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جدول األعمال املؤقت وشروحه
أولا -جدول األعمال املؤقت
-٥

انتخاب أعضاء املكتب.

-٩

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-٣

التطوررا األخو يف أ أاورال السووسا األاااويح والتملوودح املطروصوح والةوور املتاصووح أ
هذه األارال.

-٤

إداريف خماطر أاعار السسا األااايح أ البسدان الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح.

-١

اعتماد تقرير االجتماع.

اثني ا -شروح جدول األعمال املؤقت
البند ١
انتخاب أعضاء املكتب
 -٥يُرصووى ين ينتخووب اجتموواع اد ولاء املتعوودد السوونرا بووونن السووسا األاااوويح والتنميووح
رئيساً وانئب رئيس  -مقرراً.
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البند ٢
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -٩يوورد جوودول األعمووال املؤقووت لسوودوريف ا اديووح عووريف الجتموواع ادولاء املتعوودد السوونرا أ
الةصول األول أعواه .وقود واقوجم سسوس التةواريف والتنميووح عسوى مرا ويا هوذه الودوريف أ ا و ء ال ووا
من دورتو ادامسوح والسوتيف ،أ  ٤توورين األول/أتتوربر  .٩١٥٢واويُتا الجتمواع ادولاء يرموان،
مها  ٥١و ٥١نيسان/أبريل  ،٩١٥٢الاوتكمال أعمالو  .ويورد أ مرقوجم هوذه الرايقوح ا ودول الو م
انمي مةصو ةول قبوول بدايووح االجتموواع
املؤقووت لسةسسووا الووُ اووتُعقد عسووى موودو اليوورميف .واوويُتا ب ور ة
يابرع واصد عسى األقل.

الراثئجم
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جدول األعمال املؤقت وشروص

