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 جملس التجارة والتنمية
                     جلنة التجارة والتنمية

         والتنمية                                               اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية 
                    الدورة احلادية عشرة 

     ٩١٥٢            نيسان/أبريل     ٥١ و    ٥١      جنيف، 
                     من جدول األعمال املؤقت   ٩      البند 

                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

                         جدول األعمال املؤقت وشروحه  

                  جدول األعمال املؤقت -   ا أولا  
                    انتخاب أعضاء املكتب. - ٥
                                إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. - ٩
                                                           خوو يف أ أاورال السووسا األاااويح والتملوودح  املطروصوح والةوور  املتاصووح أ            التطوررا  األ - ٣

  .          هذه األارال
  .                                                                          إداريف خماطر أاعار السسا األااايح أ البسدان الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح - ٤
                      اعتماد تقرير االجتماع. - ١

                       شروح جدول األعمال املؤقت -    ا اثنياا  
   ١      البند   

                   انتخاب أعضاء املكتب
ُ                                                                      يُرصوووى ين ينتخوووب اجتمووواع ادووولاء املتعووودد السووونرا  بوووونن السوووسا األاااووويح والتنميوووح  - ٥

     ً   مقرراً.   -     ً           رئيساً وانئب رئيس 
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   ٢      البند   
                               إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

                                                                       يوورد جوودول األعمووال املؤقووت لسوودوريف ا اديووح عوووريف الجتموواع ادوولاء املتعوودد السوونرا  أ  - ٩
                                                                    ه. وقود واقوجم سسوس التةواريف والتنميووح عسوى مرا ويا هوذه الودوريف أ ا و ء ال ووا                الةصول األول أعوا

       ُ                       . واويُتا  الجتمواع ادولاء يرموان،    ٩١٥٢                  توورين األول/أتتوربر    ٤                          من دورتو  ادامسوح والسوتيف، أ 
                                                      ، الاوتكمال أعمالو . ويورد أ مرقوجم هوذه الرايقوح ا ودول الو م      ٩١٥٢      أبريل       نيسان/    ٥١ و    ٥١   مها 

           ُ                        ُ         ة     ة                  سووا  الووُ اووُتعقد عسووى موودو اليوورميف. واوويُتا  بوورانمية مةصوولة قبوول بدايووح االجتموواع          املؤقووت لسةس
                     يابرع واصد عسى األقل.

 الراثئجم

TD/B/C.I/MEM.2/44  جدول األعمال املؤقت وشروص 

   ٣      البند   
                                                             التطوووورات األ وووسة ق أسوووواأل السووولع األساسوووية والتحووود ت املطروحوووة وال ووور  

                    املتاحة ق هذه األسواأل
                                                                      ل الغرض من اجتماع ادلاء املتعدد السنرا  أ رصد التطررا  األخو يف أ أاورال    يتم - ٣

                                                                           السوووسا األاااووويح والتملووودح  املطروصوووح والةووور  املتاصوووح أ هوووذه األاووورال، موووا إيووواء االهتموووا  
                                                                                  الراجب لقطاعا  السسا األااايح ذا  األمهيوح لسبسودان الناميوح املعتموديف عسوى السوسا األاااويح. 

                                ً                             قوووووح هووووذه املرا وووويا، الووووُ اتووووومل عرو وووواً يقوووودم ا خوووولاء وطنيوووورن وخوووولاء موووون           واتسووووما منا
                                                                                 املنظموووا  الدوليوووح ذا  الصوووسح واوييوووا  الدوليوووح املعنيوووح للسوووسا األاااووويح، و  سووورن عووون القطووواع 
                                                                             ادووا  وامتمووا املوود ، بت ويوود الوودول األعضوواء أ األونكتوواد طعسرمووا  عوون التطووررا  امل مووح أ 

