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 مقدمة
لتجواتة واخلودمات اب املعينلجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  ادية عشرةُعقدت الدوتة احل -1

 .2019نيسان/أبريل  16و 15يومي  ، ويسرا ،والتنمية يف قصر األمم يف جنيف

 موجز الرئيس -أولا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

يف  67ة أمهيوة الودوتة، ل  ويما أن شعبة التجاتة الدولية والسولة األ ا ويأكدت مديرة  -2
  .ةالسلة األ ا ي يف املائة من أقل البلدان منواا تعتمد على 80املائة من البلدان النامية و

التحووودايت الوووه يطرح ووووا لألونكتووواد، يف بيااوووا الفتتووواحي،  انئبوووة األموووم العوووا  بّينووو و  -3
ف  ا العتماد  .ة، ابعتبات ذلك حمنة تعاين من ا بلدان انمية عديدةالسلة األ ا يالعتماد على 

ولحظووو  أن  ووو   البلووودان  .جيعووول البلووودان الناميوووة  وووريعة التوووقلر ابلصووودمات وبتقلبوووات األ وووعات
 .القتصاديحترز على مدى العقدين املاضيم تقدماا يُ كر يف طريق التنوية  مل
ودعوو  املشوواتكم إت ا تكشوواك مووا هكوون ااوواذ  موون تووداب  للتصوودي لتقلووب أ ووعات  -4

وأشوواتت إت أن ارجووراءات املمكنووة تشوومل ا ووتخدا  الصووكوا املاليووة القائمووة  .السوولة األ ا ووية
علوووى السووووع، والتوووداب  املاليوووة، وبوتسوووات السووولة األ ا وووية، والتوووقمم، وإداتة املخووواطر املتصووولة 

ويف املدى البعيد، ل هكن للبلدان أن حتّصن نفس ا من اآلاثت السلبية لتقلبوات األ وعات  .ابملناخ
وأفادت أبن األونكتاد بصدد إعداد تقرير عن التفاعول  .إل عن طريق تنوية اقتصاداهتا وسادتاهتا

موووون  بووووم تملوووو  املنوووواخ والعتموووواد علووووى السوووولة األ ا ووووية موووون املقوووورت ا ووووتكمال  يف وقوووو  لحووووق
 .2019 عا 

التطلللورات األ لللسة ق أسلللواأل السللللع األساسلللية والتحلللد ت املطروحلللة وال لللر   -ابء 
  املتاحة ق هذه األسواأل

 من جدول األعمال( 3)البند 

 الزراعة -1 

لوودى تقوودا  وو ا البنوود موون جوودول األعمووال، ا وو عى نكوول عوون أمانووة األونكتوواد النتبووا    -5
التطوووتات األةوو ة والتحوودايت والفوور  يف أ ووواع ، املعنونووة  TD/B/C.I/MEM.2/45إت الوليقووة 

  وقووود  نبووو ة عاموووة عووون اليفا وووات األةووو ة يف أ وووواع السووولة األ ا وووية وعووون السووولة األ ا وووية
 .التوقعات اخلاسة هب   األ واع

مووم الوفوود الوودائم ل حتوواد األفريقووي لوودى مكتووب األوقووّد  نكلووو الكيوواانت التاليووة عروضوواا   -6
، نظا  املعلومات املتعلقة ابأل واع الزتاعيوةوأمانة ، املتحدة واملنظمات الدولية األةرى يف جنيف

  .، ووزاتة التجاتة يف مايلFarm Bridge Internationalو ،منظمة األغ ية والزتاعة لألمم املتحدةو 
ة، بعكوس بلودان وهكل العتماد على السلة األ ا ية مسة ابتزة يف القتصادات األفريقيو -7

ف نواا عودد قليول فقو  مون  .أمريكا اجلنوبية وآ يا الوه تعتمود بدتجوة أقول علوى السولة األ ا وية
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وقود أدى ضوعف النموو يف القتصواد العوواملي  .علوى السولة األ ا وية البلودان اآل ويوية الوه تعتمود
األونكتووواد  وتبوووّم ماشووورات .السووولة األ ا وووية وتراجوووة الوووواتدات مووون الصوووم إت ا فوووا  أ وووعات

 .2018السلة األ ا ية يف عا   أل عات السلة األ ا ية يف السوع احلرة تراجعاا عاماا أل عات
وأفاد حماوٌت، يف عرض ، أبن ال  اتيجية األفريقية للسلة األ ا ية الوه اق ح وا الحتواد  -8

وتشومل  .األ ا وية يف أفريقيوااألفريقوي تسوعى إت تعزيوز القودتة التنافسوية للبلودان املصودّلتة للسولة 
القضااي اله تعاجل ا ال  اتيجية التنوية وإضافة القيمة، والتصونية القوائم علوى السولة األ ا وية، 

غو  أنو  مون املورجن  أن يتوقلر تفعيول  .وا تمل ل الكروة من املواتد الطبيعية لتحقيق التحول اهليكلي
ملنطقوووة التجوواتة احلووورة تفوواع املا ووس لعلوووى ا 2019بنووود ال وو اتيجية ابلتصوووديق يف يوز/يوليوو  

، املشمولة يف ال  اتيجية، إت مساعدة البلدان الرؤية األفريقية للتعدينوهتدك  .فريقيةالقاتية األ
املركووز األفريقووي لتطووووير علقووة ابملوووواتد املعدنيووة موون ةوو ل علووى تنفيوو  ال وو اتيجية يف جوانب ووا املت

ال ي خيتص بتقودا املشووتة الفنيوة واملعلوموات بشوقن املوواتد والسيا وات والتطووتات  قطاع املعادن
 .في  ال  اتيجية ل تزال جاتيةواةتتم ابلقول إن املناقشات بشقن تن .اله تطرأ يف األ واع

لووة عوون الصووكوا املنبكقووة عوون مبووادتة نموعووة العشوورين بشووقن معلومووات حم وقوود  حموواوتٌ  -9 دن
تقوووود   نظووووا  املعلومووووات املتعلقووووة ابأل ووووواع الزتاعيووووةأمانووووة وأفوووواد أبن  .شووووفافية السوووووع الزتاعيووووة

 .معلومات ش رية عن أتبعة حماسيل تئيسية،  ي ال تة، واألتز، وفول الصواي، والقم 
 ووونوات وتتعلوووق تعلومووووات عووون السوووولة  10آةوووور إ وووقاطات تملطوووي فوووو ة  وقووود  حمووواوتٌ  -10

األ ا وووية الزتاعيوووة الرئيسوووية تشووومل توقعوووات بشوووقن الطلوووب علوووى األغ يوووة واألعووو ك والوقوووود، 
ويُتوقوة أن حتوّرا  .ال وتخدامات لألغورا  الصوناعية حسوب املنطقوة ابرضافة إت معلومات عون

، املني وووتتزعم الصووم واهلنوود إنتووا  و ووت .البلوودان الناشوووة منووون الوقووود األحيووائي، وياسووة الربازيوول
و وتدفة الصوم الطلوب علوى األعو ك، يف حوم  تشو د منطقوة  .وزي  النخيل، والب وت الزيتية

ويُتوقنة أن ينخفض الطلب على الربوتوم احليوواين  .جنوب شرع آ يا منواا يف الطلب على اللحو 
وابملقابووول، يُتوقوووة أن يزيووود الطلوووب علوووى  .املقمونوووة يف البلووودان املرتفعوووة الووودةل ومنتجوووات األلبوووان

 .األغ ية األ ا ية يف البلدان املنخفضة الدةل
وتغوووم العائووودات  .آةووور اليفا وووات األةووو ة يف أ وووواع الووو  والكاكووواو وا وووتعر  حمووواوتٌ  -11

يوزال سوملات املنتجوم، ول ويما يف  الكب ة اله تودت ا التجواتة يف  واتم السولعتم األ ا ويتم، ل
وأشووات إت أن  .يوا، يعوانون الفقور ألاوم نصولون علوى حصوة سومل ة فقو  مون السوعر الن وائيأفريق

