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 مقدمة  
 ،2015نيسررران/أبريل  16و 15ُعقررردت يف قصرررر األمرررم يف جنيرررف، سويسررررا، يرررومي  

الدورة السابعة لجتماع اخلرااء املتعردد السرنوات ب رتن السرلع األساسرية والتنميرة، الر  صردر  را 
 .2008تكليف يف الدورة الثانية ع رة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية املعقودة يف نيسان/أبريل 

 موجز الرئيس -أولا  
 البيانات الفتتاحية -ألف 

ام لألونكتاد، يف مالحظاته الفتتاحيرة، علرى أن الجتمراع ينعقرد شدد نائا األمني الع -1
يف سرياق اففرراا واسرع النطرراق يف أسرعار السررلع األساسرية. وأوضررس أن اففراا أسررعار السررلع 
األساسررية يررؤقر تررتقرياا متباينرراا علررى البلرردان الناميررة. واجررزء مرر  ا قررار السررلبية، أبرررز نائررا األمررني 

يف العجز اهليكلي والعجرز العرام واملديونيرة يف تلرق القتصرادات. وشردد العام خماطر عودة ظهور 
على ضرورة تعزيز تدابري السياسة العامة علرى املرديني القصرري والطويرل للت فيرف مر   هذا الصدد

ترررتقري تقلرررا األسرررعار علرررى البلررردان الناميرررة املصررردرة للسرررلع األساسرررية وتلرررق املسرررتوردة هلرررا علرررى 
ورات األخرية يف أسواق السلع األساسية أقرارت السرؤال املتعلرق إرا إاا اران التطقال إن السواء. و 

اففاا سعر املواد اهليدرواربونية يقلل أو يزيرد احلرافز علرى تطروير مصرادر بديلرة للطاقرة. واخترتم  
المتررره باحلرررض علرررى ضرررمان عررردم تقرررويأ تقلبرررات األسرررعار يف أسرررواق السرررلع األساسرررية للعرررزم 

لتحويرل  الوقر  قرد حرانهدا  احملددة يف خطة التنمية الدوليرة. وقرال إن امل رتك على حتقيق األ
 لعنة املوارد الطبيعية إىل نعمة للتنمية.

التطورات األخيرة والتحديات الجديدة في أسواق السلع األساسلية  والخيلارات  -باء 
السياسلللاتية المتاحلللة لتحقيلللل نملللو ملللامة وتنميلللة مسلللتدامة  لللائمين علللل  السللللع 

 ة األساسي
 م  جدول األعمال( 3)البند 

 لمحة عامة  
اسرررتندت املناق رررة إىل وقيقرررة املعلومرررات األساسرررية ألمانرررة األونكتررراد املعنونرررة  التطرررورات  -2

املتاحررة لتحقيررق  األخرررية والتحررديات اجلديرردة يف أسررواق السررلع األساسررية، واخليررارات السياسرراتية
. ودارت (TD/B/C.I/MEM.2/29منرررو شرررامل وتنميرررة مسرررتدامة قرررائمني علرررى السرررلع األساسرررية  )

املناق ررررة أيضرررراا حررررول عررررروا قرررردمها خررررااء الفريررررق. وقرررردم  عررررروا الفريررررق حملررررة عامررررة عرررر  
بقيرر  األسرررعار من فضررة بسررربا فقرررد الجتاهررات األخرررية يف أسرررواق السررلع األساسرررية العامليررة. 

الظرو  القتصادية الباهتة والعرا املفرط. وعلى وجه التحديد، ظلر  أسرعار السرلع األساسرية 
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علرررررى الررررررغم مررررر  اففاضرررررها مقارنرررررة إسرررررتويا ا يف  2014غرررررري الرررررنفس مرتفعرررررة نسررررربياا يف عرررررام 
 .2014ونيه . وعلى عكس الق، سجل  أسعار النفس تراجعاا ابرياا منذ حزيران/ي2011 عام

 السلع الزراعية  
فيمررا يتعلررق بالسررلع الزراعيررة، لحررن الفريررق أن أسررعار السررلع األساسررية شررهدت اجتاهرراا  -3

، علرررى الررررغم مررر  التقلبرررات القصررررية األجرررل. وعلرررى 2014/2015تنازليررراا عامررراا خرررالل الفررررتة 
لكنهرا بردأت و  2014العكس م  الق، ظل  أسعار امل روبات )النب والكااراو( قويرة يف عرام 

. واانررر  العوامرررل الرئيسرررية هلرررذا الففررراا يف األسرررعار 2015تضرررعف اعتبررراراا مررر  أوائرررل عرررام 
العرا املفرط وتباطؤ النمو القتصادي العاملي وقوة دولر الوليات املتحدة. واان دور املعروا 

لحترررادي النقررردي يف الترررتقري علرررى أسرررعار األغذيرررة غرررري واضرررس متامررراا رغرررم حترارررات الحتيررراطي ا
للوليات املتحدة األمريكيرة ب رتن التيسرري الكمري. وباملثرل، ت يثبر  ترتقري أسرعار الفائردة بصرورة  

 ااملة رغم أن هناك آقاراا قد تكون نامجة ع  اإلعالن.
ورازت عروا الفريرق علرى التطرورات الر  شرهد ا أسرواق السرلع األساسرية فيمرا  ر   -4

تعلررررررررررق برررررررررراحلبوب، بلغرررررررررر  اإلمرررررررررردادات العامليررررررررررة يف احلبرررررررررروب والكاارررررررررراو والقطرررررررررر . ففيمررررررررررا ي
يف املائررة  3بليررون طر ، أي مرا يزيررد بنسربة  2.4مسرتويات قياسررية قردرها  2014/2015 الفررتة

نتيجة لذلق، بدأت األسرعار يف األسرواق تتجره ارو الففراا وإن اران اعلى املوسم السابق. و 
الطويرل. وارران مرر  املتوقررع أن  علررى املررد  الرق مرر  مسررتويات اانر  أعلررى بكثررري مرر  متوسرطها

يساعد مستو  امل زونات الوافرة على حتمل املنافسة ال ديدة يف األسواق رغرم أن الطلرا علرى 
أن تظرل أسرعار احلبروب  يُفررتااحلبوب سيبقى قوياا مدفوعاا م  آسريا وأفريقيرا. وانتيجرة لرذلق، 

 يف املد  القصري على األقل. ،خاضعة لضغس نزويل
إضرررافة إىل الطلرررا املتزايرررد، ل سررريما مررر   ،الكااررراو، اانررر  قيرررود اإلنترررا ويف أسرررواق  -5

أحرد أعضراء  غري أنة . طل واوللع   قيامة  دفع  الصحافة إىل التحدثالبلدان الناشئة، قد 
أن الطبيعررة الدوريررة للسرروق تنبررس بررتن السرروق سررتظل متوازنررة بفضررل تعاقررا حررالت  رأ  الفريررق

 املستقبل. يف الت و  بتاتاا م  عدم توافر الكاااوالفائأ والعجز. وينبغي عدم 
الرئيسررية يف معظررم األحيرران هرري العوامررل األساسررية  احملرارراتويف أسررواق القطرر ، اانرر   -6

للسرررروق وبرررررامج اإلعانررررات يف البلرررردان املنتجررررة الرئيسررررية، إررررا فيهررررا الصررررني والوليررررات املتحرررردة. 
لس بعرررأ املنررردوبني الضررروء علرررى التطرررورات يتعلرررق با فررراق املسرررتقبلية لسررروق القطررر ، سررر وفيمرررا

