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 مقدمة  
ُعقدت يف قصر األمم جبنيف يف يويتورا، يوومي 12 و13 تشورين األول/أكتووبر 2017،  

الووودواة التايوووعة لجتمووواع ا وووتاء املتعووودد التووونوات بشوووة  التووويا األيايوووية والتنميوووة، الوووي صووودا هبوووا 
 .*تكييف يف الدواة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة ليتجااة والتنمية املعقودة يف متوز/يوليه 2016

 موجز من إعداد الرئيس -أولا  
 البياانت الفتتاحية -ألف 

إىل املشوواكل الووي واج ت ووا الفتتوواحي،  ااألمووني العوواو لتونكتوواد، يف بيا وو ةانئبوو تا أشووا -1
ووو لتووويا  أيوووعاا ايفالووو ص حصووول دة عيوووى التووويا األيايوووية منووو  ال فوووا  البيووودا  الناميوووة املعتم 

ل صوووو اا مووووداوياإليوووورادات العامووووة إىل التحوووووينت موووون  موووون حيوووو ، 2011 عوووواو األيايووووية يف
يوووى عا األيايوووية تقيوووب أيوووعاا التووويالووو ص ينطووووص عييوووه التوووةاد التوووي  . وأضوووافن أ  املوووزااعني

. ميووة صووناعيةتنإحوودا  و  حلاجوة إىل التنويووا القتصووادصاإمنووا يبوونيى موود  البيودا  واأليوور املعيشووية 
 املتوامهة مثو ، ومون وتكتتي مصادا الطاقة املتجددة أمهية لتقييص انبعااثت اثين أكتويد الكربو

تحووول إحوودا  ال يف بوودواهاالطاقووة ا ضووراء  ميكوون أ  تتوو م. و التخفيووف موون تاثا ت وود املنووا يف 
 كثور مرونوةا أاقة تكو  يطلا  النامية بناء هياكل أيايية ليبيد إذ من شة  ذلك أ  يتيح ،اهليكيي

  . املرتبطة ابلوقود األحفواصمن تيك  مركزيةا  لو 

التطررررورات األورررردة والتحرررردأت اجلديررررردة ا أسررررواا السررررلع األساسررررية  واخليرررررارات  -ابء 
 السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني على السلع األساسية

 من جدول األعمال( 3)البند 

 حملة عامة  
التطووووواات األووووودة " وهووووو بعنوووووا وايقووووة املعيومووووات األيايووووية أمانووووة األونكتوووواد قوووودىمن  -2

يوووات و  التياوالتحووودايت اقديووودة يف أيوووواي التووويا األيايوووية وا يوووااات املتاحوووة عيوووى متوووت
  (.TD/B/C.I/MEM.2/38) "لتحقيق منو شامل وتنمية متتدامة قائمني عيى التيا األيايية

قوود  2016الوو ص بوودأ يف عوواو أيووعاا التوويا األيايووية  حنووو صووعودعوواو اله وإذا كووا  ال ووا -3
يف النصوف اا اينومتباا ، فقود أه ورت فوراد  أيوواي التويا األيايوية منطو2017عاو مطيا يف  توقف

ة ليتيا تيعاا اإلمسيل. فرغم تراجا مجيا املؤشرات الفرعية ملؤشر األونكتاد 2017األول من عاو 
، حتتنن أيعاا املعاد  2017األيايية غد النفطية يف الفرتة بني كانو  الثاين/يناير وحزيرا /يونيه 

 ابلنتوووبةاا جووود اا كبووود فوووائل العووور   . وكوووا  2017وا اموووات والفيوووزات يف الربوووا الثالووو  مووون عووواو 
عووودة  نووام موون يوورجحلوويس هو، اعووبوجووه و . يكاكوواو والتووكر والزيوووت النباتيووة والفحووم والوونف  ا وواول

 .2011 عاو يفت ا الي بي إىل متتوايت ال اوة  ،املتتقبل القريب، يف أيعاا التيا األيايية

__________ 

جوووووورت املوافقووووووة عيووووووى إلوووووواا هوووووو ه الوووووودواة يف الوووووودواة اليووووووتثنائية احلاديووووووة والثناووووووني  يووووووس التجووووووااة والتنميووووووة  *
 ، املرفق ا امس(.TD/B(S-XXXI)/2 )انظر
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بوني أيوعاا التويا األيايووية القائمووة العنقوة القويوة عيوى اا أيضوو الضووء أمانوة األونكتوادويويىطن  -4
  وواليب موون حيوو الوودوا الرئيتووي الوو ص تضووطيا بووه الصووني وعيووى والنمووو القتصووادص يف البيوودا  الناميووة، 

 .الطاقة املتجددة ال ص اكتتبته مصادا تزايد األمهيةعيى الدوا املو  ،عيى التيا األيايية
 اعتمووواديبيووودا  ل نب ووويي: )أ( عيوووى صوووعيد التيايوووات، هووويولوحظووون اووون  توصووويات  -5

حلمايوة امليزانيوات  التحوىليوةاملودورات  اليجووء إىلييايات ماليوة معاكتوة ليودواات القتصوادية و 
تاثا التقيبات من ونل أدوات  التقييل منينب ي ليبيدا  و )ب( ؛ العامة من تاثا تقيب األيعاا

