األمم املتحدة

مؤتمر األمم المتحدة
للتجارة والتنمية

TD/B/C.I/MEM.2/35
Distr.: General
15 June 2016
Arabic
Original: English

مجلس التجارة والتنمية

لجنة التجارة والتنمية
اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
الدورة الثامنة
جنيف 22-21 ،نيسان/أبريل2016

تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السللع األساسلية والتنميلة
عن دورته الثامنة
احملتويات

املعقودة يف قصر األمم جبنيف ،يومي  21و 22نيسان/أبريل 2016
الصفحة
مقدمة ..................... ................................ ................................

2

أولا -

موجز من إعداد الرئيس ...................................... ................................
ألف  -البيانات الفتتاحية .................................. ................................
باء  -التط ووو ات األخو و ة والتح ووديات اجلدي وودة يف أسو ووا الس و و األساس ووية ،واخلي ووا ات السياس ووا ية
املتاحة لتحقيق منو شامل و نمية مستدامة قائمني ع ى الس األساسية ...................
جيم  -اسووتعرا جهووود األونكتوواد يف سووبيل عزيووز إنتووا الس و األساسووية يف الب وودان الناميووة املعتموودة
ع ى ك الس وحتسني األمون الغواائي والقود ة التنافسوية ل صواد ات يف ضووء أهودا التنميوة
املستدامة ملا بعد عام........................ ................................ 2015

2
2

7

ثانيا -

املسائل التنظيمية ........................................... ................................
ألف  -انتخاب أعضاء املكتب ............................. ................................
باء  -إقرا جدول األعمال و نظيم العمل ................... ................................
جيم  -نتائج الجتماع ..................................... ................................
دال  -اعتماد قرير الجتماع .............................. ................................

13
13
13
14
14

املرفق

احلضو .................... ................................ ................................

)GE.16-09897(A



2

15

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

مقدمة
 ُعق وودت يف قص وور األم ووم جبني ووف يف سويس و ورا ،ي ووومي  21و 22نيس ووان/أبريل ،2016
الوودو ة المامنووة لجتموواع اخلوداء املتعوودد السوونوات بسووين السو األساسووية والتنميووة ،الو وود ووا
ك يووف يف الوودو ة المانيووة عسوورة ملووة ر األمووم املتحوودة ل تتووا ة والتنميووة األونكتوواد المووا عسوور
املعقووودة يف نيسووان/أبريل  ،2008والوودو ة التنفيايووة السادسووة واخلمسووني ووس التتووا ة والتنميووة
املعقودة يف كانون األول/ديسمد .2012

أولا -موجز من إعداد الرئيس
ألف -البيانات الفتتاحية
 -1أكوود نائووب األمووني العووام لدونكتوواد ،يف بيانوو ،الفتتوواحي ،أن موون هو املوورج أن سووهد
أسعا الس األساسية املتدنية انتعاشا يف األجل القص  ،وينبغي مون ل ب ودان الناميوة املعتمودة
ع ووى ووك الس و أن تكيووف م و اخووتقلت القتصوواد الك ووي الكب و ة .ويف هوواا السوويا  ،ح و
هاه الدول ع ى أن عتود احلالوة الراهنوة ألسووا السو األساسوية فر وة لتسوري التحوول ا يك وي
لتق يل اعتمادها السديد ع ى الس األولية .وأقر بين هاا األمور لون يكوون سوهقا ،ولكنو ،شوت
الدول وشركاءها ع ى التو ل إىل وافق سياسي يف اآل اء اسوتنادا إىل ضورو ة نفيوا اح وقحات
القزمة من أجل حتقيق التحول القتصادي ا يك ي.
 -2و حووب الورئيس يف مقحظا وو ،الفتتاحيووة بقيووام الجتموواع يف الوقووس املناسووب ببحو ثووا
اخنفووا أسووعا الس و األساسووية ع ووى الب وودان الناميووة املعتموودة ع يهووا .وسووا ممووال سوواد ،حي و
أسهم راج أسعا النفط يف إضعا معدلت التبادل التتا ي يف الب د و باطة منوه القتصادي.

باء -التط للورات األةي للرة والتح للديات الجدي للدة ف للأل أسل لواا الس لللع األساس للية والخي للارات
السياساتية المتاحة لتحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة قائمين على السلع األساسية
البند  3من جدول األعمال

