
GE.21-00223 (A) 

 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
 ثانية عشرةالدورة ال
 2021 فرباير شباط/ 9و 8جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 ، منقَّحجدول األعمال املؤقت وشروحه  

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

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
  1البند   

 انتخاب أعضاء املكتب
اجتماع )  املتعدد السىىنوات أشىىلي السىىلع األسىىاسىىية والتنمية يُوصىىأب  ي ينتخب اجتماع اارباء -1

 مقرراً. -رئيساً وانئباً للرئيس املتعدد السنوات(  اارباء
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  2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 صىىىىلالف  يف  املتعدد السىىىىىنوات الجتماع اارباء لثانية عشىىىىىرةد جدول األعمال املؤقت للدورة اير   -2
وقىىد وافجم سلس الترىىارة والتنميىىة علأب مواهىىىىىىىىىىىىىىيع ثىى ه الىىدورة يف ا  ء الثىىا  من دورتىى  األول أعاله. 

 شىىىىىباط/  9و 8  ،يتاح الجتماع اارباء يومايسىىىىى . و 2018تشىىىىىرين األول/أ توأر    4ااامسىىىىىة والسىىىىىت ، يف  
عقد ث ه الوثيقة ا دول ال مين املؤقت للرلسىىىىىىىىىات ال  سىىىىىىىىىتُ يرد يف مرفجم  إلجناز أعمال . و ،  2021  فرباير

 االجتماع  سبوع علأب األقل.أداية يوم . وسيتاح أرانمج مفصل قبل علأب مدى 
 الواثئجم

TD/B/C.I/MEM.2/48/Rev.1   جدول األعمال املؤقت وشروح 

  3البند   
 التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية

السىنوات يف رصىد التطورات األخرية يف أسىواق السىلع يتمثل الغرض من اجتماع اارباء املتعدد   -3
األسىاسىية والتحدايت املطروحة والفرص املتاحة يف ث ه األسىواق، مع إيالء االثتمال الواجب لقطاعات 

وسىىىتسىىىمش مناقشىىىة ث ه   السىىىلع األسىىىاسىىىية  ات األاية للبلداي النامية املعتمدة علأب السىىىلع األسىىىاسىىىية.
يقدمها خرباء وطنيوي وخرباء من املنظمات الدولية  ات الصىلة وايياات   املواهىيع، ال  سىتشىمل عروهىاً 

الدولية املعنية ابلسىىىلع األسىىىاسىىىية، واثلوي عن القطاع اااص وا،تمع املد ، أت ويد الدول األعضىىىاء يف 
األونكتاد مبعلومات عن التطورات املهمة يف قطاعات السىىىىلع األسىىىىاسىىىىية وأسىىىىواقها الرئيسىىىىية من منظور 

 .منائيإ
 ,Recent developments"ولتيسىىىىىىىىىىىىىىري املنىىىىاقشىىىىىىىىىىىىىىىىىة، أعىىىىدت أمىىىىانىىىىة األونكتىىىىاد مىىىى  رة أعنواي  -4

challenges and opportunities in commodity markets"  التطورات األخرية والتحىىدايت والفرص(
سىىىلع لتطورات األخرية يف األسىىىواق الرئيسىىىية للعرهىىىاً لامل  رة   تضىىىمنوت  يف أسىىىواق السىىىلع األسىىىاسىىىية(.

لعوامل ال  أسىىىىىىىهمت يف االلاثات ال  شىىىىىىىهد ا أسىىىىىىىعار السىىىىىىىلع األسىىىىىىىاسىىىىىىىية يف ل  يالً األسىىىىىىىاسىىىىىىىية و ل
متصىىىىىىىىىىىىىىلىة ابلعرض، والطلىب، وتغري األسىىىىىىىىىىىىىىعىار عن عوامىل    تقلبىاتوأشىىىىىىىىىىىىىىكىل عىال، جنمىت    .2020 عىال

قضىىىىىىىىىىىىىىىااي   أعض  ابلىدر  املى  رة  تنىاولوت  .، إىل جىانىب ا ىائحىةوعىدل اليق  السىىىىىىىىىىىىىىيىاسىىىىىىىىىىىىىىي  املخ وانت،
أسىىىواق السىىىلع األسىىىاسىىىية،   ابلتغريات الكربى يف األسىىىعار ال  شىىىهدثا أعضاملتصىىىلة    سىىىات العامةالسىىىيا