يف  الشوروع ليبيودا ينب وي و ج( )؛ إدااة املخالر )يف األجل القصد( والتنويا )يف األجل الطويول(
 . الطاقة املتتدامة تطوير مصادا

 املعادن واخلامات والفلزات  
حوووووول  املعووووواد  وا اموووووات والفيوووووزاتالوووووي تناولووووون موضووووووع  احملووووواواين داات مناقشوووووات -6

عون ااثاثا املرتتبوة عيوى  ال اهات األودة عيى صعيد األيوواي واأليوعاا وحوول اركا وا، فضونا 
البيوودا  املعتموودة عيووى التوويا األيايووية. وأشوواا بعوول احملوواواين إىل أ  أيووعاا املعوواد  والفيووزات 

ة تكمون ائيتوي مثة متةلةو ، بعد عدة ينوات من اهلبوط. 2016وا امات بدأت تتعاىف يف عاو 
انتعوا   و جموردأ لن واهاا حقيقياا انعكايشكل تتيك الزايدات يف األيعاا يف معرفة ما إذا كانن 

مؤقووون. وبووونيى بعووول احملووواواين أ  العديووود مووون العوامووول يوووامهن يف حووودو  الوووزايدات األوووودة يف 
بتحتوني بياوات اا أيعاا املعاد  والفيزات وا امات. ومن ه ه العوامل وجوود ليوب قووص مودفوع

ات الكبووودة الوووي  ووورص القتصوواد الكيوووي يف بيووودا  ائيتوووية والعوامووول التكنولوجيووة، مثووول اليوووتثماا 
مث إ  هروف العر ، مثل زايدة حالت نضووب منواجم  توهيف ا يف قطاع التيااات الك رابئية.

الزنووووك املوجووووودة وتعطوووول اإلموووودادات ابلنحوووواا بتووووبب اإلضووووراابت يف بيوووودا  مصووووداة ائيتووووية، 
يووووامهن هووووي األووووور  يف التطووووواات األووووودة عيووووى متووووتو  األيووووعاا. وكووووا  توووودين متووووتوايت 

 تور متاهم يف ااتفاع األيعاا. خزوانت عامنا امل
وقدىو أحد احملاواين دااية حالة عن حظر صاداات وواو النيكول مون إندونيتويا ابعتبواا  -7

ذلووك موون التيايووة التجاايووة ليبيوود ليتشووجيا عيووى تطوووير القووداة عيووى النوودماج يف هوو ه الصووناعة 
طوووواع النيكوووول. وقوووود حقووووق هوووو ا احلظوووور عيووووى الصووووعيد احمليووووي وتعزيووووز زايدة القيمووووة املضووووافة يف ق

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. 

وأشوواا احملوواواو  وأحوود الوفووود إىل ااثاثا التوويبية املرتتبووة عوون شوودة تقيووب األيووعاا عيووى  -8
ووودةبيووودا  الناميوووة ال عيووووى التووويا األيايوووية. ولحووو  بعوووول احملووواواين واملشوووااكني أنوووه كووووا   املعتم 

إىل مزيووود مووون  هووواحجوووم أيوووواي التووويا األيايوووية و اد يف ابإلمكوووا  أ  يوووؤدص التزايووود املتوووتمر 
املضوواابة الووي تزيوود بوودواها موون التقيووب عيووى أيوواا مرتكووزات التوووي، وأ  موون الضوورواص معاقووة 

ولحوو  أحوود  لووي تتتووبب يف التقيبووات القصووو  يف األيووعاا ويف اوووتنلت األيووواي.العواموول ا
املشوووووااكني أ  تقيبوووووات أيوووووعاا التووووويا األيايوووووية جعيووووون ا ووووواذ القووووورااات املتعيقوووووة ابلتخطوووووي  

اقتصادية عيى مجيا املتتوايت مون املووازانت العموميوة إىل اا ويببن ض ولاا صعباا واليتثماا أمر 
وودةالبيوودا  الناميووة يف صوو اا املووزااعني  . وأشوواا منوودوب تووور وأحووود عيووى التوويا األيايووية املعتم 

املشووااكني إىل أنووه موون غوود املوورجح أ   تفووي تقيبووات أيووعاا التوويا األيايووية وأنووه موون الصووعب 
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وودةيبيوودا  الناميووة ضووبط ا. ومثووة حتوودي ائيتووي عيووى صووعيد التيايووات ابلنتووبة ل عيووى التوويا  املعتم 
ووون مووون  فيوووف تاثا تقيوووب األيوووعاا وإدااة املخوووالر يكمووون يف إ األيايوووية  ووواد التوووبل الوووي متكى

املصوواحبة هلووو ا التقيوووب. فعيوووى املوود  القصووود، لمكوووا  األدوات املاليوووة،  ووا في وووا تليوووات التوووةمني 
وأدوات التحوووىط، أ  تتوواعد يف احلوود موون املخووالر النامجووة عوون تقيووب األيووعاا. ولحوو  بعوول 

ة توووودبد واعوووود أكثوووور موووون غووووده عيووووى املوووود  الطويوووول لفصوووول التنميووووة املنوووودوبني واملشووووااكني أ  مثوووو
 القتصادية عن تقيبات أيعاا التيا األيايية هو التنويا القتصادص.

