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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يرد جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة الجتمااع اخلارباء املتعادد السانوات يف الف ال  -2
اااع  لاااس الت اااارة والتنمياااة  األول أعااا و. وأُقااارضت مواضااايع ةااااو الااادورة يف اجتمااااع املكتاااب املوسض

  نيساان/ 2٦و 25. وسُيتاح الجتماع اخلرباء يومان، 2017لثاين/نوفمرب تشرين ا 22املعقود يف 
، ماااان أجاااال إلااااار أعمالااااذ. وياااارد يف مرفااااين ةاااااو الو يقااااة ا اااادول الاااا م  املؤقاااات 2018أبرياااال 

لل لسات اليت سُتعقد علاى مادا الياومو. وساُيتاح بارانمصل مف الل قبال بداياة االجتمااع أبسابوع 
 واحد على األقل.

  الو يقة
TD/B/C.I/MEM.2/40 جدول األعمال املؤقت وشروحذ 

  3البند   
 والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسيةاألخرية التطورات 

يكمااان ال ااارج مااان اجتمااااع اخلااارباء املتعااادد السااانوات يف رصاااد التطاااورات والتحااادايت  -٣
السااالع األساساااية والفااارص يف أساااواق السااالع األساساااية، ماااع إيااا ء االةتماااا  الواجاااب لقطاعاااات 

ذات األمهياة للنساابة إل البلاادان النامياة املعتماادة علااى الساالع األساساية. وستساام  مناقشااة ةاااو 
املواضيع، الايت ستشامل عروضاا  يقادمربا خارباء و نياون وخارباء مان املنظماات الدولياة ذات ال الة 

تمااع املاادين، بت ويااد واهليئااات الدوليااة املعنيااة للساالع األساسااية، ولثلااون عاان القطاااع اخلاااص وا 
الاااادول األعضاااااء يف األونكتاااااد لعلومااااات عاااان التطااااورات املربمااااة يف قطاعااااات الساااالع األساسااااية 

 وأسواقربا الرئيسية من منظور إمنائي.
وماان أجاال تيسااري املناقشااة، أعاادت األمانااة ماااارة معلومااات أساسااية بعنااوان  التطااورات  -٤

ساسااية . وتسااتعرج املاااارة التطااورات األخاارية األخاارية والتحاادايت والفاارص يف أسااواق الساالع األ
يف األسااواق الرئيسااية للساالع األساسااية والاال العواماال الاايت أسااربمت يف اال اةااات الاايت شااربد ا 

. وب فة عامة، ُس ضلت انتعاشة  فيفاة يف أساعار السالع 2017أسعار السلع األساسية يف عا  
. وتبحااا املاااارة بعااا القضااااي السياساااتية األساسااية مردضةااا أسااعار املعااادن واخلامااات والفلاا ات

املت ااالة للتطاااورات األخااارية يف األساااواق العاملياااة للسااالع األساساااية، وتقاااد  توصااايات قاااد تسااااعد 
البلدان النامية املعتمدة على السلع األساساية يف اداد مان ا ار االجتماعياة واالقت اادية لتقلضاب 

 تنمية مستدامة. أسعار السلع األساسية ويف اقيين منو شامل و 
  الو يقة

TD/B/C.I/MEM.2/41 التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية 
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  4البند   
 وإضافة القيمةالتنويع 

يف املائااة ماان إيرادا ااا  ٦0يف املائااة ماان ايااع البلاادان الناميااة مااا ال يقاال عاان  ٦0جياا   -5
األولية، مع اعتمااد ال البياة العظماى مان بلادان ةااو الفئاة علاى املت لة بت دير السلع من السلع 

ت اادير ساالعة أو ا نتااو ماان الساالع األساسااية الرئيسااية. وبساابب تراياا  إياارادات ال ااادرات علااى 
االع األساسااية يُعاارضج امل اادضرون لتقلضبااات األسااواق العامليااة للساالع األساسااية.  عاادد واادود ماان السض

الت ااارا الطويلااة املاادا واااري املواتيااة للنساابة إل البلاادان الناميااة  ولإلضااافة إل معاادالت التبااادل
املعتماادة علااى الساالع األساسااية، أدضا ارتفاااع تقلااب أسااعار الساالع األساسااية علااى ماار الاا من إل 
عد  استقرار االقت ااد الكلاي وعاد  اساتقرار العما ت بال حاس عاد  اساتقرار الوضاع السياساي. 

 افة قيمة إل السلع األساسية املنت ة للفعل، وتنوياع ال اادرات بعيادا  ويف ةاا السياق، اقُُتح إض
عاان قطاااع الساالع األساسااية، الفضاال ساابيلو ملعا ااة معظاام التحاادايت املرتبطااة لالعتماااد علااى 

 السلع األساسية.
وستبحا الدورة العاشرة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املسائل التالية: تقييم مدا أت ري  -٦

تقلب أسعار السلع األساسية على البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية؛ وتقييم حالاة تراضا  
ال اادرات يف ةااو البلاادان، حتادد ادياد التحاادايت الرئيساية الايت تعااُتج التنوياع وإضاافة القيمااة؛ 

وال اااادرات،  ومناقشاااة السياساااات األفقياااة وا اااددة اهلااادد ال رماااة لتع يااا  عملياااة تنوياااع االقت ااااد
ماان خاا ل توساايع ساالة ال ااادرات أو إضااافة القيمااة إل الساالع األساسااية املوجااودة يف ااال ماان  إمااا

قطااااعي ال راعاااة وال اااناعات االساااتخراجية، ااااي يسااام  للبلااادان لالساااتفادة مااان  اااروات مواردةاااا 
سياساااتية الطبيعيااة اسااتفادة اليااة علااى ابااو يعااود لملنفعااة علااى سااكايا. وب اارج إرشاااد اخليااارات ال
 املت لة بتنويع ال ادرات وإضافة القيمة، سي را تقاسم  ارب ودروس مستفادة شس.

