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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة الرابعة
   ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  ألونكتاد الثالثةتشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل ا

         تقرير توليفي عن تنفيذ أحكـام اتفـاق أكـرا املتعلقـة بالـسلع                  
   ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨: األساسية

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
ُيلخص هذا التقرير أهم النتائج اليت حققتها أمانة األونكتاد يف تنفيذها أحكـام               

، ١٨٣، و٩٨، و٩٣-٩١ بالسلع األساسية والواردة يف الفقرات اتفاق أكرا املتعلقة حتديداً
  .٢٠٨و

، فـإن   )وجهود وكـاالت أخـرى    (وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا األمانة          
فالتعّرض لتقلب األسعار، ووجود نقاط ضـعف  . إشكالية السلع األساسية ما زالت قائمة   

      مـن ( بلد من البلدان الناميـة       ١٠٠هيكلية ومؤسسية، وتدابري دعم مشّوهة للتجارة يف        
 يف املائة من حـصائلها      ٦٠تعتمد على السلع األساسية بنسبة ال تقل عن         )  بلداً ١٥٠ بني

اخلارجية، ُتهّمش بصورة متزايدة مشاركة هذه البلدان يف التجارة الدولية وحتول دون جين 
يقية للسلع األساسية   وُيضاف إىل ذلك أن اخنفاض األسعار احلق      . فوائد من هذه املشاركة   

على املدى الطويل، على الرغم من حدوث طفرات دورية من ارتفاع األسعار، ميـارس              
ضغطاً على هوامش املنتجني من حيث التكلفة والسعر وُيضعف معدالت التبادل التجاري            
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وحيد هذا األمر، هو اآلخر، من القدرة التنافسية ومن منـو إنـشاء             . لالقتصادات الوطنية 
يع يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، كما حيد يف الوقت نفسه مـن                املشار

  .فرص التنمية واالستثمار يف األجزاء املُرحبة من السالسل العاملية للسلع األساسية
 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة            نتائج وقد اعترفت   

 هبذه اإلشكالية املستوِطنة اليت     - والية الدوحة ومنار الدوحة      -) األونكتاد الثالث عشر  (
تعيد تأكيد اتفاق أكرا وتبين عليه، وال يزال هذا االتفـاق           "فهي  . تعانيها السلع األساسية  

دعم قطاعات السلع األساسية بإحداث  " بويتضمن اتفاق أكرا نفسه تعهداً ". صاحلاً وهاماً
  ".ام واخلاص، وزيادة القيمة املضافة والتنويعزيادة جوهرية يف االستثمار الع

     وقد واظبت األمانة، خالل السنوات األربع اليت نفذت فيها اتفاق أكـرا مـن               
، على مساعدة البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية يف         ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨ عام

لسلع األساسية وتعزيز التعاون حتسني قدراهتا من أجل تسخري مكتسباهتا اإلمنائية من جتارة ا  
احلكومي الدويل للتصدي ملشاكل التجارة والتنمية املرتبطة باقتصاد السلع األساسية، مبا يف            
ذلك أزمة الغذاء واحلد من الفقر، وحرصت، يف الوقت ذاته، على ضمان املزيد من التآزر               

  .بني أركان عمل األونكتاد الثالثة
 أي البحث   -جنزته األمانة يف إطار األركان الثالثة       ويعرض هذا التقرير أهم ما أ       

 يف جمال التجـارة يف الـسلع األساسـية    -والتطوير، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين     
  .والتنمية خالل تنفيذ اتفاق أكرا
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  مقدمة    

يف اتفاق أكـرا    ) األونكتاد الثاين عشر  (اعتمد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -١
وتضمن اتفاق أكرا، للمرة    . ٢٠٠٨أبريل  /دورته الثانية عشرة اليت ُعقدت يف غانا يف نيسان        

ؤسـسية  امل  البنية األوىل منذ سنوات عديدة، برنامج عمل شامالً، مبا يف ذلك إعادة تشكيل           
  .لألمانة يف جمايل جتارة السلع األساسية والتنمية

 بالتعـاون  -أكيد الدور املركزي لألونكتاد  من اتفاق أكرا، ت   ٩١وأُعيد، يف الفقرة      -٢
 يف معاجلة مشكالت التجارة     -مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية الرئيسية ذات الصلة         

وُحثت األمانة علـى    . والتنمية املرتبطة باقتصاد السلع األساسية، مبا يف ذلك احلد من الفقر          
ألساسية، مع التركيز بوجه خاص على      رصد التطورات والتحديات يف مجيع أسواق السلع ا       

  .الزراعة واحلراجة ومصائد األمساك واملعادن والفلزات والنفط والغاز

وأنشأ اتفاق أكرا، على مدى فترة أربع سنوات، اجتماعاً خاصاً بالسلع األساسـية               -٣
هو اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالسلع األساسـية والتنميـة، لُيعقـد يف كنـف             

للتصدي للمـشكالت   " خيارات عملية ونتائج قابلة للتنفيذ    "طرح  باألمانة   وأناط. األونكتاد
القدمية العهد القائمة يف جمايل جتارة السلع األساسية والتنمية، فضالً عن ضـمان مكاسـب               

  .إمنائية من اقتصاد السلع األساسية

لدويل وبناء توافـق اآلراء     تعزيز التعاون احلكومي ا   باألمانة  اتفاق أكرا أيضاً    وأناط    -٤
إدماج سياسات السلع األساسية يف مجيع االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة             )أ(بشأن  

السياسات املتصلة بالتجارة ووسـائل      )ب( استراتيجيات احلد من الفقر؛      والدولية، مبا فيها  
ية واالستثمار  سياسات متويل السلع األساس    )ج(معاجلة املشكالت املتصلة بالسلع األساسية؛      

  .سلع األساسية وآفاق وفرص التنمية وتعززهااليت تقود وتعزز التجارة القائمة على ال

وقام األمني العام لألمم املتحدة، كخطوة أوىل حنو تنفيذ الوالية الشاملة بشأن جتارة               -٥
 -قائمة  يف حدود املوارد ال-السابق (السلع األساسية والتنمية، بتحويل فرع السلع األساسية   

إىل وحدة مستقلة ذاتياً هي الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، تتبع مباشرة األمني العام              
  .)١(لألونكتاد

ويتضمن هذا التقرير التوليفي أهم ما أجنزته األمانة خالل تنفيذ األحكـام املتـصلة                -٦
ويشري . ٢٠١٢ عام    إىل ٢٠٠٨بالسلع األساسية من اتفاق أكرا خالل الفترة املمتدة من عام           

 اإلدارية اهلامة اليت أُدخلت على اإلطار املؤسسي لتمكني األمانـة           اإلصالحاتيف البداية إىل    
ويعرض باختصار، بعد ذلك، . من تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة بالسلع األساسية والتجارة

__________ 

 .١٨٣اتفاق أكرا، الفقرة  )١(
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حليل، وبناء توافـق     البحث والت  -ما حققته من نتائج يف إطار أركان عمل األونكتاد الثالثة           
  .اآلراء على املستوى احلكومي الدويل، والتعاون التقين

  إصالح اإلدارة  -أوالً  

حتويل فـرع   " من اتفاق أكرا، على      ١٨٣ُيحث األمني العام لألونكتاد، يف الفقرة         -٧
د السلع األساسية القائم إىل وحدة مستقلة تتبع مباشرة األمني العام لألونكتاد، يف نطاق املوار             

وينبغي أن ُتسهم هذه الوحدة على حنو أكثر فعالية، بفضل إرشادات وقيادة األمني             ". "املتاحة
العام لألونكتاد، يف جهود البلدان النامية الرامية إىل وضع استراتيجيات وسياسات تستجيب            

  ".للتحديات اليت تشهدها أسواق السلع األساسية والفرص اليت تتيحها

ّول فرع السلع األساسية الـسابق، ضـمن    من اتفاق أكرا، حُ   ١٨٣ وعمالً بالفقرة   -٨
نطاق املوارد القائمة، إىل وحدة مستقلة ذاتياً، هي الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، يف    

وتتبع هذه الوحدة مباشرة األمني العام لألونكتاد، وقد أسهمت على          . )٢(٢٠٠٨يوليه  /متوز
ضل إرشادات األمني العام لألونكتاد وقيادته، يف جهـود         مدى السنوات األربع املاضية، بف    

البلدان النامية الرامية إىل وضع استراتيجيات وسياسات تستجيب للتحديات اليت تـشهدها            
  .أسواق السلع األساسية والفرص اليت تتيحها

لربنامج السلع األساسية بنـاًء     ) TD/B/WP/213( مستقل   معمقوعقب إجراء تقييم      -٩
 الفرقة العاملة املعنية باخلطة املتوسطة األجل وامليزانية الربناجميـة يف دورهتـا             على طلب من  

  .)٣(التاسعة واألربعني، استجابت األمانة للنتائج والتوصيات اليت متخض عنها تقرير التقييم

بضرورة إعادة تنظيم الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية        يف ردها   وأقرت اإلدارة     -١٠
يد األونكتاد دوره القيادي يف جمال السلع األساسية، وذلك بتعزيز أنشطة البحث            كيما يستع 

 بواسطة اآللية احلكوميـة     -والتحليل، واالضطالع بدور استباقي أكرب يف بناء توافق اآلراء          
 وبتقدمي مزيد من املساعدة التقنية املركّـزة        -الدولية ومنتديات أصحاب املصلحة املتعددين      

  . عمله التحليليباالستناد إىل

ويف هذا السياق، أعاد األمني العام هيكلة الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسـية،               -١١
أحدمها ُيعـىن   : وذلك بتجميع مجيع األنشطة املتعلقة بالسلع األساسية ضمن قسمني رئيسيني         

الجتـاهني  ويقتضي التآزر يف ا   . بالبحث والتحليل، واآلخر ُيعىن بتنفيذ السياسات وبالتواصل      
بني هذين القسمني أن يرفد البحث والتحليل أنشطة التعاون التقين، مبـا يف ذلـك متويـل                 

  .املشاريع املمّولة من اجلهات املاحنة، وأن ُيعزز الشراكات من خالل بناء توافق اآلراء

__________ 

 .١٨٣اتفاق أكرا، الفقرة  )٢(
)٣( Management response to the in-depth external evaluation of UNCTAD’s commodities programme 

(TD/B/WP(53)/CRP.1). 
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  البحث والتحليل  -ثانياً  

املعين بالـسلع   املسامهات يف اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل املتعدد السنوات             
  ٢٠١٢-٢٠٠٨: األساسية والتنمية

 من اتفاق أكرا، قام جملس التجارة والتنمية، يف دورته اخلامـسة   ٢٠٨لفقرة  عمالً با   -١٢
، بإنشاء اجتماع اخلـرباء  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل  ١٥واخلمسني املعقودة يف الفترة من      

يف هذه  أيضاً  حّدد جملس التجارة والتنمية     و. املتعدد السنوات املعين بالسلع األساسية والتنمية     
      إىل ٢٠٠٨الدورة مواضيع واختصاصات كل دورة من دورات اجتماع اخلرباء مـن عـام              

وقامت اجتماعات اخلرباء، عالوة على معاجلة املواضيع املتفق عليها مسبقاً،          . )٤(٢٠١٢ عام
 واجتاهـات أسـعار الـسلع       باستعراض حالة أسواق السلع األساسية والصورة املرتقبة هلا،       

األساسية والتنمية يف قطاعي األغذية والطاقة، والتحديات والفرص الناشئة يف مجيع قطاعات            
وأعدت األمانة لكل اجتماع من اجتماعات اخلـرباء، وثـائق معلومـات       . السلع األساسية 

عمـل   واسُتكملت هذه الوثائق بورقات. أساسية لتيسري مناقشة املواضيع من حيث املضمون    
وُتعرض أدناه أهم املواضيع املعاجلَة يف اجتماعات اخلرباء اليت ُعقدت          . وعروض قدمها خرباء  

