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 موجز الرئيسة -أولا  

 الفتتاحيةالجلسة العامة  -ألف 

سلطت  ناببة األمن  العا  لوونتتاد الولوف في ايان ا اتفتتا ي عطت ثيرنر جابحة مرف فنرو   -1
و رر  ،2020( عطت ثقطب األسلللللعار في  سلللللواس الةلللللطم األسلللللاسلللللية في عا  19-)كوفند 2019كورونا لعا  

الجابحة الةطبي عطت ثجارة الةطم األساسية. و ظ رت ثقديرات المحاكاة التي  جراها األونتتاد ثوقم انخفاف 
صلللادرات الةلللطم األسلللاسلللية ملت  سلللواس المقصلللد الربيةلللية،  ح الصلللن  والوتتات المتحدة األمر  ية واتثحاد 

في الملابلة م   60عتلاد، وثوقم  لدون نحو ، مقلارنلة بلالم2020مطيلار دوتر في علا   193األوروبي، ازهلاف 
متجااية، عطت  2021هذا اتنخفاف في البطدان النامية المعتمدة عطت الةلللللطم األسلللللاسلللللية. وث    فاس عا  

الرغم م   ن بعض جوانب الجابحة ت ثزال ثؤرر عطت التطب. و كدت ناببة األمن  العا   ن عد  شللللللللللللفا ية 
اثية لطفةاد والممارسات التجار ة غنر األخالقية التي ثش   عوابق  ما   سواس الةطم األساسية ي نئ انئة مو 

النمو والتنمية. وشلللجع  عطت الشلللفا ية في  سلللواس الةلللطم األسلللاسلللية لولللمان مةلللتو ات  عطت م  المةلللافلة 
والحوكمة الرشللندة، فوللال  ع  مز د م  افنصللاق في ثقاسللم عابدات الةللطم األسللاسللية. و خنرا ،  طب  ملت 

 صحاب المصطحة في  سواس الةطم األساسية العم  معا  لومان الشفا ية.جميم  

وشلللددت الربيةلللة عطت تلللرورة ثقطن  البطدان النامية المعتمدة عطت الةلللطم األسلللاسلللية م  اعتمادها   -2
عطت الموارد التبيعية م  خالل ثنو م اتقتصلاد والصلادرات. ودع  ملت الشلفا ية في األسلواس، ألن ا تم    

 ،د في منم الفةلللاد وثدفقات ر و  األموال غنر المشلللروعة، وفي الحد م  الخةلللابر في افيرادات  ن ثةلللاع
 التي ثرهق منزانيات البطدان النامية، وت سيما  ق  البطدان نموا .

 التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسواق السلع األساسية -باء 
 م  جدول األعمال( 3)البند 

غنر الرسمية األولت، عرت  األمانة المذكرة المعنونة "التتورات األخنرة والتحدتات خالل الجطةة   -3
( وقدم  نبذة عامة ع  اتثجاهات TD/B/C/MEM.2/50/Rev.1والفرص في  سلواس الةلطم األسلاسلية" )

األخنرة في  سللواس الةللطم األسللاسللية وع  التوقعات الخاصللة ا ا. وقد  ممثال  مانة األونتتاد ومن مة األغذتة 
والزراعة لومم المتحدة عرتلن ، ثالهما عرتلان قدم ما  خصلابي ثحطن  في مجال التاقة والتعدي م وممث  

 فتارا  متعمقة ع   رار الجابحة عطت مختطف  سللللللللواس المحاِورون  وقد   ع  من مة البطدان المصلللللللللدرة لطنف .  
 الةطم األساسية، وناقشوا  رارها عطت التجارة، وعرتوا ثوقعات بشين  سواس محددة.

