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([)A/70/470/Add.4

 - 191 /70السلع األساسية
إن اجلمعية العامة،
إذ تشييييي إىل قراراهتـــــا  224/59املـــــ ر  22كـــــانون األول/ديســــــمرب 2004
و  190/61املـ ـ ر  20كـــانون األول/ديســـمرب  2006و  207/63املـ ـ ر  19كـــانون
األول/ديســمرب  2008و  192/64املـ ر  21كــانون األول/ديســمرب  2009و 190/66
امل ـ ر  22كــانون األول/ديســمرب  2011و  203/68امل ـ ر  20كــانون األول/ديســمرب
 2013بشأن السلع األساسية،
وإذ تشيي اي يياً إىل إعـــان األمـــم املتحـــدة ليلايـــة الـــذا اعتمـــد ر ســـاء الـــدول
واحلكومات يف  8أيلول/سبتمرب  )1(2000والوثيقة اخلتاميـة ملـ ر القمـة العـاملا لعـا 2005
الـــع اعتمـــدت يف  16أيلول/ســـبتمرب  )2(2005وقرارهـــا  265/60املـ ـ ر  30حزيـــران/
يونيه  2006بشأن متابعة النتائج املتعلقة بالتنمية مل ر القمة العـاملا لعـا  ،2005مبـا يشـم
األهداف اإلمنائية ليلاية وغريها من األهداف اإلمنائية املتاق عليها دولياً،
وإذ تؤكد من جديد اي ا قرارها  1/70امل ر  25أيلول/سـبتمرب  ،2015املعنـون
”حتويــ عاملنــاة الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،“2030الــذا اعتمــدت فيــه جمموعــة مــن
األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة ،الـع تركـز علـ
الناس وتاضا إىل التحول ،وتعيد تأكيد التزامها بالعم دون كل من أج تنايذ هـذ اخللـة
بالكامـ ـ للـــول عـــا  ،2030وإدراكهـــا أن القضـــاء علـ ـ الاقـــر بميـــع ـــور وأبعـــاد ،
_______________

( )1القرار .2/55
( )2القرار .1/60
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مبــا يف ذلــا الاقــر املــدقع ،هــو أكــرب حتــد يواجهـه العــاو وطــر ال غــع عنــه لتحقيــق التنميــة
املســتدامة ،والتزامهــا بتحقيــق التنميــة املســتدامة بأبعادهــا الثاثــة  -االقتصــادا واالجتمــاعا
والبيئـــا  -علــ مـــو متـــوالن ومتكامــ  ،وباالســـتناد إىل اإلجنـــالات الـــع حتققــ يف إ ـــار
األهداف اإلمنائية ليلاية والسعا إىل استكمال ما و يُناّذ من تلا األهداف،
وإذ تشي إىل الغايــة -2ج الــواردة يف إ ــار افــدف  2واملتعلقــة بتنايــذ الــة التنميــة
املستدامة لعا  ،2030الـع يتمثـ افـدف منـها يف اختـاذ تـدابري تكاـ األداء السـليم ألسـوا
السلع األساسية الغذائية ومشتقاهتا وتيسري احلصول يف الوق املناسب عل املعلومـات املتعلقـة
باألسوا  ،مبا يف ذلا مـا يتعلـق منـها باالحتيا يـات الغذائيـة ،وذلـا للمسـاعدة يف احلـد مـن
التقلب املار يف أسعار األغذية ،وإىل الغاية -9ب الواردة يف إ ـار افـدف  9املتعلقـة بتنايـذ
اخللــة املــذكورة ،الــع يتمثــ افــدف منــها يف دعــم التلــوير والبحــا واالبتكــار يف جمــال
التكنولوجيا حملياً يف البلدان النامية ،بوسائ منـها مـمان تـوافر بيئـة سياسـات م اتيـة لتحقيـق
أمور منها التنويع الصناعا وتوليد قيمة مضافة للسلع األساسية،
وإذ تالحظ اجلهود اجلارا بذفا لتنايذ برنامج العمـ لصـاأ أقـ البلـدان منـواً للعقـد
 ،)3(2020-2011الــذا اعتمــد يف أيار/مــايو  2011يف م ـ ر األمــم املتحــدة الرابــع املع ـ
بأق ـ البلــدان منــواً ومســار إجــراءات العم ـ املع ـ للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة (مســار
ســاموا)( ،)4الــذا اعتمــد يف أيلول/ســبتمرب  2014يف املــ ر الــدوث الثالــا املعــ بالــدول
اجلزريــة الصــغرية الناميــة وبرنــامج عمــ فيينــا لصــاأ البلــدان الناميــة غــري الســاحلية للعقــد
