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  موجز الرئيس  -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
ساسـية   الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن الـسلع األ سادسةُعقدت الدورة ال   -١

، يف قـصر    ٢٠٠٨أبريل  / املعقود يف نيسان   ،والتنمية بتكليف من مؤمتر األونكتاد الثاين عشر      
  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٠ و٩يومي األمم يف جنيف 

وأشارت املوظفة املسؤولة عن األونكتاد، يف مالحظاهتا االفتتاحية، إىل تراجع أسعار             -٢
رتفعة مقارنة باجتاهها املسجل على مـدى       ، رغم أهنا ظلت م    ٢٠١٣السلع األساسية يف عام     

 للبلدان املصدرة للسلع األساسية كي تواصل االستفادة مـن          وينشئ ذلك فرصاً  . فترة طويلة 
وجيب إدارة هذه اإليرادات إدارة سـليمة       . اإليرادات غري املتوقعة الناجتة عن ارتفاع األسعار      

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي . عة النطاقلتحويل هبات املوارد الطبيعية إىل تنمية اقتصادية واس
أن تسعى السياسات العامة إىل إقامة أو توطيد الصالت بني قطاع السلع األساسية وقطاعات              

فتقوية الصالت األمامية واخللفية بني القطاعات االقتصادية من شـأنه أن           . االقتصاد األخرى 
الشعوب يف البلدان املـصدرة   يولد اقتصادات أكثر تعقيدا وأقل تبعية، وهو ما سيحسن رفاه           

  .للسلع األساسية

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  األساسـية   مذكرة معلوماهتا  أمانة األونكتاد  إذ قدمت : قُدم يف هذه الدورة عرضان      -٣
التطورات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق الـسلع األساسـية، واخليـارات          "املعنونة

 "السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قـائمني علـى الـسلع األساسـية              
)TD/B/C.1/MEM.2/25(  ذيـة والزراعـة بعنـوان    ، وتالها عرض ملنظمة األمم املتحدة لألغ
  ". االجتاهات العاملية والقضايا الناشئة: أسواق السلع األساسية الغذائية"
على االجتاهات والتحديات املـستقبلية يف أسـواق الـسلع          الالحق  وركز النقاش     -٤

 لكنها ظلت مرتفعة مقارنـة      ٢٠١٣فقد تراجعت أسعار األغذية يف عام       . األساسية الغذائية 
وعلى مدى العقد املقبل، يرجح أن تبقـى أسـعار          . جل على مدى فترة طويلة    باجتاهها املس 

ومرونة أسعار األغذية ستنجم باألساس عن طلب قوي يرتكز على          . األغذية مرتفعة ومتقلبة  
منو اقتصادي مرتفع يف البلدان النامية، ومنو السكان، والقيود من جانب العرض مبـا فيهـا                

ة األراضي واملوارد املائية، وعدم مالءمة البنية األساسـية يف          ارتفاع تكاليف الطاقة، وحمدودي   
  . الكثري من البلدان النامية املنتجة لألغذية، وتشديد الضوابط البيئية
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وبالنظر إىل ارتفاع أسعار األغذية، ينبغي للبلدان النامية، ال سيما البلـدان املـوردة                -٥
ها الغذائي بواسـطة الـسياسات التجاريـة    الصافية للغذاء ذات الدخل املنخفض، أن تعزز أمن   
وينبغي للبلدان النامية أن تبحث إمكانـات       . املالئمة والتكامل اإلقليمي ودعم املنتجني احملليني     

مثل إعانات  (استخدام السياسات التجارية املنسجمة املوصى هبا يف إطار منظمة التجارة العاملية            
املؤقت املعتمـد   " بند السالم "، مبا يف ذلك     )يلية املعاملة اخلاصة والتفض   -" الصندوق األخضر "

 ويف هـذه الـصدد، تـؤدي    . بشأن االحتفاظ مبخزونات عامة ألغراض األمن الغذائي   مؤخراً
 لضمان أن يكون   مهماً مشاركة البلدان النامية بنشاط يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية دوراً         

ومن جهة أخرى، ينبغي    .  للتنمية بايل داعماً جدول أعمال التجارة متعددة األطراف بعد مؤمتر        
للبلدان املتقدمة أن تلغي السياسات الزراعية اليت تشوه األسعار وتضر بـاملنتجني يف البلـدان               

وأبرز أحد املندوبني على وجه اخلصوص ضرورة إصالح قـانون مـزارع الواليـات              . النامية
  .زراعية العامليةه أثر سليب على السوق ال واملتوقع أن يكون لاملتحدة األمريكية املعتمد حديثاً

 يف نظم اإلنتاج الزراعـي   حامساًوشدد خرباء على أن املزارعني الصغار يؤدون دوراً       -٦
 الصغار ليسوا املشكلة وإمنـا      املزارعنيوال بد أن يقّر صناع السياسات بأن        . واألمن الغذائي 

ولزيادة مـسامهة صـغار     .  نامية كثرية   من احلل ملشكلة انعدام األمن الغذائي يف بلدان        جزءاً
املزارعني يف األمن الغذائي، من املهم حمو الفارق بني املردود احملتمل واملردود احلقيقي والعمل              

وال بد للتدخالت السياساتية الرامية إىل زيـادة        . يف اآلن ذاته على توطيد صالهتم باألسواق      
أخذ يف احلسبان تنوع هذه الفئـة مـن         استجابة املزارعني الصغار على مستوى العرض أن ت       

  .حيث اهلياكل الزراعية ومستوى االرتباط بالسوق وانتقال األسعار
وتفيد تقـديرات   . شدد أحد املندوبني على دور النساء يف انتعاش اإلنتاج الزراعي         و  -٧

دراسة من إعداد منظمة األغذية والزراعة بأن النساء لو أتيح هلن الوصول كما الرجـال إىل                
وينبغي .  يف املائة  ٣٠ و ٢٠ملوارد املنتجة، لكان باستطاعتهن زيادة املردود بنسبة تتراوح بني          ا

