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 مقدمة  

الثالثة عشررررة مجتمال الاءرال المتعدد الارررنوات بشررراأل الارررال األيرررايرررية والتنمية في ُعقدت الدورة   
  .2022تشرين األول/أكتوبر  12إلى  10وعن ُبعد من  قصر األمم بجنيف حضوريا  

 موجز الرئاسة -أولا  

 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

امفتتراحي أمميرة دانراميرات األيرررررررررررررروا  الردوليرة لااررررررررررررررال أبرزت األمينرة العرامرة لكوادتراد في بيراا را   -1
. وشرررددت عاى التقال الشرررداد أليرررعار الارررال  حاليا    األيرررايرررية في يررريا  األزمة الرايارررية لتداليف الم يشرررة

في المااة بالنارر ة   43، ارتال مؤشررر األوادتاد أليررعار الاررال األيررايررية بنارر ة  2021األيررايرريةي فاي عا  
أليررررررايررررررية، عاى رأيرررررر ا الوقود، وال  في أعقا  اماتعا  امقتصرررررراد  لما بعد لجميل مجموعات الاررررررال ا

الجااحة. ومحظت األمينة العامة أأل الحر  في أوكراايا فاقمت تقا ات أيرررروا  الاررررال األيررررايررررية، م يرررريما 
 أيروا  األذيةة والااقة واأليرمدة، حيع عرفت أيرعار عدد من الارال األيرايرية زيادات كءيرة. وإلرافة إلى

ال ، محظت األمينة العامة أأل ارتاال أيررعار الااقة أفضررى، إلى جاال عوامر أ رل، إلى زيادة معدمت  
عاى الءاداأل المارررررتورلدة الصرررررا ية لاوقود واألذيةة عاى  التضرررررام عاى ااا  عالمي، األمر الي  أبر يرررررا ا  

أل النراميرة لتعزيز تنويل  وجر  الاصررررررررررررررو . واكرت األمينرة العرامرة أأل الحرالرة الرامنرة تتي  فر رررررررررررررررة لاءاردا
اقتصررادات ا. وأشررارت إلى أممية الارراعتين الاتين يررتجر  مناقشررت ما في جااررات ماصررصررة   ل اجتمال 
الاءرال المتعدد الاررنوات بشرراأل الاررال األيررايررية والتنمية، ومما الايزراأل والاويرراات. وأبرزت األمينة العامة 

عن مواد الءنال الصردةقة لاءيةة، ودور  ال ا   التدااة، فضر   دور الايزراأل في توفير الارنن والماول الميارور  
لاد ر النقد  في العداد من الءاداأل الناميةي وشررررررررددت عاى الدور ال ا  لكيررررررررمدة    مدرا    بو ررررررررا  محصرررررررروم  

إلى والحاجة   الاويراورية في اناتاجية الزرايية، ومن بم في إاتا  األذيةة، في يريا  اقا األيرمدة عالميا  
 . صا وث أزمة منل حد

 التطورات األخيرة والتحديات والفرص في أسواق السلع األساسية   -باء 
 من جدول األعمال( 3)الءند  

  ل الجااررررة ذير الريررررمية األولى، عر  الموول الماررررؤول، فرل الاررررال األيررررايررررية، شرررر  ة  -2
التجارة الدولية والارررال األيرررايرررية، الميكرة المعنواة  التاورات األ يرة والتحدةات والار  في أيررروا  الارررال 

وقد  لمحة عامة عن آ ر امتجامات والتوقعات. ووج  الموول  ،  ( TD/B/C.I/MEM.2/54) األيايية   
امات ا  إلى يال أيايية مثر اليمل، الي  ةعتءر ياعة  ماجا ، والمواد الغيااية والوقود التي ارتاعت أيعارما  

ماتويات باءل عوامر ماتااة، بما في ا الجااحة والحر  في أوكراايا. وأبرز أأل أيعار الااقة ارتاعت إلى  
في المااة في    250ذير مارررررءوقة، اتيجة ارتاال أيرررررعار الغاز الاءيعي التي يرررررجات زيادة يرررررنوية اارررررءت ا  

عاى   م اشرررا    ويارر م ارتاال األيررعار في الضررغوخ التضررامية العالمية ويشررنر  ارا  .  2022آ /أذاررا   
تاد شرررررردد عاى الحاجة إلى األمن الااقي واألمن الغيااي. وفي ميا الصرررررردد، أشررررررار الموول إلى أأل األواد

بنال اظم تجارية وذيااية قادرة عاى الصرررمود، ومو ما اتاال تنويل مصرررادر الواردات، وايرررتدشرررا  أيررروا   
 إقايمية، وايتادا  األرالي الزرايية وذيرما من الموارد الاءي ية بحنمة.

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.2/54
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 الزراعة -1 

الردولي لاحءو ي وراي  العمايرات، ترالل فري  المتحراورين من  ءير اقتصرررررررررررررراد  كءير، المجا   -3
المنظمة الدولية لاءني وأمين ماررررررررررراعد، وزارة الزراعة، يرررررررررررر  ماداي وممثر عن الشررررررررررر نة الدولية لاايزراأل 

 والروطاألي و ءير اقتصاد ، منظمة األذيةة والزراعة لكمم المتحدة.

نت آفا  إمدادات وركز المتحاور األول عاى التاورات األ يرة في أيررررررررررروا  الحءو . فقد تحاررررررررررر  -4
الحءو  لدن الشرررررررررواذر المتعاقة باألمن الغيااي ما زالت قاامة، ولم تات الزيادات في العر  بالضررررررررررورة  

من ماراار أعم  مثر  إلى زيادة عرلر ا في األيروا . وارتاعت األيرعار انيرمية، األمر الي  ةعن  عددا  
القم  إلى األيررروا . وأشرررار المتحاور إلى  الترتي ات الاوجارررتية لارررو  القم  التي  رررعإءت و رررول إمدادات

، حيع ااوح عد  اليقين بشررررررررررررراأل آفا   2022/2023أأل من المحتمر أأل اناات إاتا  األرز في مويرررررررررررررم 
أأل   انمدادات من العداد من الج ات المنتلجة. فمن شرررراأل القيود المارولررررة عاى الصررررادرات في ال ند مث   

ةارتند الاال إلى امحتياجات في أفريييا جنو  الصرحرال الدءرل   تاضري إلى تقييد توافر األرز، وُيتوقل أأل
عن ااااا  الواردات من الصرررررررررين. وأشرررررررررار   لاتعويت عن ااااا  مارررررررررتويات امدادات القم ، فضررررررررر   

المتحراور إلى أأل من الم م ر رررررررررررررررد الحرالرة في ال نرد ألأل مريا الءارد أحرد أكءر الج رات الاراعارة، من حيرع  
 لاوال.اناتا  واميت  ك عاى ا

بالجااحة،  ويرا  المتحاور الثااي الضرول عاى امتجامات الاراادة في يرو  الءن، الي  تابر يرا ا   -5
بما في ال  باررءل إذ   المااعم لاترات طوياة، وباررءل الظوامر الجوية القصررول والصررييل والجاا  في  

ري وُيظ ر متويرررر  األيررررعار عن الءاداأل المنتلجة في اآلواة األ يرة، ومي أمور أيرررر مت في ارتاال األيررررعا
. ويررا  المتحاور الضررول عاى لررعل أيرروا  الءن باررءل الظوامر الجوية   ررعودةا   يررنوات اتجاما   10فترة  

القصرررررررررول وحييقة أأل اناتا  العالمي اتركز في عدد قاير من األيررررررررروا ، حيع اءا  إاتا  الءن األ ضرررررررررر  
أيررررررررعار  حركات  ا  وكولومءيا. واكر أأل عد  اليقين و في المااة في إادوايارررررررريا والءرازير وفييت ا  71حوالي 

بشررراأل إزالة الغابات وذيرما من الاواا  التنظيمية  العم ت يررريارررتمراأل في التابير عاى القاال، إلرررافة إلى  
 الايايات الءيةية المتوقل تناييما لمواج ة تغير المناخ.

الغيااية، م يرررريما يررررو  الشررررا ، في  وعر  المتحاور الثالع بالتاصررررير دور قاال المحا ررررير   -6
اقتصرررررراد يررررررر  مادا. فقد تدمور األمن الغيااي في ميا الءاد اتيجة مرتاال األيررررررعار وتغير المناخ. واكر 

في ميا الصرررردد اتمثر في بدل العمر بءراما منايرررر ة لشرررر نة األماأل امجتماعي  المتحاور أأل المضرررري قدما  
ار الج ود الرامية إلى الحد من ايرررررتادا  الديماويات الزرايية  لحماةة ألرررررعل الاةات. وألرررررا  أا  في إط

في القاال الزراعي، اايت الحنومة يرررررررريايررررررررة لتشررررررررجيل األيررررررررمدة العضرررررررروية، وما فتةت الومةات المتحدة 
األمرينية والعداد من الديااات مثر منظمة األذيةة والزراعة لكمم المتحدة والءن  الدولي تدعم يرررررررر  مادا 

 ادرة. ذير أأل المتحاور اكر أأل محدودةة احتياطيات العم ت األجنءية تضررعل قدرة الءاد عاى في مي  الم
 ايتيراد األيمدة العضوية عاى المدل الاوير.