سرعار والتغرريات يف بررامج اإلعانرات يف األاألخرية يف قطراع القطر  العراملي، إرا يف الرق اففراا 
الصني والوليات املتحدة. وشدد أحد أعضاء الفريق على أن هذه التطورات أجات املرزارعني يف 

دان بلررردان منتجرررة أخرررر ، ل سررريما البلرررهرررذه البلررردان علرررى خفرررأ اإلنترررا . وأن رررت الرررق فرصررراا ل
القطرر  وزيررادة حصصررها  هررا مرر حيررض تكرراليف اإلنتررا  من فضررة نسرربياا، لتعزيررز إنتاج األفريقيررة

 السوقية يف هناية املطا .
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وب كل أعم، قال أحرد أعضراء الفريرق إن برسء النمرو الرذي أد  إىل اففراا األسرعار  -٧
 ري إىل أن م  املتوقع أن يرتفع النمو العاملي خالل الزراعية سينتهي عما قريا. واان  ا فاق ت

. وعلررى الرررغم مرر  أن البلرردان املرتفعررة الرردخل والبلرردان الناميررة علررى السررواء ارران مرر  2016عررام 
فرر ن البنررق الرردويل راجررع  2016و 2015املتوقررع أن تكررون معرردلت منوهررا أعلررى خررالل عررامي 

 توقعاته إىل أدىن بالنسبة لبعأ املناطق.
 المعادن والخامات والفلزات  

 يف جمرررررالرارررررزت مناق رررررة الفريرررررق للمعرررررادن واخلامرررررات والفلرررررزات علرررررى تبرررررادل اخلررررراات  -8
السياسررات واملمارسررات يف هررذا القطرراع علررى الصررعيد الرروطد واإلقليمرري والرردويل. وعرررا أحررد 

رص املتاحرة لرره. أعضراء الفريرق التحرديات الر  يواجههرا اقتصرراد املروارد املعدنيرة يف إندونيسريا والفر
وقد أد  قطاع التعردي  أدواراا عديردة يف القتصراد اإلندونيسري، إرا يف الرق دور احملررك الرئيسري 

يف املائة م  الناتج احمللري اإلمجرايل  ٧.3و 6.4للتنمية اإلقليمية. ومثل  املناجم واحملاجر ما بني 
إطررار تلتهررا مرر  أجررل  . وسررع  حكومررة إندونيسرريا، يف2014-2010الرروطد للبلررد يف الفرررتة 

اءات حتسني بيئة األعمال التجارية يف القطاع، إىل تبسيس عمليرة إصردار الرتاخري  وقردم  إعفر
فضرررالا عرررر  حررروافز لالسرررتثمار يف السررررلع الرأ اليرررة واملعرررردات.  وختفيضرررات ضرررريبية للمسررررتثمري 

ليرة لتقردخ خطرس ماليرة ومشل  مبادرا ا األخر  التعاون مع املؤسسات املالية وأسواق األوراق املا
 مواتية، وتطوير املوارد الب رية يف القطاع.

ورارز عضررو آخررر يف الفريررق علرى دور املرررأة يف التعرردي . وأفرراد برتن املرررأة موجررودة بصررورة  -٩
مبرادرات لتنميرة القردرات املهنيرة اا متزايدة يف منظمات التعدي  علرى الصرعيد الردويل. وهنراك أيضر

وعي بالتعدي  اقطاع مولد للدخل. وعلى الصعيد اإلقليمي، سلس الضروء للمرأة وجهود لتعزيز ال
على مبادرات م  قبيرل برنرامج املررأة العاملرة يف املنراجم )شريلي(، ورابطرة نسراء جنروب أفريقيرا يف 
قطرراع التعرردي  )جنرروب أفريقيررا( ورابطررة املرررأة التنزانيررة )مجهوريررة تنزانيررا املتحرردة(، وأشررار أيضرراا إىل 

يل التعاونيرررات وم ررراراة احلكومرررة يف األرجنترررني وبوليفيرررا والاازيرررل وشررريلي. وقرررال إن تزايرررد ت رررك
يف املائررة يف آسرريا،  10م رراراة املرررأة مباشرررة يف التعرردي  ختتلررف يف مجيررع أارراء العررات  أقررل مرر  

يف املائرة يف أفريقيرا. وعلرى الصرعيد  50و 40يف املائرة يف أمريكرا الالتينيرة، وبرني  20و 10وبرني 
حمللرري، تزايررد عرردد النسرراء يف قطرراع التعرردي ، ولكرر  ت يكرر  هنرراك دعررم ر رري يسررتهد  النسرراء ا

حتديداا يف هذا القطاع اما ت تك  هناك أي لوائس خاصة، رغم أن معظم شراات التعدي  متتثل 
ق للوائس الدولية. وأوضس بتن املرأة تؤدي دوراا هاماا يف تنمية جمتمعات حملية مستدامة. وهلرا ارذل

 دور يف حتقيق استقرار اجملتمعات احمللية ومتاسكها ويف حفز تنظيم امل اريع الصغرية.
واعتا أعضاء الفريق أيضاا أن التعردي  أداة للتنميرة الجتماعيرة والقتصرادية علرى نطراق  -10

حتاد لتعاون بني الاواسع. وأشار أحد املندوبني إىل الرؤية األفريقية يف جمال التعدي ، وهي نتيجة 
األفريقي وجلنة األمم املتحدة القتصادية ألفريقيا. والغررا مر  الرؤيرة هرو إرشراد الردول األعضراء 

مفارقرررة الحتياطيرررات املعدنيرررة القاريرررة ارررتاا احتياطيرررات يف العرررات، مررر  جهرررة،  التعامرررل مرررعيف 
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دوليررة مرر  وحالررة التهمرريحت يف حتديررد األسررعار وحمدوديررة التصررنيع وعرردم تسرر ري قواعررد التجررارة ال
أجل التنمية، م  جهة أخر . وأشار أحد أعضاء الفريق إىل أن م  امللرس املواءمرة برني سياسرات 
قطرراع املعررادن مرر  أجررل تعزيررز سالسررل القيمررة اإلقليميررة ألهنررا تثبرر  ا ن أهنررا أقررو  مرر  سالسررل 

يف هررررذا القيمررررة العامليررررة، ل سرررريما يف التجررررارة يف املنتجررررات الوسرررريطة يف قطاعررررات مثررررل البنرررراء. 
السياق، شدد على أن سرعة تنفيذ منطقة جتارة حرة يف القارة سرو  تسراعد علرى ختفيرف حردة 

 لتجارة بسبا املعاهدات الثنائية وحتسني حيز السياسات قبل ال شيء.ل احملولةقار ا 
نررردوبني احلاجرررة إىل تفضررريل وضرررع رؤيرررة لقطررراع التعررردي  علرررى الرررنهج وأبررررز عررردد مررر  امل -11

ئم علررى امل رراريع الررذي ارران سررائداا. وأوصرروا بتثقيررف السياسرريني ب ررتن احلاجررة إىل الع رروائي القررا
وطويلرة األجرل  نظاميرةإن اء مؤسسات على الصعيد الوطد أو اإلقليمري مر  أجرل وضرع عمليرة 

للتنميررة القطاعيررة. فعلررى سرربيل املثررال، سررلطوا الضرروء علررى احلاجررة إىل إن رراء مراررز علررى الصررعيد 
زاا جيررداا للتنميررة املعدنيررة مرر  أجررل بنرراء القرردرات يف جمررال وضررع السياسررات، اإلقليمرري جمهررز جتهيرر

 األسواق. الستعالمات ع وتوفري التدريا يف جمالت مثل املفاوضات اخلاصة بالعقود، وتعزيز 
عررردد مررر  املنررردوبني أيضررراا ضررررورة إقامرررة روابرررس خلفيرررة وأماميرررة لضرررمان أن هرررذا  وحبرررض -12

يررة. غررري أن بعررأ املنرردوبني اعرتفرروا بعرردم افايررة دعررم املصررار  التقليديررة القطرراع يعررود بفوائررد إمنائ
جتربرررة سررروق عررر  أحرررد املنررردوبني  وحتررردثلل رررراات احملليرررة املبتدئرررة يف الصرررناعات السرررت راجية. 