  .خالل فترة تنفيذ اتفاق أكرا

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧-٦: اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  )أ(  

ُعقدت الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن الـسلع األساسـية               -١٣
وأعدت األمانـة ثـالث مـذكرات       . ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٧ و ٦تنمية يف جنيف يومي     وال

: التطورات اليت شهدهتا أسواق السلع األساسية مـؤخراً ) أ: (معلومات أساسية تغطي ما يلي  
إدماج سياسات السلع األساسـية يف      ) ب(؛  (TD/B/C.I/MEM.2/2)االجتاهات والتحديات   

التجارب الناجحـة والـشفافية واملـساءلة       :  واحلد من الفقر   االستراتيجيات املتعلقة بالتنمية  
(TD/B/C.I/MEM.2/3)  تيسري اجلهـود الـيت     : مواجهة تقلبات أسعار السلع األساسية    ) ج(؛

واسُتكملت . (TD/B/C.I/MEM.2/4)تبذهلا البلدان النامية ملواجهة التحديات واغتنام الفرص        
 موضوعية وعرضاً قدمها خرباء حضروا      عمل  ورقة ٢٣    بمذكرات املعلومات األساسية هذه     

  .)٥(االجتماع

. اليت جـرت يف اجتمـاع اخلـرباء       نية  فالرت الوثائق والعروض املناقشات     وقد أثْ   -١٤
 فضالً عن القضايا    ،واستعرض اخلرباء دورات االزدهار والكساد اليت شهدهتا السلع األساسية        

ومـن تلـك    . اشئة املصّدرة للسلع األساسـية    القدمية العهد اليت تواجهها البلدان النامية والن      
__________ 

 ).TD/B/55/9(اختصاصات اجتماعات اخلرباء األحادية واملتعددة السنوات  )٤(
ورقات العمل والعروض متاحة يف املوقع  )٥(

http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4791&lang=1. 
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الـسلع  واإلدارة الرشيدة إليـرادات     التحديات املتعلقة باالقتصاد الكلي     ) أ(القضايا ما يلي    
التقلب الكبري يف أسعار السلع األساسية واجتاهها التارخيي إىل االخنفـاض؛           ) ب(األساسية؛  

ي السلع األساسية بالصدمات الناشـئة      عدم التنوع يف التجارة، مما يزيد من تأثر مصّدر         )ج(
احلواجز التجارية، ومنها تصاعد التعريفات اجلمركية والـذروات        ) د(عن األسعار الدولية؛    

هة للسوق فيما بـني     اإلعانات املشوِّ ) ه( التعريفية على املنتجات اجملّهزة من البلدان النامية؛      
القيمة، مما يضر بسلطة صغار املنتجني      اختالل القوى يف إدارة سالسل      ) و(البلدان املتقدمة؛   

القيود املتصلة بالعرض، مبا يف ذلك ارتفاع تكاليف النقل         ) ز(يف مواجهة الشركات الكربى؛     
  .يف البلدان النامية غري الساحلية والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، وضعف الروابط االقتصادية

عن اجتماع اخلرباء عقـب انتـهاء        )TD/B/C.1/MEM.2/5(وأعدت األمانة تقريراً      -١٥
االجتماع وقدمت هذا التقرير إىل الدورة الثانية للجنة التجارة والتنمية اليت ُعقدت يف جنيف              

  .٢٠١٠مايو /أيار ٧ إىل ٣ من

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٥-٢٣: اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  )ب(  
ات بـشأن الـسلع األساسـية       ُعقدت الدورة الثانية الجتماع اخلرباء املتعدد السنو        -١٦

وأعدت األمانة، حسب املطلـوب،     . ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٥ و ٢٤والتنمية يف جنيف يومي     
التطورات اليت حصلت يف األسواق الرئيـسية       ) أ( :أربع مذكرات معلومات أساسية تناولت    

معاجلـة   )ب(؛  )TD/B/C.1/MEM.2/7(االجتاهـات والتحـديات     : للسلع األساسية مؤخراً  
 ؛)TD/B/C.1/MEM.2/9(السلع األساسية من خالل السياسات ذات الصلة بالتجارة         إشكالية  

اآلثار على أمن الطاقة واألمن الغـذائي       : مصفوفة الطاقة يف املستقبل والطاقة املتجددة      )ج(
)TD/B/C.1/MEM.2/8(؛) إمكانية حصول البلدان املعتمدة على السلع األساسـية علـى           )د

وأعد أيـضاً خـرباء حـضروا       ). TD/B/C.1/MEM.2/10(ألساسية  التمويل يف جمال السلع ا    
   .)٦( وعرضاً عمل ورقة١٤االجتماع 

 قـضايا رئيـسية تتعلـق       ، خالل االجتماع الذي استغرق يـومني      ،وحبث اخلرباء   -١٧
 ومنها دورات االزدهار والكساد،     ،بالتطورات والتحديات يف جتارة السلع األساسية والتنمية      

 أسواق السلع األساسية، إذ أصبحت بعـض        )financialization (لةَوْملعاملية وأَ واألزمة املالية ا  
وتعّمـق  . أسواق السلع األساسية املتخصصة حتظى بشعبية كصنف من أصناف األصـول           

االجتماع أيضاً يف درس تأثري األزمة املالية العاملية على تقلب األسعار واألسواق، وتـدهور              
  .مة الديون وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقةمعدالت التبادل التجاري، وأز

) TD/B/C.1/MEM.2/11(وأعدت األمانة، بعد اجتماع اخلرباء، تقريراً عن االجتماع           -١٨
  . ٢٠١٠أبريل /نيسان ٩ جلنة التجارة والتنمية يف  اجتماعوقدمته إىل

__________ 

ورقات العمل والعروض متاحة يف املوقع  )٦(
http://archive.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=5374&lang=1. 
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  ٢٠١١مارس /آذار ٢٥-٢٤: اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  )ج(  
الدورة الثالثة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن الـسلع األساسـية            ُعقدت    -١٩

وقام اخلرباء، خالل هذه الـدورة،      . ٢٠١١مارس  /آذار ٢٥ و ٢٣والتنمية يف جنيف يومي     
التطورات والتحديات اليت تشهدها أسـواق الـسلع   ) أ(باستعراض ومعاجلة قضايا من بينها     

إجراءات السياسة العامة الرامية إىل التخفيف من تأثري        ) ب(احلالة الراهنة واآلفاق؛    : األساسية
التقلب الشديد يف األسعار ومستويات الدخل على البلدان املعتمدة على السلع األساسـية؛             

النهج اجلديدة حلل املشاكل املتصلة بالسلع األساسية على أساس إقامة شراكات فّعالـة              )ج(
  .بني أصحاب املصلحة املتعددين

دت األمانة ثالث مذكرات معلومات أساسية بشأن املواضـيع املتفـق عليهـا             وأع  -٢٠
االجتاهـات  : التطورات األخرية يف األسواق الرئيسية للسلع األساسـية       ) أ(مسبقاً، تناولت   

إجراءات السياسة العامة الرامية إىل التخفيف من      ) ب (؛)TD/B/C.1/MEM.2/13(والتحديات  
ار ومستويات الدخل على البلـدان املعتمـدة علـى الـسلع            تأثري التقلب الشديد يف األسع    

األساسية، وتيسري حتقيق قيمة مضافة وزيادة املشاركة يف سالسل قيم السلع األساسية من قبل 
النهج االبتكارية حلـل املـشاكل      ) ج(؛  )TD/B/C.1/MEM.2/14(البلدان املنتجة هلذه السلع     

اكات فعالة متعددة اجلهات صاحبة املـصلحة       املتصلة بالسلع األساسية على أساس إقامة شر      
)TD/B/C.1/MEM.2/15.(  

 ١٥وإىل جانب مذكرات املعلومات األساسية الثالث اليت أعدهتا األمانة، قدم خرباء              -٢١
 واألوسـاط   وتركزت العروض، وجلها مـن الـصناعة      . تناولت تلك املواضيع  عمل  ورقة  

ملستوى القطري ومستوى الصناعة يف جمـال       األكادميية وممثلي البلدان، على التجارب على ا      
  .)٧(معاجلة تقلب أسعار وأسواق السلع األساسية

) TD/B/C.1/18(وأعدت األمانة، عقب اجتماع اخلرباء، تقريراً عن هذا االجتمـاع             -٢٢
 ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٠ إىل   ٦وقدمته إىل الدورة الثالثة للجنة التجارة والتنمية اليت ُعقدت من           

  .يف جنيف

  ٢٠١٢يناير /كانون الثاين ٢٦-٢٥: اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  )د(  
ُعقدت الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن الـسلع األساسـية              -٢٣

وأعدت األمانـة مـذكريت     . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢٦ و ٢٥والتنمية يف جنيف يومي     
: رات األخرية يف األسواق الرئيسية للسلع األساسية      التطو) أ( :معلومات أساسية ومرفقاً هي   

استعراض ألنشطة األونكتاد الراميـة     ) ب(؛  )TD/B/C.1/MEM.2/19(االجتاهات والتحديات   
إىل مساعدة البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، مبا يف ذلك صغار منتجـي هـذه                

__________ 

تتاح قائمة كاملة بالوثائق والعروض يف املوقع  )٧(
http://archive.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5902&lang=1. 
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قطاع الـسلع األساسـية وتعزيـز        التصدي لتحديات     أجل السلع، يف جهودها املبذولة من    
؛           )TD/B/C.1/MEM.2/18( املكاسب اإلمنائية املتأتية من إنتاج وجتـارة الـسلع األساسـية          

استعراض ألنشطة األونكتاد الرامية إىل مساعدة البلدان النامية املعتمدة علـى الـسلع              )ج(
ذولة من أجـل التـصدي      األساسية، مبا يف ذلك صغار منتجي هذه السلع، يف جهودها املب          

لتحديات قطاع السلع األساسية وتعزيز املكاسب اإلمنائية املتأتية من إنتاج وجتـارة الـسلع              
  ).TD/B/C.1/MEM.2/18/Add.1( مرفق -األساسية 

 عرضـاً حـول     ١٤ب واسُتكملت مذكرات املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة          -٢٤
قطاعني العام واخلاص ووكاالت دولية وهيئات دوليـة        املواضيع املذكورة قدمها خرباء من ال     

وأعدت األمانة، عقب اجتماع اخلرباء، تقريراً عن هذا االجتماع         . )٨(معنية بالسلع األساسية  
)TD/B/C.1/MEM.2/20 (           سُيقدم إىل جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا الرابعة املقـرر عقـدها 
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦ إىل ١٢ من
وقد ُعقدت الدورة الرابعة عقب انعقاد املنتدى العاملي للسلع األساسـية مباشـرة               -٢٥

رت الوثـائق   وقد أثْ .  األمانة أيضاً  وهو منتدى نظمته  ) ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢٤-٢٣(
وتركزت . الرئيسية املشار إليها أعاله املناقشات اليت جرت يف الدورة بشأن خمتلف املواضيع           

التطورات والتحديات يف أسواق السلع األساسية، مـع         )أ( على قضايا منها     ذه املناقشات ه
التركيز على القضايا الناشئة، وما يترتب عليها من آثار على صعيد السياسات والتنمية، مثل              

البارزة يف القطاعات واألسواق السمات  )ب(وتغري املناخ، والتكنولوجيا؛ االقتصاد األخضر، 
اسية من منظور إمنائي يقوم على عروض رئيسية قـدمها حمللـون مـن      الرئيسية للسلع األس  

النهج اجلديدة حلل  )ج(الصناعة وممثلون عن منظمات دولية وهيئات معنية بالسلع األساسية؛       
املشكالت املتصلة بالسلع األساسية على أساس إقامة شراكات فعالة متعددة اجلهات صاحبة            

  .املصلحة
اً لتقييم الفرص والتحديات الناشئة من التطورات يف أسواق         ووفرت املناقشات إطار    -٢٦

السلع األساسية وأتاحت تكوين صورة عن االحتماالت املرتقبة للتطورات والتحديات الـيت            
  .ميكن أن تواجهها النامية املعتمدة على السلع األساسية يف املستقبل

تفاق أكرا، بعقد أربعـة      من ا  ٢٠٨وباختصار، قامت األمانة، عمالً بأحكام الفقرة         -٢٧
لتنمية يف الفتـرة املمتـدة مـن        اجتماعات خرباء متعددة السنوات بشأن السلع األساسية وا       

 مـذكرة معلومـات     ١٧وخالل هذه الفترة، أعدت األمانة      . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩ عام
البحوث نواتج   ١وتبني يف اجلدول    .  وعرضاً قدمها خرباء   فنية ورقة   ٥٨أساسية، إضافة إىل    

  .)٩(لرئيسية اليت أُعدت الجتماعات اخلرباءا
__________ 

الوثائق والعروض اخلاصة بالدورة الرابعة متاحة يف املوقع  )٨(
http://archive.unctad.org/templates/page.asp?intItemID=6241&lang=1. 

