on Commodities 
Office No. E-9030 
UNCTAD 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +41 22 917 2131 
Fax.: +41 22 917 0509 
E-mail: samuel.gayi@unctad.org  
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  املرفق

  الزمين املؤقت لالجتماع اجلدول    
  األربعاء

  ٢٠١٤أبريل /نيسان ٩
  اخلميس

  ٢٠١٤أبريل /نيسان ١٠
)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  

  جلسة عامة 
  البيان االفتتاحي

  ٤ البند
استعراض وحتديـد فـرص     : قطاع املوارد الطبيعية  

  التجارة والتنمية القائمتني على السلع األساسية 
  ١البند 

    انتخاب أعضاء املكتب
  ٢البند 

    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
  ٣البند 

 اجلديدة يف أسـواق     التطورات األخرية والتحديات  
السلع األساسية، واخليارات الـسياساتية املتاحـة       

 قائمني على السلع  منو شامل وتنمية مستدامة   تحقيقل
    األساسية

     السلع األساسية الزراعية-
)٣٠/١٧-٠٠/١٥(  )٠٠/١٨-٠٠/١٥(  

  )تابع (٣البند 
التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسـواق       

خليارات الـسياساتية املتاحـة     السلع األساسية، وا  
 قائمني على السلع  منو شامل وتنمية مستدامة   تحقيقل

  األساسية

  )تابع (٤البند 
استعراض وحتديد فرص : قطاع املوارد الطبيعية

  التجارة والتنمية القائمتني على السلع األساسية 

   املعادن واخلامات والفلزات-
  النفط والغاز والفحم:  الطاقة-

  

  )٠٠/١٨-٣٠/١٧(  

  
  ٥البند 

  اعتماد تقرير االجتماع

        