من مقاطعة يررررريتشرررررواأل بالصرررررين يرررررا  لرررررمن  الضرررررول عاى إاجازات   وقد  المتحاور الرابل مثام   -7
الش نة الدولية لاايزراأل والروطاأل، بما في ال  ما اتعا  بامبتدارات العامية والتدنولوجية. ومحظ المتحاور 

 عد  تحقي  تقد  كءير بعُد في تاوير المعدات التقنية.

لمية لكذيةة والزراعة. ومن أمم العنا رررررررر وقد  المتحاور الاام  اظرة عامة عن األيررررررروا  العا -8
الي  األمر  أا  ُاتوقإل أأل اتجاوز امو اناتا  الزراعي امو اا عابات ذازات الدفيةة اتيجة األاشاة الزرايية،  

أأل المتحاور اكر أأل   بالزراعة. ذير  اات الصررررررررراة في الحد من اما عابات مارررررررررتمرا   تدنولوجيا    تقدما  ةعن  
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، وأأل من ال ز  اتاراا تردابير  2030في المراارة في عرا   6د إجمرالي اما عرابرات بنارررررررررررررر رة  من المتوقل أأل ازير 
 إلا ية لضماأل ااااال ا.

و  ل المناقشرة التي تات، أشرار أحد المتحاورين، ردا  عاى ايرتاارار أحد المندوبين عن العوامر   -9
إلى أا  ُاتوقل، عاى الرذم من الدامنة ورال اماااا  المتوقل في أيرررررررررعار الارررررررررال األيرررررررررايرررررررررية الزرايية، 

التقا ات، أأل تارتاال األيرعار اتجام ا التنازلي باضرر منايرل اناتاجية، األمر الي  ةعني زيادة في الغاة  
والناتا. ومحظت األمااة أأل منتجي الءن ةحصرررررررراوأل عاى حصررررررررة  ررررررررغيرة من الييمة، وايررررررررتاارررررررررت عن 

حصررررا د ر المنتجين. وفي ميا الصرررردد، عر  أحد  الم ادرات التي اتايت ا المنظمات الدولية لتحاررررين  
المتحرراورين بررالتاصرررررررررررررريررر م ررادرات المنظمررة الرردوليررة لاءن، بمررا في الرر  بعت الم ررادرات التي حازت عاى 
اميررررررت  ك المحاي، وايررررررتشرررررر د بامثاة من إبيوبيا والءرازير حيع زادت الييمة المضررررررافة زيادة كءيرة اتيجة 

مإ  لنول الق وة المنَتجة، مثر تا  التي  م بعت الم ادرات األ رل  صرررريصررررا  لزيادة اميررررت  ك المحايي و ررررُ
تركز عاى زيادة أاوال الق وة العربية اليواقية والممتازة بايرتصردار شر ادات التصردا ، وتا  التي تركز عاى 

نتلجة لنول الءاداأل الم  في  ألاناتاجية المتعاقة بالق وة الاريعة اليوباجي  اميتثمار من أجر توييل القدرات  
روبويرررررتا. و يما اتعا  بالتقال في أيرررررعار العداد من الارررررال األيرررررايرررررية، أبرز أحد المتحاورين أأل تداليف 
النقر ال حر  تؤبر عاى أيرررررعار الحءو ، ومحظ عدد قاير من المتحاورين أأل ارتاال أيرررررعار العماة ما زال  

لرررررررا  أحد المتحاورين أأل من الم م ر رررررررد  ةعتر  الميزاأل التجار  لاءاداأل المارررررررتورلدة. وأ  ةشرررررررنر تحدةا  
 تاورات يو  الااقة، حيع اءدو أأل أيعار الغاز والنا  تاير في ماارين ماتااين. وأكدت األمااة مجددا  

أممية بنال اظم أشد قدرة عاى الصمودي وُشجعت الحنومات عاى توييل ااا  اناتا  المحاي حيثما أمنن 
داالة. وفي الاتا ، وج  أحد المتحاورين دعوة لامارررررتثمرين والمنظمات  ال ، وايرررررتادا  الموارد بمزيد من ال

 الدولية لدعم ير  مادا في يعي ا لاحصول عاى األيمدة.

 المعادن والخامات والفلزات والطاقة -2 

  ل الجاارررررة ذير الريرررررمية الثااية، قد  المتحاوروأل بعت الربل النيرة بشررررراأل العوامر المحركة  -10
أليرررعار الارررال األيرررايرررية في أيررروا  المعادأل والاازات والااقة واآلبار العالمية المترت ة عاي ا. وتالل فري   

ر امقتصراد الداي، المنتدل محار لاااقة والتعدان، يرويارراي و ءير لاارال األيرايرية ومااط  منالمتحاورين  
الحنومي الدولي المعني بالتعدان والمعادأل والاازات والتنمية الماررررررررررررررتدامةي وااال راايررررررررررررررة المركز العالمي 
لاغازي وكءير موواي التدنولوجيا، وحدة األعمال العالمية لاااقة المتجددة، إاجي، فراارررررررررررراي وراي  قاررررررررررررم  

 أيوا  النا ، الوكالة الدولية لاااقة.

ومحظ المتحاور األول أأل الجااحة، بما في ال  تدابير انذ   واماتعا  امقتصرررراد  ال ح ،  -11
والحر  في أوكراايا أبرتا بالتتابل عاى حركات أيرررعار المعادأل والاازات اميرررتراتيجية في أيررروا  بعين ا في  

ركات العر  والاال اتيجة اآلواة األ يرة. وترجل أي ا  حركات أيعار مي  المعادأل إلى حد كءير إلى ح
العوامر األيررررررايررررررية الميكورة. وإلررررررافة إلى ال ، حدبت بعت التحومت عاى الاال ل ا ع قة باأليرررررروا   
المالية لارررو  النينر، ومو ما تارررءل في تقال األيرررعار، وأيررر م الاال عاى الاررريارات الد ربااية في زيادة 

رورة زيادة إاتا  مي  المعادأل اميرررررتراتيجية، مثر أيرررررعار المعادأل اميرررررتراتيجية. وشررررردد المتحاور عاى لررررر 
 الايثيو ، من أجر تااد  حدوث زيادة حادة في األيعار.

واكر المتحاور الثااي أأل أيرررعار الاازات الثمينة ةحرك ا الاال من القاال الصرررناعي واأليررروا   -12
  . ولم اتمنن العر المرراليررة إلى حررد كءير، ألا ررا مازأل لاييمررة في أوقررات عررد  اليقين عاى الاصررررررررررررررو 

. وشررررررررررردد المتحاور عاى أأل الاازات الثمينة  المتاتي من أاشررررررررررراة التدوير والتعدان من تاءية الاال إم قاي   
ايررررتثمارية مايدة وأأل الييمة المتا رررراة من اميررررتادامات الصررررنايية والندرة توفراأل الحماةة من  تتي  فر ررررا  
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ما  محظ المتحاور أأل أيرررررررررررررعار الاازات الثمينة كثيرا   التضرررررررررررررام ومن مااطر تقال العم ت. وفي الاتا ،
إلى ورو  الاررررو ، إا ةاررررعى الماررررتثمروأل إلى تحقي  عاادات، وأأل  تعن  توقعات الماررررتثمرين ايررررتنادا  

 الاال األيايية الييإمة اات العر  المحدود  ياٌر جيد.

أوروبا، وأشررار إلى أأل  ويررا  المتحاور الثالع الضررول عاى تحدةات العر  في أيرروا  الغاز في -13
ايررررتادا  الغاز الاءيعي الماررررال يرررراعد عاى التاصيف من آبار  رررردمات العر  الحالية وأيرررر م في إعادة 
التوزيل، بالنظر إلى بعت ام ت مت الماررجاة بين العر  والاال عاى الصررعيد العالمي. ومن المحتمر  

ل إمدادات الااقة في الءاداأل النامية في المدل  أأل ةاررتمر الغاز الاءيعي الماررال في أدال دور ما  في تنوي 
ال عيد، وأأل ةحر بيل  محر الاحم وياارررررر  المجال ناتا  الغازات المنااضررررررة الدربوأل في الماررررررتقءر. وفي 
 الاتا ، شدد المتحاور عاى لرورة زيادة اميتثمارات في المشاريل لامااعدة عاى الحااظ عاى توازأل الاو . 