 )5(2024-2014الذا اعتمد يف تشرين الثاين/نوفمرب  2014يف م ر األمـم املتحـدة الثـاين
املع بالبلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،وإذ تعتـرف باحلاجـة إىل ومـع الـة عمـ للتعـاون مـع
البلدان املتوسلة الدا ،
وإذ تش ي إىل برنــامج عم ـ االحتــاد األفريقــا ح ـ عــا  2063وإىل الــة تنايــذ
للسنوات العشر األوىل ،باعتبار إ ارًا اسـتراتي ياً لضـمان إحـداو حتـوجل اجتمـاعا اقتصـادا
إجيــايف يف أفريقيــا يف غضــون الســنوات اخلمس ـ القادمــة ،وبرناجمــه اخلــا بالقــارة الــوارد يف
قرارات اجلمعية العامة بشأن الشراكة اجلديدة من أج تنمية أفريقيا ،واملبادرات اإلقليمية،
_______________

( )3تقرييير مييؤألر اامييد االرييد الرابييل ااعييا بمنويي ،الطلييدان رييااً إ ي نطا تركيييا  13-9ايار/مييايا 2011
( ،)A/CONF.219/7الاص الثاين.
( )4القرار  ،15/69املرفق.
( )5القرار  ،137/69املرفق الثاين.
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وإذ حتيط علماً باألهداف املبيجنة يف إعـان مـ ر القمـة العـاملا املعـ بـاألمن الغـذائا
الذا عقد يف روما يف الاترة من  16إىل  18تشرين الثاين/نوفمرب  ،2009الذا يعيـد تأكيـد
التعهد بالقضاء عل اجلوع والاقر(،)6
وإذ تالحظ مساندة فرقة العم الرفيعة املستوى املعنيـة بـاألمن الغـذائا والتغـذوا يف
العــاو ملبــادرة األم ـ العــا املتعلقــة بتحــدا القضــاء التــا عل ـ اجلــوع ،الــع بــدأت يف عــا
 ، 2012والنــهج املــزدوج املســار املعلــن يف إ ــار العمــ الشــام اهــدو الــذا ومــعته يف
أيلول/سبتمرب  2010فرقة عم منظومة األمم املتحدة الرفيعة املستوى املعنية بالتصدا أللمـة
األمن الغذائا يف العاو،
وإذ تش إىل امل ر املتعلق باأللمة املالية واالقتصادية العامليـة وتأثريهـا يف التنميـة وإىل
وثيقته اخلتامية(،)7
وإذ تش اي اً إىل امل ر الدوث لتمويـ التنميـة الـذا عقـد يف مـونتريا ،املكسـيا،
يف الاتــرة مــن  18إىل  22آذار/مــارس  2002وم ـ ر املتابعــة الــدوث لتموي ـ التنميــة املع ـ
باســتعرات تنايــذ توافـــق آراء مــونتريا الـــذا عقــد يف الدوحــة يف الاتـــرة مــن  29تشـــرين
الثاين/نوفمرب إىل  2كانون األول/ديسمرب ،2008
وإذ تؤكد مين جدييد قرارهـا  313/69املـ ر  27ول/يوليـه  2015بشـأن الـة
عم أديس أبابا الصادرة عن امل ر الدوث الثالا لتموي التنمية ،الع تشـك جـزءا ال يت ـزأ
مــن الــة التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030وتــدعمُها وتكملُهــا وتســاعد عل ـ تومــيس ســيا
غاياهتا املتصلة بوسـائ التنايـذ مـن اـال سياسـات وإجـراءات عمليـة ،وتعيـد تأكيـد االلتـزا
السياسا القوا بالتصدا لتحـدا التمويـ وهتيئـة بيئـة م اتيـة علـ عيـع املسـتويات لتحقيـق
التنمية املستدامة ،بروحٍ من الشراكة والتضامن عل الصعيد العاملا،
وإذ تش إىل ما أعرب عنه ر ساء الدول واحلكومات يف الة عم أديـس أبابـا مـن
قلــق إلاء التقلبــات املار ــة يف أســعار الســلع األساســية ،اصو ـاً مــا يتص ـ منــها باألغذيــة
والزراعة وما لتلا التقلبات من نتائج بالنسـبة ليمـن الغـذائا العـاملا وحتقيـق نتـائج أفضـ يف
جمــال التغذيــة ودعـ إىل اختــاذ تــدابري لضــمان حســن أداء أســوا الســلع الغذائيــة ومشــتقاهتا،
ودع ـ إىل أن تت ــذ افيئــات التنظيميــة املعنيــة تــدابري ترمــا إىل تيســري احلصــول يف الوقــ
املناسب وبصورة طاافة عل معلومـات ـحيحة عـن الناـاذ إىل األسـوا لضـمان أن تعكـس
_______________

( )6انظر منظمة األغذية والزراعة ليمم املتحدة ،الوثيقة .WSFS 2009/2
( )7القرار  ،303/63املرفق.