                                        ااايح وأاراق ا الرئيسيح من منظرر إمنائي.               قطاعا  السسا األ
                                                                                                   ولتيسوووووووو  املناقوووووووووح، أعوووووووود  أمانووووووووح األونكتوووووووواد مووووووووذتريف معسرمووووووووا  أاااوووووووويح بعنووووووووران - ٤
" Recent developments, challenges and opportunities in commodity markets"     التطوررا(          

                      ذتريف التطووررا  األخوو يف أ                                                         األخوو يف والتملوودح  والةوور  أ أاوورال السووسا األاااوويحل. وتسووتعرض املوو
    عار                                                                            األاوورال الرئيسوويح لسسووسا األاااوويح واسوول العراموول الوُو أاوو مت أ االأاهووا  الوُو شوو د ا أاوو

                                                وبووووكل عوووا ، زموووت الووو حديف أ األاوووعار عووون عرامووول مووون قبيووول    .    ٩١٥٢                    السوووسا األاااووويح أ عوووا  
                          اليقويف االقتصوادو والسيااوي أ                                                         عف النواط أ األارال نتيةح لألصورال ا ريوح  و  املراتيوح وعود  

                        ُ                               ً                            العديووود مووون منووواطجم العووواا. ويُعووو و تراجوووا األاوووعار وهبرط وووا، أاااووواً، إ  قوووائ  العووورض، وإ  ت ايووود 
                                                    ً                             املخووووو وان  والظوووووروا املناخيوووووح املراتيوووووح. وتسوووووتطسا املوووووذتريف عووووودداً مووووون املسوووووائل السيااووووواتيح املتصوووووسح 

             ً                        ح، وتقووود  عووودداً مووون الترصووويا  الووُو  كووون أن                                            للتطوووررا  األخووو يف أ أاووورال السوووسا األاااووويح العامليووو
          االقتصوواديح   -                                                                        تسوواعد البسوودان الناميووح املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح أ ا وود موون ا اثر االجتماعيووح 

    ّ                                                              لتقّسب أاعار السسا األااايح وأ اقيجم النمر الوامل والتنميح املستدامح.

 الراثئجم

TD/B/C.I/MEM.2/45 Recent developments, challenges and opportunities in 

commodity markets 
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   4      البند   
                                                                           إدارة خماطر أسعار السلع األساسية ق البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية

           أ املائوح مون     ١١                                                 أ املائح من مجيا البسدان الناميح عسوى نسوبح ال تقول عون     ١١       حيصل حنر  - ١
                                                      وليح، وتعتمد الغالبيح العظموى مون هوذه البسودان عسوى تصودير                                    إيرادا ا املتصسح للتصدير من السسا األ

                                               ّ                                    اووسعح أو اانتوويف موون السووسا األاااوويح الرئيسوويح. وإن ترّتوو  إيوورادا  الصووادرا  عسووى عوودد  وودود موون 
ّ                           ً     ّ                                           الّسوووسا األاااووويح صعووول املصووودرين عر وووًح لتقسّبوووا  األاووورال العامليوووح لسسوووسا األاااووويح ولسمخووواطر    

                                                                عدال  التبادل التةارو الطريسح املدو و و  املراتيوح للنسوبح إ  البسودان                        املقرتنح هبا. ولإل اقح إ  م
                                                                                  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. 

                                                                        مهيوووح طكوووان تع يووو  قووودرا  البسووودان الناميوووح املعتموووديف عسوووى السوووسا األاااووويح والبسووودان            ولوووذلن مووون األ
                                                                                   ّ   الناميح املستررديف الصاقيح لأل ذيوح مون أجول تقسيول ا اثر السوسبيح القصو يف األجول املرتتبوح عسوى تقسّوب 

                                             األاعار، وذلن لاتخدا  أدوا  إداريف خماطر السرل.
                                        مصووودرين رئيسوووييف لسخطووور عسوووى البسووودان الناميوووح                                   وتبملوووذ موووذتريف املعسرموووا  األاااووويح هوووذه - ١