رابل عاى أأل مشراريل الءنى التحتية لاااقة الشرمارية وطاقة الرياح ةمنن تركيء ا  وشردد المتحاور ال -14
وأأل تداليا ا ااااضررررررت بشررررررنر كءير، وليل  فاأل مصررررررادر الااقة المتجددة مي  لدا ا ميزة   بارررررر ولة ااررررررءيا  

إلى تنافاررية مقاراة بالمصررادر األ رل ومو ما اتي  فر ررة كءيرة لمصررادر الااقة المتجددة لاد ول بارررعة  
يرررررررررو  الااقة الااياة. وبمة تحدةات عدادة تواج  تحقي  أمدا  الااقة المتجددة، بما في ال  عد  توافر 
شرر نات كا ية ومواقل منايرر ة لتوليد الااقة الشررماررية وطاقة الرياح وطول الاترات الزمنية ال زمة لاحصررول  

ار وأأل عد  كااةة األطر القااواية  عاى التصررررراري . زد عاى ال  أأل الاررررريايرررررات الحمااية م تدعم اميرررررتثم
ةضرررررررررررررل حواجز أما  تاوير مصرررررررررررررادر الاراقة المتجرددة. ومحظ المتحراور تارررررررررررررجيرر امو قو  في قارال الاراقة  

وأو رررررررررى باأل تدوأل   . 2050المتجددة، لدن ال  ما زال ذير كا  لتحقي  أمدا  تحييد أبر الدربوأل بحاول عا  
 لاشواذر امجتمايية والءيةية.   باٌد ما ايتراتيجية  ماتدامة، وأأل تولي امتماما  أ  ايتراتيجية ااتقالية ةشرُل في ا  

و يمررا اتعا  بررالارراقررة، اكر المتحرراور األول أأل أ  ااتقررال طموح في مجررال الارراقررة اتااررل بنيررة  -15
تحتيرة جرداردة، ومو مرا اناو  عاى تدراليف عراليرة  يمرا اتعا  براميررررررررررررررتثمرار. ومحظ أأل مصررررررررررررررادر الاراقرة  

اررية وطاقة الرياح لم تعد بحاجة إلى إعااات لتصرر   قادرة عاى المنافاررة، وأكد مجددا أأل أيررعار مي  الشررم
المصرادر ااااضرت إلى ما دوأل أيرعار الوقود األحاور . ذير أا  يرا  الضرول عاى أأل التحدةات ما زالت  

تعزيز مصرررررررررررادر الااقة   قاامة، وم يررررررررررريما  يما اتعا  بتازين الااقة، ويمنن ا أأل ت ام التقد  المحرز في
المتجددة. وإلررافة إلى ال ، تارر م ماررتويات الاال العالية عاى الااقة المتجددة في زيادة تداليف تصررنيل  
الا ةا الد رولواية الشماية، ومي زيادة اتعين ل ُا ا لتعزيز القدرة التنافاية لمصادر الااقة المتجددة. 

د حاول داامة ل يرررتعالرررة عن ايرررتادا  الوقود األحاور ، وشررردد المتحاور عاى أأل الحاجة تدعو إلى إةجا
 وإلى تقدةم دعم ييايي قو  ل اتقال فورا إلى مصادر الااقة المتجددة.

وأبرزت المتحاورة الاامارررررررررة أأل تقا ات أيررررررررروا  النا ، التي تزاادت بعد بدل الحر  في أوكراايا،  -16
مو الاال عاى النا  ات اطا، وأأل ميا األمر ، وااااضرررررررت مع ا األيرررررررعار. ومحظت أأل ا ااحاررررررررت مؤ را  

إلى   إلى إجرالات انذ   في الصررررررررررررين. وُيعزل اماااا  األ ير في أيررررررررررررعار الااقة جزايا    ارجل جزايا  
انفرا  عن مازواات النا  لحامت الاوارئ. وفي الاتا ، محظت المتحاورة أأل منظمة الءاداأل المصررررررردرة  

 اناتا  في باداأل أ رل.لانا   اضت إاتاج ا بينما زاد 

وأبنال المناقشرة التي تات ال   يما اتعا  بايرتاارار أحد المندوبين عن كيصية الحد من المضراربة   -17
في المعادأل اميرررررتراتيجية، وكيف لد ول المعادأل المارررررتارجة من قال ال حار إلى األيررررروا  أأل اؤبر عاى 

يرررعار بين المنتلجين والمشرررترين كاير باأل ُةاررر م في  األيرررعار، محظ أحد المتحاورين أأل التااو  بشررراأل األ
 ، فاألالحد من المضرررررررراربةي وبالنظر إلى أأل ماررررررررتول ايررررررررتارا  المعادأل من قال ال حار ما زال منااضررررررررا  

تداليا  لم ُتحدد بعُد وقد م تدوأل آبار  فورية ألأل زيادة حجم التعدان يررررتاررررتغر  بعت الوقت. و يما اتعا  
منظمات الدولية عما إاا كاأل لاحر  في أوكراايا أأل تؤبر عاى األمن الااقي أو بايرررررتاارررررار ممثر إحدل ال
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عاى اماتقال في مجال الااقة، محظ أحد المتحاورين أأل الجميل ةارررررعى إلى اميرررررتق ل في مجال الااقة  
عاى المدل القريل، وأأل الحاجة تدعو إلى  وأأل مناك يررررررريايرررررررات قاامة ت د  إلى لرررررررماأل أمن انمدادات

  ر أويرررل لمصرررادر الااقة المتجددة و ات اا عابات الدربوأل من الغاز الاءيعي لضرررماأل األمن الااقياشررر 
عاى األمد المتوير . ومحظ متحاور آ ر أأل األمن الااقي عاد إلى جدول األعمال، ورب  في ميا الصردد  

لحاجة إلى تاريل عودة اممتما  بالمولول بالحر  عاى تحقي  اميتق ل في مجال الااقة، وشدد عاى ا
اماتقال في مجال الااقة، وتحقي  األمن الااقي، وزيادة اميررررررتثمار في مصررررررادر الااقة المتجددة. ومحظ  
أحد المتحاورين أا  ان غي توجي  اميررررتثمار إلى الءنى التحتية التي يررررُتاررررتاد  في الماررررتقءر، وشرررردد عاى 

د متحاور آ ر عاى الحاجة إلى ااتقال عادل لررررورة ولرررل تقدارات شررراماة لااال في المدل ال عيد. وشرررد
وميارور التدااة في مجال الااقة، وعاى أا  ان غي عد  انفراخ في التاابل بشراأل ما ةمنن تحييق ، واصر  

ااتقال   تدبير  لل يرررررررتثمارات في أاوال الوقود التقايدةة، وال  بات ال مقاربة حيرة تشرررررررمر  اضرررررررا  ايرررررررتراتيجيا  
الااقة. وفي ميا الصرررررردد، وج ت األمااة امات ا  إلى فر  الحصررررررول عاى الااقة في  منايررررررل في مجال  

أفريييا، وطاءت إلى المتحاورين أأل ةاررر موا بئراا م في ما إاا كاأل من شررراأل زيادة اميرررتثمار في الااقة أأل 
ية كءيرة . ومحظ أحد المتحاورين أأل ألفريييا كمةاضرررري إلى تصرررردار الااقة عاى حاررررا  ايررررتادام ا محايا  

من مصرادر الااقة المتجددة المتاحة التي ةمنن تاويرما، وأأل بانمناأل تويريل ااا  إاتاج ا باررعة لتاءية 
احتياجات الءاداأل من الااقة، ألأل إاتا  مصرررررررررررادر الااقة المتجددة في ا أقر تدااة. واكر متحاور آ ر أأل 

بنرال بنى تحتيرة جرداردة ناترا  الاراقرة  الحر  عاى زيرادة فر  الحصررررررررررررررول عاى الاراقرة اردفل الءارداأل إلى  
المتجرددة. ومحظ أحرد المتحراورين أأل عرد  الحصررررررررررررررول عاى الد ربرال عراا  رايارررررررررررررري أمرا  اناتراجيرة وأأل 

وفي الاتا ، اكر   الااقة المارررتدامة.  بايرررتادا  الغاز لتعويت النقا في مصرررادر  الد ربالتوليد    بانمناأل
ياة ما فتم اتزااد، لدن ال  انحصرررررررر في معظم  في الصرررررررين متحاور آ ر أأل اميرررررررتثمار في الااقة النظ

والومةات المتحدة وأوروبا، وأا  بالنظر إلى أأل  م  اميررررررررررتثمار فق  اوج  إلى الءاداأل النامية، التي تمثر 
  ماي يناأل العالم، تدعو الحاجة إلى بيل المزيد من الج ود لاد مي  الاجوة.