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أسوا السلع األساسية عل النحو املناسب التغريات األساسية يف العرت والللـب واملسـاعدة
عل ـ احلــد مــن التقلبــات املار ــة يف أســعار الســلع األساســية ،وأطــارت إىل نظــا معلومــات
األسوا الزراعيـة الـذا تستضـياه منظمـة األغذيـة والزراعـة ليمـم املتحـدة ودعـ إىل تـوفري
إمكانيــة و ــول ــغار الصــيادين احلــرفي إىل املــوارد البحريــة واألســوا  ،مبــا يتوافــق مــع
املمارسات اإلدارية املستدامة واملبادرات الع تضيف قيمة إىل منت ات غار الصيادين،
وإذ حتيط علماً بالنتائج الع ض عنها الـدورة الثالثـة عشـرة ملـ ر األمـم املتحـدة
للت ــارة والتنميــة( ،)8وبــالقرارات األاــرى الــع اختــذها وباالســتنتاجات املتاــق عليهــا الــع
اعتمدها جملس الت ارة والتنمية وهيئاته الارعية يف عاما  2014و ،2015
وإذ حتيط علمياً اي ياً بـععان والـة عمـ أروطـا بشـأن السـلع األساسـية األفريقيـة
اللذين اعتمدا يف م ر االحتاد األفريقا لولراء الت ارة املعـ بالسـلع األساسـية الـذا عقـد يف
أروطــا ،بمهوريــة تاانيــا املتحــدة ،يف الاتــرة مــن  21إىل  23تشــرين الثــاين/نوفمرب ،2005
واللــذين أقر ــا االــس التنايــذا لاحتــاد األفريقــا يف دورتــه العاديــة الثامنــة الــع عقــدت يف
اخلر و يف الاترة من  16إىل  21كانون الثاين/يناير ،)9(2006
وإذ تشي ي إىل الـــة تنايـــذ نتـــائج مـ ـ ر القمـــة العـــاملا للتنميـــة املســـتدامة (الـــة
جوهانسربغ للتنايذ)( ،)10والوثيقة اخلتامية الصادرة عن م ر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة
الذا عقد يف ريـو دا جـانريو ،بالرباليـ  ،يف الاتـرة مـن  20إىل  22حزيران/يونيـه ،2012
واملعنونة ”املستقب الذا نصبو إليه“(،)11
وإذ حتيييط علم ياً بلقرييير العييلل اا ا ييية واللنمييية الصــادر عــن م ـ ر األمــم املتحــدة
للت ارة والتنمية لك من عا  2013وعا  ،2015وإذ تشري إىل الدور الـذا مـا فتـ مـ ر
األمم املتحدة للت ارة والتنمية يقو به باعتبار م سسة يف دراسـة التااعـ بـ أسـوا السـلع
األساسية والتنمية االقتصادية ويف ومع ماهو للبلدان النامية املعتمدة عل السلع األساسية،

_______________

( )8انظرة .TD/500/Add.1
( )9انظرة  ،A/60/693املرفق الثاين ،املقرر ).EX.CL/Dec.253 (VIII
( )10تقرييير مييؤألر القميية العييااة لللنمييية ااعييلدامة جا انعيييا جنييا ا ريقيييا  26آ /اغعيي -
 4ايلا  /ييطلمي ( 2002منشــورات األمــم املتحــدة ،رقــم املبيــع  A.03.II.A.1والتصــويب) ،الاصــ األول،
القرار  ،2املرفق.