أن تتمتع املزارعات الصغريات حبقوق مساوية حلقوق الرجـال وأن يـشاركن يف اإلنتـاج             
  . الزراعي والتجارة الزراعية كصانعات قرار

احية العرض تلبية للطلب    وتساءل أحد املشاركني عن أسباب نقص االستجابة من ن          -٨
وأشار خرباء إىل أن اخنفاض اإلنتاجية ونقـص االسـتثمار          . املتزايد على األغذية يف أفريقيا    

وخسائر األغذية وتردي البنية األساسية وضعف منظمات املزارعني هي العوامل الرئيسية اليت            
قيا أدىن بكثري منـه يف      واإلنتاج الزراعي يف أفري   . تساهم يف نقص اإلمداد الغذائي يف أفريقيا      

وحىت ماض قريب، مل تكن الزراعة أولوية حكومات أفريقية كـثرية           . آسيا وأمريكا الالتينية  
غري أن االهتمام بالزراعة يتجدد حاليا، على حنو ما يتجلى يف زيـادة             . وشركائها اإلمنائيني 

 صناع السياسات   وينبغي أن يكفل  . إقبال املستثمرين األجانب على حيازة األراضي الزراعية      
مسامهة االستثمار األجنيب املباشر يف جدول أعمال التنمية الشاملة واملـستدامة يف البلـدان              

ومبادئ االستثمار الزراعي املسؤول اليت تشارك يف وضعها األونكتـاد ومنظمـة            . املضيفة



TD/B/C.I/MEM.2/27 

GE.14-50496 4 

إرشـادات  األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل ميكن أن تقدم            
  . مفيدة يف هذا الصدد

، هتدر  ففي أفريقيا مثالً  . وميثل إهدار األغذية مسألة مهمة أخرى تستدعي االهتمام         -٩
كمية كبرية من األغذية، والسبب الرئيسي يف ذلك تردي ممارسات ما بعد اجلين وقـصور               

  .البنية األساسية
سواق الزراعية، أكـد    وخبصوص دور بورصات السلع األساسية يف تدعيم عمل األ          -١٠

فنجاحها حيتاج إىل بيئة مالئمة تشمل . خرباء أن بورصات السلع األساسية ليست حال ناجعا   
إطارا قانونيا وتنظيميا سليما وقدرات مؤسسية كافية وتنظيم املـزارعني ونظمـا عتيـدة               

وقد حققت بورصات السلع األساسية يف أفريقيـا        . إليصاالت التخزين وتصنيف املخزونات   
، يف حـني    "أصـيلة "فبورصة السلع األساسية اإلثيوبية تعد بورصة       . حىت اآلن نتائج متباينة   

  .معتمدة على دعم اجلهات املاحنةتزال بورصات السلع األساسية يف حاالت كثرية أخرى  ال

  الزراعة    
دار النقاش حول ثالثة عروض قدمها على التوايل جملس احلبوب الـدويل ومنظمـة      -١١

  .لدولية وجملس زيت الزيتون الدويلالكاكاو ا
فعلى سبيل املثال،   .  بانفراج يف أوضاع أسواق األغذية الزراعية      ٢٠١٣واتسم عام     -١٢

 يف املائة مقارنة بالعـام  ٢اخنفض مؤشر جملس احلبوب الدويل للحبوب والبذور الزيتية بنسبة       
يف أسواق احلبـوب جـودة      وتشمل العوامل الرئيسية اليت تفسر هذا االنفراج العام         . السابق

احملاصيل بفضل مالءمة األحوال اجلوية وحتسن الغراسات نتيجة االنتعاش األخري يف سـوق             
 يف أسواق األغذية    إىل أن الصني باتت أكثر بروزاً     ري  وعالوة على ذلك، أش   . السلع األساسية 

يتعلق بـاألرز    فيما   الزراعية إذ انتقل البلد من عنصر فاعل حمايد إىل مشتر منتظم، خصوصاً           
  .  ومن املتوقع أن تصبح الصني أكرب مورد للذرة يف املدى املتوسط. والذرة والقمح

وتظهر توقعات سوق احلبوب يف املدى القصري استمرار انفراج األسعار رغم أهنـا               -١٣
غري أن من املرجح يف املـدى  . ستظل مرتفعة مقارنة باجتاهاهتا املسجلة على مدى فترة طويلة 

ط أن تتسبب عوامل منها جتديد املخزونات، والطلب القوي الناجم عن تزايد أعـداد              املتوس
السكان والتحضر، وارتفاع الدخل وتغري األذواق يف اإلبقاء على التوازن احلـرج ألسـواق      

ونتيجة لذلك، ستظل هذه األسواق عرضة للصدمات مبا فيها األحوال اجلوية . احلبوب العاملية
  . وطفرات الطلب

، ٢٠١٣/٢٠١٤ويف سوق الكاكاو، حافظ اإلنتاج على قوته يف املوسم الزراعـي              -١٤
وكان الطلب أعلى بقليل، ما جعـل  .  يف املائة من اإلنتاج العاملي    ٧٢وسامهت أفريقيا بنسبة    

وأقر مشاركون بأن زيادة تركز صناعة الشوكوالتة من .  يف اإلمدادسوق الكاكاو تعاين نقصاً
ولوحظ أن مزارعي الكاكـاو     . ريا مهما على سلسلة قيمة الكاكاو العاملية      املتوقع أن تؤثر تأث   
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يواجهون حتديات عديدة تشمل اخنفاض اإلنتاجية وتراجع خـصوبة األراضـي وحمدوديـة           
الوصول إىل عوامل اإلنتاج وتفشي اآلفات واألمراض الزراعية وتقادم نظم اإلنتاج وضحالة            

اإلرشاد واملشورة وسوء األحوال اجلوية وتـدهور  سياسات اإلدارة الزراعية ونقص خدمات    
وستواصل منظمة الكاكاو   . االبتكارات البيئة وعدم كفاءة نظم التسويق  وتدين اإلقبال على        