 تنمية المستدامةاإلسهام المحتمل للخيزران في ال -3 

ااقش المتحاوروأل فر  وتحدةات تعزيز اميرررتادا  المارررتدا  لاايزراأل واقترحوا تو ررريات بشررراأل  -18
الارررررريايررررررات العامة  يما اتعا  بتاوير ميا القاال في الءاداأل النامية. وتالل فري  المتحاورين من موول  

ماررتشررار أول، ال عثة الداامة لاداميروأل لدل  الشررؤوأل امقتصررادةة، شرر  ة التجارة الدولية والاررال األيررايرريةي و 
منتل األمم المتحدة والمنظمات الدولية األ رل في جنيفي ومدار المنتل انقايمي لويررر  أفريييا، الشررر نة  
الدولية لاايزراأل والروطاألي ومدار ال حع والتاوير، شرررررركة مويرررررو الدولية، مولنداي وأيرررررتاا مشرررررارك، إدارة  

ااية والءيةة والمواد، جامعة بولوايا، إةاالياي وبرو ياررررررور، الشرررررر نة الدولية لاايزراأل ال نديررررررة المداية والديمي 
 بحوث التنول الءيولوجي والتويل الحضر ، الااءين.تاوير مركز  والروطاألي وراي   

 Commodities at aوقرررد  المتحررراور األول لمحرررة عرررامرررة عن منشررررررررررررررور األوادتررراد المعنوأل   -19

Glance: Special Issue on Bamboo  الاررررررررال األيررررررررايررررررررية في لمحة  عدد  ا  عن الايزراأل( ،)
إلى  صرررااصررر  المينااينية والايزيااية،    ويرررا  الضرررول عاى إمنااات الايزراأل بو رررا  مادة لاءنال، ايرررتنادا  

والار  التي اتيح ا ناشررررررررال  ررررررررناعات تحوياية. وألررررررررا  أأل لررررررررعل الم ارات والتدنولوجيا والمعار  
متاحة ةعو  تنمية مي  الصررررناعات، وأأل من شرررراأل اجتيا  ايررررتثمارات اويية في ميا القاال أأل بالموارد ال

ةارررررررررررررر م في اقررر المعررار  والتدنولوجيررا ويعزز الم ررارات. وفي الاتررا ، محظ المتحرراور أأل إاكررال الوعي 
لارريايررات بالار ، وولررل مدواة لامماريررات تتي  إرشررادات عماية بشرراأل اميررتادا ، وإدرا  الايزراأل في ا

والاواا  الوطنية لإليرررررناأل أموٌر من شررررراا ا أأل تاررررراعد عاى تعزيز ايرررررتادا  الايزراأل في تاءيقات  يناية 
 معقدة.
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وشررررردد المتحاور الثااي عاى انمنااات التي اتيح ا الايزراأل في الداميروأل، والتزا  الءاد بتيارررررير   -20
. وقال إأل الداميروأل تدرس ج ودما تحوير ميا القاال من أجر تحاررررررررررررين الظرو  الم يشررررررررررررية لااررررررررررررناأل

 ل رت اخ والتعاوأل مل ذيرما من الءاداأل من أجر تاوير قاال الايزراأل في الءاد.

وشرررررررردد المتحاور الثالع عاى دور الايزراأل في تنظيم الءيةة، ألأل بامناا  املررررررررا ل بدور في   -21
ح األرالرري المتدمورة. وشرردد عاى أأل من احتجاز الدربوأل، وحماةة التنول الءيولوجي والنظم الءيةية، وإ رر 

عن حماةة    شرراأل ايررتصرر ح الغابات أأل ةاضرري إلى زيادة العر  من األ شررا  وإباال تئكر التربة، فضرر   
الميا  الجو ية، والن و  بالارررررررررررررياحة الءيةية، والتنول الءيولوجي، والتاصيف من آبار تغير المناخ. وقد أتاح 

لاعمر وعزز عمايات إعادة التحريا. وفي الاتا ،  ا ية وأاشرررا فر رررا  فوااد إلررر  ايرررتصررر ح األرالررري أةضرررا  
 شدد المتحاور عاى الدور ال ا  الي  ةمنن أأل ةضاال ب  الايزراأل في تحقي  أمدا  التنمية الماتدامة.

ويررررا  المتحاور الرابل الضررررول عاى الييمة امقتصررررادةة لاايزراأل من حيع الييمة التي ةضرررريا ا.  -22
ل في إاشرررال  رررناعات ل ا قيمة مضرررافة بتحاير ماتال أاوال الايزراأل و صرررااصررر ا، وحجم  ويمنن الشررررو 

المحا رررررررير والتداليف التي اناو  عاي ا اقر الايزراأل إلى المصررررررراال لتحداد جدول مي  الصرررررررناعات قءر  
األ. تقييم اميررررتثمارات. وتدعو الحاجة إلى إاشررررال مراف  ماتااة لتصررررنيل منتجات من ماتال أجزال الايزر 

وفي الاتا ، شرردد المتحاور عاى أأل من شرراأل المعاومات التي اتيح ا الاررو  بشرراأل قاال اناتا  أأل تعزز  
 جودة منتجات الايزراأل المتاحة.

وحددت المتحاورة الااماررررررررة ماتال ايررررررررتادامات الايزراأل الماررررررررتدار والايزراأل المصررررررررمم في  -23
. و يما اتعا  بالايزراأل الماررررتدار، أشررررارت إلى أأل عد  عمايات الءنال والعوامر المقيدة ل ي  اميررررتادامات

تجاا  أحجام ، وتحدةات التراب ، والعوامر الثقا ية، وعد  وجود معااير عوامُر راياية تحد من ايتادام .  
أما مزاةا الايزراأل، فتشرررررررمر يررررررررعة الءنال واميرررررررتدامة. واكرت أأل األبر الءيةي لامواد الغروية ةشرررررررنر أحد  

في حين تشررررمر مزاةا  اميررررتدامة والقوة واألحجا  الموحدة.   المصررررممالايزراأل  تي اناو  عاي ا  التحدةات ال
وفي الاتا ، محظت المتحاورة أا  ةجر  ولل معااير من شاا ا أأل تااعد عاى تعزيز  ناعة الايزراأل، 

 لدن الحاجة تدعو إلى مزيد من المعااير لتغاية جميل جواال الءنال.

ر الارررررادس تجربة الصرررررين في إاشرررررال  رررررناعات تحوياية لاايزراأل في الارررررنوات وعر  المتحاو  -24
نت الصرررررررررين من اماتقال من اناتا  اليدو  في    األربعين المالرررررررررية، مؤكدا   أأل ال حوث في ميا القاال منإ

يررر عينيات القرأل المالررري إلى اناتا  اآللي المارررتاد  في الوقت الحالرررر. ويرررا  المتحاور الضرررول عاى 
الايزراأل في تصنيل العداد من المنتجات الشااعة في العداد من الميادان، بما في ال  المناوجات    ايتادا 

من   ل إاشررال مجمعات  ررنايية، وإط      والءنال وماررتحضرررات التجمير، ومحظ أأل ال  أ رر   ممننا  
عة من الايزراأل. العداد من المشررراريل ال حثية، ومو ما منن من تحارررين إاتاجية واويية المنتجات المصرررنو 

وفي الاتا ، شررررررررررردد المتحاور عاى أأل الحنومة الوطنية والحنومات المحاية في مناط  تصرررررررررررنيل الايزراأل 
 محظت أممية تاوير مي  الصناعة، وقدمت الدعم ال ز  وولعت الايايات المناي ة لتاويرما.

ي الااءين، ومحظ أا  ويرررررررا  المتحاور الارررررررابل الضرررررررول عاى اميرررررررتادامات الماتااة لاايزراأل ف -25
ةجر  ولررل يرريايررات ماتااة لتاوير مي  الصررناعة. وشرردد عاى أأل الحنومة اايت م ادرات ماتااة لدعم 
تنمية القاال، مثر الشرراكة بين القااعين العا  والاا  لتيارير اشراخ الشرركات الناشرةة المنتلجة لاايزراأل، 

  ناعة الايزراأل، وإتاحة األرالي العامة ل م. وتوفير الدعم لتدريل األفراد اليان ارموأل إلى د ول

ايررررررررتااررررررررار أحد الاءرال بشرررررررراأل  وأبنال المناقشررررررررة التي تات ال ، اكر أحد المتحاورين، ردا  عاى -26
الم ادرات التي اتايت ا الءاداأل ل يررررتاادة من ايررررتادا  الايزراأل في قاال انيررررناأل، أأل الداميروأل اتايت  
 اوات لتحاررررررررين المعرفة بالموارد المحاية، وأأل الم ارات ازدادت، لدن ما زالت الحاجة تدعو إلى ولررررررررل 
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ايرررتناررراخ المماريرررات الجيدة في باداأل أ رل. و يما اتعا  معاايري وفي ميا الصررردد، ترمي الداميروأل إلى 
بايرررررتاارررررار عدد قاير من المندوبين والاءرال عما إاا كاأل بانمناأل ايرررررتادا  الايزراأل في مناقة الاررررراحر  

اول من الايزراأل ةمنن    1 600لاماررررراعدة عاى وقل التصرررررحر، محظ أحد المتحاورين أأل مناك أكثر من  
لدمية ماول األماار المااوبة،   أأل انمو في أتربة متنوعة، وأأل من الحنمة ريرررررررررم  راا  ل ي  األاوال وفقا  

وحالة التربة ودرجة الحرارة لاتاكد من األاوال األكثر م لمة لانمو في المناط  الصررررررررررررررحراوية. و يما اتعا  
تواج  إاشررررال  ررررناعات الايزراأل في الءاداأل النامية، شرررردد أحد  بايررررتااررررار أحد الاءرال عن التحدةات التي  