يبيوودا  الناميووة وأشوواا منوودوب تووور وأحوود املشووااكني إىل أنووه موون األمهيووة  كووا  ابلنتووبة ل -9
ووودة ييوووة ليخاموووات واملعووواد . ولحووو  أحووود زايدة القيموووة املضوووافة احمل عيوووى التووويا األيايوووية املعتم 

هلوو ا ال وور ، وهووو  2017املنوودوبني أ  حظوور تصوودير وامووات النيكوول قوود ُجوودى د يف مطيووا عوواو 
يووتز أمهيوة مواصووية التوعي لتحقيووق منووافا  اايوة عيووى الوجوه األكموول يف يوياي اق ووود لتنفيوو   موا

 امة.ما أهداف التنمية املتتداا التانمج اإلمنائي الولين ومتاشي
عيى التيا  املعتم دةيبيدا  النامية وأكىد بعل املشااكني أمهية التصنيا والتنويا ابلنتبة ل -10

. ولحووو  مشووواام توووور أ  احلكوموووات وحووودها ل تتوووتطيا حتقيوووق التصووونيا والتنويوووا. األيايوووية
 بد من ب ل ج ود متضافرة لبنواء شوراكات بوني القطواعني العواو وا واا حلشود اليوتثمااات فن

النزمووة ودفووا عمييووة إعووادة اهليكيووة القتصووادية قوودماا. وأشوواا بعوول املشووااكني إىل أ  التنويووا قوود 
خمتيفوووة وأ  عيوووى كووول بيووود معتمووود عيوووى التووويا األيايوووية أ   ووود اليووورتاتيجية  يتخووو  أشوووكالا 

 مون األيواليب العديودةاا األنتب له. ولح  أحد احملاواين أ  الندماج األفقي موا هوو إل واحود
  ليتنويا، وأ  ما من أييوب من أياليب التنويا إل ويتطيب دااية متةنية قبل اعتماده.

 الزراعة  
افُتتحووووون جيتوووووة املناقشوووووة، الوووووي تووووووىل إداا وووووا مووووودير مركوووووز البحوووووو  األفريقيوووووة بشوووووة   -11

مؤيتوووات األعموووال والتنميوووة القتصوووادية التوووابا قامعوووة غووورب ايوووكتيندا، بعووورو  قووودىم ا وبووود 
ص من شعبة التجااة واأليواي  نظمة األمم املتحودة لتغ يوة والزااعوة، ووكييوة ائويس بعثوة اقتصاد

إكوووادوا لوود  املميكووة املتحووودة لتيطانيووا العظمووى وتيرلنوودا الشووومالية، واملتتشوواا ليشووؤو  البيايوووة 
 والشريك لنادص الكاكاو، أعقبت ا مناقشة تفاعيية. 

وقية متويووووطة املووود  ابلنتووووبة لتيووووواي الزااعيووووة وأوضوووح أحوووود احملوووواواين التوقعوووات التوووو -12
. وبيىنن أهم أاقاو ه ه التوقعات ما ييي: )أ( ب ء منو الطيب، فيما عدا 2026-2017 ليفرتة

مووا  ووص احلييووب والتووكر والزيوووت؛ )ب( قيووة مصووادا الطيووب ليووتبدال الصووني وأنووواع الوقووود 
ي لنمووو اإلنتوواج؛ )د( وجووود متووائل م مووة األحيووائي؛ )ج( حتتووني العوائوود ابعتبووااه احملوورم الرئيتوو

متعيقوووة ابليوووتدامة، ل يووويما فووويم  وووص ايوووت نم الفووورد مووون التوووعرات احلراايوووة والتوتينوووات يف 
منووالق لزاء تفوواوت النمووو يف نُظُووم إنتوواج ال وو اء؛ )ا( بيوووي األيووعاا احلقيقيووة متووتو  األيووعاا 

 احلالية أو أقل.
ووووزت متحوووواواة أووووور  عيووووى املتووووت -13 جدات األووووودة يف قطوووواع الكاكوووواو، منحظووووةا أ  واكى

اا ج ووووود 2017بوووو لن يف عوووواو  2010البيوووودا  املوقىعووووة عيووووى التفاقيووووة الدوليووووة ليكاكوووواو لعوووواو 
ييايووية وفنيووة ملعاقووة الحنووداا يف أيووعاا الكاكوواو، وهووي اق ووود الووي توى جوون بتقوود  مقرتحووات 

موووة اإلصووونا اإلنتووواج املتوووتداو ليكاكووواو إلعوووادة صوووياغة التفووواي. وتشووومل العناصووور الرئيتوووية لرز 
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وتنويووا مصووادا الوودول وتعزيووز اليووت نم احمليووي وشووفافية القطوواع وزايدة قوووة املووزااعني التفاوضووية 
وحتتني ف م عميية تشكىل أيعاا الكاكاو والتنتيق القطاعي األقو . وقودمن ليحاضورين  ربوة 

ا ييوي: )أ( إدووال حتتوينات تقنيوة عيوى املوزااع، إكوادوا، وبيىنن أ  املنتجوني احملييوني ايوتفادوا  و
يف إلووواا بووورانمج لتفعيووول قطووواع الوووُا والكاكووواو النووواعم أو املعطىووور؛ )ب( وتشوووجيا املوووزااعني عيوووى 
املشووااكة يف التجووااة املنصووفة والزااعووة العضوووية وشوو ادات املنشووة وحيوودة املصوودا؛ )ج( والن ووو  