وسلللللط  المحاور األول الولللللوف عطت ثقديرات األونتتاد التي  ظ رت ثراجعا  في ميرادات التصلللللدير  -4
طت الةطم األساسية بةبب الجابحة. وم  المتوقم  ن ثتون  شد البطدان ثوررا  في البطدان النامية المعتمدة ع

البطللدان المصلللللللللللللللدرة لطنف  في  فر جيللا، مثلل  غللانللا ونيجنر للا،  نلل   هبلل  التوقعللات ملت ثراو   الجللابحللةم  
مطيار  14مطيار دوتر، و  2,7مطيار دوتر و  2,5ان   2020في عا    تصللللديرالخةللللابر في ميراداث ما م  ال

مطيار دوتر، عطت التوالي. وسلللللللي ون األرر عطت اتقتصلللللللادات األصللللللل ر  جما   كبر ب ثنر،    17,5دوتر و
ميرادات  ثقطصألن ا ثواجه انخفاتلللللللللا   شلللللللللد نةلللللللللبيا  في ميرادات التصلللللللللدير. و خنرا ، م  المرج   ن يؤدح 

ت التحو الت، و ن يؤرر  التصللدير ملت ثدهور في منزان المدفوعات وفي اتسللتثمار األجنبي المباشللر وثدفقا
 عطت قدرة البطدان عطت خدمة ديون ا والوفاف بالتزاماث ا افنمابية.

و شلار المحاور الثاني ملت  ن التداانر المتخذة لطتخييف م   رار الجابحة، مث  القنود المفروتلة  -5
ج األرر نفةلله ع  عطت الةللفر والتنق ، وكذلع عطت النق ،  سلل م  في ثعتن  سللالسلل  افمداد ال ذابي. ونت 



TD/B/C.I/MEM.2/51 

3 GE.21-03619 

القنود المؤقتة المفروتللللللة عطت التصللللللدير م  البطدان القطقة مياف نقص األغذتة. واسللللللتتاع  األسللللللواس  ن 
ا   شللللد بالقنود م   ن  عدد الةللللعرات ر غنر  ن المنا ق األفقر  ات  ثيررت ثير   ،ثصللللمد في وجه ثطع القنود

ثية المنةلللقة التي ثركز عطت شلللفا ية األسلللواس في الحرار ة. و م    ن ثةلللاعد مجرافات اتسلللتجابة الةلللياسلللا
ثجنب النقص في افمدادات ال ذابية. و خنرا ،  وصللللللللت المحاور اتجنب التداانر المقنِجدة لطتجارة في  سللللللللواس 
األغذتة، ألن ا تم    ن ثؤدح ملت ثفاقم اتختالتت في العرف والتطب عطت  د الةلللللللللواف، وثةلللللللللبب  رارا  

 عالمية تارة.

المحاور الثال  الولللللللللللوف عطت  رر الجابحة عطت العرف والتطب في المعادن والخامات وسلللللللللللط   -6
في انخفلاف افنتلاو وي لادة  قلد سللللللللللللللاهمل  التلداانر المتخلذة لطتخييف م   رلار الجلابحلة قلال من والفطزات. و 

ذهب . وش دت  سعار مع م الفطزات ثراجعا  في اداتة الجابحة، ولت  سوس ال2020 سعار الفطزات في عا  
لم ثتيرر بالقدر نفةه، ألن الذهب ت   مال ا  لطجيمة  رناف األيمات. و دى انتعاش التطب في الصن  بفو  

طِجق  مشلللار م التعدي   و  ِّجط   و  ِّل ن   ارثفاعثحةللل   النشلللاط اتقتصلللادح في البطد ملت دعم  األسلللعار. وعِّ
 . و خنرا ، شلللللدد المحاور عطت ثةلللللارع بةلللللبب الجابحة، وقد تفولللللي  لع ملت نقص افمدادات في المةلللللتقب 

الطجوف ملت مقللدمي الخللدمللات المحطنن  في قتللاع التعللدي ، وي للادة اتهتمللا  بللاألثمتللة في المنللاجم ورقمنللة 
 البيانات، بةبب الجابحة.