المتحاورين عاى أأل جميل األاوال م تتي  مواد أولية جيدة لاصررررناعات التحوياية، وياز  من بم إجرال بحوث  
إلرررررررا ية، وأأل موا ررررررراة تاوير  رررررررناعة الايزراأل تتاال إجرال بحوث من أجر موالمة اناتا  مل طال  

ا ك اات الحاجة تدعو إلى وجود م ارات لانجاح في تاوير مي  الصناعة، فاأل من الحنمة  الاو ي ولمررررررررررررررررررررررإ
عاى الحد األداى من الصررررررررناعات اات الييمة المضررررررررافة قءر تنويل القاال لتصررررررررنيل منتجات  التركيز أوم  

في  أرقى. واقترح متحراور آ ر أأل ا حرع األوادتراد في كيصيرة ايررررررررررررررتاردا  الايزراأل ناترا  منتجرات مااوبرة  
الارررو ، وأأل ةارررتدشرررل يرررءر اشرررر مي  المعاومات. وأبرز أحد المتحاورين أأل تقايرررم المعار  ةمثر مرحاة  
واحدة في الترويا لاايزراأل، وأأل مناك إمنااات ماااة متاحة لاتصدار، لدن ان غي لاءاداأل أأل تءدأ بمنتجات 

باءل التعدان، ومحظ   حرا  باياة. وايتش د متحاور آ ر بمثال من إحدل المناط  في الصين ش دت تص
أأل زراعة الحنومة المحاية ألشرجار الايزراأل يراعدت عاى ايرتصر ح األرالري، وأأل قاال الارياحة الءيةية  

من  ررررناعة األذيةة المربحة التي اشررررات    قد تاور بدور ي وإلررررافة إلى ال ، شررررنات براعم الايزراأل جزلا  
أمٌر أيررررايرررري في تشررررجيل ايررررتادا  الايزراأل عاى باضررررر ال . واكر أحد المتحاورين أأل ولررررل المعااير  

ااا  وايررل، ألأل من شرراأل المعااير أأل تارر م في تنويل ايررتادا  الايزراأل، وأشررار إلى أأل المنظمة الدولية 
أأل تقد  التوجي  في ميا الصدد. وفي الاتا ، محظ متحاور آ ر أأل الش نة   لتوحيد المعااير بامناا ا أةضا  

 وطاأل تعمر مل الءاداأل األعضال في ا عاى ولل المعااير.الدولية لاايزراأل والر 

 األسمدة الفوسفاتية واألم  الغذائي: المشهد الجديد للفوسفات -4 

قد  المتحاوروأل بعت الربل النيرة عن المشررررررررررررر د العا  أليررررررررررررروا  الاويررررررررررررراات. وافتت  الموول   -27
يرايرية، الجاارة بتاراي  الضرول عاى أممية المارؤول، فرل الارال األيرايرية، شر  ة التجارة الدولية والارال األ

الاويرررررررررررررراررات  يمررا اتعا  برراألمن الغرريااي والتحول في مجررال الارراقررة. وتررالل فري  المتحرراورين من موول  
الشرؤوأل امقتصرادةة، شر  ة التجارة الدولية والارال األيرايريةي ومؤير  شرركة اور  لاتعدان، الممادة المتحدة 

 ليةي ومدار بيااات الاو ، الراباة الدولية لصناعة األيمدة.لءريااايا العظمى وأارلندا الشما

وقد  المتحاور األول لمحة عامة عن أاوال الاويرررررررررراات وايررررررررررتادامات  في ماتال الصررررررررررناعات،  -28
في المااة من إاتا  الاويرررراات اتركز   70يرررريما الزراعة. و يما اتعا  ب ينر الاررررو ، أبرز أأل أكثر من  م

تحاد الرويرررري والصررررين والمغر  والومةات المتحدة. وأشررررار إلى الع قة الوبيقة بين  في أربعة باداأل، مي ام
في الوقت الرامن. وإلرافة إلى   ايرت  ك الاويراات الزراعي واأليرمدة وأيرعار الااقة، ومي أمور تشرنر تحدةا  

األ في أفريييا تمير ال ، اكر المتحاور ام ت فات انقايمية في اميررررررررت  ك، وأشررررررررار إلى أأل العداد من الءاد 
إلى ايررررت  ك األيررررمدة بقدر ذير كا . وفي ميا الصرررردد، شرررردد عاى الحاجة إلى ف م أفضررررر لاحواجز التي 

 اواج  ا المزارعوأل في أفريييا لانااا إلى أيوا  األيمدة، إلى جاال الحاول المحتماة، لاتغال عاى التحدةات. 

في مجال روايررل الاويرراات في     التو ررر إلي ا مؤ را  وأشررار المتحاور الثااي إلى النتااا التي تمإ  -29
. ومن شرررراأل ميا األمر أأل ةارررر م في تحاررررين رايارررريا    النرويا، ومحظ إمنااية أأل ةصرررر   ميا الءاد مصرررردرا  

بالعداد من الصدمات،   األمن الغيااي ويدعم اماتقال في مجال الااقة في وقت تابرت أيوا  األيمدة يا ا  
الجدادة روايررررل  بما في ال  الجااحة والررررارابات يرررر يررررر انمداد والحر  في أوكراايا. وُيتوقلل أأل تايد ال
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امتحاد األوروبي بشرررنر  ا  في مدف  المتمثر في الحد من امعتماد عاى ايرررتيراد المواد الاا  الحيوية، 
آل رين ويقار من امعتماد عاى ماتورد واحد أو عدد قاير من الشركال التجاريين ا األمر الي  ييايد أةضا  

الماررررررررتوردان. و يما اتعا  ب عد اميررررررررتدامة في قاال التعدان، شرررررررردد المتحاور عاى أممية التقيد بالمعااير  
الءيةية وامجتمايية واندارية والاررريايرررات القاامة. وفي الاتا ، أبرز المتحاور أأل الرررارا  إمدادات الحءو ، 

 لكمن الغيااي، م ييما في الءاداأل المنااضة الد ر.   كءيرا    جاال اقا األيمدة، ةشنر ت دادا   إلى 

تاور أيرررعار األيرررمدة، بما في ال  الاويررراات، في اآلواة  وعرلرررت المتحاورة الثالثة بالتاصرررير -30
ااررراة إمدادات  األ يرة وتوقعات اميرررت  ك لاارررنوات الام  المقءاة. ومحظت أأل من النادر أأل واج ت يررر 

األيررررمدة العداد من املررررارابات في وقت قصررررير، كما مو الحال في الوقت الرامن. فالررررافة إلى توترات 
الجغرا ية الارريايررية وزيادة أيررعار الااقة، أبإر عد  اليقين والقيود المارولررة عاى التصرردار، ويرر  شررواذر 

أل مدل توافر الءوتاس قد ةنوأل أكءر عاا  عاى يرو  األيرمدة. ومحظت المتحاورة أ بشراأل انمدادات، يرا ا  
في الاررررررررررررررنوات القايارة المقءارة، ااير  توافر النيتروجين والاويررررررررررررررارات، والر  باررررررررررررررءرل عوامرر من بين را القيود 
المارولرررررررررة عاى اناتا  والتصررررررررردار وارتاال تداليف مد  ت الءوتاس والنيتروجين التي تارررررررررت ا  الااقة  

يييا قد تشرررر د أشررررد ااااا  في ايررررتادا  األيررررمدة باررررءل ارتاال بشررررنر كثيف. وفي الاتا ، اكرت أأل أفر 
 عاى األمن الغيااي في المناقة. األيعار ومحدودةة النااا إلى الاو ، ومو ما قد اؤبر يا ا  

و  ل المناقشرررررررررة التي تات ال ، محظت األمااة، ردا  عاى ايرررررررررتاارررررررررار أحد المندوبين بشررررررررراأل  -31
قايم، أأل قاعدة بيااات منظمة األذيةة والزراعة لكمم المتحدة تتي  إحصرررالات إاتا  الاويررراات حارررل كر إ

معاومات في ميا الصدد. و يما اتعا  بايتااار قدم  أحد الاءرال بشاأل املارابات الحالية، بما في ال  
ما تعرف   ررادرات األموايا من امتحاد الرويرري، محظ أحد المتحاورين المناقشررات الجارية بشرراأل ايررتةنا  

لصرررررادرات، بما في ال  تحت رعاةة األمم المتحدة. وطاءت األمااة إلى المتحاورين انيررررر ا  بافدارمم  يما ا
اتعا  بمدل وفال ماررررتول اناتا  المحاي لكيررررمدة الاويررررااتية بمتاا ات اميررررت  ك في أفريييا. وفي ميا 

قة أفريييا جنو  الصررررررحرال  الصرررررردد، شرررررردد أحد المتحاورين عاى أممية درايررررررة مناقة شررررررمال أفريييا ومنا
ل رتاال الدءير ناتا  الاويررررررراات في المغر ي  الدءرل كر عاى حدة لتحداد منشرررررررا الصرررررررادرات بدقة، اظرا  

 ومحظ أأل احتياجات أفريييا جنو  الصحرال الدءرل م ةاتوفي ا المنتجوأل في المناقة لوحدمم.