                                                                                  املعتمووديف عسووى السووسا األاااوويح، مهووا خموواطر األاووعار واملخوواطر املتصووسح للطقووس واملنووا . وتووؤار خموواطر 
                                                                                    األاعار عسى مجيا املوارتيف أ أارال السسا األااايح أ البسدان املنتةح ووذه السوسا. ويورتبخ دخول 

                                                           اااوويح ارتباطووا مباشوورا للعائوودا  موون السووسا األاااوويح، وتوورتبخ هبووذه                           صووغار املوو ارعيف وأووار السووسا األ
             ً                                                         ً              العائووودا  أيضووواً مي انيوووا  البسووودان الناميوووح املعتموووديف عسوووى السوووسا األاااووويح. وعووواويًف عسوووى ذلووون، مووون 
                                       ً     ً                                       املمكوون أن تووؤار الصوودما  املتصووسح للطقووس ًاوو اً تبوو اً عسووى موورارد رول املوو ارعيف وأاوورهم وامتمعووا  

                ً                                                                لريةيووح تكوول. وبنوواًء عسووى ذلوون، تنوواقو مووذتريف املعسرمووا  األاااوويح أدوا  وااوورتاتيةيا  إداريف        احملسيووح ا
                                                                                     خموواطر أاوووعار السوووسا األاااووويح والتةوووارب الناجملوووح لسبسوودان الناميوووح املعتموووديف عسوووى السوووسا األاااووويح، 

                                                                        لإل اقح إ  الدروس املستةاديف من خطخ التنميف  د خماطر الطقس املستند إ  مؤشرا .
                                                                         وأ الدوريف ا اديح عوريف الجتماع ادلاء املتعدد السونرا ، اويبملذ املووارترن املسوائل  - ٧

                                                                                   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 
                                                                            السوووسا األاااووويح؛ ودور بررصوووا  السوووسا األاااووويح وصوووناديجم اقيوووجم االاوووتقرار برصوووة ا أدوا  
  ر                                                                             إلداريف املخوواطر؛ ودور السووندا  املرتبطووح للسووسا األاااوويح؛ والتوونميف عسووى املوو ارعيف  وود خموواط

                                                                                الطقس املستند إ  مؤشورا . وبغورض إاوراء اديوارا  السيااواتيح إلداريف املخواطر أ االقتصوادا  
                                                                            املعتمديف عسى السسا األااايح، ايتقاام املوارترن ادلا  املكتسبح والدروس املستةاديف.

                                                                                                 ولتيسوووووووو  املناقوووووووووح، أعوووووووود  أمانووووووووح األونكتوووووووواد مووووووووذتريف معسرمووووووووا  أاااوووووووويح بعنووووووووران - ٢
" Risk management in commodity markets"   إداريف 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 

                                                                       ملعتموووديف عسوووى السوووسا األاااووويح أ اسووويف إدار وووا ووووذه املخووواطر، ومووون   مسووواعد ا أ اقيوووجم  ا
    .    ٩١٣١                                أهداا التنميح املستدامح حبسرل عا  

 الراثئجم

TD/B/C.I/MEM.2/46 Managing commodity price risk in commodity-dependent 

developing countries 



TD/B/C.I/MEM.2/44 

GE.19-01603 4 

   5      البند   
                      اعتماد تقرير الجتماع 

 ُ   َّ                                                                            اُيقدَّ  تقرير اجتماع ادلاء املتعدد السنرا  إ   نح التةاريف والتنميح أ دور وا املقبسوح.  - ٢
ّ                            املقورر ين يُعوّد، اوت إشوراا الورئيس، التقريور   -                                         وقد يرد اجتماع ادولاء أن ذذن لنائوب الورئيس    ُ         

                            الن ائي عقب اختتا  االجتماع.

