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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
 ثانية عشرةالدورة ال
 2020نيسان/أبريل  2و 1جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
 .والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسيةالتطورات األخرية  -3
 .زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية -4
 .اعتماد تقرير االجتماع -5

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
 املتعىىىدد السىىىنوات بشىىىان السىىىلع األساسىىىية والتنميىىىة يُوصىىىن ين ينتخىىىب اجتمىىىاع ا ىىى اء -1
 مقرراً. -رئيساً وانئباً للرئيس املتعدد السنوات(  ماع ا  اءاجت)
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 يف املتعىىدد السىىنوات الجتمىىاع ا ىى اء لثانيىىة عشىىرةد جىىدول األعمىىال املؤقىىت للىىدورة ايىىر   -2
األول أعىه.. وقىد وافىل  لىس الت ىارة والتنميىىة علىن موااىيع ةىيف. الىدورة يف ا ى ء الثىىا   صىلالف

يتاح الجتمىاع ا ى اء يومىان س. و 201٨تشرين األول/أكتوبر  4من دورته ا امسة والستني، يف 
ةىىيف. الوقيقىىة ا ىىدول الىى م  املؤقىىت يىىرد يف مرفىىل . و (2020نيسىىان/أبريل  2و 1إلجنىىاز أعمالىىه )

االجتمىاع يسىبوع بدايىة اليىومني. وسىيتاح بىرانمف مفصىل قبىل علىن مىد  لسات اليت سُتعقد لل 
 علن األقل.

 الواثئل
TD/B/C.I/MEM.2/48  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  3البند   
 التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية

ا  اء املتعدد السنوات يف رصد التطورات األخىرية يف أسىواق يتمثل الغرض من اجتماع  -3
السىىىلع األساسىىىية والتحىىىدايت املطروحىىىة والفىىىرص املتاحىىىة يف ةىىىيف. األسىىىواق، مىىىع إيىىىهء االةتمىىىا  
 الواجب لقطاعات السلع األساسية ذات األمهيىة للبلىدان الناميىة املعتمىدة علىن السىلع األساسىية.

لىىىىيت ستشىىىىمل عرواىىىىاً يقىىىىدمخا خىىىى اء و نيىىىىون وخىىىى اء مىىىىن وستسىىىىما مناقشىىىىة ةىىىىيف. املوااىىىىيع، ا
املنظمىىىات الدوليىىىة ذات الصىىىلة واوييىىىات الدوليىىىة املعنيىىىة للسىىىلع األساسىىىية، و ثلىىىون عىىىن القطىىىاع 
ا ىىاص وامتمىىع املىىد ، بت ويىىد الىىدول األعضىىاء يف األونكتىىاد طعلومىىات عىىن التطىىورات املخمىىة يف 

 .ئيسية من منظور إمنائيقطاعات السلع األساسية وأسواقخا الر 
 ,Recent developments"ولتيسىىىىىىىري املناقشىىىىىىىة، أعىىىىىىىدت أمانىىىىىىىة األونكتىىىىىىىاد مىىىىىىىيفكرة بعنىىىىىىىوان  -4

challenges and opportunities in commodity markets"  التطىورات األخىرية والتحىدايت والفىرص(
سىواق الرئيسىية للسىلع لتطىورات األخىرية يف األعرااً لامليفكرة  تضمنوت يف أسواق السلع األساسية(.

لعوامىىىل الىىىيت أسىىىخمت يف اال اةىىىات الىىىيت شىىىخداا أسىىىعار السىىىلع األساسىىىية يف ل يهً األساسىىىية و لىىى
متصىلة للعىرض، والطلىب، وتغىري األسىعار عىن عوامىل  تقلبىاتوبشىكل عىا ، جنمىت  .2019 عا 

املتصىلة  السياسىات العامىةقضااي  بعض للدرس امليفكرة تناولوت وعد  اليقني السياسي. املخ وانت،
يف  ىال  أسواق السلع األساسية، وتقد  توصىيات للتغريات الك   يف األسعار اليت شخدةا بعض

 تعّراىخاميكن أن تساعد البلدان النامية املعتمدة علىن السىلع األساسىية يف امىد مىن  السياسة العامة
 .شاملالنمو الو سعار ويف  قيل التنمية املستدامة األ اتلتقلّب

 الواثئل
TD/B/C.I/MEM.2/50  Recent developments, challenges and opportunities 

in commodity markets 
)التطىىىىىىورات األخىىىىىىرية والتحىىىىىىدايت والفىىىىىىرص يف أسىىىىىىواق 

