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 الدورة الثالثة عشرة
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 جدول األعمال المؤقت -     أول   
 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسواق السلع األساسية. -3

 المسارات نحو التنويع االقتصادي في البلدان النامية المعتمدة على السلع األساسية. -4

 اعتماد تقرير االجتماع. -5

 شروح جدول األعمال المؤقت -       ثانيا   

 1البند   
 انتخاب أعضاء المكتب 

                                                                                           ي وصىىىى  ين ينتخب اجتماع الخبراء المتعدد السىىىنوات  شىىىين السىىىلع األسىىىاسىىىية والتنمية  اجتماع الخبراء  -1
        مقررا . -                                       المتعدد السنوات( رئيسا  ونائبا  للرئيس 

 
 TD/B/C.I/MEM.2/52 األمم المتحدة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General 

20 July 2022 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.I/MEM.2/52 

GE.22-11370 2 

 2البند   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

يرد جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة عشىىىىىىىىرة الجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىىىىنوات في الفصىىىىىىىىل   -2
األول أعاله، وفقا للمقرر الذي اتخذه مجلس التجارة والتنمية في دورته التنفيذية الحادية والسىىىىىىىىىبعين  شىىىىىىىىىين 

ة السىىىىىىىىنوات واجتماع الخبراء  الموافقة الرسىىىىىىىىمية على الموا ىىىىىىىىيع التي سىىىىىىىىتتناولعا اجتماعات الخبراء المتعدد
، 2022تشىىىرين األول/أكتوبر  12إلى  10                                     وسىىىي تاج الجتماع الخبراء ةالةة أيام، من   .( 1  يعقد كل سىىىنة الذي

                                                                                              إلنجاز أعماله. ويرد في مرفق هذه الوةيقة الجدول الزمني المؤقت للجلسىىىىىات التي سىىىىىت عقد على مد  األيام 
 جتماع  يسبوع على األقل.الثالةة. وسيتاج برنامج مفصل قبل بداية اال

 الوةائق
TD/B/C.I/MEM.2/52 جدول األعمال المؤقت وشروحه 

 3البند   
 التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسواق السلع األساسية

يتمثل الغرض من اجتماع الخبراء المتعدد السىىىىىىىىىىىىىنوات في رصىىىىىىىىىىىىىد االتجاهات األخيرة والتطورات   -3
سىىىىاسىىىىية والتحديات المطروحة والفرص المتاحة في هذه األسىىىىواق، مع إيالء الرئيسىىىىية في أسىىىىواق السىىىىلع األ

االهتمام الواجب لقطاعات السىىىىلع األسىىىىاسىىىىية لات األهمية للبلدان النامية المعتمدة على السىىىىلع األسىىىىاسىىىىية.  
                                                                                             وسىتسىمم مناقشىة هذه الموا ىيع، التي سىتشىمل عرو ىا  يقدمعا خبراء وخنيون وخبراء من المنظمات الدولية 

ات الصىىىىىلة والعيلات الدولية المعنية  السىىىىىلع األسىىىىىاسىىىىىية، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ل
بتزويد الدول األعضاء في األونكتاد  معلومات عن التطورات المعمة في قطاعات السلع األساسية وأسواقعا 

 الرئيسية من منظور إنمائي.

 Recent developments, challengesمذكرة  عنوان " ولتيسىىىىير المناقشىىىىة، أعدت أمانة األونكتاد   -4

and opportunities in commodity markets  التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسىىىىىىىىىواق  "
                                                                                              السىلع األسىاسىية(. وتتضىمن المذكرة عر ىا  للتطورات األخيرة في األسىواق الرئيسىية للسىلع األسىاسىية وتحليال  

. وبشىىىىكل 2021و  2020اهات التي شىىىىعدتعا أسىىىىعار السىىىىلع األسىىىىاسىىىىية في للعوامل التي أسىىىىعمت في االتج
عىام، نجمىت تقلبىات األسىىىىىىىىىىىىىىعىار عن عوامىل متصىىىىىىىىىىىىىىلىة  ىالعرض، والطلىب، وتغير المخزونىات، وعىدم اليقين 
السىياسىي، إلى جانب الجائحة والنزاعات الدائرة في مختلا المناخق. وتتناول المذكرة  الدرب  عق قضىايا  

لمتصىلة  التغيرات الكبر  في األسىعار التي شىعدها  عق أسىواق السىلع األسىاسىية، وتقدم السىياسىات العامة ا
توصىىىىىيات بتنفيذ سىىىىىياسىىىىىات يمكن أن تسىىىىىاعد البلدان النامية المعتمدة على السىىىىىلع األسىىىىىاسىىىىىية في الحد من 

                                                                   تعر  عا لتقل بات األسعار وفي تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

 تشىىىىىىرين األول/ 12                                            ت  شىىىىىىين هذا البند من جدول األعمال، سىىىىىىي خصىىىىىى  يوم وفي إخار المداوال -5
                                                                           لتناول السىىىىىىىىىلع األسىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىية. وسىىىىىىىىىت عقد خالل هذا اليوم جلسىىىىىىىىىتان، تتناول األولى الخيزران،   2022أكتوبر  
إلى   00/15، في حين تتناول الثانية الفوسىىىىىىىفات، من السىىىىىىىاعة  00/13إلى السىىىىىىىاعة   00/10السىىىىىىىاعة   من

