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مقدمة
ُ -1عقدت الدوتة احلادية عشرة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلتجواتة واخلودمات
والتنمية يف قصر األمم يف جنيف ،ويسرا ،يومي  15و 16نيسان/أبريل .2019

أولا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -2أكدت مديرة شعبة التجاتة الدولية والسولة األ ا وية أمهيوة الودوتة ،ل ويما أن  67يف
املائة من البلدان النامية و 80يف املائة من أقل البلدان منوا تعتمد على السلة األ ا ية.
 -3وبيّنو و انئب ووة األم ووم الع ووا لألونكت وواد ،يف بياا ووا الفتت وواحي ،التح وودايت ال ووه يطرح ووا
العتماد على السلة األ ا ية ،ابعتبات ذلك حمنة تعاين من ا بلدان انمية عديدة .ف ا العتماد
جيعوول البلوودان الناميووة وريعة التووقلر ابلصوودمات وبتقلبووات األ ووعات .ولحظ و أن و البلوودان
مل حترز على مدى العقدين املاضيم تقدم ا يُ كر يف طريق التنوية القتصادي.

 -4ودع و املشوواتكم إت ا تكشوواك مووا هكوون ااوواذ موون تووداب للتصوودي لتقلووب أ ووعات
السوولة األ ا ووية .وأشوواتت إت أن ارجوراءات املمكنووة تشوومل ا ووتخدا الصووكوا املاليووة القائمووة
عل ووى الس وووع ،والت ووداب املالي ووة ،وبوتس ووات الس وولة األ ا ووية ،والت ووقمم ،وإداتة املخ وواطر املتص وولة
حتصن نفس ا من اآلاثت السلبية لتقلبوات األ وعات
ابملناخ .ويف املدى البعيد ،ل هكن للبلدان أن ّ
إل عن طريق تنوية اقتصاداهتا وسادتاهتا .وأفادت أبن األونكتاد بصدد إعداد تقرير عن التفاعول
ب ووم تملو و املن وواخ والعتم وواد عل ووى الس وولة األ ا ووية م وون املق وورت ا ووتكمال يف وقو و لح ووق م وون
عا .2019

ابء -التطللورات األ للسة ق أسللواأل الس لللع األساسللية والتح للد ت املطروحللة وال للر
املتاحة ق هذه األسواأل
(البند  3من جدول األعمال)

