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 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء المكتب
 مقرراً. -يألصى ببن ينتخب اجتماع ا رباء رئيساً ونائباً ل رئيس  -5

  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

د جدول األعمال املؤقت ل دورا السابعا الجتماع ا ورباء املتعودد السونألاة   الت ول ير  -5
(. 5151نيسووان/أبريل  51-51األول أعوو. . و ووُيتات الجتموواع ا وورباء يألمووان إل وواز أعمالوو   

ومرفووق هووذ  الأل يقووا اعوودول الوولمج املؤقووت ل ُ سوواة الوول  ووُتعقد أ نوواء الوودورا. و ووُيتات برنووام  
 بل بدايا االجتماع بب بألع ع ى األقل.مت ل ق

 الأل ائق

TD/B/C.I/MEM.2/28 . جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
التطورات األخيرة والتحديات الجديدة في أسواق السلع األساسيية  والخييارات 
السياسييياتية المتاحييية لتحوييييل نميييو شيييامل وتنميييية مسيييتدامة قيييا مي  علييي  السيييلع 

 األساسية
تق ع ى املألضألع العام ل دوراة ا امسا إىل الثامنا الجتمواع ا ورباء املتعودد السونألاة اتر  -3

وذلوو   5151إىل عووام  5153بشووبن السوو   األ ا وويا والتنميووا الووذ  يُعقوود موول  وونا موون عووام 
. وأُقورة 5155أ ناء الدورا التنتيذيا الساد ا وا مسني جمل س التُارا والتنميا املعقألدا   عام 

ووو  ل مُ وووس الوووذ  ُعق ووود   الت اصووو تشووورين  31اة الووودورا السوووابعا   اجتمووواع املكتوووب املأل ذ
. ويتمثوول الغوور  موون اجتموواع ا وورباء املتعوودد السوونألاة   رصوود التطووألراة 5155الثووان/نألفمرب 

والتووورص والت ووودياة   أ وووألا  السووو   األ ا ووويا، مووو  تألجيووو  االتتموووام الألاجوووب إىل قطاعووواة 
 مهيا بالنسبا ل ب دان الناميا املعتمدا ع ى الس   األ ا يا.الس   األ ا يا ذاة األ

و ووتكألن مناقشووا تووذ  املألاضووي  الوول  تشوومل عروضوواً يقوودمنا ا وورباء الأل نيووألن وا وورباء  -4
موون املنظمووواة الدوليووا ذاة ال ووو ا وقطاعوواة السووو   األ ا وويا، فضوووً. عوون  ث وووني عوون القطووواع 

تيوودا ل وودول األعضوواء   األونكتوواد بشووبن التطووألراة ا وواص واجملتموو  املوودن، م وودر مع ألموواة م
 املنما   القطاعاة الرئيسيا ل س   األ ا يا وأ ألاقنا من منظألر إمنائي.
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ومووون أجووول تيسووو  املناقشوووا، أعووودة أمانوووا األونكتووواد موووذمرا بعنوووألان  التطوووألراة األلووو ا  -1
ا املتاحا لت قيق منوأل شوامل والت دياة اعديدا   أ ألا  الس   األ ا يا، وا ياراة السيا اتي

وتنميا مستداما قائمني ع ى الس   األ ا يا . وتستعر  املذمرا التطألراة األل ا   األ وألا  
الرئيسوويا ل سوو   األ ا وويا، لووا   ذلوو  قطاعوواة اللراعووا والطاقووا واملعووادن وا اموواة والت وولاة. 

أل وعار، ودودد التطوألراة الناشو ا وتس ط املوذمرا الضوألء ع وى اااتواة األ وعار والقوألة ا رموا ل
  االقت ووواد العووواملي ل سووو   األ ا ووويا الووول يُتألقووو  أن تغووو  مشوووند السووو   األ ا ووويا وأن تطووورت 
دووودياة جديووودا أموووام الب ووودان الناميوووا املعتمووودا ع وووى السووو   األ ا ووويا. وُ توووتم املوووذمرا بتقووود  

مل وتنميوا مسوتداما   توذ  تألصياة  يا اتيا ل ت د  هلذ  الت دياة وضومان دقيوق منوأل شوا
 الب دان.