 السلع األساسية( 



TD/B/C.I/MEM.2/48 

3 GE.20-00937 

  4البند   
 زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية

املسىىائل التاليىىةمه األمهيىىة  جتمىىاع ا ىى اء املتعىىدد السىىنواتسىىتبحا الىىدورة الثانيىىة عشىىرة ال -5
اليت يتسم هبا عنصر الشفافية يف أسواق السلع األساسىية  ومعىا الشىفافية وتبعااىا يف كىل حلقىة 
رئيسىىية مىىن سهسىىل األنشىىطة املضىىيفة للقيمىىة يف قطىىاع السىىلع األساسىىية، طىىا يف ذلىى  مىىا يتعلىىل 

ت، فضىىًه عىىن التىىدفقات املاليىىة عىىري املشىىروعة، وامللكيىىة النفعيىىة، للعقىىود، واملىىدفوعات واإليىىرادا
وإدارة إيىىرادات السىىلع األساسىىية  والسىىبل الكفيلىىة بىى ايدة الشىىفافية يف أسىىواق السىىلع األساسىىية. 
ويُتوقَّىىىع مىىىن املشىىىاركني أن يستخلصىىىوا مىىىن املناقشىىىة ومىىىن تبىىىادل ا ىىى ات دروسىىىاً تفيىىىد يف  ديىىىد 

 لسياسة العامة.االختيارات املتعلقة ل
 Greater transparency in"ولتيسىىىىري املناقشىىىىة، أعىىىىدت أمانىىىىة األونكتىىىىاد مىىىىيفكرة بعنىىىىوان  -6

commodity markets" (زايدة الشىىىىفافية .)عراىىىىاً املىىىىيفكرة  تضىىىىمنوت يف أسىىىىواق السىىىىلع األساسىىىىية
ذلى  يف  للتحدايت املرتبطة لنعدا  الشىفافية يف أسىواق السىلع األساسىية والتكىاليف الناشىية عىن

ميكىن أن  يف  ال السياسىة العامىة وتقد  توصيات. البلدان النامية املعتمدة علن السلع األساسية
األنشىىىىطة املضىىىىيفة للقيمىىىىة يف قطىىىىاع السىىىىلع األساسىىىىية علىىىىن تع يىىىى   ا خىىىىات املشىىىىاركة يفتسىىىاعد 
البلىىدان الناميىىة املعتمىىدة  وجعىىل القطىىاع أكثىىر فائىىدة ومنفعىىة  ميىىع املشىىاركني، و اصىىةالشىىفافية 

. وتتميى  أسىواق السىلع األساسىية لنعىدا  الشىفافية، مىا يلحىل أاىراراً كبىرية علن السىلع األساسىية
سهسىىل األنشىىطة املضىىيفة للقيمىىة يف قطىىاع السىىلع  أي جخىىة فاعلىىة أخىىر  يف لملنت ىىني أكثىىر مىىن

واإلدارة الرشىىىىىيدة يف وتنىىىىىاقك املىىىىىيفكرة مسىىىىىالة الشىىىىىفافية كشىىىىىر  أساسىىىىىي للمسىىىىىاءلة  األساسىىىىىية.
وسىوء اإلدارة  الفسىادالقطاعات املتصلة للسلع األساسية. فالشفافية ميكن أن تساعد علىن منىع 

البلىدان الناميىة املعتمىدة علىن السىلع وفقدان اإليرادات العامة والتدفقات املاليىة عىري املشىروعة مىن 
البلىدان جخداً مشرتكاً ومنسىقاً بىني . وتستل   زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية األساسية

والبلىدان املتقدمىة الىيت تشىارا يف املراحىل النخائيىة ل نشىطة  النامية املعتمدة علن السىلع األساسىية
البلىدان املضيفة للقيمة يف قطاع السىلع األساسىية. ويف ةىيفا الصىدد، مىن األمهيىة طكىان أن تعمىل 

اون مع الشركاء اإلمنائيني، علن بناء القدرات الهزمىة ، للتعالنامية املعتمدة علن السلع األساسية
. ويكىىن أيضىىاً تع يىى  الشىىفافية عىىن  ريىىل لضىىمان الشىىفافية ومنىىع التىىدفقات املاليىىة عىىري املشىىروعة

املشىىىىاركة يف املبىىىىادرات اإلقليميىىىىة والدوليىىىىة، وتطبيىىىىل املعىىىىايري وتنفيىىىىيف خطىىىى  إصىىىىدار الشىىىىخادات. 
املعلومىىات يف  قيىىل الشىىفافية. وأخىىرياً، ميكىىن أن تىىؤدي وإاىىافة إذ ذلىى ، يسىىاةم تيسىىري تىىوافر 

التكنولوجيىىا أيضىىاً دوراً رئيسىىياً، وال سىىيما فيمىىا يتعلىىل لقتفىىاء أقىىر املنت ىىات و سىىني فىىرص نفىىاذ 
 صغار املها إذ األسواق.

