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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتـصادية         
  مةلتنمية الشاملة واملستداا لدعم  على مجيع املستوياتاتيةاملو

  الدورة األوىل
  ٢٠١٣ أبريل/نيسان ١٧-١٦جنيف، 

   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
 التجـارة  يفدمات اخلارجية والتخفيف من أثرهـا  آفاق بناء القدرة على حتمل الص    -٣

  والتنمية
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  
  ١البند     

  انتخاب أعضاء املكتب
  . مقرراً-أن ينتخب اجتماع اخلرباء رئيساً ونائباً للرئيس بُيوصى   -١

  ٢البند     
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 يف  للدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات هذا        جدول األعمال املؤقت   يرد  -٢
 ١٧-١٦(وسوف يتاح الجتماع اخلـرباء يومـان إلجنـاز أعمالـه             .الفرع األول أعاله  

ذه الوثيقة اجلدول الزمين املؤقت للجلسات الـيت سـُتعقد          ومرفق هب  ).٢٠١٣ أبريل/نيسان
          واحـد  االجتمـاع بأسـبوع   بدايةفصَّل قبلاملربنامج  ال  وسُيتاح .خالل اليومني املذكورين  

  .على األقل

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.5/1  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  ٣البند     
   التجارة والتنميةيفآفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من أثرها 

الجتمـاع  )  على التوايل  ٢٠١٤ و ٢٠١٣امي  لع(تقرَّر موضوعا الدورتني األوليني       -٣
لتنمية ا لدعمت  على مجيع املستويااملواتيةاخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصادية  

 كانون  ١٥التجارة والتنمية يف    ، أثناء املشاورات اليت أجراها رئيس جملس        الشاملة واملستدامة 
جتماع املعقود  أقرها املكتب يف االاليت األوىل، واختصاصات هذه الدورة. ٢٠١٣يناير /الثاين
  :، هي كالتايل٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١يف 

  : ما يلياخلرباء املتعدد السنواتالجتماع تشمل املسائل اليت ميكن معاجلتها يف هذه الدورة   
فهم الصدمات اخلارجية اليت تؤثر يف التجارة والتنمية، يف سياق بناء القدرة              )أ(  

  ى التحمل؛عل
  بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية؛الالزمة لالتدابري السياساتية الوقائية   )ب(  
   على مجيع املستويات يف دعم بناء القدرة على التحمل؛املواتيةدور البيئة االقتصادية   )ج(  
املمارسات الفضلى والتحديات القائمة يف جمال مجع واستخدام اإلحصاءات      )د(  
ة بالتجارة والتنمية على الصعيد الدويل من أجل بناء القدرة على حتمـل الـصدمات               املتعلق

  .اخلارجية
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  من الدورة األوىلنتائج املرتقبة ال    
مـن املؤسـسات احلكوميـة      خرباء   يقدمها اًعروض  هذا املوضوع   مناقشة تشملس  -٤

تمع املـدين،   ، ومن املنظمات الدولية واألوساط األكادميية ومؤسسات البحث واجمل        املختصة
بتبادل اآلراء واخلربات والدروس املستقاة فيما خيص الصدمات اخلارجية، يف سياق           وستسمح  

  .من آثارها الضارة على التجارة والتنميةبناء القدرة على حتملها والتخفيف 
  : ما يلياملتعدد السنواتوقد تشمل النتائج احملتملة هلذه الدورة الجتماع اخلرباء   
 فهم الصدمات اخلارجية، يف سياق بنـاء القـدرة علـى حتملـها          حتسني  )أ(  

  والتخفيف من أثرها على التجارة والتنمية؛
 بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية؛لحتديد السياسات والتدابري املمكنة   )ب(  

 فهم الطريقة اليت قد تساعد هبا اإلحصاءات يف بناء القـدرة علـى              حتسني  )ج(  
  .يف التجارة والتنميةخلارجية والتخفيف من أثرها حتمل الصدمات ا

آفاق بناء " أمانة األونكتاد مذكرة معلومات أساسية بعنوان أعدتوتيسرياً للمناقشة،   -٥
وستستعرض ".  التجارة والتنميةيفالقدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من أثرها 

قتصادي العاملي واإلسهامات اإلقليمية يف هـذا    النمو اال احلديثة ملعدل   االجتاهات  هذه الوثيقة   
وتسلط الوثيقة الضوء على العوامل اليت      .  عن العوامل اليت حترك هذه االجتاهات      النمو، فضالً 

حتدد مدى تعرض بلد ما للصدمات التجارية اخلارجية وضرورة بناء القدرة على حتمل هذه              
وحتـدد  .  الطلب العاملي  هيكلشئة يف   الصدمات من خالل التكيف مع التغريات اهليكلية النا       

رحلة اليت متر مب  قتصادات  النامية وا القتصادات  ال السبل والوسائل اليت استخدمتها ا     الوثيقة أيضاً 
انتقالية للتصدي للصدمات اخلارجية الناشئة يف النظام املايل الدويل، واإلجراءات اإلضافية اليت       

ال سيما تلـك املتعلقـة      (حصائية  اإلدوات  األ ببحث   وُتختتم املذكرة . قد تلزم يف هذا اجملال    
سن فهم الصدمات اخلارجية وأثرهـا االقتـصادي، وأن         حت ميكن أن     اليت )بالتجارة الدولية 

