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مقدمة
ُعقدت يف قصر األمم جبنيف يف يويتورا ،يوومي  12و 13تشورين األول/أكتووبر ،2017
الوودواة التايووعة لجتموواع ا وتاء املتعوودد التوونوات بشووة التوويا األيايووية والتنميووة ،الووي صوودا هبووا
تكييف يف الدواة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة ليتجااة والتنمية املعقودة يف متوز/يوليه .*2016

أولا -موجز من إعداد الرئيس
ألف -البياانت الفتتاحية
 -1أشوواات انئب وة األمووني العوواو لتونكتوواد ،يف بيا وا الفتتوواحي ،إىل املشوواكل الووي واج ت ووا
البيوودا الناميووة املعتم ودة عيووى التوويا األيايووية من و ال فووا ال و ص حصوول يف أيووعاا الت وويا
األياي ووية يف ع وواو  ،2011م وون حيو و التح وووينت م وون اإليو ورادات العام ووة إىل م ووداويل صو و اا
امل وزااعني .وأضووافن أ التووةاد التووي ال و ص ينطوووص عييووه تقيووب أيووعاا التوويا األيايووية عيووى
البيودا واأليوور املعيشووية إمنووا يبو ىوني موود احلاجوة إىل التنويووا القتصووادص وإحوودا تنميووة صووناعية.
وتكتتي مصادا الطاقة املتجددة أمهية لتقييص انبعااثت اثين أكتويد الكربوو  ،ومون مث املتوامهة
يف التخفيووف موون تاثا ت وود املنووا  .وميكوون أ تتو م الطاقووة ا ضوراء بوودواها يف إحوودا التحووول
اهليكيي ،إذ من شة ذلك أ يتيح ليبيدا النامية بناء هياكل أيايية ليطاقة تكو أكثور مرونوةا
ول مركزيةا من تيك املرتبطة ابلوقود األحفواص.

ابء -التطر ررورات األور رردة والتحر رردأت اجلدير رردة ا أس ر رواا السر ررلع األساسر ررية واخلير ررارات
السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على السلع األساسية
(البند  3من جدول األعمال)

