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 مقدمة  
، 2016نيسووووان/أبريل  22و 21سويسوووورا، يووووومي يف نيووووف جبُعقوووودت يف قصوووور األمووووم  

الوودو ة المامنووة لجتموواع اخلووداء املتعوودد السوونوات بسووين السوو   األساسووية والتنميووة، الوو   وود   ووا 
 ك يووف يف الووودو ة المانيوووة عسووورة ملوووة ر األموووم املتحووودة ل تتوووا ة والتنميوووة  األونكتووواد الموووا  عسووور  

التتووا ة والتنميووة  ، والوودو ة التنفيايووة السادسووة واخلمسووني   ووس2008املعقووودة يف نيسووان/أبريل 
 .2012املعقودة يف كانون األول/ديسمد 

 موجز من إعداد الرئيس -أولا  
 البيانات الفتتاحية -ألف 

نائووب األمووني العووام لدونكتوواد، يف بيانوو، الفتتوواحي، أن موون هوو  املوورج  أن  سووهد  أكوود -1
مون   ل ب ودان الناميوة املعتمودة  ة انتعاشاا يف األجل القص ، وينبغييأسعا  الس   األساسية املتدن

أن  تكيووف موو  اخووتقلت القتصوواد الك ووي الكبوو ة. ويف هوواا السوويا ، حوو   السوو    ووك ع ووى 
هاه الدول ع ى أن  عتود احلالوة الراهنوة ألسووا  السو   األساسوية فر وة لتسوري  التحوول ا يك وي 

ر لون يكوون سوهقا، ولكنو، شوت  . وأقر بين هاا األمواألوليةالسديد ع ى الس    هالتق يل اعتماد
الدول وشركاءها ع ى التو ل إىل  وافق سياسي يف اآل اء اسوتناداا إىل ضورو ة  نفيوا اح وقحات 

 القزمة من أجل حتقيق التحول القتصادي ا يك ي.
قيووام الجتموواع يف الوقووس املناسووب ببحوو   ثووا  بو حووب الوورئيس يف مقحظا وو، الفتتاحيووة  -2

. وسووا  ممووال  سوواد، حيوو  يهوواسوو   األساسووية ع ووى الب وودان الناميووة املعتموودة ع اخنفووا  أسووعا  ال
 أسهم  راج  أسعا  النفط يف إضعا  معدلت التبادل التتا ي يف الب د و باطة منوه القتصادي.

التطلللورات األةيلللرة والتحلللديات الجديلللدة فلللأل أسلللواا السللللع األساسلللية  والخيلللارات  -باء 
 لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة قائمين على السلع األساسيةالسياساتية المتاحة 

 من جدول األعمال  3 البند 

 لمحة عامة  
 بعنووووانأمانوووة األونكتووواد الووو  أعووود ا ة إىل وثيقوووة املع وموووات األساسوووية اسوووتندت املناقسووو -3
ع وووى  التطوووو ات األخووو ة والتحوووديات اجلديووودة يف أسووووا  السووو   األساسوووية، واخليوووا ات املتاحوووة"

 "مسوووووتوي السياسوووووات لتحقيوووووق منوووووو شوووووامل و نميوووووة مسوووووتدامة قوووووائمني ع وووووى السووووو   األساسوووووية
 TD/B/C.I/MEM.2/33.    عطسأ اخلداء احملاو ون،قدمها و حو ت املناقسة أيضاا حول عرو 

 حملة عامة عن الجتاهات األخ ة يف أسوا  الس   األساسية العاملية.
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. واسووووتمرت 2015  األساسووووية  راجعهووووا يف عووووام وبوجوووو، عووووام، وا وووو س أسووووعا  السوووو  -4
 هوووم ضوووعف منوووو املفووور  اخووتقلت العووور  يف معظوووم فعوووات السووو   األساسوووية. واسوووتمر احنتوووا  

الط وووب النوووا ج عووون فتوووو  النموووو القتصوووادي العووواملي. وأسوووهم فوووائ  العووور  يف اسوووتمرا   وووراكم 
ا بووو  املطورد يف األسووعا  ، واشوتد 2015املخزونوات يف معظووم أسووا  السوو   األساسوية يف عووام 

ع ووى أن موون املوورج  أن  او ونوا فووق احملوو دول  الوليووات املتحوودة األمريكيووة. مبوووازاة ا  فوواع قيمووة
 يف األجل القريب. -ومها اختقلت العر  وا  فاع قيمة الدول   -يتوا ل هاان العامقن 

لناميووة املعتموودة ع ووى السوو   خموواطر القتصوواد الك ووي الوو   واجههووا الب وودان ا بوورز ووواو وأ -5
األساسية بسبب حالة السو  الراهنة. وس ط الضوء، بوجو، خوا ، ع وى ا  فواع ديولوا السويادية 
واحتموووال اسوووتمرا  الوووك يف األجووول املتوسوووط. وباحضوووافة إىل الوووك، فووو ن  وووداب  التقسوووف الووو  

هم يف احبقواء ع وى  بواطة اعتمد ا الب دان املتقدمة يف السنوات الق ي ة املاضوية مون شويلا أن  سو
النمو القتصادي العاملي يف األجل املتوسط. ولالك ف ن احلالوة القتصوادية الراهنوة  تط وب ا واا 

  داب  جريعة واستمنائية.

 السلع األساسية الزراعية  
األسوعا  السوائدة يف أسووا  األهايوة الز اعيوة، الو  موا انفكوس  احملواو ين ناولس عورو   -6

. ويرج  الك إىل 2009، ولكنها ل  زال مر فعة مقا نة مبستويات عام 2011 رتاج  منا عام 
عدة عوامل، منها العر  املفر  نتيتوة لتزايود قود ات احنتوا  بعود طفورة داموس عقوداا مون الوزمن، 

نعكوواا اخنفووا  أسووعا  الوونفط ع ووى أسوووا  األهايووة، وا  فوواع وا  فوواع مسووتويات املخزونووات، وا
 2017-2016أن أسوا  األهاية الز اعيوة قود  ظول هادئوة يف الفورتة  واو قيمة الدول . واكر 

التقووديرات إىل أن نسووبة خمووزون  اهب وونظووراا إىل ا  فوواع مسووتويات املخووزون. فع ووى سووبيل املمووال، 
م يووون طوون يف  23.2م يووون طوون و 24.9املي ب غووس احلبوووب إىل السووتعمال ع ووى الصووعيد العوو

م يووون  21.6تتوواوز نسووبة ممووا ي، ع ووى التوووا ، 2017-2016والفوورتة  2016-2015الفوورتة 
 .2013-2012طن املست ة يف الفرتة 

مجوة عون أمنوا  الطقوس هو  وم  الك،  ظل الب دان الفق ة عرضة لصدمات احنتا  النا -7
تتا ية، األمر الاي يةثر س باا ع ى أمنها الغاائي. وسويتط ب حتقيوق و سوي، السياسات ال املوا ية

 ست  التحسوني املتوا ول يف احنتاجيوة الز اعيوة ي الطويل سياسات ع ى املدفيها األمن الغاائي 
 حوووق اخنفوووا  أسوووعا  السووو   األساسوووية يف أسووووا  والتسوووويق، فضوووقا عووون التحوووول ا يك وووي. ويُ 