 . البيانات االفتتاحية والكلمات الرئيسية والعروض االستهاللية١ال يشمل اجلدول  )٩(
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  ١اجلدول 
نواتج البحوث الرئيسية اليت أعدت الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن الـسلع             

  ٢٠١٢-٢٠٠٨األساسية والتنمية 

  عدد وثائق البحث
  ∞اخلرباء  األونكتاد  السنة

٢٢  ٤  ٢٠٠٩  
١٤  ٥  ٢٠١٠  
١٥  ٤  ٢٠١١  
٧  ٤  ٢٠١٢  

  ٥٨  ١٧     اجملموع 
  .بيانات من األونكتادل  جتميع:املصدر
  . صفحات أو أكثر وثيقة حبث١٠تعترب الورقة التحليلية اليت تقع يف   ∞

  املسامهات يف قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بالسلع األساسية    
ة بالسلع  عالوة على األعمال البحثية والتحليلية اليت تضطلع هبا الوحدة اخلاصة املعني            -٢٨

األمانـة  فإن   السلع األساسية والتنمية،     بالتجارة يف األساسية حول القضايا الرئيسية املتصلة      
بدعم املداوالت املتعلقة بالسلع األساسية يف اجلمعية العامة، واملـسامهة يف الفـصول             ملزمة  

الة االقتصادية يف   احلاملتعلقة بقضايا السلع األساسية من التقارير السنوية لألمم املتحدة، ومنها           
، وبتقدمي تقرير   الدراسة االستقصائية للحالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل       و العامل وآفاقها 

رئيسي وورقات عمل ودراسات خمصصة حول القضايا التقليدية والقضايا املعاصرة املتعلقـة            
  .بالسلع األساسية

أن السلع األساسية، فـإن األمانـة    وعمالً بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بش        -٢٩
ملزمة بإعداد وتقدمي تقارير حتليلية مرة كل سنتني عن االجتاهات واالحتماالت العاملية للسلع             

وقد قامت األمانة، أثناء تنفيذ اتفاق أكرا،       . األساسية لتستعني هبا اجلمعية العامة يف مداوالهتا      
  .٢٠١١ واآلخر يف عام ٢٠٠٩ عام بإعداد وتقدمي تقريرين من هذا القبيل، أحدمها يف

  ٢٠٠٩:اجلمعية العامة    
           /متـوز ، أعـدت األمانـة يف       ٦١/١٩٠عمالً بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         -٣٠
 عن االجتاهات والتوقعات العاملية املتعلقـة بالـسلع       ) A/64/184( تقريراً حتليلياً    ٢٠٠٩ يوليه

من جدول  ) د(٥١بعة والستني للجمعية العامة يف إطار البند        األساسية وقدمته إىل الدورة الرا    
واستعرضت ). السلع األساسية : املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي    (األعمال املؤقت   
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الورقة التطورات اليت حتدث يف أسواق السلع األساسية، وأبرزت االخنفاض احلاد يف أسـعار              
 حداً خلمس سنوات مناللذين وضعا  االقتصادي،  لركوداألزمة الدولية وا    إثر السلع األساسية 

  .االزدهار
 الطلب، والعرض، واألسعار،    -وحللت ورقة اجلمعية العامة أيضاً أساسيات السوق          -٣١

 واحملافظـة علـى      حتديد األسعار، والقيمة املضافة     اليت تؤثر يف   -، وما إىل ذلك     تواملخزونا
ودعـت  . ة يف ضوء األزمة العاملية للغذاء والطاقة      العمالء، وإعادة تشكيل السياسات الوطني    

التوصيات اليت تضمنها التقرير بشأن السياسات إىل اعتماد مزيج مالئم من األدوات التنظيمية           
واألدوات القائمة على آلية السوق هبدف زرع الثقة وحتقيق االستقرار يف أسـواق الـسلع               

القضايا اهليكلية القتصاد السلع األساسـية يف       وتعترب السياسات اهلادفة إىل معاجلة      . األساسية
األجل األطول ودمج سياسات السلع األساسية يف سياسات أوسع للتنمية واحلد من الفقـر              

  . عناصر هامة يف هذا الشأن

  ٢٠١١: اجلمعية العامة    
 بشأن السلع األساسية، أعـد األونكتـاد يف         ٦٤/١٩٢عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٢
عن االجتاهات والتوقعات العامليـة املتعلقـة   ).A/66/207( تقريراً حتليلياً   ٢٠١١رب  سبتم/أيلول

من ) د(١٧بالسلع األساسية وقدمه إىل الدورة السادسة والستني للجمعية العامة يف إطار البند 
  .)١٠()السلع األساسية: املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي(جدول األعمال املؤقت 

حلالة العاملية للسلع األساسية والصورة املرتقبة      ذا التقرير حتليالت معمقة عن ا     ووفر ه   -٣٣
. يف أسعار السلع األساسـية واألسـواق      املفرط  هلا، مع التشديد بوجه خاص على التقلب        

املنتجـات  أسـعار  واستعرض األسواق العاملية للسلع األساسية يف ضوء االرتفاع الشديد يف  
اليت جتاوزت املستويات   ) النفط والغاز (نتجات الغذائية ومنتجات الطاقة     الزراعية الرئيسية وامل  
وساهم هذا االرتفاع الشديد ألسعار السلع األساسية       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨اليت بلغتها يف الفترة     

 فكـان لتـضخم     ،يف إحداث انتفاضات شعبية وأعمال شغب بشأن الغذاء يف بعض البلدان          
ويضاف إىل ذلك أن ارتفاع أسعار السلع       . السيئأثرمها  الطاقة  كلفة  أسعار األغذية وارتفاع    

من ذلـك مـثالً     (األساسية، الذي مل يسبق له مثيل، اجتذب دفقاً من املستثمرين املضاربني            
ط، وصناديق مؤشرات السلع األساسية وصناديق االستثمار املتـداول هبـا يف            صناديق التحوّ 

  .ي غذى املضاربةإىل أسواق السلع األساسية، األمر الذ) البورصة
ومن بني التوصيات اليت تضمنها التقرير أن تكون املبادرات العامليـة والـسياسات               -٣٤

الوطنية متناسقة وأن تتاح هلا املوارد وُتنفَّذ تنفيذاً فعاالً من أجل معاجلة املسائل احليوية الـيت                
وينبغي أن ترمـي    . اميةختص التجارة الدولية يف السلع األساسية وآفاق التنمية يف البلدان الن          

__________ 

)١٠( A/RES/64/192. 
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تدابري السياسات العامة إىل حتسني سري عمل األسواق وزيادة قدرة البلدان علـى مقاومـة               
  .االختالالت اخلارجية والصدمات والتقلبات يف األسعار واألسواق

  املسامهات يف التقرير املتعلق باحلالة االقتصادية العاملية وآفاقها    
األساسـية  األساسية يف األقسام املتعلقة بالسلع  بالسلع  نية  املع الوحدة اخلاصة    تساهم  -٣٥

. تقرير احلالة االقتصادية العاملية وآفاقها    من  غري النفطية من الفصول املتعلقة بالتجارة الدولية        
، قدمت األمانة مسامهات يف كل مـن الـسنوات   ٢٠١٢-٢٠٠٨وخالل فترة االستعراض    

منتجات الزراعية والغذائية الرئيسية واملنتجات الـصناعية       األربع املاضية حول احلالة العاملية لل     
  . )١١(غري النفطيةاألساسية والفلزات واملعادن الثمينة واملواد اخلام، أي السلع 

  التقارير الرئيسية، وورقات العمل، والدراسات املخصصة    
حليـل   من اتفاق أكرا، عززت األمانة دورها يف جمال البحث والت          ٩٢عمالً بالفقرة     -٣٦

بشأن السلع األساسية والقضايا املتصلة بالتجارة وذات األمهية للبلدان النامية املعتمدة علـى             
وتواصل التماس وتعزيز الشراكات مع املؤسـسات الفكريـة الرئيـسية           . السلع األساسية 

واألوساط األكادميية يف جمال البحوث، وتقوية هذه الشراكات من أجل تقدمي أكثر البحوث             
وترد فيما يلي مقتطفات من تقارير      . بشأن السلع األساسية والقضايا املتصلة بالتجارة     تطوراً  

  . خمتارة وورقات عمل ودراسات حتليلية

  تقرير األونكتاد عن السلع األساسية والتنمية: ٢٠١٢    
هـو  ) UNCTAD/SUC/2011/9 ( عن السلع األساسية والتنميـة      األونكتاد تقريرإن    -٣٧

ويقدم . يصدره األونكتاد مرتني يف السنة    الرئيسي عن السلع األساسية الذي      التقرير التحليلي   
األونكتاد فيه حتليالً جوهرياً متوازناً للقضايا اهلامة القائمة يف جتارة السلع األساسية والتنميـة         

املسح وقد حل التقرير حمل     . واملتعلقة بالطاقة والتعدين واملعادن والفلزات واألغذية والزراعة      
الذي كـان ُينـَشر بالتعـاون مـع     ) World Commodity Survey( املي للسلع األساسيةالع

Cyclope
)١٢(.  

__________ 

يف الفصل املتعلـق    )  من النص اإلنكليزي   ٥٨-٥١الصفحات  (القسم املتعلق بالسلع األساسية غري النفطية        )١١(
 متـاح يف    ٢٠١١ العاملية وآفاقها لعام     تقرير احلالة االقتصادية  من  ) الذي أعده األونكتاد  (بالتجارة الدولية   

 .http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2011wesp.pdfاملوقع التايل 
 .٢٠٠٣ يف عام املسح العاملي للسلع األساسيةصدرت الطبعة األخرية من  )١٢(
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  ٢٠١٢حالة االعتماد على السلع األساسية، : ٢٠١٢    
، الذي سيـصدر    ٢٠١٢حالة االعتماد على السلع األساسية،      يوفر التقرير املعنون      -٣٨

وتـصور  .  بلداً ناميـاً   ١٥٤لع األساسية يف    مرتني يف السنة، عرضاً عاماً للحالة املتصلة بالس       
العروض البيانية اآلفاق اإلقليمية والعاملية لالعتماد على السلع األساسية يف البلـدان الناميـة              

  . ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الفترة 

  احتمال إنشاء صناديق احتياطيات غذائية حلاالت الطوارئ: ٢٠١٢    
 إمكانات إنشاء احتياطيـات غذائيـة       ،عينهاتستكشف هذه الدراسة، اليت تأيت يف         -٣٩

وطنية وإقليمية حلاالت الطوارئ من أجل املساعدة على معاجلة مشكالت إمدادات األغذية            
وإنشاء احتياطيات غذائية أمر وجيه يف ضوء األزمة العاملية ألسعار األغذية   . يف البلدان الفقرية  

س احلاجة إليها يف حاالت العسر    توفري األغذية للمناطق اليت تكون بأم     يف  قوى السوق   وفشل  
واستعرضت هذه الورقة املخططات السابقة واملخططات اجلديدة القائمـة         . ونقص األغذية 