يف املائوووة مووون  85تعزيوووز التنسووويق بوووم البلووودان األفريقيوووة املنتجوووة للكاكووواو، الوووه توووتحكم يف نسوووبة 
ويف اخلتووا ، أفوواد بوجووود فوور    .ارنتوا  العوواملي، هكوون أن يعووود بفوائوود إضووافية علووى  وو   البلوودان

 .ب ة للتنوية الرأ ي واألفقي يف    ل قيمة ال  والكاكاوك
وأفواد  .مليوون عامول 1.5 عرضواا لقطواع القطون يف موايل الو ي يسوتخد   وو وقّد  حماوتٌ  -12

أبن الشركة املالية للن و  بقطاع النسيج تتوت تنسيق ارنتوا ، والتسوويق، واحللوج، ويف يوز بو وت 
إنتووا  القطوون زايدة حووادة ةوو ل السوونوات العشوور املاضووية  وقوود  ووجل .القطوون، وتصوودير القطوون

يف  وياع  2011ا ة العامة والدعم املقد  من احلكومة من  ينتيجة ارس حات اله مشل  الس
ويُعووووزى اوووواج ا وووو اتيجية القطوووون يف مووووايل إت التووووزا  احلكومووووة وتنفيوووو   .اتتفوووواع األ ووووعات الدوليووووة

قوود ا ووُتخد  القطوون لتعزيووز األموون الملوو ائي موون ةوو ل اآلاثت و  .ا وو اتيجية شوواملة للتنميووة الريفيووة
اخلاتجيووة ارجيابيوووة النايفووة عووون توزيووة املووودة ت ألغووورا  احملاسوويل األةووورى الووه يزتع وووا منتجوووو 
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وتشووومل التحووودايت املطروحوووة الطوووابة  .القطووون وا وووتخدا  بووو وت القطووون رنتوووا  العلوووف احليوووواين
 .ياتاملومسي لإلنتا  وتعرية ال بة والطفيل

وةوو ل املناقشووة الووه تلووو  ذلووك، أكوود ةبوو  أن بلووود  حقووق اكتفوواء  الوو ا  مووون األتز  -13
ودعوا األونكتواد إت النظور  .بفضل احلوافز املمنوحوة لتو وية املسواحات املزتوعوة وحتسوم احملاسويل

يوة يف إجراء حبوث حول زبدة الكريتة وجوز الكاشيو، ابعتباتمها  لعتم أ ا يتم تتسمان ابألمه
وطلوووب ةبووو  آةووور إت األونكتووواد أن يقووود  املشووووتة إت البلووودان الوووه ترغوووب يف  .ابلنسوووبة لبلووود 

 .الن و  بقدتهتا التنافسية التصديرية
واق ج بعض اخلرباء أن تُراج ة مسقلة التفاقات التجاتيوة لتصوحي  الةوت لت الكوربى  -14

ة الوووودةل واملسوووواعدة علووووى احليلولووووة دون أن يف التوووووازن بووووم البلوووودان املتقدمووووة والبلوووودان املنخفضوووو
وتشمل  و   احلوواجز التوداب  الصوحية واملتعلقوة  .تتحول     التفاقات إت حواجز أما  التجاتة

 .ابلصووووحة النباتيووووة، واحلووووواجز التقنيووووة املعوقووووة للتجوووواتة، والتفاقووووات املتعلقووووة ابلسوووولة األ ا ووووية
أن تقوود  احلكومووات املزيوود موون  ، اقوو ج ةبوو علووى السوولة األ ا ووية وللتصوودي ملشووكلة العتموواد

الدعم للمزاتعم، ول ويما مون ةو ل نقول التكنولوجيوا ملسواعدهتم علوى إضوافة القيموة إت السولة 
و وول  ةبوو  آةوور الضوووء علووى أمهيووة ارتادة السيا ووية للتحقووق موون أن  .األ ا ووية الووه ينتجووون

املوزاتعم نصوولون علووى احلووافز املنا ووبة ويشوواتكون يف املفاوضووات علوى األ ووعات املدفوعووة للُمووزاتع 
يفعل من الصعب  وبينما اعترب ةب  أن ارعاانت املقدمة من البلدان املتقدمة .واحلواجز التجاتية
ناميووة املعتموودة علووى السوولة األ ا ووية أن تتنووافس يف األ ووواع الدوليووة، أفوواد ةبوو  علووى البلوودان ال

زد علووى  .آةوور أبن األوضوواع يف البلوودان الووه يعوويا في ووا املزاتعووون علووى ارعوواانت ل تنبووا يوو 
ذلوك أن البلوودان املتقدمووة تقوود  إعوواانت إت مزاتعي ووا، يف حووم يوودفة املزاتعووون يف البلوودان الناميووة 

 .ئب للحكومةالضرا
وفيما يتعلق اب  اتيجيات التنوية، اق ج نكول عون أمانوة األونكتواد أن تركوز البلودان الوه  -15

 - تعتمد بدتجة كب ة على  لعة أ ا ية واحدة )النحاس( مكل زامبيا، على التنوية الرأ ي فق 
و واع  .اعة الزتاعيوةمش اا إت الفر  األةرى اله هكون أن يتيح وا قطواع الزتاعوة أو قطواع الصون

مكال كو تاتيكا اله يكن  من احلد من اعتماد ا على ال  عون طريوق تنويوة اقتصواد ا ليشومل 
 . لعاا أ ا ية زتاعية أةرى، ابرضافة إت التصنية واخلدمات

ويصوووو  القووودتة التنافسوووية،  ووول  بعوووض اخلووورباء الضووووء علوووى إمكانيوووة ال وووتفادة مووون  -16
 ووا التجوواتة بووم اجلنووب واجلنوووب، تووا يف ذلووك فوور  النفوواذ إت األ ووواع الفور  الووه تنطوووي علي

وأعوورب آةوورون  .، علووى  ووبيل الوو كر ل احلصوورفريقيوةنطقووة التجوواتة احلوورة القاتيووة األالوه تتيح ووا م
 .عووون النشوووملال إزاء الوضوووة الووورا ن الووو ي يتميوووز ابةوووت ل التووووازن يف أ وووواع السووولة األ ا وووية

ريقيووة املعتموودة علووى السوولة األ ا ووية  ووي يف نفووس الوقوو  مسووتوتدة سووافية فالبلوودان الناميووة األف
لألغ يوووة ومصووودتة للمعوووادن ال ووو اتيجية مووون قبيووول الكوابلووو  الووو ي يشوووكل عنصوووراا تئيسوووياا يف 

 .عامواا  60وأكدوا ضروتة تملي  اخلطواب السوائد منو   .البطاتايت اله ُتشملّلل السياتات الك رابئية
ي التعريووف ابلتجوواتب الناجحووة يف نووال التنميووة يف البلوودان املعتموودة علووى ويف  وو ا السووياع، ينبملوو

 .السلة األ ا ية
وأمانوة األونكتواد ألوور  منظموة األغ يوة والزتاعوة لألمووم املتحودةواقو ج ةبو  أن تقوّيم أمانووة  -17
  علووووى أ ووووواع السوووولة األ ا ووووية األفريقيووووة وتقوووو ج تووووداب فريقيووووةنطقووووة التجوووواتة احلوووورة القاتيووووة األم
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وأشووات ةبوو  إت تعاقووب  .ملسوواعدة املووزاتعم علووى التكيووف مووة ال فاضووات احلووادة يف األ ووعات
وأوسوى بوضوة وتنفيو  بورامج  .ف ات العجز والفائض أحياانا يف أ واع معينة مكول  ووع الكاكواو
 .لتحقيق ال تدامة وإداتة ارنتا  كو يلة للتكيف مة تمل  املناخ

 ، والطاقةوال لزات اخلاماتو  ،املعادن -2 

وكوان الفريووق  .، والطاقوةوالفلوزات اخلامواتو  ،املعوادن شواتا ةورباء يف حلقوة نقوال حوول -18
مكتووب مسووتقل لتقوودا اخلوودمات ال تشوواتية يف نووايل  مكوووانا موون نكلووم عوون الكيوواانت التاليووة 