األوراق املالية اإلندونيسية ال  خضع  فيها شراات الصناعات الست راجية لستعراا األقران 
تقنيررة للقرردرات الرر  تسررمس بالعمررل يف جمررالت الستك ررا  والسررت را  املعررايري ال علررى أسررا 

والنقل/املناولة والتجهيز. وعلى هذا األسا ، ُحدِّدت اجلردارة الئتمانيرة،  را يسرر احلصرول علرى 
 التمويل.

 الطا ة  
، 2014يف عرام  األسرفلارو  أشار أعضاء الفريق إىل أن أسعار الطاقرة شرهدت اجتاهراا  -13

. وباإلضررافة إىل بررسء النمررو 2014مررع اففرراا أسررعار الررنفس اففاضرراا حرراداا منررذ حزيران/يونيرره 
، للعررا املفررط رئيسريةامحرارات على الصعيد العراملي، حردد أعضراء الفريرق عردداا مر  العوامرل  

ختلرري منظمررة (، و الصرر ري )الررنفس جيررة يف إنتررا  الررنفس غررري التقليررديثررورة التكنولو الإررا يف الررق 
ترروازن السرروق إىل احلفررا  علررى املتمثررل يف حتقيررق البلرردان املصرردرة للررنفس عرر  موقفهررا التقليرردي 

. ويف املناق ة ال  تل  الق، قال أحد املندوبني إن مسرتلة احلصة يف السوقمستويات اإلنتا  و 
 اففاا أسعار النفس احلالية ترتبس ارتباطاا وقيقاا باألحداث السياسية.

عز  أعضاء الفريق أيضاا ضعف الطلا إىل التغريات ال  عرفتها السياسات للحد م  و  -14
فررراق ا  ورأوا أنافررراءة.   تكرررون أاثررررطاقرررة للنظرررم  واسرررتحداثانبعاقرررات قررراد أاسررريد الكربرررون 

تبررراطؤاا يف العررررا وزيرررادة يف الطلرررا بررردافع النمرررو القتصرررادي العررراملي  سرررجل  النفساخلاصرررة بررر
الناجتررة عرر  زيررادة الكفرراءة والتنويررع والترروترات السياسررية يف ال رررق األوسررس. واللرروائس واملكاسررا 

واتفقرروا علررى أن الررق  كرر  أن يررؤدي إىل ارتفرراع األسررعار، ولكررنهم حررذروا مرر  أن إنتررا  الررنفس 
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، ومع اففاا تكراليف التعرادل، رة أخر  بسبا ارتفاع أسعار النفسالص ري  ك  أن يرتفع م
را إىل السرروق. وأشررار أعضرراء الفريررق إىل أن مرر  شررتن سرررعة عررودة  كرر  أن يعيررد فررائأ العرر

علررررى مجهوريررررة إيررررران  ل آبررررار الررررنفس واحتمررررال رفررررع العقوبرررراتمنتجرررري الررررنفس الصرررر ري لت ررررغي
منو العرا والطلا  اتم  الضغس النزويل على األسعار. ولك  تقييم اا مزيد أن  ار اإلسالمية 

بررار البحريررة ومليررون برميررل مرر  ا بررار األرضررية حبلررول  ررري إىل عجررز قرردره مليررود برميررل مرر  ا ت
. وشررررردد أعضررررراء الفريرررررق علرررررى أن السرررررتثمار مطلررررروب ا ن ألن تطررررروير امل ررررراريع 2020 عرررررام

 التقليدية يف اجملالت اجلديدة يستوجا سنوات.
وعرا أحد أعضاء الفريرق اجلهرود الر  برذلتها حكومرة اينيرا للتحرول إىل مصرادر طاقرة  -15

الزراعة الرحييرة. وسرلس  زيج الطاقة الوطنية. وقال إن بعأ املواقع يف البلد بدأت فعالا أنظف يف م
الضررروء علرررى التحررررديات املتعلقرررة بتنميررررة هرررذا القطررراع. وت ررررمل هرررذه التحررررديات قضرررايا ملكيررررة 
األراضرري وإعررادة ترروطني سررركان املنرراطق الرر  تقرررر أن توضرررع فيهررا األبرررا . واعتمرردت احلكومرررة 

سرتقلني املنتجرني امللسرتثمارات وضرمان اتفاقرات ل رراء الطاقرة مر  اة مثرل ترتمني حوافز اسرتثماري
 عاماا. 20ملدة 
وأقار أحد املندوبني مسرتلة الرتبراط أو عدمره برني نظرم األسرعار اخلاصرة إ تلرف املرواد  -16

 اهليدرواربونيررة. ورد أحررد أعضرراء الفريررق أنرره ل توجررد أي عالقررة يف األجررل القصررري بررني حتراررات
 األسررعار ختتلررف، واررذلق سررلوك املسررتثمري . حتررركأسررعار الررنفس وسررلع أخررر  ألن العوامررل الرر  

ريات الطارئررة علررى العوامررل األساسررية تررنعكس بسرررعة أاررا يف األسررعار عنرردما وأضررا  أن التغرر
يُتاجر يف السلعة األساسية متاجرة جيدة بسيولة جيدة وتكرون هنراك إمكانيرات لوجرود مزيرد مر  

يف األسعار. واتفق أعضاء الفريق على أن عردم وجرود تررابس يُعرز  إىل الفتقرار إىل نقراط الرتابس 
مرجعيررة دوليررة، ونقرر  السرريولة يف بعررأ األسررواق وبورصررات السررلع األساسررية، وعرردم وجررود أي 
تعويأ ملنتجي الرنفس غرري التقليرديني عنردما يتكبردون خسرائر. وسرتل أحرد املنردوبني عر  سربا 

اإلعانرررات املاليرررة يف بعرررأ البلررردان املنتجرررة للرررنفس رغرررم اففررراا أسرررعار هرررذه مواصرررلة اسرررت دام 
هرا لررديهم هررامحت أارا بكثررري للمنرراورة ياملرادة. وأشررار أعضرراء الفريرق إىل أن منتجرري الطاقررة ومورد

جيرررردون  م رررررتي الطاقررررةمرررر  أجررررل ترررروفري الطاقررررة للمسررررتهلكني بتسررررعار مدعومررررة، يف حررررني أن 
 .صعوبات أاا لتقدخ اإلعانات

 اآلثار المترتبة عل  السياسة العامة  
عررردد مررر  املنررردوبني، خرررالل املناق رررات، أن التطرررورات األخررررية يف أسرررواق السرررلع  أبررررز -1٧

ة ال  تعتمد علرى األساسية أقارت عدداا م  األسئلة بالنسبة للسياسات اإلمنائية يف البلدان النامي
خلطررة التنميررة الدوليررة. وراررز العديررد مرر  املنرردوبني أساسرراا علررى بالنسرربة واررذلق  السررلع األساسررية