لمحة عامة
 -3اسووتندت املناقس وة إىل وثيق ووة املع ومووات األساس ووية ال و أعوود ا أمان ووة األونكت وواد بعن ووان
"التط ووو ات األخ و ة والتح ووديات اجلدي وودة يف أس ووا الس و األساس ووية ،واخلي ووا ات املتاح ووة ع ووى
مس و ووتوي السياس و ووات لتحقي و ووق من و ووو ش و ووامل و نمي و ووة مس و ووتدامة ق و ووائمني ع و ووى الس و و األساس و ووية"
 . TD/B/C.I/MEM.2/33و حو ت املناقسة أيض ا حول عرو قدمها اخلداء احملاو ون ،أعطس
حملة عامة عن الجتاهات األخ ة يف أسوا الس األساسية العاملية.
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 -4وبوج وو ،ع ووام ،وا و و س أس ووعا السو و األساس ووية راجعه ووا يف ع ووام  .2015واس ووتمرت
اخووتقلت العوور يف معظووم فعووات الس و األساسووية .واسووتمر احنتووا املفوور هووم ضووعف منووو
الط ووب الن ووا ج ع وون فت ووو النم ووو القتص ووادي الع وواملي .وأس ووهم ف ووائ الع وور يف اس ووتمرا وراكم
املخزونوات يف معظووم أسووا السو األساسوية يف عووام  ،2015واشوتد ا بووو املطورد يف األسووعا
مب ووازاة ا فوواع قيمووة دول الوليووات املتحوودة األمريكيووة .وا فووق احمل واو ون ع ووى أن موون املوورج أن
يتوا ل هاان العامقن  -ومها اختقلت العر وا فاع قيمة الدول  -يف األجل القريب.
 -5وأبوورز ووواو خموواطر القتصوواد الك ووي ال و واجههووا الب وودان الناميووة املعتموودة ع ووى الس و
األساسية بسبب حالة السو الراهنة .وس ط الضوء ،بوجو ،خوا  ،ع وى ا فواع ديولوا السويادية
واحتم ووال اس ووتمرا ال ووك يف األج وول املتوس ووط .وباحض ووافة إىل ال ووك ،فو و ن ووداب التقس ووف الو و
اعتمد ا الب دان املتقدمة يف السنوات الق ي ة املاضوية مون شويلا أن سوهم يف احبقواء ع وى بواطة
النمو القتصادي العاملي يف األجل املتوسط .ولالك ف ن احلالوة القتصوادية الراهنوة تط وب ا واا
داب جريعة واستمنائية.
السلع األساسية الزراعية
ناولس عورو احملواو ين األسوعا السوائدة يف أسووا األهايوة الز اعيوة ،الو موا انفكوس
-6
رتاج منا عام  ،2011ولكنها ل زال مر فعة مقا نة مبستويات عام  .2009ويرج الك إىل
عدة عوامل ،منها العر املفر نتيتوة لتزايود قود ات احنتوا بعود طفورة داموس عقودا مون الوزمن،
وا فوواع مسووتويات املخزونووات ،وانعكوواا اخنفووا أسووعا الوونفط ع ووى أس ووا األهايووة ،وا فوواع
قيمة الدول  .واكر واو أن أسوا األهاية الز اعيوة قود ظول هادئوة يف الفورتة 2017-2016
نظ ورا إىل ا فوواع مسووتويات املخووزون .فع ووى سووبيل املمووال ،واهب التقووديرات إىل أن نسووبة خمووزون
احلبوووب إىل السووتعمال ع ووى الصووعيد الع واملي ب غووس  24.9م يووون طوون و 23.2م يووون طوون يف
الفوورتة  2016-2015والفوورتة  ،2017-2016ع ووى الت ووا  ،ممووا يتتوواوز نسووبة  21.6م يووون
طن املست ة يف الفرتة .2013-2012
 -7وم الك ،ظل الب دان الفق ة عرضة لصدمات احنتا النامجوة عون أمنوا الطقوس هو
املوا ية و سوي ،السياسات التتا ية ،األمر الاي يةثر س با ع ى أمنها الغاائي .وسويتط ب حتقيوق
األمن الغاائي فيها ع ى املدي الطويل سياسات ست التحسوني املتوا ول يف احنتاجيوة الز اعيوة
والتس ووويق ،فضو وقا ع وون التح ووول ا يك ووي .ويُ ح ووق اخنف ووا أس ووعا السو و األساس ووية يف أسو ووا
األهاية ضر ا شديدا بصوغا املوزا عني الواين يسوك ون العموود الفقوري حنتوا األهايوة الز اعيوة يف
مجي أحناء العامل .ويف هاا السيا  ،لحظ واو أن التدخقت احلكومية ،ال سمل احعانات
املتع قووة باألةوودة وضوومان حوود أد لدسووعا وخوودمات اح شوواد ،كتسووي أمهيووة حاةووة يف دعووم
غا املزا عني.
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 -8وفيم ووا يتع ووق بيسو ووا الكاك وواو ،أش ووا و وواو إىل أن األس ووعا ووس مر فع ووة نس ووبي ا يف
عام  2015مقا نة باألسعا السائدة يف أسوا أهاية ز اعية أخري ،بسبب الط ب املستمر من
الب و وودان املسو ووته كة والق و ووق إزاء العو وور يف الب و وودان املنتتو ووة الرئيسو ووية .ه و و أن و ووغا مزا عو ووي
الكاكاو ،الاين ينتتون نسبة  95يف املائة من حبوب الكاكواو يف العوامل ،مل يسوتفيدوا مون هواه
األسعا املر فعة .و مِّل حصة مزا عي الكاكاو قود ا بسويط ا مون القيموة املولودة ع وى طوول س سو ة
القيمة العاملية .وبغية احلفوا ع وى اقتصواد الكاكواو وحتسوني سوبل عويا املوزا عني ،أو وى احملواو
الب دان املنتتة باسوتيعاب جوزء مون س سو ة القيموة العامليوة ب ضوافة قيموة إىل الكاكواو اخلوام و يوا.
ويف معوور وضووي دو احلكومووات والقطوواع اخلووا يف املسوواعدة ع وى حتقيووق هوواه األهوودا ،
عر احملاو جتربة قطاع الساي يف سري لنكا.
 -9ويف املناقسة ال س الوك ،أقور عودد مون املنودوبني بوين التنويو القتصوادي يظول احلول
الرئيس ووي الطوي وول األج وول ملس ووك ة وويثر الب وودان النامي ووة املعتم وودة ع ووى الس و األساس ووية بتق ب ووات
أسو ووا السو و األساس ووية العاملي ووة .وش وودد و وواو ع ووى احلاج ووة إىل حتس ووني إدا ة إيو ورادات السو و
األساسووية أثنوواء فورتات الزدهووا موون أجوول احلفووا ع ووى اسووتقرا القتصوواد الك ووي أثنوواء الكسوواد.
ويف هوواا الصوودد ،ضووط السياسووات التتا يووة بوودو بووال األمهيووة .وح و و واو خوور الب وودان
الناميووة املعتموودة ع ووى الس و األساسووية ع ووى ا بوواع لووج اووو عنوود وض و السياسووات التتا يووة،
مبراعوواة دو ه ووا يف القتص وواد ال وووطب ،ب وودلا م وون نفيووا سياس ووات تع ووق بقط وواع مع و ّوني م وون الس و
األساسووية .وأُقوور أيضوا بوين العققووة بووني أسووا السو األساسووية واألسووا املاليووة الدوليووة مصوود
خر ل صعوبات ال واجهها الب دان النامية املعتمدة ع ى الس األساسية .ودعا أحد املنودوبني
األونكتاد إىل التعمق يف حت ي  ،من أجل بط ما ألسعا الس األساسية مون ثوا ووددة بب ودان
بعينهووا .وأشووا ت األمانووة إىل أن احلالووة الراهنووة ألسووا السو األساسووية هووي نتيتووة لتضووافر عوودة
عوامل ،منها باطة الط ب يف بع الب دان املستو دة الكب ة.
المعادن والخامات والفلزات
 -10كزت املناقسة بسين املعوادن واخلاموات والف وزات ع وى السويا العوام لخنفوا األسوعا
يف هاه الفعات من الس األساسية منا عام  .2011فع ى سبيل املمال ،اخنف سوعر النحواا
بنسبة  20يف املائة ،و راج سعر النيكل بنسبة  41يف املائة .ويعوزي احنودا األسوعا إىل عوامول
مموول اخنف ووا الط ووب م وون الب وودان الصوواعدة ،والف ووائ يف الع وور بسووبب املخزون ووات الكب و ة،
وانتهوواء املضووا بة السرسووة ،وا فوواع قيمووة الوودول  .ولحووظ ووواو أن حوورب األسووعا بووني شووركات
التعدين الرائدة مبا سامهس يف هبو أسعا الف زات.
 -11وأو ى عودة وواو ين بو جراء حت يول ل يقتصور ع وى النظور يف األسوعا  ،بول يتنواول أيضوا
كيفية يث اخنفاضها يف الستمما وإسهام ،يف وراكم ديوون شوركات التعودين .و طور وواو إىل
وويث اخنف ووا األس ووعا يف مديونيووة ش ووركات التع وودين ،فيشووا إىل أن الس ووركات م زم ووة ،ح و يف
سوويا اخنفووا األسووعا  ،بووين نووتج موون أجوول سووداد نفقا ووا املتع قووة بالفائوودة ،األموور الوواي يزيوود
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األسووعا اخنفاض و ا .و واجوو ،شووركات التعوودين الكب و ة املمق ووة بالووديون حتوودي ا موون شووركات التعوودين