 األسمدة الفوسفاتية في البلدان النامية األسمدة الفوسفاتية واألم  الغذائي: زيادة استخدام -5 

ااقش المتحاوروأل إمنااية الحصرررررول عاى األيرررررمدة الاويرررررااتية والج ود المءيولة لزيادة ايرررررتادا   -32
األيررررررررررررررمردة في الءارداأل النراميرة. وترالل فري  المتحراورين من مردار عرا ، المع رد األفريقي لاتغريةرة الن راتيرةي  

 شريف لااوياات، المغر ي وأمين مااعد، وزارة الزراعة، ير  مادا.وراي  تاوير األعمال، المنتل ال

وشردد المتحاور األول عاى أممية  صروبة التربة في اناتاجية الزرايية وعر  بالتاصرير الديصية   -33
عاى الغ ل، ومو ما أفضررى إلى حاقة مارذة اات ت   التي أبر ب ا اميررتادا  ذير المنايررل لامغيةات يررا ا  

ر األرالررري ويرررول التغيةة والاقر. وإلرررافة إلى ال ، ُةمثر ااااا  مارررتويات الوعي باميرررتادا   إلى تدمو 
 أما  المزارعين. ويررررا  المتحاور الضررررول عاى الج ود التي اءيل ا لكيررررمدة وتقا ات الاررررو  حواجزَ األمثر 

ريييا، بما في ال  مشررروعاأل المع د األفريقي لاتغيةة الن اتية لدعم المزارعين وزيادة ايررتادا  األيررمدة في أف
جارياأل انظراأل في أاوال التربة والقدرات المالية لامزارعين، لتحاررين المماريررات الزرايية. وفي الاتا ، شرردد 
المتحاور عاى الحاجة إلى تعزيز المرواة في اظم اناتا  لضررررررررررماأل قدرت ا عاى امتصررررررررررا  الصرررررررررردمات  

 .اى ال قال ماليا  القصيرة األجر بشنر أفضر والحااظ عاى قدرت ا ع

وشرررررددت المتحاورة الثااية عاى أممية اميرررررتادا  المنايرررررل لكيرررررمدة لتحارررررين الغ ل. ومحظت   -34
، لدن ميا ُأاتجت محايا    2020في المااة من احتياجات أفريييا من األيررررررررررمدة الاويررررررررررااتية في عا   64 أأل
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يررراعد المنتل الشرررريف لااويررراات عاى دعم اناتا  لم انتشرررر بالتاررراو  في جميل أاحال القارة، عاى حين 
الن و  بررالقرردرات اناترراجيررة المحايررة. وفي الاتررا ، محظررت المتحرراورة أأل المزارعين في أفريييررا اواج وأل 
مارررررررراار القدرة عاى تحمر التداليف ولررررررررعل الوعي  يما اتعا  بايررررررررتادا  األيررررررررمدة، وأأل ارتاال تداليف 

 ز المعترلة.الشحن والضراال أفضى إلى تااقم الحواج

وعر  المتحاور الثالع بالتاصررير حالة  ررناعة الاويرراات في يررر  مادا واتجامات ا، وايررتشرر د  -35
بم ادرة حنومية ناتا  الاويرررراات الممتاز الموحد بايررررتادا  مادة األباتيت من روايررررل إا اوام. وترمي مي  

توفير العماة األجنءية وتقاير الحاجة إلى  الم ادرة إلى ايررررتءدال جزل من واردات الاويرررراات الحالية، ومن بم
 دعم األيمدة، ألأل من شاأل ال  أأل ةااعد المزارعين عاى الحصول عاى األيمدة وأأل ةايد القاال الزراعي. 

وأبنال المناقشرررررررررة التي تات ال ، اكر أحد المتحاورين، ردا  عاى ايرررررررررتاارررررررررار أحد المندوبين عن  -36
ة المزارعين من أجررر تحررداررد الدميررة المثاى من الاويرررررررررررررراور التي ةمنن  التقنيررات التي ةجر  تاويرمررا لاررااررد

شررررررررابما وايرررررررتادام ا، أأل أحد أمدا  المع د األفريقي لاتغيةة الن اتية مو دعم المزارعين بتقدةم تو ررررررريات 
 ا ررررة بنر موقل وتنايررررل أرالرررري م الزرايية، ومو ما ةعني ف م  صررررااا ماتال التربات ميررررتشرررررا   

الايزيااية األحيااية والموارد  المعايات يررررل لكيررررمدة والتو ررررية ب ، وتو رررريات تاررررتند إلى  اميررررتادا  المنا
بغر  زيادة الغ ل.   وقاباة لاتاءي  ماليا    امقتصررررررررادةة المتاحة لامزارعين، لضررررررررماأل حاول منايرررررررر ة عاميا  

، كما مو الحال في  واقترح أحد الاءرال النظر في مقاربات إاتا  األيررررررررمدة في بعت الءاداأل المتقدمة النمو
مماباين لجودة   الياباأل، حيع أأل لكيررمدة الارراااة الماررتارجة من الماااات الحيوااية والن اتية جودة ويررعرا  

ويرررررررررررعر المنتجات التقايدةة في الارررررررررررو . و يما اتعا  بايرررررررررررتاارررررررررررار من الاءير عن كيصية الحد من ااور 
لءيةية، محظ  ءير آ ر أأل اآلبار الءيةية تتوقل المجتمعات المحاية من تعدان الاويراات، بارءل الشرواذر ا

عاى اول الصراور الموجودة في الروايرل وعاى مماريرات اميرتارا  والنقر وإدارة النااةات المارتادمة في  
عمايات التعداني وفي ميا الصرردد، شررجل الاءير عاى التقيد بافضررر مماريررات التعدان، ولررماأل الشرراا ية 

 حة، بما في ال  المجتمل المحاي، لاحد من أ  ااور محتمر.وإشراك الج ات  اح ة المصا

 المسارات نحو التنويع القتصادي في البلدان النامية المعتِمدة على السلع األساسية   -جيم 
 من جدول األعمال( 4)الءند  

الموول المارؤول، فرل الارال األيرايرية، شر  ة التجارة ذير الريرمية، عر     الجاارةافتتاح   عند -37
الدولية والاررررال األيررررايررررية الميكرة المعنواة  ماررررارات التنويل امقتصرررراد  في الءاداأل النامية المعتمدة عاى 

التحد  الي  ةمثا  اميررررتمرار في  ويررررا  الضررررول عاى ،  ( TD/B/C.I/MEM.2/53) الاررررال األيررررايررررية   
 امعتماد عاى الاال األيايية.

 تنويع المنتجات والصادرات -1 

ركز المتحاوروأل عاى التنويل في الءاداأل النامية المعتملدة عاى الارررررررررال األيرررررررررايرررررررررية في يررررررررريا    -38
رين من موول  األزمررات العررالميررة مثررر تغير المنرراخ والجررااحررة والحر  في أوكراايررا. وتررالل فري  المتحرراو 

 الشؤوأل امقتصادةة، ش  ة التجارة الدولية والاال األياييةي ومؤي  شركة اور  لاتعدان، الممادة المتحدة.

ويرررررررررا  المتحاور األول الضرررررررررول عاى عوامر تمنين التنويل، وركز عاى أفضرررررررررر المماريرررررررررات،   -39
نات األفيية، والتدابير المحددة األمدا  في الءاداأل التي اجح  ت في تنويل  ادرات ا.والممنإ

عر  لرررررررررررررمن  تاا رررررررررررررير الديصية التي ةمنن ب ا لاءاداأل  ماا يميا    وقد  المتحاور الثااي اقتراحا   -40
 إلى إدارة اقتصادةة وييايية يايمة.   النامية المعتملدة عاى الاال األيايية أأل ترتقي با ير الييمة، ايتنادا  

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.2/53
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أحد المندوبين عاى  ررعوبة تنويل الصررادرات، بما في ال  و  ل المناقشررة التي تات ال ، شرردد  -41
ي وعاى لرررورة أأل ةعزز األوادتاد عما  في مجال جمل انحصررالات عن في امقتصررادات المتنوعة أ رر   

امعتماد عاى الارررررال األيرررررايرررررية في الءاداأل المتويررررراة الد ر. و يما اتعا  باممية تعزيز القدرة التنافارررررية  
من المعاومررات عن تاءي  امقتراح    ، طاررل ممثررر إحرردل المنظمررات الرردوليررة مزيرردا  والنارراا إلى األيرررررررررررررروا 

الماا يمي والتغيير ال ز  ألاموا  الحوكمة في الءاداأل النامية المعتملدة عاى الارررال األيرررايرررية. وشررردد أحد  
بايرتاارار مندو  المندوبين عاى الرواب  القاامة بين التنويل امقتصراد  والمرواة امقتصرادةة. و يما اتعا  

آ ر عن الارررررررررءر التي ةمنن لكوادتاد من   ل ا دعم الءاداأل النامية المعتمدة عاى الارررررررررال األيرررررررررايرررررررررية،  
 لدعم الي  ةقدم  األوادتاد في إطار الركااز الث ث لعما .اعرلت األمااة أمثاة عاى 

 تجارب التنويع -2 

تجررررار  التنوي  -42 النيرة عن  وتررررالل فري  المتحرررراورين من كءير قررررد  المتحرررراوروأل بعت الربل  ل. 
موواي التااي  الزراعي، وزارة الصرناعة الزرايية واألمن الغيااي، موريشريوسي ومارتشرار دولي، يرويارراي 

المجموعرة القاراييرة لمنتجي و ءير التمويرر واميررررررررررررررتثمرار، جم وريرة الدواغو الردةمقراطيرةي ومردار تنايري ،  
 ة والتنمية، الصندو  المشترك لااال األيايية.ايجيرياي وماتشار اميتراتيجي الجعة، 

وعر  المتحاور األول بالتاصررررررررير ايررررررررتراتيجية موريشرررررررريوس لاحد من امعتماد عاى  ررررررررادرات   -43
 ما عاى قدرة امقتصاد عاى الصمود.، وآبار 2000الانر، التي ُاايت بنجاح في عا  

والتحدةات الدامنة في إلرافة الييمة إلى يرااراة قيمة ويرا  المتحاور الثااي الضرول عاى الار   -44
 الاحو  في منغوليا، وركز عاى التقنيات الجدادة مثر تقنية الدتر المتااااة.

