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  موجز الرئيس  -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
ُعقدت الدورة اخلامسة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن الـسلع األساسـية              -١

، يف قـصر    ٢٠٠٨أبريل  /والتنمية بتكليف من مؤمتر األونكتاد الثاين عشر املعقود يف نيسان         
  .٢٠١٣مارس / آذار٢١ و٢٠ األمم يف جنيف يف

 االفتتاحية   العام لألونكتاد خالل مالحظاته    والرسالة الرئيسية اليت شدد عليها األمني       -٢
هي أن مستويات األسعار ال تزال مرتفعة نسبياً رغم استمرار التقلب الكبري يف مجيع أصناف               

 الـشديد   األساسـية ومن بني العوامل اليت تساهم يف تقلب أسعار السلع          . السلع األساسية 
، باإلضافة إىل العرض والطلب، وعوامل مثل أمناط الطقس، واحلالة االقتصادية يف            وارتفاعها

البلدان املنتجة واملستهلكة الكربى، مثة تطوران جديدان حيـددان شـكل أسـواق الـسلع         
العامل األول هو تزايد الطلب من املـستهلكني غـري التقليـديني، ال سـيما يف               . األساسية

والعامل الثاين هو االجتاه املتزايد حنو أْمَولَة السلع األساسـية املالحـظ            . القتصادات الناشئة ا
  .ومن املتوقع أن تبقى أسعار السلع األساسية مرتفعة على املدى املتوسط. خالل العقد األخري

التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق السلع األساسية، واخليـارات            -باء  
  اساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على السلع األساسيةالسي

  ) من جدول األعمال٣البند (
التطورات األخرية والتحديات   "شددت املناقشة على وثيقة أمانة األونكتاد األساسية          -٣

وتنميـة  اجلديدة يف أسواق السلع األساسية، واخليارات السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل            
  ).TD/B/C.1/MEM.2/22( "مستدامة قائمني على السلع األساسية

على االجتاهات والتحديات املـستقبلية يف أسـواق الـسلع          الالحق  وركز النقاش     -٤
وتشمل األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار األغذية شدة منو الطلب وضعف     . األساسية الغذائية 

سلع األغذية شديدة التقلب، أساسـاً بـسبب        وأصبحت  . منو اإلنتاج واخنفاض املخزونات   
وعالوة على  . الروابط مع أسواق الطاقة واألسواق املالية     وتزايد  تقلبات الطقس وتغري املناخ،     

تقلـب أسـعار    زد على ذلك أن     . ذلك، فإن أسعار األغذية تتأثر كثرياً مبستوى املخزونات       
االقتصادي والتنمية، وكذلك على استقرار  تأثرياً هاماً على األمن الغذائي والنمو       يؤثر  األغذية  

، عرف رصيد العامل من     ٢٠٠٩ومنذ عام   . االقتصاد الكلي واالستقرار السياسي واالجتماعي    
بوب اخلشنة، سجلت هذه الفترة أدىن مـستوى        احلوفيما خيص   . إنتاج احلبوب ندرة شديدة   
  .للمخزونات على اإلطالق
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 أن اإلنتـاج    ٢٠٢٠املتوسط وحىت عـام     وتظهر آفاق أسواق األغذية على املدى         -٥
ومن املتوقع أن تكون أمريكا الالتينية      .  يف املائة سنوياً   ١,٧الزراعي سيزيد يف املتوسط مبعدل      

ومن املرجح أن تظل    . لألغذية يف حني ستكون آسيا مستورداً صافياً هلا       كبرياً  راً صافياً   مصّد
ومن بني التطورات اجلديدة اليت     . ةأفريقيا جنوب الصحراء الكربى تعيش حاالت عجز كبري       

ستحدث يف أسواق األغذية توقعات اخنفاض القوة العاملة الزراعيـة وحـدوث حتـول يف               
ومـن  . االستهالك العاملي لألغذية من األغذية األساسية إىل املنتجات ذات القيمة املـضافة           

ومن مث يبقى األمن    . قبلاملتوقع أن يزيد إنتاج الوقود األحيائي بأكثر من الضعف يف العقد امل           
قلق كبري وتدعو احلاجة إىل تغيري السياسات جتاه القطاع الغـذائي هبـدف             مصدر  الغذائي  

  .التكيف مع احلقائق اجلديدة واستباق التحوالت اجلذرية املتوقعة يف العقد احلايل
ولوحظ أن مجيع املؤشرات الرئيسية جمللس احلبوب الدويل تقل حالياً عـن أعلـى                -٦

وُيعزى ذلك جزئياً إىل تراجع مـستويات       . وياهتا ولكنها تبقى، مع ذلك، مرتفعة نسبياً      مست
. خمزونات احلبوب يف الواليات املتحدة، اليت سجلت أدىن مستوياهتا خالل العقـد األخـري             

واخنفضت أسعار فول الصويا وخفت التقلبات نتيجة ملستويات احملاصيل القياسية اليت عرفتها            
وبقيت اخلاصية الرئيسية لسوق األرز هي التكلفة املرتفعة نسبياً لـصادرات           . يةأمريكا اجلنوب 

. تايلند واالرتفاع املفاجئ يف واردات الصني، إذ أصبحت الصني ثاين أكرب مشترٍ بعد نيجرييا             
أن العـرض   إىل   ٢٠١٤ و ٢٠١٣ احلبوب الرئيسية يف عامي      وتشري التوقعات املتعلقة بتجارة   

  .سود هذا املنظور خالل السنوات اخلمس املقبلةسيكون نادراً وقد ي
الوكيل لوصف تلقب أسعار السلع األساسية       - وقد اسُتخِدم إطار الطرف الرئيسي      -٧

وال ميكن التوصل إىل فهم واضح لسلوك أسـواق         . قبل حترير أسواق السلع األساسية وبعده     
األفراد والتفاعل بني هذه    السلع األساسية إال بفهم تطور املؤسسات واحلكومات واألسواق و        