  .30/17الساعة 

  

 1) TD/B/EX(71)/3. 
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تكشىىا الجلسىىة األولى مختلا جوانب سىىلسىىلة ييمة الخيزران التي تتسىىم  األهمية في مجال وسىىتسىى  -6
التنمية،  ما في للك فرص إ ىىىىىىىىىىىىىىافة القيمة خيما يتعلق  الخيزران الخامت والتحديات التي تعترض المعالجة 

زران في التخفيف من النعىائيىة للخيزران في البلىدان النىاميىةت ومزايىا الخيزران  ىاعتبىاره مىادة بنىاءت ودور الخي 
آةار تغير المناخ. وبغرض إةراء المناقشىىىىىات  شىىىىىين الخيارات المتاحة في مضىىىىىمار السىىىىىياسىىىىىة العامة لتنمية 
قطاع الخزيران، سىيتقاسىم المشىاركون الخبرات المكتسىبة والدروب المسىتفادة. وسىتضىم حلقة تحاور مشىاركين 

 ن فيعم مسىىؤولون حكوميون من الدول األعضىىاء والجعات من البلدان المنتجة والبلدان المسىىتوردة للخيزران،  م 
 صاحبة المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وسىىىىىىىىىتتناول الجلسىىىىىىىىىة الثانية مختلا جوانب العالقة بين الفوسىىىىىىىىىفات والتنمية. وسىىىىىىىىىتبدأ الجلسىىىىىىىىىة   -7
مرتبطة  صىىناعة  اسىىتعراض آفاق إنتاا الفوسىىفات واسىىتعالكه، يلي للك مناقشىىة  عق المسىىائل الحاسىىمة ال

الفوسىفات في البلدان النامية، مثل التحديات التي يواجععا المزارعون في الحصىول على األسىمدة في البلدان 
المنتجة للفوسىىىىفات في أفريقيات والصىىىىعوبات التي تعترض زيادة إنتاا الفوسىىىىفات في البلدان الناميةت والدور 

قة الخضراء. وستضم حلقة تحاور مشاركين من البلدان الذي يمكن أن يؤديه الفوسفات في التحول إلى الطا
المنتجة للفسىىىىىىىىىىفات والبلدان لات الولوا المحدود إلى األسىىىىىىىىىىمدة،  من فيعم مسىىىىىىىىىىؤولون حكوميون من الدول  

 األعضاء والجعات صاحبة المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 الوةائق
TD/B/C.I/MEM.2/54 Recent developments, challenges and opportunities 

in commodity markets 

 4البند    
 المسارات نحو التنوع القتصادي في البلدان النامية المعتمدة على السلع األساسية 

سىتسىتكشىا الدورة الثالثة عشىرة الجتماع الخبراء المتعدد السىنوات المكونات الرئيسىية السىتراتيجية  -8
 ناجحة في إندونيسيا وكوستاريكا وماليزيا.تنويع ناجحة تستند إلى التجارب ال

 Pathways to economic“  وتيسىىىىىىىىىىىىىىيرا للمنىىاقشىىىىىىىىىىىىىىىة، أعىىدت أمىىانىىة األونكتىىاد مىىذكرة معنونىىة -9

diversification in commodity-dependent developing countries”   المسىىارات نحو التنويع 
                                            ة(. وتفيد المذكرة  ين عددا قليال  من البلدان االقتصىىىىىادي في البلدان النامية المعتمدة على السىىىىىلع األسىىىىىاسىىىىىي 

                                                                                       النامية تمكن من اإلفالت من فخ االعتماد على السىىىىىىلع األسىىىىىىاسىىىىىىية وتنويع اقتصىىىىىىاداتعا. وتتضىىىىىىمن تحليال  
للمكونات الرئيسىىىىىىىية السىىىىىىىتراتيجية تنويع ناجحة، اسىىىىىىىتنادا إلى التجارب المكتسىىىىىىىبة في  عق البلدان. وتؤكد  

قوية والتكامل اإلقليمي والتعاون الدولي  ىىىمن عناصىىىر اسىىىتراتيجية تنويع ناجحة.  أهمية القيادة السىىىياسىىىية ال
وباإل ىافة إلى للك، تبرز المذكرة عائقا رئيسىيا أمام التنويع االقتصىادي، وهو تصىاعد التعريفات الجمركية، 

األولية التي  الذي يحدث عندما تكون تعريفات االسىىىىتيراد أعلى  النسىىىىبة للسىىىىلع المجعزة منعا  النسىىىىبة للسىىىىلع
                                                                                                ت سىتخدم إلنتاا هذه السىلع. وتصىاعد التعريفات الجمركية الذي يمثل سىمة من سىمات النظم التجارية للبلدان 
.  ( 2  المتقدمة النمو والبلدان النامية على السىىىىىىىواء أكثر انتشىىىىىىىارا في قطاع التصىىىىىىىنيع منه في القطاع الزراعي

تصىىىنيع عامال من العوامل التي تسىىىعم في تراجع ويمكن أن يشىىىكل تصىىىاعد التعريفات الجمركية في قطاع ال
التصىىىىىىنيع، ويمثل عقبة أمام تنويع الصىىىىىىادرات. زد على للك أن الذروات التعريفية التي كالبا ما تتركز في  

 السلع الزراعية مثل المنتجات الغذائية يمكن أن تحد أيضا من نطاق تنويع الصادرات.