ية، وحكوموة أتمينيوا، الطاقة والتعدين، وشعبة التجاتة يف السلة يف مج وتية لو الدهقراطيوة الشوعب
 .، وجامعة وبس ، يف جنيف،  ويسرامنظمة البلدان املصدتة للنف و 

وقد  احملاوت األول حملوة عاموة عون  ووع الفلوزات األوليوة املسوتخدمة يف إنتوا  البطواتايت  -19
حالووة التوووتر يف األ ووواع الووه  ووبب ا النمووو يف الطلووب وقووال إن  .)الليكيووو ، والكوابلوو ، والنيكوول(

لبيةا لحتياجات  وع السياتات الك رابئية اآلة ة يف النمو كمحرا تئيسي أل عات الكوابلو  ت
 .، مث أعقووب ذلووك ا فووا  يف األ ووعات نتيجووة الفووائض يف العوور 2018بلملوو  ذتوهتووا يف عووا  

وزاد الطلب أيضاا علوى الفلوزات األةورى املسوتخدمة يف إنتوا  البطواتايت، مكول املنملنيوز والملرافيو  
انديو ، كموووووا اتتفعووووو  األ وووووعات نتيجوووووة ميووووول املسوووووت لكم إت مراعووووواة اجلانوووووب البيووووووي يف والفوووووا

أيووانت  تبطواتايوابلنظر إت الشواغل املتعلقوة بتملو  املنواخ، يُتوقوة أن هتويمن  .ا ت  ك م للطاقة
وتغووووم حالووووة التوووووازن السووووليم السووووائدة يف األ ووووواع حاليوووواا،  .علووووى األ ووووواع يف املسووووتقبل الليكيووووو 

كون موون الصووعب حتقيووق التوووازن بووم النمووو والطلووب يف املسووتقبل، األموور الوو ي قوود يووادي إت  ووي
 . وع متقلبة

مج وتيوة لو الدهقراطيوة الشوعبية، و ووي وقود  احملواوت الكواين عرضواا عون قطواع التعودين يف  -20
ع التعودين، وقوال إن البلود يعتمود علوى قطوا  .ُو ب لروة كبو ة مون املوواتد املعدنيوة يبلد غ   احل

لكن  يواج  سعوابت يف تصدير معادن  بسبب انعدا  البىن التحتية ال زمة للتجواتة والتقلبوات يف 
القتصووادية هتوودك، يف مجلووة  - وأفوواد أبن اخلطووة اخلمسووية الكامنووة للتنميووة الجتماعيووة .األ ووعات
إت ج ب ال تكمات والن و  إبنتوا  املعوادن وتطووير قطواع يف يوز املعوادن وإضوافة القيموة  ،أموت

وجيري أيضاا تنفي  ةط  أةرى ملواءمة التشريعات املتعلقة أبنشطة التعدين لتيس   .قبل التصدير
وأفووواد أبن حكوموووة مج وتيوووة لو الدهقراطيوووة الشوووعبية لووويس لووودي ا  يا وووة  .ال وووتكمات يف القطووواع

حمووددة للتصوودي لتقلبووات األ ووعات ماكووداا ااووا قوود اقوورت بضووروتة تنويووة اقتصوواد ا للووتخلص مووون 
 .اعتماد ا على قطاع التعدين

وأشووات احملوواوت الكالوول إت التقوود  احملوورز يف نووال اعتموواد تكنولوجيووات الطاقووة الشمسووية  -21
يف  2ة ل توووزود إل ولحوووم، موووة ذلوووك، أن الطاقوووة الشمسوووي .وإت ال فوووا  اهلوووا  يف التكووواليف
وأكووود احلاجوووة إت زايدة اعتمووواد الطاقوووة الشمسوووية تقووودات عشووورة  .املائوووة مووون موووزيج الطاقوووة العووواملي

 العامليوة متو   التتفاع يف دتجوة احلوراتةأضعاك ة ل السنوات الك لم املقبلة حىت ل يتجاوز 
ات الشمسوية، مون قبيول فور  وأشوات إت احلووافز الكفيلوة بودفة ا وتعمال الطاقو .مووويتمدتجتوم 

التزامووووات علووووى املرافووووق العامووووة، وتقوووودا ارعوووواانت ملنشووووتت الطاقووووة الشمسووووية، وموووون  عوووو وات 
 .للمنتجم
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وقوود  احملوواوت الرابووة عرضوواا موووجزاا عوون  وووع الوونف  العامليووة تطوورع فيوو  إت منووو إموودادات  -22
البلودان األعضواء وغو  األعضواء  وقال إن زايدة ارنتا  يف .النف ، واملخزوانت، وتقلب األ عات

و ووامه  يف  2016و 2014يفوواوزت الطلووب يف الفوو ة بووم  منظمووة البلوودان املصوودتة للوونف يف 
يفميوووة املخوووزوانت، األمووور الووو ي ألووور ىلووو اا  ووولبياا علوووى أ وووعات الووونف  وال وووتكماتات يف أنشوووطة 

دات وال وووتكماتات ولحوووم أن  بووووا األ وووعات يوووالر يف مسوووتوى اريووورا .ال تكشووواك وارنتوووا 
وأفوواد أبن املنظموووة بوو ل  ج وووداا لتحقيوووق التوووازن يف السوووع عووون  .ويعوور  أموون التزويووود للخطوور

طريق تعديل ارنتا  يف البلدان األعضاء في ا والتعاون موة البلودان غو  األعضواء يف إطوات إعو ن 
لوتخلص مون الفوائض و اعد   ا التعواون علوى ا .2016التعاون املوقنة يف كانون األول/ديسمرب 

و وووا م بعوووض احملوووددات األ ا وووية  .2018و 2016وحتقيوووق ا وووتقرات األ وووعات يف الفووو ة بوووم 
نطاع السووع، مون قبيول املسوتكمرين املواليم يف أ وواع الونف  اخلوا  والقيوود املفروضوة اخلاتجة عن 

أن فة إت ذلك ولحم، ابرضا .على التجاتة والتوترات اجليو يا ية، يف دفة أ عات النف  اخلا 
 .العوامل احملركة بملية التصدي لتقلب األ عات من امل م حتديد    

وأشوات  .وقد  احملاوت اخلوامس عرضواا مووجزاا عون التطووتات يف  ووع الونف  اخلوا  وآفاق وا -23
الطاقة األوليوة، والتملو  يف تكووين موزيج الطاقوة العواملي الو ي يُعوزى  إت منو ال ت  ا العاملي من

وبينموا تراجعو  حصووة  .بدتجوة كبو ة إت الشووواغل املتعلقوة ابنبعوااثت غووازات الدفيووة وتملو  املنوواخ
النف  اخلا  يف مزيج الطاقة العاملي، ما انفك ال ت  ا يرتفة، نتيجة النمو السوكاين، وإن كوان 

ويتطلووووب ةفووووض النبعووووااثت موووون اثين أكسوووويد الكربووووون ابلتووووزامن مووووة زايدة  .بطووووقذلووووك بوووووت ة أ
موون  ال ووت  ا توووافر نموعووة موون الشووروا تشوومل ارتادة السيا ووية والتقوود  التكنولوووجي وج ووداا 

 .القطاع بملية ترمجة السيا ات إت إجراءات ملمو ة تالر يف البيوة ويف تمل  املناخ
ذلوك، انقوا عودة ةورباء مسوقلة الطاقوة املسوتدامة، ول  ويما  وة ل املناقشوة الوه تلو  -24

وقووال ةبوو  إن الطاقووة الشمسووية تتووي  إمكانيووات ضووخمة لبلوودان افريقيووا علووى  .الطاقووة الشمسووية
وطلوب إت األونكتواد أن يودعم  .تزال يكل جزءاا سمل اا فق  من مصوفوفة الطاقوة الرغم من أاا ل

وتسوووواءل عوووون األ ووووباب الووووه تُكووووين الوووودول عووووون  .خدام اتطوووووير إنتووووا  الطاقووووة الشمسووووية وا ووووت
ابلطاقة الشمسوية وعون آفواع تطوير وا يف أفريقيوا، ل ويما أن الطاقوة الشمسوية هكون أن  الن و 