 -1الزراعة
 -5لوودى تقوودا و ا البنوود موون جوودول األعمووال ،ا و عى نكوول عوون أمانووة األونكتوواد النتبووا
إت الوليقووة  ،TD/B/C.I/MEM.2/45املعنونووة التطوووتات األة و ة والتحوودايت والفوور يف أ وواع
السوولة األ ا ووية وقوود نب و ة عامووة ع وون اليفا ووات األة و ة يف أ وواع السوولة األ ا ووية وع وون
التوقعات اخلاسة هب األ واع.
 -6وقو ّد نكلووو الكيوواانت التاليووة عروضو ا الوفوود الوودائم ل حتوواد األفريقووي لوودى مكتووب األمووم
املتحدة واملنظمات الدولية األةرى يف جنيف ،وأمانة نظا املعلومات املتعلقة ابأل واع الزتاعيوة،
ومنظمة األغ ية والزتاعة لألمم املتحدة ،و ،Farm Bridge Internationalووزاتة التجاتة يف مايل.
 -7وهكل العتماد على السلة األ ا ية مسة ابتزة يف القتصادات األفريقيوة ،بعكوس بلودان
أمريكا اجلنوبية وآ يا الوه تعتمود بدتجوة أقول علوى السولة األ ا وية .ف نواا عودد قليول فقو مون
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البلودان اآل ويوية الوه تعتمود علوى السولة األ ا وية .وقود أدى ضوعف النموو يف القتصواد العوواملي
وتراجووة ال وواتدات موون الصووم إت ا فووا أ ووعات السوولة األ ا ووية .وتبو ّوم ماش ورات األونكتوواد
أل عات السلة األ ا ية يف السوع احلرة تراجع ا عام ا أل عات السلة األ ا ية يف عا .2018
حماوت ،يف عرض  ،أبن ال اتيجية األفريقية للسلة األ ا ية الوه اق ح وا الحتواد
 -8وأفاد ٌ
ل
األفريقوي تسوعى إت تعزيوز القودتة التنافسوية للبلودان املصو ّدتة للسولة األ ا وية يف أفريقيوا .وتشومل
القضااي اله تعاجل ا ال اتيجية التنوية وإضافة القيمة ،والتصونية القوائم علوى السولة األ ا وية،
وا تمل ل الكروة من املواتد الطبيعية لتحقيق التحول اهليكلي .غو أنو مون املور نج أن يتوقلر تفعيول
بنووود ال و اتيجية ابلتصووديق يف يوز/يولي و  2019علووى التفوواع املا ووس ملنطقووة التجوواتة احلوورة
القاتية األفريقية .وهتدك الرؤية األفريقية للتعدين ،املشمولة يف ال اتيجية ،إت مساعدة البلدان
علووى تنفي و ال و اتيجية يف جوانب ووا املتعلقووة ابمل وواتد املعدنيووة موون ة و ل املركووز األفريقووي لتطوووير
قطاع املعادن ال ي خيتص بتقودا املشووتة الفنيوة واملعلوموات بشوقن املوواتد والسيا وات والتطووتات
اله تطرأ يف األ واع .واةتتم ابلقول إن املناقشات بشقن تنفي ال اتيجية ل تزال جاتية.
واوت معلومووات حم ندلووة عوون الصووكوا املنبكقووة عوون مبووادتة نموعووة العشورين بشووقن
 -9وقوود حمو ٌ
شو ووفافية السو وووع الزتاعيو ووة .وأفو وواد أبن أمانو ووة نظو ووا املعلومو ووات املتعلقو ووة ابأل و وواع الزتاعيو ووة تقو وود
معلومات ش رية عن أتبعة حماسيل تئيسية ،ي ال تة ،واألتز ،وفول الصواي ،والقم .
واوت آة وور إ ووقاطات تملط ووي فو و ة  10وونوات وتتعل ووق تعلوم ووات ع وون الس وولة
 -10وق وود حم و ٌ
األ ا ووية الزتاعي ووة الرئيس ووية تش وومل توقع ووات بش ووقن الطل ووب عل ووى األغ ي ووة واألعو و ك والوق ووود،
ابرضافة إت معلومات عون ال وتخدامات لألغورا الصوناعية حسوب املنطقوة .ويُتوقوة أن حت ّورا
البلوودان الناشوووة من و نو الوقووود األحيووائي ،وياسووة الربازيوول .و ووتتزعم الصووم واهلنوود إنتووا املني وووت،
وزي النخيل ،والب وت الزيتية .و وتدفة الصوم الطلوب علوى األعو ك ،يف حوم تشو د منطقوة
جنوب شرع آ يا منوا يف الطلب على اللحو  .ويُتوقنة أن ينخفض الطلب على الربوتوم احليوواين
ومنتج ووات األلب ووان املقمون ووة يف البل وودان املرتفع ووة ال وودةل .وابملقاب وول ،يُتوق ووة أن يزي وود الطل ووب عل ووى
األغ ية األ ا ية يف البلدان املنخفضة الدةل.
واوت آةوور اليفا ووات األة و ة يف أ وواع ال و والكاكوواو .وتغووم العائوودات
 -11وا ووتعر حمو ٌ
الكب ة اله تودت ا التجواتة يف واتم السولعتم األ ا ويتم ،ل يوزال سوملات املنتجوم ،ول ويما يف
أفريقيوا ،يعوانون الفقور ألاوم نصولون علوى حصوة سومل ة فقو مون السوعر الن وائي .وأشووات إت أن
تعزيووز التنسوويق بووم البلوودان األفريقيووة املنتجووة للكاكوواو ،الووه تووتحكم يف نسووبة  85يف املائووة موون
ارنتوا العوواملي ،هكوون أن يعووود بفوائوود إضووافية علووى و البلوودان .ويف اخلتووا  ،أفوواد بوجووود فوور
ل قيمة ال والكاكاو.
كب ة للتنوية الرأ ي واألفقي يف
حماوت عرضوا لقطواع القطون يف موايل الو ي يسوتخد وو  1.5مليوون عامول .وأفواد
 -12وق ّد
ٌ
أبن الشركة املالية للن و بقطاع النسيج تتوت تنسيق ارنتوا  ،والتسوويق ،واحللوج ،ويف يوز بو وت
القطوون ،وتصوودير القطوون .وقوود ووجل إنتووا القطوون زايدة حووادة ة و ل السوونوات العشوور املاضووية
نتيجة ارس حات اله مشل السيا ة العامة والدعم املقد من احلكومة من  2011يف وياع
اتتف وواع األ ووعات الدولي ووة .ويُع ووزى ا وواج ا و و اتيجية القط وون يف م ووايل إت التو وزا احلكوم ووة وتنفيو و
ا و اتيجية شوواملة للتنميووة الريفيووة .وقوود ا ووتُخد القطوون لتعزيووز األموون المل و ائي موون ة و ل اآلاثت
اخلاتجيووة ارجيابيووة النايفووة عوون توزيووة املوودة ت ألغ ورا احملاسوويل األةوورى الووه يزتع ووا منتجووو
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القط وون وا ووتخدا بو و وت القط وون رنت ووا العل ووف احليو وواين .وتش وومل التح وودايت املطروح ووة الط ووابة
املومسي لإلنتا وتعرية ال بة والطفيليات.
 -13وة و ل املناقشووة الووه تل و ذلووك ،أكوود ةب و أن بلوود حقووق اكتفوواء ال و ا موون األتز
بفضل احلوافز املمنوحوة لتو وية املسواحات املزتوعوة وحتسوم احملاسويل .ودعوا األونكتواد إت النظور
يف إجراء حبوث حول زبدة الكريتة وجوز الكاشيو ،ابعتباتمها لعتم أ ا يتم تتسمان ابألمهيوة
ابلنس ووبة لبل وود  .وطل ووب ةبو و آة وور إت األونكت وواد أن يق وود املش وووتة إت البل وودان ال ووه ترغ ووب يف
الن و بقدتهتا التنافسية التصديرية.
 -14واق ج بعض اخلرباء أن تُراجة مسقلة التفاقات التجاتيوة لتصوحي الةوت لت الكوربى
يف التو ووازن ب ووم البل وودان املتقدم ووة والبل وودان املنخفضو وة ال وودةل واملس وواعدة عل ووى احليلول ووة دون أن
التفاقات إت حواجز أما التجاتة .وتشمل و احلوواجز التوداب الصوحية واملتعلقوة
تتحول
ابلصو ووحة النباتيو ووة ،واحل و وواجز التقنيو ووة املعوقو ووة للتجو وواتة ،والتفاقو ووات املتعلقو ووة ابلسو وولة األ ا و ووية.
وللتصوودي ملشووكلة العتموواد علووى السوولة األ ا ووية ،اق و ج ةب و أن تقوود احلكومووات املزيوود موون
الدعم للمزاتعم ،ول ويما مون ةو ل نقول التكنولوجيوا ملسواعدهتم علوى إضوافة القيموة إت السولة
األ ا ووية الووه ينتجووون .و وول ةب و آةوور الضوووء علووى أمهيووة ارتادة السيا ووية للتحقووق موون أن
للموزاتع
املوزاتعم نصوولون علووى احلووافز املنا ووبة ويشوواتكون يف املفاوضووات علوى األ ووعات املدفوعووة ُ
واحلواجز التجاتية .وبينما اعترب ةب أن ارعاانت املقدمة من البلدان املتقدمة يفعل من الصعب