الوكيل منظوراً جديداً نسبياً ميكن من خاللـه أن          - ويوفر إطار الطرف الرئيسي   . اجلهات
  .تقوم مؤسسات مثل األونكتاد بتحليل قضايا السلع األساسية

وتوحي نتائج البحوث املتعلقة بتأثري أمولة السلع األساسية واملضاربة يف أسعارها أن              -٨
وقد منت مؤشرات العقود اآلجلـة للـسلع        . بحت صنفاً جديداً من األصول    هذه السلع أص  

 ٣٠املتصلة بالسلع األساسية واملنتجات املتاجر هبا يف األسواق املالية املالية األساسية واألوراق 
ويستهلك املضاربون السيولة حالياً وهكذا يتسببون يف       . ضعفاً خالل السنوات العشر األخرية    

ـ     . زعزعة األسعار   يف  ون الـسيولة وهكـذا يتـسبب      ونويف الطرف املقابل، يوفر املتحّوط
  .األسعار استقرار

أسعار األغذية املرتفعة على سلوك العـرض  بتأثري وأثار أحد املشاركني قضايا تتعلق       -٩
وقد حبثـت دراسـة     . ولوحظ أن الطلب ال ينخفض رغم ارتفاع األسعار احلالية        . والطلب

 دولية قضية إنشاء خمزونات أغذية أكرب حجماً تتجاوز ما هـو            أجرهتا حديثاً عدة منظمات   
ومل ُتقدم أي توصيات ملموسة ولكن كان من الواضح أن          . ضروري لالحتياطيات اإلنسانية  
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الفكرة املهيمنة حالياً هي ضرورة عدم استخدام االحتياطيات أو املخزونـات للتـدخل يف              
  .راألسواق خالل الفترات اليت ترتفع فيها األسعا

ومبا أن تصدير السلع األساسية واملواد األولية والطاقة ما زال ميثـل حمـرك النمـو                  -١٠
االقتصادي للعديد من أقل البلدان منواً، فقد أعرب خرباء وممثلو هذه البلدان عن قلقهم إزاء               
أفضل السبل لوضع السياسات الوطنية، يف أوقات األزمات االقتصادية، من أجل حتسني تنوع  

وميكن للبلدان املصدرة للسلع األساسية أن تستفيد إىل أقـصى          . داهتا وجتنب فخ الفقر   اقتصا
حد من الطفرة احلالية اليت تعرفها أسعار السلع األساسية بتعزيز الروابط مع االقتصاد علـى               

، )السلع األساسية اللينة والصلبة، والطاقة    (وتتوقف الروابط الصناعية على القطاع      . نطاق أوسع 
ومتثـل  . ات اجلهات الفاعلة الرئيسية وقدراهتا، واهلياكل األساسية، وامللكية، والسياسات     ومهار

 بشأن  اتيةفترات انتعاش السلع األساسية مثل الفترة احلالية حلظات جيدة الختاذ القرارات السياس           
وهلذا الغرض، جيب تنظيم حوار مـع أصـحاب املـصلحة    . طريقة بناء اقتصادات أكثر تنوعاً  

سيني مثل احلكومات وشركات القطاع اخلاص، وكذلك مع األطراف املهتمة، مبا فيهـا             الرئي
وميكن أن تقوم املنظمة الدولية مثل األونكتـاد ومنظمـة          . نظم االبتكار الوطنية واجملتمع املدين    

  .يف هذه العملياتامليّسر األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل بدور 

   والفلزاتاملعادن واخلامات    
زادت احتياطيات النحاس والرصاص والزنك يف السنوات األخـرية رغـم زيـادة           -١١

 ٢٠١٣و الطلـب يف عـامي       ويف حالة النحاس، ُيتوقع أن يزيد العرض عن من        . استهالكها
وتسبب عوامل عديدة، منها التباطؤ االقتصادي      .  بعد ثالثة أعوام من العجز املتتايل      ٢٠١٤و

 االحتاد األورويب السيادية وعدم االستقرار السياسي يف الشرق األوسـط           العاملي وأزمة ديون  
وتعرف سوق النيكل تغـرياً     .  يف األسواق  اً كبري اًومشال أفريقيا وتقلب أسعار السوق تذبذب     

وبينما تعتمد الصني على    . مستمراً، وخيتلف العرض والطلب على النيكل حالياً من بلد آلخر         
وسـيكون  . وروبا واهلند وأمريكا الشمالية أكثر علـى اخلـردة        حديد زهر النيكل، تعتمد أ    

ملشاريع النيكل اجلديدة اجلاري تنفيذها حالياً وإنتاج حديد زهر النيكل واستخدامه يف الصني          
  .تأثري هام على مستقبل صناعة النيكل

ويعرف كل من إنتاج الفلزات غري احلديدية واستهالكها يف الصني منـواً سـريعاً،                -١٢
. ن العجز التجاري هلذا البلد تفاقم مع زيادة وارداته السريعة من الفلزات غري احلديديـة              ولك

ورغم أن من املرجح أن يزيد إنتاج الفلزات غري احلديدية واستهالكها، فإن واردات اخلامات              
تدوير الفلزات الثانويـة، إىل جانـب حـصتها يف          تزايد يف   وهناك  . ستستمر يف االرتفاع  

ويف هناية املطاف، قد ُتوّجه استثمارات إضـافية إىل مـشاريع      . مجايل للفلزات االستهالك اإل 
تكاليف املؤسسات اليت تنتج الفلـزات غـري        من  احلماية البيئية، اليت ميكن أن تزيد تدرجيياً        

  .احلديدية يف الصني
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سـوق ركـاز    مـثالً   (وقد ُحدِّدت منشورات األونكتاد بشأن ركـاز احلديـد            -١٣
 ٢٠١٢ركـاز احلديـد   وإحـصاءات  ) ٢٠١٢يونيـه   /حزيران (٢٠١٣-٢٠١١ ،احلديد