وتسوواءل  .تسواعد يف التصوودي للتحوودايت الرئيسووية املطروحووة، مون قبيوول زايدة النفوواذ إت ارن نوو 
 .ان أن تبتعووود عووون الووونف  وتووون ض ابلطاقوووة النظيفوووةةبووو  آةووور عووون الكيفيوووة الوووه هكووون هبوووا للبلووود

ولحووم أن البلوودان املتقدمووة يتلووك التكنولوجيووا ال زمووة يف حووم تواجوو  البلوودان الناميووة سووعوبة يف 
  .احلصول علي ا

وتداا على  و   التسواؤلت، أشوات أحود احملواوتين إت أن تطووير الطاقوة الشمسوية ل هكول  -25
األمهيوووة الوووه يتسوووم هبوووا  ووو ا النووووع مووون الطاقوووة ابلنسوووبة إت القووواتة  وسوووفة  وووحرية علوووى الووورغم مووون

األفريقيووووةل فعلوووووى  وووووبيل املكوووووال، ل هكووووون العتمووووواد علوووووى الطاقوووووة الشمسوووووية لتشووووومليل املنشوووووتت 
ومووة ذلووك، هكوون أن تسووا م الطاقووة الشمسووية يف  وود الفجوووة يف الطلووب املنووزيل علووى  .الصووناعية

وأكود ضوروتة مراجعوة  يا وات الطاقوة  .من البلدان األفريقية الك رابء، كما  ي احلال يف العديد
بملية دعم الطاقات املتجددة، ل  يما أن بعوض البلودان ل يوزال يتبوة  يا وات تقوو  علوى تقودا 

ومثوووة حاجوووة أيضووواا إت اتبووواع  يا وووات يف نوووال الن وووو  بووورأس املوووال  .ارعووواانت لقطووواع الووونف 
 .، وامل ووووواتات املتصووووولة بتطووووووير الطاقوووووة الشمسووووويةالبشوووووري تشوووووجة أعموووووال ارنشووووواء، والصووووويانة
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حماوت آةر أن عدداا كب اا من  كان أفريقيا ل يستفيدون مون ةودمات شوبكة الك ورابءل  ولحم
وأشووات إت املووزااي والعيوووب الووه ينطوووي علي ووا تو ووية شووبكة ارمووداد ابلك وورابء مقاتنووةا ابلعتموواد 

تقلة مون ةوات  الشوبكة، ابعتبوات أن  و   الوحودات صملنرة أو على وحدات مسووُ على الشبكات امل
وأشووات كوو لك إت ضووروتة التصوودي  .ل تشووكل بوودي ا عوون الشووبكة، ول  وويما ابلنسووبة للصووناعة

للتحوودايت السيا ووية واملاليووة والصووعوابت األةوورى الوووه تعوو   ج ووود تطوووير الطاقووة املتجوووددة، 
واةتوتم ابلقوول إن  .ي  بصووتة منتظموةيف ذلك التحدي ال ي يطرح  عود  تووافر الشومس والور  تا

يزال بطيواا وإن القطواع نتوا  إت دفعوة قويوة حلفوز عمليوة التطووير إذا أُتيود  منو الطاقة الشمسية ل
وأفوواد حموواوت  .حتقيووق اهلوودك املتمكوول يف حصوور اتتفوواع دتجووات احلووراتة يف حوودود دتجتووم موووويتم

موة يف بلود  بسوبب أمنواا الطقوس املومسيووة، يف آةور أبن الطاقوة الشمسوية غو  متووفرة بصوووتة منتظ
حم أشوات حمواوت آةور إت أن الطاقوات املتجوددة متووافرة يف البلودان الناميوة أب وعات معقولوة أككور 
موون أي مصووودت آةووور مووون املصووادت التقليديوووة للطاقوووة، مووون قبيوول الطاقوووة الك رمائيوووة وأنوووواع الوقوووود 

  .ةاألحفوتي، اله يتطلب تطوير ا ا تكماتات ضخم
 .وتسووواءل ةبووو  عووون الطريقوووة املكلوووى رجيووواد تووووازن بوووم تملووو  املنووواخ ومتطلبوووات ال وووتدامة -26

ولحوووم مشووواتا مووون القطووواع اخلوووا  أن ا وووت  ا الووونف  موووا انفوووك ينموووو ولووون يبلووو  مسوووتوى مووون 
وأعووورب حمووواوٌت عوووون اتفاقووو  موووة املتحووودث السوووابق ومضوووى يقووووول إن  .2030ال وووتقرات قبووول عوووا  

ال وت  ا حترّكو  ابأل واس بلودان كالصوم واهلنود، األموور الو ي يطورج تسواؤلت حوول الكيفيوة الووه 
هكوون هبووا التخفيووف موون حوودة املشووكلة الووه تطرح ووا انبعووااثت اثين أكسوويد الكربووون املرتبطووة بووزايدة 

واق ج اعتماد مزيج مون التكنولوجيوات والسيا وات يووفر حو ا انجعواا  . إنتا  النف  اخلا  وا ت  ك
 .للمشكلة، وأكد احلاجة إت أن يعمل اجملتمة الدويل على تعزيز نشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة

وأكوود ةبوو  آةوور أمهيووة ا ووتقرات أ ووعات الوونف  وتسوواءل عوون موودى ىلوو  العقوووابت علووى  -27
أفاد حماوت أبن العقووابت قود تنطووي علوى ألور مزعوزع ل وتقرات أ وعات وتداا على ذلك،  .األ عات
وقووال حموواوت آةوور إن ا ووتقرات أ ووعات الوونف  عامووٌل م ووم لوودفة ال ووتكمات، وموون مث لتووقمم  .الوونف 

  .ارمدادات من املصادت التقليدية للنف  يف املستقبل، وياسة يف ااية العقد املقبل
عووون توقعووات منظمتوو  بشوووقن نطوواع أ وووعات الوونف  اخلوووا  يف  و ووقل ةبوو  أحووود  احملوواوتين -28

وأفاد أبن بلد  يع  ا تمامواا ةاسواا هبو   املسوقلة ألنو  يعتمود  .(2030-2025املدى املتو   )
وأشوات إت الكتشوافات النفطيوة اجلديودة  .للحصوول علوى النقود األجنوي على الصوادتات النفطيوة

يل فعلوى  وبيل املكوال، مل يكون  نواا حوديل عون الزيو  اله مسو  هبوا التقود  العلموي والتكنولووج
وتسواءل عون  .للونف  عاماا، واليو  اكتشف  بلدان عدة يف غرب أفريقيا حقولا  15احلجري قبل 

وقوال احملواوت، يف تد ، إن منظمتو  لويس لودي ا  .مدى ىلو   و   الكتشوافات علوى أ وعات الونف 
وأفاد أبنو  يتوقوة،  .ة التوازانت بم العر  والطلبتوقعات تمسية بشقن أ عات النف  ولكن ا تتاب

مووة ذلووك، زايدة كبوو ة يف ا ووتعمال السووياتات الك رابئيووة ةوو ل العقووود القليلووة املقبلووة، و ووو مووا 
وحسووووب  .السووووياتات الك رابئيووووة يف القتصووووادات املتقدمووووة  يفضووووي إت اتتفوووواع  ووووا  يف حصووووة

(، 2018توقعوات قطواع الونف  يف العوامل لعوا   ) World Oil Outlook 2018التقوديرات الوواتدة يف 
مليووات  2.4 ، يُتوقنووة أن يبلوو  نموووع أ ووطول املركبوواتاملصوودتة للوونف الصووادت عوون منظمووة البلوودان 

يف املائوووة مووون نمووووع  13، وأن حصوووة السوووياتات الك رابئيوووة  وووتكون 2040مركبوووة حبلوووول عوووا  
 .األ طول
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املشووتقات وأشووات نكوول عوون القطوواع اخلووا  إت أن الوونف  لوو  ا ووتخدامات خمتلفووة، من ووا  -29
وتسوواءل ةبوو   .واللوودائن والقووات، ماكووداا أن  وو   املووواتد  ووتظل ضووروتية ل  ووتخدامات الصووناعية