جيررراا يف البلررردان املسرررتهلكة، أشرررار اإلا قرررار السرررلبية لجتاهرررات األسرررعار. وفيمرررا يتعلرررق بررراألقر 
أيضاا إىل ارتفراع يف دخرل األسرر املعي رية الرذي  أد أسعار النفس اففاا أعضاء الفريق إىل أن 
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ومعردلت تبادهلرا التجراري وأرصرد ا  حتسرني الوضرع املرايل للحكومراتأو  كنها التصر  فيه و/
 احلالية.
.  كنرةبعأ الوفود عما إاا اان  التنمية القائمة علرى املروارد الطبيعيرة ل ترزال   وستل -18

ولكنهرا حتترا  إىل تغيرريات جذريرة. ويف هرذا الصردد، قرال   كنرةورأ  أعضاء الفريق أهنا ل تزال 
فريررق إن احلاجررة ترردعو إىل منررروا  أعمررال جديررد. وعرررا عضررو آخررر يف الفريرررق أحررد أعضرراء ال

مفهوم  احلسرد علرى تثبير  األسرعار  لوصرف املنافسرة برني البلردان الغنيرة براملوارد لسر  تردابري يف 
جمررال السياسررة العامررة  ررد  إىل السررتفادة إىل أقصررى حررد مرر  قطرراع سررلعها األساسررية. وأشررار 

لررذي قدمرره، إىل عمليررة ألصررحاب مصررلحة متعررددي  أدت إىل حتديررد عضررو الفريررق، يف العرررا ا
 خطة عاملية للكاااو، وهي خريطة طريق تراز على متطلبات رؤية طويلة األجل للقطاع.

وفيما يتعلق با قار املرتتبة على السياسات، اتفق أعضاء الفريرق عمومراا علرى أن التنويرع  -1٩
ضرافة مررا زال أمرري  أساسرريني للبلردان املنتجررة للسررلع القتصرادي وتكثيررف التجهيرز اي القيمررة امل

على املطراط  اقتصاد يعتمداألساسية. واار أحد املندوبني مثال ماليزيا، ال  حتول اقتصادها م  
اخلام إىل اقتصاد متنوع يصنع العجالت وغريها م  املنتجرات. وسرلس ميسرر الفريرق أيضراا الضروء 

فقد اففض  حصة السلع األساسرية مر  صرادرات هرذا البلرد على مثال اجلمهورية الدومينيكية. 
يف املائة يف الق احلني. وباإلضافة إىل الق،  20ثالث سنوات إىل الق بيف املائة قبل  80م  

الرتقرراء يف سلسررلة ب يتعلررق مررامرررة يف قررالث سررنوات. وفي 14زادت قيمررة الصررادرات أاثررر مرر  
وت ديفرروار وهرري يف طريقهررا لتصرربس بلررداا رائررداا يف القيمررة، أشررار أحررد أعضرراء الفريررق إىل مثررال ارر

ن وقال إ يف املائة م  التجهيز تضطلع به شراات متعددة اجلنسيات. 80جتهيز الكاااو. ولك  
 هناك ما يار زيادة احلوافز لتضطلع شراات حملية بعملية التجهيز.

وفيمررا يتعلررق بالسررلع األساسررية الزراعيررة، أبرررزت بعررأ الوفررود احلاجررة إىل دعررم املنتجررني  -20
ملواجهرررة اففررراا األسرررعار، خاصرررة مررر  خرررالل سياسرررات تعويضرررية للمرررزارعني الضرررعفاء. وأبررررز 

عردم افايرة اإلنترا .  ترؤدي إىلالعرا املتعلق بقطاع الكاااو أيضاا م كلة العجز اهليكلي، الر  
قررال أحررد أعضرراء الفريررق إن احلكومررات يف البلرردان املنتجررة حباجررة إىل تكثيررف  ويف ضرروء الررق،

ُي ررجوعوا علررى  أناملررزارعني  علررى نوأاررد أيضرراا أجهودهررا يف التصرردي ألوجرره القصررور اهليكلرري. 
 جتارية ألصول الكاااو لتحسني األسعار. ة، وتعزيز التنوع، ووضع عالماتزيادة النوعي

 وجررود بعررأ أوجرره اخللررل الرر  ل  كرر  حتملهررا يف سالسررل وأشررارت بعررأ الوفررود إىل -21
يف املائرة مر  حصرة السرعر النهرائي  ٧قيمية السلع الزراعية. وقال أحد أعضاء الفريق إن أقرل مر  

تذها إىل املزارع، متفقاا على أن هذه احلصة من فضة أاثر بكثري  ا ينبغي. ولك  أاا حصة 
جررررة للكاارررراو لتمويررررل السررررتثمار يف البحرررروث وغريهررررا مرررر  تررررذها إىل احلكومررررة يف البلرررردان املنت
 ستمرة إىل وجود سوق مستدامة يتلقى فيها املنتجون سعراا جمزياا اخلدمات العامة. واار احلاجة امل

علرررى اجتاهررات السياسررات احملرررددة يف خطررة الكااررراو  علررى مررا يبذلونررره مرر  جهررود. وأارررد أيضرراا 
القطرراعني العررام واخلرراص يف البلرردان املنتجررة واملسررتهلكة إررا يف الررق إقامررة شرررااات بررني  ،العامليررة
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علررى حررد سررواء. وقررال إن ارروت ديفرروار مرر  أاثررر البلرردان ديناميررة علررى مسررتو  ال رررااات بررني 
 القطاعني العام واخلاص.

حاجرة ماسرة وجرود التتايد على  ضرورةوفيما يتعلق باملعادن والطاقة، اررت عدة وفود  -22
يف األجلررني املتوسررس والطويررل يف البلرردان املطبقررة ، اجررزء مرر  السياسررات لتنويررع القتصررادي اىلإ

علررررى السررررلع األساسررررية الرررر  تنررررتج املعررررادن واخلامررررات والفلررررزات وأنررررواع الوقررررود  املعتمرررردةالناميررررة 
املندوبني عما إاا  ة التتقر بتسواق السلع األساسية العاملية. وستل أحد ياألحفوري، للحد م  قابل

 كرر  أن تلررط الطلررا العرراملي يف جمررال الطاقررة علررى الرررغم مرر  اففرراا  تجررددةاانرر  الطاقررة امل
أسرعار الوقرود األحفروري. وقررال أحرد أعضراء الفريرق إن الطاقررة املتجرددة طاقرة مكلفرة ل تررزال يف 

يعررام مسررتلة  أيرردي قلررة مرر  البلرردان. وأضررا  منرردوب آخررر أن علررى اجملتمررع اإلمنررائي الرردويل أن
بعررأ  وأشررار أُريررد للبلرردان الناميررة أن تعتمررد اسرررتاتيجية من فضررة الكربررون. نقررل التكنولوجيررا إن

إىل ضررررورة التقليرررل إىل أدىن حرررد مررر  أصيرررة مسرررتلة احلصرررول علرررى التكنولوجيرررا اعقبرررة  املنررردوبني
رئيسية ألن وترية البتكار التكنولوجي بلغ حداا أصربح  معره التغيرريات حتردث بسررعة يف قطراع 

 الطاقة.
األسللعار فللي أسللواق السلللع األساسللية علللل   تللأثير تقللل لتخفيللف  يةراءات السياسللاتجللاإل -جيم 

وصول البلدان الناميلة المعتملدة علل  السللع األساسلية  فرصاألمن الغذائي العالمي وزيادة 
 الموارد المالية واألسواقإل  و  السو يةإل  المعلومات 

 م  جدول األعمال( 4)البند 
لوقيقررة األساسررية ألمانررة األونكترراد املعنونررة  إجررراءات السياسررات اسررتندت املناق ررة إىل ا -23

العامة للت فيف م  حدة تتقري تقلبات األسعار يف أسرواق السرلع األساسرية علرى األمر  الغرذائي 
العاملي وزيادة إمكانية الوصول إىل املعلومات ع  األسواق واملوارد املالية واألسواق للبلدان النامية 

واسرتندت املناق رة الر  أعقبر  الرق  .((TD/B/C.I/MEM.2/30لسلع األساسرية  املعتمدة على ا
 إىل العروا ال  قدمها خااء الفريق.