على الدروس املستخلصة، فضالً عن أساليب متويل االحتياطيات الغذائية لـضمان األمـن             
 مـن نقـص     ومن بني خيارات السياسة املتاحة للبلدان املنخفضة الدخل اليت تعاين         . الغذائي

األغذية زيادة االعتماد على اإلمدادات احمللية أو اإلقليمية وإنشاء احتياطيات عامة من السلع             
  . )١٣(الغذائية الرئيسية

  احملافظة على القيمة على النحو األمثل يف البلدان املضيفة: الصناعات االستخراجية: ٢٠١٢    
حتسني احملتوى احمللـي    على سبل   ) UNCTAD/SUC/2012/1(ركزت هذه الدراسة      -٤٠

للبلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعية يف تقدمي اخلدمة للشركات األجنبية العاملة يف الصناعات             
واستكشفت أيضاً التحديات والفرص القائمة يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية          . االستخراجية

وعرض التقرير جتارب ثالثـة     . ثلعلى القيمة على النحو األم     تحقيق قيمة مضافة واحملافظة   ل
بلدان غنية باملوارد الطبيعية يعترب فيها إنشاء إطار تنظيمي شرطاً مسبقاً لزيادة احملتوى احمللـي             

  .)١٤(يف الصناعات االستخراجية

هل حتّد احلواالت من شدة التأثر بتغريات املناخ يف بلدان غرب أفريقيا؟ أدلـة              : ٢٠١١    
   اإلحصائي للمقارنات الزمنيةاستخدام النموذجمستمدة من 

 هذه الورقة من الناحية التجريبية دور احلواالت يف التخفيف من تقلبات الناتج             حبثت  -٤١
الصدمات املتعلقة باألرصاد اجلوية    واحمللي اإلمجايل النامجة عن تغري معدالت هطول األمطار         

__________ 

ية والثقافية على حق الـشخص يف        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماع       ١١تنص املادة    )١٣(
-http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/sucودراسة األمانة متاحة على املوقع التـايل        . الغذاء الكايف 

miscDP03_en.pdf. 
)١٤( http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/suc2012d1_en.pdf. 
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إلحصائي للمقارنات  انموذج  الوأجرت، عن طريق استخدام     . الطبيعيةوغريها من الصدمات    
 حيـث كانـت   ٢٠٠٩ إىل عام ١٩٨٣حتليالً لستة بلدان يف غرب أفريقيا من عام         الزمنية،  

تدفقات احلواالت إىل هذه البلدان تتوقف إىل حد كبري على الصدمات االقتصادية يف البلدان              
القتصاد وتشري النتائج إىل أن احلواالت عنصر هام من عناصر االستقرار على صعيد ا            . املضيفة

  . )١٥(الكلي يف البلدان األشد تأثراً بتغري معدالت هطول األمطار

   األسعار يف األسواق العاملية للنب والكاكاو لتقلبإزالة األسباب األساسية : ٢٠١١    
ألسعار اثنتني من أهـم     التقلب املفرط   حبثت هذه الورقة من الناحية التجريبية أمناط          -٤٢

وتتسم كال السلعتني   . لذلك التقلب الكاكاو، واألسباب األساسية    السلع الرئيسية مها النب و    
. االقتصاديتني بأمهية جوهرية للكثري من البلدان النامية الفقرية املعتمدة على السلع األساسـية            

ن حتليل األسعار التارخيية أن تقلب أسعار النب كان غري متجانس أو أظهـر ردود فعـل                 وبّي
اآلثار اجلانبية ألسعار النفط يف أسواق الـنب        وقُّيمت أيضاً   . لسوقخمتلفة تبعاً لطبيعة صدمة ا    

وعلى الرغم من أن الدراسـة      . والكاكاو باستخدام منوذجي الدمج املشترك والعالقة السببية      
والكاكاو، فقـد   أثبتت وجود عالقة سببية يف األجل الطويل بني أسعار النفط وأسعار النب             

وبالتـايل، مـن   . ة توازن مع النفط يف األجـل الطويـل  عالقأقام  لكاكاو وحده   ُوجد أن ا  
األسعار وأن تعـاجل األطـر      خماطر  الضروري للغاية أن تتدبر البلدان املصدرة للكاكاو والنب         

  .)١٦(التنظيمية من أجل كبح تقلب األسعار واألسواق

  نظرة ُعجلى إىل السلع األساسية: ٢٠١٢-٢٠١١    
 جديد بدأ يصدره األونكتاد مرة كل ثالثة        منشور :جلى إىل السلع األساسية   نظرة عُ   -٤٣

عن السلع األساسـية    بيانات شاملة مصورة    وهو يوفر   . ٢٠١١مارس  /آذارأشهر ابتداًء من    
وجيمـع  . وقضايا السلع األساسية ذات األمهية البالغة للبلدان النامية املعتمدة على هذه السلع           

 وذات الصلة املرتبطة باألسـواق الدوليـة   هذه املنشور الفصلي املعلومات اإلحصائية الدقيقة 
  .للسلع األساسية ويعرضها وينشرها بشكل واضح ووجيز وسهل االستعمال

. ٢٠١٢فرباير  /شباطو ٢٠١١يوليه  /متوز املذكور يف    املنشوروقد صدر عددان من       -٤٤
 علـى  ٤وسريكز العدد املقبل رقـم  . وركز هذان العددان على القطن والطاقة، على التوايل     

  .األمن الغذائي
 عدد خاص عن القطن يف أفريقيـا      : السلع األساسية إىل    نظرة ُعْجلَى  منشور وركز  -٤٥

ولقطـاع  . على صناعة القطن العاملية، مع تسليط الضوء على البلدان األفريقية املنتجة للقطن           
ـ                صادية القطن يف أفريقيا أمهية حامسة يف توفري سبل رزق مستدامة يف الريف ويف التنمية االقت

__________ 

)١٥( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc-miscDP02_en.pdf. 
)١٦( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc-miscDP01_en.pdf. 
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وقد أُعد هذا العدد، خصيصاً، الجتماع عموم البلدان األفريقية املعين بالقطن،           . هلذه البلدان 
  .)١٧(٢٠١١يونيه /حزيرانالذي ُعقد يف كوتونو، بنن، يف 

، فقد وصـف    عدد خاص عن الطاقة   : السلع األساسية  إىل   ىنظرة ُعْجلَ  منشور   أما  -٤٦
ألسعار واإلنتاج واالستهالك، مع التركيز بوجه خـاص         العاملية يف الطاقة واجتاهات ا     التجارة

وقد تضاعف االستهالك العاملي للطاقة األولية تقريباً، خالل العقـود الثالثـة            . على أفريقيا 
 ٤٩٠ إىل   ١٩٨٠يف عـام    ) Btu( كوادريليون وحدة حرارية بريطانيـة       ٢٨٠املاضية، من   

ادة اهلائلة يف االستهالك، جزئيـاً،      وميكن تفسري هذه الزي   . ٢٠٠٨ كوادريليون وحدة يف عام   
بالنمو االقتصادي العاملي، والتصنيع السريع يف البلدان النامية، وتزايد عدد سـكان العـامل،              

  . والتقدم العمراين
ويتوقع أن تأيت معظم الزيادة من البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف                -٤٧

 يف ٣٦ و١٨ والصني اللتني متثالن، على التـوايل، نـسبة   امليدان االقتصادي، وال سيما اهلند  
 يف املائـة،  ٢ويتوقع أن يشهد الشرق األوسط أسرع منو يف الطلب، بنسبة          . املائة من الزيادة  

وذلك، أساساً، بسبب سرعة تنامي القطاعات اليت تستهلك الطاقة، مثل الصناعات البتروكيميائية            
 أفريقيـا جنـوب     اً أن ينمو الطلب يف أفريقيا، وال سيما       ويتوقع أيض . وحمطات توليد الكهرباء  

  . )١٨(الصحراء الكربى، إذ ال بد أن يزداد اإلمداد بالكهرباء استجابة لنمو السكان

بنـاء توافـق    : ويضطلع األونكتاد بالبحث والتحليل يف إطار الركنني املتبقيني ومها          -٤٨
 الدراسات البحثية والتحليليـة، يف إطـار        فقد أصدر عدداً كبرياً من    . اآلراء والتعاون التقين  

  .شراكات أحياناً، باستخدام موارد من خارج امليزانية

  بناء توافق اآلراء على املستوى احلكومي الدويل  -ثالثاً  
يتسم عمل األونكتاد يف إطار الركن املتعلق ببناء توافق اآلراء بشأن السلع السياسية               -٤٩

امة أعداد الناس الذين يعملون يف اإلنتاج الزراعي وإنتاج     والتجارة بأمهية جوهرية بسبب ضخ    
املواد الغذائية من أجل تأمني فرص العمل وتوليد الدخل وتأمني سبل الرزق واحلد من الفقر،               

ويبدأ احلد من الفقر مبعاجلة املشكالت األساسية املرتبطـة         . واليت تربو على ملياري شخص    
  . والسلع األساسية يف العامل الناميالقائمة على الزراعةبإنتاج األغذية 

تعزيز التعـاون   "من اتفاق أكرا، والية     ) ب(٣٩وقد أُنيطت باألونكتاد، يف الفقرة        -٥٠
احلكومي الدويل يف جمال السلع األساسية وبناء توافق اآلراء بشأن سبل إدمـاج سياسـات               

تعلقة بالتنمية واحلـد مـن      السلع األساسية يف االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية امل       
الفقر؛ والسياسات املتصلة بالتجارة ووسائل معاجلة املشاكل املتـصلة بالـسلع األساسـية؛       

__________ 

)١٧( http://unctad.org/en/docs/suc20112cotton_en.pdf. 
)١٨( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/suc2011d6_en.pdf. 
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والسياسات االستثمارية واملالية املتعلقة باحلصول على املوارد املالية الالزمة للتنمية املعتمـدة            
ية الرمسية واملعونة من أجـل      على السلع األساسية، مبا يف ذلك احلصول على املساعدة اإلمنائ         

  ".التجارة، وغري ها من اإلمكانيات

وقد أقامت أمانة األونكتاد شبكتها الواسعة من التعاون فيما بني الوكاالت، بغيـة               -٥١
وواصلت تعاوهنا الوثيق مـع     . العمل على اتباع هنج شامل إزاء تنمية قطاع السلع األساسية         

خارجها، مثل الصندوق املشترك للسلع األساسـية،       منظمات داخل منظومة األمم املتحدة و     
، ومنظمة التجارة العاملية، ومركز التجـارة       )الفاو(ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      

الدولية، والبنك الدويل، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واللجان اإلقليمية لألمـم           
  .األساسيةاملتحدة واهليئات الدولية املعنية بالسلع 

ويواصل األونكتاد تقدمي اخلدمات لعدد من املؤمترات واهليئات الدولية املعنية بالسلع             -٥٢
األساسية وأفرقة الدراسة، ويقوم بدور املنرب احملايد يف جمال احلوار املتعلق بالسياسات، بالنظر             

ملية إلمـدادات الـسلع     إىل الوالية املسندة إليه بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة بالسالسل العا         
 هذه األحداث معامل بارزة     وأصبحت بعض . ارة الدولية والتنمية  األساسية، واألسواق، والتج  

 والغاز واملعادن يف أفريقيـا،      طيف جماالهتا، ومنها مؤمترات التجارة والتمويل يف جماالت النف        
 املستدامة، ومؤمتر األمم    واملنتدى احلكومي الدويل املعين بالتعدين واملعادن والفلزات والتنمية       

  .  واملنتدى العاملي للسلع األساسية،املتحدة للكاكاو

  مؤمتر ومعرض حول التجارة والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن يف أفريقيا    
 من اتفاق أكرا، يواصل األونكتاد تقدمي اخلـدمات االستـشارية           ٩٨عمالً بالفقرة     -٥٣