وعر  المتحاور الثالع بالتاصرير ايرتراتيجية جم ورية الدواغو الدةمقراطية لتاوير يرااراة قيمة  -45
لنادرة، مثر الدوبالت والنينر والمنغنيز والايثيو ، والتركيز  ال ااريات بايررررررتادا  الروايررررررل المحاية لامعادأل ا

 عاى ي ال ال ااريات.

لاديصيررة التي ةمنن ب ررا لكيرررررررررررررروا  انقايميررة وعمايررات امبتدررار أأل   وقررد  المتحرراور الرابل تحاي    -46
 ية.تااعد منتجي الجعة في أفريييا عاى توييل أعمال م التجارية وتعزيز الييمة المضافة المحا

ويررا  المتحاور الاام  الضررول عاى أممية األدوات المالية في تويرريل ااا  اميررتثمار الي  ل   -47
 بالحوكمة.ع قت ما  و في المجالين الءيةي وامجتماعي التنويل، ودور الشاا ية وانب غ آبار عاى 

التحدةات القاايية التي تواج  ا أل الضررول عاى ورو و  ل المناقشررة التي تات ال ، يررا  المتحا -48
الءاداأل النامية المعتملدة عاى الارررررال األيرررررايرررررية في ج ودما الرامية إلى تنويل امقتصرررررادات، وشرررررددوا عاى 

في األيررررراس المناقي لاررررر يرررررر الييمة، ألأل المنا  امقتصررررراد  الصرررررر  قد   الحاجة إلى التادير مجددا  
إلى الج ود المءيولة في جم ورية الدواغو الدةمقراطية لتاوير ةجعا ا مشرة. وأشرار عدد قاير من المندوبين  

 ررررررررررررررنرراعررة محايررة لمنواررات ال ارراريررات، وأبرزوا أأل مرريا أحررد األمثاررة عاى العمررر في إطررار ربيررة التعرردان 
األفرييية التي ولرررررررع ا امتحاد األفريقي، وأأل بانمناأل بيل المزيد من الج ود الاموحة، بالنظر إلى إاتا  

بالدامر. وشرررردد أحد المندوبين عاى األممية اميررررتراتيجية لاتعدان في قال ال حار وشررررجل  محايا  ال ااريات 
عاى إا ل مزيد من اممتما  ألاشرراة الاررااة الدولية لقال ال حار. وشرردد مندو  آ ر عاى اآلبار الارراءية 

حءو  ةاراعد عاى إطعا   لاحر  في أوكراايا عاى أيروا  الارال األيرايرية، حيع أأل أوكراايا منتا راياري لا
  .مايوأل شاا ينويا   400ما ةصر إلى 
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 التنويع م  أجل األم  الغذائي -3 

عر  المتحاوروأل بالتاصرررير التجار  الوطنية المتعاقة باألمن الغيااي. وتالل فري  المتحاورين   -49
العرالميرة واألوادترادي    من يرررررررررررررراير، الممثرر الرداام لا عثرة الرداامرة لاجم وريرة الردومينينيرة لردل منظمرة التجرارة

وموول ماررؤول، فرل تحاير التجارة، شرر  ة التجارة الدولية والاررال األيررايرريةي ومحالررر اقتصرراد ، عضررو 
في مركز ال حوث األفرييية بشررراأل المشررراريل والتنمية امقتصرررادةة، جامعة ذر  ايرررنتاندا، الممادة المتحدةي 

وأل الزراعة، الممادة العربية الاررعودةةي ومحار الارريايررات، ووكير وزارة الءيةة والميا  والزراعة المارراعد لشررؤ 
 المع د الدولي لاتنمية الماتدامة.

أبرت  ررررررردمات أيرررررررعار الارررررررال  التي  اماتقالقنوات  ماتال  وعر  المتحاور األول بالتاصرررررررير   -50
األيرررايرررية عءرما عاى امقتصرررادات في الءاداأل النامية. وايرررتشررر د بمثال الجم ورية الدومينينية التي ااتقات 

 ا .من امعتماد عاى الاال األيايية إلى  ينر اقتصاد  أكثر تنوع

الءيااات إلى أأل  ويرررررا  المتحاور الثااي الضرررررول عاى دور الحواجز التجارية في التنويل. وتشرررررير -51
أكءر مقرراراررة بررالتعرياررات الجمركيررة عاى تجررارة الءاررداأل    لاترردابير ذير الجمركيررة، مثررر الاواا  التقنيررة، تررابيرا  

النامية. وعاى وج  الاصررررررررو ، تضررررررررل التدابير ذير الجمركية حواجز تجارية كءيرة عاى القاال الزراعي 
 ا .يرة والمتوياة الحجم وأقر الءاداأل امو وتؤبر بشنر ذير متنايل عاى الناال والمؤياات الصغ

ومحظت المتحاورة الثالثة أأل من شراأل بور رات الارال األيرايرية المحاية أأل تاراعد عاى تحارين  -52
األمن الغيااي في أفريييا. وفي ميا الصردد، اكرت أأل من شراأل بور رات الارال األيرايرية أأل تدوأل ويرياة  

ا  رغار المزارعين مثر ارتاال تداليف التجارة، ومااطر األيرعار، لاتصرد  لاتحدةات الرايارية التي اواج  
 ومحدودةة فر  النااا إلى األيوا .

ويرررررررررررررا  المتحاور الرابل الضرررررررررررررول عاى التحدةات التي تواج  النظا  الغيااي في الممادة العربية  -53
يررررتراتيجيات تحاررررين الاررررعودةة، مثر ادرة الميا ، ولررررعل  صرررروبة التربة، وتغير المناخ. وأشررررار إلى أأل ا

واميرررررررتثمار المارررررررؤول في   الواردات وزيادة اناتا  المحاي، والزراعة الداارية،األمن الغيااي تشرررررررمر تنويل  
 النظم الغيااية.

وعر  المتحاور الاام  بالتاصررررررررير دور معااير اميررررررررتدامة الاويية في األمن الغيااي دا ر  -54
أأل تاررر م في زيادة اناتاجية وتعزز في الوقت اااررر  التجارة  جماعة شرررر  أفريييا. فمن شررراأل مي  المعااير  

انقايميرة والقردرة عاى مواج رة تغير المنراخ. وشررررررررررررررردد المتحراور عاى أأل التحردةرات الرايارررررررررررررريرة التي تواجر  
اميررررتادا  األويررررل ل ي  المعااير تشررررمر محدودةة امعترا  في األويرررراخ الارررريايررررية الريررررمية، وااااا  

جماعة شرررررررررر  أفريييا، عاى المنتجات التي تمتثر المعااير، وارتاال تداليف اااا   مارررررررررتويات الاال، دا ر
 المزارعين إلى األيوا .