حملة عامة
 -2قو و ىدمن أمان ووة األونكت وواد وايق ووة املعيوم ووات األياي ووية وه ووو بعنو ووا "التط ووواات األو وودة
والتح وودايت اقدي وودة يف أيو وواي الت وويا األياي ووية وا ي ووااات املتاح ووة عي ووى مت ووتو التياي ووات
لتحقيق منو شامل وتنمية متتدامة قائمني عيى التيا األيايية" (.)TD/B/C.I/MEM.2/38
 -3وإذا كووا ال وواه العوواو حنووو صووعود أيووعاا التوويا األيايووية الو ص بوودأ يف عوواو  2016قوود
توقف يف مطيا عاو  ،2017فقود أه ورت فوراد أيوواي التويا األيايوية منطوا متباينوا يف النصوف
األول من عاو  .2017فرغم تراجا مجيا املؤشرات الفرعية ملؤشر األونكتاد لتيعاا اإلمسية ليتيا
األيايية غد النفطية يف الفرتة بني كانو الثاين/يناير وحزيرا /يونيه  ،2017حتتنن أيعاا املعاد
وا ام ووات والفي وزات يف الرب ووا الثال و م وون ع وواو  .2017وك ووا ف ووائل الع وور كب وودا ج وودا ابلنت ووبة
ليكاكوواو والتووكر والزيوووت النباتيووة والفحووم والوونف ا وواو .وبوجووه عواو ،لوويس هنووام موون يوورجح عووودة
أيعاا التيا األيايية ،يف املتتقبل القريب ،إىل متتوايت ال اوة الي بي ت ا يف عاو .2011
__________
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 -4ويويىطن أمانوة األونكتواد الضووء أيضوا عيوى العنقوة القويوة القائمووة بوني أيوعاا التويا األيايووية
والنمووو القتصووادص يف البيوودا الناميووة ،وعيووى الوودوا الرئيتووي ال و ص تضووطيا بووه الصووني موون حي و ليب ووا
عيى التيا األيايية ،وعيى الدوا املتزايد األمهية ال ص اكتتبته مصادا الطاقة املتجددة.
 -5ولوحظوون ا وون توص وويات عيووى ص ووعيد التياي ووات ،هووي( :أ) ينب ووي ليبي وودا اعتم وواد
التحوليوة حلمايوة امليزانيوات
ييايات ماليوة معاكتوة ليودواات القتصوادية واليجووء إىل املودورات ى
العامة من تاثا تقيب األيعاا؛ (ب) وينب ي ليبيدا التقييل من تاثا التقيبات من ونل أدوات
إدااة املخالر (يف األجل القصد) والتنويا (يف األجل الطويول)؛ (ج) وينب وي ليبيودا الشوروع يف
تطوير مصادا الطاقة املتتدامة.
املعادن واخلامات والفلزات
 -6داات مناقشو ووات احملو وواواين الو ووي تناولو وون موضو وووع املعو وواد وا امو ووات والفي و وزات حو ووول
ال اهات األودة عيى صعيد األيوواي واأليوعاا وحوول اركا وا ،فضونا عون ااثاثا املرتتبوة عيوى
البيوودا املعتموودة عيووى التوويا األيايووية .وأشوواا بعوول احملوواواين إىل أ أيووعاا املعوواد والفي وزات
وا امات بدأت تتعاىف يف عاو  ،2016بعد عدة ينوات من اهلبوط .ومثة متةلة ائيتوية تكمون
يف معرفة ما إذا كانن تيك الزايدات يف األيعاا تشكل انعكاي ا حقيقي ا لن واه أو جمورد انتعوا
مؤقوون .وبو ىوني بعوول احملوواواين أ العديوود موون العواموول يووامهن يف حوودو ال وزايدات األووودة يف
أيعاا املعاد والفيزات وا امات .ومن ه ه العوامل وجوود ليوب قووص مودفوعا بتحتوني بياوات
القتصوواد الكيووي يف بيوودا ائيتووية والعواموول التكنولوجيووة ،مثوول اليووتثمااات الكبوودة الووي وورص
توهيف ا يف قطاع التيااات الك رابئية .مث إ هروف العر  ،مثل زايدة حالت نضووب منواجم
الزن ووك املوج ووودة وتعط وول اإلم وودادات ابلنح وواا بت ووبب اإلض و وراابت يف بي وودا مص ووداة ائيت ووية،
ي ووامهن ه ووي األوو وور يف التط ووواات األو وودة عيو ووى مت ووتو األي ووعاا .وكو ووا ت وودين متو ووتوايت
املخزوانت عامنا تور متاهم يف ااتفاع األيعاا.
 -7وق ىدو أحد احملاواين دااية حالة عن حظر صاداات وواو النيكول مون إندونيتويا ابعتبواا
ذلووك موون التيايووة التجاايووة ليبيوود ليتشووجيا عيووى تطوووير القووداة عيووى النوودماج يف هو ه الصووناعة
عيو ووى الصو ووعيد احمليو ووي وتعزيو ووز زايدة القيمو ووة املضو ووافة يف قطو وواع النيكو وول .وقو وود حقو ووق ه و و ا احلظو وور
ليصوواداات بعوول النتووائج ،لكوون ل يبوودو أنووه قابوول ليتطبيووق يف بيوودا ويوويا أيايووية أووور وأ
عوامل مرتبطة ابلقطاع هي الي كانن حامسة يف فعالية اإلجراء.
 -8وأشوواا احملوواواو وأحوود الوفووود إىل ااثاثا التوويبية املرتتبووة عوون شوودة تقيووب األيووعاا عيووى
البي وودا النامي ووة املعتم وودة عي ووى الت وويا األياي ووية .ولحو و بع وول احمل وواواين واملش ووااكني أن ووه ك ووا
ابإلمك ووا أ ي ووؤدص التزاي وود املت ووتمر يف حج ووم أيو وواي الت وويا األياي ووية و اده ووا إىل مزي وود م وون
املضوواابة الووي تزيوود بوودواها موون التقيووب عيووى أيوواا مرتكوزات التوووي ،وأ موون الضوورواص معاقووة
العواموول الووي تتتووبب يف التقيبووات القصووو يف األيووعاا ويف اوووتنلت األي وواي .ولح و أحوود
املش و ووااكني أ تقيب و ووات أي و ووعاا الت و وويا األياي و ووية جعي و وون ا و وواذ القو و ورااات املتعيق و ووة ابلتخط و ووي
واليتثماا أمرا صعبا ويببن ض ولا اقتصادية عيى مجيا املتتوايت مون املووازانت العموميوة إىل
ص و اا امل وزااعني يف البيوودا الناميووة املعتموودة عيووى التوويا األيايووية .وأشوواا منوودوب تووور وأحوود
املشووااكني إىل أنووه موون غوود املوورجح أ تفووي تقيبووات أيووعاا التوويا األيايووية وأنووه موون الصووعب
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ضووبط ا .ومثووة حتو يود ائيتووي عيووى صووعيد التيايووات ابلنتووبة ليبيوودا الناميووة املعتموودة عيووى التوويا
األياي ووية يكم وون يف إ وواد الت ووبل ال ووي مت ىك وون م وون في ووف تاثا تقي ووب األي ووعاا وإدااة املخ ووالر
