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 التجارة والتنمية مجلس
 التجارة والتنمية لجنة

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
 ثامنةالدورة ال
 2016نيسان/أبريل  22-21جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

    إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 
 جدول األعمال المؤقت -أولا  

 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
التطــاراا األةــاة والتحــدياا ايفديــدة ا ألــااس الســوا األلالــيس، واتيــاراا السيالــاتيس  -3

 أللاليساملتاحس لتحقيق منا شامل وتنميس مستدامس قائمني عوى السوا ا
الـــــتعراد جألـــــا  األونكتـــــا  ا لـــــبيل تعسيـــــس إنتـــــام الســـــوا األلالـــــيس ا البوـــــدان الناميـــــس  -4

املعتمـــدة عوـــى توـــحت الســـوا وذســـني األمـــن الاـــةائل والقـــدرة التنا ســـيس لو ـــا راا ا  ـــاء 
 2015أهداف التنميس املستدامس ملا بعد عام 

 اعتما  تقرير االجتماع -5
  

 األعمال المؤقتشروح جدول  -ثانياا  
 

  1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب

 
 مقرراً. -يُاصى بأن ينتخب اجتماع اترباء رئيساً ونائباً لورئيس  -1
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 
الجتمـــاع اتـــرباء املتعـــد  الســـنااا ا ال  ـــل  ثامنـــسيـــر  جـــدول األعمـــال املؤقـــت لوـــدورة ال -2

(. 2016نيســــان/أبريل  22-21األول أعــــوس. ولــــيُتا  الجتمــــاع اتــــرباء يامــــان   ــــا  أعمالــــ   
ويــــر  ا مر ــــق هــــةس الاليقــــس ايفــــدول الــــسمق املؤقــــت لوووســــاا الــــ  لــــُتعقد عوــــى مــــد  اليــــامني. 

 ى األقل.وليُتا  برنامج م  ل قبل بدايس االجتماع بألباع عو
   

 الالائق
TD/B/C.I/MEM.2/32   جدول األعمال املؤقت وشروح. 

  
  3البند   

التطووورات األريوورة والتحوودجات الجدجوودة  ووس أسووواس السوولع األساسووية  والخيووارات 
 السياساتية المتاحة لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة قائمين على السلع األساسية

 
اتامســـــس إا الثامنـــــس الجتمـــــاع اتـــــرباء املتعـــــد  مـــــن اتُّ ـــــق عوـــــى املا ـــــاع العـــــام لوـــــدوراا  -3

 2016إا عـــام  2013الســـنااا ب ـــأن الســـوا األلالـــيس والتنميـــس الـــةع يُعقـــد  ـــل لـــنس مـــن عـــام 
. 2012وذلــحت ألنــاء الــدورة التن يةيــس السا لــس واتمســني ووــس التوــارة والتنميــس املعقــا ة ا عــام 

ــد ا  وأُقــرا ــا لومووــس الــةع ُعق  ت ــرين  30اةت اصــاا الــدورة الثامنــس ا اجتمــاع املكتــب املالا
. ويتمثــــل الاــــرد مــــن اجتمــــاع اتــــرباء املتعــــد  الســــنااا ا رصــــد التطــــاراا 2012الثــــاف/نا مرب 

وال ـــرا والتحـــدياا ا ألـــااس الســـوا األلالـــيس، مـــا إيـــوء االهتمـــام الااجـــب لقطاعـــاا الســـوا 
 األمهيس بالنسبس إا البودان الناميس املعتمدة عوى السوا األلاليس. األلاليس ذاا

ولـــتكان مناق ـــس هـــةس املاا ـــيا الـــ  لت ـــمل عرو ـــاً يقـــدمألا ةـــرباء و نيـــان وةـــرباء مـــن  -4
الســوا األلالــيس،  ضــًو عــن طثوــني لوقطــاع ب اهليئــاا الدوليــس املعنيــساملنظمــاا الدوليــس ذاا ال ــوس و 

، م ـــدر معوامـــاا م يـــدة لوـــدول األعضـــاء ا األونكتـــا  ب ـــأن التطـــاراا اتـــاا واوتمـــا املـــدف
 املألمس ا قطاعاا السوا األلاليس وألااقألا الرئيسيس من منظار إمنائل.

ومـــــن أجـــــل تيســـــا املناق ـــــس، أعـــــدا أمانـــــس األونكتـــــا  وليقـــــس بعنـــــاان  التطـــــاراا األةـــــاة  -5
يــاراا السيالــاتيس املتاحــس لتحقيــق منــا شــامل والتحــدياا ايفديــدة ا ألــااس الســوا األلالــيس، وات

وتنميـــس مســـتدامس قـــائمني عوـــى الســـوا األلالـــيس . وتســـتعرد الارقـــس التطـــاراا األةـــاة ا األلـــااس 
الرئيســيس لوســوا األلالــيس، لــا ي ــمل السراعــس والطاقــس واملعــا ن واتامــاا وال وــساا. وتســو  الارقــس 