و  ل المناقشررة التي تات ال ، اكر أحد الاءرال أأل التدابير ذير الجمركية قد تدوأل  صية لدن ا  -55
تدابير ذير الجمركية أد ات ا ترم  المصررررررردرين. وفي ميا الاررررررريا ، محظ أحد المتحاورين أأل العداد من ال

باداأل تارعى إلى تحقي  أمدا  مامة مثر ير مة األذيةةي ومل ال  من األممية بمناأل العمر عاى  ات  
تداليف التجارة المرت اة ب ي  التدابير، ومو أمر ةمنن تحييق  عن طري  الشاا ية والتصميم الجيد لاتدابيري  

مقاربة جيدة بشاأل الحواجز ذير  5الحرة القارية األفرييية في المرف    لمناقة التجارة  ويقد  امتاا  المؤيل 
الجمركية. ومحظ أحد المندوبين أأل براما من  الر ا ةمنن أأل تدوأل مناإلاة بالناررر ة لامصررردرين، وتشرررنر  
من بم حواجز أما  اااامم إلى الارررررررو ، وأأل الدور المحتمر أل رررررررنا  الحءو  المحاية والمعار  التقايدةة 

الزراعة الماررررررررررررتدامة ةاررررررررررررتحقاأل المزيد من اممتما . واكر مندو  آ ر أأل التنويل واماتقال في مجال  في 
الااقة رافعتاأل رايارررررررررررريتاأل ميررررررررررررتراتيجية اناعا  امقتصرررررررررررراد  في الجزاار، وأأل قااعي الااقة والتعدان  
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اميررررررررتثمارات من أجر   ةضررررررررااعاأل بادوار مامة في ميا الارررررررريا ، بما في ال  توليد الموارد المالية لتموير
تنايي ايرتراتيجية اناعا  مي . و يما اتعا  بايرتاارار أحد الاءرال بشراأل مصرادر الميا  لازراعة في الممادة 
العربية الارعودةة ودور تحاية الميا ، محظ أحد المتحاورين أا  م ةمنن ايرتادا  الميا  المح ة م اشررة في  

، وأا  اتمإ ايررررررررتادا  مزيا من الميا  الجو ية والميا  المح ة والميا  الزراعة باررررررررءل تركز مادة الءوروأل في ا
وألرررررررا  أأل امبتدار والتدنولوجيا عنصرررررررراأل رايارررررررياأل في تحارررررررين   ،حصرررررررودةوميا  األماار المالمعاَلجة  

اناتاجية وكاالة ايررررررتادا  الموارد في الزراعة في الممادة العربية الاررررررعودةة. و يما اتعا  بايررررررتااررررررار أحد  
اءرال عن  ا  أ رل لاتنويل ورفل مارررررررررتول الييمة في الجم ورية الدومينينية، مثر اماتقال من الداكاو ال

 العضو  إلى الشوكومتة العضوية، أكد أحد المتحاورين أأل مي  الاا  قاامة.

 الخالصة -دال 

م حظات ا لاصرررت الموواة المارررؤولة، شررر  ة التجارة الدولية والارررال األيرررايرررية، المناقشرررات في  -56
الاتامية، ومحظت أأل اماتعا  ال ح  لاجااحة والحر  في أوكراايا أفضريا إلى زيادات وايرعة الناا  في  

عاى الءاداأل النامية الماررررتورلدة الصررررا ية لكذيةة  أيررررعار الاررررال الغيااية وأيررررعار الااقة، ومو ما أبر يررررا ا  
ادرات، أبرزت الموواة أأل التنويل أداة لرررورية لاحد  والوقود. و يما اتعا  بالتنويل امقتصرراد  وتنويل الصرر 

من أوج  الضرعل في الءاداأل النامية، المارتوردة من ا والمصردرة لاارال األيرايرية عاى الاروال. وأشرارت إلى 
أأل القواعد الءيةية وامجتمايية واندارية التي بدأت تعمر ب ا شرررررررركات عدادة في الءاداأل المتقدمة النمو من 

لتحقي  تحوير إلررررررافي لااررررررال األيررررررايررررررية األولية في موقل اناتا . و يما اتعا   تي  فر ررررررا  شرررررراا ا أأل ت 
بالايزراأل والاويررراات، أكدت المناقشرررات انمنااات امقتصرررادةة لاايزراأل في الءاداأل النامية، م يررريما كوا  

لتنويل اناتا  ولاتصررنيل، وأممية الاويرراات، واأليررمدة الاويررااتية عاى الاصررو ، في لررماأل  اتي  فر ررا  
 اناتاجية الزرايية واألمن الغيااي.

وأعر  أحرد المنردوبين، في إطرار ممراريرررررررررررررررة ح  الرد، عن عرد  موافقتر  عاى الءيراارات المتعاقرة  -57
يي امتاا  الي  تويرررررررررات  ي  األمم المتحدة بايررررررررر ا  الزيادات في أيرررررررررعار األذيةة، ومحظ أا  ةجر  تنا

 لتصدار الحءو  من مناقة ال حر األيود لامااعدة عاى التاصيف من حدة ااعدا  األمن الغيااي.

المقرر في م حظات  الاتامية إلى أا  اتاال إلى مزيد من التعاوأل بشراأل  -وأشرار ااال الرايارة  -58
 المواليل التي اوقشت   ل الدورة.

 المسائل التنظيمية -اا ثاني 

 انتخاب أعضاء المكتب -ألف 
 من جدول األعمال( 1)الءند  

ااتال اجتمال الاءرال المتعدد الاررررررنوات بشرررررراأل الاررررررال األيررررررايررررررية والتنمية، في جااررررررت  العامة   -59
ا  ، الاررررريدة ميمواة كيءينغا تاريشررررري )جم ورية تنزااي 2022تشررررررين األول/أكتوبر  10امفتتاحية المعقودة في  

 .لاراياة ومقررا    فوا  )الجم ورية الدومينينية( ااا ا    - المتحدة( راياة، والايد  ويي  روبرتو يااشيز
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 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل   -باء 
 من جدول األعمال( 2)الءند  

، أقر اجتمال 2022تشرررررين األول/أكتوبر  10في الجااررررة العامة امفتتاحية أةضررررا ، المعقودة في  -60
الاءرال المتعررردد الاررررررررررررررنوات بشرررررررررررررررراأل الاررررررررررررررال األيررررررررررررررررايرررررررررررررريرررة والتنميرررة جررردول األعمرررال المؤقرررت لاررردورة  

 (TD/B/C.I/MEM.2/52 ) . وكاأل جدول األعمال عاى النحو التالي 

 ااتاا  أعضال المنتل. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمر. -2

 التاورات األ يرة والتحدةات والار  في أيوا  الاال األيايية. -3

 امقتصاد  في الءاداأل النامية المعتملدة عاى الاال األيايية.الماارات احو التنويل  -4

 اعتماد تقرير امجتمال. -5

 اعتماد تقرير الجتماع   -جيم 
 من جدول األعمال( 5)الءند  

أاأل اجتمال الاءرال المتعدد الارنوات بشراأل الارال األيرايرية والتنمية، في جاارت  العامة الاتامية،  -61
المقرر، تحت إشررررررا  الراايرررررة، بولرررررل  -، لناال الرايارررررة 2022تشررررررين األول/أكتوبر   12المعقودة في 

 الصيغة الن ااية لاتقرير عن دورت  الثالثة عشرة بعد ا تتا  امجتمال.

  

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.2/52
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 المرفق

 *الحضور  

 حضر الدورة ممثاو الدول التالية األعضال في األوادتاد  -1

 ييشير 

 الصين

 عماأل 

 ذابوأل 

 ذامءيا 

 الااءين 

 الءولياارية(  –فنزوي  )جم ورية 

 فييت اا 

 الداميروأل 

 كمءودةا 

 الدواغو

 كينيا 

 لءناأل 

 ماليزيا 

 مصر

 المغر 

 الممادة العربية الاعودةة

 منغوليا 

 موريشيوس

 موزامءي 

 النيجر

 ايجيريا 

 ايناراذوا 

 ال ند

 امتحاد الرويي

 األردأل

 إي اايا 

 ألماايا 

 انمارات العربية المتحدة 

 أوكراايا

 اني مية( -إاراأل )جم ورية 

 باكاتاأل 

 بربادوس 

 بنما 
 بوركينا فايو

 المتعددة القوميات(  -بوليصيا )دولة 

 بيرو 

 توذو

 جاماةنا

 الجزاار 

 تنزاايا المتحدةجم ورية 

 الجم ورية الدومينينية

 جم ورية الدواغو الدةمقراطية
 جنو  أفريييا

 دولة فاااين

 زامءيا

 زم ابو  

 ير  مادا
 الاااادور

 وكاات المنظمات الحنومية الدولية التالية ممثاة في الدورة  -2

 الصندو  المشترك لااال األيايية

 أمااة الدمنولع

 األوروبيامتحاد 

__________ 

 . TD/B/C.I/MEM.2/INF.13تتضمن قاامة الحضور مي  المشاركين الماجاين. ول ط ل عاى قاامة المشاركين، ااظر  *

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.2/INF.13
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 المنظمة الدولية لاءن

 مجا  الحءو  الدولي

 فري  الدراية الدولي لامااخ

 المع د انةاالي األمريني ال تيني

 منظمة التعاوأل والتنمية في الميداأل امقتصاد 

 الداريءي والمحي  ال ادئو منظمة دول أفريييا 

 منظمة التعاوأل اني مي

 والمنظمات المرت اة ب ا التالية ممثلاة في الدورة وكاات الوكامت المتاصصة  -3

 منظمة األذيةة والزراعة لكمم المتحدة

 منظمة األمم المتحدة لاتنمية الصنايية

 مجموعة الءن  الدولي

 منظمة الصحة العالمية

 منظمة التجارة العالمية

 وكاات المنظمات ذير الحنومية التالية ممثاة في الدورة  -4

 العامةالاةة 

 المع د الدولي لاتنمية الماتدامة

 الش نة الدولية لتوحيد ش ادات التعايم العالي

 ش نة العالم الثالع

 منظمة القرية الاويارية
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