  . يف تصميم استجابات سياساتية مناسبةساعد أيضاًت

  الوثائق
TD/B/C.I/MEM.5/2          آفاق بناء القدرة على حتمـل الـصدمات اخلارجيـة

   أثرها يف التجارة والتنميةوالتخفيف من

  ٤البند     
  اعتماد تقرير االجتماع

وقد يـود   . سُيقدَّم تقرير اجتماع اخلرباء إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا املقبلة            -٦
 اجتماع اخلرباء أن يأذن للمقرر بأن ُيعّد، حتت إشراف الرئيس، التقرير النهائي عقب اختتام             

  .االجتماع
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 يفآفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من أثرها  :اءإسهامات اخلرب
  التجارة والتنمية

حنـو مخـس    (ُيشجَّع اخلرباء الذين ُتعيِّنهم الدول األعضاء على تقدمي ورقات مـوجزة              
وينبغي تقدمي هذه الورقات إىل أمانة األونكتاد قبل        . مسامهةً منهم يف أعمال االجتماع    ) صفحات

تعـاجل  وميكـن أن    . د هبما تتاح يف االجتماع بالشكل واللغة اللذين ترِ      سوف   و ،اد االجتماع انعق
  : أو أكثر من املواضيع التاليةاً واحداًاخلرباء، موضوعالورقات، اليت ينبغي أن تستند إىل جتارب 

 السياسات اهليكلية وسياسات االقتصاد الكلي اليت ميكن لالقتـصادات          ما هي   )أ(  
االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية أن تعتمدها لبناء القدرة على حتمـل الـصدمات          النامية و 

األداء االقتصادي يف االقتـصادات املتقدمـة،       ضعف  عن  والناجتة  اخلارجية املتعلقة بالطلب    
  ؟على الصعيد الدويل أن يدعم هذه اجلهودالسياسات وكيف ميكن لتنسيق 

 العاملية وحوكمتها بالنمو الـسريع احملتمـل   ة القيملسسالأداء كيف ميكن أن يتأثر    )ب(  
لالستهالك احمللي يف االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، وما هي اآلفاق الـيت               

   هذه االقتصادات لالضطالع بأدوار قيادية يف سالسل اإلمداد؟ذلك ملؤسساتيتيحها 
لصدمات املالية اخلارجية مـن خـالل        ميكن تعزيز القدرة على حتمل ا      كيف  )ج(  

، يـة احمللالديون  وتطوير أسواق   األجنيب،  النقد   احتياطيات   تكويناستراتيجيات التأمني، مثل    
 مـن الـصدمات احملليـة        الدين اليت توفر تأميناً    أدواتوتوسيع قاعدة املستثمرين، وإصدار     

  واخلارجية؟
لتقييم أثر الـصدمات  توافرة املاإلحصاءات واملؤشرات التجارية    أنسب  ما هي     )د(  

 الضارة علـى التجـارة والتنميـة،        اآلثاراخلارجية وبناء القدرة على التحمل للتخفيف من        
   يف هذا الصدد؟ومفيداًتوافرها ممكناً يكون قد وما هي اإلحصاءات اإلضافية اليت 

  : التايلنباملسؤول على العنوا وللحصول على مزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال  
Raja Khalidi 
Chief, Office of the Director 
Division on Globalization and Development Strategies 
Office No. E-10001 
UNCTAD 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel.: +41 22 917 5857 
Fax.: +41 22 917 0274 
E-mail: raja.khalidi@unctad.org  
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  اجلدول الزمين املؤقت لالجتماع    
  الثالثاء
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦

  األربعاء
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٧

)٠٠/١٣-٠٠/١٠(  )٠٠/١٣-٠٠/١٠(  
  جلسة عامة 

  البيان االفتتاحي

  )تابع( ٣البند 
ةآفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجي      

   التجارة والتنميةيفوالتخفيف من أثرها 

  ١البند 
  انتخاب أعضاء املكتب

 التصدي لعدم االسـتقرار االقتـصادي       •
  الناشئ يف النظام املايل الدويل

  ٢البند 
  )٣٠/١٧-٠٠/١٥(  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  ٣البند 
آفاق بناء القدرة على حتمل الـصدمات       

 التجارة  يفها  اخلارجية والتخفيف من أثر   
  والتنمية

  )تابع( ٣ البند
آفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية 

   التجارة والتنميةيفوالتخفيف من أثرها 

الركود أو حتديات  : االقتصاد العاملي   •
   التحويلي النمو

املؤشرات اإلحصائية لقياس أثر الصدمات       •
   االقتصادات احمللية يفاخلارجيةالتجارية 

)٠٠/١٨-٣٠/١٧(  )٠٠/١٦-٠٠/١٥(  
  )تابع( ٣البند 

آفاق بناء القدرة على حتمل الـصدمات       
 التجارة  يفاخلارجية والتخفيف من أثرها     

  والتنمية

   ٤البند 
  اعتماد تقرير االجتماع

التجارة الدولية والضعف واألمناط      •
  املتغرية يف الطلب العاملي

  

        