  .الدولية التعاون مع املنظمات الدولية املختصة األخرى من أجل التصدي هلذه املشاكل
تئ اإلنتاج يتزايد والطلب يرتفع     فما ف . وذُكر أن توقعات سوق زيت الزيتون إجيابية        -١٥

وأفاد جملس زيت الزيتون الدويل بأن      . باطراد ال سيما يف األسواق الكبرية كالواليات املتحدة       
 ٣إنتاج زيت الزيتون ازداد بثالثة أضعاف على مدى السنوات اخلمسني املاضـية، وبلـغ               

 يف الـسنوات     يف املائـة   ١٠٠وازداد الطلب بنسبة    . ٢٠١٣/٢٠١٤ماليني طن يف عامي     
ويـثري األمـر    . العشرين املاضية، ويعزى جزء من ذلك إىل زيادة طلب البلدان غري املنتجة           

وسُتعرض هذه الفكرة   . مسائل جديدة مثل ضرورة فتح باب العضوية أمام البلدان املستهلكة         
ـ               شرين أثناء املناقشة املتعلقة بإبرام اتفاق جديد جمللس زيت الزيتون الدويل اليت ستدور يف ت

  .   برعاية األونكتاد٢٠١٤نوفمرب /الثاين
وتساءل أحد املشاركني عما ميكن أن يترتب على فتح باب العضوية يف جملس زيت                -١٦

ولوحظ أن إدماج البلدان املستهلكة سيمنح مستعملي       . الزيتون الدويل أمام البلدان املستهلكة    
ائل مثل متطلبات اجلودة والشروط     زيت الزيتون فرصة التعبري عن آرائهم ويسّهل مناقشة مس        

  .املعيارية

  املعادن واخلامات والفلزات    
أبرز خرباء أن االجتاه التصاعدي يف االستخدام الصناعي للنحاس أثناء الفترة ما بني               -١٧

 يعزى باألساس إىل زيادة استخدام النحاس يف الصني ويف قلة مـن             ٢٠١٢ و ٢٠٠٧عامي  
 يف املائة على الصعيد العـاملي يف        ٢ النحاس قد تراجع بنسبة      وكان استخدام . البلدان النفطية 

 بفضل استمرار الطلب القـوي مـن        ، وذلك أساساً  ٢٠١٣، لكنه قفز يف عام      ٢٠١٢عام  
 اسـتجابة إىل    ٢٠١٣ و ٢٠١٢وزاد إنتاج النحاس على الصعيد العاملي يف عـامي          . الصني

ئض يف عرض النحاس واخنفاض يف      الطلب القوي املسجل يف األعوام السابقة، ما أدى إىل فا         
ظهر التنبؤات أن طلب الصني على النحاس سيتواصل ما دام طابعهـا الـصناعي            وُت. أسعاره

وارتفاع طلب الصني، إىل جانب تقلص قدرات مناجم النحاس العامليـة،           . واحلضري يتعمق 
  . سيدفع أسعار النحاس إىل الصعود

أمناطـا مـشاهبة    ) ك والرصاص والنيكل  الزن(ويتبع استخدام فلزات أساسية أخرى        -١٨
فقد كان التصنيع والتحضر السريعان يف الصني سـببني رئيـسيني يف منـو              . لنمط النحاس 

واستجاب ). ٢٠١٢-٢٠٠٢(استخدام الفلزات األساسية العاملي يف السنوات العشر املاضية         
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يني طـن يف إمـداد       مال ١٠إنتاج الفلزات العاملي إىل ارتفاع الطلب العاملي بزيادة مقدارها          
  .على مدى الفترة ذاهتا) النحاس والزنك والرصاص والنيكل(الفلزات الالحديدية 

والحظ مشاركون أن تغريات اللوائح الضريبية والتجارية والبيئية ميكـن أن تزيـد               -١٩
ومـن جهـة   . تقلب أسعار الفلزات على الصعيد العاملي وتفضي إىل اخنفاض اإلمداد العاملي        

 أن تؤدي مشاركة صناديق الثروة السيادية يف أسواق الفلزات إىل احلـد مـن               أخرى، ميكن 
تقلب أسعارها ملا كان من عادة هذه الصناديق أن تشتري يف أوقات فائض العرض وتبيع يف                

  .أوقات العجز
 يؤثر يف    إضافياً وغدا االجتاه اجلديد حنو استخدام السلع األساسية كضمانات عامالً          -٢٠

وعلى وجه اخلصوص، يـستخدم املـستثمرون، يف   . لع األساسية كالنحاس  أسعار بعض الس  
البلدان اليت ترتفع فيها أسعار الفائدة وتطبق رقابة شديدة على رأس املال، السلع األساسـية               

ويزيد هـذا   . باعتبارها ضمانات لالقتراض مث تستثمر يف أصول عالية املردود مثل العقارات          
  . وضع السياسات عند التصدي لتقلب أسعار السلع األساسيةاالجتاه املستحدث تعقيد عملية

وزاد يف الفترة األخرية االهتمام بالفلزات األرضـية النـادرة بـالنظر إىل أمهيتـها              -٢١
وسجل الطلب  . االستراتيجية يف ميادين مثل الدفاع والطاقة اخلضراء وتكنولوجيا املعلومات        

ان والواليات املتحدة واالحتاد األورويب بالقـدر       العاملي على هذه الفلزات، من الصني والياب      
 قبل أن يتقلص قلـيال أثنـاء   ٢٠١٠ إىل عام ١٩٩٠األكرب، زيادة مطردة يف الفترة من عام     

وما فتئ اإلنتاج العاملي يرتفع باطراد منذ الستينات،        . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١١الفترة من عام    
اء إىل االعتراف املتزايد بالتحديات البيئيـة       وأشار خرب .  أكرب املزودين  وقد باتت الصني حالياً   

وإذ ُيتوقع أن يالقي العرض صعوبة يف مواكبة الطلـب،          . والصحية وإىل ضرورة التصدي هلا    
 أن ترتفع يف املدى املتوسط أسعار عدد كبري من الفلـزات األرضـية النـادرة،                يتوقع أيضاً 