وضع سياسات مناسبة وتحسليناا لمواجالة تقلبلات أسلعار السللع األساسلية وضلمان األملن   
 الغذائي

ة األسررعار لحررن أعضرراء الفريررق أن ضررمان إمكانيررة احلصررول علررى مررواد غذائيررة معقولرر -24
بلررردان  ُتصرررنفومغذيرررة ي ررركل حتررردياا دائمررراا لررربعأ البلررردان الناميرررة، ل سررريما يف أفريقيرررا حيرررض 

يرة أن يرؤدي إىل تفراقم املسرتوردي  الصرافيني لألغذيرة. ومر  شرتن تقلرا أسرعار األغذ عديدة برني
حلكومرة  كر  أن يقهرر قردرة ا يف أوقرات ال ردة املفاجسو احلاد  األسعار ألن ارتفاع هذا التحدي

على الستجابة، متاماا اما  ك  أن يقهر الرتفاع احلاد يف األسعار امليزانيات احلكومية. وعرالوة 
على الق، م  شتن تقلا األسعار أن حيد م  توافر املواد الغذائية األساسرية يف األسرواق احملليرة 

منِتجررة جديرردة عنرردما  ألن مرر  غررري املرررجس أن يقرروم املزارعررون الررذي  يررتبون املغررامرة باسررتثمارات
يواجهون إيرادات غري مؤادة يف املستقبل. ومع الق، ف ن مكافحرة تقلرا األسرعار نفسره مهمرة 
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عسررررية للغايرررة. ورارررزت املناق رررة علرررى أدوات حمرررددة للتصررردي لتقلرررا أسرررعار السرررلع األساسرررية 
 وضمان األم  الغذائي.

سرررني القرررائم علرررى السرررتحقاقات لتحليرررل  وأشرررار أحرررد أعضررراء الفريرررق إىل هنرررج أمارتيرررا -25
اجلوع، الذي يفيد أن املوارد املتاحة ألسرة معينة وإمكانية وصروهلا إىل أسرواق ن رطة حتردد ظاهرة 

ومسررتو   إمكانيرة حصرروهلا علرى مررواد غذائيررة مغذيرة أاثررر  ررا حيردده مررد  ترروافر األغذيرة نفسررها
لدخ  يف النيجر، حيض ارتفاع األسعار، . وقال إن منظور الستحقاق يتجلى يف مثال اهاأسعار 

علرررى سررربيل املثرررال، ل يضرررر دائمررراا بررراألم  الغرررذائي، فررربعأ املرررزارعني يسرررتفيدون يف النهايرررة مررر  
يف  يةتكديسر اا بالندرة. ولذلق، لر  يكرون اتبراع سياسراتارتفاع األسعار، اما أنه ل يقرتن دائم

ضررمان احلصررول علررى األغذيررة. وبرردلا مرر  سررعار و األهررذا املثررال فعالررة يف الت فيررف مرر  تقلبررات 
الررق، شرردد عضررو الفريررق علررى أصيررة حتسررني أداء األسررواق، مررثالا ب زالررة احلررواجز التجاريررة ون ررر 
املعلومرررات عررر  السررروق. وسرررت فف هرررذه التررردابري تقلبرررات األسرررعار بتحسرررني موقوقيرررة التوقعرررات 

اقتصررادي جزئرري باإلضررافة إىل . ومرر  املهررم األخررذ بررنهج بوجرره عررامالقتصررادية وحتديررد األسررعار 
 النظر يف العوامل على املستويني الكلي والعاملي.

وأظهررر عرررا الفريررق ب ررتن منتجررات التررتمني القررائم علررى مؤشرررات الطقررس أن شررراات  -26
مقيررررا  مسررررتقل  -التررررتمني ترررردفع للمررررزارعني علررررى اخلسررررائر املتوقعررررة اسررررتناداا إىل مؤشررررر معررررني 

باخلسرائر، مثرل األحروال اجلويرة القصرو . و كر  أن تصرنف هرذه  وموضوعي يرتبس ارتباطاا وقيقراا 
حلررراملي بوليصرررات الترررتمني املقصرررودي ، الرررذي  ي ررررملون  املنتجرررات إىل قرررالث جمموعرررات، وفقررراا 

(، ومؤسسررات األعمررال الرر  تقرردم وسرراطة ماليررة )املسررتو  األوسررس(، اجلزئررياملررزارعني )املسررتو  
أعضرراء الفريررق إن تررتمني اإليرررادات، املسررت دم حاليرراا  واحلكومررات )املسررتو  الكلرري(. وقررال أحررد

يف الوليرررات املتحررردة فقرررس،  كررر  تكييفررره مرررع سرررياق البلررردان الناميرررة الررر  تعتمرررد علرررى السرررلع 
األساسرررية. و كررر  تعديلررره لتلبيرررة احتياجرررات املرررزارعني، الرررذي  هرررم أاثرررر اهتمامررراا باحلفرررا  علرررى 

السياسات الذي  أرادوا اتباع  لواضعينتا . وبالنسبة مداخيلهم م  موازنة تقلبات األسعار أو اإل
سياسررات مراقبررة األسررعار، ناق رر  عرردة وفررود اجلمررع األمثررل بررني ترردابري التجررارة والتكررديس الرر  
جيرررا اسرررت دامها. فاألدلرررة تبرررني أن التكرررديس بصرررفة عامرررة حرررل مكلرررف جرررداا وغرررري نررراجس يف 

لكرر  هررذه السياسررات حققرر  بعررأ النجررا  يف مكافحررة ارتفرراع أسررعار املررواد الغذائيررة احملليررة. و 
 الدفاع ع  أسعار من فضة لضمان أغذية ميسورة التكلفة.