علووى البلوودان الناميووة املعتموودة علووى السوولة األ ا ووية أن تتنووافس يف األ وواع الدوليووة ،أفوواد ةب و
آةوور أبن األوضوواع يف البلوودان الووه يعوويا في ووا املزاتعووون علووى ارعوواانت ل تنبووا ي و  .زد علووى
ذلوك أن البلوودان املتقدمووة تقوود إعوواانت إت مزاتعي ووا ،يف حووم يوودفة املزاتعووون يف البلوودان الناميووة
الضرائب للحكومة.
 -15وفيما يتعلق اب اتيجيات التنوية ،اق ج نكول عون أمانوة األونكتواد أن تركوز البلودان الوه
تعتمد بدتجة كب ة على لعة أ ا ية واحدة (النحاس) مكل زامبيا ،على التنوية الرأ ي فق -
مش ا إت الفر األةرى اله هكون أن يتيح وا قطواع الزتاعوة أو قطواع الصوناعة الزتاعيوة .و واع
مكال كو تاتيكا اله يكن من احلد من اعتماد ا على ال عون طريوق تنويوة اقتصواد ا ليشومل
لع ا أ ا ية زتاعية أةرى ،ابرضافة إت التصنية واخلدمات.
 -16ويصووو القوودتة التنافسووية ،وول بعووض اخل ورباء الضوووء علووى إمكانيووة ال ووتفادة موون
الفور الووه تنطوووي علي ووا التجوواتة بووم اجلنووب واجلنوووب ،تووا يف ذلووك فوور النفوواذ إت األ وواع
الوه تتيح ووا منطقووة التجوواتة احلوورة القاتيووة األفريقيوة ،علووى ووبيل الو كر ل احلصوور .وأعوورب آةوورون
ع وون النش ووملال إزاء الوض ووة الو ورا ن الو و ي يتمي ووز ابة ووت ل التو ووازن يف أ و وواع الس وولة األ ا ووية.
فالبلوودان الناميووة األفريقيووة املعتموودة علووى السوولة األ ا ووية ووي يف نفووس الوق و مسووتوتدة سووافية
لألغ ي ووة ومص وودتة للمع ووادن ال و و اتيجية م وون قبي وول الكوابل و الو و ي يش ووكل عنص ورا تئيس ووي ا يف
البطاتايت اله تُشمللّل السياتات الك رابئية .وأكدوا ضروتة تملي اخلطواب السوائد منو  60عاموا.
ويف و ا السووياع ،ينبمل وي التعريووف ابلتجوواتب الناجحووة يف نووال التنميووة يف البلوودان املعتموودة علووى
السلة األ ا ية.
 -17واقو ج ةبو أن تقويّم أمانووة منظموة األغ يوة والزتاعوة لألمووم املتحودة وأمانوة األونكتواد ألوور
منطق ووة التج وواتة احل وورة القاتي ووة األفريقي ووة عل ووى أ و وواع الس وولة األ ا ووية األفريقي ووة وتقو و ج ت ووداب
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ملسوواعدة امل وزاتعم علووى التكيووف مووة ال فاضووات احلووادة يف األ ووعات .وأشووات ةب و إت تعاقووب
ف ات العجز والفائض أحياانا يف أ واع معينة مكول ووع الكاكواو .وأوسوى بوضوة وتنفيو بورامج
لتحقيق ال تدامة وإداتة ارنتا كو يلة للتكيف مة تمل املناخ.
 -2املعادن ،واخلامات وال لزات ،والطاقة
 -18شواتا ةورباء يف حلقوة نقوال حوول املعوادن ،واخلاموات والفلوزات ،والطاقوة .وكوان الفريووق
مكوووانا موون نكلووم عوون الكيوواانت التاليووة مكتووب مسووتقل لتقوودا اخلوودمات ال تشوواتية يف نووايل
الطاقة والتعدين ،وشعبة التجاتة يف السلة يف مج وتية لو الدهقراطيوة الشوعبية ،وحكوموة أتمينيوا،
ومنظمة البلدان املصدتة للنف  ،وجامعة وبس  ،يف جنيف ،ويسرا.
 -19وقد احملاوت األول حملوة عاموة عون ووع الفلوزات األوليوة املسوتخدمة يف إنتوا البطواتايت
(الليكيووو  ،والكوابلو  ،والنيكوول) .وقووال إن حالووة التوووتر يف األ وواع الووه ووبب ا النمووو يف الطلووب
تلبيةا لحتياجات وع السياتات الك رابئية اآلة ة يف النمو كمحرا تئيسي أل عات الكوابلو
بلملو ذتوهتووا يف عووا  ،2018مث أعقووب ذلووك ا فووا يف األ ووعات نتيجووة الفووائض يف العوور .
وزاد الطلب أيض ا علوى الفلوزات األةورى املسوتخدمة يف إنتوا البطواتايت ،مكول املنملنيوز والملرافيو
والف و ووا انديو  ،كم و ووا اتتفعو و و األ و ووعات نتيج و ووة مي و وول املس و ووت لكم إت مراع و وواة اجلان و ووب البيو و ووي يف
ا ت ك م للطاقة .وابلنظر إت الشواغل املتعلقوة بتملو املنواخ ،يُتوقوة أن هتويمن بطواتايت أيووانت
الليكي ووو عل ووى األ و وواع يف املس ووتقبل .وتغ ووم حال ووة التو ووازن الس ووليم الس ووائدة يف األ و وواع حاليو و ا،
وويكون موون الصووعب حتقيووق التووازن بووم النمووو والطلووب يف املسووتقبل ،األموور الو ي قوود يووادي إت
وع متقلبة.
 -20وقود احملواوت الكواين عرضو ا عون قطواع التعودين يف مج وتيوة لو الدهقراطيوة الشوعبية ،و ووي
بلد غ احلي ُو ب لروة كبو ة مون املوواتد املعدنيوة .وقوال إن البلود يعتمود علوى قطواع التعودين،
لكن يواج سعوابت يف تصدير معادن بسبب انعدا البىن التحتية ال زمة للتجواتة والتقلبوات يف
األ ووعات .وأفوواد أبن اخلطووة اخلمسووية الكامنووة للتنميووة الجتماعيووة  -القتصووادية هتوودك ،يف مجلووة
أموت ،إت ج ب ال تكمات والن و إبنتوا املعوادن وتطووير قطواع يف يوز املعوادن وإضوافة القيموة
قبل التصدير .وجيري أيضا تنفي ةط أةرى ملواءمة التشريعات املتعلقة أبنشطة التعدين لتيس
ال ووتكمات يف القطوواع .وأفوواد أبن حكومووة مج وتيووة لو الدهقراطيووة الشووعبية لوويس لوودي ا يا ووة
حمووددة للتصوودي لتقلبووات األ ووعات ماكوودا ااووا قوود اقوورت بضووروتة تنويووة اقتصوواد ا للووتخلص موون
اعتماد ا على قطاع التعدين.
 -21وأشووات احملوواوت الكالوول إت التقوود احملوورز يف نووال اعتموواد تكنولوجيووات الطاقووة الشمسووية
وإت ال فووا اهلووا يف التكوواليف .ولحووم ،مووة ذلووك ،أن الطاقووة الشمسووية ل تووزود إل  2يف
املائووة موون م وزيج الطاقووة العوواملي .وأكوود احلاجووة إت زايدة اعتموواد الطاقووة الشمسووية تقوودات عشوورة
أضعاك ة ل السنوات الك لم املقبلة حىت ل يتجاوز متو التتفاع يف دتجوة احلوراتة العامليوة
دتجتوم مووويتم .وأشوات إت احلووافز الكفيلوة بودفة ا وتعمال الطاقوات الشمسوية ،مون قبيول فور
التزام ووات عل ووى املراف ووق العامو ووة ،وتق وودا ارع وواانت ملنش ووتت الطاقو ووة الشمس ووية ،وم وون ع و و وات
للمنتجم.
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 -22وقوود احملوواوت الرابووة عرض وا موووجزا عوون وووع الوونف العامليووة تطوورع في و إت منووو إموودادات
النف  ،واملخزوانت ،وتقلب األ عات .وقال إن زايدة ارنتا يف البلودان األعضواء وغو األعضواء
يف منظمووة البلوودان املصوودتة للوونف يفوواوزت الطلووب يف الف و ة بووم  2014و 2016و ووامه يف
يفمي ووة املخ ووزوانت ،األم وور ال و ي أل وور ىل و ا وولبيا عل ووى أ ووعات ال وونف وال ووتكماتات يف أنش ووطة
ال تكش وواك وارنت ووا  .ولح ووم أن ب وووا األ ووعات ي ووالر يف مس ووتوى اري ورادات وال ووتكماتات
ويعوور أموون التزويوود للخطوور .وأفوواد أبن املنظمووة ب و ل ج ووودا لتحقيووق الت ووازن يف السوووع عوون
طريق تعديل ارنتا يف البلدان األعضاء في ا والتعاون موة البلودان غو األعضواء يف إطوات إعو ن
التعاون املوقنة يف كانون األول/ديسمرب  .2016و اعد ا التعواون علوى الوتخلص مون الفوائض
وحتقي ووق ا ووتقرات األ ووعات يف الفو و ة ب ووم  2016و .2018و ووا م بع ووض احمل ووددات األ ا ووية
اخلاتجة عن نطاع السووع ،مون قبيول املسوتكمرين املواليم يف أ وواع الونف اخلوا والقيوود املفروضوة