 جبمعيات املنتجني الص دة.
تور مثال شركة من القطاع ا اا ليتدليل عيى أ  التصال املباشور بوني  وضرب ااوا -14

معاقي مادة الكاكاو واملنتجني كفيل بنقل املزااعني من وضا املتقبيني لتيوعاا ابقميوة وأيوواي 
قابية لنيتبدال إىل وضا صانعي أيعاا الكاكاو الناعم. ويقتضي ذلك إحدا  حتوىل يف النظرة 

توووووت يكو  يف حاجوووووة إىل معرفوووووة األيوووووباب الوووووي  عي وووووم يووووودفعو  مبوووووال  أكوووووت إىل األمووووووا: فامل
ليكاكوواو؛ واملزااعووو  يف حاجووة إىل اعتموواد  اايووات صووحيحة يف جمووال اإلنتوواج؛ واملؤيتووات يف 

 حاجة إىل إاتحة التدايب املنايب والتثقيف وإنفاذ القوانني.
وشوودد أحوود املنوودوبني عيووى أ  الفرتاضووات املتعيقووة  يووعاا الزيوووت الووي ايووتندت إلي ووا  -15

توقعووات منظمووة التعوواو  والتنميووة يف امليوودا  القتصووادص ومنظمووة األغ يووة والزااعووة بشووة  التوويا 
األيايوووية الزااعيوووة ميكووون أ  تكوووو  واقعيوووة. ويف معووور  الووورد عيوووى يوووؤال لرحوووه منووودوب توووور، 

يقوو  مؤشر األونكتاد لتيعاا اإلمسية ليتيا األيايية غد النفطيةونكتاد أ  أوضحن أمانة األ
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.
عوون اقوانووب احملووددة الووي تنطوووص عيي ووا  ربووة شووركة القطوواع  وايتفتوور بعوول املشووااكني -16

عيى ه ا اليتفتاا، أفاد احملاوا أ   ااية الشركة ميكن أ  تكو  قابية لنقي ا إىل اا ا اا. واد
ييا أيايية أور ، ل ييما يف قطاعات ميكن حتديدها عيى الوجه األكمل وابلنتوبة ملنتجوات 

، مثل الُا. ولح  أ  الشركة ليس هلا نشاط يف كووت ديفوواا ليتن حيوية ليت نم اإلنتا 
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.

 ةالطاق  
موضوووع الطاقووة عيووى التطووواات األووودة احلاصووية يف أيووواي  ناكىووزت املناقشووة الووي تناولوو -17

الطاقووووة العامليووووة، والعنقووووة بووووني احلصووووول عيووووى الطاقووووة والتنميووووة املتووووتدامة ودوا مصووووادا الطاقووووة 
 املتجددة يف يياي ت د املنا .

يوببه ااتفواع العور   2014وأشاا أحد احملاواين إىل أ  ا فا  أيوعاا الونف  يف عواو  -18
مووون الووونف  الصوووخرص ووجوووود خموووزوانت كبووودة. وا وووا أد   فووويل اإلنتووواج مووون قبووول املنتجوووني مووون 
داووول منظمووة البيوودا  املصووداة ليوونف  وموون وااج ووا إىل حتقيووق ايووتقراا يف أيووعاا الوونف  ا وواو، 

ايدة اإلنتوواج. مث إ  لكنووه ي يووؤد إىل ااتفوواع متواصوول يف األيووعاا أل  منتجووني تووورين عموودوا إىل ز 
تقيوويص تكوواليف إنتوواج الوونف  الصووخرص بتووبب التقوودو التكنولوووجي قوود اووول دو  ااتفوواع أيووعاا 

إىل اا يف املتتقبل القريوب. وقود أد  التويىوا يف ايوت نل ال واز الصوخرص أيضواا كبد اا  النف  ااتفاع
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حوووني كوووا  األاووور عيوووى بقووواء أيوووعاا ال ووواز الطبيعوووي منخفضوووة ابيوووتمراا يف أمريكوووا الشووومالية، يف 
أيووعاا ال وواز يف منووالق أووور  غوود متجووانس بتووبب عوودو تووراب  أيووواي ال وواز الطبيعووي. وأدت 

النقوول البحوورص لي وواز الطبيعووي  يووة إىل ااتفوواع حجوومتأوجووه التطوووا التكنولوووجي وتطوووير البنيووة التح
 ب التوصيل.تال، وهو ما قد يتمح بفتح األيواي لي از الطبيعي يف منالق ليس في ا أانبيامل

وشدد متحاوا تور عيى أ  البيدا  الناميوة املعتم ودة عيوى التويا األيايوية لكوي تكوو   -19
أقل ُعرضة لتقيبات األيواي ويتتىن هلا ضما  اليتدامة القتصادية، يتعني عيي ا اليوتثماا يف 

وااد املتةتيوة مون وإحد  التبل ليقياو ب لك تكمن يف إعادة تدوير املاا. نتاج ا و اا ا معإتنويا 
التيا األيايية عيى القطاعات األور . واحلصول عيى مصادا الطاقة املتجددة أمور حيووص يف 

 تش يل تكنولوجيات اإلنتاج املتتدامة.
وأليا أحد احملاواين عيى  ربة التن ال خبصوا توليود الطاقوة الشمتوية الوي يواعدت  -20

  ابلشبكة، ل ييما يف املنالق الريفية. ولحو  عيى توييا فرا احلصول عيى الطاقة دو  الرب
إمكانيووة تقيووويص النفووواايت وتوووفد الطاقوووة لشووو  اا اوواوا توووور أ  ال ووواز األحيووائي يتووويح يف ت  معووو
 اليتعمالت،  ا في ا الط ي واإلضاءة والتتيد.