. درات املتصلة بالتجارة يف البلدان النامية الغنية باملوارد الطبيعيـة واالضطالع بأنشطة بناء الق 
ونظمت األمانة، بالتعاون مع شركاء، مؤمتر األونكتاد الثالث عشر ومعرضه بشأن التجـارة             

 تـشرين  ١٣ إىل  ١٠والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن يف أفريقيا يف باماكو، مـن             
  .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ووجهت األمانة  . د ُعقد مؤمتر باماكو يف خضم األزمة االقتصادية واملالية العاملية         وق  -٥٤
بعـدم  رسالة واضحة مفادها أنه يتعني على البلدان الغنية باملوارد الطبيعية أن تنوع اقتصادها              

 من السلع األساسية القابلة للتداول بغية حتقيق االسـتقرار يف           االعتماد على واحدة أو اثنتني    
ها الوطين، وتدبر االرتفاع الشديد ألسعار صرف العمالت األجنبية الناجم عن أثر الداء             دخل

  .اهلولندي، وضمان النمو والتنمية املستدامني

 مشارك من مجيع القطاعات املهتمة بالنفط والغاز ٥٠٠وقد مجع املؤمتر بني أكثر من   -٥٥
وأجرى املشاركون يف املؤمتر مداوالت بشأن قضايا رئيسية مشلت التأثر          . واملعادن يف أفريقيا  

ي البالغ للبلدان الغنية باملوارد الطبيعية بتقلب األسعار؛ وعدم وجود جتهيز أو حتويل أمامي حمل             
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للمواد اخلام على الشاطئ أو يف البلد؛ وحتقيق أمن الطاقة لغرض االنـدماج والنمـو علـى         
الصعيد اإلقليمي؛ وإنشاء إطار قانوين وتنظيمي مناسب حلفز االستثمار وزيادة احملتوى احمللي؛      
 واحلصول على االئتمان واخلدمات املالية؛ واستدامة إخراج املوارد وإدارة واستخدام عائداهتا          

  .لتحقيق تنمية ومنو واسعي القاعدة

وقد طبق األونكتاد منذ ذلك الوقت القرار الوزاري الذي يطلب مـن األمانـة أن                 -٥٦
ويفتـرض أن   . )١٩(تساعد على إنشاء نظام لتبادل املعلومات بشأن املوارد الطبيعية يف أفريقيا          

أفريقيا وأمكنة أخـرى علـى      يساعد تبادل املعلومات هذا البلدان الغنية باملوارد الطبيعية يف          
استغالل القيمة غري املستغلة من معلومات علم اجليولوجيا لتحيق املستوى األمثل من تنميـة              

  .وإدارة املوارد الطبيعية

، على تـسهيل    ٢٠٠٩نوفمرب  /ساعدت األمانة، منذ انعقاد املؤمتر يف تشرين الثاين       و  -٥٧
     / تـشرين الثـاين    ٢٥ إىل   ٢١نسييب مـن     تومي وبري  املؤمتر الرابع عشر الذي ُعقد يف سان      

  .٢٠١٢ أبريل/ نيسان٦ إىل ٢، واملؤمتر اخلامس عشر الذي ُعقد يف الكونغو من ٢٠١٠نوفمرب 

  ملي للسلع األساسيةااملنتدى الع    
 ٢٠١٠مـارس   /من اتفاق أكرا، أطلق األونكتـاد يف آذار       ) ب(٣٩عمالً بالفقرة     -٥٨

 وهو اجتماع رئيسي متعدد اجلهات صاحبة املصلحة يناقش         ملي للسلع األساسية،  ااملنتدى الع 
ويدعم . املشكالت الدائمة املرتبطة بإنتاج وجتارة السلع األساسية والتنمية ويلتمس احللول هلا          

  . األساسيةوالصندوق املشترك للسلعاملنتدى شركاء، من بينهم احلكومة السويسرية 

ات االستخراجية، أي صناعات الـنفط      وقد ركزت الدورة االفتتاحية على الصناع       -٥٩
وقّيم املشاركون التقلب يف أسواق املوارد واألسعار؛ واسـتدامة قـدرات           . والغاز واملعادن 

اإلمداد، ولعنة املوارد وخيارات التنويع؛ ومتويل السلع األساسية وتدبر املخـاطر؛ واألمـور             
  .اللوجستية، والتنمية املستدامة للموارد الطبيعية

 مشارك، من   ٥٠٠  أكثر من   بني ٢٠١٠املنتدى العاملي للسلع األساسية لعام      ومجع    -٦٠
 واستندت املناقشات اليت أُجريت بشأن .بينهم وزراء، حلضور االجتماع الذي استغرق يومني      

وأعدت األمانة، بعـد االجتمـاع،      . )٢٠( عرضاً للمواضيع املشمولة   ١٧القضايا الرئيسية إىل    
  . )٢١(ل للسلع األساسيةتقرير املنتدى العاملي األو

__________ 

)١٩( http://archive.unctad.org/sections/wcmu/docs/MYEM2012_Commodities_Davis_en.pdf. 
 والعروض متاحة على املوقعالعمل ورقات مجيع  )٢٠(

http://www-dev.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5352&lang=1.  
  متاح على املوقع (UNCTAD/SUC/2010/4) ٢٠١٠ املنتدى العاملي لسلع األساسية لعام تقرير )٢١(

http://www.unctad.info/upload/SUC/GCF/gcf2010_Report_en.pdf. 
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ينـاير  /كانون الثاين  ٣١وُعقد املنتدى العاملي الثاين للسلع األساسية يف جنيف، من            -٦١
 مشارك من مجيع الفئـات املعنيـة،   ٦٠٠واجتذب املنتدى حنو . ٢٠١١فرباير  / شباط ١إىل  

رجـال  كالوزراء وكبار املسؤولني عن وضع السياسات، واهليئات املعنية بالتنظيم، وكبـار            
  .األعمال، واخلرباء، واألكادمييني، وممثلي املنظمات غري احلكومية

 قضايا من قبيل أمولـة أسـواق        ٢٠١١وناقش املنتدى العاملي لسلع األساسية لعام         -٦٢
السلع األساسية وتقلب األسعار، وفعالية السياسات يف البلدان املنتجة للـسلع األساسـية،             

اخلاصـة  النقل واإلمـداد     وشؤون   ،ويل السلع األساسية  وتنظيم أسواق السلع األساسية ومت    
 ٨٨وعرضاً اشتملت علـى     عمل   ورقة   ٩٦ املنتدى ما جمموعه      إىل وقُدم. بالسلع األساسية 

تقريـراً  عقـب االجتمـاع     وأعـدت األمانـة     . )٢٢(ورقة تناولت املواضـيع املـذكورة     
(UNCTAD/SUC/2011/5)٢٣(٢٠١١ لعاملي للسلع األساسية لعام بشأن املنتدى ا(.  

 كـانون   ٢٤ و ٢٣وُعقد املنتدى العاملي الثالث للسلع األساسية يف جنيف يـومي             -٦٣
تـسخري  : العوملة وجتارة السلع األساسية   " حول املوضوع املناسب التايل      ٢٠١٢يناير  /الثاين

وقد اختري هذا املوضوع ألن الكثري مـن        ". مكاسب التنمية ألغراض إنتاج السلع األساسية     
لنامية تعتمد اعتماداً مفرطاً على قدر ضئيل من صادرات املنتجات القابلة للتـداول             البلدان ا 

 ،الدخل، وضمان سبل الـرزق    وتوليد   حصائل العمالت األجنبية، وتوفري فرص العمل        جلين
  .واحلد من الفقر

 يف ٧,١ بنسبة ٢٠٠٢وقد ازداد اعتماد البلدان النامية على السلع األساسية منذ عام    -٦٤
 وقد كان الرتفاع أسعار السلع األساسية يف تلك الفتـرة           .)٢٤() بلداً ٩١ إىل   ٨٥من  (ئة  املا

تأثري اجيايب حمدود على مستويات معيشة أكثر من ملياري شخص يف البلدان النامية املعتمدة              
 من أقـل    بأهناويصنف الكثري من البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية          . على الزراعة 

 ٢٠٠٢يف عـام     يف املائة    ٥٨من  سوى   معدالت الفقر املدقع     تنخفض منواً، حيث مل     البلدان
  . قبل األزمتني الغذائية واملالية العامليتني٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٥٣ إىل

 قضايا رئيسية تتعلـق باآلثـار       ٢٠١٢وتناول املنتدى العاملي للسلع األساسية لعام         -٦٥
ة اليورو، اليت أدت إىل ارتفاع معدالت القـروض عامليـاً،           اجلانبية السلبية ألزمة ديون منطق    

وزيادة قيم فواتري الغذاء والنفط للدول الفقرية، كما تناول االبتكارات املتصلة بالتجـارة رداً       
  .على ارتفاع تكاليف االئتمان

__________ 

-http://www.unctad.info/en/Global-Commoditiesوالعروض متاحة علـى املوقـع       العمل  ورقات  مجيع   )٢٢(

Forum-2011/Presentations/. 
  متاح على املوقع (UNCTAD/SUC/2011/5) ٢٠١٠لسلع األساسية لعام لتقرر املنتدى العاملي  )٢٣(

http://unctad.info/DPVS/SUC/2010D5_en.pdf. 
البلد الذي متثل صادراته من السلع األساسية أكثر مـن          حال  على السلع األساسية هنا بأنه      االعتماد  يعرف   )٢٤(

 . يف املائة من صادراته من البضائع٦٠
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وُعقدت جلسة خاصة للجهات صاحبة املصلحة ملناقشة سبل التعاون، مع التركيـز              -٦٦
. اليت ميكن أن يقدمها القطاع اخلاص إزاء التحديات اليت تواجهها البلدان النامية           على احللول   

 مـن ورقـات     ٣٣ بيانات و  أربعة ٢٠١٢وقُدمت يف املنتدى العاملي للسلع األساسية لعام        
  . )٢٥(املواضيع والعروض

بـار  وجيمع املنتدى العاملي للسلع األساسية مجيع الفئات املعنية باألمر، كالوزراء وك            -٦٧
املسؤولني عن وضع السياسات، وهيئات التنظيم، وكبـار رجـال األعمـال، واخلـرباء،              

ويدعم املنتدى بسخاء شـركاء مـن بينـهم    . واألكادمييني، وممثلي املنظمات غري احلكومية 
الصندوق املشترك للسلع األساسية، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية، وحكومتا          

  .الصني وفرنسا

  لتعاون مع املنظمات الدولية األخرى واهليئات املعنية بالسلع األساسيةا    
وعمـالً  . واصل األونكتاد تعاونه النشيط مع اهليئات الدولية املعنية بالسلع األساسية          -٦٨

بنـاًء علـى    اخلاصة املعنية بالسلع األساسية     من اتفاق أكرا، قامت الوحدة      ) ب(٩٣بالفقرة  
اكاو، مبساعدة البلدان األعضاء يف املنظمة الدولية للكاكاو وغريها         طلب املنظمة الدولية للك   

، الذي ينقضي   ٢٠٠١من اجلهات املعنية يف إعداد اتفاق خيلف االتفاق الدويل للكاكاو لعام            
/       حزيـران  ٢٥واعتمد االتفاق السابع للكاكاو بنجاح بتوافـق اآلراء يف          . ٢٠١٢يف عام   

ملتحدة املعين بالكاكاو الذي ُعقد برعاية األونكتاد يف جنيف يف        يف مؤمتر األمم ا    ٢٠١١يونيه  
  .٢٠١١يونيه / حزيران٢٥ إىل ٢١الفترة من 

وقد مثل االتفاق الدويل السابع للكاكاو هناية فترة طويل من املفاوضات املكثفة اليت               -٦٩
 بـني   ويهدف هذا االتفاق اجلديد إىل تطوير وتعزيز التعاون       . ٢٠٠٨بدأت يف خريف عام     

من أجل حتقيق اسـتدامة إنتـاج وجتـارة         ) القطاع اخلاص (املنتجني واملستهلكني والصناعة    
   .)٢٦(الكاكاو على الصعيد العاملي