وحوووووول األونكتوووووواد علووووووى حبوووووول خمتلووووووف  .عوووووون خمتلووووووف الصووووووناعات التحويليووووووة وآفوووووواع تطوير ووووووا
 . تكماتات يف الصناعات ذات الصلةا تخدامات النف  اخلا  وال

 يةاميلة املعتملدة عللل السللع األساسلإدارة خماطر أسلعار السللع األساسلية ق الاللدان الن -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 يةامية املعتمدة علل السلع األساسالالدان النتحوط ق ال -1 

اميووووة املعتموووودة علووووى السووووولة النالبلوووودان  التحوووووّوا يف شوووواتا ةوووورباء يف حلقووووة نقووووال حووووول -30
جامعوووووة بووووووتدو، فرنسوووووال  وكوووووان الفريوووووق مكووووووانا مووووون نكلوووووم عووووون الكيووووواانت التاليوووووة  .يةاأل ا ووووو
احلبوب الدويل، لندنل ومكتب ةا  للخودمات ال تشواتية،  ويسورال ومركوز دتا وات  ونلس

ومركوز التجواتة نسوال (، فر Carrefourالتنمية جبامعة كمربيد ، اململكوة املتحودةل ونموعوة كواتفوت )
 .الدولية،  ويسرا

وتكووزت املناقشووة علووى الن ووو  املتبعووة للتخفيووف موون املخوواطر املتصوولة ابلسوولة األ ا ووية  -31
اميوة املعتمودة علوى البلودان النابلنسوبة حلكوموات فتقلوب األ وعات مصودت ةطور تئيسوي  .واحلد من وا

وتوزداد عمليوة التخطوي  املوايل  .يضواا ، وملنتجوي ويفوات ومصودتي السولة األ ا وية أيةالسلة األ ا و
تعقيووداا بسووبب حالووة عوود  اليقوووم الووه حتووو  حووول اريووورادات والعائوودات يف املسووتقبل والووه يكووول 

ومشلوووو  املبووووادتات السووووابقة الراميووووة إت احلوووود موووون  .ةطووووراا علووووى ا ووووتمرات الووووربامج ارمنائيووووة العامووووة
بشووقن السوولة األ ا ووية هتوودك إت حتقيوووق السوولة األ ا ووية اتفاقووات دوليووة  التقلبووات يف أ ووواع

ا ووووتقرات األ ووووعات موووون ةوووو ل نموعووووة موووون التوووودة ت لتنظوووويم حصووووص التصوووودير واملخووووزوانت 
مّث أُلملليو   و   التفاقوات أو أُاوي العمول هبوا يف الكمانينيوات والتسوعينيات مون القورن  .الحتياطية

ويف الفووو ة األةووو ة، جلوووق بعوووض  .واعاملاضوووي ياشوووياا موووة اليفوووا  العووواملي اجلديووود  وووو حتريووور األ ووو
مصدتي ومستوتدي السلة األ ا ية إت املشتقات للتكيف مة تقلبات أ وعات السولة األ ا وية 

عالقووة،  ووي التوزيووة غوو  العووادل للمخوواطر علووى  زالتوو و نوواا قضووية أ ا ووية ل .يف املوودى القصوو 
ملات املنتجووم، كوواملزاتعم وُأشوو  بوجوو  اخلصووو  إت أن سوو .طووول  لسوولة قيمووة السوولة األ ا ووية

الصوووملات، يتحملوووون قسوووطاا غووو  متنا وووب مووون املخووواطر تغوووم قووودتاهتم احملووودودة علوووى التعووواطي موووة 
 .تقلبات األ واع والصدمات يف األ عات

وقوووال عوووودة حموووواوتين إن الفوووواعلم التجوووواتيم هكووون م ا ووووتخدا  عوووودة مشووووتقات لتملطيووووة  -32
لووك ابرضووافة إت إمكانيووة ال ووتعانة أب ووواع العمليووات املخواطر الووه تنطوووي علي ووا التزاموواهتم، وذ

وتشوومل  وو   املشووتقات الصووكوا النموذجيووة  .اآلنيووة للسوولة األ ا ووية )أي أ ووواع الوودفة نقووداا(
املتداولة يف البوتسات، من قبيل العقود اآلجلة، واخليواتات الوه تسوتند إلي وا، والصوكوا املتداولوة 

وتغوم أن املشوتقات يكول  .بية اآلجول او املبادلوة بوم النظوراءعن طريق السما رة من قبيل عقود ال
أدوات إضووافية رداتة املخوواطر، أشووات حموواوت إت أن دتجووة تعقيوود  وو   الصووكوا واأل ووواع يفعوول 

وملا كان الملر  من وا  وو إضوافة السويولة، فوون أ وواع  .من الصعب ا تخدام ا ا تخداماا فعالا 
رين املووووواليم، تووووون يف ذلوووووك املضووووواتبون، وتعتمووووود علوووووى املشوووووتقات  وووووتج ب ابلضوووووروتة املسوووووتكم
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يف املائووة فقوو  موون املووداولت يف بوتسووة  1وعلووى  ووبيل املكووال، أفوواد حموواوت أبن نسووبة  .مسووامهت م
وأفضوووو  عمليووووة األمولووووة  وووو   إت اخللوووو  بووووم  .لنوووودن للمعووووادن تُوووو جم إت عمليووووة تسووووليم فعلووووي

 ي زاد مون تعقيود أي ج ود يرموي إت التحووا مون األمور الواأل داك املالية واأل داك التجاتيوة، 
ويقتضووي ا ووتخدا   .املخوواطر املرتبطووة ابلعمليووات اآلنيووة واملخوواطر املرتبطووة ابملشووتقات املسووتخد مة

املشتقات للتحوا مون املخواطر املتصولة ابللتزاموات التجاتيوة ةوربة متخصصوة وإمكانيوة احلصوول 
وقليلووة  ووي احلكومووات الووه  .تد ماليووة ضووخمةعلووى معلومووات شوواملة آنيووة تتعلووق ابلسوووع، وموووا

وعلى  وبيل  .تستخد  املشتقات بنجاج للتحوا من تعر  عائداهتا للمخاطر املرتبطة ابأل عات
 .املكوال، ااوو ت حكومووة املكسوويك ةيوواتات للتحوووا مون ةطوور تقلووب  ووعر سووادتاهتا موون الوونف 

البوواا مووا تكووون بعيوودة املنووال غوو  أن شووروا القبووول رعووداد عمليووة فعالووة للتحوووا موون املخوواطر غ
 .ابلنسبة للحكومات، واملا سات اململوكة للدولة، والشركات يف البلدان النامية

وعلووى  .و ووّل  حموواوتان الضوووء علووى أمهيووة الشووفافية وتوووافر املعلومووات املتعلقووة ابأل ووواع -33
ات بوتسووات  ووبيل املكووال، غالبوواا مووا تكووون أ ووعات العقووود اآلجلووة متاحووة بيسوور موون ةوو ل تسووع  

 .السلة األ ا ية، يف حم يصوعب احلصوول علوى  وعر احلاضور لعودد كبو  مون السولة األ ا وية
نلس احلبوب الودويل يف زايدة شوفافية أ وواع الو تة واألتز وأوض  حماوٌت الدوت ال ي يضطلة ب  

نتوووا  وأفووواد أبن نشووور املعلوموووات املتعلقوووة ابأل وووواع، توووا يف ذلوووك بيووواانت عووون ار .وفوووول الصوووواي
وأشات أيضاا إت ال تما  املتزايد  .والتجاتة واأل عات، هكن أن يساعد يف حتقيق ا تقرات األ عات

ويف  ووو ا  .مووون جانوووب املسوووت لكم تسوووقلة الشوووفافية، ول  ووويما فيموووا يتعلوووق ابملنتجوووات المل ائيوووة
ألور املنتجوات السياع، أشات حماوت إت أن تقنية  لسلة السج ت هكن أن حتّسون عمليوة اقتفواء 