ولحوو  بعوول املنوودوبني واحملوواواين أ  احلصووول عيووى الطاقووة عنصوور حيوووص موون عناصوور  -21
مووون أهوووداف التنميوووة املتوووتدامة، الووو ص يرموووي إىل بيووووي  7نميوووة املتوووتدامة مووون منظووووا اهلووودف الت

إمكانية حصول اقميا عيى ودمات الطاقة امليتوواة التكيفوة واملواووي هبوا واملتوتدامة والعصورية. 
 ويف ه ا التياي، تضطيا مصادا الطاقة املتجددة بدوا حايم.

نتووواج ال ووواز األحيوووائي ميكووون يف بعووول احلوووالت أ  ولحووو  أحووود املنووودوبني أ  بوووواقي إ -22
يتووتخدو، عيووى يووبيل املنفعووة الفرعيووة، يف التووماد. وتويوويا فوورا احلصووول عيووى مصووادا الطاقووة 

ألغرا  التصنيا واعتماد التكنولوجيا املطيوبة يف البيدا  النامية. ولح  اا املتتدامة ضرواص أيض
دة تعزيوووز فووورا احلصوووول عيوووى الطاقوووة يف البيووودا  بعووول املنووودوبني واحملووواواين أنوووه لكوووي يتتوووىن زاي
لتوليد الطاقة من املصادا املتجددة. و ا يكتتي اا النامية، ل بد أ  يكو  اإللاا التنظيمي داعم

وجود تعاو  دويل وقيوادة داعموة. وينب وي أ  تكوو  املشواايا الوي  يوب تكنولوجيوات اا أمهية أيض
النامية شامية لاتحت ا فرا عمل ليتكا  احملييني والتدايب  الطاقة املتجددة اقديدة يف البيدا 

 عيى أعمال الصيانة وتش يل املعدات.  

ووية بووني تشووكيية مصووادا الطاقووة العامليووة وت وود  -23 وأشوواا بعوول املنوودوبني واحملوواواين إىل الص 
املنووا . وعيووى وجووه ا صوووا، تضووطيا مصووادا الطاقووة املتجووددة بوودوا ائيتووي يف يووياي اتفوواي 

بفضوول اا متتووااعاا ابايووس. ومثووة حتوووىل  وورص بوووتدة م هيووة: فمصووادا الطاقووة املتجووددة تشوو د منووو 
البتكوووااات التكنولوجيوووة، وهوووا هوووو القطووواع يتوووتقطب ايوووتثمااات كبووودة بتوووبب تليوووات الووودعم 
التيايية واملالية الي  رص العمل هبا والتخفيضات الكبدة يف التكيفة  ا أكتب مصادا الطاقوة 

تجووددة القوووداة عيوووى التنوووافس لزاء أصوووناف الوقوووود األحفوووواص. وشووودد أحووود احملووواواين عيوووى أ  امل
املفاضووية الوووي كانوون قائموووة بووني مصوووادا الطاقووة الرويصوووة لكن ووا ميواوووة ومصووادا الطاقوووة املكيفوووة 
لكن ا نظيفوة ككيون بتورعة. وقطواع صوناعة التويااات مثوال توور حيو  يتوقوا أ  اود  حتووىل  

 ااات الك رابئية يف املتتقبل القريب.  كبد حنو التي
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 العتماد على السلع األساسية و أهداف التنمية املستدامة  -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

مسررا ة السررلع األساسررية األوليررة ا التجررارة والتنميررة املسررتدامةر ا ليررات واخليررارات علررى   
 صعيد السياسات

. وبعد 2016حالة العتماد عيى التيا األيايية قدىمن أمانة األونكتاد داايت ا بعنوا   -24
تعريووف العتموواد عيووى التوويا األيايووية وتقوود  بعوول املؤشوورات الرئيتووية الووواادة يف هوو ا اإلصووداا، 

، 2016 أبووورزت األمانوووة أ  معظوووم البيووودا  الناميوووة هيووون معتمووودة عيوووى التووويا األيايوووية يف عووواو
 ل تزال معتمدة عيى التيا األيايية.اا يف املائة من أقل البيدا  منو  80ر من أكث وأ 
مث قوووودىمن األمانووووة موووو كرة معيومووووات أيايووووية بعنوووووا  "العتموووواد عيووووى التوووويا األيايووووية  -25

(، أبوورزت في ووا الفوورا املمكنووة املرتبطووة بقطوواع TD/B/C.I/MEM.2/37وأهووداف التنميووة املتووتدامة" )
ذا ما ُأحتن إدااته. وذُكر من هو ه الفورا عيوى وجوه ا صووا الفورا النامجوة التيا األيايية، إ