 سلللللعار  فاد بين  وعرف المحاور الرابم  فاس سلللللوس النف  القصلللللنرة والمتوسلللللتة والتو طة األج . و  -7
ادرجة كبنرة ملت ثراجم التطب عطت وقود النق  م  جراف الجابحة. مما تعزى  ،  2020في عا   ثقطصلل   النف   

 لاللة علد  اليقن  ، غنر  ن اآلفلاس قلد ث ل  قلاثملة بةللللللللللللللبلب 2021وم  المتوقم  ن ينتعش التطلب في علا  
صلللللللادح في اطدان ، قابال  من نمو النشلللللللاط اتقت 2021بالجابحة. و شلللللللار المحاور ملت ثوقعات عا     ةالمرثبت

مث  البراي   والوتتات المتحدة ربما تش   دافعا  ربيةيا  لنمو التطب، وقد  ثقنيمات  و طة األج ، ثتوم  ما 
م وم  2045-2019في المابة في الفترة    25يطي: م  المحتم   ن ينمو التطب العالمي عطت التاقة انةللبة  

ترةم وسلللللللللللللنتركز مع م النمو في اتقتصلللللللللللللادات التي المرج   ن ينخفض التطب عطت الفحم فق  في ثطع الف
ليةل   عولاف في من مة التعاون والتنمية في المندان اتقتصلادحم وسليةلتثمر  عولاف المن مة في مصلادر 
التاقة المتجددة عطت األرج . و فاد المحاور  خنرا  بين ثقطب األسلللللللواس وعد  اليقن  بشلللللللين التطب  ررا سلللللللطبا  

 ، وم  المرج   ن يؤرر  لع عطت نمو العرف في الةنوات المقبطة.2020عا   عطت نفقات اتستثمار في

وخالل المناقشللة التي ثط   لع،  شللار   د المندوبن  ملت  ن التوقعات المتعطقة بالةللطم األسللاسللية  -8
حاورون ثةلللللللللتند ملت افتراف ا تواف الجابحة، وثةلللللللللافل عما تم   ثوقعه في  الة عد  ا تواب ا. واثفق الم

 ن م  الصللللعب  اليا  وتللللم سللللننار وهات والتنبؤ بما تم    ن تحدن  تت قب  بوللللعة  شلللل ر، ن را   عطت
محللاور ملت ا تمللال انخفللاف التطللب في  للالللة عللد  ا تواف   هللببةللللللللللللللبللب الجللابحللة. و عللد  اليقن  لتزايللد 

ل ثعللديال  ثنللايليللا  عنللدمللا ثت نر اتفتراتلللللللللللللللات المتعط قللة بللالمت نرات الجللابحللة، ولتنلله  كر  ن التوقعللات ثِّعللدت
محاور  خر  ن المال  ات المتصللطة باثجاهات األسللواس الربيةللية تم    ن ثِّةللتخد  لطتنبؤ    ر ىالربيةللية. و 

عطت التطلب عطت  رر طتطلب المتزايلد عطت الةلللللللللللللليلارات الت ربلابيلة ل ت ون بلالتطلبم فم  المرج ، مثال ،  ن 
لع،  كد محاور  خر  ن التوقعات ربما ثشلللللللللنر المعادن والفطزات المرثبتة بإنتاو البتار ات. متلللللللللافة ملت  

ملت انتعاش م   يمة غذابية، ولت  هذا األمر قد ت ون موللللللللطال ، ألن نقص األغذتة تم    ن ينشللللللللي عطت 
المحطي بةبب انقتاع الخدمات الطوجةتية وليس بةبب مشاك  افمداد عطت الصعند العالمي. وفي  صعندال

نز عطت الشلللللفا ية في األسلللللواس لتي يتةلللللنت لطجميم معرفة م ان هذا الصلللللدد، شلللللجم الح ومات عطت الترك
وجود ال ذاف. و كد  توا   ن التتنولوجيات الرقمية ثنتوح عطت مم انية ثحةن   داف  سواس األغذتة والزراعة 
وسلالسل  افمداد. وشلدد   د المندوبن  عطت  همية وتلم اسلتراثيجيات محطية لمواج ة التحدتات في  سلواس 