 الأل ائق

TD/B/C.I/MEM.2/29   التطوووووألراة األلووووو ا والت ووووودياة اعديووووودا   أ وووووألا
السووووووو   األ ا ووووووويا، وا يووووووواراة السيا ووووووواتيا املتاحوووووووا 
لت قيووووق منووووأل شووووامل وتنميووووا مسووووتداما قووووائمني ع ووووى 

 الس   األ ا يا.

  4البند   
ب األسيعار فيي أسيواق السيلع األساسيية الخيارات السياساتية لتخفيف تيأثير تول ي

عل  األم  الغذا ي العيالمي ويييادة فيرص و يول البليدان الناميية المعتميدة علي  
 السلع األساسية إل  المعلومات السوقية وإل  الموارد المالية واألسواق

تبووني الت اصوواة الوودورا السووابعا الجتموواع ا وورباء أنوو  ينبغووي ل.جتموواع أن يسووتعر   -1
ا ياراة السيا اتيا الل ميكون ا اذتوا لتختيوف التوب   السو ا لتلايود تق بواة األ وعار    وحيدد

أ وألا  السوو   األ ا وويا ع ووى األموون الغووذائي العواملي والرفووا  االقت وواد ، موون أجوول دسووني عموول 
األ ووووووألا  وقوووووودرا الب وووووودان ع ووووووى مقاومووووووا ال وووووودماة. واملط ووووووألب موووووون االجتموووووواع، وفقوووووواً هلووووووذ  

يضووواً، أن يقوووبت توووداب  مووون شوووب ا أن تسووواعد ع وووى دسوووني وصوووألل املنتُوووني   االلت اصووواة أ
الب دان الناميا املعتمدا ع ى السو   األ ا ويا إىل املع ألمواة السوألقيا وإىل املوألارد املاليوا واأل وألا  

 من أجل زيادا مشارمتنم   األ ألا  ودسني دل نم.
وبغيووا تيسوو  املناقشووا   إ ووار تووذا البنوود موون جوودول األعمووال، أصوودرة األمانووا مووذمرا  -7

بعنووألان  اإلجووراءاة السيا وواتيا لتختيووف تووب   تق ووب األ ووعار   أ ووألا  السوو   األ ا وويا ع ووى 
األمووون الغوووذائي العووواملي وزيوووادا فووورص وصوووألل الب ووودان الناميوووا املعتمووودا ع وووى السووو   األ ا ووويا إىل 

ة السووألقيا وإىل املووألارد املاليووا واأل ووألا  . وتبووني تووذ  املووذمرا موودة تووب   تق ووب أ ووعار املع ألمووا
السو   األ ا ويا ع وى األمون الغوذائي   توذ  الب ودان، وتقوبت إجوراءاة  يا واتيا ميكون ا اذتووا 
لتختيف تذا األ ر. وع.وًا ع ى ذل ، تس ط املذمرا الضألء ع وى أمهيوا دسوني وصوألل املنتُوني 
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  الب وودان إىل املع ألموواة السووألقيا وإىل املووألارد املاليووا واأل ووألا  بغيووا زيووادا دل نووم ودسووني   تووذ
 رفاتنم، وتقدذم املذمرا تألصياة  يا اتيا مألجنا حنأل دقيق تذ  األتداف.

 الأل ائق

TD/B/C.I/MEM.2/30  اإلجراءاة السيا اتيا لتختيوف توب   تق وب األ وعار
األموووووون الغووووووذائي   أ ووووووألا  السوووووو   األ ا وووووويا ع ووووووى 

العوواملي وزيووادا فوورص وصووألل الب وودان الناميووا املعتموودا 
ع ووووى السوووو   األ ا وووويا إىل املع ألموووواة السووووألقيا وإىل 

 املألارد املاليا واأل ألا 

  5البند   
 اعتماد تورير الجتماع

تمواع  ُيقدَّم تقرير اجتماع ا رباء إىل عنا التُارا والتنميا   دورهتا املقب ا. وقد يألد اج -8
 ا رباء أن يبذن ل مقرر ببن يُعدذ، دت إشراف الرئيس، التقرير الننائي عقب التتام االجتماع.
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إسييمامات الخبييراءت التطييورات األخيييرة والتحييديات الجديييدة فييي أسييواق السييلع 
األساسييية والخيييارات السياسيياتية المتاحيية لتحويييل نمييو شييامل وتنمييية مسييتدامة 