واضطلعت األمانة بدور رئيسي يف االجتماع الرفيع املستوى املعين بضمان األمـن              -٧٠
ومتثلـت  . يـد الذي ُعقـد يف مدر    ) ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين  ٢٧-٢٦(الغذائي للجميع   

إعادة تأكيد استنتاجات مؤمتر روما الرفيع املستوى املعـين         ) أ(األهداف الرئيسية للمؤمتر يف     
بيـان   )ب( وإطار العمـل الـشامل؛       ٢٠٠٨يونيه  /باألمن الغذائي الذي ُعقد يف حزيران     

السياسات واإلجراءات الالزمة للتصدي لكل من التحديات الفورية والطويلة األجل القائمة           
بيان العملية اليت ميكن من خالهلا للجهات صاحبة املصلحة إقامة   )ج(ال األمن الغذائي؛     جم يف

__________ 

-http://www.unctad.info/en/Global-Commodities-Forumمجيع الورقات والعروض متاحة على املوقـع         )٢٥(

2012/Presentations/. 
)٢٦( TD/COCOA.10/5. 
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حتديد إمكانات زيـادة وحتـسني فعاليـة         )د(شأن الزراعة واألمن الغذائي؛     شراكة أوسع ب  
  .املسامهات املالية

عنية مبعاجلة   العمل الرفيعة املستوى امل    فرقةويشارك األونكتاد حالياً أعضاء آخرين يف         -٧١
أزمة األمن الغذائي يف العامل يف أنشطة متابعة اجتماع مدريد، مبا يف ذلك حتديـد خيـارات     

  .تنسيق التمويل وتعبئة املوارد ألجل اختاذ تدابري يف البلدان

 ٩ املتعلقة بالـسلع األساسـية، مـع         ٢٠ل اويساهم األونكتاد يف مبادرة جمموعة        -٧٢
وقـد  . م معلومات األسواق الزراعية والبحث والتحليل     ا نظ منظمات دولية أخرى، يف جمايل    

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧أنشئ نظام معلومات األسواق الزراعية بعد نشوء األزمة الغذائية يف الفتـرة      
، وهو يهدف إىل حتسني مجع وتقاسم البيانـات ذات          ٢٠ل اخالل الرئاسة الفرنسية جملموعة     

 يف االجتماعات وساهم يف األعمال اجلارية،       وشارك األونكتاد . اجلودة عن ميزانيات األغذية   
  .ومنها برنامج املؤشرات لرصد تقلبات أسعار احملاصيل الغذائية الرئيسية املتجر هبا دولياً

  اجتماعات اجلهات املعنية بالقطن والنب املعقودة يف إطار األونكتاد    
ـ        ٢٠٠٩يف عام     -٧٣ الً بتوصـيات   ، قامت الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، عم

 املصلحة املعين بالسلع األساسية الذي عقده األمني        أصحاباالجتماع الرفيع املستوى املتعدد     
، بتنظيم اجتماعني للجهات    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٩ و ٢٨العام لألونكتاد يف جنيف يومي      

       ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢املعنية بسلعتني أساسيتني مها القطن والنب يف جنيف، يف          
  .، على التوايل٢٠٠٩أبريل / نيسان٨و

 االجتماع املعين بالقطن اجلهات املعنية هبذه السلعة األساسية يف القطاعني العام            وضم  -٧٤
واخلاص والوسط األكادميي واهليئات الدولية للسلع األساسية والوكاالت اإلقليمية ومنظمات          

 هي بنن وبوركينا فاسو     أفريقيةولة من بلدان    وحضر االجتماع سبعة وزراء د    . اجملتمع املدين 
  .وتشاد ومايل والبلدان األربعة اليت رعت مبادرة القطن يف إطار منظمة التجارة العاملية

هل يؤثر هبوط الـدوالر علـى       "علومات أساسية بعنوان    وأعد األونكتاد دراسة م     -٧٥
ت تقديرات أوليـة     قدم (UNCTAD/DITC/COM/2008/7)" مزارعي القطن يف غرب أفريقيا؟    

واسـتكملت  . آلثار التقلبات الدولية لألسعار االمسية على املنتجني يف بلدان أفريقية خمتـارة           
  .  االجتماعيفالدراسة بورقات موقف خمتلفة وبيانات قطرية ودراسات ُعرضت 

واستعرض االجتماع أهم قضايا التنمية يف صناعة القطن، مبا يف ذلك أسواق القطن               -٧٦
 مليون أسرة معيـشية  ١٠٠ة؛ والتأثري االقتصادي واالجتماعي للقطن، الذي ميس حياة       العاملي
 بلداً؛ وقضايا متصلة بالتجارة مثل جولة الدوحة وما بعد اتفاق املنسوجات املتعـددة              ٣٦ يف

  .األلياف ومقترحات بشأن العمل واستراتيجيات القطن على الصعيدين الوطين واإلقليمي
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 املتعدد  االجتماعالذي قدمته البلدان األفريقية املنتجة للقطن خالل        وعمالً بالطلب     -٧٧
، شرع األونكتاد يف إجـراء      )٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول (أصحاب املصلحة بشأن القطن     

مشاورات متابعة مع الوكاالت الرئيسية ونظم االجتماع األفريقي بشأن القطن، بالتعاون مع            
الكـارييب واحملـيط    البحر  مانة جمموعة دول أفريقيا و    الصندوق املشترك للسلع األساسية وأ    

وضـم  . للشراكة بني االحتاد األورويب وأفريقيا بشأن القطن      وجلنة التوجيه واملتابعة    اهلادئ،  
    / حزيـران  ٢٩ إىل   ٢٧االجتماع األفريقي بشأن القطن، الذي ُعقد يف كوتونو، بنن، مـن            

  . مشارك١٠٠، أكثر من ٢٠١١ يونيه

 سنوات  ١٠جتماع األفريقي بشأن القطن إىل حتديد خارطة طريق لفترة          وهدف اال   -٧٨
لقطاع القطن يف أفريقيا، استناداً إىل االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية القائمـة يف قطـاع              

ومتخض االجتماع عن . القطن، ومع مراعاة إطار عمل الشراكة بني االحتاد األورويب وأفريقيا         
 تعزيز االتساق بني خمتلف املبادرات وحتديد وجهة عامة لتنمية          وضع خارطة طريق ترمي إىل    

  .قطاع القطن األفريقي يف أحناء أفريقيا

 املعين بالنب ممثلني عن البلدان املنتجة والبلدان املصدرة للنب،          االجتماعوباملثل، ضم     -٧٩
 والـصناعة   واهليئات الدولية للسلع األساسية، واملصدرين، واحلكومات، والوسط األكادميي،       

واستعرض املشاركون الفرص والتحـديات     . ومنظمات اجملتمع املدين  ) مصنعي األغذية مثالً  (
)  املنصف التسعريمن خالل   (القائمة يف جتارة النب؛ ومشاركة صغار املنتجني املنصفة واجملزية          

 يف سالسل النب العاملية؛ والعرض والطلب يف جتارة النب، واجلـودة، واإلنتـاج والتجـارة              
املستدامني؛ وتقدمي املساعدة إىل البلدان املصدرة للنب املنخفضة الدخل لتعزيز مسامهة القطاع            

  .يف النمو والتنمية

اعتماد تدابري لتحقيـق    ) أ: (واقترح االجتماع، كسبيل لتحقيق تقدم، القيام مبا يلي         -٨٠
شديد التقلـب   الك  توازن بني العرض والطلب للتخفيف من حدة آثار االجتاه التنازيل والسلو          

ترويج إنتـاج   ) ب( و ملنخفضة الدخل املعتمدة على النب؛    ألسعار النب، وخاصة على البلدان ا     
زيادة اإلنتاجية واجلودة من خالل حتـسني التـسويق والبحـث           ) ج(النب بشكل مستدام؛    

اختتام جولة مفاوضات الدوحـة يف منظمـة        ) د(والتطوير، وتطوير املنتجات املتخصصة؛     
على مشروبات مدارية مثـل     بنود تتناول احتياجات التنمية للبلدان املعتمدة       عاملية ب  ال التجارة

اتساق السياسات على الصعيد العاملي والتعاون التكميلي بني املنظمات الدولية،          ) ه(القهوة؛  
حتسني البنية التحتية املادية واملؤسسية لدعم إنتـاج الـنب   ) و(حسب جمال تركيز كل منها؛      

  . يف البلدان املنتجة وتعزيز االستهالك يف البلدان املستوردةوتسويقه
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  التعاون التقين  -رابعاً  

من اتفاق أكرا، اضطلعت الوحدة اخلاصـة املعنيـة بالـسلع           ) أ(٩٣عمالً بالفقرة     -٨١
ين، مشلت مشاريع متوهلا جهات ماحنة وسـاعدت علـى بنـاء            قاألساسية بأنشطة تعاون ت   
مثل نظم املعلومات عن األسواق، ومتويل السلع (ة للسلع األساسية   القدرات يف جماالت رئيسي   

. يف الكثري من البلدان النامية املعتمدة على الـسلع األساسـية          ) األساسية، واملعايري الزراعية  
 املواضـيع   ، األقاليم وداخل األقـاليم    ُنفذت على صعيد  وتناولت بعض هذه املشاريع، اليت      

  :الرئيسية التالية

  ت املعلومات عن األسواق الزراعية؛خدما  )أ(  

 التجارة الدولية، واللوائح التقنية، والقوانني املتعلقة باألغذية،        امتثال معايري   )ب(  
  وخمططات إصدار الشهادات، مبا يف ذلك املعايري املستدامة؛

  قضايا التنمية املستدامة يف الصناعات االستخراجية؛  )ج(  

نظم إيصاالت التخزين   (صات السلع األساسية    متويل السلع األساسية، وبور     )د(  
  .وإدارة خماطر السلع األساسية) مثالً
 يف جماالت العمل اليت تفتقر فيها غالباً إىل موارد من خارج امليزانية،             ،وتلقت األمانة   -٨٢

برنامج السلع الزراعيـة    "  ل من خالل متويل االحتاد األورويب       ٢٠٠٨دعماً مالياً مهماً يف عام      
وكان الربنامج أكرب مـشروع     . "الكارييب واحمليط اهلادئ  البحر   بلدان جمموعة أفريقيا و    جلميع
والنطاق اجلغرايف  )  مليون يورو  ٣,٤(ممول من جهات ماحنة، من حيث مقدار التمويل         فردي  

تنفذه األمانة ويركز تركيزاً    ) الكارييب واحمليط اهلادئ  البحر  مشل مجيع بلدان جمموعة أفريقيا و     (
  . على السلع الزراعية واحملاصيل الغذائيةكامالً
 بتنفيذ ذلك الربنامج الذي ميوله االحتـاد األورويب         )٢٧( منظمات دولية  مخسوتقوم    -٨٣

  .٢٠١١-٢٠٠٧ مليون يورو للفترة ٤٥مببلغ 
وقد نفذت الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية أربعة مكونات فرعية تـشغيلية              -٨٤

 يف املائة من امليزانية اإلمجاليـة لربنـامج   ٧,٥( مليون يورو ٣,٤مبلغ خصص هلا يف امليزانية     
  .وُتبيَّن أدناه النواتج الرئيسية للربنامج). االحتاد األورويب

__________ 

املنظمات الدولية اليت تنفذ الربنامج هي الصندوق املشترك للسلع األساسية، والفاو، ومركز التجارة الدولية،               )٢٧(
 .واألونكتاد، والبنك الدويل
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      الكـارييب البحـر   برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعـة أفريقيـا و             
  واحمليط اهلادئ

الكارييب واحملـيط   البحر  ن جمموعة أفريقيا و   برنامج السلع الزراعية جلميع بلدا    "أطلق    -٨٥
أفريقيا دول   كمبادرة من املفوضية األوروبية وأمانة جمموعة        ٢٠٠٧سبتمرب  / يف أيلول  "اهلادئ