 الواثئل
TD/B/C.I/MEM.2/49  Greater transparency in commodity markets 

 الشفافية يف أسواق السلع األساسية()زايدة 
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  5البند   
 اعتماد تقرير الجتماع

إذ  نة الت ارة والتنمية يف دوراىا املقبلىة.  املتعدد السنوات سُيقدَّ  تقرير اجتماع ا  اء -7
ملقىىىرر ين يُعىىىّد،  ىىىت إشىىىرات الىىىرئيس، التقريىىىر ا - لنائىىىب الىىىرئيس جتمىىىاع أن  ذنالوقىىىد يىىىود ا
 االجتماع. ب اختتا النخائي عق

 التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية إسهامات اخلرباء:  
ُيشىىى َّع ا ىىى اء الىىىيفين تُعيّ ىىىنخم الىىىدول األعضىىىاء علىىىن تقىىىد  ورقىىىات مىىىوج ة ) ىىىو  ىىىس  

الورقىات . وينبغىي تقىد  ةىيف. املتعدد السنوات صفحات( مسامهًة منخم يف أعمال اجتماع ا  اء
إذ أمانة األونكتىاد قبىل انعقىاد االجتمىاع. وسىتتاح الورقىات يف االجتمىاع للشىكل واللغىة اللىيفين 

 اً إذ  ىىارب ا ىى اء، مواىىوعتعىىاا الورقىىات، الىىيت ينبغىىي أن تكىىون مسىىتندة د هبمىىا. وميكىىن أن تىىر  
 أو أكثر من املواايع التاليةمه اً واحد

سىعار الىيت شىخداا أسىواق السىلع األساسىية يف ما ةي القو  احملركة ال اةىات األ )أ(
ةىيف. اال اةىات أمىا   ليت تطرحخاوما ةي الفرص والتحدايت ا ؟السنوات األخرية

 البلدان النامية املعتمدة علن السلع األساسية؟
مىىا ةىىي الظىىروت الىىيت ميكىىن يف هلخىىا أن تسىىخم الت ىىارة يف السىىلع األوليىىة إسىىخاماً  )ب(

 إجيابياً يف التنمية؟ 
مىىىا ةىىىي االيىىىات الىىىيت تسىىىما للسىىىلع األوليىىىة بتع يىىى  الت ىىىارة واملسىىىامهة يف التنميىىىة  )ج(

 املستدامة؟ 
البلىدان الناميىة املعتمىدة علىن السىلع ما ةىي خيىارات السياسىة العامىة املتاحىة أمىا   )د(

 ؟2030لتحقيل أةدات التنمية املستدامة حبلول عا   األساسية
 لملسؤول التايلمه ، يُرجن االتصالوللحصول علن م يد من املعلومات 

Janvier Nkurunziza 

Chief, Commodity Research and Analysis Section, Commodities Branch 

UNCTAD 

E.9018, Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 

Tel: 41 22 917 4546 

Email: janvier.nkurunziza@unctad.org 

mailto:janvier.nkurunziza@unctad.org
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 املرفق

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

  األربعاء
 2020نيسان/أبريل  1

  ا ميس 
 2020نيسان/أبريل  2

 جلسة عامة  (00/10-00/13)   
 البياانت االفتتاحية

 مه انتخاب أعضاء املكتب1البند 
 مه إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل2البند 
مه التطىىىىىورات األخىىىىىرية والتحىىىىىدايت 3البنىىىىىد 

 والفرص يف أسواق السلع األساسية
 السلع األساسية الغيفائية وال راعية •
 وا امات، والفل اتاملعادن،  •
الطاقةمه النف  ا ا ، والفحم، والغاز  •

 الطبيعي والطاقة املت ددة

  4البند 
زايدة الشفافية يف أسواق 

 السلع األساسية

  بع، ات3البند  (00/15-00/1٨)

   

 بع، ات4البند   (00/15-30/17)

   

 االختتامية ا لسة العامة  (30/17-00/1٨)
 5البند 

 اعتماد تقرير االجتماع
   

    