خردمات ولحن عضو آخر يف الفريق أن حل سوق حرة ل ي ارك فيها سو  مقدمي  -2٧
 مررر  القطررراع اخلررراص سررريكون أداؤه ناقصررراا ب ررركل عرررام طاملرررا أن اهلرررد  مررر  امل زونرررات خترررزي 
وع مرر  الرفرراه العررام ألن امل ررزلنني مرر  القطرراع اخلرراص ل يكدسررون إل بقرردر هررو حتقيررق نرر الغذائيررة

ام ظرر كررنهم أن يتوقعرروا حتقيررق أربررا  ب عررادة بيررع خمزونررا م. وعلررى العكررس مرر  الررق،  يررل ن  مررا
مررر  القطررراع اخلررراص  خررردمات الت رررزي خترررزي  متلكررره وت رررغله السرررلطات العامرررة إىل طررررد مقررردمي 

 .مع مرور الوق يم األسعار وتقويأ دورهم اهلام يف حتك
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وأوصى عضو الفريق حبل وسس ينطروي علرى احلفرا  علرى وجرود سروق خترزي  تنافسرية،  -28
إىل مقردمي اخلردمات مر  القطراع اخلراص مقابرل حفراظهم  ةويف الوق  نفسه تقدخ إعانة مستمر 

ريرة علرى مسرتو  معرني مر  امل زونرات إىل جانرا أن رطتهم التجاريرة. وإىل جانرا سياسرات جتا
ملواجهرررة التقلبرررات الدوريرررة تُت رررذ يف الوقررر  املناسرررا،  كررر  أن يسررراهم هرررذا النمررروا  املررردعوم 
للت زي  يف القطاع اخلاص يف ختفيف آقار تقلا األسعار الدولية على مد  تروافر املرواد الغذائيرة 

 األساسية وأسعارها على الصعيد احمللي.
املقدم عر  اهلنرد، حيرض تقتضري الت رريعات  على املثالردود فعل بعأ املندوبني ل واان -2٩

مرررر  احلكومررررة أن تقرررردم إىل املررررواطنني الضررررعفاء حجمرررراا أدىن قرررردره قالقررررة حماصرررريل مرررر  احلبرررروب 
األساسرررية بتسرررعار قابترررة. وباسرررت دام مرررزيج مررر  السياسرررات التجاريرررة ومنررروا  تكرررديس خرررراص 

يف املائرررة مررر   86عررردل مررردعوم، متكنررر  حكومرررة اهلنرررد مررر  مراقبرررة األسرررعار املسرررتهدفة الثالقرررة إ
 النجا .

مرر  املناق ررة للرردور اهلررام للمعلومررات يف األسررواق الزراعيررة الرر  تعمررل  ابررريوُارررِّ  جررزء   -30
ب ررركل جيرررد. وقيرررل إن نظرررم املعلومرررات عررر  السررروق موجرررودة يف العديرررد مررر  البلررردان، ولكنهرررا 

أسررررعار تسررررتند إىل سررررو  بيانررررات  دائمرررراا اات أصيررررة للمررررزارعني. ول يقرررردم العديررررد منهررررا ليسررر 
إعرفرررة توقعرررات األسرررعار، وارررذلق يف واقرررع احلرررال املاضررري، يف حرررني أن املرررزارعني مهتمرررون أيضررراا 

 املعلومات غري املتعلقة باألسعار، خاصة التنبؤات املناخية.
ولحررن أحررد أعضرراء الفريررق أن أصيررة حتسررني الوصررول إىل املعلومررات عرر  السرروق  كرر   -31

ت حدوث أشكال خمتلفة م  املضاربة التجارية، مثل التكديس علرى أن تسهم يف احلد م  حال
يرررد الوسرررطاء أو انتهرررا  املسررررتهلكني سرررلوك القطيرررع، علرررى الرررررغم مررر  أن البحررروث تررروحي بررررتن 

سررررعار أو تقلبا ررررا. وبطريقررررة  اقلررررة األاملضرررراربة املاليررررة ت يكرررر  هلررررا تررررتقري حاسررررم علررررى حتراررررات 
ة الوصررررول إىل املعلومررررات املناخيررررة يف حتسررررني أداء للمعلومررررات عرررر  األسررررواق، سرررراص  إمكانيرررر

 األسواق ب رشاد قرارات أصحاب املصلحة واحلد م  عدم اتساق املعلومات فيما بينهم.
وقال عضو آخر يف الفريق إن املعلومرات املناخيرة  كر  أن تسراعد أيضراا علرى احلرد مر   -32

باإلنتا . فعلى سربيل املثرال،  كر  للمرزارعني أن التقلبات باملساصة يف حتسني القدرة على التنبؤ 
حيسرررنوا اختيررررارا م ألنررررواع احملاصرررريل ومواعيررررد الرررزرع لتفررررادي الصرررردمات املتصررررلة باملنررررا . وعلررررى 
املستو  احلكومي،  ك  أن تساهم املعلومات نفسها يف احلد م  التقلا بتحسني دقة التنبؤات 

 الغذائي والتتمني ضد تقلبات الطقس. باإلنتا  الوطد ومد  استجابة برامج األم 
وعلى الرغم م  القيمة اهلامة لت فيف التقلبات بضمان إمكانية حصرول املرزارعني علرى  -33

املعلومررات املناخيرررة، لحررن عررردد مرر  أعضررراء الفريررق وامل ررراراني أن اهليااررل األساسرررية لألرصررراد 
إتاحررة هررذه املعلومررات علررى نطرراق  اجلويررة املوجررودة يف البلرردان الناميررة مرر  القلررة حبيررض ل  كرر 

 واسع.
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ويف اخلترررام، حررردد أعضررراء الفريرررق وامل ررراراون جمموعرررة متنوعرررة مررر  اإلجرررراءات املتعلقرررة  -34
بالسياسررات للت فيررف مرر  آقررار تقلررا األسررعار علررى األمرر  الغررذائي بررني الفئررات الضررعيفة مرر  

الحتياطيررات الغذائيرررة السرركان. ومشلرر  هررذه اإلجرررراءات ترردابري احتياطيررة قصرررية األجرررل، مثررل 
وشررربكات األمررران الوطنيرررة والدوليرررة، واحللرررول املتوسرررطة األجرررل إىل الطويلرررة األجرررل، إرررا يف الرررق 
التنويع القتصادي، واسرتاتيجيات إدارة امل اطر القائمة علرى السروق، واجلهرود الراميرة إىل تقردير 

عضرراء الفريررق وامل رراراني بعررأ أ سررلع أساسررية حمررددة. وشررددلالقيمررة املضررافة يف سالسررل قيميررة 
أيضاا على احلاجة إىل تعزيز القدرات الزراعية يف البلدان النامية ال  تعتمرد علرى السرلع األساسرية 
بتحسرررني وصرررول املرررزارعني إىل األسرررواق الدوليرررة، وإىل جمموعرررة متنوعرررة مررر  املعلومرررات السرررروقية 

ء الفريق الضروء أيضراا علرى احلاجرة إىل واملناخية، وإىل املوارد املالية. وسلس بعأ املندوبني وأعضا
احلد م  السياسات التجارية الت ويهية، وخباصة اإلعانات الزراعية يف اقتصادات منظمرة التعراون 

 والتنمية يف امليدان القتصادي.
تنفيلللذ سياسلللات متافحلللة تقلبلللات أسلللعار السللللع األساسلللية وضلللمان األملللن الغلللذائي  دور   

 الموارد المالية
عضاء الفريق خالل املناق ة إىل أن املصار  الزراعية التقليديرة واجهر  حترديات أشار أ -35

الصرررغرية بسررربا خمرررراطر عديررردة مرررر  قبيرررل امل رررراطر  امللكيرررراتأصرررحاب  مرررر  يف متويرررل املرررزارعني
املناخية، وارتفاع تكاليف املعامالت بسربا الت رت  اجلغررايف، والفتقرار إىل التنسريق القتصرادي 

  للزراعرة ني، والفتقرار إىل ضرمانات مقبولرة. وانتيجرة لتلرق التحرديات، ت ُيكررو فيما بني املرزارع
يف املائررة مرر  القررروا التجاريررة. ولسرروء احلررن، أمكرر  للوسررطاء الررذي  يلتمسررون دخررالا  3سررو  