املصوواحبة هل و ا التقيووب .فعيووى املوود القصوود ،لمكووا األدوات املاليووة ،ووا في ووا تليووات التووةمني
وأدوات التحو ىووط ،أ تتوواعد يف احلوود موون املخووالر النامجووة عوون تقيووب األيووعاا .ولح و بعوول
املن وودوبني واملش ووااكني أ مث و وة ت وودبد واع وود أكث وور م وون غ ووده عي ووى امل وود الطوي وول لفص وول التنمي ووة
القتصادية عن تقيبات أيعاا التيا األيايية هو التنويا القتصادص.
 -9وأشوواا منوودوب تووور وأحوود املشووااكني إىل أنووه موون األمهيووة كووا ابلنتووبة ليبيوودا الناميووة
املعتم وودة عي ووى الت وويا األياي ووية زايدة القيم ووة املض ووافة احمليي ووة ليخام ووات واملع وواد  .ولح و أح وود
املنوودوبني أ حظوور تصوودير وامووات النيكوول قوود ُج و ىدد يف مطيووا عوواو  2017هل و ا ال وور  ،وهووو
موا يووتز أمهيوة مواصووية التوعي لتحقيووق منووافا اايوة عيووى الوجوه األكموول يف يوياي اق ووود لتنفيو
التانمج اإلمنائي الولين ومتاشيا ما أهداف التنمية املتتدامة.
 -10وأ ىكد بعل املشااكني أمهية التصنيا والتنويا ابلنتبة ليبيدا النامية املعتمدة عيى التيا
األياي ووية .ولح و مش وواام تو وور أ احلكوم ووات وح وودها ل تت ووتطيا حتقي ووق التص وونيا والتنوي ووا.
فن بد من ب ل ج ود متضافرة لبنواء شوراكات بوني القطواعني العواو وا واا حلشود اليوتثمااات
النزمووة ودفووا عمييووة إعووادة اهليكيووة القتصووادية قوودم ا .وأشوواا بعوول املشووااكني إىل أ التنويووا قوود
يتخو و أش ووكالا خمتيف ووة وأ عي ووى ك وول بي وود معتم وود عي ووى الت وويا األياي ووية أ وود اليو ورتاتيجية
األنتب له .ولح أحد احملاواين أ الندماج األفقي موا هوو إل واحودا مون األيواليب العديودة
ليتنويا ،وأ ما من أييوب من أياليب التنويا إل ويتطيب دااية متةنية قبل اعتماده.
الزراعة
 -11افتُتحو وون جيتو ووة املناقشو ووة ،الو ووي تو وووىل إداا و ووا مو وودير مركو ووز البحو ووو األفريقيو ووة بشو ووة
مؤيتووات األعمووال والتنميووة القتصووادية التووابا قامع ووة غوورب ايووكتيندا ،بعوورو ق و ىدم ا وب وود
اقتصادص من شعبة التجااة واأليواي نظمة األمم املتحودة لتغ يوة والزااعوة ،ووكييوة ائويس بعثوة
إك ووادوا لوود املميكووة املتحوودة لتيطانيووا العظمووى وتيرلنوودا الشوومالية ،واملتتشوواا ليشووؤو البيايووة
والشريك لنادص الكاكاو ،أعقبت ا مناقشة تفاعيية.
 -12وأوض ووح أح وود احمل وواواين التوقع ووات التو ووقية متوي ووطة امل وود ابلنت ووبة لتيو وواي الزااعي ووة
ليفرتة  .2026-2017وبيىنن أهم أاقاو ه ه التوقعات ما ييي( :أ) ب ء منو الطيب ،فيما عدا
مووا ووص احلييووب والتووكر والزيوووت؛ (ب) قيووة مصووادا الطيووب ليووتبدال الصووني وأن وواع الوقووود
األحيووائي؛ (ج) حتتووني العوائوود ابعتبووااه احملوورم الرئيت وي لنمووو اإلنتوواج؛ (د) وجووود متووائل م مووة
متعيق ووة ابلي ووتدامة ،ل ي وويما ف وويم ووص اي ووت نم الف وورد م وون الت ووعرات احلرااي ووة والتوتين ووات يف
منووالق لزاء تفوواوت النمووو يف نُظُووم إنتوواج ال و اء؛ (ا) بيوووي األيووعاا احلقيقيووة متووتو األيووعاا
احلالية أو أقل.
 -13واىك ووزت متح وواواة أو وور عي ووى املت ووتجدات األو وودة يف قط وواع الكاك وواو ،منحظ و وةا أ
البي وودا املوقىع ووة عي ووى التفاقي ووة الدولي ووة ليكاك وواو لع وواو  2010ب و و لن يف ع وواو  2017ج ووودا
ييايووية وفنيووة ملعاقووة الحنووداا يف أيووعاا الكاكوواو ،وهووي اق ووود الووي ىتوجوون بتقوود مقرتحووات
إلعووادة صووياغة التفوواي .وتشوومل العناصوور الرئيتووية لرزمووة اإلصوونا اإلنتوواج املتووتداو ليكاكوواو
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وتنويووا مصووادا الوودول وتعزيووز اليووت نم احمليووي وشووفافية القطوواع وزايدة قوووة املوزااعني التفاوضووية
وحتتني ف م عميية تش ىكل أيعاا الكاكاو والتنتيق القطاعي األقو  .وقودمن ليحاضورين ربوة
إكوادوا ،وبيىنن أ املنتجوني احملييوني ايوتفادوا وا ييوي( :أ) إدووال حتتوينات تقنيوة عيوى املوزااع،
يف إلوواا ب ورانمج لتفعيوول قطوواع الو ُوا والكاكوواو النوواعم أو املعطىوور؛ (ب) وتشووجيا امل وزااعني عيووى
املشووااكة يف التجووااة املنصووفة والزااعووة العضوووية وشو ادات املنشووة وحيوودة املصوودا؛ (ج) والن ووو
جبمعيات املنتجني الص دة.
 -14وضرب ااوا تور مثال شركة من القطاع ا اا ليتدليل عيى أ التصال املباشور بوني
معاقي مادة الكاكاو واملنتجني كفيل بنقل املزااعني من وضا املتقبيني لتيوعاا ابقميوة وأيوواي
حتول يف النظرة
قابية لنيتبدال إىل وضا صانعي أيعاا الكاكاو الناعم .ويقتضي ذلك إحدا ى
إىل األمو وووا :فامل تو ووت يكو يف حاجو ووة إىل معرفو ووة األيو ووباب الو ووي عي و ووم يو وودفعو مبو ووال أكو ووت
ليكاكوواو؛ واملزااعووو يف حاجووة إىل اعتموواد اايووات صووحيحة يف جمووال اإلنتوواج؛ واملؤيتووات يف
حاجة إىل إاتحة التدايب املنايب والتثقيف وإنفاذ القوانني.
 -15وشوودد أحوود املنوودوبني عيووى أ الفرتاضووات املتعيقووة يووعاا الزيوووت الووي ايووتندت إلي ووا
توقعووات منظمووة التعوواو والتنميووة يف امليوودا القتصووادص ومنظمووة األغ يووة والزااعووة بشووة التوويا
األيايووية الزااعيووة ميكوون أ تكووو واقعيووة .ويف معوور الوورد عيووى ي وؤال لرحووه منوودوب تو وور،
أوضحن أمانة األونكتاد أ مؤشر األونكتاد لتيعاا اإلمسية ليتيا األيايية غد النفطية يقوو
عيى بياانت وضعن ليمنحظة وليس عيى تنبؤات .وشودد أحود املشوااكني عيوى أ احلكوموات