)UNCTAD/SUC/2012/5 ((        على أهنا من املصادر املوثوقة لإلحصاءات ومعلومات الـسوق .
. وتعتمد السوق على حتديد موقع املوارد، ومن مث فإن التجارة املنقولة حبراً تكتسي أمهية بالغة           

ومثة عالقة عكسية بـني  .  أيضاً يف حتديد األسعار    وقد أصبحت للتجار واألسواق املالية أمهية     
ومن . السعر والتكاليف، إذ يتحرك األول حنو األسفل، يف حني تتحرك التكاليف حنو األعلى            

املرجح أن ميارس اخنفاض درجات اخلامات وارتفاع تكاليف اإلنتاج وارتفـاع تكـاليف             
  .صبح معقولة على املدى املتوسطاملشاريع والضغوط البيئية ضغطاً على األسعار، اليت قد ت

وأُبرز أن الصني . وسيطرت التغريات اهليكلية اجلارية يف االقتصاد الصيين على النقاش         -١٤
ال تزال متر بعملية التنمية االقتصادية وال يزال مثة جمال للنمو االقتصادي رغم أن معدالت منو                

وسترتفع تكاليف اإلنتاج   . ف تباطؤاً اإلنتاج احمللي اإلمجايل ومعدالت استهالك الفلزات ستعر      
مثالً (بسبب تزايد االستثمار يف تكنولوجيات مكافحة التلوث رغم أن زيادة إنتاج الفلزات             

ميكن أن تكون إجيابية للبيئة باملقارنة مع مكونـات الـصلب           ) األلومنيوم لصناعة السيارات  
ا من الفلزات املنقـاة، ولكنـها       وتعتمد الصني كثرياً على خاماهتا اخلاصة ووارداهت      . التقليدية

وأثار ذلك كموضوع حموري    . اضطرت إىل استكمال إمداداهتا بواردات اخلامات غري املنقاة       
ومت التشديد على أن البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسـية           . قضية حتسني جودة اخلام   

 تصديرها، ولكـن آخـرين      تنقية اخلامات قبل  /ينبغي أن تنظر بإمعان يف إمكانية إضافة قيمة       
جادلوا بأن على قوى السوق أن حتدد يف هناية املطاف جدوى تصدير اخلامات حمّسنة اجلودة               

ونوقشت أيضاً مسألة التوازن بني استخدام املوارد وإتاحتها لألجيال         . أو اخلامات غري املنقاة   
د األخـري علـى     والحظ املندوبون أن معظم الشركات عرب الوطنية شددت يف العق         . املقبلة

تعزيز فعالية اسـتخدام الفلـزات      ة للشركات وكذلك على احلاجة إىل       املسؤولية االجتماعي 
  .جديدة وبديلةمواد والبحث عن مصادر 

  الطاقة والنفط والغاز والفحم    
أشار اخلرباء إىل بطء منو الطلب العاملي على النفط نظراً لتراجع النمو االقتـصادي                -١٥

وخيم على التنبؤ بالطلب على الطاقة يف املـستقبل         . يف االقتصادات املتقدمة  العاملي، ال سيما    
ضباب الشكوك املتزايدة الناجتة عن االنتكاسات املمكنة يف انتعاش اقتصاد الواليات املتحدة،            
وأزمة الديون األوروبية، وأسعار الوقود املستعمل يف النقل، والتحول إىل أنواع أخرى مـن              

والعوامل عانات األسعار، وسياسات الطاقة، ال سيما تلك املتصلة بالبدائل،          الوقود، وإلغاء إ  
  .املتصلة بالطقس

وكان هناك اعتراف واسع بأن حاالت التقدم األخـرية يف تكنولوجيـات املراحـل                -١٦
السابقة لإلنتاج أسفرت عن ارتفاع مفاجئ يف إنتاج النفط والغاز يف أمريكا الشمالية بفـضل               

فزيادة إنتاج النفط   . والحظ اخلرباء أن ذلك أّجج أسواق الطاقة      . فط وغاز الطفل  فتح موارد الن  
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أدت إىل اخنفاض واردات الواليات املتحدة من الوقود وتؤدي حالياً إىل تغري            النادر  وغاز الطفل   
تتحرك باجتاه آسيا، مما يـثري خمـاوف       الدولية  جتارة النفط   ت  وبالتايل، بدأ .  الطاقة العاملية  أمناط

  .شأن أمن الطرق االستراتيجية اليت مير هبا نفط الشرق األوسط إىل األسواق اآلسيويةب
وقد ُخفِّضت أسعار الغاز والكهرباء احمللية يف الواليات املتحدة، مما أعطى صناعتها              -١٧

وُيباع الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة حبوايل مخس أسـعار االسـترياد يف             . ميزة تنافسية 
ويساعد اخنفاض سعر الغاز الطبيعي علـى احلـد مـن           . مثن ما هي عليه يف اليابان     أوروبا و 

ويف هذا السياق، ستتطور    . استخدام الفحم، ومن مث حيرر الفحم لتصديره إىل آسيا وأوروبا         
شروط التعاقد على الغاز الطبيعي املسيل لتصبح أكثر مرونة، مما تنتج عنه آلية أسرع لنقـل                

  .الغاز والفحمأسواق لغاز اإلقليمية ألن هناك ترابطاً متزايداً بني األسعار بني أسواق ا
أن برينت هو املرجع الدويل الرئيسي ألسـعار الـنفط اخلـام،            إىل  وأشار اخلرباء     -١٨
أصبح ويست تيكساس إنترميديات مرجعاً إقليمياً أكثر من أي شيء، وُيستعمل غالبـاً              بينما

أثار عدة مشاركني شواغل بشأن استمرار تقلب أسعار        و. لتحديد أسعار الواردات والتعادل   
ومت التشديد علـى دور     . وُيضاف إىل ذلك تطور الطاقة املتجددة     . النفط رغم كفاية العرض   

منظمة البلدان املصدرة للنفط يف التصدي حلاالت اختالل األسواق وانقطاع العرض، مثلما مت   
ن خالل منتدى الطاقة الدويل، مما وفر منرباً        التشديد على احلوار بني املنتجني واملستهلكني م      