املوزا عني الواين يسوك ون العموود الفقوري حنتوا  األهايوة الز اعيوة يف األهاية ضر اا شديداا بصوغا  
أن التدخقت احلكومية، ال   سمل احعانات  واو مجي  أحناء العامل. ويف هاا السيا ، لحظ 

املتع قووة باألةوودة وضوومان حوود أد  لدسووعا  وخوودمات اح شوواد،  كتسووي أمهيووة حاةووة يف دعووم 
  غا  املزا عني.
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إىل أن األسوووعا    وووس مر فعوووة نسوووبياا يف  وووواو يتع وووق بيسووووا  الكاكووواو، أشوووا   وفيموووا -8
مقا نة باألسعا  السائدة يف أسوا  أهاية ز اعية أخري، بسبب الط ب املستمر من  2015 عام

الب ووووودان املسوووووته كة والق وووووق إزاء العووووور  يف الب ووووودان املنتتوووووة الرئيسوووووية. هووووو  أن  وووووغا  مزا عوووووي 
يف املائة من حبوب الكاكواو يف العوامل، مل يسوتفيدوا مون هواه  95ون نسبة الكاكاو، الاين ينتت

مون القيموة املولودة ع وى طوول س سو ة اا بسويطاا قود   مزا عي الكاكاو  مِّل حصةو  األسعا  املر فعة.
 او سوبل عويا املوزا عني، أو وى احملو القيمة العاملية. وبغية احلفوا  ع وى اقتصواد الكاكواو وحتسوني

نتتة باسوتيعاب جوزء مون س سو ة القيموة العامليوة ب ضوافة قيموة إىل الكاكواو اخلوام و يواا. الب دان امل
ى حتقيووق هوواه األهوودا ، ويف معوور   وضووي  دو  احلكومووات والقطوواع اخلووا  يف املسوواعدة ع وو

 جتربة قطاع الساي يف سري لنكا. او عر  احمل
التنويو  القتصوادي يظول احلول ويف املناقسة ال    س الوك، أقور عودد مون املنودوبني بوين  -9

تق بوووات بالب ووودان الناميوووة املعتمووودة ع وووى السووو   األساسوووية  سوووك ة  ووويثرالرئيسوووي الطويووول األجووول مل
ع وووى احلاجوووة إىل حتسوووني إدا ة إيووورادات السووو    وووواو أسووووا  السووو   األساسوووية العامليوووة. وشووودد 

صوواد الك ووي أثنوواء الكسوواد. األساسووية أثنوواء فوورتات الزدهووا  موون أجوول احلفووا  ع ووى اسووتقرا  القت
 خووور الب ووودان  او ويف هووواا الصووودد،  ضوووط   السياسوووات التتا يوووة بووودو  بوووال  األمهيوووة. وحووو  وووو

الناميووة املعتموودة ع ووى السوو   األساسووية ع ووى ا بوواع لووج اووو  عنوود وضوو  السياسووات التتا يووة، 
 مووون السووو   عووونّي تع وووق بقطووواع م الووووطب، بووودلا مووون  نفيوووا سياسوووات  مبراعووواة دو هوووا يف القتصووواد
 مصوود العققووة بووني أسوووا  السوو   األساسووية واألسوووا  املاليووة الدوليووة ين األساسووية. وأُقوور أيضوواا بوو

 صعوبات ال   واجهها الب دان النامية املعتمدة ع ى الس   األساسية. ودعا أحد املنودوبني ل خر 
 بب ودان مون  ثوا  ووددة سيةسعا  الس   األساأل ما األونكتاد إىل التعمق يف حت ي ، من أجل  بط

. وأشووا ت األمانووة إىل أن احلالووة الراهنووة ألسوووا  السوو   األساسووية هووي نتيتووة لتضووافر عوودة بعينهووا
  باطة الط ب يف بع  الب دان املستو دة الكب ة. منهاعوامل، 

 المعادن والخامات والفلزات  
السويا  العوام لخنفوا  األسوعا   كزت املناقسة بسين املعوادن واخلاموات والف وزات ع وى  -10

. فع ى سبيل املمال، اخنف  سوعر النحواا 2011يف هاه الفعات من الس   األساسية منا عام 
 عوزي احنودا  األسوعا  إىل عواموليف املائة. وي 41يف املائة، و راج  سعر النيكل بنسبة  20بنسبة 

ب املخزونوووات الكبووو ة، ممووول اخنفوووا  الط وووب مووون الب ووودان الصووواعدة، والفوووائ  يف العووور  بسوووب
أن حوورب األسووعا  بووني شووركات  ووواو ولحووظ  وانتهوواء املضووا بة السرسووة، وا  فوواع قيمووة الوودول .

 التعدين الرائدة  مبا سامهس يف هبو  أسعا  الف زات.
بول يتنواول أيضواا  األسوعا ،  ل يقتصور ع وى النظور يفبو جراء حت يول  او ينوأو ى عودة وو -11

طور  وواو  إىل يف  وراكم ديوون شوركات التعودين. و  ا يف الستمما  وإسهام،اخنفاضهكيفية  يث  
 ووويث  اخنفوووا  األسوووعا  يف مديونيوووة شوووركات التعووودين، فيشوووا  إىل أن السوووركات م زموووة، حووو  يف 
سوويا  اخنفووا  األسووعا ، بووين  نووتج موون أجوول سووداد نفقا ووا املتع قووة بالفائوودة، األموور الوواي يزيوود 
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اجوو، شووركات التعوودين الكبوو ة املمق ووة بالووديون حتوودياا موون شووركات التعوودين األسووعا  اخنفاضوواا. و و 
احلرفيووة، ول سوويما يف أفريقيووا. فع ووى سووبيل املمووال، مووا فتوو  التعوودين احلووريف يف السووودان يزيوود موون 

كانووس  ائوودة يف إنتووا  الوواهب يف  أمهيووة الب وود باعتبووا ه ُمصووّد اا ل وواهب، لينضووم بووالك إىل ب وودان
ا وجنوووب أفريقيووا. هوو  أن هوواا التطووو  اقوورتن مبخوواطر جديوودة،  سوومل األضوورا  مموول هانوو املاضووي

فور املكسووفة وسووء الصور  الصوحي، احلُ  ع قة بالصحة والسقمة النامجوة عونالبيعية واألخطا  املت
 وهترة اليد العام ة من القطاع الز اعي، واملسائل التنظيمية.

فووي ف ملعاجلووة املسووائل املوواكو ة أعووقه. ا يةاسووا ات السييوواخلنوودوبون عوودداا موون املواقوورت   -12
أموا يف األج وني القصو  أو املتوسوط، فو ن  ؛ينبغي النظر يف حتويل املنتتوات اخلوام األجل الطويل،

اسووتخدام أدوات التحووو  أكوون أن يسوواعد ع ووى احلوود موون املخوواطر املتصوو ة باألسووعا . ويف هوواا 
لتق وووب األسوووعا  يف السووو   األساسوووية ممووول  الصووودد، أكووون أن  توووي  بو  وووة لنووودن ل معوووادن حوووقا 

قووور إليهوووا عووودد مووون الب ووودان تفأن التحوووو  يتط وووب معوووا   ومةسسوووات يالنحووواا واألملنيووووم. إل 
 النامية يف الوقس احلاضر.

 سوتوينيوشدد عدة مندوبني ع وى أدوا  املةسسوات ع وى خمت وف املسوتويات. أولا، ع وى امل -13
احمل ووي والوووطب، أكوون أن  عووزز املةسسووات اجليوودة السووتمما  و سوواعد يف احلوود موون التوودهو  البيعووي. 