ينب ي هلا الرتكيز بصواة أكت عيى إدااة املخالر بدل الرتكيز عيى التنبؤ ابأليعاا.
 -16وايتفتوور بعوول املشووااكني عوون اقوانووب احملووددة الووي تنطوووص عيي ووا ربووة شووركة القطوواع
ا اا .وادا عيى ه ا اليتفتاا ،أفاد احملاوا أ ااية الشركة ميكن أ تكو قابية لنقي ا إىل
ييا أيايية أور  ،ل ييما يف قطاعات ميكن حتديدها عيى الوجه األكمل وابلنتوبة ملنتجوات
الا .ولح أ الشركة ليس هلا نشاط يف كووت ديفوواا
ليتن حيوية ليت نم اإلنتا  ،مثل ُ
ول يف غاان بتبب صعوابت يف تعقب متاا منتوج حبوب الكاكاو من أبواب املوزااع إىل مووان
ه ه البيدا  .وأجرت الشركة بنفت ا عمييات الوتبواا والرصود املتوتقية لضوما إمكانيوة تعقوب
متاا املنتوج بصواة كامية.
الطاقة
 -17اىكووزت املناقشووة الووي تناولون موضوووع الطاقووة عيووى التطووواات األووودة احلاصووية يف أيوواي
الطاق ووة العاملي ووة ،والعنق ووة ب ووني احلص ووول عي ووى الطاق ووة والتنمي ووة املت ووتدامة ودوا مص ووادا الطاق ووة
املتجددة يف يياي ت د املنا .
 -18وأشاا أحد احملاواين إىل أ ا فا أيوعاا الونف يف عواو  2014يوببه ااتفواع العور
موون الوونف الصووخرص ووجووود خمووزوانت كبوودة .وا ووا أد فوويل اإلنتوواج موون قبوول املنتجووني موون
داووول منظمووة البيوودا املصووداة ليوونف وموون وااج ووا إىل حتقيووق ايووتقراا يف أيووعاا الوونف ا وواو،
لكنووه ي يووؤد إىل ااتفوواع متواصوول يف األيووعاا أل منتجووني توورين عموودوا إىل زايدة اإلنتوواج .مث إ
تقيوويص تكوواليف إنتوواج الوونف الصووخرص بتووبب التقوودو التكنولوووجي قوود اووول دو ااتفوواع أيووعاا
التويوا يف ايوت نل ال واز الصوخرص أيضوا إىل
النف ااتفاعا كبدا يف املتتقبل القريوب .وقود أد
ى
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بقوواء أيووعاا ال وواز الطبيعووي منخفضووة ابيووتمراا يف أمريكووا الشوومالية ،يف حووني كووا األاوور عي ووى
أيووعاا ال وواز يف منووالق أووور غوود متجووانس بتووبب عوودو ت وراب أي وواي ال وواز الطبيعووي .وأدت
أوجووه التطوووا التكنولوووجي وتطوووير البنيووة التحتيووة إىل ااتفوواع حجووم النقوول البحوورص لي وواز الطبيعووي
املتال ،وهو ما قد يتمح بفتح األيواي لي از الطبيعي يف منالق ليس في ا أانبيب التوصيل.
 -19وشدد متحاوا تور عيى أ البيدا الناميوة املعتمودة عيوى التويا األيايوية لكوي تكوو
أقل ُعرضة لتقيبات األيواي ويتتىن هلا ضما اليتدامة القتصادية ،يتعني عيي ا اليوتثماا يف
تنويا إنتاج ا و اا ا معا .وإحد التبل ليقياو ب لك تكمن يف إعادة تدوير املوااد املتةتيوة مون
التيا األيايية عيى القطاعات األور  .واحلصول عيى مصادا الطاقة املتجددة أمور حيووص يف
تش يل تكنولوجيات اإلنتاج املتتدامة.
 -20وأليا أحد احملاواين عيى ربة التن ال خبصوا توليود الطاقوة الشمتوية الوي يواعدت
عيى توييا فرا احلصول عيى الطاقة دو الرب ابلشبكة ،ل ييما يف املنالق الريفية .ولحو
اوواوا تووور أ ال وواز األحيووائي يتوويح يف ت مع وا إمكانيووة تقيوويص النفوواايت وتوووفد الطاقووة لش و
اليتعمالت ،ا في ا الط ي واإلضاءة والتتيد.
 -21ولح و بعوول املنوودوبني واحملوواواين أ احلصووول عيووى الطاقووة عنصوور حيوووص موون عناصوور
التنمي ووة املت ووتدامة م وون منظ وووا اهل وودف  7م وون أه ووداف التنمي ووة املت ووتدامة ،ال و ص يرم ووي إىل بي وووي
إمكانية حصول اقميا عيى ودمات الطاقة امليتوواة التكيفوة واملواووي هبوا واملتوتدامة والعصورية.
ويف ه ا التياي ،تضطيا مصادا الطاقة املتجددة بدوا حايم.
 -22ولحو و أح وود املن وودوبني أ بو وواقي إنت وواج ال وواز األحي ووائي ميك وون يف بع وول احل ووالت أ
يتووتخدو ،عيووى يووبيل املنفعووة الفرعيووة ،يف التووماد .وتويوويا فوورا احلصووول عيووى مصووادا الطاقووة
املتتدامة ضرواص أيضا ألغرا التصنيا واعتماد التكنولوجيا املطيوبة يف البيدا النامية .ولح
بعوول املنوودوبني واحملوواواين أنووه لكووي يتتووىن زايدة تعزيووز فوورا احلصووول عيووى الطاقووة يف البيوودا
النامية ،ل بد أ يكو اإللاا التنظيمي داعم ا لتوليد الطاقة من املصادا املتجددة .و ا يكتتي
أمهية أيض ا وجود تعاو دويل وقيوادة داعموة .وينب وي أ تكوو املشواايا الوي يوب تكنولوجيوات
الطاقة املتجددة اقديدة يف البيدا النامية شامية لاتحت ا فرا عمل ليتكا احملييني والتدايب
عيى أعمال الصيانة وتش يل املعدات.
 -23وأشوواا بعوول املنوودوبني واحملوواواين إىل الصووية بووني تشووكيية مصووادا الطاقووة العامليووة وت وود
املنووا  .وعيووى وجووه ا صوووا ،تضووطيا مصووادا الطاقووة املتجووددة بوودوا ائيتووي يف يووياي اتفوواي
ابايووس .ومثووة حتو ىوول وورص بوووتدة م هيووة :فمصووادا الطاقووة املتجووددة تش و د منوووا متتووااع ا بفضوول
البتك ووااات التكنولوجي ووة ،وه ووا ه ووو القط وواع يت ووتقطب اي ووتثمااات كب وودة بت ووبب تلي ووات ال وودعم
التيايية واملالية الي رص العمل هبا والتخفيضات الكبدة يف التكيفة ا أكتب مصادا الطاقوة
املتجووددة القووداة عيووى التنووافس لزاء أصووناف الوقووود األحفووواص .وشوودد أحوود احملوواواين عيووى أ
املفاضووية الووي كانوون قائمووة بووني مصووادا الطاقووة الرويصووة لكن ووا ميواووة ومصووادا الطاقووة املكيفووة
لكن ا نظيفوة ككيون بتورعة .وقطواع صوناعة التويااات مثوال توور حيو يتوقوا أ اود حت ىوول
كبد حنو التيااات الك رابئية يف املتتقبل القريب.
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جيم -العتماد على السلع األساسية وأهداف التنمية املستدامة
(البند  4من جدول األعمال)