سللاسللية، ألن م  غنر المرج   ن تخفف ا تواف الجابحة م  جةللامة التحدتات المارطة  ما  البطدان الةللطم األ
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النامية المعتمدة عطت الةللللطم األسللللاسللللية. و خنرا ،  كد محاور، ردا  عطت اسللللتفةللللار م    د المندوبن  بشللللين 
ت النف  في المةلتقب ،  ن  ح مدى ثيرنر التداانر القةلر ة اتنفرادتة المتبقة عطت بعض البطدان عطت ممدادا

  دن يؤدح ملت  فاس متجااية  و سطبية بشين منتاو النف  وثصديره تم    ن ثتون له  رار عطت العرف.

 زيادة الشفافية في أسواق السلع األساسية -جيم 
 م  جدول األعمال( 4)البند 

المذكرة المعنونة "ي ادة الشلللللفا ية في عرتللللل  األمانة، في افتتا  الجطةلللللة غنر الرسلللللمية الثانية،  -9
(. وقد  ممثطو التيانات التالية عروتلللا : لجنة األمم TD/B/C.I/MEM.2/49 سلللواس الةلللطم األسلللاسلللية" )

المتحدة اتقتصلللللللللادتة ألوروبام من مة التعاون والتنمية في المندان اتقتصلللللللللادحم شلللللللللركة الرب  بالمزارعن  
(Farmer Connectم الصللللندوس المشللللتر  ل) طةللللطم األسللللاسلللليةم جامعة غرب اسلللل تطندا. وثناول  مناقشللللة

الشلللللللفا ية في  سلللللللواس الةلللللللطم األسلللللللاسلللللللية مةلللللللاب  ثتعطق باقتفاف األرر، والعناتة الواجبة، والمخا ر البنئية 
 واتجتماعية، ودور اورصات الةطم األساسية.

لجيمة المةللللللتدامة في وعرف المحاور األول مبادرة لتعز ز الشللللللفا ية واقتفاف األرر في سللللللالسلللللل  ا -10
صللناعة المالبس واأل ذتة. وثتمث  األهداق الربيةللية م  هذه المبادرة في ثشللجيم الحوار  ول الةللياسللات 
م  خالل محف  ثعاوني تولم ج ات متعددة م   صلحاب المصلطحة، ووتلم معاينر اقتفاف األرر والمباد   

 طة لتعز ز الشفا ية في صناعة المالبس واأل ذتة.التوجن ية لطتنفنذ والحطول التجر بية لتقنية التت  المتةطة

المتعطقة ابذل من مة التعاون والتنمية في المندان اتقتصللللللللللللللادح    ثوجن ات وعرف المحاور الثاني   -11
زاعات العناتة الواجبة لتفالة التحطي بالمةللللللؤولية في سللللللالسلللللل  ثور د المعادن م  المنا ق المتوللللللررة م  الن 

وقلد  لمحلة علاملة ع   لاللة ثنفنلذهلا في مختطف البطلدان واألسللللللللللللللواس. وقلال من   ،والمنلا ق شللللللللللللللديلدة الختورة 
التوجن ات ثتولم  ثوصليات عمطية لطشلركات م   ج  تلمان التحطي بالمةلؤولية في اتسلتثمارات والعمطيات 
في المنا ق المتوللللررة م  النزاعات والمنا ق الشللللديدة الختورة. وقد   ن  التوجن ات، منذ مصللللدارها في 

، بقبول كبنر لدى البطدان وصلانعي األسلواس عطت  ول سلطةلطة الجيمة في قتاع المعادن، و  ك  2011عا   
الوعي العالمي بيهمية اذل العناتة الواجبة. وثشللللم  التحدتات المتبجية تللللرورة اذل العناتة الواجبة عطت نحو 

الي وبناف القدرات، وخاصللللة في  شللللم  عطت امتداد سللللطةللللطة ثور د المعادنم والحاجة ملت المز د م  الدعم الم
مجال التعدي  الحرفيم وتلللللللللللرورة م افحة التطب عطت الذهب الوارد م  مصلللللللللللادر غنر مشلللللللللللمولة بالعناتة 

 الواجبةم واستمرار ثعرف هذا القتاع لالست الل افجرامي في المرا   األولت م  سطةطة افمداد.

