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 والتنمية التجارة جملس
 والتنمية التجارة جلنة

 والتنمية األساسية السلع بشأن السنوات املتعدد اخلرباء اجتماع
 تاسعةال الدورة
 2017 كتوبرأ/األول تشرين 13-12 جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 2 البند
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار

 وشروحه املؤقت األعمال جدول  

 املؤقت األعمال جدول -أولا  
 املكتب أعضاء انتخاب -1
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -2
 واخليوووووووارا  األساسوووووووي ، السووووووو   أسووووووووا  يف اجلديووووووود  والتحووووووود   األخووووووو   التطوووووووورا  -3

 األساسي    الس ع ى قائمني مستدام  وتنمي  شامل منو لتحقيق املتاح  السياساتي 
 املستدام  التنمي  وأهداف األساسي  الس   ع ى االعتماد -4
 االجتماع تقرير اعتماد -5

 املؤقت األعمال جدول شروح -اثنياا  
  1 البند  

 املكتب أعضاء انتخاب
 مقررا . - ل رئيس وانئبا   رئيسا   السنوا  املتعدد اخلرباء اجتماع ينتخب أبن يُوصى -1
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  2 البند  
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار

 الفصول يف السونوا  املتعودد اخلورباء الجتمواع تاسع ال ل دور  املؤقت األعمال جدول يرد -2
 أجول من ،2017 كتوبرأ/األول تشرين 13و 12 يومان، اخلرباء الجتماع وسيُتاح أعاله. األول
 مود  ع وى سوُتعقد اليت ل ج سا  املؤقت الزمين اجلدول الوثيق  هذه مرفق يف ويرد أعماله. إجناز

 األقل. ع ى أبسبوع االجتماع بداي  قبل مفصل برانمج وسيُتاح اليومني.
 الواثئق

TD/B/C.I/MEM.2/36 وشروحه املؤقت األعمال جدول 

  3 البند  
 واخليوووارات األساسوووية  السووولع أسووووا  يف اجلديووودة والتحووود ت األخووو ة التطوووورات
 األساسية السلع على قائمني مستدامة وتنمية شامل منو لتحقيق املتاحة السياساتية

 الوووووودور  يف السوووووونوا  املتعوووووودد اخلوووووورباء الجتموووووواع تاسووووووع ال الوووووودور  اختصاصووووووا  أُقوووووور  -3
 .2017 نيسووووان/أبريل 5 يف والتنميوووو  التجووووار  جم ووووس عقوووودها الوووويت واليالثووووني احلاديوووو  االسووووتينائي 
 مو  األساسوي ، السو   أسووا  يف والفور  والتحود   التطوورا  رصود هو جتماعالا من والغرض
 الناميوووو  الب وووودان إىل ابلنسووووب  األمهيوووو  ذا  األساسووووي  السوووو   لقطاعووووا  الواجووووب االهتمووووا  إيووووالء

  األساسي . الس   ع ى املعتمد 
 مون وخورباء وطنيوون خرباء يقدمها عروضا   ستشمل اليت ،املواضي  هذه مناقش  وستكون -4

 لقطووواعا عووون وممي وووون األساسوووي ، ابلسووو   املعنيووو  الدوليووو  واهليئوووا  الصووو   ذا  الدوليووو  املنظموووا 
 يف املهمو  التطورا  بشأن األونكتاد يف األعضاء ل دول مع وما  مصدر املدين، واجملتم  اخلا 

 إمنائي. منظور من الرئيسي  وأسواقها األساسي  الس   قطاعا 
 "التطووورا  بعنوووان أساسووي  مع ومووا  مووذكر  مانوو األ أعوود  املناقشوو ، تيسوو  أجوول وموون -5

 لتحقيووق املتاحوو  لسياسوواتي ا واخليووارا  األساسووي ، السوو   أسوووا  يف اجلديوود  والتحوود   األخوو  
 يف األخ   التطورا  الورق  وتستعرض األساسي ". الس   ع ى قائمني مستدام  وتنمي  شامل منو

 يف امل حوظووو  االجتاهوووا  يف أسوووهمت الووويت العوامووول وُُت  ِّووول األساسوووي ، ل سووو   الرئيسوووي  األسووووا 
 تنووازي اجتوواه هنايوو  2016 عووا  شووهد فقوود ،وعمومووا   .2016 عووا  خووالل األساسووي  السوو   أسووعار