عوون ااتفوواع عائوودات التصوودير والتنويووا القووائم عيووى التوويا األيايووية والوورواب  اإلمنائيووة ذات األمهيووة. 
مووا التنميووة البشوورية يف البيوودا  اا يوويباا ويف الواقووا، فووال  العتموواد عيووى التوويا األيايووية كووا  مرتابطوو

اميووة املعتموودة عيووى التوويا األيايووية. والعتموواد عيووى التوويا األيايووية أموور معيووق ليتنميووة، ف ووو الن
يعموول عميووه موون ووونل شوو  عواموول التووةاد  ووا يف ذلووك ااثاثا الضووااة النامجووة عوون شووروط التبووادل 
ر التجااص، والتحدايت املالية والنقدية وشبكات القتصاد اقزئوي، وهوو موا يوؤدص إىل متوتوايت فقو

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 

مووة إىل قياألغ يووة، وتتووخد مصووادا الطاقووة املتجووددة وزايدة فوورا احلصووول عيووى الطاقووة، وإضووافة ال
 التيا األيايية، وتعزيز إنتاج التيا األيايية وايت نك ا بصواة مطردة.

 قطاع التيا األيايية واألمن ال  ائيل احملرى كةالعوامل   
مون أهوداف  2املمثيني من ا تما املدين التبل الكفييوة بتتوريا إزواز اهلودف  عر  أحد -26

ال  ائية احملييوة وينيول اإلموداد العامليوة. وينب وي أ  يكوو  التنمية املتتدامة، وذلك بتحتني الُنظم 
اليتشوووراف اليووورتاتيجي أيووواا العمووول، أص ضووورواة وضوووا خمطووو  ملعطيوووات احلاضووور واملتوووتقبل، 

عن توقا التطواات املتتقبيية ووقن حدوا ا ب ية إ اد بدائل ليوضوا الوراهن. ويتطيوب ذلوك  فضنا 
 ل تزايد الت ديدات عيى األمن ال  ائي العاملي.احلرا عيى مراعاة ضرواة العمل يف ه

ليوورتاتيجية مج وايووة لو الدميقراليووة  وموون هوو ا املنظوووا، قوودىمن إحوود  احملوواواين حتيووينا  -27
الشعبية بشة  األمون ال و ائي. ويويىطن الضووء عيوى ال واايت واألنشوطة الرئيتوية املقوراة يف إلواا 

واكىوزت  2020-2016القتصوادية ليفورتة  - والجتماعيةا طة ا متية الثامنة ليتنمية الولنية 
 عيى تنفي  املشروع حتن إشراف قنة التنتيق الولنية.اا حتديد
عن حالة األمن ال و ائي والت  يوة اا وقدىو أحد احملاواين من منظمة األغ ية والزااعة عرض -28

اعة يف العواي، وبعود تراجوا لفورتة . وذكر احملاوا أ  ا 2017إىل أاقاو عن عاو اا يف العاي، ايتناد
عيووى مووا يبوودو، إذ ميوووت شووخص موون كوول تتووعة أشووخاا اب اعووة. اا مطوىلووة، بوودأت تظ وور جموودد

فالصوووابة األلفوووال بتووووء الت  يوووة املوووزمن ل توووزال حتووود  يف البيووودا  الناميوووة، بينموووا يشووو د معووودل 
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ل  إىل عواموووول ائيتووووية هووووي التوووومنة بووووني البووووال ني زايدة يف مجيووووا املنووووالق. ويعووووز  التقوووودو املتبووووا
النزاعات وت د املنوا  والتبوالؤ القتصوادص. وينب وي إعطواء األولويوة ملعاقوة متوةلة األمون ال و ائي 
ويوووء الت  يووة يف األوضوواع املتووةارة ابلنزاعووات، ومووون مث يقتضووي املتووعى الرامووي إىل القضوواء عيوووى 

 ل حل النزاعات.إعادة التفكد يف يب 2030ا اعة ويوء الت  ية حبيول عاو 
وحتوود   ثوول ملنظمووة حكوميووة دوليووة عوون األاوور التووي  ملووا يقوودو يف البيوودا  املتقدمووة موون  -29

إعوواانت ليتصوودير ودعووم ايووي عيووى األموون ال وو ائي يف البيوودا  الناميووة. وأشوواا  ثوول ملنظمووة غوود 
 .حكومية إىل التحدايت بشة  تقايم ال  اء عيى حنو أكثر إنصافاا 

املنوودوبني عيووى ضوورواة التمييووز فيمووا بووني البيوودا  الناميووة املعتموودة عيووى التوويا وشوودد أحوود  -30
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 

حمليوووي يف فيتوووطني. وانشووود منووودوب توووور بووو ل ج وووود لوووزايدة الووودعم الوووولين ليموووزااعني احملييوووني يف ا
آبليوة الحتيوالي الطواان مون األاز يف جنووب شوري تيويا اا أيضواا أفريقيا. وأحاط منودوب توور عيمو

 عيى التصدص ملخالر األمن ال  ائي عيى املتتو  اإلقييمي. ابعتبااها مثالا 

 الطاقوصقطاع التيا األيايية واألمن ل كةاحملرى  العوامل   
عن العنقة بني اا عرض قدمن ااواة من اتفاقية األمم املتحدة اإللااية بشة  ت د املنا  -31