واهلدف الرئيسي من هذا املشروع هو احلد من الفقر مـع           . الكارييب واحمليط اهلادئ  البحر  و
 املعيشية ملنتجي السلع الزراعية يف مجيع       القيام، يف الوقت ذاته، بتحسني اإليرادات واألوضاع      

  .)٢٨(بلدان اجملموعة وحتقيق االستقرار يف هذه اإليرادات واألوضاع
البحـر  وتبلغ امليزانية اإلمجالية لربنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا و            -٨٦

للشراكة ) ثلثال( مليون يورو    ١٥,٨ مليون يورو، خصص منها      ٤٥الكارييب واحمليط اهلادئ    
  .بني االحتاد األورويب وأفريقيا بشأن القطن

، عندما أقفل الربنامج، كانـت املنظمـات        ٢٠١١ديسمرب  /ويف هناية كانون األول     -٨٧
   مـن امليزانيـة   )  مليون يورو  ٣٧,٢( يف املائة    ٩٥,٢الدولية اخلمس قد استخدمت بالفعل      

 ٩٢,٦ ق بالربنامج ككل، بلغ جمموع اإلنفاق     وفيما يتعل .  مليون يورو  ٣٨,٩املخصصة هلا البالغة    
من امليزانية  )  مليون يورو  ٢,١( يف املائة    ٦٢وأنفق األونكتاد   ).  مليون يورو  ٤١,٧(يف املائة   

  .)٢٩( مليون يورو٣,٤املخصصة له البالغة 
خدمات املعلومـات عـن     ) أ(واملكونات الفرعية األربعة اليت نفذها األونكتاد هي          -٨٨

بورصات السلع األساسية،   ) ج(،  القائمة على الزراعة  معايري األغذية   ) ب(عية،  األسواق الزرا 
وقد وافقت مجيع األطراف على هذه األنشطة املـشاريعية الـيت         . متويل السلع األساسية   )د(

وحدة التنسيق التابعة لالحتاد األورويب، واألونكتاد، والبلدان املستفيدة من         : نفذها األونكتاد 
قـة العمـل التـشاورية      الكارييب واحمليط اهلادئ خالل حل    البحر   أفريقيا و  لدوبني جمموعة   

. )٣٠(٢٠٠٨ مناطق بلـدان اجملموعـة يف عـام           مجيع اليت عقدت يف  ") النطالق("اإلقليمية  
  .١وتعرض املكونات الفرعية األربعة يف الشكل 

__________ 

)٢٨( www.euacpcommodities.eu. 
)٢٩( http://www.euacpcommodities.eu/files/Session_1_-

_AAACP_Overview_of_Main_Results_Achieved_CU.pdf. 
عهد باألنشطة إىل املنظمات الدولية املنفذة اخلمس استناداً إىل كفاءات كل منها مـن حيـث اخلـربة يف                    )٣٠(

لبحـر  ا أفريقيا و   دول يف بلدان جمموعة  (املوضوع احملدد، واإلدارة، والقدرة على التنفيذ، والنواتج، والتأثري         
 ).الكارييب واحمليط اهلادئ
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  ١الشكل 

3

:  الكارييب واحمليط اهلادئبرنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والبحر 
املكونات الفرعية اليت نفذها األونكتاد

 خدمات املعلومات عن -1
قاعدة ( األسواق الزراعية

بيانات تقاسم املعلومات 
)وبوابة السلع األساسية

 معايري األغذية القائمة -2
بوابة مطالبات (على الزراعة 

)االستدامة

 بورصات السلع -3
األساسية

 متويل السلع األساسية-4
متويل سالسل اإلمداد، ونظم (

)إيصاالت التخزين

دعم االستراتيجيات واألنشطة 
الشاملة

  

 مليـون يـورو لفتـرة أربـع                ٣,٤يلية البالغـة    وقد مكنـت امليزانيـة التـشغ        -٨٩
األمانة من تعزيز وزيادة أعماهلا يف اجملاالت األربعة الـيت كـان            ) ٢٠١١-٢٠٠٨( سنوات

والبحر العمل بشأهنا جارياً بالفعل قبل بدء برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا 
، على تعزيـز    ٢٠٠٠ل، دأب األونكتاد، منذ عام      وعلى سبيل املثا  . الكارييب واحمليط اهلادئ  

على الزراعة، ومقتضيات اجلودة، واللوائح التقنية،      القائمة  عمله املتعلق مبعايري سالمة األغذية      
  .والقوانني اخلاصة باألغذية

البحـر  وعقد األونكتاد، خالل برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا و    -٩٠
 ٤ ورقة عمل وعرضاً، و    ١٩٩ وقدم    حلقة عمل لبناء القدرات    ١٧ط اهلادئ،   الكارييب واحملي 
  .٢وهي مبينة يف اجلدول . دراسات حتليلية
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  ٢اجلدول 
  عدد الوثائق  حلقات العمل لبناء القدرات  

أنشطة األونكتاد يف إطار برنـامج الـسلع
الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والبحر      

  دئالكارييب واحمليط اهلا
على املستوى 

  اإلقليمي
على املستوى 

   الوطين
ورقات العمل  

  والعروض
الدراسات 
  التحليلية

  -  ١٨   -  ٢   خدمات املعلومات عن األسواق الزراعية-١
بوابة :  معايري األغذية القائمة على الزراعة     -٢

  ٢  ٣٤   ١  ٤  مطالبات االستدامة
 بورصات السلع األساسية ومتويل السلع      -٣

  ٢  ١٤٧   ٤  ٦  األساسية
  ٤  ١٩٩   ٥  ١٢  اجملموع    

   نتائج تنفيذ األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة مبينة بالتفـصيل يف التقـارير الـيت              و  -٩١
سنوياً، كما هو مطلوب منها، إىل الدورات ذات الصلة للجنة التجارة والتنمية منـذ              تقدمها  

ويقـدم  . )٣٢(على اإلنترنت وهذه التفاصيل متاحة أيضاً على موقع الوحدة        . )٣١(٢٠٠٩ عام
هذا التقرير ملخصاً مقتضباً لألنشطة اليت مل يتم تقدمي تقارير بشأهنا بعد ولنواتج املكونـات               

برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا       الفرعية األربعة اليت نفذهتا األمانة يف إطار        
ليت أسهمت هبا يف عمليات التدخل على      الكارييب واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك الكيفية ا       البحر  و

  .نطاق املشاريع على الصعيدين اإلقليمي والقطاعي لبلدان اجملموعة

  خدمات املعلومات عن األسواق الزراعية    
 واصل األونكتاد مـساعدة البلـدان الناميـة         ،من اتفاق أكرا  ) أ(٩٣عمالً بالفقرة     -٩٢

ة إىل احلصول على معلومات عـن الـسلع          الرامي يف جهودها املعتمدة على السلع األساسية     
اتـني  دويف هذا السياق، واصلت األمانة تنفيـذ أ       . األساسية وإنشاء نظم تسويق أكثر فعالية     

هـي بوابـة     Infocommو".Infoshare"و" Infocomm: "للمعلومات على شبكة اإلنترنت مها    
توفر معلومات عن   و موقع األونكتاد على اإلنترنت   حيتضنها  لغات  بثالث  معلومات إلكترونية   

، فهي نظـام قاعـدة      Infoshare أما. وابط ملوارد معلومات خارجية   سلع أساسية خمتارة ور   
 األساسية، مبا يف ذلك األسعار اليت  السلعبيانات يستخدم جلمع وتقاسم املعلومات عن أسعار

  .تدفع للمزارعني، وأسعار االسترياد والتصدير، فضالً عن تكاليف النقل والتخزين

__________ 

 ).TD/B/C.I/18 (٢٠١١و) TD/B/C.I/10 (٢٠١٠و) TD/B/C.I/4 (٢٠٠٩ عواماألقدمت تقارير يف  )٣١(
)٣٢( http://www.unctad.info/en/Special-Unit-on-Commodities/Events-and-Meetings/All-EU-ACP-/. 
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 بفضل التمويل املقدم يف إطار برنامج السلع الزراعية جلميع بلـدان            ،وقامت األمانة   -٩٣
 Infoshareتقاسم البيانـات    الكارييب واحمليط اهلادئ، بتركيب قاعدة      البحر  جمموعة أفريقيا و  

يف أربع مقاطعات يف الكامريون وبتنفيذ ثالثة برامج تدريبية معدة حسب           احلاسوبية  وبراجمها  
 بغرض بناء القدرات وذلك لفائدة املشاركني، ومن ضمنهم املدربون وموظفون مـن             الطلب

اجمللس الوطين للكاكاو والنب ووزارتا الزراعة والتجارة، ومنظمات منتجي النب والكاكاو اليت        
  . من صغار املنتجني١٥ ٠٠٠يصل عدد أعضائها إىل 

إىل وصلة بينية أحدث     Infocomm نقل املعلومات الواردة يف بوابة       وواصلت األمانة   -٩٤
وعرض النموذج األويل لقاعدة البيانات وبراجمها احلاسوبية املعد ملنطقـة          . وأسهل استعماالً 

وواصل األونكتـاد   . الكارييب يف حلقة عمل مشتركة بني األونكتاد وأمانة اجلماعة الكاريبية         
يف جنيف لفائدة مديري يف الكامريون ونظم حلقة عمل تدريبية   Infoshareدعم تركيب نظام    

  .قواعد البيانات
، نظمت األمانة، برعاية برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة          ٢٠١١ويف عام     -٩٥

الكارييب واحمليط اهلادئ، حلقة عمل حول إنشاء نظام دون إقليمي للمعلومات           البحر  أفريقيا و 
  . نادي، فيجي يف٢٠١١أغسطس / آب١٩ إىل ١٧عن األسواق الزراعية، عقدت من 

  السلع األساسية ومعايري سالمة األغذية القائمة على الزراعة وجودهتايف تجارة ال    
إن تكاثر التدابري غري التعريفية املعقدة والتقييدية اليت تطبق عند احلدود وخلفهـا يف                -٩٦

سـية،  ملعتمدة على الـسلع األسا    أسواق التصدير أمر مثري للقلق لدى معظم البلدان النامية ا         
من اتفاق أكرا، واصل األونكتاد تعزيز عمله       ) أ(٩٣وعمالً باملادة   . سيما أقل البلدان منواً    وال

املتصل باملشكالت اليت تواجهها البلدان النامية بشأن النفاذ إىل األسواق، مع التركيز علـى              
ذية، مبا يف ذلك    تدابري املعايري الصحية ومعايري الصحة النباتية وعلى امتثال معايري سالمة األغ          

  .معايري االستدامة، وتباين القوانني واللوائح التقنية املتعلقة باألغذية
البحر وواصلت األمانة، يف إطار برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا و  -٩٧

الكارييب واحمليط اهلادئ، توسيع بوابة مطالبات االستدامة على شبكة اإلنترنت، وحتـسينها            
والغاية من هذه األداة اإلمنائية اإللكترونية هي إعالم         .)٣٣()www.unctad.org/SCP(عيمها  وتد

أفريقيا دول  وتثقيف املنتجني واملزارعني والتجار واملصدرين وواضعي السياسات يف جمموعة          
الكارييب واحمليط اهلادئ بشأن تصميم وتطوير ووجود معايري سالمة األغذية القائمـة            البحر  و

 ونظم وضع العالمات وإصدار الشهادات اليت تـدمج يف عملياهتـا ركـائز              ،لزراعةعلى ا 
 مبا يف ذلـك اإلنتـاج       - أي الشواغل االقتصادية واالجتماعية والبيئية       -االستدامة الثالث   

__________ 

لدى البوابة معلومات عـن     (ار الشهادات   تضمن مواصلة توسيع وتطوير البوابة وجود قاعدة بيانات إلصد         )٣٣(
وتوفري نقطة نفـاذ مركزيـة إىل       " البحث"وحتسني وظيفة   )  عالمة شهادة ومبادرة استدامة    ١٥٠أكثر من   