الصرغرية. وعرالوة  امللكيراتالقروا، علرى حسراب أصرحاب  تلقريعياا الستيالء على جزء م  
أصرررحاب مررر  لفائررردة مرتفعرررة وبالتررايل فررروق الطاقرررة املاديررة للمرررزارعني علررى الرررق، ظلررر  أسررعار ا

 الصغرية يف قطاع زراعة الكفا . امللكيات
ودافرررع أحرررد املنررردوبني عررر  التمويرررل املهيكرررل. وعلرررق عررردد مررر  املنررردوبني علرررى األمثلرررة  -36

ريرق املقدمة ب تن نظم إيصالت املستودعات وبورصات السلع األساسية. وقال أحرد أعضراء الف
ضرافة إىل مزايرا نظرم إيصرالت باإل ،إن نظام غانا يعام أيضاا مستلة عدم وجود ضمانات مقبولة

املستودعات املعتادة املتمثلة يف الك ف ع  األسعار واحلد م  تكاليف املعامالت. فعلرى سربيل 
 دولر 22 000 000علررى ائتمرران يبلررغ جمموعرره أاثررر مرر   يف احلصررولاملثررال، سرراعد املررزارعني 

. وعلرى الررغم مر  هرذا النجرا ، ظرل 2015و 2012م  دولرات الوليات املتحدة بني عرامي 
برنامج نظم إيصالت املستودعات يف غانا يواجه حتديات م  قبيل إطار مؤسسي وتنظيمي غري 

 مالئم.
وفيما يتعلق ببورصات السلع األساسية، أارد أحرد أعضراء الفريرق أنره يرر ، اسرتناداا إىل  -3٧

يف مررا يزيررد علررى صررس بورصررات للسررلع األساسررية يف مجيررع أارراء أفريقيررا، إررا يف الررق يف  خاترره
إقيوبيررا واينيررا ومررالوي، أن ل وجررود حلررل واحررد مناسررا للجميررع. وأعطررى عضررو الفريررق مررالوي  
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قال إن النموا  املست دم هناك يضم  إتاحة احلصول علرى التمويرل يف خمتلرف مراحرل فامثال 
الصررغرية إىل املصررنعني واملصرردري . وفيمررا يتعلررق  امللكيرراتاملررزارعني أصررحاب  سلسررلة القيمررة، مرر 

بصركوك أخرر ، اارر أحرد أعضراء الفريرق يف مناق ررة وجيرزة للزراعرة التعاقديرة مثرال غانرا، حيررض 
لوإنر  اومبراد  اديف - قدم  إحد  ال راات املتعاقدة مع مزارعي األرز ُتسمى  غلوبل أغري

دولر م   4٩٧ 000ائتمانات للمدخالت جمموعها  2014و 2012ي إىل مزارعيها بني عام
دولرات مرر  دولر  1 085 000دولرات الوليررات املتحرردة وحصررل  مررنهم علررى مررا يعررادل 

 الوليات املتحدة م  األرز.
وعلررى الرررغم مرر  هررذه األمثلررة الناجحررة للصرركوك الفرديررة، اتفررق أعضرراء الفريررق علررى أن  -38

ملراعرراة تبرراي  ظرررو  املررزارعني وأفضررليا م  جمموعررة متنوعررة مرر  صرركوك التمويررلة مرر  املهررم متابعرر
وتوقعا م. فعلرى سربيل املثرال، مر  شرتن السرت دام املترزام  لكرل مر  صركوك التمويرل التقليديرة 

ظررررو  املرررزارعني يف بعرررأ  يوافرررق)القرررروا املضرررمونة( واحلديثرررة )بورصرررة السرررلع األساسرررية( أن 
 األحيان.

عضرراء الفريررق علررى أن احلكومررات الرر  تسررعى إىل تعزيررز اسررت دام خطررس متويررل واتفررق أ -3٩
حمررررددة للتصرررردي لتقلررررا األسررررعار وتعزيررررز األمرررر  الغررررذائي ينبغرررري أن تتخررررذ ال ررررروط التاليررررة يف 

مناسرررراا و العتبررررار  ترررروافر امل ررررازنا والتصررررنيف والتصررررديق واملعررررايريا وإطررررار قررررانود وتنظيمرررري 
 عدلت الفائدة.وقدرات مؤسسيةا وجهود خلفأ م

 القضايا المتصلة بالوصول إل  األسواق  
حبرض أعضراء الفريرق موضروعني متكرراملني صرا  )أ( قضرايا األمر  الغرذائي يف مفاوضررات  -40

)ب( دور الواالرررة اإلقليميرررة للزراعرررة واألغذيرررة التابعرررة للجماعرررة القتصرررادية لررردول  امرررا بعرررد برررايل
 سعار.األلغذائي ومكافحة تقلا غرب أفريقيا بوصفها أداة لضمان األم  ا

إىل ارتفررراع األسرررعار قرررد أدت اخرررتاللت أخررررية يف العوامرررل األساسرررية للسررروق  واانررر  -41
د م  قدرة البلدان النامية، ول سيما البلدان احل تسبا يف وتقلبها يف أسواق األغذية الزراعية، ما

بني الفئات الضعيفة م  السكان.  النامية املستوردة الصافية لألغذية، على ضمان األم  الغذائي
ويف هرررذا الصررردد، أعررراد أعضررراء الفريرررق النظرررر يف القررررارات املتصرررلة بررراألم  الغرررذائي يف التفررراق 
املتعلق بالزراعة الذي أبرمته منظمة التجارة العاملية. وسلموا بتن تلق القرارات واملناق ات اجلارية 

فعلررى سرربيل املثررال، قررد يكررون لررد  البلرردان ب ررتن األمرر  الغررذائي تواجرره عرردداا مرر  التحررديات. 
حمرردود. وتتمثررل  الناميررة حيررز سياسررا  لرردعم قطاعا ررا الزراعيررة، ولكرر  حيررز دعررم أسررعار السرروق

م رركلة أخررر  يف مؤشررر دعررم أسررعار السرروق، الررذي عفررا عنرره الررزم  وأصرربس حباجررة إىل إعررادة 
الختالفرات مر  بلرد إىل آخرر،  النظر فيه. وعالوة على الق، ينبغري للقواعرد التجاريرة أن تراعري

 واذلق حقيقة أن الزراعة ليس  عملية جتارية يف اثري م  البلدان النامية.
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قيررا  ممرر  مؤشررر  ، اقرررت  أحررد أعضرراء الفريررق إعفرراءهوبردءاا إؤشررر دعررم أسررعار السرروق -42
دد مسربقاا الدعم اإلمجايل إاا اان ال راء الفعلي أقل م  نسبة مئوية معينة م  اإلنتا  الكلري احملر

واستناداا إىل أهدا  واضحة لألم  الغذائي. وباإلضرافة إىل الرق،  كر  أن حُيسرا مؤشرر دعرم 
أسررعار السررروق بررردولرات الوليرررات املتحررردة و كرر  لألطررررا  أن حتررردد أسرررعاراا مرجعيرررة خارجيرررة 

لررى متفقرراا عليهررا بررني األطرررا  يف حررال عرردم وجودهررا. ومرر  املطلرروب أيضرراا التوصررل إىل اتفرراق ع
 طريقة األسعار املفروضة املراعية ملعدل التض م املست دمة حلساب مؤشر دعم أسعار السوق.