مسررا ة السررلع األساسررية األوليررة ا التجررارة والتنميررة املسررتدامةر ا ليررات واخليررارات علررى
صعيد السياسات
 -24ق ىدمن أمانة األونكتاد داايت ا بعنوا حالة العتماد عيى التيا األيايية  .2016وبعد
تعريووف العتموواد عيووى التوويا األيايووية وتقوود بعوول املؤشورات الرئيتووية الوواادة يف هو ا اإلصووداا،
أب وورزت األمان ووة أ معظ ووم البي وودا النامي ووة هي وون معتم وودة عي ووى الت وويا األياي ووية يف ع وواو ،2016
وأ أكثر من  80يف املائة من أقل البيدا منوا ل تزال معتمدة عيى التيا األيايية.
 -25مث قو و ىدمن األمان ووة م و و كرة معيوم ووات أياي ووية بعنو ووا "العتم وواد عي ووى الت وويا األياي ووية
وأهووداف التنميووة املتووتدامة" ( ،)TD/B/C.I/MEM.2/37أبوورزت في ووا الفوورا املمكنووة املرتبطووة بقطوواع
التيا األيايية ،إذا ما أُحتن إدااته .وذُكر من هو ه الفورا عيوى وجوه ا صووا الفورا النامجوة
عوون ااتفوواع عائوودات التصوودير والتنويووا القووائم عيووى التوويا األيايووية والوورواب اإلمنائيووة ذات األمهيووة.
ويف الواقووا ،ف وال العتموواد عيووى التوويا األيايووية كووا مرتابط وا يوويبا مووا التنميووة البش ورية يف البيوودا
الناميووة املعتموودة عيووى التوويا األيايووية .والعتموواد عيووى التوويا األيايووية أموور معيووق ليتنميووة ،ف ووو
يعموول عميووه موون ووونل ش و عواموول التووةاد ووا يف ذلووك ااثاثا الضووااة النامجووة عوون شووروط التبووادل
التجااص ،والتحدايت املالية والنقدية وشبكات القتصاد اقزئوي ،وهوو موا يوؤدص إىل متوتوايت فقور
يف البيوودا الناميووة املعتموودة عيووى التوويا األيايووية أعيووى من ووا يف البيوودا الناميووة األووور  .ويتطيووب
األمر اعتمواد ييتوية مون اإلجوراءات التيايوية ليت يوب عيوى هو ه التحودايت ،مثول احلود مون تبو ير
األغ يووة ،وتتووخد مصووادا الطاقووة املتجووددة وزايدة فوورا احلصووول عيووى الطاقووة ،وإضووافة القيمووة إىل
التيا األيايية ،وتعزيز إنتاج التيا األيايية وايت نك ا بصواة مطردة.