احلرفيووة ،ول سوويما يف أفريقيووا .فع ووى سووبيل املمووال ،مووا فت و التعوودين احلووريف يف السووودان يزيوود موون
أمهيووة الب وود باعتبووا ه ُمصو ّد ا ل وواهب ،لينضووم بووالك إىل ب وودان كانووس ائوودة يف إنتووا الوواهب يف
املاضووي مموول هان وا وجنوووب أفريقيووا .ه و أن هوواا التطووو اقوورتن مبخوواطر جديوودة ،سوومل األض ورا
البيعية واألخطا املتع قة بالصحة والسقمة النامجوة عون احلُفور املكسووفة وسووء الصور الصوحي،
وهترة اليد العام ة من القطاع الز اعي ،واملسائل التنظيمية.
 -12واقوورت املنوودوبون عووددا موون اخلي وا ات السياس وا ية ملعاجلووة املسووائل املوواكو ة أعووقه .ففووي
األجل الطويل ،ينبغي النظر يف حتويل املنتتوات اخلوام؛ أموا يف األج وني القصو أو املتوسوط ،فو ن
اسووتخدام أدوات التحووو أكوون أن يسوواعد ع ووى احلوود موون املخوواطر املتصو ة باألسووعا  .ويف هوواا
الصوودد ،أكوون أن تووي بو ووة لنوودن ل معووادن ح وقا لتق ووب األسووعا يف الس و األساسووية مموول
النحوواا واألملنيوووم .إل أن التحووو يتط ووب معووا ومةسسووات يفتقوور إليه ووا عوودد موون الب وودان
النامية يف الوقس احلاضر.
 -13وشدد عدة مندوبني ع وى أدوا املةسسوات ع وى خمت وف املسوتويات .أولا ،ع وى املسوتويني
احمل ووي والوووطب ،أكوون أن عووزز املةسسووات اجليوودة السووتمما و سوواعد يف احلوود موون التوودهو البيعووي.
وثاني وا ،ع ووى املسووتويني الوووطب واحق يمووي ،أكوون أن حتقووق مةسسووات موون قبيوول املصووا املركزيووة
الستقرا يف العر النقودي مون خوقل التعقويم ،فتحود بوالك مون التضوخم .وثالمو ا ،ع وى املسوتوي
الدو  ،أكن أن يسر املةسسوات التعواون الودو يف أسووا السو األساسوية .وبوالنظر إىل التق وب
املسووتمر يف أسووعا الس و األساسووية ،يُتوق و أن يزيوود دو الوسووطاء ،وموون ل بوود موون ا وواا ووداب
دوليووة جريعووة لتنظوويم أنسووطتهم .وأووة حاجووة أيض وا إىل التعوواون الوودو ملعاجلووة مسووك ة عق ود أسووعا
الس األساسية ،باعتبا أن بع الس األساسية أ بحس أ ولا مالية.
 -14وأش ووا ت األمان ووة إىل قريو ورين حت ي ي ووني جدي وودين يُعو و ّدمها األونكت وواد ويتن وواولن املع ووادن.
فتقرير سوو كواز احلديود لعوام  Iron Ore Market 2015 2015يتضومن إحصواءات عون خور
املس ووتتدات يف جم ووال إنت ووا احلدي وود واس ووتخدام ،،ويس ووكل أساس و ا ملناقس ووة ق ب ووات األس ووعا يف
أسوا الف زات .وسيصد يف أيا /موايو  2016قريور عون الواهب ،يف إطوا س سو ة حملوة سوريعة
عن الس األساسية.
الطاقة
 -15ن وواول أح وود املن وودوبني دو أفريقي ووا يف س وويا الطاق ووة الع وواملي ،وأب وورز أوج وو ،وويثر الب وودان
األفريقية باخنفا أسوعا السو األساسوية يف جموال الطاقوة .ويف عوام  ،2015ب و منوو اسوتهق
الطاقوة يف أفريقيوا  2.8يف املائوة ،بينمووا اخنفو احنتوا بنسووبة  2.3يف املائوة؛ وإاا اسوتمرت هوواه
التطو ات ،أكن أن ةدي يف األجل الطويل إىل فتوة بوني العور والط وب .وشوهدت السونوات
الق ي ة املاضية طو ات ش فسر هاا الوض السوائد يف السوو  ،مبوا يف الوك ديناميوات العور
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والط وب الو سووببس اخنفاضو ا حووادا يف أسووعا الطاقوة ،والتطووو ات التكنولوجيووة اجلديوودة مموول ثووو ة
الغ وواز الطف ووي يف الولي ووات املتح وودة ،و زاي وود أمهي ووة الطاق ووة املتت ووددة ،وض وورو ة خفو و انبعاث ووات
الكربووون .و طوور هوواه التطووو ات حتووديات كب و ة يف أفريقيووا ،وينبغووي أن عموول احلكومووات ع ووى
النهو بيسوا الطاقة احق يمية.
 -16ونواقا ووواو ثووا اخنفوا اسووتهق الفحووم ع وى التنميووة بصووفة عاموة .ففووي أعقوواب الوودو ة
احلادي ووة والعسو ورين مل ووة ر األطو ورا يف ا فاقي ووة األم ووم املتح وودة احطا ي ووة بس ووين غو و املن ووا ال فاقي ووة
احطا ية  ،يُتوق أن صوب القيوود املفروضوة ع وى اسوتخدام الفحوم دائموة .و وةدي ةعوة الفحوم السويعة
 يف املووة ر ولوودي عام ووة النوواا  -إىل ف وواقم وض و م وورتد أ وقا يعووا من وو ،منتتووو الفح ووم ،بوول إل وواسوامهس يف إفووقا الكمو ين ،ول سويما يف الوليووات املتحوودة .والقيوود ضوورو ية موون منظوو غو املنووا ،
ولكن فرضها مم ل تدل؛ فق بد من مراعواة جمموعوة مون التوداعيات واآلثوا الجتماعيوة والقتصوادية
الس و بية النامجووة عوون ق يوول العتموواد ع ووى الفحووم ،مبووا يف الووك راج و فوور احلصووول ع ووى الطاقووة.
وأكن أن يسبب إفقا شركات الفحم أيضا ضر ا بيعيا ،والك ممقا مون خوقل التوداب هو املقئموة
لستصووق األ اضووي حاملووا ُغ ووق املنوواجم .وملووا كووان قطوواع الفحووم يسووهد راجع و ا دائم و ا ،فووق بوود موون
إعادة ا يك ة والتنويو يف قطاعوات أخوري ،بطور سومل مومقا طووير جموال وليود الطاقوة الكهربائيوة يف
املوق وبناء منسآت غ ة احلتم حنتا الغاز الطبيعي املسيل أو األةدة.
 -17و نوواول وواو خوور التطووو ات األخو ة ال و شووهد ا أسووا الغوواز الطبيعووي املسوويّل .فقوود
ة و هوواا الغوواز ،منووا طووويره يف مرح ووة مبكوورة يف األ بعينووات موون القوورن املاضووي ،بو ووول الغوواز
الطبيعووي إىل مواق و مل يك ون سووييد خطووو األنابيووب فيهووا جموودي ا اقتصووادي ا؛ وبالتووا ف و ن الغوواز
الطبيعي املسيّل كان فيهوا مبمابوة خوط أنبووب افرتاضوي .وأوة عوامول ئيسوية سوتحدد مسوتقبل هواا
القطاع هوي النموو القتصوادي العواملي ،وضورو ة اعتمواد بودائل أكفوي يف اسوتخدام الطاقوة ،والقيوود
النامجووة عوون إمكانووات احسووالة ،و كوواليف السووحن وإمكانيووة فووت أس ووا جديوودة ،والوودو ا ووام
ل غاز الطبيعي املسيّل يف وف السيولة يف أسووا الغواز الطبيعوي .و ول القطواع يعمول ع وى مودي
سنوات يف سو تسوم بعور مفور  ،بسوبب ضوعف النموو يف اليابوان وأو وبوا ،وبطعو ،يف الصوني
أكموور ممووا كووان متوقعوا .هو أن منطقووة شوور سوويا ووس السووو الرئيسووية ل غوواز الطبيعووي املسوويّل.
وحنس األسعا عموما نفس منحى أسعا النفط ،ألن معظم عقود الغاز الطبيعي املسيّل الطوي ة
األجوول مووا فتعووس ُوربط بووالنفط .ويسووكل الغوواز الطبيعووي املضووغو أس و وب ا خوور ل مووداد بالغوواز
يسهد أمهية متزايدة وأكن أن يكمل استخدام الغاز الطبيعي املسيّل يف رو معينة.
 -18وأشا مندوب إىل أن اخنفا أسعا النفط والغاز قد يةثر س ب ا ع ى التنميوة املسوتدامة
يف العديد من الب دان األفريقية .وع ى الرهم مون التحوديات الجتماعيوة والقتصوادية النامجوة عون
أسووعا الوونفط يف الب وودان املصوود ة ،ف و ن هوواه الصووعوبات أكوون أن حتفووز القيووادات ع ووى السووعي
لتحقي ووق أه وودا التنوي و و القتص ووادي والتح ووول إىل أنس ووطة أخ ووري اات قيم ووة مض ووافة .وش وودد
مندوب خر ع ى احلاجة إىل نقل التكنولوجيوا لودعم التنويو والعمالوة يف الب ودان الناميوة املعتمودة
ع ى الس األساسية.
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جيم -اسللتعراج جدللود األون تللاد فللأل سللبيل تعزيللز إنتللاة السلللع األساسللية فللأل البلللدان
الناميللة المعتمللدة علللى تلللو السلللع وتحسللين األمللن الاللنائأل والقللدرة التنافسللية
للصادرات فأل ضوء أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015
البند  4من جدول األعمال