على التجاتة والتوترات اجليو يا ية ،يف دفة أ عات النف اخلا  .ولحم ،ابرضافة إت ذلك أن
العوامل احملركة بملية التصدي لتقلب األ عات.
من امل م حتديد
 -23وقد احملاوت اخلوامس عرضو ا مووجزا عون التطووتات يف ووع الونف اخلوا وآفاق وا .وأشوات
إت منو ال ت ا العاملي من الطاقة األوليوة ،والتملو يف تكووين موزيج الطاقوة العواملي الو ي يُعوزى
بدتجوة كبو ة إت الشوواغل املتعلقوة ابنبعوااثت غووازات الدفيووة وتملو املنوواخ .وبينموا تراجعو حصووة
النف اخلا يف مزيج الطاقة العاملي ،ما انفك ال ت ا يرتفة ،نتيجة النمو السوكاين ،وإن كوان
ذل ووك ب وووت ة أبط ووق .ويتطل ووب ةف ووض النبع ووااثت م وون اثين أكس وويد الكرب ووون ابلتو وزامن م ووة زايدة
ال ووت ا تووافر نموعووة موون الشووروا تشوومل ارتادة السيا ووية والتقوود التكنولوووجي وج وودا موون
القطاع بملية ترمجة السيا ات إت إجراءات ملمو ة تالر يف البيوة ويف تمل املناخ.
 -24وة ل املناقشوة الوه تلو ذلوك ،انقوا عودة ةورباء مسوقلة الطاقوة املسوتدامة ،ول ويما
الطاقووة الشمسووية .وقووال ةب و إن الطاقووة الشمسووية تتووي إمكانيووات ضووخمة لبلوودان افريقيووا علووى
الرغم من أاا ل تزال يكل جزءا سمل ا فق من مصوفوفة الطاقوة .وطلوب إت األونكتواد أن يودعم
تطو وووير إنتو ووا الطاقو ووة الشمسو ووية وا و ووتخدام ا .وتسو وواءل عو وون األ و ووباب الو ووه تُكو ووين الو وودول عو وون
الن و ابلطاقة الشمسوية وعون آفواع تطوير وا يف أفريقيوا ،ل ويما أن الطاقوة الشمسوية هكون أن
تسواعد يف التصوودي للتحوودايت الرئيسووية املطروحووة ،مون قبيوول زايدة النفوواذ إت ارن نو  .وتسوواءل
ةب و آةوور عوون الكيفيووة الووه هكوون هبووا للبلوودان أن تبتعوود عوون الوونف وتوون ض ابلطاقووة النظيفووة.
ولحووم أن البلوودان املتقدمووة يتلووك التكنولوجيووا ال زمووة يف حووم تواجو البلوودان الناميووة سووعوبة يف
احلصول علي ا.
 -25وتدا على و التسواؤلت ،أشوات أحود احملواوتين إت أن تطووير الطاقوة الشمسوية ل هكول
وسووفة ووحرية علووى الوورغم موون األمهيووة الووه يتسووم هبووا و ا النوووع موون الطاقووة ابلنسووبة إت القوواتة
األفريقيو ووةل فعلو ووى و ووبيل املكو ووال ،ل هكو وون العتمو وواد علو ووى الطاقو ووة الشمسو ووية لتشو وومليل املنشو ووتت
الصووناعية .ومووة ذلووك ،هكوون أن تسووا م الطاقووة الشمسووية يف وود الفجوووة يف الطلووب املنووزيل علووى
الك رابء ،كما ي احلال يف العديد من البلدان األفريقية .وأكود ضوروتة مراجعوة يا وات الطاقوة
بملية دعم الطاقات املتجددة ،ل يما أن بعوض البلودان ل يوزال يتبوة يا وات تقوو علوى تقودا
ارع وواانت لقط وواع ال وونف  .ومث ووة حاج ووة أيض وا إت اتب وواع يا ووات يف ن ووال الن ووو ب ورأس امل ووال
البش و ووري تش و ووجة أعم و ووال ارنش و وواء ،والص و وويانة ،وامل و وواتات املتص و وولة بتط و وووير الطاق و ووة الشمس و ووية.
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ولحم حماوت آةر أن عددا كب ا من كان أفريقيا ل يستفيدون مون ةودمات شوبكة الك ورابءل
وأشووات إت امل وزااي والعيوووب الووه ينطوووي علي ووا تو ووية شووبكة ارمووداد ابلك ورابء مقاتن وةا ابلعتموواد
على الشبكات املوُصملنرة أو على وحدات مسوتقلة مون ةوات الشوبكة ،ابعتبوات أن و الوحودات
ل تشووكل بوودي ا عوون الشووبكة ،ول وويما ابلنسووبة للصووناعة .وأشووات ك و لك إت ضووروتة التصوودي
للتحوودايت السيا ووية واملاليووة والصووعوابت األةوورى الووه تع و ج ووود تطوووير الطاقووة املتجووددة،
تا يف ذلك التحدي ال ي يطرح عود تووافر الشومس والوري بصووتة منتظموة .واةتوتم ابلقوول إن
منو الطاقة الشمسية ل يزال بطيو ا وإن القطواع نتوا إت دفعوة قويوة حلفوز عمليوة التطووير إذا أُتيود
حتقيووق اهلوودك املتمكوول يف حصوور اتتفوواع دتجووات احلوراتة يف حوودود دتجتووم موووويتم .وأفوواد حموواوت
آةور أبن الطاقوة الشمسوية غو متووفرة بصوووتة منتظموة يف بلود بسوبب أمنواا الطقوس املومسيووة ،يف
حم أشوات حمواوت آةور إت أن الطاقوات املتجوددة متووافرة يف البلودان الناميوة أب وعات معقولوة أككور
موون أي مصوودت آةوور موون املصووادت التقليديووة للطاقووة ،موون قبيوول الطاقووة الك رمائيووة وأن وواع الوقووود
األحفوتي ،اله يتطلب تطوير ا ا تكماتات ضخمة.
 -26وتس وواءل ةب و ع وون الطريق ووة املكل ووى رجي وواد ت ووازن ب ووم تمل و املن وواخ ومتطلب ووات ال ووتدامة.
ولح ووم مش وواتا م وون القط وواع اخل ووا أن ا ووت ا ال وونف م ووا انف ووك ينم ووو ول وون يبل و مس ووتوى م وون
واوت ع وون اتفاقو و م ووة املتح وودث الس ووابق ومض ووى يق ووول إن
ال ووتقرات قب وول ع ووا  .2030وأع وورب حم و ٌ
حتركو ابأل واس بلودان كالصوم واهلنود ،األموور الو ي يطورج تسواؤلت حوول الكيفيوة الووه
ال وت ا ّ
هكوون هبووا التخفيووف موون حوودة املشووكلة الووه تطرح ووا انبعووااثت اثين أكسوويد الكربووون املرتبطووة ب وزايدة
إنتا النف اخلا وا ت ك  .واق ج اعتماد مزيج مون التكنولوجيوات والسيا وات يووفر حو ا انجعوا
للمشكلة ،وأكد احلاجة إت أن يعمل اجملتمة الدويل على تعزيز نشر تكنولوجيات الطاقة املتجددة.
 -27وأكوود ةبو آةوور أمهيووة ا ووتقرات أ ووعات الوونف وتسوواءل عوون موودى ىلو العقوووابت علووى
األ عات .وتدا على ذلك ،أفاد حماوت أبن العقووابت قود تنطووي علوى ألور مزعوزع ل وتقرات أ وعات
الوونف  .وقووال حموواوت آةوور إن ا ووتقرات أ ووعات الوونف عامو ٌول م ووم لوودفة ال ووتكمات ،وموون مث لتووقمم
ارمدادات من املصادت التقليدية للنف يف املستقبل ،وياسة يف ااية العقد املقبل.
 -28و ووقل ةب و أحوود احملوواوتين عوون توقعووات منظمت و بشووقن نطوواع أ ووعات الوونف اخلووا يف
املدى املتو ( .)2030-2025وأفاد أبن بلد يع ا تمامو ا ةاسو ا هبو املسوقلة ألنو يعتمود
على الصوادتات النفطيوة للحصوول علوى النقود األجنوي .وأشوات إت الكتشوافات النفطيوة اجلديودة
اله مسو هبوا التقود العلموي والتكنولووجيل فعلوى وبيل املكوال ،مل يكون نواا حوديل عون الزيو
احلجري قبل  15عام ا ،واليو اكتشف بلدان عدة يف غرب أفريقيا حقولا للونف  .وتسواءل عون
مدى ىلو و الكتشوافات علوى أ وعات الونف  .وقوال احملواوت ،يف تد  ،إن منظمتو لويس لودي ا
توقعات تمسية بشقن أ عات النف ولكن ا تتابة التوازانت بم العر والطلب .وأفاد أبنو يتوقوة،
مووة ذلووك ،زايدة كب و ة يف ا ووتعمال السووياتات الك رابئيووة ة و ل العقووود القليلووة املقبلووة ،و ووو مووا
يفض ووي إت اتتفو وواع و ووا يف حصو ووة الس ووياتات الك رابئيو ووة يف القتصو ووادات املتقدمو ووة .وحسو ووب
التقوديرات الوواتدة يف  ( World Oil Outlook 2018توقعوات قطواع الونف يف العوامل لعوا ،)2018
الصووادت عوون منظمووة البلوودان املصوودتة للوونف  ،يُتوقنووة أن يبلو نموووع أ ووطول املركبووات  2.4مليووات
مركب ووة حبل ووول ع ووا  ،2040وأن حص ووة الس ووياتات الك رابئي ووة ووتكون  13يف املائ ووة م وون نم وووع
األ طول.
8