العوامل احملرىكة لقطاع التيا األيايية واألمن ال ائي

 -26عر أحد املمثيني من ا تما املدين التبل الكفييوة بتتوريا إزواز اهلودف  2مون أهوداف
التنمية املتتدامة ،وذلك بتحتني النُظم ال ائية احملييوة وينيول اإلموداد العامليوة .وينب وي أ يكوو
اليتش وراف الي ورتاتيجي أي وواا العم وول ،أص ض وورواة وض ووا خمط و ملعطي ووات احلاض وور واملت ووتقبل،
فضنا عن توقا التطواات املتتقبيية ووقن حدوا ا ب ية إ اد بدائل ليوضوا الوراهن .ويتطيوب ذلوك
احلرا عيى مراعاة ضرواة العمل يف هل تزايد الت ديدات عيى األمن ال ائي العاملي.
 -27وموون هو ا املنظوووا ،قو ىدمن إحوود احملوواواين حتيووينا ليورتاتيجية مج وايووة لو الدميقراليووة
الشعبية بشة األمون ال و ائي .ويويىطن الضووء عيوى ال واايت واألنشوطة الرئيتوية املقوراة يف إلواا
ا طة ا متية الثامنة ليتنمية الولنية والجتماعية  -القتصوادية ليفورتة  2020-2016واىكوزت
حتديدا عيى تنفي املشروع حتن إشراف قنة التنتيق الولنية.
 -28وق ىدو أحد احملاواين من منظمة األغ ية والزااعة عرضا عن حالة األمن ال و ائي والت يوة
يف العاي ،ايتنادا إىل أاقاو عن عاو  .2017وذكر احملاوا أ ا اعة يف العواي ،وبعود تراجوا لفورتة
مطولووة ،بوودأت تظ وور جمووددا عيووى مووا يبوودو ،إذ ميوووت شووخص موون كوول تتووعة أشووخاا اب اعووة.
ى
فالص ووابة األلف ووال بت وووء الت ي ووة امل ووزمن ل تو وزال حت وود يف البي وودا النامي ووة ،بينم ووا يش و د مع وودل
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الت وومنة ب ووني الب ووال ني زايدة يف مجي ووا املن ووالق .ويع ووز التق وودو املتب ووال إىل عوام وول ائيت ووية ه ووي
النزاعات وت د املنوا والتبوالؤ القتصوادص .وينب وي إعطواء األولويوة ملعاقوة متوةلة األمون ال و ائي
ويوووء الت يووة يف األوضوواع املتووةارة ابلنزاعووات ،وموون مث يقتضووي املتووعى الرامووي إىل القضوواء عيووى
ا اعة ويوء الت ية حبيول عاو  2030إعادة التفكد يف يبل حل النزاعات.
 -29وحتوود ثوول ملنظمووة حكوميووة دوليووة عوون األاوور التووي ملووا يقوودو يف البيوودا املتقدمووة موون
إعوواانت ليتصوودير ودعووم ايووي عيووى األموون ال و ائي يف البيوودا الناميووة .وأشوواا ثوول ملنظمووة غوود
حكومية إىل التحدايت بشة تقايم ال اء عيى حنو أكثر إنصافا.
 -30وشوودد أحوود املنوودوبني عيووى ضوورواة التمييووز فيمووا بووني البيوودا الناميووة املعتموودة عيووى التوويا
األيايية واإلقراا ابلفوااي بني البيدا لد احلدي عن العنقوة التويبية بوني العتمواد عيوى التويا
األيايية والتنمية البشرية .وأشاا مندوب تور إىل أار املنازعات عيى األااضي عيى األمن ال و ائي
احمليووي يف فيتووطني .وانشوود منوودوب تووور ب و ل ج ووود ل وزايدة الوودعم الووولين ليم وزااعني احملييووني يف
أفريقيا .وأحاط منودوب توور عيموا أيضوا آبليوة الحتيوالي الطواان مون األاز يف جنووب شوري تيويا
ابعتبااها مثالا عيى التصدص ملخالر األمن ال ائي عيى املتتو اإلقييمي.