لمحة عامة
 -19اسرتش وودت املناقس ووة بوثيق ووة املع وم ووات األساس ووية الص وواد ة ع وون أمان ووة األونكت وواد بعن و ووان
"استعرا جهود األونكتواد يف سوبيل عزيوز إنتوا السو األساسوية يف الب ودان الناميوة املعتمودة ع وى
ك الس وحتسني األمن الغواائي والقود ة التنافسوية ل صواد ات يف ضووء أهودا التنميوة املسوتدامة
ملو ووا بعو وود عو ووام  . TD/B/C.I/MEM.2/34 "2015واسو ووتندت املناقسو ووة أيض و و ا إىل عو وورو قو وودمها
احمل واو ون .وش وودد ال ورئيس ع ووى أمهي ووة املواض ووي املطروح ووة ل نق وواز ،وه ووي دع ووم أ ووحاب احلي ووازات
الصغ ة يف حتقيق األهدا  ،واألمهية احملو ية ل سياسات التتا ية ،وضرو ة التصدي لتغ املنا .
 -20وقوودمس األمانووة حملووة عامووة عوون األنسووطة الرئيسووية املضووط ووا يف الفوورتة 2015-2013
لتقوودا املسوواعدة إىل الب وودان الناميووة املعتموودة ع ووى السو األساسووية ،يف إطووا الركووائز الوومق لعموول
األونكتوواد ،أل وهووي البحو والتح يوول ،وبنوواء وافووق اآل اء ،والتعوواون التقووب .ففيمووا يتع ووق بالبحو ،
نسوور األونكتوواد قريورين يصوود ان موورة كوول سوونتني مهووا حالووة العتموواد ع ووى السو األساسووية 2014
 ، The State of Commodity Dependence 2014و قريوور الس و األساسووية والتنميووة 2015
 . Commodities and Development Report 2015وخبصو بناء وافق اآل اء ،عقد األونكتواد يف
ع ووام  2015ال وودو ة الس ووابعة لجتم وواع اخلو وداء املتع وودد الس وونوات بس ووين السو و األساس ووية والتنمي ووة
واملنتدي العاملي السادا ل س األساسوية .وعوقوة ع وى الوك ،نفوا األونكتواد عودة أنسوطة ود
إىل عزي ووز الق وود ات ع ووى س ووم السياس ووات يف الب و وودان النامي ووة املعتم وودة ع ووى الس و و األساسو ووية،
ول سوويما يف مسووروع بسووين احملتوووي احمل ووي يف القطاعووات السووتخراجية يف الب وودان املنتتووة ل معووادن
يف وس ووط أفريقي ووا .وباحض ووافة إىل ال ووك ،اض وطُ بع وودد م وون األنس ووطة يف إط ووا جم ووالت مواض وويعية
أخري من عمل األونكتاد كانس ا أمهية ل ب دان النامية املعتمدة ع ى الس األساسية.
التخفيللف مللن مخللادر انعللدام األمللن الاللنائأل وسللوء التانيللةل مسللاهمة أ للحا الحيللا ات
الصايرة فأل سالسل قيم السلع األساسية وأهمية شب ات األمان الجتماعأل
 -21أكد واو أن املخاطر الجتماعيوة سوكل حتودي ا كبو ا أموام أ وحاب احليوازات الصوغ ة
والعم ووال الو وريفيني ،وأم ووام س ووكان املن وواطق الريفي ووة عموم و وا .و ووةثر املخ وواطر الجتماعي ووة املتص و و ة
بالصحة ،ال تخا شكل املر  -مبا يف الك العتقل أو احعاقوة أو اح وابات يف العمول -
ع ى سقسة س العمل يف املز عة باعتبا ها كيان ا جتا ي ا .وأكن أن ةدي هاه املخاطر إىل عدم
ضوومان الوودخل وانعوودام األموون الغوواائي واخنفووا إنتاجيووة العمووال .وأبوورز احمل وا رو ضوورو ة اسووتفادة
الب دان الناميوة مون التتوا ب الناجحوة يف نظوم احلمايوة الجتماعيوة الو جتمو بوني ليوات التويمني
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والضوورائب واحعانووات احلكوميووة لضوومان حصووول سووكان املنوواطق الريفيووة ع ووى الرعايووة الصووحية.
وأكن أن كون نظم املعاشات التقاعدية املدعومة من احلكومة وسي ةا لت بية احتياجات السكان
الريفيني ،مبن فيهم املنتتوون والعموال .وشودد احملواو ع وى أن إدا ة املخواطر احملدقوة بواملزا عني ،يف
شووكل حتووويقت نقديووة موومقا ،ووةثر وويث ا إجيابيو ا ع ووى احنتاجيووة وع ووى القتصووادات الريفيووة بوجوو،
يس و ور إدا ة املخو وواطر مجي و و جوانو ووب األمو وون الغو وواائي ،مب ووا يف الو ووك الت و ووافر والسو ووتخدام
ع ووام .وُ ّ
والسووتقرا  ،و سووهم موون إسووهاما ه و مباشوور يف حتقيووق كم و موون أهوودا التنميووة املسووتدامة،
مبا فيها األهدا  1و 2و 3و 5و.8
 -22وأش ووا من وودوب إىل أن املو وزا عني اوي احلي ووازات الص ووغ ة يف الب وودان النامي ووة يتقاض ووون
مق ووابقا زهي وودا م وون األسو ووا  ،ويب وودو أل ووم يفتق وورون أيضو وا إىل ف وور احلص ووول ع ووى املع وم ووات
والئتمانات امليسو ة التك فة واأل اضي واملياه ،ول حيظون كالك مبكانة قانونية واجتماعية جيودة
يف ا تم  .و زداد هاه القيود شدة ع ى النساء والعمال املهاجرين .وأشا واو إىل أن املساكل
املتعددة ال واج ،املزا عني اوي احليازات الصغ ة ع ى الصعيد العاملي دفعس ا تم املود إىل
إنساء حركوة مون أجول السويادة الغاائيوة ،طالوب بزيوادة ميول وغا املوزا عني ،و ودعو مون جديود
إىل أن حتظ ووى الز اع ووة مبعام ووة خمت ف ووة يف منظم ووة التت ووا ة العاملي ووة؛ ال ووك أن قواع وود ه وواه املنظم ووة
عكووس سياسووات التسووعينات موون القوورن املاضووي ،ولكوون العووامل قوود غ و منووا الووك احلووني .ودعووا
احملاو إىل أن ُطبَّق شرو التحرير طبيقا أكمر باينا بني الب دان املتقدموة والب ودان الناميوة ،الوك
أن هوواه األخو ة ُ ووزم مبزيوود مون التحريوور ممووا يسووهم يف آكوول هوواما املنوواو ة املتووا ووا .وقوود أدي
نظام منظمة التتا ة العاملية احلا إىل حتكم قر ة يف املناقسات التتا ية ،وإىل عوبات يف نواول
الز اعووة يف وافوول أخووري .وأكوود بعو املنوودوبني هوواا الجتوواه ،وأعربووا عوون احلاجووة إىل إ احووة حيووز
لتتريب السياسات من أجل حتديد ما يص منها وما ل يص .