وبعررد مناق ررة قضررايا منظمررة التجررارة العامليررة املررذاورة أعرراله، حبررض أحررد أعضرراء الفريررق  -43
وعررردد مررر  امل ررراراني مبرررادرة الحتيررراطي الغرررذائي اجلاريرررة يف غررررب أفريقيرررا، أي الواالرررة اإلقليميرررة 
للزراعة واألغذية. ومول مبادرة الحتيراطي الغرذائي الحتراد األوروا واملسراصون اإلقليميرون، ومر  

. وارران دور الحتيرراطي الغررذائي هررو 2015املتوقررع أن تباشررر املبررادرة أعماهلررا حبلررول أواخررر عررام 
. وبُنير  املساعدة على تلبيرة الحتياجرات الطارئرة يف حرالت األزمرات الغذائيرة وتنظريم األسرواق

علرى معاجلرة حالرة نقر  غرذائي داخليراا،  اا املبادرة على مبردأ التبعيرة  مرا دام بلرد مر  البلردان قرادر 
احملليرة. ول ُتسرت د م الحتياطيرات  العامرةو سُي جوع على است دام مرزيج مر  امل زونرات اخلاصرة 

للترردخل ارردعم  اإلقليميررة، املوجررودة أساسرراا يف منرراطق معرضررة حلررالت عجررز غررذائي مررزم ، إل
تكميلي. وجيا أن حُتدلد إقليمياا العوامرل املتسرببة يف التردخل بالسرتناد إىل حتليرل مسرتقل تقدمره 
هيئة إقليميرة. وُصرمِّم  أيضراا يف املنطقرة آليرات جديردة ت رمل نظرم الضررائا مر  أجرل ختفيرف 

ق الوطنيرة. وأارد بعرأ أسعار الواردات املتعلقة باملنتجات الزراعية واحلد م  التقلبرات يف األسروا
املنرردوبني علررى ضرررورة حسرر  إدارة الحتياطيررات اإلقليميررة لتجنررا ا قررار السررلبية علررى األسررعار 
الوطنيررة. ولحرررن أحرررد املنررردوبني أيضررراا أن علرررى احلكومرررات أن تررروائم برررني سياسرررات الحتيررراطي 

ت يف أسررعار مرر  التقلبررا الضررعفاءالغرذائي وشرربكة األمرران مرر  أجررل حتقيررق تايرة أفضررل للسرركان 
 املواد الغذائية.

 المسائة التنظيمية -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المتت   -ألف 

 م  جدول األعمال( 1)البند 

 15انت ررا اجتمرراع اخلررااء املتعرردد السررنوات، يف جلسررته العامررة الفتتاحيررة املعقررودة يف  -44
)زامبيررررا( رئيسررررة لرررره، والسرررريد تررررريي تاونسرررراند  ، السرررريدة إنسرررريال سررررينجيال2015نيسرررران/أبريل 

 مقرراا. -)الوليات املتحدة( نائباا للرئيس 
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 إ رار جدول األعمال وتنظيم العمة  -باء 
 م  جدول األعمال( 2)البند 
أقررررر اجتمرررراع اخلررررااء املتعرررردد السررررنوات أيضرررراا، يف جلسررررته العامررررة الفتتاحيررررة، جرررردول  -45

. ومر  ،، اران جردول TD/B/C.I/MEM.2/28األعمال املؤقر  للردورة بصريغته الرواردة يف الوقيقرة 
 األعمال اا   

 انت اب أعضاء املكتا -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
األخررية والتحرديات اجلديردة يف أسرواق السرلع األساسرية، واخليرارات التطورات  -3 

السياسررراتية املتاحرررة لتحقيرررق منرررو شرررامل وتنميرررة مسرررتدامة قرررائمني علرررى السرررلع 
 األساسية

اإلجرررررراءات السياسررررراتية لت فيرررررف ترررررتقري تقلرررررا األسرررررعار يف أسرررررواق السرررررلع  -4 
ول البلررردان الناميرررة األساسرررية علرررى األمررر  الغرررذائي العررراملي وزيرررادة فررررص وصررر

املعتمررررردة علرررررى السرررررلع األساسرررررية إىل املعلومرررررات السررررروقية وإىل املررررروارد املاليرررررة 
 واألسواق

 اعتماد تقرير الجتماع -5 

 نتائج الدورة -جيم 
 16اتفررررق اجتمرررراع اخلررررااء املتعرررردد السررررنوات، يف جلسررررته العامررررة اخلتاميررررة املعقررررودة يف  -46

 يتوىل الرئيس تل ي  املناق ات )انظر الفصل األول(.، على أن 2015نيسان/أبريل 

 اعتماد تقرير الجتماع  -دال 
 م  جدول األعمال( 5)البند 
يف اجللسررررة العامررررة اخلتاميررررة أيضرررراا، أان اجتمرررراع اخلررررااء املتعرررردد السررررنوات لنائررررا  -4٧

نهائيررة بعررد اختتررام املقرررر بررتن يقرروم، حترر  إشرررا  الرررئيس، بوضررع التقريررر يف صرريغته ال - الرررئيس
 الجتماع.
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 المرفل

 *الحضور  
  أ اؤها حضر اجتماع اخلااء  ثلو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية -1

 ليبيا أفغانستان
 مدغ قر ألبانيا
 املكسيق اجلزائر

 نيبال األرجنتني
 النيجر النمسا

 نيجرييا أاربيجان
 عمان بنغالديحت
 بااستان بيالرو 
 بنما الاازيل

 الفلبني بوراينا فاسو
 بولندا ت اد
 مجهورية مولدوفا الصني

 اململكة العربية السعودية اوت ديفوار
 السنغال مجهورية الكونغو الد قراطية

 سويسرا اجلمهورية الدومينيكية
 تونس إاوادور
 ترايا غينيا
 أوغندا اهلند

 املتحدةمجهورية تنزانيا  إندونيسيا
 اليم  إيطاليا
 زامبيا األردن
 زمبابوي اينيا

 نظمات احلكومية الدولية التالية وحضر الدورة  ثلون للم -2
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريط واحمليس اهلادئ

__________ 

 ولالطررررررالع علرررررى قائمررررررة امل ررررراراني، انظررررررر الوقيقرررررة .امل رررررراراني املسرررررجولنيتتضرررررم  قائمرررررة احلضررررررور هرررررذه  *

TD/B/C.I/MEM.2/INF.7. 
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 الصندوق امل رتك للسلع األساسية
 أمانة الكومنولض

 ا سيويةاللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية 
 الحتاد األوروا

 املنظمة الدولية للكاااو
 اللجنة الست ارية الدولية للقط 

 جملس احلبوب الدويل
 املنظمة الدولية لألخ اب الستوائية

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 مراز اجلنوب

 لة يف الدورة واان  أجهزة األمم املتحدة وهيئا ا وبراجمها التالية  ث -3
 القتصادية ألفريقيااللجنة 

 قتصادية والجتماعية لغرا آسيااللجنة ال
 برنامج األغذية العاملي

 واان  الواالت املت صصة واملنظمات املرتبطة  ا التالية  ثولةا يف الدورة  -4
 ألمم املتحدةل ألغذية والزراعةا منظمة

 منظمة التجارة العاملية
 املنظمات غري احلكومية التالية  ثولةا يف الدورة واان   -5

 الفئة العامة  
 اجلمعية الدولية لوحدة وققة املستهلكني

 املراز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة
 املراز الدويل للبحوث املتعلقة باملوارد الطبيعية والطاقة

 ال بكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل
 املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون القتصادي الدويل

    
 
 
 
 