العوامل احملرىكة لقطاع التيا األيايية واألمن الطاقوص

 -31قدمن ااواة من اتفاقية األمم املتحدة اإللااية بشة ت د املنا عرضا عن العنقة بني
العتموواد عيووى الت وويا األيايووية وتنفي و إج وراءات التخفي ووف يف يووياي اتف وواي ابايووس .وذ ىك وورت
ابألحكوواو الرئيتووية بشووة توودابد التصوودص والتجووااة يف إلوواا التفاقيووة اإللاايووة وبروتوكووول كيوتووو
واتفوواي ابايووس وقو ىدمن حملووة عامووة عوون أهووم القطاعووات املتووةارة .وأاتحوون التفاقيووة اإللاايووة فرصوا
ليبي وودا الناميو ووة الت وواعية إىل تقيو وويم ومعاق ووة تاثا إج و وراءات التخفي ووف وبيىنو وون التح وودايت الو ووي
تواج ا يف ه ا الشة .
 -32وألي ووا ا وواوا تو وور عي ووى رب ووة اقزائ وور خبص وووا قط وواع الطاق ووة وحتقي ووق اهل وودف  7م وون
أهداف التنمية املتتدامة بشة األمن الطاقوص .ويف معر إعادة كيد أمهيوة الوقوود األحفوواص
لنقتصاد اقزائرص ،شرا اإللاا القانوين املعمول به يف قطاع الطاقة وشدد عيى الطموحات الوي
تتطي ووا إلي ووا اإلص وونحات األو وودة .وش وودد أيض و وا عي ووى اق ووود ال ووي تب و و ل يف اقزائ وور لرتش وويد
ايتخداو الطاقة وضما إنتاج وايت نم الوقود األحفواص عيى حنو متتداو.
اخليررارات املتاحررة للبلرردان الناميررة املعتمرردة علررى السررلع األساسررية علررى صررعيد السياسررات
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 2030

إضافة القيمة وإدااة املوااد الطبيعية
 -33انقش فريق ااواين من اناة أعضاء جوانب إدااة املوااد الطبيعية يف يبيل حتقيوق أهوداف
التنميووة املتووتدامة ،وهووي تنميووة اأا املووال البشوورص ،والتفوواو عيووى عقووود منصووفة يف جمووال الوونف
والتعدين ،والت يب عيى العراقيل يف التجااة وايت نل الفرا الي تتيح ا ينيل القيمة العاملية.
 -34واتفووق احملوواواو عيووى أ بنوواء القووداات متووةلة يف غايووة األمهيووة لتحقيووق مكايووب موون
قطوواع التوويا األيايووية .ويويى أحوود احملوواواين الضوووء عيووى اق ووود الووي بو لت ا التوون ال يف جمووال
GE.17-20037
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بنواء القووداات لتطوووير الطاقوة الشمتووية املتجووددة ابعتبااهوا ويوويية لتقيوويص العتمواد عيووى الوونف .
فمثنا ،أد التعاو ما أملانيا ،بوصوف ا بيودا ماحنو ا ،يف تقود التودايب لو وص املصويحة إىل تنميوة
م ووااا م .ومسووح إدااج موواد جديوودة بشووة الطاقووة يف املنوواهج اقامعيووة لاتحووة التوودايب لعوودد كبوود موون
األشخاا .ونتيجة ل لك ،يجين التن ال زايدة مطردة يف عدد فرا العمل يف قطاع الطاقة.
 -35وشو وودد او وواوا توو وور عيو ووى احلاجو ووة إىل بنو وواء القو ووداات يف جمو ووال التفو وواو عيو ووى عقو ووود
النف /التعدين لكي يوتمكن أصوحاب املووااد مون احلصوول عيوى مزيود مون املكايوب مون القطواع.
ويووي الضوووء عيووى عوودد موون التحوودايت الووي تواجووه البيوودا الناميووة ،مثوول قصوووا القووداة عيووى
التف و وواو عي و ووى العق و ووود وإنفاذه و ووا ،وع و وودو التناي و ووق يف املعيوم و ووات ،والفت و وواد وض و ووعف اوات و ووب
وشجا احلكومات عيى مجية أموا من ا ياوة هوروف مواتيوة ليوقووف يف وجوه الفتواد
املفاوضني ،ى
واصد تنفي العقود بعد التفاو عيي ا بنجاا.
التووبُل الكفييووة جبعوول ص و اا امل وزااعني منوودجمني بصووواة
 -36وي ويى اوواوا تووور الضوووء عيووى ُ
أفض وول يف يني وول القيم ووة العاملي ووة .وابلي ووتعانة ث ووال ال و ُوا م وون إايوبي ووا ،أب وورز احمل وواوا أ وج ووود
معيومووات جيوودة عوون التوووي ووجووود مرافووق ائتمانيووة جيوودة ومرافووق النقوول ومواءمووة احل وواجز غوود
التجاايووة والتوودابد غوود التجاايووة موون شووةنه أ يعووزز مشووااكة ص و اا امل وزااعني يف ينيوول القيمووة
العامليوة .ولمكوا الاتقوواء بتيتوية قيمووة منتجوات مطيوبوة ذات نوعيووة عاليوة موون موزااعني صو اا
وجا
وك ا تبادل التويا األيايوية أ يتواهم يف حتتوني النوعيوة وتقيويص تكواليف املعوامنت .وش ى
احلكومووات عيووى وووو غموواا التوودايب يف املعووايد واليووائح التنظيميووة ليت يووب عيووى العراقيوول الووي
تواج ا يف جمال التجااة.
 -37ولح بعل املندوبني واملشااكني فيما ص تطوير قطاع التيا األيايية والتجوااة أ
يف الصني مثنا ايتفاد املزااعو مون التوجيوه إلضوافة القيموة إىل املنتجوات الزااعيوة؛ وجور تطووير
البني ووة التحتي ووة األياي ووية يف املن ووالق الريفي ووة؛ وج وور اب و ص و اا الفنح ووني ابألي وواي الرئيت ووية؛
وقُ ىدمن املتاعدة ليمزااعني لبيا منتجا م يعاا جيدة .وأشاا أحود املمثيوني مون ا تموا املودين
إىل أ ص و و اا امل و وزااعني ك ووانوا احليق ووة األض ووعف يف التف وواو لنت و وزاع ص ووفقات جي وودة ،وينب ووي
وحدت ص اا املوزااعني يف عودة بيودا
ليمنظمات الدولية أ تشرع يف البح عن مناذج إقييمية ى
ملتاعد م عيى التفاو بصواة أزا .ولح أحد املشوااكني أ ال ُوا يف إايوبيوا ،خبونف معظوم
التوويا األيايووية ،يصوودا إىل بيوودا انميووة ،نظوورا إىل أ نصووف إنتوواج البيوود يتووت يك اييوا ،وهووو
ما يعين أ ه ه التيعة اكتتبن ييتية قيمة ايية وييتية قيمة وااجية.