 -23وشوودد بع و املنوودوبني ع ووى أن القوووة السوووقية قوود انتق ووس موون الوسووطاء احلكوووميني إىل
الكيانات اخلا ة الكبو ة والسوركات عود الوطنيوة .و هورت أيضوا خمواطر جديودة مر بطوة بالعوملوة،
مبووازاة هووو دوائوور جديوودة ،مبووا يف الووك يف معوواي الصووحة العامووة املتصو ة باألهايووة .واسووتعر
واو اللتزامات والضمانات املنبمقة من املة ر الوزا ي العاشر ملنظمة التتوا ة العامليوة ،وأشوا إىل
عدم التو ل إىل وافق يف اآل اء بسوين عوديل ال فوا املتع وق بالز اعوة ،وأكود مون جديود ضورو ة
عدي وو ،لوويعكس اعتموواد الكمو موون الب وودان ع ووى الز اعووة يف العمالووة واألموون الغوواائي .فع ووى سووبيل
املمووال ،ل ض و إعانووات الصووندو األخضوور ل تنظوويم ع ووى الصووعيد الوودو  ،وبوودأت ووو أدلووة
نظرية وجتريبية جديدة س إىل يث ها ع ى التتا ة الدولية ،ول سيما لدي مقا نة الفتوة ا ائ ة
بني الب دان النامية والب دان املتقدمة فيما يتع ق ب نفا الفرد ع ى احعانات الز اعية.
 -24وشوودد بع و املنوودوبني ع ووى ضوورو ة حتوواو احلكومووة والقطوواع وامل وزا عني اوي احليووازات
الصوغ ة حجيوواد سووبل إدمووا هووةلء يف القتصوواد احلودي  .وأعربووا عوون ق قهووم موون أن املفاوضووات
املتع قووة بالنظووام التتووا ي املتعوودد األط ورا ل ُحيتموول أن ووةدي إىل نتووائج م موسووة لصووا أقوول
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الب وودان منووا .وا فووق بضووعة ووواو ين ع ووى أن النظووام القووائم ع ووى القواعوود هووام لكفالووة القوود ة ع ووى
التنبووة ،ولكوون وليووة منظمووة التتووا ة العامليووة جيووب أن كووون قاب ووة لقنتقوواد موون أجوول إ احووة حيووز
احبداع القزم ل ب دان لرسم السياسات الداخ ية وإدا وا؛ فواا األسواا الوحيود الواي أكون أن
يسووم لب وودان السوومال وب وودان اجلنوووب بالتو وول إىل أ ضووية مسوورتكة .واكوور منوودوب أنوو ،ينبغووي
ل ب دان أن تفاو ع ى ا اما املتا ل اا القرا ات بدلا من التفاو ع ى القواعود .وأخو ا،
أشووا بع و املنوودوبني إىل أمهيووة ا فووا بووا يس يف سوويا ال فاقيووة احطا يووة ،وشووددوا ع ووى أمهيووة
مراع وواة حاج ووة الب وودان النامي ووة إىل دم ووج سياس ووات البح و و والتط وووير والبتك ووا يف ال فاق ووات
التتا ية لتمكني املزا عني من التكيف م ثا غ املنا الس بية ع ى الز اعة.
 -25وا فووق بع و املنوودوبني ع ووى أن مصووا أ ووحاب احليووازات الصووغ ة يف األجوول الطويوول
تط ب حتسني إدا ة الز اعة ،و عزيز منظمات املزا عني وإقامة شراكات بوني اجلهوات املتعوددة مون
أ و ووحاب املص و و حة مو وون أجو وول النهو ووو بتنميو ووة احليو ووازات الصو ووغ ة .ويف هو وواا الصو وودد ،حتتو ووا
احلكومات يف الب دان النامية إىل وسي هاما املناو ة كي وتمكن مون نفيوا اسورتا يتيات فعالوة
وموجهة حنو حتقيق النتائج.
اجتمللاع المائللدة المسللتديرة لوح للدة األون تللاد الخا للة المعني للة بالسلللع األساسلليةل تنفي للن
التو يات الرئيسية الواردة فأل تقرير السلع األساسية والتنمية  - 2015ماذا بعد؟
 -26اسرتش وود قري وور الس و األساس ووية والتنمي ووة  2015مبب وودأي الرتكي ووز ع ووى النت ووائج و وثي ووق
التعوواون م و أ ووحاب املص و حة ،ع ووى النحووو الوواي أكووده األمووني العووام لدونكتوواد يف بدايووة فوورتة
وليتوو .،ومراعوواة وواين املبوودأين اخت و ت نتووائج موون التقريوور وأُط و ع يهووا يف عوودد موون املناسووبات
واضووعو السياسووات والوكووالت احمنائيووة الدوليووة ومةسسووات التمويوول ومنظمووات امل وزا عني وممم ووو
ا تمو و امل وود  .وع ووى وج وو ،اخلص ووو  ،اس ووتخدمس اجلماع ووة القتص ووادية ل وودول وس ووط أفريقي ووا
والسراكة اجلديدة من أجل نمية أفريقيا إسهامات األونكتاد القائمة ع ى النتائج املستخ صة من
التقريوور لوضو خريطووة طريووق لتفعيوول إعووقن مووالبو بسووين التعتيوول بووالنمو والتحووول الووز اعيني موون
أجل الرخاء املسرت وحتسني سبل املعيسة يف وسط أفريقيا.
 -27وأشا ت األمانة إىل التحديات املستمرة ال يواجهها أ حاب احليازات الصوغ ة ،ع وى
النحو املبني يف التقرير ،مبا يف الك ودودية فر الو وول إىل املودخقت الز اعيوة ممول األةودة
والبوواو واأل اضووي والعمالووة وأسووا الئتمووان ،ونقووال القوود ات القزمووة لتسووويق احنتووا بسووبب
قصو ا ياكل األساسية أو انعدامها ،وعدم احلصول ع وى املع وموات عون األسووا  ،األمور الواي
يووةدي إىل اخووتقل مووازين القوووي يف األسووا لغو ووا اوي احليووازات الصووغ ة .ويقوودم التقريوور
عووددا م وون األمم ووة ع ووى املما س ووات الس و يمة يف جمووالت ش و  ،مب ووا يف الووك القي ووادة السياس ووية،
و ليات التمويل البتكا ية ،والز اعة التعاقدية ،وحتسني وزيادة التد يب واخلدمات الز اعية واملاليوة
باسووتخدام كنولوجيووا املع ومووات وال صووالت .وباحضووافة إىل الووك ،يسوودد التقريوور ع ووى ضوورو ة
وض و نفيا سياسات راعي العتبا ات اجلنسانية كفي وة بوين وةدي إىل زيوادة إنتاجيوة أ وحاب
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احليووازات الصووغ ة وإدموواجهم يف األس ووا  .وممووا يعوورت النموواا احمنائيووة السووام ة افتقووا عقووود
السووتمما ات الواسووعة النطووا  ،ول سوويما يف أفريقيووا ،ألحكووام وود إىل احلفووا ع ووى مصووا