  .سيما الثقيلة ال
 إىل تنوع هذه    ؤ بأسعار السلع األساسية نظراً    والحظ مشاركون أن من الصعب التنب       -٢٢

ويربز ذلك أمهية إعـادة دراسـة األسـواق         . السلع وإىل كثرة العوامل املؤثرة يف أسعارها      
  .باستمرار من أجل استخالص تنبؤات حمدثة

  طاقةال    
تناولت املناقشات يف إطار هذا البند من جدول األعمال الفحم والغـاز الطبيعـي                -٢٣

.  إذ يتوقع أن تدوم االحتياطيات الثابتة عدة عقـود         لفحم مصدر طاقة غزير نسبياً    وا. والنفط
إىل جانب غاز الواليـات     (وشحن الفحم أسهل من شحن مصادر الطاقة املنافسة له، وهو           

أرخص أنواع الوقود األحفوري إذ ال متثل أسعاره سوى معشار أسـعار مـصادر              ) املتحدة
ويكمن أحد  . مو الطلب على الفحم على مدى العقود املقبلة       لذا يتوقع أن ين   . الطاقة األخرى 

التحديات الرئيسية اليت يواجهها قطاع الفحم يف ارتفاع كميات ثاين أكسيد الكربون املنبعثة             
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بيد أن زيادة كفاءة حمطات توليد الطاقة من الفحم يف البلدان املتقدمة ميكن أن ختفـض        . منه
اثات غازات الدفيئة على مدى العقدين املقبلني بفـضل         إىل حد كبري مسامهة الفحم يف انبع      

  .التكنولوجيات املتاحة
 إىل مستوى الطلـب     واستناداً. والغاز الطبيعي مصدر طاقة موزع على نطاق واسع         -٢٤

 ٢٠٠ من الغاز الطبيعي ميكن أن يغطي احتياجاته ملا يزيـد عـن     الراهن، ميلك العامل رصيداً   
ويعزى جزء كبري من النمو السريع يف الطلب        .  الفحم والنفط  والغاز الطبيعي أنظف من   . عام

ومن خصائص الغاز الطبيعي املميـزة أنـه       . عليه إىل البلدان اآلسيوية، وخاصة الصني واهلند      
ومثة ثالث أسواق رئيسية منها سوق احلاضر األمريكية الـيت          . يفتقر إىل سوق عاملية موحدة    

. معظمه عن ثورة الغاز الطفلي يف الواليات املتحدة       تتسم بأدىن األسعار، وهو اخنفاض ناجم       
وتتسم بتراجع الطلـب    . أما السوق األوروبية فتجمع بني الصفقات احلاضرة والعقود اآلجلة        

بسبب اخنفاض أسعار الفحم واملساعدات املتصلة مبصادر الطاقة املتجددة؛ إال أن األسـعار             
؛ وهي سوق   هد السوق اآلسيوية توسعاً   وتش. تعادل ضعف ما هي عليه يف الواليات املتحدة       

يتوقع أن تؤثر مسألة ما و. تغلب عليها العقود اآلجلة وتتسم بأعلى األسعار يف املناطق الثالث    
إذا كانت اليابان ستعيد فتح حمطات طاقتها النووية ومىت تأثريا مهما يف أسعار الغاز الطبيعي               

  .والطلب عليه يف آسيا
فتحسني شفافية األسواق . قة بسوق النفط على مسألة الشفافيةوركزت املناقشة املتعل  -٢٥

وتوافر البيانات عامل يعزز االستجابة الفعالة من جانب العرض إذ تكـون للمـشاركني يف               
وحيد ذلك من   .  خبصوص توازنات العرض والطلب املستقبلية     السوق توقعات واضحة نسبياً   

ومقارنة بأسواق سلع أساسية    .  أعوام تقلب األسعار، وهي مشكلة الزمت سوق النفط طيلة       
أخرى، تستفيد أسواق النفط من وجود مزودين بالبيانات، لكن الشفافية والتناسق مل يرقيـا              

واتسمت السوق، حىت ماض قريب، بارتفاع املـضاربة، غـري أن           . بعد إىل املستوى األمثل   
وضعف الطلب من أكـرب     اللوائح حديثة االعتماد إىل جانب تدابري أخرى يف البلدان املنتجة           

ومن املتوقع أن جيـاوز العـرض       . املستوردين التقليديني عوامل حافظت على ثبات األسعار      
  .  دوالرات١١٠ وأن يستقر سعر الربميل دون ٢٠١٤الطلب يف عام 

والحظ أحد املندوبني أن معدي التنبؤات غالبا ما يسيئون تقـدير أسـعار الـنفط          -٢٦
وينبغي أن تتحسن تقـديرات     . يضر باالستثمار يف قطاع النفط    فينتقصون منها، وهو ما ال      

والحظ مندوب آخر أنه سيكون من العسري جدا        . األسعار بزيادة الشفافية يف إتاحة البيانات     
تلبية نداء األمني العام لألمم املتحدة إىل مضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف تـشكيلة الطاقـة         

 بترابط الوقود األحفوري والطاقة املتجددة      شاركون أيضاً وأقر امل . ٢٠٣٠العاملية حبلول عام    
لذا يتعني حتليل هذه املسائل على حنو متكامل ضمن السياق العام للتنمية . واملياه وإنتاج الغذاء

  .املستدامة
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قائمتني على  التنمية  التجارة و  ال استعراض وحتديد فرص  : قطاع املوارد الطبيعية    -جيم  
    السلع األساسية

  ) من جدول األعمال٤ البند(

تناول هذا البند من جدول األعمال ثالث مسائل مترابطة، وهي نظم الـضرائب                -٢٧
على التعدين وإدارة اإليرادات غري املتوقعة صوب التغيري اهليكلي االقتصادي؛ ودور الطاقـة             

استحداث املتجددة يف تعزيز النمو والتنمية املستدامني القائمني على السلع األساسية؛ وفرص            
  .الوظائف وبناء القدرات البشرية يف قطاع املوارد الطبيعية