اثنيا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -38انتخووب اجتموواع ا وتاء املتعوودد التوونوات ،يف جيتووته العامووة الفتتاحيووة املعقووودة يف 12
تشرين األول/أكتوبر  ،2017التيد كموال غوواباا (التوودا ) ائيتوا لوه والتويدة مواااي تديوزا ت.
أملوجول (الفيبني) انئبة ليرئيس  -مقراة.
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ابء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -39أقو وور اجتمو وواع ا و وتاء املتعو وودد التو وونوات ،يف جيتو ووته العامو ووة الفتتاحيو ووة أيض و و ا ،جو وودول
األعمال املؤقون ليودواة بصوي ته الوواادة يف الوايقوة  .TD/B/C.I/MEM.2/36ومون مث ،كوا جودول
األعمال كااثيت:
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقراا جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

التطو ووواات األوو وودة والتحو وودايت اقديو وودة يف أي و وواي التو وويا األيايو ووية ،وا يو ووااات
التياياتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية متتدامة قائمني عيى التيا األيايية

-4

العتماد عيى التيا األيايية وأهداف التنمية املتتدامة

-5

اعتماد تقرير الجتماع

جيم -نتائج الجتماع
 -40اتفق اجتماع ا تاء املتعدد التنوات ،يف جيتته العامة ا تامية املعقوودة يف  13تشورين
األول/أكتوبر  ،2017عيى أ يتوىل الرئيس تيخيص املناقشات (انظر الفصل األول).

دال -اعتماد تقرير الجتماع

(البند  5من جدول األعمال)

 -41يف اقيتة العامة ا تامية أيض ا ،أذ اجتمواع ا وتاء املتعودد التونوات لنائبوة الورئيس  -املقوراة
تقوو ،حتن إشراف الرئيس ،بوضا التقرير يف صي ته الن ائية بعد اوتتاو الجتماع.

GE.17-20037

11

TD/B/C.I/MEM.2/39

املرفق
احلضور*

-1

حضر الدواة ثيو الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أمساؤها:
إايوبيا
إيبانيا
إكوادوا
أملانيا
أوغندا
مج واية إيرا اإلينمية
التازيل
بروانص داا التنو
بواوندص
دولة بوليفيا املتعددة القوميات
اقزائر
مج واية لو الدميقرالية الشعبية
التيفادوا
التودا
شييي

-2

الصني
الفيبني
كندا
كواب
كولومبيا
الكون و
الكوين
كينيا
مايل
مصر
املكتيك
موايشيوا
النمتا
نيبال

وكانن الدولة املراقبة غد العضو التالية ثية يف الدواة:
دولة فيتطني

-3

وكانن املنظمات احلكومية الدولية التالية ثية يف الدواة:
الصندوي املشرتم ليتيا األيايية
منظمة التعاو اإلينمي
مركز اقنوب

-4

وكانن أج زة األمم املتحدة وهياا ا وبراجم ا التالية ثية يف الدواة:
اليجنة القتصادية ألفريقيا
مركز التجااة الدولية
اتفاقية األمم املتحدة اإللااية بشة ت د املنا

__________

*
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-5

وكانن الوكالة املتخصصة التالية ثية يف الدواة:
منظمة األغ ية والزااعة لتمم املتحدة

-6

وكانن املنظمات غد احلكومية التالية ثية يف الدواة:

الفاة العامة:
م نديو العاي
الحتاد الدويل لنقاابت العمال
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