( )11القرار  ،288/66املرفق.
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وإذ ي عاور ا بالغ القلق من استمرار ارتااع قابلية الكثري من البلدان الناميـة املعتمـدة
عل السلع األساسية للتضرر بتقلبات األسعار ،وإذ تقر باحلاجة إىل موا ـلة بـذل اجلهـود مـن
أجـ تنويــع االقتصــادات وحتسـ تنظــيم األســوا املاليــة وأســوا الســلع األساســية ،وحتسـ
كااءهتا وجتاوهبا وأدائها وطاافيتها ،عنـد االقتضـاء ،علـ كـ مـن الصـعيد الـو واإلقليمـا
والدوث بغية التصدا للتقلب املار يف أسعار السلع األساسية،
وإذ تعر عن القلق إلاء الـتأثري السليب الناجم عن تبعات األلمـة املاليـة واالقتصـادية
العاملية ،مبا يف ذلا يف التنمية ،وإلاء وجود أدلة عل حصول انتعاش متااوت وهـ وبلـاء،
وإذ تدرك أن االقتصاد العاملا ،عل الرغم ممـا يُ بـذل مـن جهـود كـبرية سـاعدت علـ احتـواء
امل ــا ر القصــوى وحتسـ لــروف الســو املاليــة واســتقرارها وإدامــة االنتعــاش ،ال يــزال ــر
مبرحلــة حرجــة حماوفــة مب ــا ر افبــو  ،مبــا يف ذلــا التقلبــات الشــديدة يف األســوا العامليــة،
والتقلب املار يف أسـعار السـلع األساسـية ،وارتاـاع معـدالت البلالـة وال سـيما يف ـاوف
الشباب ،والديون املضنية يف بعض البلدان ،واتساع نلا الضـائقة املاليـة ،األمـر الـذا يلـرح
حتديات بالنسبة لانتعـاش االقتصـادا علـ الصـعيد العـاملا ويعكـس احلاجـة إىل إحـرال تقـد
إمايف مو احلااظ عل الللب العاملا وإعادة التوالن إليه ،وإذ ت كد احلاجة إىل موا ـلة بـذل
اجلهــود مــن أج ـ التصــدا ألوجــه الضــعف واالاــتال يف املنظومــة ،وإ ــاح النظــا املــاث
الدوث وتعزيز  ،مع تنايذ اإل احات املتاق عليها ح اآلن،
وإذ تقيير بالتــأثري الســليب للتقلــب املاــر يف أســعار الســلع األساســية ،واا ــة عل ـ
النساء والاتيات،
وإذ تقر اي اً بأن القيود افيكلية الع تواجهها املرأة باعتبارها عنصراً فـاعا يف احليـاة
االقتصادية ،ومن ممنها الت ز يف العم ذا القيمة املضافة املن اضة أو يف العمـ املعيشـا،
وعــد املســاواة يف احلصــول علـ املــوارد اإلنتاجيــة ،وقلــة إمكانيــات احلصــول علـ التــدريب
واكتساب املهارات بسبب التارقة ب اجلنس يف جمـال التعلـيم وأسـوا العمـ واالفتقـار إىل
املــوارد ،وكــذلا العــبء الثقي ـ مــن العم ـ غــري املــدفوع األجــر ،كلــها أمــور جتع ـ النســاء
والاتيات معرمات بوجه اا ليثر السليب للتقلب املار يف أسعار السلع األساسية،
وإذ تقر كذلك بـأن بلـداناً ناميـة عديـدة ال تـزال تعتمـد اعتمـاداً طـديداً علـ السـلع
األساسية األولية بو اها املصدر الرئيسا إليراداهتا من التصدير وإلجيـاد فـر العمـ وتوليـد
الدا وتكوين املدارات ا هلية وتسـتلز روافـد منـو إمـافية لتصـبس القـوة اهركـة لاسـتثمار
والنمو االقتصادا والتنمية االجتماعية ،مبا يف ذلا القضاء عل الاقر،
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وإذ تقيير يف هــذا الســيا بــأن بلــداناً ناميــة عديــدة ال تــزال تعتمــد بشــدة علـ الســلع
األساسية األولية ،وإذ تقر أيضا بالتحديات الع تواجهها تلا البلدان وباحتياجاهتا اخلا ة،