 .المل ائية، ومن مث حتد من املخاطر املرتبطة بنوعية املنتجات
وقووووال آةوووورون إن سووووناديق الكووووروة السوووويادية املتصوووولة ابلسوووولة األ ا ووووية تووووادي دوتاا يف  -34

فقوود أنشووق عوودد كبوو  موون البلوودان املصوودتة للسوولة  .التصوودي لتقلووب اريوورادات والنفقووات العامووة
دان انمية معتمدة على السلة األ ا ية، مكل     الصوناديق الوه اود  األ ا ية، تا يف ذلك بل

وتعمول سوناديق تكبيو  األ وعات تكابوة أداة للتحووا املوايل وتودعم تنفيو  السيا وات  .أغراضاا عدة
املاليوووووة املصوووووممة ملواج وووووة التقلبوووووات الدوتيوووووة، يف حوووووم تووووووفر سوووووناديق الدةوووووات و ووووويلة لتنويوووووة 

ومووة ذلووك، أفوواد حموواوت أبن  .ن السوولة األ ا ووية إت األجيووال القادمووةاملوجووودات ونقوول الكووروة موو
سوووناديق الكووووروة السووويادية املتصوووولة ابلسووولة األ ا ووووية ل تكوووون فعالووووة إل إذا اق نووو  إبداتة قويووووة 

 .وقواعد واضحة فيما يتعلق اب تخدا  املوجودات امل اكمة
موون أجوول العموول  ي وودك إت  وقووال حموواوت إن منظمتوو  ىةوو  بوون ج يسوومنى  التحالفووات -35

ويقو    ا الن ج على اجلمة بوم  .احلد من املخاطر املتصلة بقطاعات السلة األ ا ية وتقامس ا
املشووو ين والبوووائعم والتجوووات واملسوووت لكم ومسووواعدهتم علوووى إجيووواد حلوووول تعاونيوووة للمخووواطر الوووه 

دى البعيوود تعووزز الكقووة وافووف وأفوواد أبن الع قووات الووه تفرز ووا  وو   التحالفووات يف املوو .يواج ووون
ال ي يقوة علوى عواتق خمتلوف اجل وات املعنيوة ويعوزز قودتة القطواع علوى ال وتجابة  عبء املخاطر

بصوووتة مجاعيووة للمعوواي  الووه يتوقع ووا املسووت لكون، موون قبيوول إمكانيووة اقتفوواء األلوور والقوودتة علووى 
  .التنبا ابرمدادات، أو احملافظة على البيوة

القتصوواد الكلووي، تتمكوول ال وو اتيجية املكلووى للحوود موون املخوواطر يف املوودى وعلووى سووعيد  -36
ودعمووواا هلووو ا اجل ووود، عووور  حمووواوت أداة  .البعيووود يف اتبووواع  يا وووة متنا وووقة تراعوووي السوووياع احمللوووي
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تشخيص تساعد على تقييم مدى ىلر بلد ما بتقلب أ عات السلة األ ا ية ابل تناد إت عودد 
لك وفرة املواتد وحصة سادتات املعادن يف نموع الصوادتات ويف إيورادات من املاشرات، تا يف ذ

وتعكس الصوتة الدقيقوة الوه أفرزهتوا األداة التشخيصوية  و   لملورة يف السيا وات العاموة  .احلكومة
ي  أبن تتجنب البلدان املعتمودة  .تربز احلاجة إت تنوية الصادتات وا تناداا إت   ا التحليل، أُوسل

ة األ ا ووية التوجي ووات التقليديووة يف نووال إداتة اريوورادات، الووه تركووز علووى ال ووتقرات علووى السوول
وبودلا مون ذلوك، ينبملوي  .املايل، ألاا ل تعوا  األ وباب اجل تيوة ل عتمواد علوى السولة األ ا وية

 ا أن اصص البلودان حصوة مون إيراداهتوا مون املوواتد لوزايدة الطاقوة ارنتاجيوة وتنويوة القتصواد، موك
 .عن طريق ال تكمات يف البىن التحتية واألسول املنتجة، وك لك برامج التعليم والتدتيب والصحة

 اسرتاتيجيات إدارة أسعار السلع األساسية: دراسات حالت -2 

ا وُت لن  حلقوة نقوال حوول ا و اتيجيات إداتة أ وعات السولة األ ا وية بعورو  قوودم ا  -37
، مكتوب األموم املتحودة واملنظموات الدوليوة األةورى يف جنيوفاان لودى نكلو البعكة الدائمة لبوتسو 

مكتوووب األموووم املتحووودة واملنظموووات الدوليوووة والبعكوووة الدائموووة جلم وتيوووة الكونملوووو الدهقراطيوووة لووودى 
جامعووووة غوووورب ، ووزاتة القتصوووواد والتخطووووي  يف اململكووووة العربيووووة السووووعودية، و األةوووورى يف جنيووووف

 .لسلة األ ا ية، والصندوع املش ا لا كتلندا
وقووال أحوود احملوواوتين إن التشوورية اجلوواتي املوونظم لقطوواع املعووادن يف بوتسووواان، و ووو قووانون  -38

ملكيوووووة املعوووووادن يف األقووووواليم القبليوووووة يعتمووووود علوووووى قوووووانون  زال (، موووووا1999املنووووواجم واملعوووووادن )
حتقيق  يف اآل  ( 1999)وتتمكل األ داك األتبعة الواتدة يف قانون املناجم واملعادن  .(1968)

أقصى قدت من الفوائد القتصادية للقطاع اخلا ، وهتيوة بيوة تنافسوية للصوناعات ال وتخراجية، 
وقوود  .وتو ووية الوورواب  مووة ابقووي القطاعووات القتصووادية، وتعزيووز القوودتات احملليووة يف سووناعة املوواس

حتويول اريورادات مس  ارطات التشريعي القائم ابلتفاو  على مجية العقود املتعلقة بتعدين املواس و 
وأُنشووو  أيضوواا شووركة مشوو كة بووم القطوواعم العووا  واخلووا   .ذات الصوولة لصووندوع لووروة  وويادي

 .يف قطاع التعدين ل تكشاك فر  جديدة
مج وتيوووة الكونملوووو الدهقراطيوووة، إن بلووود   وقوووال حمووواوٌت آةووور، يف معووور  تقووودا احلالوووة يف -39

غووو  أن  وو ا الواقووة مل يسووتفد منوو  السوووكانل بوول علووى العكووس مووون  .معدنيووة ضووخمة هلووك لووروة
زد علوووى ذلووك أن املوووواتد الطبيعيووة ُتصووودنت   .ذلووك، فقوود تسوووبب   وو   الكوووروة يف نشوووب النزاعووات

 .كمووواد ةووا  دون معاجلووة، األموور الوو ي ل يسوواعد يف هتيوووة األوضوواع املواتيووة للتنويووة القتصووادي
، 2002، بعود تنقوي  قوانون التعودين لعوا  2018مود يف عوا  وي دك التشورية اجلديود الو ي اعتُ 

وأعقبوو  عمليووة  .إت زايدة إيوورادات احلكومووة ومشوواتكة السووكان احملليووم يف  لسوولة قيمووة املعووادن
التنقي   لسلة مون املشواوتات وأفضو  إت اعتمواد لووائ  أككور سورامة يف نوال ال وتكمات ب فيوة 

 .فروضة على املستكمرين ال ين ل هتكلون اللوائ معدلت اراتوة وتشديد العقوابت امل
هتوودك  وأفوواد حموواوٌت آةوور أبن ا وو اتيجية النمووو القتصووادي يف اململكووة العربيووة السووعودية -40

فوالواقة اجلديود يتطلوب إجوراءات  - إت وضة حد حلالة عد  اليقم اله حتو  حول أ عات النف 
بم الطلب على النف  وإنتاج  وبوم النواتج احمللوي  وأكد وجود اتتباا إجيايب .تصحيحية جديدة