الووووطب واحق يموووي، أكووون أن حتقوووق مةسسوووات مووون قبيووول املصوووا   املركزيوووة  سوووتوينيوثانيووواا، ع وووى امل
 سوتويمون التضوخم. وثالمواا، ع وى املبوالك الستقرا  يف العر  النقودي مون خوقل التعقويم، فتحود 

الدو ، أكن أن  يسر املةسسوات التعواون الودو  يف أسووا  السو   األساسوية. وبوالنظر إىل التق وب 
املسووتمر يف أسووعا  السوو   األساسووية، يُتوقوو  أن يزيوود دو  الوسووطاء، وموون   ل بوود موون ا وواا  ووداب  

د أسووعا   عق ووسووك ة عاجلووة مدوليووة جريعووة لتنظوويم أنسووطتهم. وأووة حاجووة أيضوواا إىل التعوواون الوودو  مل
 أن بع  الس   األساسية أ بحس أ ولا مالية. باعتبا  الس   األساسية،

وأشوووا ت األمانووووة إىل  قريوووورين حت ي يووووني جديووودين يُعووووّدمها األونكتوووواد ويتنوووواولن املعووووادن.  -14
 خور  عون يتضومن إحصواءات  Iron Ore Market 2015  2015سوو   كواز احلديود لعوام فتقرير 

إنتوووا  احلديووود واسوووتخدام،، ويسوووكل أساسووواا ملناقسوووة  ق بوووات األسوووعا  يف  يف جموووالاملسوووتتدات 
حملوة سوريعة   قريور عون الواهب، يف إطوا  س سو ة 2016أسوا  الف زات. وسيصد  يف أيا /موايو 

 الس   األساسية. عن

 الطاقة  
الب ووودان  أوجووو،  ووويثردو  أفريقيوووا يف سووويا  الطاقوووة العووواملي، وأبووورز  نينووودوبأحووود امل نووواول  -15

، ب و  منوو اسوتهق  2015اخنفا  أسوعا  السو   األساسوية يف جموال الطاقوة. ويف عوام باألفريقية 
يف املائوة؛ وإاا اسوتمرت هوواه  2.3يف املائوة، بينمووا اخنفو  احنتوا  بنسووبة  2.8الطاقوة يف أفريقيوا 

السونوات التطو ات، أكن أن  ةدي يف األجل الطويل إىل فتوة بوني العور  والط وب. وشوهدت 
الق ي ة املاضية  طو ات ش   فسر هاا الوض  السوائد يف السوو ، مبوا يف الوك ديناميوات العور  
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والط وب الوو  سووببس اخنفاضوواا حوواداا يف أسووعا  الطاقوة، والتطووو ات التكنولوجيووة اجلديوودة مموول ثووو ة 
انبعاثوووات الغووواز الطف وووي يف الوليوووات املتحووودة، و زايووود أمهيوووة الطاقوووة املتتوووددة، وضووورو ة خفووو  

نبغوووي أن  عمووول احلكوموووات ع وووى الكربوووون. و طووور  هووواه التطوووو ات حتوووديات كبووو ة يف أفريقيوووا، وي
 يسوا  الطاقة احق يمية.النهو  ب

 ثووا  اخنفوا  اسووتهق  الفحووم ع وى التنميووة بصووفة عاموة. ففووي أعقوواب الوودو ة  ووواو ونواقا  -16
 ال فاقيووووة  تحوووودة احطا يووووة بسووووين  غوووو  املنووووا احلاديووووة والعسوووورين ملووووة ر األطوووورا  يف ا فاقيووووة األمووووم امل

، يُتوق  أن  صوب  القيوود املفروضوة ع وى اسوتخدام الفحوم دائموة. و وةدي ةعوة الفحوم السويعة احطا ية 
إلوووا  إىل  فووواقم وضووو  مووورتد أ وووقا يعوووا  منووو، منتتوووو الفحوووم، بووول -يف املوووة ر ولووودي عاموووة النووواا  -

الوليووات املتحوودة. والقيوود ضوورو ية موون منظوو   غوو  املنووا ،  سوامهس يف إفووقا الكموو ين، ول سويما يف
ولكن فرضها مم  ل تدل؛ فق بد من مراعواة جمموعوة مون التوداعيات واآلثوا  الجتماعيوة والقتصوادية 
السووو بية النامجوووة عووون  ق يووول العتمووواد ع وووى الفحوووم، مبوووا يف الوووك  راجووو  فووور  احلصوووول ع وووى الطاقوووة. 

ت الفحم أيضاا ضر اا بيعياا، والك ممقا مون خوقل التوداب  هو  املقئموة وأكن أن يسبب إفقا شركا
لستصووق  األ اضووي حاملووا  ُغ ووق املنوواجم. وملووا كووان قطوواع الفحووم يسووهد  راجعوواا دائموواا، فووق بوود موون 

، بطور   سومل مومقا  طووير جموال  وليود الطاقوة الكهربائيوة يف يف قطاعوات أخوريإعادة ا يك ة والتنويو  
   وبناء منسآت  غ ة احلتم حنتا  الغاز الطبيعي املسيل أو األةدة.املوق
قوود ف ل. خوور التطووو ات األخوو ة الوو  شووهد ا أسوووا  الغوواز الطبيعووي املسوويّ  او و نوواول ووو -17
الغوواز، منووا  طووويره يف مرح ووة مبكوورة يف األ بعينووات موون القوورن املاضووي، بو ووول الغوواز هوواا ةوو  

الغووواز وبالتوووا  فووو ن جمووودياا اقتصوووادياا؛ فيهوووا  سوووييد خطوووو  األنابيوووب ن مل يكوووالطبيعوووي إىل مواقووو  
خوط أنبووب افرتاضوي. وأوة عوامول  ئيسوية سوتحدد مسوتقبل هواا  كان فيهوا مبمابوةل  الطبيعي املسيّ 

القطاع هوي النموو القتصوادي العواملي، وضورو ة اعتمواد بودائل أكفوي يف اسوتخدام الطاقوة، والقيوود 
حسووالة، و كوواليف السووحن وإمكانيووة فووت  أسوووا  جديوودة، والوودو  ا ووام النامجووة عوون إمكانووات ا

ل يف  وف  السيولة يف أسووا  الغواز الطبيعوي. و ول القطواع يعمول ع وى مودي ل غاز الطبيعي املسيّ 
سنوات يف سو   تسوم بعور  مفور ، بسوبب ضوعف النموو يف اليابوان وأو وبوا، وبطعو، يف الصوني 

ل. منطقووة شوور   سوويا   ووس السووو  الرئيسووية ل غوواز الطبيعووي املسوويّ أكموور ممووا كووان متوقعوواا. هوو  أن 
 ةل الطوي وحنس األسعا  عموماا نفس منحى أسعا  النفط، ألن معظم عقود الغاز الطبيعي املسيّ 

األجووول موووا فتعوووس  ُوووربط بوووالنفط. ويسوووكل الغووواز الطبيعوووي املضوووغو  أسووو وباا  خووور ل موووداد بالغووواز 
 ل يف  رو  معينة.يسهد أمهية متزايدة وأكن أن يكمل استخدام الغاز الطبيعي املسيّ 