  .للتنبؤات املتضاربة باستخدام قاعدة بيانات املبادرة املشتركة املتعلقة ببيانات النفط
 خفض الكربون، ال يزال للفحم دور     ويف الوقت الذي ينتقل فيه العامل إىل اقتصاد من          -١٩

 يف املائة من موارد الطاقة العامليـة        ٧٢ يؤديه رغم كثافته الكربونية العالية ألنه يشكل حوايل       
وُسلِّط . منو الطلب على الطاقة خالل السنوات العشر األخرية       يف   يف املائة    ٥٠بنسبة  وأسهم  

الضوء على إمكانيات خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون دون التخلي عن صناعة الفحـم      
كربون موجهة حنو السوق، مثل     باعتماد تكنولوجيات فحم نظيفة والتركيز على هنج إلزالة ال        

وقد أدت األزمة املالية العاملية والكساد إىل اخنفاض أسـعار ثـاين            . نظم االجتار باالنبعاثات  
وشدد اخلرباء على أن ثاين أكسيد الكربون اجملسد يف التجارة الدولية يؤدي            . أكسيد الكربون 

 أن ذلك يثري التوترات بـني       واعُترب. إىل صعوبات يف إزالة الكربون من االقتصادات بفعالية       
البلدان املتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالضغوط املمارسة خلفض ثاين أكسيد الكربـون             

  .الكامن يف السلع املصدَّرة من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة
ارة متوسط زيادة درجة احلر   إبقاء  وذكر عدة مشاركني أن اهلدف العاملي املتمثل يف           -٢٠

استراتيجية جديدة ومتسقة تأخذ يف     وضع  درجتني هدف غري واقعي ودعوا إىل       دون  العاملية  
احلسبان مصاحل مجيع البلدان وكذلك انبعاثات ضارة أخرى مثل ثاين أكـسيد الكربيـت              

  .وأكسيد النيتريك والزئبق
وُعرض نظام االحتاد األورويب لالجتـار باالنبعاثـات كواحـدة مـن مبـادرات                -٢١
 رغم حتديات آلية التـسعري    األورويب للحد من االنبعاثات بتجنب ضرائب الكربون،         حتاداال
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ولوحظ أن النظام فشل بـسبب سـوء نظـام اإلدارة           . غري الصحيحة وغريها من اآلليات    
ففعاليته تتوقف على االتفاقات الدولية وكمية خفض غازات الدفيئة ونظام يعكس           . السياسية

  .ديناميات أسواق الطاقة
ويشكل أمن القدرة اإلنتاجية عائقاً آخر حيول دون تنمية الطاقة املتجددة يف قطـاع     -٢٢

وحمطات توليد الطاقة باستخدام الوقود األحفوري ليست مرحبة        . الطاقة يف االحتاد األورويب   
إذا كان سعر الطاقة الكهربائية ال يغطي سوى عدد الكيلوات يف الساعة ويتجاهل القـدرة               

الالزمة لتحقيق استقرار الشبكات العامة نظراً للخصائص املتقطعة واملتقلبة لإلمداد          اإلنتاجية  
ويشمل اخليار املعروض اعتماد إعانة أو هنج أكثر استناداً إىل السوق يعتمد            . بالطاقة املتجددة 

ولوحظ أن السوق ترزح . على جمموعة من موزعي الطاقة الكهربائية لضمان القدرة اإلنتاجية  
. إعانات الطاقة املتجددة وإعانات الوقود وتعريفات املستعمل النهائي       : ء اإلعانات حتت عب 

غري أن ذلك يعتمد    . وينبغي استخدام احللول املستندة إىل السوق لتحريك اخليارات السياسية        
يف األسـواق   كبرية  على العديد من العوامل، مبا يف ذلك رقابة تنظيمية قوية وخمتّصة وسيولة             

  .تحوط من خماطر تقلب األسعاراملالية لل
 السياسات يواجهون خيـارات معقـدة يف سـياق          يوالحظ املندوبون أن واضع     -٢٣

وأوصوا بأن من املهم، من     . الشكوك املتزايدة فيما يتعلق باالقتصاد والسياسات والتكنولوجيا      
سـل  ترأجل حتقيق الطاقة املستدامة للجميع، وضع قواعد مناسبة، وتصميم مناذج جتاريـة             

إشارات األسعار الصحيحة، وتعزيز االستثمار املوجه إىل الداخل، وإقامة شـراكات بـني             
  .من السعرأالقطاعني العام واخلاص، وضمان أمن العرض و

  السلع األساسية الزراعية والسياسات    
الـسياسية  النصيحة  فيما يتعلق بالعالقة بني السعة املالية والنمو االقتصادي، كانت            -٢٤

ولكـن دراسـات   . ة يف التسعينيات هي تعزيز النمو االقتصادي بتوسيع القطاع املايل     السائد
بـني  إجيابيـة   حديثة تبني أن البلدان ذات القطاعات املالية الواسعة جداً ال تعرف أي عالقة              

وعالوة على ذلك، فعندما يتجاوز التمويـل عتبـة معينـة           . السعة املالية والنمو االقتصادي   
أثر سليب  كون له   ي،  ) يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ١٠٠-٨٠ثل حوايل   التمويل الذي مي  (

قوية بـني الـسعة املاليـة والنمـو      إجيابية و ومع ذلك، هناك عالقة     . على النمو االقتصادي  
ومبا أن العديد من البلـدان      . االقتصادي يف البلدان ذات القطاعات املالية الصغرية واملتوسطة       

، فإن تنمية   ضحلع األساسية بلدان نامية ذات دخل منخفض ونظام مايل          املعتمدة على السل  
  .املمارسات املالية املتطورة سيكون له تأثري إجيايب على النمو االقتصادي

وتوجد حالياً قيـد    . هامة ملواجهة انعدام األمن الغذائي    أداة  واالحتياطيات الغذائية     -٢٥
أمم جنوب شرق آسيا زائد ثالثة      اتفاق رابطة   : ائيةالتنفيذ مبادرتان إقليميتان الحتياطيات غذ    