نظم الضرائب على التعدين وإدارة اإليرادات غري املتوقعـة صـوب التغـيري اهليكلـي               
  االقتصادي

ناقش املشاركون كيفية هيكلة نظم الضرائب على التعدين للتوفيق بـني اهلـدفني               -٢٨
وتتنـافس  . املتعارضني يف الغالب ومها تشجيع االستثمار وزيادة اإليرادات بالقدر األقـصى          

البلدان النامية على االستثمار األجنيب من أجل استخراج مواردها الطبيعية وتـسويقها، مـا              
ويف بعـض   . زمة جذابة من احلوافز الضريبية على الراغبني يف االستثمار        يدفعها إىل عرض ح   

احلاالت، ميكن أن تبعث هذه احلوافز، كالعطل الضريبية، علـى اعتقـاد أن املـستثمرين                
  . يسامهون مبا يكفي يف اقتصاد البلد املضيف ال

حمللـي يف  ألحكام احملتـوى ا  مشاركون إىل األمهية املتزايدة      ومن جهة أخرى، أشار     -٢٩
ويتعني على شركات التعدين مبوجب هذه األحكام أن تـساهم          . عقود االمتيازات التعدينية  

على سبيل املثال يف برامج التنمية االجتماعية واستثمارات البنية األساسية وصناديق إصـالح             
  .األضرار البيئية النامجة عن أنشطة التعدين

رسوم وأحكام احملتوى احمللي املدرجـة يف        كانت حزمة اإلتاوات والضرائب وال     وأياً  -٣٠
عقود االمتياز، من املهم أن ترّشد احلكومات نظام اجلباية، باالعتماد يف أمثل األحوال علـى            
وكالة جباية واحدة تعيد توزيع اإليرادات على املستويات احلكومية األخرى وفـق صـيغة              

  .وعملية شفافتني
السلع األساسية يف العقد األول من األلفية  ويف بعض احلاالت، كشف انتعاش أسعار         -٣١

الثانية شروط عقود مل تتحسب الستمرار ارتفاع األسعار، فلم تستطع بذلك ضمان توزيـع              
زد على ذلك أن بنود السرية يف هذه العقـود  . منصف لريوع مشاريع التعدين أثناء االنتعاش 

 ما يعرقل جهود املطالبة بإعادة      عن شروط العقود،   كثريا ما متنع احلكومات من اإلفصاح علناً      
ويف هذه احلالة، اتفق املشاركون يف أن اختاذ احلكومات إجراءات أحاديـة            . التفاوض عليها 

اجلانب، إما بفرض شروط جديدة على املستثمرين أو بتأميم األصول، خطوة ينصح بتجنبها             
  .نظرا إىل آثارها السلبية على العالقات مع الدول األخرى واملستثمرين
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 مثل النيجر، جنحت، رغم بنود التثبيت، وبفضل        وأشار أحد املندوبني إىل أن بلداناً       -٣٢
وأوصـى  . تعبئة اجملتمع املدين، يف فرض إعادة التفاوض بني حكوماهتا والشركات املـستغلة      

هـذا االتفـاق     مشاركون بالتفاوض على اتفاق جتاري دويل خمصص للفلزات، حبيث يسلم         
ئب على املوارد الطبيعية للتخفيف من األضرار البيئيـة الناجتـة عـن             بضرورة حتصيل الضرا  

  .  يف العادة بأضرار بيئيةاستغالل املناجم، ملا كان استغالل املوارد الطبيعية مقترناً
ولصياغة عقد ُيعترب ُمنصفاً، ميكن مباشرة مشاريع جديدة يف إطار مـؤمتر متعـدد                -٣٣

وبدالً مـن  .  إىل توافق آراء بشأن شروط إعادة التوزيع اجلهات املعنية يتوصل املشاركون فيه    
استخدام بند التثبيت، وهو بند غري مرن وإن كان معتاداً، ميكن أن يتضمن العقد بنداً يـنص          

وأملح أحد املنـدوبني إىل أن الـشروط      . على إعادة التفاوض يف حال تغّير الظروف السوقية       
  .نف السرية ميكن أن تشكّل أساساً للتهّرب الضرييبالسرية وغريها من االتفاقات املُربمة يف ك

ونـاقش  . وبالنسبة إىل املشاريع اجلارية، ينبغي حماولة إعادة التفاوض بطريقة ودية           -٣٤
 بشأن عقد االمتياز املُـربم بـني حكومـة          ٢٠٠٩املشاركون مثال إعادة التفاوض يف عام       

وقـد أُعيـد    .  للذهب لو فييخو بويب بشأن استغالل منجم     Barrick Goldدومينيكا وشركة   
 يف  ٣التفاوض بطريقة ُودية ومكّن من تسوية وضع كانت احلكومة ال حتّصل فيه سوى حنو               

املائة من إيرادات املنجم، بسبب احلوافز الضريبية اليت أرجأت وفـاء الـشركة بالتزاماهتـا               
بصرف النظر عما   ويقوم العقد اجلديد على ضريبة دنيا ُتحّصلها حكومة دومينيكا          . الضريبية

  . إذا كانت الشركة قد أعلنت أرباحاً
ويف غياب ُحسن النية الذي طبع مثال إعادة تفاوض حكومة دومينيكا مع شـركة                -٣٥

Barrick Gold             جيب أن ُتدافع احلكومات عن حقها يف تنقيح شروط عقود االمتيازات أمام ،
. لغرفة التجارة الدوليـة يف بـاريس      أجهزة حتكيم دولية مثل اهليئة الدولية للتحكيم التابعة         

يوجد يف العامل سوى عدد صغري من هيئات التحكيم هذه، كما أن إجراءاهتا ووالياهتـا                وال
  . زد على ذلك أن عملية التحكيم جتري خلف أبواب مغلقة. تفتقر إىل التنسيق