وأشا  مندوب إىل أن اخنفا  أسعا  النفط والغاز قد يةثر س باا ع ى التنميوة املسوتدامة  -18
من الب دان األفريقية. وع ى الرهم مون التحوديات الجتماعيوة والقتصوادية النامجوة عون  يف العديد

أسووعا  الوونفط يف الب وودان املصوود ة، فوو ن هوواه الصووعوبات أكوون أن حتفووز القيووادات ع ووى السووعي 
لتحقيووووق أهوووودا  التنويوووو  القتصووووادي والتحووووول إىل أنسووووطة أخووووري اات قيمووووة مضووووافة. وشوووودد 

إىل نقل التكنولوجيوا لودعم التنويو  والعمالوة يف الب ودان الناميوة املعتمودة  مندوب  خر ع ى احلاجة
 ع ى الس   األساسية.
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اسللتعراج جدللود األون تللاد فللأل سللبيل تعزيللز إنتللاة السلللع األساسللية فللأل البلللدان  -جيم 
الناميللة المعتمللدة علللى تلللو السلللع وتحسللين األمللن الاللنائأل والقللدرة التنافسللية 

 2015ام اف التنمية المستدامة لما بعد عللصادرات فأل ضوء أهد
 من جدول األعمال  4 البند 

 لمحة عامة  
اسرتشوووودت املناقسووووة بوثيقووووة املع ومووووات األساسووووية الصوووواد ة عوووون أمانووووة األونكتوووواد بعنوووووان  -19
استعرا  جهود األونكتواد يف سوبيل  عزيوز إنتوا  السو   األساسوية يف الب ودان الناميوة املعتمودة ع وى "

الس   وحتسني األمن الغواائي والقود ة التنافسوية ل صواد ات يف ضووء أهودا  التنميوة املسوتدامة   ك 
واسوووووتندت املناقسوووووة أيضووووواا إىل عووووورو  قووووودمها   .TD/B/C.I/MEM.2/34  "2015ملوووووا بعووووود عوووووام 

. وشووودد الووورئيس ع وووى أمهيوووة املواضوووي  املطروحوووة ل نقووواز، وهوووي دعوووم أ وووحاب احليوووازات او وناحملووو
 حتقيق األهدا ، واألمهية احملو ية ل سياسات التتا ية، وضرو ة التصدي لتغ  املنا .الصغ ة يف 

 2015-2013وقوودمس األمانووة حملووة عامووة عوون األنسووطة الرئيسووية املضووط    ووا يف الفوورتة  -20
الب وودان الناميووة املعتموودة ع ووى السوو   األساسووية، يف إطووا  الركووائز الوومق  لعموول تقوودا املسوواعدة إىل ل
فيمووا يتع ووق بالبحوو ، فونكتوواد، أل وهووي البحوو  والتح يوول، وبنوواء  وافووق اآل اء، والتعوواون التقووب. األ

 2014حالووة العتموواد ع ووى السوو   األساسووية نسوور األونكتوواد  قريوورين يصوود ان موورة كوول سوونتني مهووا 
 The State of Commodity Dependence 2014 2015 قريوور السووو   األساسووية والتنميوووة ، و 
 Commodities and Development Report 2015  بناء  وافق اآل اء، عقد األونكتواد يف خبصو  . و

الووودو ة السوووابعة لجتمووواع اخلوووداء املتعووودد السووونوات بسوووين السووو   األساسوووية والتنميوووة  2015عوووام 
وعوقوة ع وى الوك، نفوا األونكتواد عودة أنسوطة  ود   واملنتدي العاملي السادا ل س   األساسوية.

 عزيووووز القوووود ات ع ووووى  سووووم السياسووووات يف الب وووودان الناميووووة املعتموووودة ع ووووى السوووو   األساسووووية، إىل 
سوويما يف مسووروع بسووين احملتوووي احمل ووي يف القطاعووات السووتخراجية يف الب وودان املنتتووة ل معووادن  ول

يف وسوووط أفريقيوووا. وباحضوووافة إىل الوووك، اضوووطُ   بعووودد مووون األنسوووطة يف إطوووا  جموووالت مواضووويعية 
 ن عمل األونكتاد كانس  ا أمهية ل ب دان النامية املعتمدة ع ى الس   األساسية.أخري م

التخفيللف مللن مخللادر انعللدام األمللن الاللنائأل وسللوء التانيللةل مسللاهمة أ للحا  الحيللا ات   
 الصايرة فأل سالسل قيم السلع األساسية وأهمية شب ات األمان الجتماعأل

أن املخاطر الجتماعيوة  سوكل حتودياا كبو اا أموام أ وحاب احليوازات الصوغ ة  واو أكد  -21
وأمووووام سووووكان املنوووواطق الريفيووووة عموموووواا. و ووووةثر املخوووواطر الجتماعيووووة املتصوووو ة  ،والعمووووال الووووريفيني

 -مبا يف الك العتقل أو احعاقوة أو اح وابات يف العمول  -بالصحة، ال   تخا شكل املر  
كن أن  ةدي هاه املخاطر إىل عدم عمل يف املز عة باعتبا ها كياناا جتا ياا. وأع ى سقسة س  ال

ضوورو ة اسووتفادة  اور احملوو ضوومان الوودخل وانعوودام األموون الغوواائي واخنفووا  إنتاجيووة العمووال. وأبوورز  
الب دان الناميوة مون التتوا ب الناجحوة يف نظوم احلمايوة الجتماعيوة الو  جتمو  بوني  ليوات التويمني 
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ائب واحعانووات احلكوميووة لضوومان حصووول سووكان املنوواطق الريفيووة ع ووى الرعايووة الصووحية. والضوور 
وأكن أن  كون نظم املعاشات التقاعدية املدعومة من احلكومة وسي ةا لت بية احتياجات السكان 

ع وى أن إدا ة املخواطر احملدقوة بواملزا عني، يف  او وشودد احملو الريفيني، مبن فيهم املنتتوون والعموال.
ع ووى القتصووادات الريفيووة بوجوو، جيابيوواا ع ووى احنتاجيووة و شووكل حتووويقت نقديووة موومقا،  ووةثر  وويث اا إ

ر إدا ة املخوووواطر مجيوووو  جوانووووب األموووون الغوووواائي، مبووووا يف الووووك التوووووافر والسووووتخدام يّسووووعووووام. و ُ 
 والسوووتقرا ، و سوووهم مووون   إسوووهاماا هووو  مباشووور يف حتقيوووق كمووو  مووون أهووودا  التنميوووة املسوووتدامة،

 .8و 5و 3و 2و 1فيها األهدا   مبا
وأشووووا  منوووودوب إىل أن املووووزا عني اوي احليووووازات الصووووغ ة يف الب وووودان الناميووووة يتقاضووووون  -22

إىل فوووور  احلصووووول ع ووووى املع ومووووات أيضوووواا قوووورون تفموووون األسوووووا ، ويبوووودو ألووووم ي مقووووابقا زهيووووداا 
مبكانة قانونية واجتماعية جيودة  والئتمانات امليسو ة التك فة واأل اضي واملياه، ول حيظون كالك

إىل أن املساكل  واو يف ا تم . و زداد هاه القيود شدة ع ى النساء والعمال املهاجرين. وأشا  
املتعددة ال   واج، املزا عني اوي احليازات الصغ ة ع ى الصعيد العاملي دفعس ا تم  املود  إىل 