بشأن احتياطي األرز يف حاالت الطوارئ واحتياطي األغذية حلاالت الطوارئ يف اجلماعـة             
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وما زال هذا األخري يواجه العديد من التحـديات قبـل أن            . االقتصادية لدول غرب أفريقيا   
وضوح  بشكل رئيسي على توفر      احتياطيات الطوارئ ويتوقف جناح   . يصبح كامل التشغيل  

وشفافية اإلطالق ومالءمته من حيث التوقيـت،        ، وتنوع األغذية اليت جيب ختزينها     ،الغرض
  .وقابلية االستمرار من الناحية املالية

الطوارئ األغذية حلاالت   وأعربت بعض الوفود عن شواغلها بشأن جدوى احتياطي           -٢٦
املـشاركة  ) ١٥(، خاصة باعتبار عدد البلـدان       االقتصادية لدول غرب أفريقيا   يف اجلماعة   

ن اإلدارة من التحديات    أواعترف املندوبون ب  .  بفعالية وقدرهتا املؤسسية على إدارته وتشغيله    
وسيساعد تعزيـز التجـارة   . اليت تواجهها املنطقة وسيقتضي تشغيل االحتياطي عملية طويلة 

ئض والعجز الغذائي وتيـسري عمليـات       الفامناطق  اإلقليمية يف أفريقيا على سد الفجوة بني        
  . الغذائية حلاالت الطوارئياتاالحتياط

وأعرب أحد املندوبني عن شواغله بشأن منط االستهالك الغذائي اآلخذ يف التغري يف               -٢٧
ففي السودان، مثالً، يفضل الناس القمح على احملاصيل الغذائيـة      . العديد من البلدان األفريقية   

القمـح  (تنامي تفضيل احملاصيل الرئيسية الثالثة يف العامل واالعتماد عليهـا           ونظراً ل . التقليدية
، بدأت العديد من البلدان النامية املنخفضة الدخل تتحول إىل بلدان مستوردة            )والذرة واألرز 

وتعتمد هذه البلدان على السوق العاملية للحصول على اإلمدادات ومـن مث فإهنـا              . لألغذية
ولضمان األمن الغذائي، من املهم تطوير حماصـيل        . تفاع األسعار وتقلبها  أمام ار ضعفاً  أكثر  

  .أخرى، وال سيما احملاصيل الغذائية التقليدية
وتقابل املكاسب  . االعتماد على السلع األساسية جمموعة من مواطن الضعف       وينشئ    -٢٨

وال يقـدم   . عفاملتأتية من إنتاج السلع األساسية واالجتار هبا تكاليف مرتبطة مبواطن الـض           
استخدام التدابري البسيطة مثل حصة السلع األساسية يف إمجايل الصادرات لتحديد االعتمـاد             

وهناك بعض املّتجهات اليت ميكن أن تفسر إىل حـد          . على السلع األساسية معلومات مفيدة    
 إىل ومثة حاجة. كبري االختالفات يف أداء البلدان اليت لديها حصص كبرية من السلع األساسية

بناء مؤشر باستخدام هذه املوّجهات ملعرفة قدرات البلدان على جتاوز مواطن الضعف املتصلة             
  .ويتمثل أحد األمثلة يف مؤشر الضعف املتعلق بالسلع األساسية. بالسلع األساسية

 بدور هـام يف     ينوميكن أن تضطلع منظمات املزارعني ذات التنظيم واإلدارة اجليد          -٢٩
 على  واجلمعية الزراعية يف ترينيداد وتوباغو مثال جيد      .  املالك إىل التمويل   تيسري وصول صغار  

فخالل السنوات القليلة املاضية، وضعت، من خالل تعاوهنا مـع مـصرف التنميـة              . ذلك
ويشمل الدور الذي تضطلع به     . الزراعية، برامج جديدة للتمويل الزراعي لفائدة صغار املالك       

 املزارعني واملصارف، ودعم املزارعني يف إعداد خطط األعمال         تيسري املشاورات بني  اجلمعية  
ووثائق طلب القروض، وتزكية املزارعني لدى املصارف، والقيام بدور الكفيـل حلـصول             

أن حيصلوا على القروض مبعـدالت      لصغار املزارعني   وهكذا ميكن   . املزارعني على القروض  
  .فائدة منخفضة وأن يزيدوا من إنتاجهم الزراعي
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ومنذ حترير أسواق السلع األساسية يف الثمانينيات والتسعينيات، أصبح من الصعب             -٣٠
وقد أدى جملـس غانـا      . جداً ضمان حصة عادلة من أسعار السلع األساسية لصغار املالك         

للكاكاو دوراً إجيابياً يف زيادة حصة املنتجني تدرجيياً يف سعر تصدير الكاكاو واستدامة إنتاج              
ومنذ أوائل التسعينيات، حرر جملس غانا للكاكاو جزئياً تسويقه الـداخلي        . ناالكاكاو يف غا  

وطوال فتـرة إصـالحات     . يف حني احتفظ بسيطرته على التسويق اخلارجي ومراقبة اجلودة        
ويف . قطاع الكاكاو، ُخفِّضت الضرائب وُنقلت حصة هامة من أسعار التصدير إىل املزارعني           

على ظهر  لكاكاو املسلم   الصايف ل  )١(املزارعني يف السعر  ، بلغت حصة    ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  
  . يف املائة٧٨السفينة 

الكاكاو ما زالت تواجه العديد من آلية التسعري احلالية اليت يستخدمها منتجو      غري أن     -٣١
أسعار وأثار بعض املندوبني مسألة تأثري استجابة جملس غانا للكاكاو البطيئة على            . التحديات

، الدوليةواعترف اخلرباء بأن من املمكن، يف ظروف التقلب احلايل لألسعار           . ليةالكاكاو الدو 
ولكنهم الحظوا أيضاً أن املزارعني . اعتبار جملس غانا للكاكاو درعاً واقياً من تقلبات األسعار