ومااان أجااال تيساااري املناقشاااة، أعااادت األماناااة مااااارة معلوماااات أساساااية بعناااوان  التنوياااع  -7
وإضافة القيمة . وتستعرج املاارة التحادايت املرتبطاة لالعتمااد علاى ةموعاة ضايقة مان السالع 

ويف اثااري ماان األحيااان علااى ساالعة أو ا نتااو، وال ساايما التاال ري الساال  لتقلااب أسااعار  األساسااية،
الساالع األساسااية علااى البلاادان الناميااة املعتماادة علااى الساالع األساسااية. وتقاادض  املاااارة اقُتاحااات 
سياساااتية نكاان أن تساااعد البلااادان الناميااة املعتماادة علااى السااالع األساسااية يف تنويااع اقت اااادا ا 

 .20٣0را ا، وةي نتي ة ستساعدةا يف اقيين أةداد التنمية املستدامة حبلول عا  وصاد
  الو يقة

TD/B/C.I/MEM.2/42 التنويع وإضافة القيمة 

  5البند   
 اعتماد تقرير الجتماع 

سُيقدَّ  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إل  نة الت ارة والتنمية يف دور اا املقبلاة.  -8
املقارر أبن يُعادض، اات إشاراد الارئيس، التقريار  -وقد يود اجتماع اخلارباء أن ذذن لنائاب الارئيس 

 النربائي عقب اختتا  االجتماع.
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 والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسيةاألخرية مسامهة اخلرباء: التطورات 
مااااوج ة مخابااااو  ااااس ُيشاااا َّع اخلاااارباء الاااااين تعياااانربم الاااادول األعضاااااء علااااى تقااااد  ورقااااات  

صفحات( مسامهة  منربم يف أعمال اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات. وينب اي تقاد  ةااو الورقاات 
إل أمانة األونكتااد قبال انعقااد االجتمااع. وساُتتاح الورقاات يف االجتمااع للشاكل والل اة اللااين 

خلاارباء، موضااوعا  واحاادا  تاارد حتمااا. ونكاان أن تعااات الورقااات، الاايت ينب ااي أن تسااتند إل  ااارب ا
 أاثر من املواضيع التالية: أو

مااا ةااي القااوا ا راااة ال اةااات األسااعار الاايت شااربد ا أسااواق الساالع األساسااية يف  مخأ( 
الساانوات األخاارية ومااا ةااي الفاارص والتحاادايت الاايت تطرحربااا ةاااو اال اةااات أمااا  البلاادان 

 النامية املعتمدة على السلع األساسية؟
 نكن أن تسربم  ارة السلع األولية إسرباما  إجيابيا  يف التنمية؟ايف  مخب( 
ماااا ةاااي ا لياااات الااايت تسااام  للسااالع األولياااة بتع يااا  الت اااارة واملساااامهة يف التنمياااة  مخج( 

 املستدامة؟
ماا ةاي اخلياارات السياسااتية املتاحاة للبلاادان النامياة املعتمادة علاى السالع األساسااية  مخد( 

 ؟20٣0املستدامة حبلول عا   لتحقيين أةداد التنمية
 وللح ول على م يد من املعلومات، يرجى االت ال ل ربة التالية: 

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

 مؤمتر األمم املتحدة للت ارة والتنمية

E9018, Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Tel: 41 22 917 4546 
Fax: 41 22 917 0509 

 janvier.nkurunziza@unctad.orgالربيد اإللكُتوين: 
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 املرفق

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنميةة  الةدورة   
 العاشرة: اجلدول الزمين املؤقت

 األربعاء 
  2018نيسان/أبريل  25

 اخلميس 
 2018نيسان/أبريل  2٦

 (00/1٣الساعة  - 00/10مخالساعة   (00/1٣الساعة  - 00/10مخالساعة 
 ا لسة العامة االفتتاحية

 البياانت االفتتاحية
 1البند 

 انتخاب أعضاء املكتب
 2البند 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ٤البند  
 التنويع وإضافة القيمة

 ٣البند 
التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق 

 األساسيةالسلع 

  

 السلع األساسية ال راعية •
 املعادن واخلامات والفل ات  •
الطاقة: النفط وال ار والفحم والطاقة  •

 املت ددة

  

 (٣0/17الساعة  - 00/15مخالساعة   (00/18الساعة  - 00/15مخالساعة 
 مخاتبع( التطورات األخرية والتحدايت ٣البند 

 والفرص يف أسواق السلع األساسية
 مخاتبع( ٤البند  

 التنويع وإضافة القيمة
 (00/18الساعة  - ٣0/17الساعة مخ  
 5البند   

 اعتماد تقرير االجتماع

    