 السوووو   أسووووعار هبووووو  إىل ابلنظوووور لكوووون .سوووونوا  مخووووس أمووووده طووووال األساسووووي  السوووو   أسووووعار يف
 حووود  قووود يكوووون أن فيوووه املشوووكو  مووون ،2017 عوووا  مووون األوىل األربعووو  األشوووهر يف األساسوووي 

 يف األخو   ابلتطوورا  املتصو   اتي السياسو قضوا ال بعو  املوذكر  تبحو  وابلتاي، حقيقي. تق ب
 ع وى املعتمود  الناميو  الب ودان تساعد أن ميكن توصيا  وتقد  األساسي ، ل س   العاملي  األسوا 
 مستدام . تنمي و  شامل منو ُتقيق يف األساسي  الس  

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.2/38 Recent developments and new challenges in commodity 

markets and policy options for commodity-based 

inclusive growth and sustainable development 
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  4 البند  
 املستدامة التنمية وأهداف األساسية السلع على العتماد

 ينبغوي االجتمواع أن السونوا  املتعودد اخلورباء الجتمواع تاسوع ال الودور  اختصاصا  تبني -6
 أجووول مووون األساسوووي  السووو   ع وووى االعتمووواد عووون ناجتووو ال والتنميووو  ابلتجوووار  املتصووو   اآلاثر قووويمي أن

 ذا  األساسووي  السوو   لقطاعووا  الواجووب االهتمووا  إيووالء موو  املسووتدام ، التنميوو  أهووداف ُتقيووق
 االختصاصوووا  تبوووني كموووا  األساسوووي . السووو   ع وووى املعتمووود  الناميووو  الب ووودان إىل ابلنسوووب  األمهيووو 
 فووور  ز د  إىل الراميووو  السياسووواتي  اخليوووارا  يف انقووود  بعوووني نظوووري سووووف االجتمووواع أن املوووذكور 
 املوووووارد إدار  ُتسوووونيو   األساسووووي  ل سوووو   مضوووواف  قيموووو  وُتقيووووق والطاقوووو   الغووووذاء ع ووووى احلصووووول
 املوووال رأس ع وووى احلفوووا  مووو  املووووارد، اسوووتخدا  يف الكفووواء  منهوووا أموووور مج ووو  خوووالل مووون الطبيعيووو 
 .د متجد موارد إلنتاج املستخد  الطبيعي

 االعتموواد" بعنوووان أساسووي  مع ومووا  مووذكر  مانوو األ أعوود  املناقشوو ، تيسوو  أجوول وموون -7
 املرتبطو  والتحود   الفور  املذكر  وتستعرض ".املستدام  التنمي  وأهداف األساسي  الس   ع ى

 التنميووو  أهوووداف ُتقيوووق خيووو  فيموووا آاثر مووون ع يهوووا يرتتوووب وموووا األساسوووي  السووو   ع وووى ابالعتمووواد
 املووذكر  نوواق وت .األساسووي  السوو   ع ووى املعتموود  الناميوو  الب وودان يف 2030 عووا  حب ووول املسووتدام 
 وتسوو   ،املسووتدام  التنميوو  وأهووداف األساسووي  السوو   قطوواع يف التطووورا  بووني املعقوود  العالقووا 

 وجووه ع ووى األساسووي  السوو   وقطوواع الطبيعيوو  ل موووارد سووتدام ا أكيوور إدار  إىل احلاجوو  ع ووى الضوووء
 ع وووى  عتمووودامل الناميووو  الب ووودان تسووواعد أن ميكووون سياسووواتي  اقرتاحوووا  املوووذكر  وتقووود  .اخلصوووو 

 املسووتدام  التنميوو  أهووداف وُتقيووق لووديها األساسووي  السوو   قطاعووا  ُتسووني يف األساسووي  السوو  
 .2030 عا  حب ول

 الواثئق
TD/B/C.I/MEM.2/37 Commodity dependence and the Sustainable Development 

Goals 

  5 البند  
 الجتماع تقرير اعتماد

 املقب و . دورهتوا يف والتنميو  التجار  جلن  إىل السنوا  املتعدد اخلرباء اجتماع تقرير سُيقدَّ  -8
 التقريور الورئيس، إشوراف ُتوت يُعود ، أبن املقورر - الورئيس لنائوب أيذن أن اخلورباء اجتمواع يود وقد