GE.19-08308

TD/B/C.I/MEM.2/47

 -29وأشووات نكوول عوون القطوواع اخلووا إت أن الوونف لو ا ووتخدامات خمتلفووة ،من ووا املشووتقات
واللوودائن والقووات ،ماكوودا أن و املوواتد ووتظل ضووروتية ل ووتخدامات الصووناعية .وتسوواءل ةبو
ع و وون خمتل و ووف الص و ووناعات التحويلي و ووة وآف و وواع تطوير و ووا .وح و وول األونكت و وواد عل و ووى حب و وول خمتل و ووف
ا تخدامات النف اخلا وال تكماتات يف الصناعات ذات الصلة.

جيم -إدارة خماطر أسلعار السللع األساسلية ق الاللدان الناميلة املعتملدة عللل السللع األساسلية
(البند  4من جدول األعمال)

 -1التحوط ق الالدان النامية املعتمدة علل السلع األساسية
 -30شو وواتا ة و ورباء يف حلقو ووة نقو ووال حو ووول التحو و ّووا يف البلو وودان الناميو ووة املعتمو وودة علو ووى السو وولة
األ ا و وية .وك و ووان الفري و ووق مك و وووانا م و وون نكل و ووم ع و وون الكي و وواانت التالي و ووة جامع و ووة ب و وووتدو ،فرنس و ووال
ونلس احلبوب الدويل ،لندنل ومكتب ةا للخودمات ال تشواتية ،ويسورال ومركوز دتا وات
التنمية جبامعة كمربيد  ،اململكوة املتحودةل ونموعوة كواتفوت ( ،)Carrefourفرنسوال ومركوز التجواتة
الدولية ،ويسرا.
 -31وتكووزت املناقشووة علووى الن ووو املتبعووة للتخفيووف موون املخوواطر املتصوولة ابلسوولة األ ا ووية
واحلد من وا .فتقلوب األ وعات مصودت ةطور تئيسوي ابلنسوبة حلكوموات البلودان الناميوة املعتمودة علوى
السلة األ ا وية ،وملنتجوي ويفوات ومصودتي السولة األ ا وية أيضو ا .وتوزداد عمليوة التخطوي املوايل
تعقيوودا بسووبب حالووة عوود اليقووم الووه حتووو حووول اري ورادات والعائوودات يف املسووتقبل والووه يكوول
ةطو ورا عل ووى ا ووتمرات الو وربامج ارمنائي ووة العام ووة .ومشلو و املب ووادتات الس ووابقة الرامي ووة إت احل وود م وون
التقلبووات يف أ وواع السوولة األ ا ووية اتفاقووات دوليووة بشووقن السوولة األ ا ووية هتوودك إت حتقيووق
ا ووتقرات األ ووعات م وون ة و و ل نموع ووة م وون الت وودة ت لتنظ وويم حص ووص التص وودير واملخ ووزوانت
الحتياطية .مثّ أُلملليو و التفاقوات أو أُاوي العمول هبوا يف الكمانينيوات والتسوعينيات مون القورن
املاض ووي ياش وويا م ووة اليف ووا الع وواملي اجلدي وود ووو حتري وور األ وواع .ويف الف و ة األة و ة ،جل ووق بع ووض
مصدتي ومستوتدي السلة األ ا ية إت املشتقات للتكيف مة تقلبات أ وعات السولة األ ا وية
يف املوودى القصو  .و نوواا قضووية أ ا ووية ل توزال عالقووة ،ووي التوزيووة غو العووادل للمخوواطر علووى
طووول لسوولة قيمووة السوولة األ ا ووية .وأُش و بوجو اخلصووو إت أن سوملات املنتجووم ،كوواملزاتعم
الصووملات ،يتحملووون قسووطا غ و متنا ووب موون املخوواطر تغووم قوودتاهتم احملوودودة علووى التعوواطي مووة
تقلبات األ واع والصدمات يف األ عات.
 -32وق ووال ع وودة حم وواوتين إن الف وواعلم التج وواتيم هك وون م ا ووتخدا ع وودة مش ووتقات لتملطي ووة
املخواطر الووه تنطوووي علي ووا التزاموواهتم ،وذلووك ابرضووافة إت إمكانيووة ال ووتعانة أب وواع العمليووات
اآلنيووة للسوولة األ ا ووية (أي أ وواع الوودفة نقوودا) .وتشوومل و املشووتقات الصووكوا النموذجيووة
املتداولة يف البوتسات ،من قبيل العقود اآلجلة ،واخليواتات الوه تسوتند إلي وا ،والصوكوا املتداولوة
عن طريق السما رة من قبيل عقود البية اآلجول او املبادلوة بوم النظوراء .وتغوم أن املشوتقات يكول
أدوات إضووافية رداتة املخوواطر ،أشووات حموواوت إت أن دتجووة تعقيوود و الصووكوا واأل وواع يفعوول
من الصعب ا تخدام ا ا تخدام ا فعالا .وملا كان الملر من وا وو إضوافة السويولة ،فوون أ وواع
املش و ووتقات و ووتج ب ابلض و ووروتة املس و ووتكمرين امل و وواليم ،ت و وون يف ذل و ووك املض و وواتبون ،وتعتم و وود عل و ووى
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مسووامهت م .وعلووى ووبيل املكووال ،أفوواد حموواوت أبن نسووبة  1يف املائووة فقو موون املووداولت يف بوتسووة
لن وودن للمع ووادن تُو و جم إت عملي ووة تس ووليم فعل ووي .وأفضو و عملي ووة األمول ووة و و إت اخللو و ب ووم
األ داك املالية واأل داك التجاتيوة ،األمور الو ي زاد مون تعقيود أي ج ود يرموي إت التحووا مون
املخوواطر املرتبطووة ابلعمليووات اآلنيووة واملخوواطر املرتبطووة ابملشووتقات املسووتخدمة .ويقتضووي ا ووتخدا
املشتقات للتحوا مون املخواطر املتصولة ابللتزاموات التجاتيوة ةوربة متخصصوة وإمكانيوة احلصوول
علووى معلومووات شوواملة آنيووة تتعلووق ابلسوووع ،وم وواتد ماليووة ضووخمة .وقليلووة ووي احلكومووات الووه
تستخد املشتقات بنجاج للتحوا من تعر عائداهتا للمخاطر املرتبطة ابأل عات .وعلى وبيل
املكوال ،ااو ت حكومووة املكسوويك ةيوواتات للتحوووا مون ةطوور تقلووب ووعر سووادتاهتا موون الوونف .
غ و أن شووروا القبووول رعووداد عمليووة فعالووة للتحوووا موون املخوواطر غالب وا مووا تكووون بعيوودة املنووال
ابلنسبة للحكومات ،واملا سات اململوكة للدولة ،والشركات يف البلدان النامية.
 -33و ولّ حموواوتان الضوووء علووى أمهيووة الشووفافية وتووافر املعلومووات املتعلقووة ابأل وواع .وعلووى
ووبيل املكووال ،غالبو ا مووا تكووون أ ووعات العقووود اآلجلووة متاحووة بيسوور موون ةو ل تسووع ات بوتسووات
السلة األ ا ية ،يف حم يصوعب احلصوول علوى وعر احلاضور لعودد كبو مون السولة األ ا وية.
حماوت الدوت ال ي يضطلة ب نلس احلبوب الودويل يف زايدة شوفافية أ وواع الو تة واألتز
وأوض
ٌ
وفووول الصووواي .وأفوواد أبن نشوور املعلومووات املتعلقووة ابأل وواع ،تووا يف ذلووك بيوواانت عوون ارنت ووا
والتجاتة واأل عات ،هكن أن يساعد يف حتقيق ا تقرات األ عات .وأشات أيض ا إت ال تما املتزايد
موون جانووب املس ووت لكم تسووقلة الشووفافية ،ول وويما فيمووا يتعلووق ابملنتج ووات المل ائيووة .ويف و ا
حتسون عمليوة اقتفواء ألور املنتجوات
السياع ،أشات حماوت إت أن تقنية لسلة السج ت هكن أن ّ
المل ائية ،ومن مث حتد من املخاطر املرتبطة بنوعية املنتجات.
 -34وق ووال آةو وورون إن سو ووناديق الكو ووروة الس وويادية املتصو وولة ابلسو وولة األ ا و ووية تو ووادي دوتا يف
التصوودي لتقلووب اري ورادات والنفقووات العامووة .فقوود أنشووق عوودد كب و موون البلوودان املصوودتة للسوولة
الصوناديق الوه اود
األ ا ية ،تا يف ذلك بلدان انمية معتمدة على السلة األ ا ية ،مكل
أغراض ا عدة .وتعمول سوناديق تكبيو األ وعات تكابوة أداة للتحووا املوايل وتودعم تنفيو السيا وات
املاليو ووة املصو ووممة ملواج و ووة التقلبو ووات الدوتيو ووة ،يف ح و ووم تو وووفر سو ووناديق الدةو ووات و و وويلة لتنوي و ووة
املوجووودات ونقوول الكووروة م ون السوولة األ ا ووية إت األجيووال القادمووة .ومووة ذلووك ،أفوواد حموواوت أبن
س ووناديق الك ووروة الس وويادية املتص وولة ابلس وولة األ ا ووية ل تك ووون فعال ووة إل إذا اق نو و إبداتة قوي ووة