 سيةقا مي  عل  السلع األسا
َُّ  ا ووورباء الوووذين تعيوووننم الووودول األعضووواء ع وووى تقووود  ورقووواة موووألجلا  حنوووأل  وووس   ُيشووو

مووننم   أعمووال االجتموواع. وينبغووي تقوود  تووذ  الألرقوواة إىل أمانووا األونكتوواد  صووت اة( مسووامهاً 
قبل انعقاد االجتماع. و ُتتات الألرقاة   االجتماع بالشوكل وال غوا ال وذين تورد هموا. وميكون أن 

 الألرقوواة، الوول ينبغووي أن تكووألن مسووتندا إىل اووارب ا وورباء، مألضووألعاً واحووداً أو أمثوور موون تعوواج
 املألاضي  التاليا:

ما تي القألة ا رما الااتاة األ عار الل شوندهتا أ وألا  السو   األ ا ويا     أ( 
الناميوا  السنألاة األل ا؟ وما تي الترص والت دياة الل تطرحنوا توذ  االااتواة أموام الب ودان

 املعتمدا ع ى الس   األ ا يا؟
مووووا تووووي الظووووروف الوووول ميكوووون     نووووا أن تسوووونم التُووووارا   السوووو   األ ا وووويا   ب( 

 إ ناماً إجيابياً   التنميا؟
مووا تووي اتليوواة الوول تسوومس ل سوو   األ ا وويا املشووتقا موون املووألارد الطبيعيووا بتعليوول   ج( 

 التُارا واملسامها   التنميا املستداما؟
 ول   ألل ع ى مليد من املع ألماة، يرجى االت ال باملسؤول التايل: 

Samuel Gayi 

Head, Special Unit on Commodities 

UNCTAD 

Office No. E.9030 

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Tel: 41 22 917 2131 

Fax: 41 22 917 0509 
E-mail: samuel.gayi@unctad.org 
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 المرفل

 جدول الزمني المؤقت لالجتماعال  
 األربعاء

 5151نيسان/أبريل  51

 ا ميس
 5151نيسان/أبريل  51

 (11/53الساعا  - 11/51 الساعا  (11/53الساعا  - 11/51 الساعا 

  4البند  ج سا عاما
اإلجووراءاة السيا وواتيا لتختيووف تووب   تق ووب األ ووعار 

عواملي   أ ألا  الس   األ ا يا ع ى األمن الغذائي ال
وزيووووادا فوووورص وصووووألل الب وووودان الناميووووا املعتموووودا ع ووووى 
السوووو   األ ا وووويا إىل املع ألموووواة السووووألقيا وإىل املووووألارد 

 املاليا واأل ألا  

 البيان االفتتاحي

  5البند 
 أعضاء املكتبانتخاب 

  5البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

  3البند 
  أ ووووووألا   التطووووووألراة األلوووووو ا والت وووووودياة اعديوووووودا

السووووووو   األ ا وووووووويا، وا يوووووووواراة السيا وووووووواتيا املتاحووووووووا 
لت قيق منأل شامل وتنميا مستداما قائمني ع ى الس   

 األ ا يا

 الس   األ ا يا اللراعيا -

 (31/57الساعا  - 11/51 الساعا  (11/58الساعا  - 11/51 الساعا 

   تاب ( 3البند 
أ ووووووألا   التطووووووألراة األلوووووو ا والت وووووودياة اعديوووووودا  

السووووووو   األ ا وووووووويا، وا يوووووووواراة السيا وووووووواتيا املتاحووووووووا 
لت قيق منأل شامل وتنميا مستداما قائمني ع ى الس   

 األ ا يا

   تاب ( 4البند 
اإلجووراءاة السيا وواتيا لتختيووف تووب   تق ووب األ ووعار 
  أ ألا  الس   األ ا يا ع ى األمن الغذائي العواملي 

عتموووودا ع ووووى وزيووووادا فوووورص وصووووألل الب وووودان الناميووووا امل
السوووو   األ ا وووويا إىل املع ألموووواة السووووألقيا وإىل املووووألارد 

 املعادن وا اماة والت لاة - املاليا واأل ألا 

 الطاقا: النتط والغاز والت م -

 (11/58الساعا  - 31/57 الساعا 

  1البند 
 اعتماد تقرير االجتماع

    