 االجتماع. اختتا  عقب النهائي
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 األساسوووية لسووولعا أسووووا  يف اجلديووودة والتحووود ت األخووو ة التطوووورات اخلووورباء  إسووواامات
 سووتدامةامل تنميووةالو  لشووامال نمووووال الغووئائ  األموو  لتحقيووق املتاحووة السياسوواتية واخليووارات

 األساسية السلع على قائمنيال
 صوفحا   مخوس )حنوو مووجز  ورقوا  تقودم ع وى األعضواء الودول تعيونهم الوذين اخلورباء ُيشجَّ  
 انعقوووواد قبوووول ونكتوووواداأل أمانوووو  إىل الورقووووا  هووووذه تقوووودم وينبغووووي االجتموووواع. أعمووووال يف موووونهم مسووووامه   

 ورقووا ،ال تعوواج أن ميكوونو  هبمووا. توورد ال ووذين وال غوو  ابلشووكل االجتموواع يف الورقووا  وسووتُتاح االجتموواع.
 التالي : ضي املوا من أكير أو واحدا   موضوعا   اخلرباء، جتارب إىل تستند أن ينبغي اليت

 يف األساسوووي  السووو   أسووووا  شوووهدهتا الووويت األسوووعار الجتاهوووا  احملركووو  القوووو  هوووي موووا )أ  
 الناميوو  الب وودان أمووا  االجتاهووا  هووذه تطرحهووا الوويت والتحوود   الفوور  هووي ومووا األخوو   السوونوا 
 األساسي ؟ الس   ع ى املعتمد 
 التنمي ؟ يف إجيابيا   إسهاما   األولي  الس   جتار  تسهم أن ميكن كيف )ب  
 املستدام ؟ التنمي  يف واملسامه  التجار  بتعزيز األولي  ل س   تسمح اليت اآلليا  هي ما )ج  
 األساسووي  السوو   ع ووى املعتموود  الناميوو  ل ب وودان املتاحوو  السياسوواتي  اخليووارا  هووي مووا )د  
 ؟2030 عا  حب ول املستدام  التنمي  أهداف لتحقيق
 التالي : ابجله  االتصال يرجى املع وما ، من مزيد ع ى ول حصول 

Janvier Nkurunziza 
Officer-in-Charge, Special Unit on Commodities 

UNCTAD 
E.9018, Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 
Tel: 41 22 917 4546 
Fax: 41 22 917 0509 

E-mail: janvier.nkurunziza@unctad.org 
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 املرفق

 السوولع بشووأن السوونوات املتعوودد اخلوورباء لجتموواع املؤقووت الوونمي اجلوودول  
 التاسعة الدورة  والتنمية األساسية

 اخلميس
 2017 أكتوبر/األول تشرين 12

 اجلمع 
 2017 أكتوبر/األول تشرين 13

  00/13 الساع  - 00/10 )الساع   00/13 الساع  - 00/10 )الساع 
  4 البند عام  ج س 

 التنميو  وأهداف األساسي  الس   ع ى االعتماد
 افتتاحي  بياان  املستدام 

  1 البند
 املكتب أعضاء انتخاب

  2 البند
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار
  3 البند

 أسووووا  يف اجلديووود  والتحووود   األخووو   التطوووورا 
 املتاحووووو  السياسووووواتي  واخليوووووارا  األساسوووووي ، السووووو  
 ع وووى قوووائمني مسوووتدام  وتنميووو  شوووامل منوووو لتحقيوووق
 األساسي  الس  

 الزراعي  األساسي  الس   •

  30/17 الساع  - 00/15 )الساع   00/18 الساع  - 00/15 )الساع 
  )اتب   3 البند

 أسووووا  يف اجلديووود  والتحووود   األخووو   التطوووورا 
 املتاحووووو  السياسووووواتي  واخليوووووارا  األساسوووووي ، السووووو  
 ع وووى قوووائمني مسوووتدام  وتنميووو  شوووامل منوووو لتحقيوووق
 األساسي  الس  

  )اتب   4 البند
 التنميو  وأهداف األساسي  الس   ع ى االعتماد
 املستدام 

 والف زا  واخلاما  املعادن •
  والطاق  املتجدد  والفحم والغاز النف  الطاق : •

  00/18 الساع  - 30/17 )الساع  
  5 البند 

 االجتماع تقرير اعتماد

    