لمتةللللطةللللطة لتحةللللن  اقتفاف األرر والشللللفا ية في وقد  المحاور الثال  ثتبيقا  تةللللتخد  ثقنية التت  ا -12
سلطةلطة قيمة الب . و م   لطمةلت طتن  الحصلول، عبر هذا التتبنق، عطت معطومات ع  م ان وكييية منتاو 
الب  الذح اشلللللللتروه. و ةلللللللم  التتبنق لطمةلللللللت طتن   تولللللللا  بالتبرع لطمشلللللللار م  ات الصلللللللطة باتسلللللللتدامة في 

ق م  صللللللحة قفة ل ذا المشللللللروع هي  ن الشللللللركة التي ثةللللللتخدمه ثتحمجتمعات المزارعن . والجيمة الموللللللا
 البيانات المدخطة في التتبنق.

وركز المحلاور الرابم عطت ثعز ز الشللللللللللللللفلا يلة  يملا يتعطق بلالمخلا ر البنئيلة واتجتملاعيلة المرثبتلة  -13
ةللللطم األسللللاسللللية بقتاع الةللللطم األسللللاسللللية. وقال من اآلرار البنئية واتجتماعية الةللللطبية في سللللطةللللطة قيمة ال

ث  ر في كثنر م  األ يان لطمةللللللت طتن  والمةللللللتثمر  . ولذلع فإن قيا  هذه اآلرار وافاال  عن ا  مر  ت
 اسلم م   ج  موافمة قرارات اتسلتثمار مم  هداق التنمية المةلتدامة وثم ن  ممولي المشلار م المؤررة م  

 العم  في قتاع الةطم األساسية.
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مس دور اورصلللات الةلللطم األسلللاسلللية في تلللمان الشلللفا ية في  سلللواس الةلللطم و اري المحاور الخا -14
في خفض ثتاليف المعامالت، وي ادة ثوافر تم    ن ثةلاعد اورصلات الةلطم األسلاسلية ر ى  ن األسلاسلية. و 

المعطومات ع  األسلللللواس، والتخييف م  ثقطب  سلللللعار الةلللللطم األسلللللاسلللللية، وثعز ز فرص وصلللللول صللللل ار 
األسللللواس. وثشلللل   اورصللللة الةللللطم األسللللاسللللية افرنوبية مثات  ناجحا  في هذا الصللللدد. و شللللار المزارعن  ملت 

المحاور ملت  ن هنا  ثحدتا  هاما  يتمث  في سلللليترة الشللللركات التبرى عطت نةللللبة كبنرة م  هذه األسللللواس، 
باتفتقار وعندما يتوقف عم  هنئات التةللللو ق، يتعرف صلللل ار المنتجن  مباشللللرة لوسللللواس و تيررون سللللطبا  

 ملت المعطومات.

و رناف المناقشللللللللة التي ثط   لع، ثةللللللللافل   د المندوبن  عما م ا كان  ي ادة متتطبات الشللللللللفا ية  -15
ثةلللاعد في موافمة المعاينر الةلللار ة ون م مصلللدار الشللل ادات،  و ثشللل  ، ادت  م   لع، عبئا  متلللا يا  عطت 

ذا الصلللللدد،  شلللللار   د المحاور   ملت  ن معاينر المؤسلللللةلللللات العامطة في قتاع الةلللللطم األسلللللاسلللللية. وفي ه
الشللللللفا ية واقتفاف األرر ثؤدح ملت الوتللللللو ، وثعود م  رم بالنفم عطت الج ات الفاعطة التي ثتقند ا ا، وم  
شللللللللللللللين ا  ن ثقط  ملت  دنت  د م  العبف الواقم عطت عاثق الج ات الفاعطة الصلللللللللللللل نرة التي ثعم  بموارد  