ركني وتيسرياً لعملية الطعن يف إطار منازعات عقود االمتيازات، أوصى بعض املشا            -٣٦
  .بأن ُتكلف األمم املتحدة أو هيئة دولية أخرى بتنسيق نظام هيئات التحكيم الدولية

وتناولت اجللسة أيضاً مبادرة شفافية القطاعات االستخراجية، باعتبارها أداة مهمة            -٣٧
وُعرضت جتربتا املبادرة يف نيجرييا والفلبني، بالتركيز على بيان مسامهة عمليـة            . للحوكمة
  . يف دعم احلوكمة الرشيدةاملبادرة
ورغم أن بنود السرية اليت ُتلزم األطراف املوقِّعة لعقود التعدين ُتعرقل الشفافية، فقد               -٣٨

أقر معظم اخلرباء بفوائد الشفافية يف عملية التفاوض على العقود ويف إدارة اإليرادات املُحّصلة              
 ٦رييا استثماراً إضافياً مبقـدار      وعلى سبيل املثال، رحبت نيج    . من صادرات السلع األساسية   

مليارات من الدوالرات يف قطاع النفط بفضل زيادة الشفافية بواسطة اجلهود املبذولة يف إطار 



TD/B/C.I/MEM.2/27 

GE.14-50496 10 

وشجعت املبادرة أيضاً شركات قطـاعي الـنفط        . مبادرة القطاع االستخراجي يف نيجرييا    
 من هذه الـشركات     واستجاب الكثري . والغاز يف نيجرييا على تدعيم حس املسؤولية لديها       

  . ببناء مدارس ومرافق صحية يف اجلهات اليت تعمل فيها
وإنشاء وكالة وطنية لتنسيق مبادرة الشفافية ُيحّسن احلوكمة إذ يستدعي خـوض              -٣٩

أضف إىل ذلك أن عنصر البحث ورسـم        . اجلهات املعنية عملية مهمة لبناء توافق يف اآلراء       
عن مبادرة الشفافية مفيد أيضاً لتحديـد الثغـرات أو          اخلرائط يف إطار وضع عملية لإلبالغ       

وهذه العملية ميكن أن    . مواِطن التكرار يف اإلطار القانوين والتشغيلي حلوكمة قطاع التعدين        
فللشركات أدلة موثّقة على امتثاهلا القوانني احمللية   : تعود بالنفع أيضاً على جهات فاعلة أجنبية      

ويفضي النجاح يف تنفيذ برنـامج وطـين        . لدان املضيفة هلا  وعلى مسامهاهتا يف اقتصادات الب    
ملبادرة الشفافية أيضاً إىل إنشاء قاعدة معلومات بشأن التدفقات املاديـة واملاليـة املتـصلة               

. ويف بلدان نامية كثرية، ال ُتتاح هذه املعلومات إال يف هذا اإلطـار            . باألنشطة االستخراجية 
اقشات سياسية ُمحددة بشأن اإليرادات املُحّصلة من بيـع         وتسمح املعلومات ذاهتا بإجراء من    

  .موارد بلد ما وحصة احلكومة من ذلك املبلغ وكيفية إنفاق هذه احلصة
وخبصوص استخدام إيرادات التعدين غري املتوقَّعة، شّدد مشاركون علـى ضـرورة              -٤٠

رت احلكومة ختصيص   ففي اجلمهورية الدومينيكية مثالً، قر    . االستثمار يف رأس املال البشري    
القسط األكرب من األرباح غري املتوقَّعة اليت جتنيها من قطاع التعدين السـتثمارات التعلـيم               

لها بعد بضع سنوات فقط مـن الـشروع يف          كُومصروفاته، وقد بدأت هذه السياسة تؤيت أُ      
ت يف  ويوجد تطابق بني آفاق مشاريع التعدين يف املدى الطويل وآفاق االسـتثمارا           . تنفيذها
ومتثل قدرة البلدان املضيفة على توفري قوة عاملة ماهرة لشركات التعدين أحد عوامل             . التعليم

  .اجتذاب االستثمار يف بلد ُمحدد
. وأودعت بلدان كثرية جزءاً من إيراداهتا من قطاع التعدين صناديق ثروة سـيادية              -٤١

الثروة السيادية وسائل ادخار    وعلى غرار معظم األدوات السياساتية، ميكن أن تكون صناديق          
وإيداع موارد صناديق الثروة السيادية طريقة لتمديد ثروة        . فعالة إذا ُدبِّرت بانضباط وحصافة    
وينبغي إنشاء صناديق الثروة السيادية املموَّلة من إيرادات        . املوارد الطبيعية بعد أجل انقراضها    
طوات دون ظهور جمموعة من الباحثني عن       وحتول هذه اخل  . املوارد حاملا يبدأ تدفق اإليرادات    

الريوع ُيحتمل أن ُتعرقل حتويل جزء من هذه الريوع يف مرحلة الحقة إىل صـندوق ثـروة                 
وإىل جانب االنطالق املبكِّر، تتوخى صناديق الثروة السيادية الفعالةُ أهدافاً ومقاييس           . سيادية

غـري أن   .  التمويل والـسحب   تشغيلية واضحة جيب على احلكومة احترامها، مثل إجراءات       
صناديق الثروة السيادية ليست دواًء لكل داء، إذ ال ميكنها أن حتلّ حمل سياسة توزيع ُمنصف                
لإليرادات القائمة على املوارد الطبيعية بني احلكومة االحتادية واجلهات الوسيطة واحلكومات           

  . احمللية
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أثريات جذابة غري مباشرة مثل غرس      وميكن أن يكون لصناديق الثروة السيادية أيضاً ت         -٤٢
وميكن هلذه الصناديق أيضاً أن     . مبدأي الشفافية واإلدارة املالية السديدة يف الوظيفة العمومية       

  .تساهم، عن طريق أنشطتها االستثمارية، يف النمو وبناء القدرات يف القطاع املايل احمللي

: ملُستداَمْين القائمْين على السلع األساسـية     دور الطاقة املُتجدِّدة يف تعزيز النمو والتنمية ا           
  التصدي للصعوبات يف استحداث خيارات الطاقة املتجددة أو الطاقة البديلة