وإذ تشدد علـ مـا تتسـم بـه التنميـة الصـناعية املسـتدامة والشـاملة مـن أ يـة قصـوى
للبلدان النامية ،بو اها رافـدًا بـالا األ يـة مـن روافـد النمـو االقتصـادا والتنويـع االقتصـادا
وتوليد القيمة املضافة،
وإذ تقر بأن حالة االرتياب السائدة يف أسـوا السـلع األساسـية العامليـة تعـزل احلاجـة
إىل معاجلة إطكالية السلع األساسية معاجلة طاملة ،مبـا يشـم أمـورًا منـها الللـب علـ السـلع
األساســية وقــدرات اإلمــداد وإيــرادات الســلع األساســية واالســتثمارات يف االقتصــادات الــع
تعتمد عل السـلع األساسـية ،مـع إيـاء االعتبـار الواجـب لتنـوع أومـاع واحتياجـات فـرادى
البلدان ولتعزيز تنميتها املستدامة ،وإىل تو يد العاقة ب علـة أمـور ،منـها الت ـارة والتمويـ
واالستثمار يف الزراعة املستدامة والنظم الغذائية واللاقة والتصنيع،
وإذ تالحظ العم عل بناء توافـق يف اآلراء بشـأن املسـائ املتصـلة بالسـلع األساسـية
الذا يـتم عـن ريـق اجتماعـات مـ ر األمـم املتحـدة للت ـارة والتنميـة ،مبـا فيهـا اجتماعـات
اخلرباء املتعـددة السـنوات املعنيـة بالسـلع األساسـية والتنميـة واملنتـدى العـاملا للسـلع األساسـية
وامل ر واملعرت األفريقيان لت ارة الناط والغال واملناجم والتموي املتعلق هبما،
وإذ تعلد بالتأثري السليب للتقلب املار يف أسعار السلع األساسـية علـ البلـدان املنت ـة
والبلدان املستهلكة عل السواء ،وال سيما البلدان النامية املعتمدة عل السلع األساسية،
وإذ تالحظ التراجع امللحوظ يف أسعار السـلع األساسـية مـ اراً وباحتمـال أن حتتـاج
االقتصادات املصدرة الصافية للسلع األساسية إىل التكيف لاترة قد تلول مـع تـدين مسـتويات
إيرادات الصادرات والضرائب،
وإذ تالحظ اي اً تقلب أسعار السلع األساسية وعد إمكانية التنبـ هبـا ،األمـر الـذا
هدد يف املاما القريـب ،مـن بـ مـا هـدد  ،األمـن الغـذائا للبلـدان املسـتوردة الصـافية لتلـا
الســلع ،وإذ تاحــل كــذلا أن اســتمرار حالــة االرتيـاب هــذ والتقلــب املمتــدة لاتــرة ويلــة
والع تااقم باع االجتاهات األارية يف أسـعار السـلع األساسـية ،كـن أن يضـعف قـدرات
العديد من البلدان النامية ،اصو ـًا البلـدان الـع تعتمـد علـ السـلع األساسـية ،علـ موا ـلة
تنايذ السياسات الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة والقضاء عل الاقر،
وإذ تؤكد أ ية ومع سياسات ملعاجلة القضايا افيكلية األ ول أجا ،مبا فيهـا القيـود
افيكليــة الــع تواجههــا املــرأة باعتبارهــا عنصــرًا فــاعا يف احليــاة االقتصــادية ،مــن أج ـ تنويــع
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االقتصادات الع تعتمد عل السلع األساسية وإدمـاج السياسـات املتعلقـة بالسـلع األساسـية يف
استراتي يات أوسع نلاقاً للتنمية والقضاء عل الاقر عل عيع املستويات،
وإذ تالحظ عيع املبادرات اللوعية املت ذة يف هذا الشأن هبدف حتسـ الشـاافية يف
أسوا السلع األساسية وختايف أثر التقلبات املار ة يف األسعار،
وإذ تؤكد أ يـة تـوفري معلومـات دقيقـة وطـاافة يف الوقـ املناسـب للمسـاعدة علـ
التصدا للتقلب املار يف أسعار األغذية ،وإذ تاحـل املبـادرات العامليـة واإلقليميـة ،مبـا فيهـا