يزال هكل نوع الوقود امل يمن يف خمتلف أتجواء العوامل، ويسو م يف  ارمجايل، مش اا إت أن النف  ل
وأشات إت التطوتات اله طرأت على ا و اتيجية اململكوة وتؤيت وا يف  .النمو ويف تكوين تأس املال
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شواغل البيوية الناشوة واهلدك املتمكل يف زايدة حصة اململكة يف الطاقوة السنوات األة ة نتيجة ال
 .وأشوووات إت أن البلووود بووودأ مرحلوووة انتقاليوووة تتخلل وووا أوضووواع مواتيوووة وأةووورى غووو  مواتيوووة .املتجوووددة

واةتووتم ابلقووول إن احملووددات األ ا ووية ل قتصوواد الكلووي أبقوو  علووى جا زيووة البلوود للتكيووف مووة 
 .م شكل العنصر الدهملرايف حمركاا للنمو القتصادي ارجيايبالواقة اجلديد، يف ح

وأقووا  حموواوٌت مقاتنوووة بووم كووووت ديفوووات وإليوبيوووا يف نووال الوووتحكم يف تقلووب األ وووعات يف  -41
الكاكووواو عمليوووات البيوووة  - ففوووي كووووت ديفووووات، حيووول يشوووجة اجمللوووس املعوووين ابلووو  .قطووواع الووو 

أ ووووعات دي يف تكوووواليف املعووووام ت وايفووووا  نووووزويل يف اآلجوووول ابملووووزاد العلووووين، ُ ووووجل ايفووووا  تصوووواع
موقعووواا مركوووزايا للتوووداول  أموووا يف إليوبيوووا، حيووول تووووفر بوتسوووة السووولة األ ا وووية ارليوبيوووة .املنتجوووم

أ وعات ارلك وين الفوتي، فقد ُ جل ايفا  نزويل عا  يف تكاليف املعام ت وايفا  تصواعدي يف 
وقُوووودم  التوسوووويات الرئيسوووية التاليووووة يف نووووال  .اجلديووود املنتجوووم منوووو  بوووودء تنفيووو  نظووووا  التووووداول

السيا ووة العامووة  العموول بنظووا  تووداول العقووود اآلجلووة لتعزيووز الشووفافية يف إليوبيووال وتضوومم العقووود 
أحكامووواا تتعلوووق ابلتحووووال وتووووف  مرافوووق للتخوووزين مووون ةووو ل التعاونيووواتل وتقا وووم املمات وووات 

 .إااء حالت العجز  املتبعة يف إليوبياالفضلى بم البلدان، من قبيل  يا ة  
ملعاجلة تقلبوات أ وعات السولة األ ا وية ل يشوكل وأفاد حماوٌت آةر أبن تدةل احلكومة  -42

فبينموووا تشووو  التقوووديرات إت أن املكا وووب  .دائمووواا إجوووراءا مستصووووابا أو فعوووالا مووون حيووول الكلفوووة
ء علوى تقلوب األ وعات هكون أن تكوون الجتماعية اله قد تتحقق ملنتجي الو  مون ةو ل القضوا

وتتمكووول التوسوووية الرئيسوووية  .ذات شوووقن يف اهلنووود، تكووواد تكوووون  ووو   املكا وووب منعدموووة يف إليوبيوووا
املتعلقة ابلسيا ة العامة يف األة  ابلنُوُ ج القائمة على السوع، كالنوُُّ ج اله تتبع ا بوتسة السلة 

ضوي قودماا ابملقاتنوة موة تودة ت احلكوموة الراميوة األ ا ية ارليوبيوة، ابعتبات وا  وبي ا أفضول للم
 .إت التخفيف من حدة تقلبات األ عات

السووولة  وبوووّم حمووواوٌت آةووور كيوووف أن الصوووندوع املشووو ا للسووولة األ ا وووية يووودعم منتجوووي -43
وهّول الصوندوع املشواتية ابل وتناد إت نموعوة مون اآلاثت  .األ ا ية من ة ل ال تكمات املالر

وأفووواد أبن  .ارمنائيوووة القابلوووة للقيووواس، ومنووواذ  نديوووة اقتصوووادايا، ومعووودلت عوائووود ماليوووة مسوووتدامة
أنشوووطة الصوووندوع تشووومل نوووالت جديووودة مووون قبيووول البتكوووات، والبعووود اجلنسووواين، وال وووتدامة، 

أيضواا مون قبيول السوندات ذات التوقل  الجتمواعي وارمنوائي، والتمويل امليسووت، وسوكوكاا جديودة 
 .والتمويل ال تكماتي املالر

وتساءل ةب ان عما إذا كان النقص املزعو  يف املشاتية املمونلة مون الصوندوع يُعوزى إت  -44
قص يف وأفواد احملواوت أبن الون .أ  إت العدد احملدود للج ات اله تطلب التمويل عد  كفاية املواتد

املشوواتية ل يصوودع علووى الصووندوع بشووكل ةووا ، بوول يصوو  علووى ال ووتكمات املووالر علووى نطوواع 
 .العامل، حسب ما تفيد ب  تقديرات الشبكة العاملية ل  تكمات املالر

وتسوووواءل ةبوووو  عمووووا إذا كانوووو  التمليوووو ات الووووه أُدةلوووو  علووووى منوووووذ  التمويوووول اخلووووا   -45
داا علووى  وو ا السوواال، أفوواد احملوواوت أبن البلوودان األعضوواء وت  .ابلصووندوع  ووي الووه قّلصوو  جاذبيتوو 

قرتت بتوافق اآلتاء إعادة توجي  ج ود ا  و القرو  ألن املن  ل تستويف شرا ال تدامة ومون 
وأضوواك ابلقووول إن الصووندوع طلووب التوجيوو   .مث ف ووي ل تتماشووى مووة أ ووداك التنميووة املسووتدامة

ئيووة املنا ووبة ملسووتقبل قطوواع السوولة األ ا ووية ودعووا الوودول موون األونكتوواد لتحديوود السيا ووات ارمنا
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األعضاء إت أن تسا م يف النقال يف اجتماع ال كرى السنوية الك لم للصندوع املقرت عقود  يف 
 .2019كانون األول/ديسمرب   3ل اي،  ولندا، يف 

قطواع  و قل ةبو  آةور عموا إذا كوان  وبب اليفوا  التصواعدي لتكواليف املعوام ت يف -46
وتداا على الساال، أفاد أحد احملاوتين أبن عوامل  .ال  يف كوت ديفوات يُعزى حصراا إت الو طاء

 .أةرى عديدة  امه  يف ذلك، ومن ا عد  كفاية مرافق التخزين والبىن التحتية للنقل
 فريقيوةنطقوة التجواتة احلورة القاتيوة األوتساءل ةب  آةر عما إذا كوان ل تفواع املا وس مل -47

وأفواد ل لوة حمواوتين، يف تد وم علوى السوواال، أبن زايدة  .ألوٌر علوى تقلوب أ وعات السولة األ ا ووية
التكاموول موون شووقاا أن تتووي  فرسوواا للن ووو  ابألعمووال التجاتيووة وتعووزز قوودتة بلوودان املنطقووة علووى 

 .تقلب أ عات السلة األ ا ية التعاطي مة
 - كناا حتديد أ عات السلة األ ا ية يف أفريقيا و ما إذا كان ن -وتداا على  اال آةر -48

أفادت أمانة األونكتاد أبن املكان ال ي توجد ب  املا سة ل نل مشكلة تقلب أ عات ارنتوا ، 
  .و اق  مكال أ عات الشاي اله حُتدند يف مومبا ا، يف كينيا

الناجحووة للمخووواطر ة سووة وافيووة ألفضووول املمات ووات يف نووال ارداتة وأفوواد ةبوو  أبن  -49
هكووووون أن تووووووفر أداةا مفيووووودة، يف حوووووم اقووووو ج ةبووووو  آةووووور تصوووووميم مصوووووفوفة للصوووووكوا املاليووووووة 

 .ل تخدام ا يف إداتة املخاطر والتخفيف من حدة تقلبات األ عات
وشوووودد ةبوووو ان علووووى أمهيووووة ال وووووتكمات يف احللقووووات األةوووو ة يف  لسوووولة قيمووووة السووووولة  -50