 ودعو مون جديود ب بزيوادة  ميول  وغا  املوزا عني، و إنساء حركوة مون أجول السويادة الغاائيوة،  طالو
مبعام وووة خمت فوووة يف منظموووة التتوووا ة العامليوووة؛ الوووك أن قواعووود هووواه املنظموووة  ز اعوووةإىل أن حتظوووى ال

ودعووا   عكووس سياسووات التسووعينات موون القوورن املاضووي، ولكوون العووامل قوود  غوو  منووا الووك احلووني.
الوك كمر  بايناا بني الب دان املتقدموة والب ودان الناميوة، إىل أن ُ طبَّق شرو  التحرير  طبيقاا أ او احمل
. وقوود أدي هوواما املنوواو ة املتووا   ووا ن التحريوور ممووا يسووهم يف  آكوولمبزيوود موو ُ ووز م هوواه األخوو ة أن 

 ة يف املناقسات التتا ية، وإىل  عوبات يف  نواول م قر نظام منظمة التتا ة العاملية احلا  إىل حتك  
أخووري. وأكوود بعوو  املنوودوبني هوواا الجتوواه، وأعربوووا عوون احلاجووة إىل إ احووة حيووز  الز اعووة يف وافوول

 لتتريب السياسات من أجل حتديد ما يص   منها وما ل يص  .
وشوودد بعوو  املنوودوبني ع ووى أن القوووة السوووقية قوود انتق ووس موون الوسووطاء احلكوووميني إىل  -23

أيضواا خمواطر جديودة مر بطوة بالعوملوة،  الكيانات اخلا ة الكبو ة والسوركات عود الوطنيوة. و هورت
مبوووازاة  هووو  دوائوور جديوودة، مبووا يف الووك يف معوواي  الصووحة العامووة املتصوو ة باألهايووة. واسووتعر  

أشوا  إىل اللتزامات والضمانات املنبمقة من املة ر الوزا ي العاشر ملنظمة التتوا ة العامليوة، و  واو 
ضورو ة ال فوا  املتع وق بالز اعوة، وأكود مون جديود  عوديل  وافق يف اآل اء بسوين عدم التو ل إىل 

لوويعكس اعتموواد الكموو  موون الب وودان ع ووى الز اعووة يف العمالووة واألموون الغوواائي. فع ووى سووبيل  عدي وو، 
املمووال، ل  ضوو  إعانووات الصووندو  األخضوور ل تنظوويم ع ووى الصووعيد الوودو ، وبوودأت   ووو  أدلووة 

ع ى التتا ة الدولية، ول سيما لدي مقا نة الفتوة ا ائ ة  اجتريبية جديدة  س  إىل  يث هنظرية و 
 بني الب دان النامية والب دان املتقدمة فيما يتع ق ب نفا  الفرد ع ى احعانات الز اعية.

وشووودد بعووو  املنووودوبني ع وووى ضووورو ة حتووواو  احلكوموووة والقطووواع واملوووزا عني اوي احليوووازات  -24
قتصوواد احلودي . وأعربوووا عوون ق قهووم موون أن املفاوضووات الصوغ ة حجيوواد سووبل إدمووا  هووةلء يف ال

تمووول أن  وووةدي إىل نتوووائج م موسوووة لصوووا  أقووول املتع قوووة بالنظوووام التتوووا ي املتعووودد األطووورا  ل حيُ 



TD/B/C.I/MEM.2/35 

9 GE.16-09897 

ع ووى أن النظووام القووائم ع ووى القواعوود هووام لكفالووة القوود ة ع ووى  ووواو ينالب وودان منووواا. وا فووق بضووعة 
العامليووة جيووب أن  كووون قاب ووة لقنتقوواد موون أجوول إ احووة حيووز التنبووة، ولكوون وليووة منظمووة التتووا ة 

احبداع القزم ل ب دان لرسم السياسات الداخ ية وإدا  وا؛ فواا  األسواا الوحيود الواي أكون أن 
أنوو، ينبغووي  واكوور منوودوب يسووم  لب وودان السوومال وب وودان اجلنوووب بالتو وول إىل أ ضووية مسوورتكة.

بدلا من التفاو  ع ى القواعود. وأخو اا،  ل اا القرا ات ا اما املتا  ل ب دان أن  تفاو  ع ى
أشووا  بعوو  املنوودوبني إىل أمهيووة ا فووا  بووا يس يف سوويا  ال فاقيووة احطا يووة، وشووددوا ع ووى أمهيووة 
مراعوووواة حاجووووة الب وووودان الناميووووة إىل دمووووج سياسووووات البحوووو  والتطوووووير والبتكووووا  يف ال فاقووووات 

  ثا   غ  املنا  الس بية ع ى الز اعة. يف م التكالتتا ية لتمكني املزا عني من 
وا فووق بعوو  املنوودوبني ع ووى أن مصووا  أ ووحاب احليووازات الصووغ ة يف األجوول الطويوول  -25

 تط ب حتسني إدا ة الز اعة، و عزيز منظمات املزا عني وإقامة شراكات بوني اجلهوات املتعوددة مون 
 ة. ويف هووووواا الصووووودد، حتتوووووا  أ وووووحاب املصووووو حة مووووون أجووووول النهوووووو  بتنميوووووة احليوووووازات الصوووووغ

كي  وتمكن مون  نفيوا اسورتا يتيات فعالوة   هاما املناو ة احلكومات يف الب دان النامية إىل  وسي 
 وموجهة حنو حتقيق النتائج.

اجتملللاع المائلللدة المسلللتديرة لوحلللدة األون تلللاد الخا لللة المعنيلللة بالسللللع األساسللليةل تنفيلللن   
 ماذا بعد؟ - 2015السلع األساسية والتنمية تقرير التو يات الرئيسية الواردة فأل 

مببووودأي الرتكيوووز ع وووى النتوووائج و وثيوووق  2015 قريووور السووو   األساسوووية والتنميوووة اسرتشووود  -26
التعوواون موو  أ ووحاب املصوو حة، ع ووى النحووو الوواي أكووده األمووني العووام لدونكتوواد يف بدايووة فوورتة 

يوور وأُط وو  ع يهووا يف عوودد موون املناسووبات وليتوو،. ومراعوواة  وواين املبوودأين اختوو ت نتووائج موون التقر 
واضوووعو السياسوووات والوكوووالت احمنائيوووة الدوليوووة ومةسسوووات التمويووول ومنظموووات املوووزا عني وممم وووو 
ا تموووو  املوووود . وع ووووى وجوووو، اخلصووووو ، اسووووتخدمس اجلماعووووة القتصووووادية لوووودول وسووووط أفريقيووووا 

ائمة ع ى النتائج املستخ صة من والسراكة اجلديدة من أجل  نمية أفريقيا إسهامات األونكتاد الق
التقريوور لوضوو  خريطووة طريووق لتفعيوول إعووقن مووالبو بسووين التعتيوول بووالنمو والتحووول الووز اعيني موون 

 أجل الرخاء املسرت  وحتسني سبل املعيسة يف وسط أفريقيا.
وأشا ت األمانة إىل التحديات املستمرة ال  يواجهها أ حاب احليازات الصوغ ة، ع وى  -27
املبني يف التقرير، مبا يف الك ودودية فر  الو وول إىل املودخقت الز اعيوة  ممول األةودة  النحو