وقواعد واضحة فيما يتعلق اب تخدا املوجودات امل اكمة.
 -35وقووال حموواوت إن منظمت و ىة و بوون ج يس و نمى التحالفووات موون أجوول العموول ي وودك إت
احلد من املخاطر املتصلة بقطاعات السلة األ ا ية وتقامس ا .ويقو ا الن ج على اجلمة بوم
املش و ين والبووائعم والتجووات واملسووت لكم ومسوواعدهتم علووى إجيوواد حلووول تعاونيووة للمخوواطر الووه
يواج ووون .وأفوواد أبن الع قووات الووه تفرز ووا و التحالفووات يف املودى البعيوود تعووزز الكقووة وافووف
عبء املخاطر ال ي يقوة علوى عواتق خمتلوف اجل وات املعنيوة ويعوزز قودتة القطواع علوى ال وتجابة
بصوووتة مجاعيووة للمعوواي الووه يتوقع ووا املسووت لكون ،موون قبيوول إمكانيووة اقتفوواء األلوور والقوودتة علووى
التنبا ابرمدادات ،أو احملافظة على البيوة.
 -36وعلووى سووعيد القتصوواد الكلووي ،تتمكوول ال و اتيجية املكلووى للحوود موون املخوواطر يف املوودى
البعيوود يف اتب وواع يا ووة متنا ووقة تراع ووي الس ووياع احمللووي .ودعم وا هل و ا اجل وود ،ع وور حم وواوت أداة
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تشخيص تساعد على تقييم مدى ىلر بلد ما بتقلب أ عات السلة األ ا ية ابل تناد إت عودد
من املاشرات ،تا يف ذلك وفرة املواتد وحصة سادتات املعادن يف نموع الصوادتات ويف إيورادات
احلكومة .وتعكس الصوتة الدقيقوة الوه أفرزهتوا األداة التشخيصوية و لملورة يف السيا وات العاموة
تربز احلاجة إت تنوية الصادتات .وا تنادا إت ا التحليل ،أ ل
ُوسي أبن تتجنب البلدان املعتمودة
علووى السوولة األ ا ووية التوجي ووات التقليديووة يف نووال إداتة اري ورادات ،الووه تركووز علووى ال ووتقرات
املايل ،ألاا ل تعوا األ وباب اجل تيوة ل عتمواد علوى السولة األ ا وية .وبودلا مون ذلوك ،ينبملوي
أن اصص البلودان حصوة مون إيراداهتوا مون املوواتد لوزايدة الطاقوة ارنتاجيوة وتنويوة القتصواد ،موك ا
عن طريق ال تكمات يف البىن التحتية واألسول املنتجة ،وك لك برامج التعليم والتدتيب والصحة.
 -2اسرتاتيجيات إدارة أسعار السلع األساسية :دراسات حالت
 -37ا وتُ لن حلقوة نقوال حوول ا و اتيجيات إداتة أ وعات السولة األ ا وية بعورو قوودم ا
نكلو البعكة الدائمة لبوتسواان لودى مكتوب األموم املتحودة واملنظموات الدوليوة األةورى يف جنيوف،
والبعك ووة الدائم ووة جلم وتي ووة الكونمل ووو الدهقراطي ووة ل وودى مكت ووب األم ووم املتح وودة واملنظم ووات الدولي ووة
األة وورى يف جني ووف ،ووزاتة القتص وواد والتخط ووي يف اململك ووة العربي ووة الس ووعودية ،وجامع ووة غ وورب
ا كتلندا ،والصندوع املش ا للسلة األ ا ية.
 -38وقووال أحوود احملوواوتين إن التشورية اجلوواتي املوونظم لقطوواع املعووادن يف بوتس وواان ،و ووو قووانون
املن و وواجم واملع و ووادن ( ،)1999م و ووا زال يعتم و وود عل و ووى ق و ووانون ملكي و ووة املع و ووادن يف األق و وواليم القبلي و ووة
( .)1968وتتمكل األ داك األتبعة الواتدة يف قانون املناجم واملعادن ( )1999يف اآل حتقيق
أقصى قدت من الفوائد القتصادية للقطاع اخلا  ،وهتيوة بيوة تنافسوية للصوناعات ال وتخراجية،
وتو ووية الوورواب مووة ابقووي القطاعووات القتصووادية ،وتعزيووز القوودتات احملليووة يف سووناعة املوواس .وقوود
مس ارطات التشريعي القائم ابلتفاو على مجية العقود املتعلقة بتعدين املواس وحتويول اريورادات
ذات الصوولة لصووندوع لووروة وويادي .وأُنشووو أيض و ا شووركة مش و كة بووم القطوواعم العووا واخلووا
ل تكشاك فر جديدة يف قطاع التعدين.
واوت آةوور ،يف معوور تقوودا احلالووة يف مج وتيووة الكونملووو الدهقراطيووة ،إن بلوود
 -39وقووال حمو ٌ
هلووك لووروة معدنيووة ضووخمة .غ و أن و ا الواقووة مل يسووتفد من و السووكانل بوول علووى العكووس موون
ذلووك ،فقوود تسووبب و الكووروة يف نشوووب النزاعووات .زد علووى ذلووك أن امل وواتد الطبيعيووة تُص ودنت
كموواد ةووا دون معاجلووة ،األموور ال و ي ل يسوواعد يف هتيوووة األوضوواع املواتيووة للتنويووة القتصووادي.
وي دك التشورية اجلديود الو ي اعتُمود يف عوا  ،2018بعود تنقوي قوانون التعودين لعوا ،2002
إت زايدة إي ورادات احلكومووة ومشوواتكة السووكان احملليووم يف لسوولة قيمووة املعووادن .وأعقب و عمليووة
التنقي لسلة مون املشواوتات وأفضو إت اعتمواد لووائ أككور سورامة يف نوال ال وتكمات ب فيوة
معدلت اراتوة وتشديد العقوابت املفروضة على املستكمرين ال ين ل هتكلون اللوائ .
واوت آةوور أبن ا و اتيجية النمووو القتصووادي يف اململكووة العربيووة السووعودية هتوودك
 -40وأفوواد حمو ٌ
إت وضة حد حلالة عد اليقم اله حتو حول أ عات النف  -فوالواقة اجلديود يتطلوب إجوراءات
تصحيحية جديدة .وأكد وجود اتتباا إجيايب بم الطلب على النف وإنتاج وبوم النواتج احمللوي
ارمجايل ،مش ا إت أن النف ل يزال هكل نوع الوقود امل يمن يف خمتلف أتجواء العوامل ،ويسو م يف
النمو ويف تكوين تأس املال .وأشات إت التطوتات اله طرأت على ا و اتيجية اململكوة وتؤيت وا يف
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السنوات األة ة نتيجة الشواغل البيوية الناشوة واهلدك املتمكل يف زايدة حصة اململكة يف الطاقوة
املتجووددة .وأشووات إت أن البلوود بوودأ مرحلووة انتقالي ووة تتخلل ووا أوضوواع مواتيووة وأةوورى غ و مواتي ووة.
واةتووتم ابلقووول إن احملووددات األ ا ووية ل قتصوواد الكلووي أبق و علووى جا زيووة البلوود للتكيووف مووة
الواقة اجلديد ،يف حم شكل العنصر الدهملرايف حمركا للنمو القتصادي ارجيايب.
واوت مقاتنووة بووم كوووت ديف ووات وإليوبيووا يف نووال الووتحكم يف تقلووب األ ووعات يف
 -41وأقووا حمو ٌ
قطوواع ال و  .ففووي كوووت ديف ووات ،حيوول يشووجة اجمللووس املعووين ابل و  -الكاكوواو عمليووات البيووة
اآلج وول ابملو وزاد العل ووين ُ ،ووجل ايف ووا تص وواعدي يف تك وواليف املع ووام ت وايف ووا ن ووزويل يف أ ووعات
املنتج ووم .أم ووا يف إليوبي ووا ،حي وول ت وووفر بوتس ووة الس وولة األ ا ووية ارليوبي ووة موقعو و ا مرك وزايا للت ووداول
ارلك وين الفوتي ،فقد ُ جل ايفا نزويل عا يف تكاليف املعام ت وايفا تصواعدي يف أ وعات
املنتج ووم منو و ب وودء تنفيو و نظ ووا الت ووداول اجلدي وود .وقُوودم التوس وويات الرئيس ووية التالي ووة يف ن ووال
السيا ووة العامووة العموول بنظووا تووداول العقووود اآلجلووة لتعزيووز الشووفافية يف إليوبيووال وتضوومم العقووود
أحكامو و ا تتعل ووق ابلتح وووال وت وووف مراف ووق للتخو وزين م وون ةو و ل التعاوني وواتل وتقا ووم املمات ووات
الفضلى بم البلدان ،من قبيل يا ة إااء حالت العجز املتبعة يف إليوبيا.
حماوت آةر أبن تدةل احلكومة ملعاجلة تقلبوات أ وعات السولة األ ا وية ل يشوكل
 -42وأفاد ٌ
دائم و ا إج وراءا مستص وووابا أو فع ووالا م وون حي وول الكلف ووة .فبينم ووا تش و التق ووديرات إت أن املكا ووب