ميكن أي تسىاعد البلداي النامية املعتمدة علأب السىلع األسىاسىية   يف سال السىياسىة العامة  وتقدل توصىيات
 .النمو الشاملو سعار ويف  قيجم التنمية املستدامة األ اتلتقّلب تعّرههايف احلد من 

 الواثئجم
TD/B/C.I/MEM.2/50/Rev.1  Recent developments, challenges and opportunities in 

commodity markets 
 )التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية(  
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  4البند   
 زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية

املسىىىىىىائل التاليةة األاية ال    جتماع اارباء املتعدد السىىىىىىنواتسىىىىىىتبحر الدورة الثانية عشىىىىىىرة ال -5
يتسىم اا عنصىر الشىفافية يف أسىواق السىلع األسىاسىيةا ومعف الشىفافية وتبعا ا يف  ل حلقة رئيسىية من 
سىالسىل األنشىطة املضىيفة للقيمة يف قطاع السىلع األسىاسىية، مبا يف  لع ما يتعلجم ابلعقود، واملدفوعات 

ري املشىروعة، وامللكية النفعية، وإدارة إيرادات السىلع األسىاسىيةا واإليرادات، فضىاًل عن التدفقات املالية  
والسىىىبل الكفيلة أ ايدة الشىىىفافية يف أسىىىواق السىىىلع األسىىىاسىىىية. ويُتوقسع من املشىىىار   أي يسىىىتخلصىىىوا من 

 املناقشة ومن تبادل ااربات دروساً تفيد يف  ديد االختيارات املتعلقة ابلسياسة العامة.
يف أسىىىىىىواق السىىىىىىلع   زايدة الشىىىىىىفافية"اقشىىىىىىة، أعدت أمانة األونكتاد م  رة أعنواي  ولتيسىىىىىىري املن -6

عرهىىىاً للتحدايت املرتبطة ابنعدال الشىىىفافية يف أسىىىواق السىىىلع األسىىىاسىىىية امل  رة   تضىىىمنوت  ."األسىىىاسىىىية
يف سال   وتقدل توصىيات.  البلداي النامية املعتمدة علأب السىلع األسىاسىيةوالتكاليف الناشىاة عن  لع يف  

األنشىطة املضىيفة للقيمة يف قطاع السىلع األسىاسىية   ا هات املشىار ة يفميكن أي تسىاعد    السىياسىة العامة
البلداي النامية املعتمدة   وجعل القطاع أ ثر فائدة ومنفعة  ميع املشىىار  ، وصاصىىةعلأب تع ي  الشىىفافية  
الشفافية، ما يلحجم أهراراً  برية ابملنتر  . وتتمي  أسواق السلع األساسية ابنعدال  علأب السلع األساسية

وتناقش   سىالسىل األنشىطة املضىيفة للقيمة يف قطاع السىلع األسىاسىية.  أي جهة فاعلة أخرى يف  أ ثر من
امل  رة مسىىىىىللة الشىىىىىفافية  شىىىىىرط أسىىىىىاسىىىىىي للمسىىىىىاءلة واإلدارة الرشىىىىىيدة يف القطاعات املتصىىىىىلة ابلسىىىىىلع 

وسىىىىىىىىوء اإلدارة وفقداي اإليرادات العامة   الفسىىىىىىىىادمنع  األسىىىىىىىىاسىىىىىىىىية. فالشىىىىىىىىفافية ميكن أي تسىىىىىىىىاعد علأب  
. وتسىىىىىىىىتل ل زايدة البلداي النامية املعتمدة علأب السىىىىىىىىلع األسىىىىىىىىاسىىىىىىىىيةوالتدفقات املالية  ري املشىىىىىىىىروعة من  

البلداي النامية املعتمدة علأب السىىىىلع الشىىىىفافية يف أسىىىىواق السىىىىلع األسىىىىاسىىىىية جهداً مشىىىى  اً ومنسىىىىقاً أ   
تقدمة ال  تشىىىىىارمل يف املراحل النهائية ل نشىىىىىطة املضىىىىىيفة للقيمة يف قطاع السىىىىىلع والبلداي امل  األسىىىىىاسىىىىىية

، البلداي النامية املعتمدة علأب السىىلع األسىىاسىىية األسىىاسىىية. ويف ث ا الصىىدد، من األاية مبكاي أي تعمل  
ملالية  ري ابلتعاوي مع الشىىىىر اء اإلمنائي ، علأب أناء القدرات الالزمة لضىىىىماي الشىىىىفافية ومنع التدفقات ا

. ويكن أيضىاً تع ي  الشىفافية عن طريجم املشىار ة يف املبادرات اإلقليمية والدولية، وتطبيجم املعايري املشىروعة
وتنفي  خطط إصىىدار الشىىهادات. وإهىىافة إىل  لع، يسىىاثم تيسىىري توافر املعلومات يف  قيجم الشىىفافية. 