  

 2) UNCTAD, 2022, Key Statistics and Trends in Trade Policy 2021 (Geneva). 
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 الوةائق
TD/B/C.I/MEM.2/53 Pathways to economic diversification in commodity- 

dependent developing countries 

 6البند   
 اعتماد تقرير الجتماع 

                                                                                          سىىىىىىىىىىىىىىي قىد م تقرير اجتمىاع الخبراء المتعىدد السىىىىىىىىىىىىىىنوات إلى لجنىة التجىارة والتنميىة في دورتعىا المقبلىة.  -10
إشىىىىىىىىىىىىرات الرئيس، التقرير النعائي عقب                        المقرر  ين ي عد ، تحت   -يود االجتماع أن ييلن لنائب الرئيس   وقد

 اختتام االجتماع.

 

 إسهامات الخبراء: التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسواق السلع األساسية

                                                                                               ي شىج ع الخبراء الذين ت عي  نعم الدول األعضىاء على تقديم ورقات موجزة  نحو خمس صىفحات( مسىاهمة  منعم 
  السىىىىىنوات. وينبغي تقديم هذه الورقات إلى أمانة األونكتاد قبل انعقاد االجتماع. في أعمال اجتماع الخبراء المتعدد  

                                                                                                        وسىىىىىىىىتتاج الورقات في االجتماع  الشىىىىىىىىكل واللغة اللذي ن تر د بعما. ويمكن أن تعالج الورقات، التي ينبغي أن تكون 
                                                                      مستندة إلى تجارب الخبراء، مو وعا  واحدا  أو أكثر من الموا يع التالية:

ي القو  المحركة التجاهات األسعار التي شعدتعا أسواق السلع األساسية في السنوات ما ه  أ( 
وما هي الفرص والتحديات التي تطرحعا هذه االتجاهات أمام البلدان النامية المعتمدة على السىىىىىىلع األخيرة؟  
 األساسية؟

               اما  إيجابيا   ما هي الظروت التي يمكن في ظلعا أن تسىىىىىىىعم التجارة في السىىىىىىىلع األولية إسىىىىىىىع  ب( 
 التنمية؟ في

 ما هي اآلليات التي تسمم للسلع األولية بتعزيز التجارة والمساهمة في التنمية المستدامة؟  ا( 

ما هي خيارات السىىياسىىة العامة المتاحة أمام البلدان النامية المعتمدة على السىىلع األسىىاسىىية    د( 
 ؟2030لتحقيق أهدات التنمية المستدامة  حلول عام 

                                                       ول على مزيد من المعلومات، ي رجى االتصال  الجعة التالية:وللحص

Janvier Nkurunziza  

Chief, Commodity Research and Analysis Section, Commodities Branch 

UNCTAD 

 E.9018, Palais des Nations  

CH-1211 Geneva 10 
 41 22 917 4546العاتا: 
 janvier.nkurunziza@unctad.org البريد اإللكتروني:

 

mailto:janvier.nkurunziza@unctad.org
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 المرفق

اجتماع الخبراء المتعدد السننننوات بشنننأن السنننلع األسننناسنننية والتنمية  الدورة   
 الثالثة عشرة: الجدول الزمني المؤقت

 

 االةنين،  
   تشرين األول/أكتوبر  10

 الثالةاء،  
   تشرين األول/أكتوبر  11

 األربعاء،  
 تشرين األول/أكتوبر  12

 الجلسة العامة االفتتاحية 13/ 00- 10/ 00    

 االفتتاحيةالبيانات  

 انتخاب أعضاء المكتب -1البند  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -2البند  

  التطورات األخيرة والتحىىديىىات والفرص   - 3البنىىد  
 في أسواق السلع األساسية

 السلع األساسية الغذائية والزراعية •

 المعادن، والخامات، والفلزات •

  الطىىاقىىة: النفخ الخىىام، والغىىاز الطبيعي،  •
 المتجددةوالفحم، والطاقة  

المسىىىىىارات نحو التنوع االقتصىىىىىادي   -4البند  
في البلىىىدان النىىىاميىىىة المعتمىىىدة على السىىىىىىىىىىىىىىلع  

 األساسية

الىىجىىلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  3الىىبىىنىىىىىىىد   تىىىىىىىا ىىع:   ،
 المخصصة للخيزران

الىىجىىلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  3الىىبىىنىىىىىىىد   ، تا ع4البند   ، تا ع3البند   17/ 30- 15/ 00 تىىىىىىىا ىىع:   ،
 المخصصة للفسفات

 الجلسة العامة الختامية تا ع،  4البند   ، تا ع3البند   18/ 00- 17/ 30

 اعتماد تقرير االجتماع -6البند  
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