الجتماعية اله قد تتحقق ملنتجي الو مون ةو ل القضواء علوى تقلوب األ وعات هكون أن تكوون
ذات شووقن يف اهلنوود ،تكوواد تكووون و املكا ووب منعدمووة يف إليوبيووا .وتتمكوول التوسووية الرئيسووية
املتعلقة ابلسيا ة العامة يف األة ابلنُو ُ ج القائمة على السوع ،كالنُّو ُ ج اله تتبع ا بوتسة السلة
األ ا ية ارليوبيوة ،ابعتبات وا وبي ا أفضول للمضوي قودم ا ابملقاتنوة موة تودة ت احلكوموة الراميوة
إت التخفيف من حدة تقلبات األ عات.
واوت آةوور كيووف أن الصووندوع املش و ا للسوولة األ ا ووية يوودعم منتجووي السوولة
 -43وبو ّوم حمو ٌ
وهول الصوندوع املشواتية ابل وتناد إت نموعوة مون اآلاثت
األ ا ية من ة ل ال تكمات املالرّ .
ارمنائيووة القابلووة للقيوواس ،ومنوواذ نديووة اقتصووادايا ،ومعوودلت عوائوود ماليووة مسووتدامة .وأفوواد أبن
أنش ووطة الص ووندوع تش وومل ن ووالت جدي وودة م وون قبي وول البتك ووات ،والبع وود اجلنس وواين ،وال ووتدامة،
والتمويل امليسووت ،وسوكوك ا جديودة أيضو ا مون قبيول السوندات ذات التوقل الجتمواعي وارمنوائي،
والتمويل ال تكماتي املالر.
 -44وتساءل ةب ان عما إذا كان النقص املزعو يف املشاتية املم نولة مون الصوندوع يُعوزى إت
عد كفاية املواتد أ إت العدد احملدود للج ات اله تطلب التمويل .وأفواد احملواوت أبن الونقص يف
املشوواتية ل يصوودع علووى الصووندوع بشووكل ةووا  ،بوول يصو علووى ال ووتكمات املووالر علووى نطوواع
العامل ،حسب ما تفيد ب تقديرات الشبكة العاملية ل تكمات املالر.
 -45وتس وواءل ةبو و عم ووا إذا كانو و التمليو و ات ال ووه أُدةلو و عل ووى من وووذ التموي وول اخل ووا
ابلصووندوع ووي الووه قلّصو جاذبيتو  .وتدا علووى و ا السواال ،أفوواد احملوواوت أبن البلوودان األعضوواء
قرتت بتوافق اآلتاء إعادة توجي ج ود ا و القرو ألن املن ل تستويف شرا ال تدامة ومون
مث ف ووي ل تتماشووى مووة أ ووداك التنميووة املسووتدامة .وأضوواك ابلقووول إن الصووندوع طلووب التوجيو
موون األونكتوواد لتحديوود السيا ووات ارمنائيووة املنا ووبة ملسووتقبل قطوواع السوولة األ ا ووية ودعووا الوودول
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األعضاء إت أن تسا م يف النقال يف اجتماع ال كرى السنوية الك لم للصندوع املقرت عقود يف
ل اي ،ولندا ،يف  3كانون األول/ديسمرب .2019
 -46و قل ةبو آةور عموا إذا كوان وبب اليفوا التصواعدي لتكواليف املعوام ت يف قطواع
ال يف كوت ديفوات يُعزى حصرا إت الو طاء .وتدا على الساال ،أفاد أحد احملاوتين أبن عوامل
أةرى عديدة امه يف ذلك ،ومن ا عد كفاية مرافق التخزين والبىن التحتية للنقل.
 -47وتساءل ةب آةر عما إذا كوان ل تفواع املا وس ملنطقوة التجواتة احلورة القاتيوة األفريقيوة
أل ٌور علوى تقلوب أ وعات السولة األ ا ووية .وأفواد ل لوة حمواوتين ،يف تد وم علوى السواال ،أبن زايدة
التكاموول موون شووقاا أن تتووي فرس وا للن ووو ابألعمووال التجاتيووة وتعووزز قوودتة بلوودان املنطقووة علووى
التعاطي مة تقلب أ عات السلة األ ا ية.
 -48وتدا على اال آةر -و ما إذا كان نكنا حتديد أ عات السلة األ ا ية يف أفريقيا -
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 ُحتدند يف مومبا ا ،يف كينيا.
 -49وأفوواد ةب و أبن ة سووة وافيووة ألفضوول املمات ووات يف نووال ارداتة الناجحووة للمخوواطر
هك و وون أن ت و وووفر أداةا مفي و وودة ،يف ح و ووم اقو و و ج ةبو و و آة و وور تص و ووميم مص و ووفوفة للص و ووكوا املالي و ووة
ل تخدام ا يف إداتة املخاطر والتخفيف من حدة تقلبات األ عات.
 -50وشو وودد ةب و و ان علو ووى أمهيو ووة ال و ووتكمات يف احللقو ووات األة و و ة يف لسو وولة قيمو ووة السو وولة
األ ا ووية واع ض ووا عل ووى الفك وورة ال ووه مفاد ووا أن املكا ووب ال ووه هك وون حتقيق ووا م وون عملي ووات
التج يز احمللية ليس مسقلة بدي ية .فحسب أمانوة األونكتواد ،مون امل وم دفوة ال وت ا احمللوي
وال ووتكمات يف الع مووات التجاتيووة احملليووة والتسووويق احمللووي ،وموون األمكلووة اجليوودة علووى ذلووك شووركة
مقا ي كالدي يف إليوبيا.
 -51وتلخيصو وا للمناقش ووة ،قالو و م ووديرة ش ووعبة التج وواتة الدولي ووة والس وولة األ ا ووية إن أح وود
األ ووباب الرئيسووية لوجووود األونكتوواد ووو مكافح ووة الفقوور ،مووك ا عوون طريووق زايدة سووادتات أق وول
البلدان منوا اله يعتمد معظم ا علوى السولة األ ا وية .وأكودت أن و السولة تشوكل األ واس
لقتصوواد معظووم البلوودان الناميووة وتتسووم أبمهيووة حامسووة لتملي و ديناميووات و البلوودان ،تووا يف ذلووك
ديناميووات أقوول البلوودان منووا .فاهلياكوول مووا زالو تعتموود بدتجووة كبو ة علووى السوولة األ ا ووية وعلووى
اآلليو ووات التقليديو ووة ل و ووتمل ل والتوزيو ووة .وبوج و و عو ووا  ،ا فض و و أ و ووعات السو وولة األ ا و ووية يف
عووا  ،2018وشووكل و ا ال فووا ضووملط ا إضووافي ا علووى البلوودان الناميووة املعتموودة علووى السوولة
السلة .و ا من شقن أن يزيد مون موواطن ضوعف و
األ ا ية واأل ر املعيشية اله تنتج
البل وودان إزاء س وودمات األ ووعات .ونتيج ووة لو و لك ،ووتزداد إداتة املخ وواطر املتص وولة أب ووعات الس وولة
األ ا ية أمهيةا ابعتبات ا و يلة للتصدي للتقلبات.
 -52وأفادت أبن التنوية القتصادي يشكل عنصرا تئيسيا .وأكدت احلاجة إت التنوية داةل
القطاع وةاتج وإنشاء تواب مة القتصاد برمت  .وحتقيق ا ل لك ،ل بد من إجيواد يويول إضوايف.
وأشوواتت إت أن منوواذ التمويوول املخووتل حقق و نتووائج متواضووعة ،وياسووة يف منطقووة الكوواتيي،
ألن سووملات املوزاتعم ل يسووتفيدون موون وفوووتات احلجووم وألنو موون الصووعب إجيوواد يوووي ت ناللووة.
وهك وون أن تش ووكل الشو وراكات ب ووم القط وواعم الع ووا واخل ووا أداة فعال ووة .وأك وودت أيضو وا أمهي ووة
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الع مات التجاتية ،معترباة أن الع مة التجاتية اله ترتب تنتج ما هكن أن تمل قيمت  .وقال إن
قوود يكووون موون اجملوودي حتليوول ألوور الكوووتة الصووناعية الرابعووة علووى السوولة األ ا ووية واأل وواع والتوزيووة.
واق ح و أيض و ا النظوور يف إمكانيووة إنشوواء بوتسووة أفريقيووة للسوولة األ ا ووية وحبوول آاثت ووا املمكنووة
معترباة أن بوتسة موحودة بوم البلودان األفريقيوة أجودى وأنفوة مون البوتسوات الصومل ة املوجوودة يف
كول قطوور .وينبملوي أيضوا دتا وة ألوور منطقووة التجواتة احلوورة القاتيوة األفريقيووة علوى التجوواتة األقاليميووة
والسوولة األ ا ووية ،ابلت ووازي مووة حبوول ألوور تمل و املنوواخ علووى حركووة السوولة األ ا ووية .واةتتم و
ك م ووا قائل وةا إن موون امل ووم األة و بوون ج قووائم علووى املمات ووات الفضوولى إزاء التنويووة القتصووادي
والتح ووول اهليكل ووي ألن ذل ووك وويعود ابلفائ وودة عل ووى البل وودان النامي ووة ،ول وويما أق وول البل وودان منو ووا
والبلدان النامية املعتمدة على السلة األ ا ية.