قد يغريهم بيع منتجاهتم يف البلدان اجملاورة إذا مل ُتنقل إلـيهم أسـعار دوليـة مرتفعـة يف                   
  .ناسبامل الوقت
ة للبلدان النامية املعتمدة علـى الـسلع األساسـية          وتكتسي إضافة القيمة أمهية حامس      -٣٢

لالرتقاء يف سلم سلسلة القيم وتنويع اقتصاداهتا بعيداً عن إنتاج السلع األساسية األولية واالجتار              
ام مثل الكاكاو   ورأى بعض املندوبني أن تصاعد التعريفات مينع البلدان من جتهيز موادها اخل           . هبا

  .بفرض ضريبة على الشوكوالتة مبعدل أعلى من حبوب الكاكاو يف أسواق الصادرات
وميثل انعدام إضافة القيمة أيضاً أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان األفريقية              -٣٣

ففي زامبيا، تعمل مجعية القطن يف زامبيا على مواجهـة هـذه التحـديات              . املنتجة للقطن 
ات أخرى من قبيل ضعف قدرة املزارعني التفاوضية، وعدم وجود آليات فعالة إلدارة             وحتدي

وفيما عدا املبادرات الوطنية مثل إنشاء      . املخاطر، وانعدام الشفافية والتعاون يف سلسلة القيم      
مرافق للحلج ميلكها املزارعون ومتكني املزارعني وال سيما النساء منهم، تـشجع اجلمعيـة              

كة اإلقليمية مع البلدان اجملاورة املنتجة للقطن من خالل منصة ُتسمى موزازميـا             بنشاط الشرا 
وكان من املتوقع أن يكون بإمكان خارطة طريـق         ). موزامبيق وزامبيا وزمبابوي ومالوي   (

القطن األفريقي، اليت ُوضعت بدعم من األونكتاد، أن تساعد على مواجهة بعض التحديات             
  .ألفريقيالرئيسية يف قطاع القطن ا

وال تزال اإلعانات اليت تقدمها البلدان املتقدمة لقطاع القطن مسألة رئيسية بالنسبة              -٣٤
بلدان رئيسية منتجة للقطن يف إطـار       اليت تبذهلا أربعة    هود  اجلورغم  . ملنتجي القطن األفارقة  

__________ 

تكـاليف   -سعر البضاعة املسلمة على ظهر الـسفينة        = السعر الصايف للبضاعة املسلمة على ظهر السفينة         )١(
جلـوت  أي مكافحة األمراض واآلفات، وأكياس ا     (قدمها جملس غانا للكاكاو إىل املزارعني       ياخلدمات اليت   

 ).واملواد املتصلة هبا، وخمططات املعاشات التقاعدية للمزارعني، وما إىل ذلك
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ان املتقدمـة   إللغاء اإلعانات اليت تقدمها البلـد      املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارية العاملية    
الربازيل والواليات املتحدة   نزاع  ر  ووفّ.  يف هذا الشأن   مل حتقق أي تقدم   فإهنا  ،  لقطاع القطن 

القطن والقرار النهائي الذي اختذه فريق تسوية املنازعات يف منظمة التجـارة العامليـة              بشأن  
  .للقطنوالذي كان ضد الواليات املتحدة مساراً آخر ملعاجلة قضايا اإلعانات املقدمة 

  حشد التمويل اخلاص الستخدام الطاقة واألراضي استخداماً مستداماً    
يكتسي حشد رأس املال اخلاص لالستثمار يف استخدام الطاقات املتجددة واألراضي             -٣٥

وتأيت نسبة مخسة ومثـانني يف املائـة مـن          . تحقيق تنمية مستدامة ومنو شامل    لأمهية حامسة   
  .الطاقة املتجددة من رأس املال اخلاصحدث التغيري يف ُتاالستثمارات العاملية اليت 

 املبـادرة  -والقطاعات املهيمنة بالنسبة لالستثمارات اخلاصة يف إطار حل التخفيف       -٣٦
 اليت اعتمدها برنامج األمم     - املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهورها       

ة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلـدان الناميـة،          املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثات الناجت    
سالسل توريد السلع األساسية املتصلة ‘ ٢‘ ؛املنتجون صراحة لتخفيضات االنبعاثات   ‘ ١‘ هي

وبلغ سعر ستة وعشرين طناً من ثاين أكسيد الكربون متاجراً هبا           . باملخاطر اليت هتدد الغابات   
  .٢٠١١دوالرات الواليات املتحدة يف عام  مليون دوالر من ٢٣٧يف األسواق الطوعية 

، إذ تتصل إزالة يف العامل يف املائة من فقدان الغابات ٨٠والزراعة مسؤولة عن حوايل   -٣٧
املكاسب املالية الكـبرية    بدافع  الغابات أساساً بإنتاج زيت النخيل وفول الصويا وحلوم البقر          

 الواليات املتحـدة    ن دوالر من دوالرات    بليو ٣١من هذه السلع األساسية، اليت تبلغ قيمتها        
  . بليون دوالر للحوم البقر١٤ بليون دوالر لفول الصويا و٤٧لزيت النخيل و

ابتكار الطاقة اليت يعاين منها   ويكتسي رأس املال اخلاص أمهية حامسة لتمويل الثغرات           -٣٨
ديدة يف الطاقة   االستثمارات اجل متوسط  ، بلغ   ٢٠١١ و ٢٠٠١بني الفترة   ف ؛املتجددة وتنميتها 

 بليون دوالر مـن دوالرات الواليـات        ١٥٥واسُتثمر حوايل   .  بليون دوالر  ١٣٥املتجددة  
، واملبادرة املعـززة  ) بليون دوالر١٠٠-٦٥(املتحدة يف الطاقة املتجددة، موزعاً بني التكيف   