وضعت بعض البلدان النامية، كما يتجلى يف حالة كوبا، برامج ناجحة للكفاءة يف               -٤٣
يداً عـن الوقـود     استعمال الطاقة وعملت يف اآلن ذاته على تنويع مصادر اإلمداد بالطاقة بع           

 يف املائة مـن     ٩٧,٧وعلى سبيل املثال، وضعت كوبا، حيث حيصل        . األحفوري التقليدي 
: السكان على الكهرباء، سياسة جديدة يف جمال الطاقة تتوخى بلوغ هدفني رئيـسيني مهـا              

زيادة الكفاءة يف إنتاج الكهرباء واستغالله لتخفيض التكلفة، وزيادة مصادر الطاقة املتجددة            
ويتمثل اهلدف العام هلذه السياسة يف احلد من اعتماد البلد علـى الـنفط     .  توليد الكهرباء  يف

  .املستوَرد ودعم عملية االستدامة االقتصادية والبيئية
وما فتئت كوبا، رغم احلصار االقتصادي واملايل، تستثمر يف تنمية إنتاجها للطاقـة               -٤٤

. غطاء األحيائي والغاز األحيائي والطاقة الكهرمائيـة      الشمسية والرحيية والطاقة املولَّدة من ال     
 ميغاواط مـن    ٦٣٣ ميغاواط من ثفل قصب السكر و      ٧٠٠واعتمدت كوبا مشاريع إلنتاج     

 ٧٤ ميغاواط من الطاقة املائيـة و      ٥٥ ميغاواط من املزارع الشمسية و     ٤٠٠املزارع الرحيية و  
 بالكامل إىل توليـد مـا       وسيفضي نشر هذه املشاريع   . ميغاواط من مصادر خضراء أخرى    

 االقتصادية  - يف املائة من جمموع الطاقة الالزمة لتنمية البلد االجتماعية           ٢٧ و ٢٢يتراوح بني   
وتعزيز الطابعني اإليكولوجي والتنافسي لالقتصاد وخفض انبعاثات غـازات الدفيئـة مبـا             

  .  مليون طن٥٠ يعادل
دان العامل ينبغي أن تبذل جهوداً يف سبيل        وذكَّر خبري يف جمال الطاقة املشاركني بأن بل         -٤٥

وما فتئت مـصادر الطاقـة      . ابتكار حلول تساعد على احلد من التدهور وخفض االنبعاثات        
فعلى سبيل املثـال، تتـسم الطاقـة        . اخلضراء تكتسب شعبية، لكنها مصادر غري موثوق هبا       

لياً حبكم فترات اهلمود اليت قد      الشمسية بدورات يومية، بينما تكتسي الطاقة الرحيية طابعاً احتما        
لـذا فـإن ختـزين الطاقـة        . تدوم أسبوعاً كامالً وتعتمد الطاقة الكهرمائية على جريان النهر        

لذا . وُيعد الوقود األحفوري حالياً أرخص هذه املصادر وأيسرها من حيث التخزين          . ضروري
ى استخدام الوقود األحفوري    ينبغي أن تنظر البلدان يف اعتماد سياسات يف جمال الطاقة تقوم عل           

وعالوة على ذلك، ينبغي أن ُتكمَّل اجلهود الراميـة         . السائل والغازي ملعاضدة الطاقة املتجددة    
   .إىل استحداث مصادر أنظف للطاقة بابتكارات تزيد الكفاءة يف استعمال الطاقة

إنتـاج طاقـة    وأشار أحد املندوبني إىل مبادرة األمني العام لألمم املتحدة من أجل              -٤٦
 بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، ال سـيما يف          وسيتطلب ذلك تعاوناً  . مستدامة للجميع 
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 بعض النتائج يف جنوب البلد، حيث توجـد         وقد حقق املغرب مثالً   . جمال نقل التكنولوجيا  
ف ومن املهم تعري  . مدن من دون انبعاثات بفضل استثمارات كبرية يف إنتاج الطاقة الشمسية          

الناس يف بعض املناطق النامية بتكنولوجيات الطاقة اخلضراء بغية استغالل اإلمكانات الضخمة       
 بإمكانات ضخمة يف ميـدان الطاقـة الكهرمائيـة والطاقـة          وتتمتع أفريقيا مثالً  . املوجودة
غري أن أسعار الوقود األحفوري البخسة ال تشجع االستثمار يف مـصادر طاقـة              . الشمسية

  .بديلة

  ص استحداث الوظائف وبناء القدرات البشرية يف قطاع املوارد الطبيعيةفر    
أبرز خرباء أن األمهية االقتصادية لقطاعات املوارد الطبيعية يف البلدان النامية املعتمدة              -٤٧

ويقـدر  . على السلع األساسية ال تنعكس يف حجم ونوعية الوظائف املستحدثة يف القطـاع    
  مليون شخص، وهو عدد صغري جداً      ٥٠عات كثيفة املوارد بنحو     عدد املستخَدمني يف القطا   

ويف . ومن املرجح أن يزداد فقدان الوظائف بسبب زيـادة األمتتـة          . مقارنة مبجموع العمالة  
 للوظائف يف قطاعات مثل الزراعـة     املقابل، سيفضي االقتصاد األخضر إىل استحداث صافٍ      

ويف قطاع احلراجة وحده،    . تدوير والبناء والنقل  واحلراجة والطاقة والتصنيع كثيف املوارد وال     
ميكن إنشاء ما يزيد عن مليوين وظيفة باالعتماد على اإلدارة املستدامة املعتمـدة للغابـات؛               

 ماليني وظيفـة يف     ٨وميكن أن تؤدي مدفوعات خدمات النظم اإليكولوجية إىل استحداث          
  .مناطق فقرية يف بلدان نامية