اثنيا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -53انتخووب اجتموواع اخل ورباء املتعوودد السوونوات املعووين ابلسوولة األ ا ووية والتنميووة ،يف جلسووت
العامة الفتتاحية يف  15نيسان/أبريل  ،2019السيدة ماتاي ت يزا ت .أملوجوي (الفلبم) تئيسةا
ل والسيد جوتو دي توس (الكام ون) انئبا للرئيسة  -مقرتا.

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

 -54أقو وور اجتمو وواع اخل و ورباء املتعو وودد السو وونوات ،يف جلسو ووت العامو ووة الفتتاحيو ووة أيض و وا ،جو وودول
األعمال املاق للدوتة ( .)TD/B/C.I/MEM.2/44وابلتايل كان جدول األعمال كما يلي
-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرات جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

التطوووتات األة و ة يف أ وواع السوولة األ ا ووية والتحوودايت املطروحووة والفوور
املتاحة يف األ واع

-4

إداتة خموواطر أ ووعات السوولة األ ا ووية يف البلوودان الناميووة املعتموودة علووى السوولة
األ ا ية

-5

اعتماد تقرير الجتماع

جيم -نتائج الدورة
 -55اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات ،يف جلست العامة الفتتاحية أيضا ،على أن تتووت
الرئيسة تلخيص املناقشات.
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دال -اعتماد تقرير الجتماع

(البند  5من جدول األعمال)

 -56أذن فريووق اخل ورباء احلكووومي الوودويل ،يف جلسووت العامووة الفتتاحيووة أيض وا املعقووودة يف 16
نيسان/أبريل  ،2019لنائب الرئيسة  -املقرت اب تكمال التقرير بعد اةتتا الدوتة.
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املرفق
احلضور*

-1

حضر الدوتة نكلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد
الحتاد الرو ي
أتمينيا
إ بانيا
أفملانستان
إكوادوت
أوغندا
أوكرانيا
بنما
بوتسواان
بوتكينا فا و
توغو
تونس
اجلزائر
اجلم وتية العربية السوتية
مج وتية الكونملو الدهقراطية
مج وتية لو الدهقراطية الشعبية
دولة فلسطم
زامبيا
ري لنكا
اليون
الصم

-2

عمان
غابون
غواتيمال
الفلبم
كوت ديفوات
الكونملو
كينيا
لبنان
مايل
مدغشقر
مصر
اململرب
م وي
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
منملوليا
موزامبيق
نيبال
النيجر
نيج اي
اليمن

وحضر الدوتة نكلو املنظمات احلكومية الدولية التالية
نموعة دول أفريقيا والكاتيي واحملي اهلادئ
الصندوع املش ا للسلة األ ا ية
نلس احلبوب الدويل
منظمة التعاون ار مي
مركز اجلنوب

__________

*
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-3

وحضر الدوتة نكلون عن ج از األمم املتحدة أو يوت ا أو برانن ا التايل
مركز التجاتة الدولية

-4

وحضر الدوتة نكلو الوكالت املتخصصة أو املنظمات ذات الصلة التالية
منظمة األمم املتحدة لألغ ية والزتاعة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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