ن  بليـو  ٤٠-٢٠(استخدام األراضي   /خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهورها      
  ). بليون دوالر١٠٠-٤٥(والطاقة املتجددة ) دوالر
ويتطلب إجياد حلول لثغرات التمويل تغرياً يف األفكار وآليات التشغيل يف األسواق              -٣٩
جلمع املهارات واملوارد املؤسسية لتنمية قائمـة       " ذكية "ةويستتبع ذلك تدخالت عام   . املالية

كما يتطلب توافر املعلومات    .  تغري املناخ  على ختفيض معدالت انبعاث الكربون والتكيف مع      
املتعلقة بإدماج الكربون والبيئة واجملتمع واحلوكمة وإمكانية الوصول إليها وإدماجها وكشفها           

  .بصورة منهجية
ويف البلدان النامية، سيتطلب حشد رأس املال اخلاص لنشر تكنولوجيات ختفيف آثار   -٤٠

حتقيق تكـافؤ الفـرص     : تمع الدويل أن تقوم مبا يلي     تغري املناخ من احلكومات الوطنية واجمل     
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بدائل االستثمار مرتفعة الكربون ومنخفضته؛ وحتسني األطر التنظيمية اليت تتيح الوصول            بني
لحصول على التكنولوجيات منخفضة الكربون؛ وحتسني احلوكمة مـن         لإىل شبكة السوق    

ب أن تكون سياسات الطاقة الوطنية      وجي. أجل ختفيف خماطر االستثمار السياسية والتنظيمية     
ذات أهداف واضحة فيما يتعلق بالطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة؛ وأن تنشئ آليات             
حوافز ذات مصداقية ومستقرة للطاقة املتجددة وتكنولوجيات وهياكل أساسـية لكفـاءة            

وري؛ وحتسن  استخدام الطاقة؛ وتضع سياسات للتخلص من اإلعانات املقدمة للوقود األحف         
توافر املعلومات املتعلقة بغازات الدفيئة وإمكانية الوصول إليها؛ وتضمن اإلدماج املنهجي من            

  .جانب املؤسسات املالية

  ربط الطاقة املتجددة بالتنمية الريفية    
يكتسي ربط مشاريع االستثمار يف الطاقة املتجددة بالتنمية الريفية أمهيـة أساسـية               -٤١

ف، ودر الدخل واإليرادات، وإجياد فرص األعمال التجاريـة، وتعزيـز           الستحداث الوظائ 
غـري أن الطاقـة     . القدرات البشرية واملؤسسية، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع االبتكـارات       

فقد يكون هلا تأثري قليل على استحداث الوظائف وقد تؤثر          . املتجددة ال حتل مجيع املشاكل    
  .السياسات الريفيةوالطاقة املتجددة دوافع لتنسيق بني سلباً على تكاليف الطاقة بسبب فشل ا

ويشمل متكني بيئات السياسات اليت حتسني الروابط بني منو الطاقة املتجددة والتنمية              -٤٢
  :الريفية ما يلي

زيادة التنسيق األفقي سواء بني األطراف املعنية العامة واخلاصة ومنظمـات           )أ(  
  اجملتمع املدين أو فيما بينها؛

  مواءمة دوافع السياسات، وأمن الطاقة، وتغري املناخ، والنمو االقتصادي؛  )ب(  
  من اإلعانات مع االستثمار دون احنرافات؛" مزيج ذكي"  )ج(  
  .هنج شاملة لالستثمار وتنمية الطاقة املتجددة تشمل مجيع أصحاب املصلحة  )د(  

  لتجاريةدور أطر السياسات ا: تغري املناخ وتنمية الطاقة املتجددة    
ُتبذل يف العديد من البلدان جهود لزيادة كل مـن إنتـاج تكنولوجيـات وسـلع                -٤٣

ولكن التـوترات أو املنازعـات   . وخدمات الطاقة النظيفة ونشرها نظراً لزيادة االستثمارات     
زالت مستمرة فيما يتعلق مبتطلبات احملتوى احمللي واإلعانات ونقل التكنولوجيا وحقـوق             ما

  .ريةامللكية الفك
ومل حترز مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن السلع البيئية سوى تقدم قليل ألن               -٤٤

 يف املائة من القيمة املضافة يف اخلـدمات البيئيـة تتـراكم يف اسـتحداث                ٨٥-٦٠حوايل  
وهتدف متطلبات احملتوى احمللي إىل استحداث الوظائف وتعزيز الصناعات الناشئة          . الوظائف

غري أن هذه التدابري تعيق منو العمالة ونقل التكنولوجيا بسبب زيادة أسعار       . تكاراالبتشجيع  و
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وقد استخدم عدد من البلدان متطلبات احملتوى احمللي بنجاح لزيادة إنتـاج            . الطاقة املتجددة 
  .الطاقة النظيفة، ولكن هذه التدابري ال ميكن أن تكون متوافقة مع منظمة التجارة العاملية

املندوبون فيما إذا كانت حقوق امللكية الفكريـة دافعـاً أو معوقـاً لنقـل               ونظر    -٤٥
وتبني الدراسات التجريبية أن نسبة التكنولوجيات املسّجلة مرتفعـة يف          . التكنولوجيا النظيفة 

. غري أن معظم التكنولوجيات ليـست مـسّجلة  .  والصنيالربازيل وجنوب أفريقيا وإسرائيل  
ومجهورية كوريا تنمية التكنولوجيـات     والربازيل  إسرائيل  ويا  عجلت بلدان مثل أسترال    وقد

وأشار املندوبون إىل ضرورة وجود اتفاق جديد ملنظمة التجارة         .  يف املائة  ٢٠اخلضراء مبعدل   
  ).أو اتفاق متعدد األطراف( املستدامةالعاملية بشأن الطاقة 

مثالً ( منخفضة الدخل    ومن شأن تنمية الطاقة املتجددة على نطاق صغري يف البلدان           -٤٦
اليت ال يصل فيها إىل شبكة الكهرباء العامة إال عدد          ) بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى    

  .قليل من السكان أن تسمح بالتكيف والنمو بطريقة مماثلة لثورة تكنولوجيا املعلومات
قـة  ومثة حاجة إىل وضع معايري للطاقة املتجددة تدمج خصائص احلفاظ علـى الطا              -٤٧