والبوواو  واأل اضووي والعمالووة  وأسوووا  الئتمووان، ونقووال القوود ات القزمووة لتسووويق احنتووا  بسووبب 
ا ، األمور الواي قصو  ا ياكل األساسية أو انعدامها، وعدم احلصول ع وى املع وموات عون األسوو 

ن القوووي يف األسوووا  لغوو   ووا  اوي احليووازات الصووغ ة. ويقوودم التقريوور يواز موودي إىل اخووتقل يووة 
عووودداا مووون األمم وووة ع وووى املما سوووات السووو يمة يف جموووالت شووو ، مبوووا يف الوووك القيوووادة السياسوووية، 

ملاليوة و ليات التمويل البتكا ية، والز اعة التعاقدية، وحتسني وزيادة التد يب واخلدمات الز اعية وا
باسووتخدام  كنولوجيووا املع ومووات وال صووالت. وباحضووافة إىل الووك، يسوودد التقريوور ع ووى ضوورو ة 

ين  وةدي إىل زيوادة إنتاجيوة أ وحاب بو كفي وة وض  و نفيا سياسات  راعي العتبا ات اجلنسانية
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عقووود احليووازات الصووغ ة وإدموواجهم يف األسوووا . وممووا يعوورت  النموواا  احمنائيووة السووام ة افتقووا  
ول سووويما يف أفريقيوووا، ألحكوووام  ووود  إىل احلفوووا  ع وووى مصوووا   الواسوووعة النطوووا ، اتالسوووتمما  

. وهوواه التووداب  أساسووية لزيووادة السووتمما  احمل ووي يف القطوواع الز اعووي. الصووغ ة أ ووحاب احليووازات
 ووى ويف هوواا السوويا ، يوودز التقريوور احلاجووة إىل وضوو  سياسووات موا يووة لوواوي احليووازات الصووغ ة ع

املسوووتويات الوطنيوووة وكوووالك يف ال فاقوووات الدوليوووة ل تتوووا ة والسوووتمما . وهووواا التحوووول يف منوووط 
التفكوووو  عاموووول أساسووووي ملسوووواعدة املووووزا عني اوي احليووووازات الصووووغ ة يف  سووووكيل كيانووووات جتا يووووة 

يف  املزا عووون أيضوواا دو اا  ئيسووياا يف حتقيووق أهوودا  السووتدامة البيعيووة، مبووا أولعووك مسووتدامة. ويووةدي
الوك التخفيوف مون  ثوا   غوو  املنوا . ولوالك ينبغوي أن يسووتهد   ويول التنميوة والتمويول املتع ووق 
باملنوا  يف القطوواع الز اعووي، يف املقووام األول، املووزا ع الصوغ ة، فضووقا عوون النسوواء والسووباب، الوواين 

الوووا دة يف األطوورا  الفاع ووة الرئيسووية يف القطوواع الز اعووي. وموون أجوول حتويوول التو وويات  يسووك ون
التقريوووور إىل إجووووراءات م موسووووة، أشووووا ت األمانووووة إىل أن املرح ووووة املقب ووووة ستسوووومل حتديوووود أنسووووطة 

 املساعدة التقنية و وي ها من خقل مباد ات اجلهات املتعددة من أ حاب املص حة.
بيمهيوووة  و ووويات التقريووور وفائووودة املما سوووات السووو يمة الووووا دة فيووو،. واكووور  او ونوأقووور احملووو -28
التحووووديات الووو   واجههووووا الب ووودان الناميووووة  أن التتوووا ة ليسووووس هايوووة يف حوووود اا وووا، وأبووورز   او وووو

والفر  املتاحة  ا يف  نفيا السرتا يتيات القطاعية والسرتا يتيات املتع قوة بالسو   األساسوية. 
وبغيووة ضوومان إسووهام هوواه السوورتا يتيات يف حتسووني  فوواه الفعووات الضووعيفة مموول اوي احليووازات 
الصوووغ ة، ينبغوووي أن  يووو  الب ووودان بيعوووات مقئموووة لدعموووال التتا يوووة  سووواعد ع وووى مسوووا كة اوي 

 الصغ ة يف أنسطة الستمما  والتتا ة ول  عوقها. تاحليازا
واحلود مون  املوردود خر ع ى احلاجة إىل إجياد سبل م موسة لسد المغورات يف  واو و كز  -29

اجلهووود الناجحووة الوو  بووالتها حكومووة  ووواو خسووائر مووا بعوود احلصوواد يف الب وودان الناميووة. وعوور  
إثيوبيوووا مووون أجووول التوفيوووق بوووني مصوووا  اوي احليوووازات الصوووغ ة ومصوووا  أ وووحاب السوووتمما ات 
 تاألجنبيوووة املباشووورة الكبووو ة. وقووود نفوووات احلكوموووة  وووداب  موا يوووة ل سوووو  وموا يوووة لووواوي احليوووازا

الصوووغ ة، مبوووا يف الوووك خووودمات اح شووواد الز اعوووي والوووري وحتسوووني فووور  احلصوووول ع وووى الئتموووان 
والتكنولوجيا. ويُ تمس الستمما  األجنو  املباشور يف بعو  ا والت اات األولويوة، ويهود  إىل 

 دعم ز اعة احليازات الصغ ة  سياا م  سياسات أخري.
مسووك   الصوغ ة سيسواعد أيضواا ع وى معاجلوة أن دعوم أ وحاب احليوازات  وواو وأكود  -30

ا توورة والبطالووة، وشوودد ع ووى احلاجووة امل حووة إىل بنوواء قوود ا م يف مسووائل التتووا ة والسووتمما  موون 
أجوول  كيوونهم والسووما  لعم هووم اجلموواعي بفوور  إدخووال التحسووينات القزمووة ع ووى السياسووات 

وضوو  التقريوور يف  او إىل الووك، اقوورت  احملوو وباحضووافةاحلكوميووة واملسوواءلة يف ا ووالت الوو   مهووم. 
 يغة سوه ة السوتخدام ليكوون يف متنواول قوادة منظموات املوزا عني. وشودد منودوب ع وى ضورو ة 
مسوواعدة اوي احليووازات الصووغ ة يف املضووي  وووب التحووول موون خووقل دعووم أكوونهم موون  وليوود 

لتفاعل م  الوحدة اخلا ة املعنية عن  هبتهم يف موا  ة ا او ونوأخ اا، أعرب احمل القيمة املضافة.
 بالس   األساسية، بغية حتديد فر ة لوض  مسروع جتري  مسرت .
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ل دور السياسلات مم لن  يادة الروابط اإلنمائية فأل قطلاع السللع األساسلية إللى أقصلى حلد  
 لمحتوى المحلأللداعمة لسياسات االالتجارية و 

بالتنميوة القائموة ع وى املووا د الطبيعيوة الواي واو  أنسطة حوا  السياسات املتع ق   ناول -31
جتري، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي، ويوفر منداا حكومياا دولياا ل وتع م مون األقوران 
و بادل املعا  ، أكن في، ل ب دان املنتتة ل معادن والنفط والغواز أن  صوو ، بالتسواو  مو  قطواع 

مو  املود ، ح وولا مرلوة ل تميو  فيموا يتع وق بو دا ة املووا د الطبيعيووة الصوناعات السوتخراجية وا ت
والتنميووة. ووضوو  املسووا كون يف حوووا  السياسووات إطووا  التعوواون بووني القطوواعني العووام واخلووا  موون 
أجوول  وليوود قيمووة مسوورتكة داخوول الب وود موون مسووا ي  الصووناعات السووتخراجية. ودفوو  هوواا احطووا  