 ن المؤسللةللات المتعددة الجنةلليات في قتاع الةللطم األسللاسللية غالبا  ما ثتون مندوب  خر    وت ظمحدودة. 
ل للا مقللار في البطللدان المتقللدمللة، ولللذلللع ت لل  ات تفللاي بللالجيمللة محطيللا  في البطللدان النللاميللة محللدودا ، وب يللة 

عطت  ن ثحةلللن  الشلللفا ية، م  الم م ثعز ز نشلللر التتنولوجيات الرقمية في البطدان النامية. وشلللددت األمانة 
الشللفا ية هامة عطت امتداد سللطةللطة قيمة الةللطم األسللاسللية ارمت ا، وثشلل   م  رم ثحدتا   ما  البطدان المتقدمة 
والبطدان النامية عطت  د الةواف. و كر مندوب  خر  ن البطدان النامية المعتمدة عطت الةطم األساسية ثحتاو 

بفعالية  كبر لطتدفقات المالية غنر المشللللللللللروعة  ملت التدر ب والمةللللللللللاعدة التقنية لتي ثتم   م  التصللللللللللدح
المرثبتة بقتاع الةللطم األسللاسلليةم وسللط  الوللوف عطت  همية دعوة خبراف م  البطدان النامية لعرف خبراث م 
 يما يتعطق بيسللواس الةللطم األسللاسلليةم وثةللافل عما م ا كان  ثتاليف الوفاف بمعاينر الشللفا ية قد ثشلل   عبئا  

سللللاسللللية في المقا  األول. وفي هذا الصللللدد،  شللللار   د المحاور   ملت  همية مراعاة عطت منتجي الةللللطم األ
ثوي م التتاليف عند ثنفنذ الحطول التتنولوجية لتحقنق الشلللللللللفا ية. و خنرا ،  كدت األمانة م  جديد  همية اناف  

 التصدح لطتدفقات المالية غنر المشروعة.م   ج  القدرات 

 الستنتاج -دال 

الموظفة المةلللللللللؤولة ع  شلللللللللعبة التجارة الدولية والةلللللللللطم األسلللللللللاسلللللللللية التابعة لوونتتاد في   قال  -16
. فقد ش دت 2020ن الجابحة  ررت ثيرنرا  شديدا  عطت  سواس الةطم األساسية في عا  ممال  اث ا الختامية  

ير، مما قد تولللر بقدرث ا  البطدان النامية المعتمدة عطت الةلللطم األسلللاسلللية انخفاتلللا  كبنرا  في ميرادات التصلللد
عطت ثمو   مجرافاث ا لمواج ة الجابحة. عالوة عطت  لع، لو    قنود ثجار ة جديدة في األسواس الزراعية 

. وثؤدح هذه التداانر ملت ثعتن   سللواس األغذتة الدولية، وىلت افتللرار خصللوصللا  بالبطدان  2020في عا  
م  الم م ثعز ز شلللللفا ية األسلللللواس وىثا ة المعطومات ع  المةلللللتوردة الصلللللا ية لوغذتة. وفي هذا الةلللللياس، 

  تاف األسواس عطت نتاس  وسم، كما  ن م  الم م  ن ثعم  الح ومات عطت ثجنب الشراف ادافم ال طم. و 
ن ن ا  المعطومات المتعطقة باألسللللللللواس الزراعية مثال جند في هذا الصللللللللدد. ور ت  ن  الموظفة المةللللللللؤولة  

اتسللللتعانة بمقدمي الخدمات  دح لطجابحة، في م ار  سللللواس المعادن،  دت ملت ي ادةالتداانر المتخذة لطتصلللل 
المحطنن ، مما  فاد مجتمعات واقتصللادات التعدي  في البطدان المنتجة لطةللطم األسللاسللية. وسللي ون م  الم م 