أ ووحاب احليووازات الصووغ ة .وهوواه التووداب أساسووية لزيووادة السووتمما احمل ووي يف القطوواع الز اعووي.
ويف هوواا السوويا  ،يوودز التقريوور احلاجووة إىل وضو سياسووات موا يووة لوواوي احليووازات الصووغ ة ع ووى
املس ووتويات الوطني ووة وك ووالك يف ال فاق ووات الدولي ووة ل تت ووا ة والس ووتمما  .وه وواا التح ووول يف من ووط
التفكو و عام وول أساس ووي ملس وواعدة املو وزا عني اوي احلي ووازات الص ووغ ة يف س ووكيل كيان ووات جتا ي ووة
مسووتدامة .ويووةدي أولعووك املزا عووون أيضوا دو ا ئيسوويا يف حتقيووق أهوودا السووتدامة البيعيووة ،مبووا يف
الوك التخفيوف مون ثوا غو املنوا  .ولوالك ينبغوي أن يسووتهد ويول التنميوة والتمويول املتع ووق
باملنوا يف القطوواع الز اعووي ،يف املقووام األول ،املوزا ع الصوغ ة ،فضوقا عوون النسوواء والسووباب ،الوواين
يسووك ون األطورا الفاع ووة الرئيسووية يف القطوواع الز اعووي .وموون أجوول حتويوول التو وويات ال ووا دة يف
التقري وور إىل إجو وراءات م موس ووة ،أش ووا ت األمان ووة إىل أن املرح ووة املقب ووة ستس وومل حتدي وود أنس ووطة
املساعدة التقنية و وي ها من خقل مباد ات اجلهات املتعددة من أ حاب املص حة.
 -28وأقوور احمل واو ون بيمهيووة و وويات التقريوور وفائوودة املما سووات الس و يمة ال ووا دة فيوو .،واكوور
وو واو أن التت ووا ة ليس ووس هاي ووة يف ح وود اا ووا ،وأب وورز التح ووديات الو و واجهه ووا الب وودان النامي ووة
والفر املتاحة ا يف نفيا السرتا يتيات القطاعية والسرتا يتيات املتع قوة بالسو األساسوية.
وبغيووة ضوومان إسووهام هوواه الس ورتا يتيات يف حتسووني فوواه الفعووات الضووعيفة مموول اوي احليووازات
الصووغ ة ،ينبغووي أن ي و الب وودان بيعووات مقئمووة لدعمووال التتا يووة سوواعد ع ووى مسوواكة اوي
احليازات الصغ ة يف أنسطة الستمما والتتا ة ول عوقها.
 -29وكز واو خر ع ى احلاجة إىل إجياد سبل م موسة لسد المغورات يف املوردود واحلود مون
خسووائر مووا بعوود احلصوواد يف الب وودان الناميووة .وعوور ووواو اجلهووود الناجحووة ال و بووالتها حكومووة
إثيوبي ووا م وون أج وول التوفي ووق ب ووني مص ووا اوي احلي ووازات الص ووغ ة ومص ووا أ ووحاب الس ووتمما ات
األجنبيووة املباش وورة الكب و ة .وق وود نف ووات احلكوم ووة ووداب موا ي ووة ل س ووو وموا ي ووة ل وواوي احلي ووازات
الصووغ ة ،مبووا يف الووك خوودمات اح شوواد الز اعووي والووري وحتسووني فوور احلصووول ع ووى الئتمووان
والتكنولوجيا .ويُ تمس الستمما األجنو املباشور يف بعو ا والت اات األولويوة ،ويهود إىل
دعم ز اعة احليازات الصغ ة سيا م سياسات أخري.
 -30وأكود وواو أن دعوم أ وحاب احليوازات الصوغ ة سيسواعد أيضوا ع وى معاجلوة مسووك
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
احلكوميووة واملسوواءلة يف ا ووالت الو مهووم .وباحضووافة إىل الووك ،اقوورت احملواو وضو التقريوور يف
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
القيمة املضافة .وأخ ا ،أعرب احملاو ون عن هبتهم يف موا ة التفاعل م الوحدة اخلا ة املعنية
بالس األساسية ،بغية حتديد فر ة لوض مسروع جتري مسرت .
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يادة الروابط اإلنمائية فأل قطلاع السللع األساسلية إللى أقصلى حلد مم لنل دور السياسلات
التجارية والسياسات الداعمة للمحتوى المحلأل
 -31ناول واو أنسطة حوا السياسات املتع ق بالتنميوة القائموة ع وى املووا د الطبيعيوة الواي
جتري ،منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي ،ويوفر مندا حكوميا دوليا ل وتع م مون األقوران
و بادل املعا  ،أكن في ،ل ب دان املنتتة ل معادن والنفط والغواز أن صوو  ،بالتسواو مو قطواع
الصوناعات السوتخراجية وا تمو املود  ،ح وولا مرلوة ل تميو فيموا يتع وق بو دا ة املووا د الطبيعيووة
والتنميووة .ووضو املسوواكون يف حووا السياسووات إطووا التعوواون بووني القطوواعني العووام واخلووا موون
أجوول وليوود قيمووة مسوورتكة داخوول الب وود موون مسووا ي الصووناعات السووتخراجية .ودفو هوواا احطووا
احلكومووات إىل وض و ل ووج منووتظم واس ورتا يتية طوي ووة األجوول مرن ووة مبووا يكف ووي ملقاومووة التق ب ووات
الدو ي ووة ألس ووا الس و األساس ووية .وفيم ووا ي ووي عوام وول النت ووا املس وورتكة ،ع ووى النح ووو املب ووني يف
احطووا ص ووياهة ميووة مسوورتكة طوي ووة األجوول ولووج منووتظم موون أجوول وليوود قيمووة مسوورتكة لتحديوود
كيفيووة إدمووا قطوواع الصووناعات السووتخراجية يف اسورتا يتيات التنميووة الوطنيووة واحق يميوة األوسو
نطاق و وا وكيفيو ووة إس ووهام ،فيهو ووا؛ و و و وول احلكوم ووات والقطو وواع اخلو ووا إىل فه ووم مجو وواعي ل سو وويا
األساسووي مبووا يسوومل خوور مسووتتدا ،؛ وإنسوواء منووابر لتبووادل املع ومووات موون أجوول ضوومان وودفقها
الو وودائم .وأشو ووا احملو وواو إىل أن احطو ووا أكو وون أن يص و وب أداة هامو ووة يف حتقيو ووق أهو وودا التنميو ووة
املسووتدامة يف الب وودان اات الص ووناعات الس ووتخراجية ،بطوور س وومل وض و اس ورتا يتيات لتولي وود
القيموة داخول الب وود مون خووقل الستعراضوات القطريوة ،وإعووداد مصونف حووول املما سوات املتبعووة.
ويف هاا الصدد ،قدم مندوب فا يل عن مسروع ينفاه األونكتاد حالي ا يهد إىل بناء القود ة
ع ى صميم إطا ل محتوي احمل ي يف ساد.
 -32و ناول واو خر هاما املناو ة املتا يف إطا منظمة التتا ة العاملية لقطاعات الس