ووورت  العتمووواد عيوووى التووويا األيايوووية وتنفيووو  إجوووراءات التخفيوووف يف يوووياي اتفووواي ابايوووس. وذكى
إلوواا التفاقيووة اإللاايووة وبروتوكووول كيوتووو  ابألحكوواو الرئيتووية بشووة  توودابد التصوودص والتجووااة يف

اا واتفوواي ابايووس وقوودىمن حملووة عامووة عوون أهووم القطاعووات املتووةارة. وأاتحوون التفاقيووة اإللاايووة فرصوو
ليبيوووودا  الناميووووة التوووواعية إىل تقيوووويم ومعاقووووة تاثا إجووووراءات التخفيووووف وبيىنوووون التحوووودايت الووووي 

 تواج  ا يف ه ا الشة .
مووون  7يوووى  ربوووة اقزائووور خبصووووا قطووواع الطاقوووة وحتقيوووق اهلووودف وأليوووا اووواوا توووور ع -32

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 

عيووووى اق ووووود الووووي تبوووو ل يف اقزائوووور لرتشوووويد اا ة. وشوووودد أيضووووتتطيووووا إلي ووووا اإلصوووونحات األووووود 
 نتاج وايت نم الوقود األحفواص عيى حنو متتداو.إايتخداو الطاقة وضما  

علررى صررعيد السياسررات السررلع األساسررية  اخليررارات املتاحررة للبلرردان الناميررة املعتمرردة علررى  
  2030لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

 القيمة وإدااة املوااد الطبيعية إضافة  
انقش فريق ااواين من اناة أعضاء جوانب إدااة املوااد الطبيعية يف يبيل حتقيوق أهوداف  -33

التنميوووة املتوووتدامة، وهوووي تنميوووة اأا املوووال البشووورص، والتفووواو  عيوووى عقوووود منصوووفة يف جموووال الووونف  
 الفرا الي تتيح ا ينيل القيمة العاملية.والتعدين، والت يب عيى العراقيل يف التجااة وايت نل 

واتفوووق احملووواواو  عيوووى أ  بنووواء القوووداات متوووةلة يف غايوووة األمهيوووة لتحقيوووق مكايوووب مووون  -34
قطوواع التوويا األيايووية. ويوويى  أحوود احملوواواين الضوووء عيووى اق ووود الووي بوو لت ا التوون ال يف جمووال 
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هوا ويوويية لتقيوويص العتمواد عيووى الوونف . بنواء القووداات لتطوووير الطاقوة الشمتووية املتجووددة ابعتباا 
يف تقود  التودايب لو وص املصويحة إىل تنميوة اا، ماحنواا أد  التعاو  ما أملانيا، بوصوف ا بيود، فمثنا 

م ووااا م. ومسووح إدااج مووواد جديوودة بشووة  الطاقووة يف املنوواهج اقامعيووة لاتحووة التوودايب لعوودد كبوود موون 
 زايدة مطردة يف عدد فرا العمل يف قطاع الطاقة.األشخاا. ونتيجة ل لك، يجين التن ال 

وشوووودد اوووواوا تووووور عيووووى احلاجووووة إىل بنوووواء القووووداات يف جمووووال التفوووواو  عيووووى عقوووووود  -35
النف /التعدين لكي يوتمكن أصوحاب املووااد مون احلصوول عيوى مزيود مون املكايوب مون القطواع. 

ثووول قصووووا القوووداة عيوووى ويوووي  الضووووء عيوووى عووودد مووون التحووودايت الوووي تواجوووه البيووودا  الناميوووة، م
التفووووواو  عيوووووى العقوووووود وإنفاذهوووووا، وعووووودو التنايوووووق يف املعيوموووووات، والفتووووواد وضوووووعف اواتوووووب 
املفاوضني، وشجىا احلكومات عيى مجية أموا من ا  ياوة هوروف مواتيوة ليوقووف يف وجوه الفتواد 

 واصد تنفي  العقود بعد التفاو  عيي ا بنجاا.
ل الكفييووة جبعوول صوو اا املووزااعني منوودجمني بصووواة ويوويى  اوواوا تووور الضوووء عيووى الُتووبُ  -36

ايوبيوووا، أبووورز احملووواوا أ  وجوووود إأفضووول يف ينيووول القيموووة العامليوووة. وابليوووتعانة  ثوووال الوووُا مووون 
معيوموووات جيووودة عووون التووووي ووجوووود مرافوووق ائتمانيوووة جيووودة ومرافوووق النقووول ومواءموووة احلوووواجز غووود 

يعوووزز مشوووااكة صووو اا املوووزااعني يف ينيووول القيموووة  التجاايوووة والتووودابد غووود التجاايوووة مووون شوووةنه أ 
بتيتوية قيمووة منتجوات مطيوبوة ذات نوعيووة عاليوة موون موزااعني صوو اا    الاتقوواءالعامليوة. ولمكوا

وك ا تبادل التويا األيايوية أ  يتواهم يف حتتوني النوعيوة وتقيويص تكواليف املعوامنت. وشوجىا 
ليوووائح التنظيميووة ليت يووب عيووى العراقيوول الووي احلكومووات عيووى وووو  غموواا التوودايب يف املعووايد وا