الســوا   ــس لعلــعار، وذــد  التطــاراا الناشــئس ا اقت ــا الضــاء عوــى اتاهــاا األلــعار والقــا  ا ر 
األلالــــيس العــــاملل الــــ  يُتاقــــا أن تاــــا م ــــألد الســــوا األلالــــيس وأن تطــــر  ذــــدياا جديــــدة أمــــام 
البوــدان الناميــس املعتمــدة عوــى الســوا األلالــيس. وُةتــتم الاليقــس بتقــدل تاصــياا ليالــاتيس لوت ــدع 

 شامل وتنميس مستدامس ا توحت البودان.هلةس التحدياا و مان ذقيق منا 
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 الالائق
TD/B/C.I/MEM.2/33   التطـاراا األةــاة والتحــدياا ايفديـدة ا ألــااس الســوا

األلالــــيس، واتيــــاراا السيالــــاتيس املتاحــــس لتحقيــــق منــــا 
 شامل وتنميس مستدامس قائمني عوى السوا األلاليس.

  
  4البند   

سووبيل تعزجوووز إنتووا  السووولع األساسووية  وووس البلووودان اسووتعراج جدوووود األونكتوواد  وووس 
الناميوووة المعتمووودة علوووى تلوووي السووولع وتحسوووين األمووون اليووو ائس والقووودرة التنا سوووية 

 2015للصادرات  س ضوء أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 
 
قــيم تبــني اةت اصــاا الــدورة الثامنــس الجتمــاع اتــرباء أنــ  ينباــل لوجتمــاع أن يســتعرد وي -6
األن ـــطس الـــ  يضـــطوا اـــا األونكتـــا  ملســـاعدة البوـــدان الناميـــس املعتمـــدة عوـــى  ى النحـــا املنالـــبعوـــ

، لـا ا ذلـحت ايفألـا  الراميـس إا تعسيـس 2015السوا األلاليس، ا  اء أهداف التنميس ملـا بعـد عـام 
ةــــة ا ؤ عوــــى أن تإنتـــام الســــوا األلالــــيس وذســـني األمــــن الاــــةائل والقــــدرة التنا ســـيس لو ــــا راا، 

احلســـبان ا جألا هـــا الراميــــس إا ذقيـــق املسيـــد مــــن املكالـــب مـــن إنتــــام الســـوا األلالـــيس وتار ــــا 
الراميــس إا ذقيــق املسيــد  ألــا ايفا  أللــر واملــسارعني والنســاء وال ــباباحتياجــاا املنتوــني ال ــاار وا

ى أنــ  ينباــل ا عوــ تــنا االةت اصــاا أيضــاً و  .مــن املكالــب مــن إنتــام الســوا األلالــيس وتار ــا
 الســـوت لتقوـــب األلـــعار ا ألـــااس الســـوا لـــرالت ـــدع لعألنـــاء االجتمـــاع اقـــ ا  تـــدابا مـــن أجـــل 

 النما والتنميس املستدامني وال اموني لووميا ا السيالاا الا نيس.ال اتيوياا  جو م األلاليس
األمانــس مــة رة  ومـن أجــل تيســا املناق ـس ا إ ــار هــةا البنـد مــن جــدول األعمـال، أصــدرا -7

معوامـــاا ألالـــيس بعنـــاان  الـــتعراد جألـــا  األونكتـــا  ا لـــبيل تعسيـــس إنتـــام الســـوا األلالـــيس ا 
البوــدان الناميــس املعتمــدة عوــى توــحت الســـوا وذســني األمــن الاــةائل والقــدرة التنا ســيس لو ـــا راا ا 

 ــطس الــ  ا ــطوعت  . وتســتعرد املــة رة األن2015بعــد عــام   ــاء أهــداف التنميــس املســتدامس ملــا
وحــدة األونكتــا  اتاصــس املعنيــس بالســوا األلالــيس مــن أجــل  عــم البوــدان الناميــس املعتمــدة  اــا مــؤةراً 

عوــى الســوا األلالــيس ا إ ــار األر ــان الثولــس، وهــل البحــ  والتحويــل وبنــاء تاا ــق ا راء والتعــاون 
ر الســـوا األلالـــيس وتبعاتـــ  الســـوبيس التقـــق. وتســـو  املـــة رة الضـــاء عوـــى ال اجـــا املتااصـــل ا ألـــعا

عوــى القطــاع االجتمــاعل االقت ــا ع ا البوــدان الناميــس املعتمــدة عوــى توــحت الســوا. وُةتــتم املــة رة 
 ببعض املق حاا السيالاتيس ال  ميكن األةة اا لوتخ يف من توحت التألااا.

   
 الالائق

TD/B/C.I/MEM.2/34   الــــتعراد جألــــا  األونكتــــا  ا لــــبيل تعسيــــس إنتــــام الســــوا
املعتمــــدة عوــــى توــــحت الســــوا  الناميــــساأللالــــيس ا البوــــدان 

وذســــني األمـــــن الاـــــةائل والقــــدرة التنا ســـــيس لو ـــــا راا ا 
 .2015 اء أهداف التنميس املستدامس ملا بعد عام 
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  5البند   
 اعتماد تقرجر الجتماع

 
اتــرباء إا يفنــس التوــارة والتنميــس ا  ور ــا املقبوــس. وقــد يــا  اجتمــاع  لــُيقد م تقريــر اجتمــاع -8

 اترباء أن يأذن لومقرر بأن يُعدا، ذت إشراف الرئيس، التقرير النألائل عقب اةتتام االجتماع.
   