م واسووورتا يتية طوي وووة األجووول مرنوووة مبوووا يكفوووي ملقاوموووة التق بوووات احلكوموووات إىل وضووو  لوووج منوووتظ
الدو يوووة ألسووووا  السووو   األساسوووية. وفيموووا ي وووي عوامووول النتوووا  املسووورتكة، ع وووى النحوووو املبوووني يف 
احطووا ص  ووياهة  ميووة مسوورتكة طوي ووة األجوول ولووج منووتظم موون أجوول  وليوود قيمووة مسوورتكة لتحديوود  

ة األوسوو  يووجية يف اسوورتا يتيات التنميووة الوطنيووة واحق يمكيفيووة إدمووا  قطوواع الصووناعات السووتخرا
ل سوووويا   نطاقوووواا وكيفيووووة إسووووهام، فيهووووا؛ و و وووول احلكومووووات والقطوووواع اخلووووا  إىل فهووووم مجوووواعي

؛ وإنسوواء منووابر لتبووادل املع ومووات موون أجوول ضوومان  وودفقها مبووا يسوومل  خوور مسووتتدا ، األساسووي
ب  أداة هاموووووة يف حتقيوووووق أهووووودا  التنميوووووة الووووودائم. وأشوووووا  احملووووواو  إىل أن احطوووووا  أكووووون أن يصووووو

املسوووتدامة يف الب ووودان اات الصوووناعات السوووتخراجية، بطووور   سووومل وضووو  اسووورتا يتيات لتوليووود 
. املتبعووة املما سوات لالقيموة داخول الب وود مون خووقل الستعراضوات القطريوة، وإعووداد مصونف حووو 

الياا يهد  إىل بناء القود ة ويف هاا الصدد، قدم مندوب  فا يل عن مسروع ينفاه األونكتاد ح
 ع ى  صميم إطا  ل محتوي احمل ي يف  ساد.

العاملية لقطاعات الس   املتا  يف إطا  منظمة التتا ة  هاما املناو ة و ناول واو   خر -32
نطا  السياسات القتصوادية احمل يوة الواي  صووه، اللتزاموات  بين، هاما املناو ة األولية. ويُعرَّ 

حق يمية واملتعددة األطرا . وينال احطا  القوانو  ملنظموة التتوا ة العامليوة  وراحة ع وى المنائية وا
مبعناه التق يدي، وم  الك ل  زال هنا   فاو ات بوني الب ودان الناميوة أكون  ا اما ل مناو ة هاا

أن  طر  مساكل يف حتقيق األهدا  احمنائية. وينبغي أن  ركز اجلهود ع وى هواه التفاو وات، مون 
 خقل   د دقيق حجراءات النضمام إىل املنظمة و ثا ها القانونية ع ى الب دان النامية.

املتووا  ل سياسووات  هوواما املرونووة ع ووى احلاجووة إىل إقامووة  وووازن مقئووم بوونيوشوودد منوودوب  -33
 . والفع يالقانو  هاما املرونة الوطنية واللتزامات الدولية. ويوجد يف كم  من األحيان  ناق  بني

حووق قووانو  فيمووا يتع ووق بتقوودا احعانووات، ع ووى سووبيل املمووال،  واجوو، احلكومووات يف أن هنووا  فوورهم 
يف إطووا  منظمووة  هوواما املنوواو ة وداا يف امليزانيووة. وسوو ط املنوودوب الضوووء ع ووى طوور  جتسوويد طبيقوو، قيوو

التتووا ة العامليووة، مبووا يف الووك يف إطووا  ال فووا  العووام بسووين التعريفووات اجلمركيووة والتتووا ة وا فاقووات 
ة مسواكل واملرونوة مبوجوب شورو  مسوروعة. وأو ،منظمة التتا ة العاملية، واملعام ة اخلا ة والتفاضو ية

استخدام  سوءاملتا  ل ب دان النامية. فيولا، أكن أن يةثر استخدام أو   اما املناو ة وتم ة مر بطة
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سوووعياا لتحقيوووق أهووودا  سياسوووا ية مسوووروعة يف قطووواع السووو   يف أحووود الب ووودان الناميوووة،  ا ووواما هووواا
  يف ا املتو هواما املنواو ة  فواوت يفيف الب ودان الناميوة األخوري. وثانيواا، هنوا    يث اا س بياا  ،األساسية

مجي  الب دان النامية. فع ى سبيل املمال، أُلزمس ب دان كم ة بالتزامات مبوجب احطا  املوس  ملنظموة 
التتووا ة العامليووة لوودي انضوومامها إليهووا، األموور الوواي ينطوووي ع ووى اختقفووات يف اللتزامووات القانونيووة 

ق مومقا بوالقيود التتا يوة، وهوي مسويلة اات أمهيوة خا وة يف الواقعة ع ى جمموع األعضاء، فيما يتع و
ي ووويص املفاوضوووات املتعوووددة األطووورا  بسوووين  قطووواع السووو   األساسوووية. و سووومل احل وووول املقرتحوووة موووا

المتيازات اجلمركية يف جمال التصدير ال  يتعني إد اجها يف جداول ال فوا  العوام بسوين التعريفوات 
اللتزاموووات القائموووة مبوجوووب إطوووا  املنظموووة املوسووو  يف اجلوووداول؛ و طبيوووق اجلمركيوووة والتتوووا ة؛ وإد ا  

السووووتمناءات القتصووووادية اات الصوووو ة املر بطووووة بالسووووت اد حتديووووداا مبوجووووب ال فووووا  العووووام بسوووووين 
 التعريفات اجلمركية والتتا ة؛ و لية لضمان الصاد ات استناداا إىل السعر و/أو احملفزات الكمية.

مون  املوجوودةع وى بعو  قواعود التتوا ة وال فاقوات  ملا يرت وبحت يقا إضافياا وقدم واو   -34
يف إقامووة الووروابط يف قطوواع السوو   األساسووية، مبووا يف الووك  ثووا  ا فاقووات التتووا ة احلوورة، الوو   ثووا  

 قيووود الضووورائب املفروضوووة ع وووى الصووواد ات يف مبوووال  ووووددة. وعوووقوة ع وووى الوووك، أدت السووورو  
احمل ووي واألداء املنصووو  ع يهووا يف ا فاقووات التتووا ة احلوورة ومعاهوودات السووتمما   املتع قووة بوواحملتوي

المنائية وال فا  املتع ق بتداب  الستمما  املتص ة بالتتا ة إىل اختق  املما سوات يف املسورتيات 
 احلكومية ومسرتيات املةسسات املم وكة ل دولة.