البند ٣
التطووورات األ ووسة ق أسووواأل الس وولع األساسووية والتح وود ت املطروحووة وال وور
املتاحة ق هذه األسواأل
 -٣يتم ل الغرض من اجتماع ادلاء املتعدد السنرا أ رصد التطررا األخو يف أ أاورال
السووسا األاااوويح والتملوودح املطروصووح والةوور املتاصووح أ هووذه األا ورال ،مووا إيوواء االهتمووا
الراجب لقطاعا السسا األااايح ذا األمهيوح لسبسودان الناميوح املعتموديف عسوى السوسا األاااويح.
واتس ووما مناقو ووح ه ووذه املرا وويا ،ال ووُ اتو وومل عرو و واً يق وودم ا خو ولاء وطني وورن وخو ولاء م وون
املنظمووا الدوليووح ذا الصووسح واوييووا الدوليووح املعنيووح للسووسا األاااوويح ،و سوورن عوون القطوواع
ادووا وامتمووا املوود  ،بت ويوود الوودول األعضوواء أ األونكتوواد طعسرمووا عوون التطووررا امل مووح أ
قطاعا السسا األااايح وأاراق ا الرئيسيح من منظرر إمنائي.
 -٤ولتيسو و و و املناقو و و ووح ،أع و و وود أمان و و ووح األونكت و و وواد م و و ووذتريف معسرم و و ووا أااا و و وويح بعنو و و وران
"( "Recent developments, challenges and opportunities in commodity marketsالتطوررا
األخ و يف والتملوودح والةوور أ أا ورال السووسا األاااوويحل .وتسووتعرض امل وذتريف التطووررا األخ و يف أ
األا ورال الرئيسوويح لسسووسا األاااوويح واسوول العراموول الووُ أا و مت أ االأاهووا الووُ ش و د ا أا وعار
السووسا األااا وويح أ ع ووا  .٩١٥٢وبو ووكل عووا  ،زم ووت ال و حديف أ األا ووعار عوون عرام وول م وون قبي وول
عف النواط أ األارال نتيةح لألصورال ا ريوح و املراتيوح وعود اليقويف االقتصوادو والسيااوي أ
العديوود موون منوواطجم العوواا .ويُع و و تراجووا األاووعار وهبرط ووا ،أااا واً ،إ قووائ العوورض ،وإ ت ايوود
املخ و و وان والظو ووروا املناخيو ووح املراتيو ووح .وتسو ووتطسا املو ووذتريف عو وودداً مو وون املسو ووائل السيااو وواتيح املتص و ووسح
للتطووررا األخ و يف أ أا ورال السووسا األاااوويح العاملي وح ،وتقوود عوودداً موون الترصوويا الووُ كوون أن
تسوواعد البسوودان الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح أ ا وود موون ا اثر االجتماعيووح  -االقتصوواديح
لتقسّب أاعار السسا األااايح وأ اقيجم النمر الوامل والتنميح املستدامح.
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البند 4
إدارة خماطر أسعار السلع األساسية ق البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية
 -١حيصل حنر  ١١أ املائح من مجيا البسدان الناميح عسوى نسوبح ال تقول عون  ١١أ املائوح مون
إيرادا ا املتصسح للتصدير من السسا األوليح ،وتعتمد الغالبيح العظموى مون هوذه البسودان عسوى تصودير
اووسعح أو اانتوويف موون السووسا األاااوويح الرئيسوويح .وإن ترّتو إيورادا الصووادرا عسووى عوودد وودود موون
الس ووسا األااا وويح صع وول املص وودرين عر و وحً لتقسّب ووا األاو ورال العاملي ووح لسس ووسا األااا وويح ولسمخ وواطر
ّ
املقرتنح هبا .ولإل اقح إ معدال التبادل التةارو الطريسح املدو و و املراتيوح للنسوبح إ البسودان
الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح ،أدو التقسووب الوووديد أ أاووعار السووسا األاااوويح عسووى موور
ال من إ عد ااتقرار االقتصاد الكسي وعد ااتقرار العما بل صىت عود االاوتقرار السيااوي.
ولووذلن موون األمهيووح طكووان تع ي و قوودرا البسوودان الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح والبسوودان
الناميح املستررديف الصاقيح لأل ذيوح مون أجول تقسيول ا اثر السوسبيح القصو يف األجول املرتتبوح عسوى تقسّوب
األاعار ،وذلن لاتخدا أدوا إداريف خماطر السرل.
 -١وتبملووذ مووذتريف املعسرمووا األاااوويح هووذه مصوودرين رئيسووييف لسخطوور عسووى البسوودان الناميووح
املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح ،مهووا خموواطر األاووعار واملخوواطر املتصووسح للطقووس واملنووا  .وتوؤار خموواطر
األاعار عسى مجيا املوارتيف أ أارال السسا األااايح أ البسدان املنتةح ووذه السوسا .ويورتبخ دخول
صووغار املو ارعيف وأووار السووسا األاااوويح ارتباطووا مباشورا للعائوودا موون السووسا األاااوويح ،وتورتبخ هبووذه
العائوودا أيض واً مي انيووا البس وودان النامي ووح املعتمووديف عس ووى السووسا األااا وويح .وع وواوًيف عسووى ذل وون ،م وون
املمكوون أن توؤار الصوودما املتصووسح للطقووس ًاو اًتبو اً عسووى مورارد رول املو ارعيف وأاوورهم وامتمعووا
احملسيووح الريةيووح تكوول .وبنوواءً عسووى ذلوون ،تنوواقو مووذتريف املعسرمووا األاااوويح أدوا وااورتاتيةيا إداريف
خموواطر أاووعار السووسا األاااوويح والتةووارب الناجملووح لسبسوودان الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح،
لإل اقح إ الدروس املستةاديف من خطخ التنميف د خماطر الطقس املستند إ مؤشرا .
 -٧وأ الدوريف ا اديح عوريف الجتماع ادلاء املتعدد السونرا  ،اويبملذ املووارترن املسوائل
التاليوح تقيوويم طبيعووح املخواطر الووُ تووؤار عسوى االقتصووادا املعتمووديف عسوى السووسا األاااوويح ،طووا أ
ذلن خماطر األاعار ،وخماطر اإلنتاج ،وخماطر النقل ،وخمواطر الطورا ا خور ،وخمواطر العموا ،
واملخاطر املتصسح للطقس واملنا ؛ واألدوا املاليح املستخدمح عمرماً لستملرط من خماطر أاعار
السووسا األاااوويح؛ ودور بررصووا السووسا األاااوويح وصووناديجم اقيووجم االاووتقرار برصووة ا أدوا
إلداريف املخوواطر؛ ودور السووندا املرتبطووح للسووسا األاااوويح؛ والتوونميف عسووى امل و ارعيف وود خموواطر
الطقس املستند إ مؤشورا  .وبغورض إاوراء اديوارا السيااواتيح إلداريف املخواطر أ االقتصوادا
املعتمديف عسى السسا األااايح ،ايتقاام املوارترن ادلا املكتسبح والدروس املستةاديف.
 -٢ولتيسو و و و املناقو و و ووح ،أع و و وود أمان و و ووح األونكت و و وواد م و و ووذتريف معسرم و و ووا أااا و و وويح بعنو و و وران
"( "Risk management in commodity marketsإداريف املخواطر أ أاورال السوسا األاااويحل .وتتضومن
املووذتريف مووا يسووي ااووتعراض التملوودح املرتبطووح بتقسووب األاووعار ،واملخوواطر املرتبطووح للطقووس أ البسوودان
الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح؛ واقرتاصووا ايااوواتيح كن ووا أن تسوواعد البسوودان الناميووح
املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح أ اسوويف إدار ووا وووذه املخوواطر ،وموون مسوواعد ا أ اقي ووجم
أهداا التنميح املستدامح حبسرل عا .٩١٣١
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البند 5
اعتماد تقرير الجتماع
 -٢ايُ َّ
قد تقرير اجتماع ادلاء املتعدد السنرا إ نح التةاريف والتنميح أ دور وا املقبسوح.
وقد يرد اجتماع ادولاء أن ذذن لنائوب الورئيس  -املقورر ين يُعو ّد ،اوت إشوراا الورئيس ،التقريور
الن ائي عقب اختتا االجتماع.
مسووا ة م و اخل ورباء :التطووورات األ ووسة ق أسووواأل السوولع األساسووية والتحوود ت املطروحووة
وال ر املتاحة ق هذه األسواأل
وةا ادولاء الووذين تعيوون م الوودول األعضوواء عسووى تقوودت ورقووا موورج يف (حنور مخووس صووةملا
يُوو َّ
مسامهحً من م أ أعمال اجتماع ادلاء املتعدد السنرا  .وينبغوي تقودت هوذه الررقوا إ أمانوح األونكتواد
قبل انعقاد االجتماع ،واتُتا الررقا أ االجتماع للوكل والسغح السذين تورد هبموا .وصورو أن تتنواول
الررقا  ،الُ ينبغي أن تستند إ أارب ادلاء ،مر رعاً واصداً أو أت ر من املرا يا التاليح
(