 الطاقة املتجددة على إمكانات كبرية من حيث اسـتحداث          وينطوي االستثمار يف    -٤٨
 ماليني شخص مستخدمني يف هذا القطاع       ٥,٧، كان أكثر من     ٢٠١٢ويف عام   . الوظائف

ويف الربازيل مثال، توجد خطط لتوسيع تغطية الربنامج حبيـث        . بصفة مباشرة أو غري مباشرة    
 أن يفوق تأثري اإلنتاج التقليدي      وتأثري االستثمارات اخلضراء ميكن   .  أسرة ٣٠٠ ٠٠٠يشمل  

وعادة ما ال تكون خـسائر الوظـائف املمكنـة بـسبب االنتقـال إىل               . يف زيادة العمالة  
التكنولوجيات اخلضراء كبرية ألن التكنولوجيات املعتمدة على الوقود األحفـوري ليـست            

  .نتقالغري أن من املهم وضع سياسات حتد من التأثري السليب هلذا اال. كثيفة العمالة
وكما يتجلى يف حالة سورينام، يعزز التعليم وبناء القدرات فرص استحداث الوظائف              -٤٩

وبالفعل تتطلب استثمارات كثرية يف استغالل املـوارد الطبيعيـة          . يف مشاريع املوارد الطبيعية   
وال بد أن تكون البلدان مـستعدة لتـوفري مـستوى           . مهارات تقنية عالية قد تكون منقوصة     

ويف بعض األحيان، حيتاج صناع السياسات أنفسهم إىل أن         . رات الذي ينشده املستثمرون   املها
وصناع السياسات احلاصلون   . يكونوا مدربني لفهم السياسات املناسبة اليت تقتضيها كل حالة        

على تدريب جيد وحدهم قادرون على وضع اإلطار القانوين املالئم واألدوات السليمة الالزمة             
 متويل خطة طويلة    رادات غري املتوقعة، لضمان انتفاع اجملتمع ككل، بسبل منها مثالً         إلدارة اإلي 

وميثل حتويل هذه املوارد املالية إىل رأس مال بشري أحـد           . األمد للتنمية االجتماعية االقتصادية   
  .سبل احلفاظ على أثر اإليرادات غري املتوقعة من املوارد الطبيعية
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أن األونكتاد ينبغي أن يضم جهوده إىل جهود القطاع اخلاص    وأفاد أحد املشاركني ب     -٥٠
واملنظمات الدولية املختصة األخرى ملساعدة البلدان النامية املعتمدة على الـسلع األساسـية          

يت تقوض استقرار جمتمعـات     على استخدام هباهتا من املوارد الطبيعية ملكافحة آفة البطالة ال         
  .كثرية

  ةتنظيميالسائل امل  -ثانياً  

    انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ٩االفتتاحية املعقـودة يف  العامة انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته     -٥١
 جورج ريدل، امللحق بالبعثة الدائمة للمملكة املتحـدة         ، سعادة السيد  ٢٠١٤أبريل  /نيسان

 كـارلوس فيـديل مـارتني        والسيد ،اًرئيسجنيف،  يرلندا الشمالية يف    ألربيطانيا العظمى و  
  . نائب رئيس ومقرراً هلارودريغيز، املستشار بالبعثة الدائمة لكوبا يف جنيف،

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

ل ، جـدو  أيـضاً  أقر اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية          -٥٢
  :على النحو التايلان ، وك)TD/B/C.I/MEM.2/24الوارد يف الوثيقة (للدورة األعمال املؤقت 

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

ة مستدامة قائمني على    واخليارات السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمي      
  السلع األساسية

استعراض وحتديد فرص التجارة والتنمية القـائمتني       : قطاع املوارد الطبيعية    -٤
  على السلع األساسية

  عاالجتما تقرير اعتماد  -٥
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  نتائج الدورة  -جيم  
 ١٠يف  اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة               -٥٣
  ).انظر الفصل األول(، على أن يتوىل الرئيس تلخيص املناقشات ٢٠١٤أبريل /ننيسا

    اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات لنائـب                 -٥٤
رير يف صـيغته النهائيـة بعـد         املقرر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التق        - الرئيس
  .االجتماع اختتام



TD/B/C.I/MEM.2/27 

15 GE.14-50496 

  املرفق

  )١(احلضور    

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

__________ 

لالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني      )١(
TD/B/C.I/MEM.2/INF.6. 

  إثيوبيا
  إسبانيا

  إكوادور
  أملانيا

  إندونيسيا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل

  بنغالديش
  بنن

  بوركينا فاسو
  بوروندي
  هلرسكالبوسنة وا

  بولندا
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  توغو
  تونس

  جامايكا
  اجلزائر

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية مولدوفا
  نوب أفريقياج

  زامبيا

  زمبابوي
  سويسرا
  شيلي
  الصني
  ُعمان
  غابون

  ينياغ
  فرنسا
  الفلبني

  فييت نام
  كازاخستان
  الكامريون

  كندا
  باكو

  كوت ديفوار
  كينيا
  ليبيا 
  مايل
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  ناميبيا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  اهلند
  اليمن
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٢
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

  اد األفريقياالحت
  الصندوق املشترك للسلع األساسية

  اللجنة االقتصادية األوروبية اآلسيوية
  االحتاد األورويب

  منظمة الكاكاو الدولية
  ق الدراسي الدويل املعين بالنحاسالفري

  جملس احلبوب الدويل
  جملس زيت الزيتون الدويل
  منظمة التعاون اإلسالمي

  مركز اجلنوب
   األفريقياالحتاد اجلمركي للجنوب

  :وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةوهيئاهتا األمم املتحدة أجهزة وكانت   -٣
  اللجنة االقتصادية ألوروبا

  مركز التجارة الدولية
  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات املرتبطة هبا التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٤

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  الدوليةمنظمة العمل 

  منظمة التجارة العاملية
  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٥

  الفئة العامة
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني

  املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
  الرابطة العاملية ملتدريب وزمالء األمم املتحدة السابقني

  فئة اخلاصةال
  للحبوب واألعالفالرابطة التجارية 

        