، وال سىىىىىىىىىىىىيما فيما يتعلجم ابقتفاء أثر املنترات وأخرياً، ميكن أي تؤدي التكنولوجيا أيضىىىىىىىىىىىىاً دوراً رئيسىىىىىىىىىىىىياً 
 و س  فرص نفا  صغار املالمل إىل األسواق.

 الواثئجم
TD/B/C.I/MEM.2/49  زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية 

  5البند   
 اعتماد تقرير الجتماع

إىل  نة الترارة والتنمية يف دور ا املقبلة. وقد   املتعدد السىىىىىىنوات سىىىىىىُيقدسل تقرير اجتماع اارباء -7
ملقرر  ي يُعىّد،  ىت إشىىىىىىىىىىىىىىرار الرئيس، التقرير النهىائي عقىب ا -  لنىائىب الرئيس جتمىاع أي ذ ياليود ا
 االجتماع. اختتال
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 التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية إسهامات اخلرباء: 

اارباء ال ين تُعيّ نهم الدول األعضىىىىىاء علأب تقدا ورقات موج ة ) و حس صىىىىىفحات( يُشىىىىىرسع   
. وينبغي تقدا ث ه الورقات إىل أمانة األونكتاد املتعدد السنوات مسااًة منهم يف أعمال اجتماع اارباء

تعاجل ميكن أي  د اما. و قبل انعقاد االجتماع. وسىىىىىىىتتاح الورقات يف االجتماع ابلشىىىىىىىكل واللغة الل ين تر  
 أو أ ثر من املواهيع التاليةة اً واحد اً إىل لارب اارباء، موهوعالورقات، ال  ينبغي أي تكوي مستندة 

ما ثي القوى احملر ة اللاثات األسىىىىىىعار ال  شىىىىىىهد ا أسىىىىىىواق السىىىىىىلع األسىىىىىىاسىىىىىىية يف  )أ( 
ث ه االلاثات أمال البلداي النامية املعتمدة   ل  تطرحهاوما ثي الفرص والتحدايت ا  ؟السنوات األخرية

 علأب السلع األساسية؟
ما ثي الظرور ال  ميكن يف ظلها أي تسىىىىهم الترارة يف السىىىىلع األولية إسىىىىهاماً إ اأياً  )ب( 

 يف التنمية؟ 
 ما ثي اآلليات ال  تسمش للسلع األولية أتع ي  الترارة واملسااة يف التنمية املستدامة؟  )ج( 
البلداي النامية املعتمدة علأب السىىىىىىىىىىىىىلع ما ثي خيارات السىىىىىىىىىىىىىياسىىىىىىىىىىىىىة العامة املتاحة أمال   )د( 
 ؟2030لتحقيجم أثدار التنمية املستدامة حبلول عال  األساسية
 ابملسؤول التايلة وللحصول علأب م يد من املعلومات، يُرجأب االتصال 

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

األسناسنية والتنمية، الدورة  اجتماع اخلرباء املتعدد السننوات بشنأن السنلع   
 الزمين املؤقت  اجلدول الثانية عشرة:

  االثن   
 2021شباط/فرباير  8

  ثالاثءال
 2021شباط/فرباير  9

 فتتاحيةاالعامة اللسة ا  (00/14-00/16)   
 البياانت االفتتاحية

 ة انتخاب أعضاء املكتب1البند 
 العمل ة إقرار جدول األعمال وتنظيم  2البند  

ة التطورات األخرية والتحىىىىىىدايت 3البنىىىىىىد 
 والفرص يف أسواق السلع األساسية

 السلع األساسية الغ ائية وال راعية •
 املعادي، وااامات، والفل ات •
الطاقةة النفط ااال، والفحم، والغاز   •

 الطبيعي والطاقة املترددة 

 
 

 4لبند ا  (00/14-50/15)
زايدة الشىفافية يف أسىواق 

 السلع األساسية

 االختتاميةا لسة العامة   (50/15-00/16)
 5البند 

 اعتماد تقرير االجتماع
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