لوووه مفاد ووووا أن املكا وووب الووووه هكووون حتقيق ووووا مووون عمليووووات األ ا وووية واع ضووووا علوووى الفكوووورة ا
فحسب أمانوة األونكتواد، مون امل وم دفوة ال وت  ا احمللوي  .التج يز احمللية ليس  مسقلة بدي ية

وال ووتكمات يف الع مووات التجاتيووة احملليووة والتسووويق احمللووي، وموون األمكلووة اجليوودة علووى ذلووك شووركة 
 .مقا ي كالدي يف إليوبيا

ة إن أحوووود شووووعبة التجووواتة الدوليووووة والسووولة األ ا وووويلخيصووواا للمناقشووووة، قالووو  مووووديرة وت -51
األ وووباب الرئيسوووية لوجوووود األونكتووواد  وووو مكافحوووة الفقووور، موووك ا عووون طريوووق زايدة سوووادتات أقووول 

وأكودت أن  و   السولة تشوكل األ واس  .البلدان منواا اله يعتمد معظم ا علوى السولة األ ا وية
الناميووة وتتسووم أبمهيووة حامسووة لتمليوو  ديناميووات  وو   البلوودان، تووا يف ذلووك  لقتصوواد معظووم البلوودان

  تعتموود بدتجووة كبوو ة علووى السوولة األ ا ووية وعلووى زالوو فاهلياكوول مووا .ديناميووات أقوول البلوودان منووواا 
وبوجووووو  عووووا ، ا فضوووو  أ وووووعات السوووولة األ ا وووووية يف  .اآلليووووات التقليديووووة ل  وووووتمل ل والتوزيووووة

 فووا  ضووملطاا إضووافياا علووى البلوودان الناميووة املعتموودة علووى السوولة ، وشووكل  وو ا ال2018 عووا 
و  ا من شقن  أن يزيد مون موواطن ضوعف  و    .األ ا ية واأل ر املعيشية اله تنتج     السلة

ونتيجوووة لووو لك،  وووتزداد إداتة املخووواطر املتصووولة أب وووعات السووولة  .البلووودان إزاء سووودمات األ وووعات
 .لة للتصدي للتقلباتاأل ا ية أمهيةا ابعتبات ا و ي

وأكدت احلاجة إت التنوية داةل  .وأفادت أبن التنوية القتصادي يشكل عنصراا تئيسياا  -52
 .وحتقيقاا ل لك، ل بد من إجيواد يويول إضوايف .القطاع وةاتج  وإنشاء تواب  مة القتصاد برمت 

يف منطقوووة الكووواتيي، وأشوواتت إت أن منووواذ  التمويووول املخوووتل  حققووو  نتووائج متواضوووعة، وياسوووة 
 .ألنوو  موون الصووعب إجيوواد يوووي ت ناللووةسووملات املووزاتعم ل يسووتفيدون موون وفوووتات احلجووم و  ألن

وأكوووودت أيضوووواا أمهيووووة  .وهكوووون أن تشووووكل الشووووراكات بووووم القطوووواعم العووووا  واخلووووا  أداة فعالووووة
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وقال  إن   .الع مات التجاتية، معتربةا أن الع مة التجاتية اله ترتب  تنتج ما هكن أن تمل  قيمت 
 .قوود يكووون موون اجملوودي حتليوول ألوور الكوووتة الصووناعية الرابعووة علووى السوولة األ ا ووية واأل ووواع والتوزيووة

للسوولة األ ا ووية وحبوول آاثت ووا املمكنووة  أيضوواا النظوور يف إمكانيووة إنشوواء بوتسووة أفريقيووة واق حوو 
معتربةا أن بوتسة موحودة بوم البلودان األفريقيوة أجودى وأنفوة مون البوتسوات الصومل ة املوجوودة يف  

علوى التجوواتة األقاليميووة  فريقيووةطقووة التجواتة احلوورة القاتيوة األمنوينبملوي أيضوواا دتا وة ألوور  .كول قطوور
واةتتمووو    . املنوواخ علووى حركووة السوولة األ ا وويةوالسوولة األ ا ووية، ابلتوووازي مووة حبوول ألوور تملوو 

ك م ووا قائلووةا إن موون امل ووم األةوو  بوون ج قووائم علووى املمات ووات الفضوولى إزاء التنويووة القتصووادي 
والتحوووول اهليكلوووي ألن ذلوووك  ووويعود ابلفائووودة علوووى البلووودان الناميوووة، ول ووويما أقووول البلووودان منوووواا 

 .يةوالبلدان النامية املعتمدة على السلة األ ا 

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
  انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

يف جلسووت   ،ابلسوولة األ ا ووية والتنميووة املعووينانتخووب اجتموواع اخلوورباء املتعوودد السوونوات  -53
ةا ( تئيسالفلبم) أملوجوي  .ماتاي ت يزا ت ةالسيد ،2019نيسان/أبريل  15العامة الفتتاحية يف 

  .اا ت ر مق - ةللرئيس اا ( انئبالكام ون) توس جوتو ديل  والسيد 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

أقوووور اجتموووواع اخلوووورباء املتعوووودد السوووونوات، يف جلسووووت  العامووووة الفتتاحيووووة أيضوووواا، جوووودول  -54
 يل كان جدول األعمال كما يلي وابلتا .(TD/B/C.I/MEM.2/44األعمال املاق  للدوتة )

 انتخاب أعضاء املكتب -1
 العملإقرات جدول األعمال وتنظيم  -2
التطوووتات األةوو ة يف أ ووواع السوولة األ ا ووية والتحوودايت املطروحووة والفوور   -3

 املتاحة يف     األ واع
إداتة خمووواطر أ وووعات السووولة األ ا وووية يف البلووودان الناميوووة املعتمووودة علوووى السووولة  -4

 األ ا ية
 اعتماد تقرير الجتماع -5

 نتائج الدورة -جيم 
تووت تاتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلست  العامة الفتتاحية أيضاا، على أن  -55
 .تلخيص املناقشات ةالرئيس
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  اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

 16الفتتاحيووة أيضوواا املعقووودة يف ، يف جلسووت  العامووة أذن فريووق اخلوورباء احلكووومي الوودويل -56
 .املقرت اب تكمال التقرير بعد اةتتا  الدوتة -الرئيسة  ، لنائب2019نيسان/أبريل 
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 املرفق

 *احلضور  
 حضر الدوتة نكلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -1

 الحتاد الرو ي
 أتمينيا
 إ بانيا

 أفملانستان
 كوادوتإ

 أوغندا
 أوكرانيا
 بنما
 وتسواانب

 بوتكينا فا و
 توغو
 تونس
 اجلزائر

 اجلم وتية العربية السوتية
 مج وتية الكونملو الدهقراطية

 مج وتية لو الدهقراطية الشعبية
 فلسطم دولة
 زامبيا

  ري لنكا
   اليون
 الصم

 عمان
 غابون

 غواتيمال
 الفلبم

 كوت ديفوات
 الكونملو
 كينيا
 لبنان
 مايل

 مدغشقر
 مصر
 اململرب
 م وي

 اململكة العربية السعودية
 يرلندا الشماليةملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأامل

 منملوليا
 موزامبيق
 نيبال
 النيجر
 نيج اي
 اليمن

 وحضر الدوتة نكلو املنظمات احلكومية الدولية التالية  -2
 نموعة دول أفريقيا والكاتيي واحملي  اهلادئ

 للسلة األ ا يةالصندوع املش ا 
 نلس احلبوب الدويل

 منظمة التعاون ار  مي
 مركز اجلنوب

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.2/INF.11تتضمن قائمة احلضوت     املشاتكم املسجلم. ول ط ع على قائمة املشاتكم، انظر  *
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 برانن ا التايل   يوت ا أو وحضر الدوتة نكلون عن ج از األمم املتحدة أو -3
 مركز التجاتة الدولية 

 ذات الصلة التالية  اتاملنظم املتخصصة أو توحضر الدوتة نكلو الوكال -4
 لألغ ية والزتاعةمنظمة األمم املتحدة 

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
    