 ضورو ة احلصوول ع وى بعو  المتيوازات التتا يوةد عدة مندوبني  ركيوز احملواو ين ع وى وأيّ  -35
. وهنووا   ناقضووات واضووحة بووني ضوووابط منظمووة التتووا ة العامليووة واألهوودا  ح احووة هوواما املرونووة

أن هنووا  جمووالا ل تحسووني يف ال فووا  العووام بسووين  او يناحمنائيووة ل ب وودان الناميووة. وأكوود بضووعة ووو
لتتا ة العاملية، ول سيما بسين السياسات التتا ية، التعريفات اجلمركية والتتا ة وقواعد منظمة ا

من أجل حتقيق األهدا  احمنائية. وينبغي أن ينطوي حتسني القواعود الو   ونظم التتوا ة املتعوددة 
األطرا  أيضاا ع ى حتسني املناقسات املتع قة بالسياسات يف إطا  املفاوضوات التتا يوة املتعوددة 

 م إىل منظمة التتا ة العاملية.ضل ب دان النامية ال   نمتكافعة األطرا ، وإ احة فر  
وشوودد ووواو   خوور ع ووى ضوورو ة  وووخي احلووا  عنوود التفوواو  ع ووى معاهوودات السووتمما   -36

املتا  ل ب دان. فقد ةحس شرو  الستمما  ال   نال ع يهوا  هاما املناو ة أللا أكن أن  قيد
العادلووووة واملنصووووفة و ضووووا ب املصووووا ، ل عديوووود موووون  معاهوووودات السووووتمما  المنائيووووة، مموووول املعام ووووة

 املستممرين األجانب برف  دعاوي ضد حكومات الب دان املضيفة.

 آثار تاير المناخ  
فيما يتع ق با فا  با يس املدم يف سيا  ال فاقية احطا ية، أشوا  وواو  إىل أن الضوغط  -37

الاي يفرض، اخنفا  أسعا  الونفط ع وى النموو القتصوادي يف القتصوادات املعتمودة ع وى الونفط 
سوومل قطاعووات تة إاا نوعووس الب وودان اقتصووادا ا لفر وو يتحووّول إىل أكوون أنلكوون يسووكل حتوودياا 
 النفط.أخري ه  
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ل وونظم الغاائيووة واألموون الغوواائي يف  او   خوور ع ووى أن  غوو  املنووا   ديوود كبوو وشوودد ووو -38
أفريقيا، وأكد ضرو ة التصدي  اا التهديد مون خوقل العمول اجلمواعي، فودعا الوكوالت احمنائيوة 

ولويوة ع وى إىل إجياد سبل بدي ة ملعاجلة املسك ة، بدلا من ا بواع لوج جتزيعوي. وجيوب أن  عطوى األ
الصووووعيدين الوووووطب والوووودو  لتحقيووووق األموووون الغوووواائي. ويف هوووواا الصوووودد، أشووووا  الوووورئيس إىل أن 

و د  السديد الاي شهد ، ل ة  ساد ع ى مر السنني شاهر نكماز ال ع وى  ويث   غو  املنوا   ر  مباشر
ر داخوول ع ووى السووكان احمل يووني. ويف ضوووء الووك، وبووالنظر إىل أن  ثووا  املسوواكل البيعيووة ل  نحصوو

 احلدود الوطنية، جيب أن  ييت احل ول من ا تم  الدو .

 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 انتخا  أعضاء الم تب -ألف 

 من جدول األعمال  1 البند 

 21انتخووب اجتموواع اخلووداء املتعوودد السوونوات، يف ج سووت، العامووة الفتتاحيووة املعقووودة يف  -39
بامانغا عباا   ساد   ئيساا ل، والسويدة كوا ين ةوولر  املعهود ، السيد مالوم 2016نيسان/أبريل 

 مقر ة. -الدو  ل تنمية املستدامة  نائبة ل رئيس 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -باء 
 من جدول األعمال  2 البند 

أقوووور اجتموووواع اخلووووداء املتعوووودد السوووونوات أيضوووواا، يف ج سووووت، العامووووة الفتتاحيووووة، جوووودول  -40
ومون  ، كوان جودول . TD/B/C.I/MEM.2/32ل املةقوس ل ودو ة بصويغت، الووا دة يف الوثيقوة األعما

 األعمال كاآليتص
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرا  جدول األعمال و نظيم العمل -2
التطو ات األخو ة والتحوديات اجلديودة يف أسووا  السو   األساسوية، واخليوا ات -3

شوووامل و نميوووة مسوووتدامة قوووائمني ع وووى السووو   السياسوووا ية املتاحوووة لتحقيوووق منوووو 
 األساسية

اسووتعرا  جهووود األونكتوواد يف سووبيل  عزيووز إنتووا  السوو   األساسووية يف الب وودان  -4
الناميوووة املعتمووودة ع وووى   وووك السووو   وحتسوووني األمووون الغووواائي والقووود ة التنافسوووية 

 2015ل صاد ات يف ضوء أهدا  التنمية املستدامة ملا بعد عام 
 اد  قرير الجتماعاعتم-5
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 نتائج الجتماع -جيم 
 22ا فووووق اجتموووواع اخلووووداء املتعوووودد السوووونوات، يف ج سووووت، العامووووة اخلتاميووووة املعقووووودة يف  -41

 ، ع ى أن يتوىل الرئيس   خيال املناقسات  انظر الفصل األول .2016نيسان/أبريل 

 اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال  5 البند 
 املقور ة -اجل سة العامة اخلتامية أيضاا، أان اجتمواع اخلوداء املتعودد السونوات لنائبوة الورئيس يف  -42

 بين  قوم، حتس إشرا  الرئيس، بوض  التقرير يف  يغت، النهائية بعد اختتام الجتماع.
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 المرفق

 *الحضور  
 صاضاء يف األونكتاد التالية أةامهحضر الدو ة ممم و الدول األع -1

 إثيوبيا
 إكوادو 

 اكستانب
 بو وندي
 بولندا
  ساد
  ونس
 زائراجل

 جز  البهاما
 أفريقيا الوسطىمجهو ية 
 السنغال
 شي ي

 لصنيا
 كندا
 ديفوا  تكو 

 الكويس
 كينيا
 مصر

 املم كة العربية السعودية
 ناميبيا
 نيبال

 نيكا اهوا
 الوليات املتحدة األمريكية

 اليونان
 وكانس الدولة املراقبة ه  العضو التالية ممم ة يف الدو ةص -2

 دولة ف سطني
 كانس املنظمات احلكومية الدولية التالية ممم ة يف الدو ةصو  -3

 الصندو  املسرت  ل س   األساسية
 أمانة الكومنول 
 الحتاد األو ويب

 املنظمة الدولية ل كاكاو
 نكوفونيةااملنظمة الدولية ل فر 

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
 منظمة التعاون احسقمي

 اجلنوبمركز 

__________ 

ولقطوووووووقع ع وووووووى قائموووووووة املسوووووووا كني املسوووووووتَّ ني، انظووووووور الوثيقوووووووة  تضووووووومن قائموووووووة احلضوووووووو  هووووووواه املسوووووووا كني.  *
TD/B/C.I/MEM.2/INF.8. 
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 وكانس أجهزة األمم املتحدة وهيعا ا وبراجمها التالية ممم ة يف الدو ةص -4
 مركز التتا ة الدولية

 عةبرنامج األمم املتحدة ل بي
 ا فاقية األمم املتحدة احطا ية بسين  غ  املنا 

 وكانس الوكالت املتخصصة واملنظمات املر بطة  ا التالية مممَّ ة يف الدو ةص -5
 منظمة األهاية والز اعة لدمم املتحدة

 منظمة العمل الدولية
 منظمة السياحة العاملية

 الدو ةصكانس املنظمات ه  احلكومية التالية ممم ة يف و  -6
 الفعة العامةص

 البتكا ات والسبكات احمنائية
 املعهد الدو  ل تنمية املستدامة

 السبكة الدولية لتوحيد شهادات التع يم العا 
 شبكة العامل المال 

    