  .لالستخدام املرتيل) استبدال مصادر طاقة أنظف بوقود الكتلة األحيائية التقليدية(
واعُترب تأثري سالسل توريد السلع األساسية على الطاقات النظيفة موضـوعاً هامـاً               -٤٨

واملعايري العاملية اليت تتجاوز حـساب انبعاثـات        . يستوجب االهتمام على مجيع املستويات    
معايري األغذيـة الزراعيـة     تتضمن  مثالً، ينبغي أن    : رورية يف هذا السياق   غازات الدفيئة ض  

  ". املستهلكرشاةفاملزرعة إىل "من " البصمة البيئية"حساب 
، والفصل املطلق بـني التنميـة االقتـصادية         "إجناز املزيد مبوارد أقل   "وفيما خيص     -٤٩

واة واحلماية اجلمركية بدعوى    واستخدام املوارد، أعرب املندوبون عن قلقهم إزاء عدم املسا        
فيما بـني   التعاون  وينبغي تعزيز كل من التعاون بني الشمال واجلنوب و        . احملافظة على البيئة  

جدول يف سياق   ) ونقلها(بلدان اجلنوب بالنسبة لالستثمارات يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة         
  ").الطاقة للجميع"مثل (األهداف اإلمنائية لأللفية أعمال 

  ارات السياسات العاملية لتعزيز كفاءة استخدام املواردخي    
من الضروري اعتماد أطر سياسات عاملية لتعزيز كفاءة استخدام املوارد يف مواجهة تزايد               -٥٠

وُيعزى شح املوارد أساساً إىل احلدود املادية واملخـاطر الـسياسية          . سكان العامل وتضاؤل املوارد   
وتـستتبع كفـاءة اسـتخدام      . ة والصحية واحلدود االجتماعية   وتقلب األسعار واألخطار البيئي   

الوقت نفسه    اإلنتاج واالستهالك بطريقة خمتلفة عن القاعدة، ويف       -إجناز املزيد مبوارد أقل      املوارد
  :ما يليويتطلب ذلك استثمارات في.  وإشباعهااحتياجاهتملتلبية إتاحة الفرص للفقراء 

  لكفاءة؛منتجات وخدمات ونظم تتسم با  )أ(  
  من االعتماد على الوقود األحفوري؛تدرجيياً التخلص   )ب(  
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املباين (إدارة األعمال التجارية واملدن وسالسل اإلمدادات بطريقة مستدامة           )ج(  
  ).املتسمة بالكفاءة، والطاقة املتجددة، والتدوير، والتعدين احلضري

  :د ما يليوتشمل ردود السياسات املقترحة لكفاءة استخدام املوار  -٥١
اللوائح، والضرائب، والوعي واملعلومات، واهلياكـل      : بالنسبة للحكومات   )أ(  
  األساسية؛
  منتجات وخدمات ومعلومات أكثر جودة؛: بالنسبة لألعمال التجارية  )ب(  
  االستهالك واإلنتاج بطريقة خمتلفة؛: بالنسبة لألفراد  )ج(  
  .إدارة املوارد وأمن اإلمداداتالتعاون من أجل حتسني : على الصعيد الدويل  )د(  

  مسائل تنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ٢٠االفتتاحية املعقودة يف    العامة  انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته          -٥٢
لدائمة للجبل  دجوردجيفيتش، املمثلة ا   - ، سعادة السيدة زوريكا ماريتش    ٢٠١٣مارس  /آذار

بايف، وزير البعثة الدائمة     -  والسيد أنثوين نيامي   ،األسود لدى منظمة التجارة العاملية، رئيسة     
  .لغانا، نائب رئيس ومقرراً هلا

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

مة االفتتاحيـة، جـدول     أقر أيضاً اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العا          -٥٣
 وهكذا كـان جـدول      ).TD/B/C.I/MEM.2/21الوارد يف الوثيقة    (للدورة  األعمال املؤقت   
  :األعمال كما يلي

  انتخاب أعضاء املكتب   -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -٢
التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسـواق الـسلع األساسـية،             -٣

 املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على         واخليارات السياساتية 
  السلع األساسية

  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤
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  نتائج الدورة  -جيم  
 ٢١اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يف                -٥٤
  ).األولانظر الفصل (، على أن يتوىل الرئيس تلخيص املناقشات ٢٠١٣مارس /آذار

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات لنائـب                 -٥٥
 املقرر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقرير يف صـيغته النهائيـة بعـد                - الرئيس
  .االجتماع اختتام
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  املرفق

  )٢(احلضور    

  :احضر اجتماع اخلرباء ممثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أمساؤه  -١

__________ 

لالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني      )٢(
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  اجلبل األسود

  اجلمهورية الدومينيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة

  جيبويت
  زامبيا

  السنغال
  السودان

  سورينام
  سويسرا
  الصني
  العراق
  ُعمان
  غانا

  فرنسا
  الفلبني

  فييت نام
  كازاخستان
  الكامريون

  كندا
  كوت ديفوار

  الكونغو
  الكويت

  ليبيا 
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  غربامل

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق 

  ميامنار
  النمسا
  اهلند
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٢
  الصندوق املشترك للسلع األساسية

  االحتاد األورويب
  ق الدراسي الدويل املعين بالنحاسالفري

   الدويلجملس احلبوب
  فريق الدراسة الدويل للمطاط

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  منظمة التعاون اإلسالمي

  صندوق األوبك للتنمية الدولية
  :وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةوهيئاهتا األمم املتحدة أجهزة وكانت   -٣

  اللجنة االقتصادية ألوروبا
  مركز التجارة الدولية

   األمم املتحدة للبيئةبرنامج
  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٤

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  منظمة التجارة العاملية

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٥
  الفئة العامة

  مهندسو العامل
  ويل للتجارة والتنمية املستدامةاملركز الد
  السجل

  الدولية مجعية وحدة وثقة املستهلكني

        