 .خمططات التجارة العادلة وخمططات املساءلة البيئية واالجتماعية
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كاملؤشـرات املتعلقـة    (وتوفر البوابة معلومات عن مطالبات االستدامة       . والتجهيز والتسويق 
 إصـدار   وخمططـات ،  )نتجات العضوية واملؤشرات البيئية واجلغرافيـة     بالتجارة العادلة وامل  

الشهادات وشروطه، والعالمات وقوانني وضع العالمات، ومعلومات عامـة عـن قـضايا             
البحـر  أفريقيـا و  دول  ني جملموعة   ياالستدامة والوثائق ذات الصلة ألصحاب املصلحة الرئيس      

  .الكارييب واحمليط اهلادئ
من خالل برنامج السلع الزراعية للجميع بلدان جمموعـة أفريقيـا         وجنحت األمانة،     -٩٨

والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، يف نشر بوابة مطالبات االستدامة يف أربع مناطق من بلـدان               
شرق أفريقيـا   و، وجنوب   )٢٠١١مايو  / أيار ٢٥-٢٤داكار،  (اجملموعة، هي غرب أفريقيا     

ومنطقـة  ) ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١١-١٠ دار السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة،    (
بورت فـيال،   (واحمليط اهلادئ   ) ٢٠١١فرباير  / شباط ١٩-١٧بورت أوف سبني،    (الكارييب  

  .)٢٠١٠مارس / آذار٣١-٣٠

وخالل حلقات العمل اإلقليمية هذه اليت استهدفت بناء القـدرات ونـشر بوابـة                -٩٩
ويف .  ورقات عمل وعـروض    ٢٠٣ جمموعه   مطالبات االستدامة يف مناطق اجملموعة، قُدم ما      

 -بوابة مطالبات االستدامة     )أ( دراستان حتليليتان حول     ت، أُجنز ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
األغذية القائمة على الزراعة  )ب(جات الزراعية يف غرب أفريقيا املعايري وإصدار شهادات املنت  

  .فريقيومعايري االستدامة يف منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األ

 استدامة البوابة غري مؤكدة بعد انتهاء برنامج السلع الزراعية جلميـع بلـدان              وتظل  -١٠٠
ويلزم توفري  . ٢٠١١ديسمرب  /جمموعة أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف كانون األول        

أمكنة  إضافية من اجلهات املاحنة لدعم وزيادة وتكرار األنشطة املدعومة من الربنامج يف موارد
 صاحبة املـصلحة يف     اجلهاتوقد أعربت   . أخرى يف البلدان النامية كي يكون هلا تأثري دائم        

 أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ اليت حضرت حلقات عمل انطالق بوابة            دولجمموعة  
دعومة من برنامج السلع الزراعيـة      املنشطة  األمطالبات االستدامة عن رغبتها يف أن تستمر        

  . مثل بوابة مطالبات االستدامة،يع بلدان جمموعة أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئجلم

  متويل السلع األساسية وبورصات السلع األساسية    
واصل األونكتاد العمل مع أصحاب املصلحة على املستوى الوطين ومع الـشركاء              -١٠١

ة والبورصات على املستويني الوطين     على املستوى الدويل من أجل حتسني متويل السلع الزراعي        
، ٢٠١١ويف عـام    .  أفريقيا والبحر الكارييب واحملـيط اهلـادئ       دولواإلقليمي يف جمموعة    

الـسالف  اضطلعت األمانة بثالثة أنشطة يف إطار املكونات الفرعية لربنامج السلع الزراعيـة             
  :  وهذه األنشطة هي.املتعلقة ببورصات السلع األساسية وبتمويل سالسل اإلمداداتالذكر 
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بورصات السلع األساسية بوصفها أدوات إلنتاج وجتارة األغذية القائمـة            )أ(  
، دار  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢-٢١ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي،       الزراعةعلى  

  السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة؛

بـشأن  ة احمليط اهلادئ     لبناء القدرات اإلقليمية يف منطق      إقليمية حلقة عمل   )ب(  
، نادي، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٢٠، صول على التمويل للقطاع الزراعي زيادة احل 
ورقة عمل حول املوضـوع وثالثـة       / عرضاً ١٧يف حلقة العمل اإلقليمية هذه      وقدم  . فيجي

  بيانات؛

حلقة عمل حول تعزيز احلصول على التمويل لقطاع جـوزة الطيـب يف               )ج(  
ورقات العمل حـول    /وشكلت العروض . ، سانت جورج  ٢٠١١يوليه  / متوز ٨-٧غرينادا،  

املوضوع أساساً للمناقشات اليت جرت بشأن فرص التمويل والتحديات القائمة أمام صناعة            
  .جوزة الطيب يف غرينادا

املسامهات يف استراتيجيات التنمية الزراعية واحلد من الفقر يف بلدان جمموعـة           
  ارييب واحمليط اهلادئأفريقيا والبحر الك

ساهم األونكتاد يف األهداف اإلمجالية لربنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعـة      -١٠٢
وسامهت النواتج الـيت    . أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ بتنفيذ أربعة مكونات فرعية        

السل السلع الزراعية   بناء قدرات أصحاب املصلحة يف س     ) أ(حققتها األمانة يف األمور التالية      
تنفيذ األولويـات   ) ب(من أجل تطوير أو تكييف استراتيجيات مستدامة ومراقبة تنفيذها؛          

 وإن أمكن، اعتماد أدوات مبتكرة إلدارة خماطر        ،عيزيادة الو ) ج(ة تنفيذاً فعلياً؛    االستراتيجي
لتـآزر بـني    تسخري فوائد أوجه التكامـل وا     ) د(متويل السلع األساسية تقوم على السوق؛       

جيني لصاحل أصحاب املصلحة يف جموعة بلدان       ياملنظمات الدولية الشريكة والشركاء االسترات    
  .أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

البحـر  جمموعة بلدان آسيا و   مناطق  أنشطة املشاريع اليت تنفذها األمانة يف       وحسبت    -١٠٣
الـسلع  صول عليها ضمن النتائج اإلمجالية لربنامج الكارييب واحمليط اهلادئ والنتائج اليت مت احل   

 خمصصات املوارد يف خمتلـف املنـاطق        ٢وتبّين يف الشكل    . الزراعية جلميع بلدان اجملموعة   
  .والقطاعات الزراعية وداخلها
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  ٢الشكل 

 

 الكارييب احمليط اهلادئ

 غرب أفريقيا وسط أفريقيا

شرق أفريقيا واجلنوب
 األفريقي

الفواكه 
 واخلضار
73 % 

النب 
10 % 

مشتركة بني
 القطاعات

17 % 

النب 
10 % 

النب
15 % 

 القطن
18 % 

 القطن
 احلبوب % 62

10 % 

احملاصيل 
 الغذائية
66 % 

مشتركة بني
 القطاعات

24 % 

مشتركة بني
 القطاعات
17 % 

 القطن
34 % 

 املنيهوت
34 % 

 النب والكاكاو
33 % 

مشتركة 
بني 

 القطاعات
8% 
8 % 

حماصيل
 أخرى
7 % 

 

 % 4 املنيهوت

 حماصيل أخرى
 16 % 

مشتركة بني
 القطاعات

8 % 
املنيهوت، 
الفواكه 
 واخلضار
احلبوب، النفط % 22

حماصيل أخرىو  
12 % 

 
عة أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط      وحدة تنسيق مشروع برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جممو         :املصدر

  .)٣٤(اهلادئ، بروكسل

ومع انتهاء برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والبحـر الكـارييب               -١٠٤
 املـشاريع ، تبقى استدامة واستمرارية معظم      ٢٠١١ديسمرب  /واحمليط اهلادئ يف كانون األول    
إجياد موارد إضافية من اجلهات املاحنـة        غىن عن    الوبالتايل،  . واألنشطة املدعومة غري مؤكدة   

  .دائماً لكي يبقى تأثريها  بالربنامج املذكورلتعزيز وزيادة وتكرار األنشطة املدعومة

  املسامهات يف املعهد االفتراضي لألونكتاد    

تدعم الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية املعهد االفتراضي لألونكتاد يف إعـداد            -١٠٥
وإنتاجهـا  دمي دورات تدريبية مكيفة حسب الطلب بشأن اقتصاديات السلع األساسـية           وتق

وأسعارها واجتاهاهتا وفترات ازدهارها وكسادها وتأثري األزمة املالية على البلـدان           وجتارهتا  
النامية املعتمدة على السلع األساسية، وما إىل ذلك، لفائدة مـوظفي وطـالب اجلامعـات               

  .عليا وموظفي احلكومات والعاملني يف القطاع اخلاصوباحثي الدراسات ال

وقد نظمت الوحدة الدورة التدريبية الثالثة لطلبة املاجستري جبامعـة دار الـسالم يف      -١٠٦
وتناولت الدورة قضايا التجارة والتنمية يف قطاعات الطاقة        . جمال اقتصاديات السلع األساسية   

__________ 

)٣٤( http://www.euacpcommodities.eu/files/Session_1_-
_AAACP_Overview_of_Main_Results_Achieved_CU.pdf. 
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 وأسواق السلع األساسية املنظمة، مثل بورصـات        ، والتمويل وإدارة املخاطر   ،والنفط والغاز 
 طالباً من طـالب     ٨٠ املاضية، حضر ما يربو على       األربعوخالل السنوات   . السلع األساسية 

الدراسات العليا يف مجهورية ترتانيا املتحدة دورات األونكتاد التدريبية حـول اقتـصاديات             
  .السلع األساسية

وحدة املعهد االفتراضي لألونكتـاد يف إعـداد        ، ساعدت ال  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -١٠٧
جبامعـة  من كلية األعمال التجارية     اثنني   طالباً وحماضرين    ٢٣    ل مكثف   جولة دراسية برنامج  

وقدمت الوحدة، خـالل اجلولـة      . ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٣ إىل   ٩دار السالم يف الفترة من      
  .األساسية على البلدان الناميةالدراسية، عرضاً موضوعياً حول آثار الطفرة األخرية للسلع 

وميثل املعهد االفتراضي لألونكتاد عامل جناح من حيث التعـاون بـني الـشعب                -١٠٨
تآزر بني البحث والتحليـل مـن جهـة،         الواألمانة، إذ إنه يساعد األمانة على تعزيز أوجه         

السلع األساسية، من واملساعدة التقنية وبناء القدرات املؤسسية يف البلدان النامية املعتمدة على        
وتعترب الدورات التدريبية اليت جيري تنظيمها لطالب الدراسات العليا يف جامعة           . جهة أخرى 

دار السالم جبمهورية ترتانيا املتحدة وداكار من النتائج املفيدة املتأتية عن أعمال األونكتـاد              
ل البشري للمـستفيدين    ، نظراً إىل أهنا تزيد رأس املا      )وأعمال أخرى (بشأن السلع األساسية    

  .زيادة ال رجعة فيها

  ماين لركاز احلديدمشروع الصندوق االستئ    
تقوم األمانة بتنفيذ مشروع الصندوق االستئماين بشأن املعلومات املتعلقـة بركـاز              -١٠٩
 ةوتوفر التقارير اليت ُتعد عن املشروع معلومات شاملة عن التطورات يف األسواق العاملي            . احلديد
 أي املنتجني واملشترين ووكالء الشحن واملـوردين وممثلـي          -احلديد لألطراف املعنية    لركاز  

، أصـدرت  ٢٠١٢ويف عام . الصناعة واحلكومات، والباحثني، واحملللني، واخلرباء االستشاريني   
 ؛ ٢٠١٣-٢٠١١سـوق ركـاز احلديـد       ) أ: (األمانة، بالتعاون مع بعض الشركاء، تقريرين     

 ومبيعـات   وتغطي مسامهات مقدمة من بعض احلكومـات      . ديدإحصاءات ركاز احل   )ب(و
  .املنشورات املتعلقة باملشاريع تكلفة إعداد هذه التقارير

        