تبنرة المتوقعة في المةلتقب  ي ادة ثمتن  الرواب  ان  قتاع التعدي  واتقتصلادات المحطية. وثتتطب الز ادة ال
 هافي التطب العالمي عطت التاقة اسلللللتثمارات تلللللخمة في قتاع التاقة، فولللللال  ع  نشلللللر جميم مصلللللادر 

مصللللللادر. ولذلع فإن ثعز ز الشللللللفا ية هذه اللتجنب اتفتقار ملت التاقة. متللللللافة ملت  لع، م  الم م ثنو م 
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ارمت ا وجميم الج ات الفاعطة في  سللللواس الةللللطم األسللللاسللللية مةلللليلة ثشللللم  سللللطةللللطة قيمة الةللللطم األسللللاسللللية  
المعنية، بما في  لع الح ومات ومؤسللةللات األعمال في البطدان المصللدرة والمةللتوردة عطت الةللواف، فوللال  
ع  مةللللللت طتي الةللللللطم األسللللللاسللللللية والمةللللللتثمر   فن ا. وفي هذا الةللللللياس، ت اد م  ثتبنق قواعد ومعاينر  

الةلللطم األسلللاسلللية وغنرها م  البطدان النامية ال نية بالموارد  الشلللفا ية، ليس في البطدان النامية المعتمدة عطت 
التي يِّورتد من ا مع م الةلللللللطم األسلللللللاسلللللللية ملت األسلللللللواس العالمية فحةلللللللب، ا   تولللللللا  في البطدان المتقدمة 
واتقتصلادات الناشلئة التي تقم فن ا مقر العديد م  الشلركات التي ث يم  عطت منتاو وثجارة الةلطم األسلاسية 

 الم.في الع

 المسائل التنظيمية -ثانياا  

 المداولت -ألف 

عِّقدت الدورة الثانية عشلللللرة تجتماع الخبراف المتعدد الةلللللنوات بشلللللين الةلللللطم األسلللللاسلللللية والتنمية  -17
 في قصر األمم بجنيف، بالحوور الفعطي والمشاركة ع  بعد. 2021شباط/فبراير  9و 8 يومي

 انتخاب أ ضاء المكتب -باء 
 م  جدول األعمال( 1)البند 

قرر اجتماع الخبراف المتعدد الةلللنوات بشلللين الةلللطم األسلللاسلللية والتنمية  ن ينتخب  عولللاف م تبه  -18
   ار/ 27المؤرخ  74/544بللللاثبللللاع مجراف الموافقللللة الصلللللللللللللللللامتللللة عمال  بللللي  للللا  مقرر الجمعيللللة العللللامللللة 

، انتخللب اجتمللاع الخبراف 2021ر شللللللللللللللبللاط/فبراي  2. ون را  لعللد  ورود  ح اعتراف بحطول 2020 مللار 
المتعدد الةلللللنوات الةلللللندة مارغار دا رويا دا سلللللنطفا ميزاثا ) ن وت( ربيةلللللة، والةلللللندة لنتيةللللليا دو  سلللللانتو  

 مقررة. -ماران نطو )البراي  ( ناببة لطربيةة 

 إقرار جدول األ مال وتنظيم العمل -جيم 
 م  جدول اتعمال( 2)البند 

اف المتعدد الةنوات بشين الةطم األساسية والتنمية مقرار جدول األعمال المؤق  قرر اجتماع الخبر  -19
(، باثباع مجراف الموافقة الصلللللللامتة عمال  بي  ا  مقرر الجمعية TD/B/C.I/MEM.2/48/Rev.1لطدورة )

 شللللللللللللللبلللللاط/ 2. ون را  لعلللللد  ورود  ح اعتراف  تت 2020  ار/ملللللار   27المؤرخ  74/544العلللللاملللللة 
 قد كان جدول األعمال كاآلثي:، ف2021 فبراير