(أل ما هي القرو احملرتح الأاهوا األاوعار الوُ شو د ا أاورال السوسا األاااويح أ
السوونرا األخ و يف ،وم ووا هووي الة وور الووُ اا ووتةاد من ووا البس وودان الناميووح املعتم ووديف عسووى الس ووسا
األااايح والتملدح الُ واج ت ا تنتيةح وذه االأاها ؟
(بل تيف كن أن تس م أاريف السسا األوليح إا اماً إصابياً أ التنميح؟
(جل م وا هووي ا ليووا الووُ تسووما لسسووسا األوليووح بتع ي و التةوواريف واملسووامهح أ التنميووح
املستدامح؟
(دل مووا هووي اديووارا السيااوواتيح املتاصووح لسبسوودان الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح
لتملقيجم أهداا التنميح املستدامح حبسرل عا ٩١٣١؟
ولسملصرل عسى م يد من املعسرما  ،يرجى االتصال ل ح

التاليح:

Janvier Nkurunziza

املرظف املسؤول عن قرع السسا األااايح
األونكتاد
E.9018, Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Tel: 41 22 917 4546

الليد اإللكرتو
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املرفق
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنميوة الودورة
احلادية عشرة :اجلدول الزمين املؤقت
االانيف
 ٥١نيسان/أبريل ٩١٥٢

ال ااثء
 ٥١نيسان/أبريل ٩١٥٢

(الساعح ٥٣/١١-٥١/١١ل

(الساعح ٥٣/١١-٥١/١١ل

ا سسح العامح االقتتاصيح

البند ٤
إداريف خموواطر أاووعار السووسا األاااوويح أ البسوودان
الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح

البياان االقتتاصيح
البند ٥
انتخاب أعضاء املكتب
البند ٩
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
البند ٣
التط ووررا األخو و يف أ أاو ورال الس ووسا األااا وويح
والتمل وودح املطروص ووح والة وور املتاص ووح أ ه ووذه
األارال
 السسا ال راعيح
 املعادن واداما والةس ا
 الطاقح :النةخ والغاو والةملم والطاقح املتةدديف

(الساعح ٥٢/١١-٥١/١١ل

(الساعح ٥٧/٣١-٥١/١١ل

البند ( ٣اتبال
التط ووررا األخو و يف أ أاو ورال الس ووسا األااا وويح
والتمل وودح املطروص ووح والة وور املتاص ووح أ ه ووذه
األارال

البند ( ٤اتبال
إداريف خم و و وواطر أا و و ووعار الس و و ووسا األااا و و وويح أ
البسدان الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح

(الساعح ٥٢/١١-٥٧/٣١ل
البند ١
اعتماد تقرير االجتماع
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