 تواج  ا يف جمال التجااة.
ولح  بعل املندوبني واملشااكني فيما  ص تطوير قطاع التيا األيايية والتجوااة أ   -37

ايتفاد املزااعو  مون التوجيوه إلضوافة القيموة إىل املنتجوات الزااعيوة؛ وجور  تطووير  يف الصني مثنا 
أليايوووية يف املنوووالق الريفيوووة؛ وجووور  ابووو  صووو اا الفنحوووني ابأليوووواي الرئيتوووية؛ البنيوووة التحتيوووة ا

وُقدىمن املتاعدة ليمزااعني لبيا منتجا م  يعاا جيدة. وأشاا أحود املمثيوني مون ا تموا املودين 
إىل أ  صوووو اا املووووزااعني كووووانوا احليقووووة األضووووعف يف التفوووواو  لنتووووزاع صووووفقات جيوووودة، وينب ووووي 

ة أ  تشرع يف البح  عن مناذج إقييمية وحىدت ص اا املوزااعني يف عودة بيودا  ليمنظمات الدولي
، خبونف معظوم إايوبيواملتاعد م عيى التفاو  بصواة أزا. ولح  أحد املشوااكني أ  الوُا يف 

وهووو اا، إىل أ  نصووف إنتوواج البيوود يتووت يك اييوواا التوويا األيايووية، يصوودا إىل بيوودا  انميووة، نظوور 
 يعين أ  ه ه التيعة اكتتبن ييتية قيمة ايية وييتية قيمة وااجية.  ما

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 

 12انتخووب اجتموواع ا ووتاء املتعوودد التوونوات، يف جيتووته العامووة الفتتاحيووة املعقووودة يف  -38
مواااي تديوزا ت. ( ائيتواا لوه والتويدة التوودا ) كموال غووابااد  ، التي2017تشرين األول/أكتوبر 

 مقراة. -( انئبة ليرئيس الفيبني) أملوجول
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

أيضوووواا، جوووودول  ، يف جيتووووته العامووووة الفتتاحيووووةاجتموووواع ا ووووتاء املتعوووودد التوووونوات أقوووور -39
ومون مث، كوا  جودول . TD/B/C.I/MEM.2/36األعمال املؤقون ليودواة بصوي ته الوواادة يف الوايقوة 

 األعمال كااثيت:
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقراا جدول األعمال وتنظيم العمل -2
التطوووووواات األوووووودة والتحووووودايت اقديووووودة يف أيوووووواي التووووويا األيايوووووية، وا يوووووااات  -3

 ملتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية متتدامة قائمني عيى التيا األياييةالتياياتية ا
 العتماد عيى التيا األيايية و أهداف التنمية املتتدامة  -4
 اعتماد تقرير الجتماع -5

 نتائج الجتماع -جيم 
تشورين  13اتفق اجتماع ا تاء املتعدد التنوات، يف جيتته العامة ا تامية املعقوودة يف  -40

 ، عيى أ  يتوىل الرئيس تيخيص املناقشات )انظر الفصل األول(.2017األول/أكتوبر 

 اعتماد تقرير الجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 
 املقوراة -يف اقيتة العامة ا تامية أيضاا، أذ  اجتمواع ا وتاء املتعودد التونوات لنائبوة الورئيس  -41

 س، بوضا التقرير يف صي ته الن ائية بعد اوتتاو الجتماع.   تقوو، حتن إشراف الرئي
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 املرفق

 *احلضور  
 :اضاء يف األونكتاد التالية أمساؤهحضر الدواة  ثيو الدول األع -1

 إايوبيا
 إيبانيا
 إكوادوا
 أملانيا
 أوغندا

 مج واية إيرا  اإلينمية
 التازيل

 بروانص داا التنو
 بواوندص

 دولة بوليفيا املتعددة القوميات
 زائراق

 مج واية لو الدميقرالية الشعبية
 التيفادوا
 التودا 
 شييي

 الصني
 الفيبني
 كندا
 ابكو 

 كولومبيا
 الكون و
 الكوين
 كينيا
 مايل
 مصر

 املكتيك
 ايشيواو م

 النمتا
 نيبال

 وكانن الدولة املراقبة غد العضو التالية  ثية يف الدواة: -2
 دولة فيتطني

 كانن املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثية يف الدواة:و  -3
 الصندوي املشرتم ليتيا األيايية

 منظمة التعاو  اإلينمي
 بمركز اقنو 

 وكانن أج زة األمم املتحدة وهياا ا وبراجم ا التالية  ثية يف الدواة: -4
 اليجنة القتصادية ألفريقيا

 مركز التجااة الدولية
  ملتحدة اإللااية بشة  ت د املنا اتفاقية األمم ا

__________ 
ولنلووووووونع عيوووووووى قائموووووووة املشوووووووااكني، انظووووووور الوايقوووووووة . املتوووووووج يني تتضووووووومن قائموووووووة احلضووووووووا هووووووو ه املشوووووووااكني *

TD/B/C.I/MEM.2/INF.9. 
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 املتخصصة التالية  ث ية يف الدواة: ةوكانن الوكال -5
 منظمة األغ ية والزااعة لتمم املتحدة

 يف الدواة:كانن املنظمات غد احلكومية التالية  ثية و  -6
 الفاة العامة:

 م نديو العاي 
 الحتاد الدويل لنقاابت العمال 

    