                                                      التطووورات األ ووسة ق أسووواأل السوولع األساسووية والتحوود ت املطروحووة    :     اخلوورباء    موو        مسووا ة
                           وال ر  املتاحة ق هذه األسواأل

  )          ر مخووس صووةملا                                  ول األعضوواء عسووى تقوودت ورقووا  موورج يف )حنووُ   َّ                        يُوووةَّا ادوولاء الووذين تعيوون م الوود 
             نوح األونكتواد                              وينبغوي تقودت هوذه الررقوا  إ  أما  .                                         من م أ أعمال اجتماع ادلاء املتعدد السنرا     ً مهحً    مسا

        تتنواول   أن       وصورو  .                                              الررقا  أ االجتماع للوكل والسغح السذين تورد هبموا     ُ   واتُتا                     قبل انعقاد االجتماع، 
                                                      ً      ً                           الررقا ، الُ ينبغي أن تستند إ  أارب ادلاء، مر رعاً واصداً أو أت ر من املرا يا التاليح

                                                          القرو احملرتح الأاهوا  األاوعار الوُ شو د ا أاورال السوسا األاااويح أ       ما هي     )أل 
                                  البسووودان الناميوووح املعتموووديف عسوووى السوووسا                   الوووُ ااوووتةاد  من وووا       الةووور        وموووا هوووي   ،              السووونرا  األخووو يف

  ؟          ذه االأاها  و        تنتيةح                        والتملدح  الُ واج ت ا         األااايح
                                     ً       ً            كن أن تس م أاريف السسا األوليح إا اماً إصابياً أ التنميح؟     تيف  ل ب ) 
                                                   تسوووما لسسوووسا األوليوووح بتع يووو  التةووواريف واملسوووامهح أ التنميوووح                 ا هوووي ا ليوووا  الوووُ  مووو  ل ج ) 

          املستدامح؟
                                                                        هوووي اديوووارا  السيااووواتيح املتاصوووح لسبسووودان الناميوووح املعتموووديف عسوووى السوووسا األاااووويح   موووا   ل د ) 

  ؟    ٩١٣١                          التنميح املستدامح حبسرل عا                لتملقيجم أهداا
 :                                                      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 

 janvier.nkurunziza@unctad.org  الليد اإللكرتو 
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      املرفق

                                                                اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنميوة  الودورة   
                    : اجلدول الزمين املؤقت    عشرة       احلادية 

 االانيف
 ٩١٥٢أبريل /نيسان ٥١

 ال ااثء
 ٩١٥٢أبريل /نيسان ٥١

 
 

  ل  ٥٣ /  ١١-  ٥١ /  ١١       الساعح  )  ل  ٥٣ /  ١١-  ٥١ /  ١١        )الساعح  
                       ا سسح العامح االقتتاصيح

  ح        االقتتاصي          البياان
   ٥      البند 

                   انتخاب أعضاء املكتب
   ٩      البند 

      العمل                         إقرار جدول األعمال وتنظيم 

   ٤      البند 
                                          إداريف خموواطر أاووعار السووسا األاااوويح أ البسوودان

                                  الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح

   ٣      البند 
                                     التطووووررا  األخوووو يف أ أاوووورال السووووسا األاااوووويح 

                    والةووور  املتاصوووح أ هووووذه                  والتملووودح  املطروصوووح 
       األارال

 

 راعيحالسسا ال  
  املعادن واداما  والةس ا 
 النةخ والغاو والةملم والطاقح املتةدديف :الطاقح 

 

  ل ٧ ٥ / ١ ٣- ١ ٥ /  ١١       الساعح  )  ل  ٥٢ /  ١١-  ٥١ /  ١١        )الساعح 
       )اتبال   ٣      البند 

                                     التطووووررا  األخوووو يف أ أاوووورال السووووسا األاااوووويح 
                                     والتملووودح  املطروصوووح والةووور  املتاصوووح أ هووووذه 

       األارال

       )اتبال   ٤     لبند  ا
                                 إداريف خموووووووواطر أاووووووووعار السووووووووسا األاااوووووووويح أ 
                                          البسدان الناميح املعتمديف عسى السسا األااايح

  ل ٢ ٥ / ١ ١- ٧ ٥ / ١ ٣       الساعح  ) 
   ١      البند 

                     اعتماد تقرير االجتماع

    