عر هاما املناو ة بين ،نطا السياسات القتصوادية احمل يوة الواي صووه ،اللتزاموات
األولية .ويُ َّ
المنائية واحق يمية واملتعددة األطرا  .وينال احطا القوانو ملنظموة التتوا ة العامليوة وراحة ع وى
هاا ا اما ل مناو ة مبعناه التق يدي ،وم الك ل زال هنا فاو ات بوني الب ودان الناميوة أكون
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.
 -33وشوودد منوودوب ع ووى احلاجووة إىل إقامووة ووازن مقئووم بووني هوواما املرونووة املتووا ل سياسووات
الوطنية واللتزامات الدولية .ويوجد يف كم من األحيان ناق بني هاما املرونة القانو والفع ي.
فوورهم أن هنووا حووق قووانو فيمووا يتع ووق بتقوودا احعانووات ،ع ووى سووبيل املمووال ،واجوو ،احلكومووات يف
طبيقوو ،قيوودا يف امليزانيووة .وسو ط املنوودوب الضوووء ع ووى طوور جتسوويد هوواما املنوواو ة يف إطووا منظمووة
التتووا ة العامليووة ،مبووا يف الووك يف إطووا ال فووا العووام بسووين التعريفووات اجلمركيووة والتتووا ة وا فاقووات
منظمة التتا ة العاملية ،واملعام ة اخلا ة والتفاضو ية ،واملرونوة مبوجوب شورو مسوروعة .وأوة مسواكل
وتم ة مر بطة اما املناو ة املتا ل ب دان النامية .فيولا ،أكن أن يةثر استخدام أو سوء استخدام
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هوواا ا وواما يف أحوود الب وودان الناميووة ،سووعي ا لتحقيووق أهوودا سياسووا ية مسووروعة يف قطوواع الس و
األساسية ،يث ا س بيا يف الب ودان الناميوة األخوري .وثانيوا ،هنوا فواوت يف هواما املنواو ة املتوا يف
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
الواقعة ع ى جمموع األعضاء ،فيما يتع وق مومقا بوالقيود التتا يوة ،وهوي مسويلة اات أمهيوة خا وة يف
قط وواع الس و األساس ووية .و س وومل احل ووول املقرتح ووة م ووا ي وويص املفاوض ووات املتع ووددة األط ورا بس ووين
المتيازات اجلمركية يف جمال التصدير ال يتعني إد اجها يف جداول ال فوا العوام بسوين التعريفوات
اجلمركيووة والتتووا ة؛ وإد ا اللتزامووات القائمووة مبوجووب إطووا املنظمووة املوس و يف اجلووداول؛ و طبيووق
السو ووتمناءات القتصو ووادية اات الص و و ة املر بطو ووة بالسو ووت اد حتديو وودا مبوجو ووب ال فو ووا العو ووام بسو ووين
التعريفات اجلمركية والتتا ة؛ و لية لضمان الصاد ات استنادا إىل السعر و/أو احملفزات الكمية.
 -34وقدم واو حت يقا إضافيا ملا يرت وب ع وى بعو قواعود التتوا ة وال فاقوات املوجوودة مون
ثووا يف إقامووة الووروابط يف قطوواع السو األساسووية ،مبووا يف الووك ثووا ا فاقووات التتووا ة احلوورة ،الو
قيوود الض ورائب املفروضووة ع ووى الصوواد ات يف مبووال وووددة .وعووقوة ع ووى الووك ،أدت السوورو
املتع قووة بوواحملتوي احمل ووي واألداء املنصووو ع يهووا يف ا فاقووات التتووا ة احلوورة ومعاهوودات السووتمما
المنائية وال فا املتع ق بتداب الستمما املتص ة بالتتا ة إىل اختق املما سوات يف املسورتيات
احلكومية ومسرتيات املةسسات املم وكة ل دولة.
 -35وأيّد عدة مندوبني ركيوز احملواو ين ع وى ضورو ة احلصوول ع وى بعو المتيوازات التتا يوة
ح احووة هوواما املرونووة .وهنووا ناقضووات واضووحة بووني ضووابط منظمووة التتووا ة العامليووة واألهوودا
احمنائيووة ل ب وودان الناميووة .وأكوود بضووعة و واو ين أن هنووا جمووالا ل تحسووني يف ال فووا العووام بسووين
التعريفات اجلمركية والتتا ة وقواعد منظمة التتا ة العاملية ،ول سيما بسين السياسات التتا ية،
من أجل حتقيق األهدا احمنائية .وينبغي أن ينطوي حتسني القواعود الو ونظم التتوا ة املتعوددة
األطرا أيض ا ع ى حتسني املناقسات املتع قة بالسياسات يف إطا املفاوضوات التتا يوة املتعوددة
األطرا  ،وإ احة فر متكافعة ل ب دان النامية ال نضم إىل منظمة التتا ة العاملية.
 -36وشوودد ووواو خوور ع ووى ضوورو ة وووخي احلووا عنوود التفوواو ع ووى معاهوودات السووتمما
أللا أكن أن قيد هاما املناو ة املتا ل ب دان .فقد ةحس شرو الستمما ال نال ع يهوا
معاه وودات الس ووتمما المنائي ووة ،مم وول املعام ووة العادل ووة واملنص ووفة و ض ووا ب املص ووا  ،ل عدي وود م وون
املستممرين األجانب برف دعاوي ضد حكومات الب دان املضيفة.
آثار تاير المناخ
 -37فيما يتع ق با فا با يس املدم يف سيا ال فاقية احطا ية ،أشوا وواو إىل أن الضوغط
الاي يفرض ،اخنفا أسعا الونفط ع وى النموو القتصوادي يف القتصوادات املعتمودة ع وى الونفط
يسووكل حتووديا لكوون أكوون أن يتحو ّوول إىل فر وة إاا نوعووس الب وودان اقتصووادا ا لتسوومل قطاعووات
أخري ه النفط.
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 -38وشوودد و واو خوور ع ووى أن غ و املنووا ديوود كب و ل وونظم الغاائيووة واألموون الغوواائي يف
أفريقيا ،وأكد ضرو ة التصدي اا التهديد مون خوقل العمول اجلمواعي ،فودعا الوكوالت احمنائيوة
إىل إجياد سبل بدي ة ملعاجلة املسك ة ،بدلا من ا بواع لوج جتزيعوي .وجيوب أن عطوى األولويوة ع وى
الصو ووعيدين الو وووطب والو وودو لتحقيو ووق األمو وون الغو وواائي .ويف هو وواا الصو وودد ،أشو ووا ال و ورئيس إىل أن
النكماز السديد الاي شهد  ،ل ة ساد ع ى مر السنني ر
شاهد ر
مباشور ع وى ويث غو املنوا
ع ووى السووكان احمل يووني .ويف ضوووء الووك ،وبووالنظر إىل أن ثووا املسوواكل البيعيووة ل نحص ور داخوول
احلدود الوطنية ،جيب أن ييت احل ول من ا تم الدو .

ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخا أعضاء الم تب
البند  1من جدول األعمال

 -39انتخووب اجتموواع اخلوداء املتعوودد السوونوات ،يف ج سووت ،العامووة الفتتاحيووة املعقووودة يف 21
نيسان/أبريل  ،2016السيد مالوم بامانغا عباا ساد ئيسا ل ،والسويدة كوا ين ةوولر املعهود
الدو ل تنمية املستدامة نائبة ل رئيس  -مقر ة.

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

 -40أقو وور اجتمو وواع اخل و وداء املتعو وودد السو وونوات أيض و و ا ،يف ج سو ووت ،العامو ووة الفتتاحيو ووة ،جو وودول
األعمال املةقوس ل ودو ة بصويغت ،الووا دة يف الوثيقوة .TD/B/C.I/MEM.2/32ومون  ،كوان جودول
األعمال كاآليتص
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرا جدول األعمال و نظيم العمل

 -3التطو ات األخو ة والتحوديات اجلديودة يف أسووا السو األساسوية ،واخليوا ات
السياسووا ية املتاحووة لتحقيووق منووو شووامل و نميووة مسووتدامة قووائمني ع ووى الس و
األساسية
-4

اسووتعرا جهووود األونكتوواد يف سووبيل عزيووز إنتووا الس و األساسووية يف الب وودان
الناميووة املعتموودة ع ووى ووك الس و وحتسووني األموون الغوواائي والقوود ة التنافسووية
ل صاد ات يف ضوء أهدا التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015

 -5اعتماد قرير الجتماع
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جيم -نتائج الجتماع
 -41ا ف ووق اجتم وواع اخل و وداء املتع وودد الس وونوات ،يف ج س ووت ،العام ووة اخلتامي ووة املعقو ووودة يف 22
نيسان/أبريل  ،2016ع ى أن يتوىل الرئيس خيال املناقسات انظر الفصل األول .

دال -اعتماد تقرير الجتماع

البند  5من جدول األعمال

 -42يف اجل سة العامة اخلتامية أيضا ،أان اجتمواع اخلوداء املتعودد السونوات لنائبوة الورئيس  -املقور ة
بين قوم ،حتس إشرا الرئيس ،بوض التقرير يف يغت ،النهائية بعد اختتام الجتماع.
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المرفق
الحضور*
-1

حضر الدو ة ممم و الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أةامهاص

إثيوبيا
إكوادو
باكستان
بو وندي
بولندا
ساد
ونس
اجلزائر
جز البهاما
مجهو ية أفريقيا الوسطى
السنغال
شي ي
-2

الصني
كندا
كوت ديفوا
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
دولة ف سطني

-3

وكانس املنظمات احلكومية الدولية التالية ممم ة يف الدو ةص
الصندو املسرت ل س األساسية
أمانة الكومنول
الحتاد األو ويب
املنظمة الدولية ل كاكاو
املنظمة الدولية ل فرانكوفونية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي
منظمة التعاون احسقمي
مركز اجلنوب

__________

*
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وت ني ،انظو و وور الوثيق و و ووة
تضو و وومن قائمو و ووة احلضو و ووو هو و وواه املسو و وواكني .ولقط و و ووقع ع و و ووى قائمو و ووة املسو و وواكني املسو و و َّ
 TD/B/C.I/MEM.2/INF.8.
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-4

وكانس أجهزة األمم املتحدة وهيعا ا وبراجمها التالية ممم ة يف الدو ةص
مركز التتا ة الدولية
برنامج األمم املتحدة ل بيعة
ا فاقية األمم املتحدة احطا ية بسين غ املنا

-5

وكانس الوكالت املتخصصة واملنظمات املر بطة ا التالية مممَّ ة يف الدو ةص
منظمة األهاية والز اعة لدمم املتحدة
منظمة العمل الدولية
منظمة السياحة العاملية

-6

وكانس املنظمات ه احلكومية التالية ممم ة يف الدو ةص

الفعة العامةص
البتكا ات والسبكات احمنائية
املعهد الدو ل تنمية املستدامة
السبكة الدولية لتوحيد شهادات التع يم العا
شبكة العامل المال
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