 انتخاب  عواف الم تب. -1

 مقرار جدول األعمال وثن يم العم . -2

 التتورات األخنرة والتحدتات والفرص في  سواس الةطم األساسية. -3

 ي ادة الشفا ية في  سواس الةطم األساسية. -4

 اعتماد ثقر ر اتجتماع. -5
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 نتائج الدورة -دال 

 شللللللللللباط/ 8اجتماع الخبراف المتعدد الةللللللللللنوات، في جطةللللللللللته العامة اتفتتا ية المعقودة في اثفق  -20
 ، عطت  ن ثِّعدج الربيةة موجزا  لطمناقشات.2021 فبراير

 ا تماد تقرير الجتماع -هاء 
 م  جدول األعمال( 5)البند 

، لناببة  2021شلباط/فبراير   9  ن اجتماع الخبراف المتعدد الةلنوات، في جطةلته العامة الختامية في   - 21
، ثح  مشراق الربيةة، الصي ة الن ابية لتقر ر دورثه الثانية عشرة بعد انت اب ا.   - الربيةة   المقررة  ن ثِّعدت
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 المرفق

 *الحضور  

  ور الدورة ممثطو الدول التالية األعواف في األونتتاد: -1
 اتثحاد الروسي

 مرنوبيا
 مسبانيا

  ف انةتان
  لمانيا
 النونان
  ن وت

 باكةتان
 انما

 البراي  
 اربادو 
 البرث ال
 اطجي ا

 اوركننا فاسو
 اوروندح

 انرو
 ثركيا
 ثوغو

 الجزابر
 جم ور ة كور ا الشعبية الدتمقرا ية

 الجم ور ة الدومنني ية

 جم ور ة تو الدتمقرا ية الشعبية
 الجم ور ة العربية الةور ة

 جنوب الةودان
 جنبوثي

 دولة فطةتن 
 يمبااوح 

 سرح تنتا
 الةطفادور
 سطوفننيا
 الةودان
 سنرالنون 
 عمان
 غامبيا

 غواثيمات
 فانواثو
 الفطبن 

 البوليفار ة( -فنزو ال )جم ور ة 
 فنن  نا 

 كاياخةتان
 كمبودتا

 كوت دتفوار

 كولومبيا
 التون و
 التو  
 كننيا

 ليةوثو
 مالي
 مصر
 الم رب

 الم ةيع 
 مالوح 

 الممطتة العربية الةعودتة
الممطتللة المتحللدة لبر تللانيللا الع مت 

 و يرلندا الشمالية
 من وليا
 ميانمار
 نامنبيا
 ننبال

 نيجنر ا
 ال ند
هولندا

 

 وكان  المن مات الح ومية الدولية التالية ممثطة في الدورة: -2

 الصندوس المشتر  لطةطم األساسية
  مانة التمنول 

 األوروبياتثحاد 
 المن مة الدولية لطتاكاو
 مجطس الحبوب الدولي

 الفر ق الدولي لدراسة الرصاص والزنع
 فر ق الدراسة الدولي لطمتاط

__________ 

ثتوللللللللللللللم  قلللللللابملللللللة الحوللللللللللللللور هلللللللذه المشللللللللللللللللللللاركن  المةللللللللللللللجطن . ولال الع عطت قلللللللابملللللللة المشللللللللللللللللللللاركن ، ان ر الوريقلللللللة  *
TD/B/C.I/MEM.2/INF.12. 
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 من مة دول  فر جيا والبحر التار بي والمحي  ال اد 
 من مة التعاون والتنمية في المندان اتقتصادح

 من مة التعاون افسالمي
 البطدان المصدرة لطنف من مة 

 مركز الجنوب

 وكان  الوكاتت المتخصصة والمن مات المعنية التالية مِّمثطة  في الدورة: -3

 من مة األغذتة والزراعة لومم المتحدة
 من مة التجارة العالمية

 وكان  المن مات غنر الح ومية التالية ممثطة في الدورة: -4

 الفئة العامة

 الشب ة الدولية لتو ند ش ادات التعطيم العالي
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