إسوودامات الخبووراءت التطووورات األريوورة والتحوودجات الجدجوودة  ووس أسووواس السوولع األساسووية 
مسوتدامة التنميوة الشوامل و النموو وال األمون اليو ائس السياساتية المتاحة لتحقيوقوالخيارات 

 قائمين على السلع األساسيةال
ُي و ا اترباء الةين تعينألم الدول األعضاء عوى تقدل ورقاا مـاجسة  وـا  ـس صـ حاا(  

كتــــا  قبــــل انعقــــا  مســــامهًس مــــنألم ا أعمــــال االجتمــــاع. وينباــــل تقــــدل هــــةس الارقــــاا إا أمانــــس األون
االجتمـاع. ولـتُتا  الارقـاا ا االجتمـاع بال ـكل والواـس الوـةين تـر  امـا. وميكـن أن تعـا  الارقـاا، 

 ال  ينبال أن تكان مستندة إا تارب اترباء، ما اعاً واحداً أو أ ثر من املاا يا التاليس:
ألــااس الســوا األلالــيس ا مــا هــل القــا  ا ر ــس التاهــاا األلــعار الــ  شــألد ا   أ( 

الســنااا األةــاةا ومــا هــل ال ــرا والتحــدياا الــ  تطرحألــا هــةس االتاهــاا أمــام البوــدان الناميــس 
 املعتمدة عوى السوا األلاليسا

 يــف ميكــن أن تســألم تــارة الســوا األلالــيس امل ــتقس مــن املــاار  الطبيعيــس إلــألاماً   ب( 
 إجيابياً ا التنميسا

ليـــاا الـــ  تســـمأل لوســـوا األلالـــيس امل ـــتقس مـــن املـــاار  الطبيعيـــس بتعسيـــس مـــا هـــل ا   م( 
 التوارة واملسامهس ا التنميس املستدامسا

مــا هــل اتيــاراا السيالــاتيس املتاحــس لوبوــدان الناميــس املعتمــدة عوــى الســوا األلالــيس    ( 
 الناشئسالبواغ أهدا ألا املتعوقس باألمن الاةائل ا ظل البيئس العامليس ايفديدة 

 ولوح ال عوى مسيد من املعواماا، يرجى االت ال بايفألس التاليس: 
Samuel Gayi 

Head, Special Unit on Commodities 

UNCTAD 

Office No. E.9030 

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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 المر ق
 

 الجدول الزمنس المؤقت لالجتماع  
   

 األربعاء
 2016 نيسان/أبريل 21

 اتميس
 2016 نيسان/أبريل 22

 (00/13الساعس  - 00/10 الساعس  (00/13الساعس  - 00/10 الساعس 
  4البند  جوسس عامس

الـتعراد جألــا  األونكتـا  ا لــبيل تعسيـس إنتــام 
األلالــــــيس ا البوــــــدان الناميــــــس املعتمــــــدة الســــــوا 

عوى توحت السوا وذسني األمـن الاـةائل والقـدرة 
التنا ســــيس لو ــــا راا ا  ــــاء أهــــداف التنميــــس 

 2015املستدامس ملا بعد عام 

 البيان اال تتاحل
  1البند 

 انتخاب أعضاء املكتب
  2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
  3البند 

التطـــــاراا األةـــــاة والتحـــــدياا ايفديـــــدة ا 
ألــــــــــــااس الســــــــــــوا األلالــــــــــــيس، واتيــــــــــــاراا 
السيالـاتيس املتاحــس لتحقيــق منـا شــامل وتنميــس 

 مستدامس قائمني عوى السوا األلاليس
 السوا األلاليس السراعيس -

 (30/17الساعس  - 00/15 الساعس  (00/18الساعس  - 00/15 الساعس 
   تابا( 3البند 

التطـــــاراا األةـــــاة والتحـــــدياا ايفديـــــدة ا 
ألــــــــــــااس الســــــــــــوا األلالــــــــــــيس، واتيــــــــــــاراا 
السيالـاتيس املتاحــس لتحقيــق منـا شــامل وتنميــس 

 مستدامس قائمني عوى السوا األلاليس

   تابا( 4البند 
الـتعراد جألــا  األونكتـا  ا لــبيل تعسيـس إنتــام 
الســــــوا األلالــــــيس ا البوــــــدان الناميــــــس املعتمــــــدة 

السوا وذسني األمـن الاـةائل والقـدرة عوى توحت 
التنا ســــيس لو ــــا راا ا  ــــاء أهــــداف التنميــــس 

 املعا ن واتاماا وال وساا - 2015املستدامس ملا بعد عام 
  الطاقس: الن   والاا  وال حم -
 (00/18الساعس  - 30/17 الساعس  
  5البند  

 اعتما  تقرير االجتماع
 