نظــا املعلومــات املتعلقــة باألســوا الزراعيــة ومنتــدى االســت ابة الســريعة التــابع لــه ،واملبــادرة
املشــتركة ب ـ املنظمــات لنشــر البيانــات ،وغري ـا مــن الــنظم والــربامج اإلقليميــة للبيانــات،
وإذ حتا املنظمات الدوليـة املشـاركة فيهـا واجلهـات الااعلـة يف القلـاع اخلـا واحلكومـات
عل كاالة نشر مواد إعامية عالية اجلودة عن أسوا األغذية يف الوق املناسب،
وإذ تعر عن بالغ القلق ممـا دحد ثـه تغـري املنـا والظـواهر املناايـة الشـديدة القسـوة
من آثار سلبية عل إمكانية احلصول عل السلع األساسية الزراعية واست دامها وأسعارها،
 - 1حتيييط علم ياً بتقريــر األم ـ العــا عــن االجتاهــات والتوقعــات العامليــة املتعلقــة
بالسلع األساسية()12؛
 - 2تعلد بالترابط الوثيق بـ األداء الكـايف والشـااف ألسـوا السـلع األساسـية
وقدرة بعض البلدان الع تعتمد عل السلع األساسية عل حتصي اإليـرادات الضـريبية املناسـبة
من ادرات السلع األساسـية وتعبئـة املصـادر اهليـة لـدعم تنميتـها املسـتدامة ،بوسـائ تتمثـ
أساساً يف النمو االقتصادا املستدا والشام والتصنيع والعم الائق وتنويع األسوا ؛
 - 3تشييجل البلــدان الناميــة علــ أن تقــو  ،وفقــًا خلللهــا وسياســاهتا الو نيــة
وباست دا املساعدة التقنية ،بزيادة قـدرهتا علـ اكتشـاف ومنـع ممارسـات التاعـب بالتسـعري
الت ارا يف قلاعات السلع األساسية لديها ،ح تزيد من الاوائـد الـع تعـود عليهـا مـن هـذ
القلاعات لدعم النمو والتنمية املستدام ؛
 - 4تكييرر تمنكيييد مــرورة بــذل املزيــد مــن اجلهــود للتصــدا للتقلــب املاــر يف
أسعار السلع األساسية ،بسب تشم عل وجه اخلصو مساعدة املنـت  ،وال سـيما ـغار
املنت ومن ممنهم النساء ،عل إدارة امل ا ر ،وفقاً لل لط والسياسات الو نية؛
_______________

(.A/70/184 )12
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 - 5هتيب بااتمع الدوث أن يدعم اجلهود الع تبذفا البلدان النامية املعتمـدة علـ
السلع األساسية مـن أجـ التصـدا للعوامـ الـع حتـدو عوائـق هيكليـة أمـا الت ـارة الدوليـة
وتعرقـ أمـورا مـن بينــها التنويـع ،مبـا يف ذلـا احلــواجز اجلمركيـة وغـري اجلمركيـة ،وحمدوديــة
فر احلصول عل اخلـدمات املاليـة ،ممـا يـ دا إىل نـدرة املـوارد املتاحـة لاسـتثمار يف قلـاع
الســلع األساســية ،ومــعف افياك ـ األساســية ،وال ســيما يف مــا يتعلــق بتكلاــة وســائ النق ـ
والت زين ومدى توافرها ،ونقص املهارات يف جمال إنتاج وتسويق املنت ات البديلة؛
 - 6ترحييب بالــدعوة إىل عقــد املـ ر الــولارا العاطــر ملنظمــة الت ــارة العامليــة يف
نريويف يف الاترة من  15إىل  19كانون األول/ديسمرب 2015؛
 - 7تييدعا إىل اختــاذ جمموعــة متســقة مــن اإلجــراءات السياســاتية عل ـ ك ـ مــن
الصعيد الو واإلقليما والـدوث ملعاجلـة التقلبـات املار ـة يف األسـعار ودعـم البلـدان الناميـة
املعتمدة عل السلع األساسية يف الت ايف من اآلثار السلبية ،واصو ًا بتسهي حتقيق القيمـة
املضــافة وتعزيــز مشــاركة هــذ البلــدان يف ساسـ األنشــلة املضــياة للقيمــة للســلع األساســية
واملنت ات املتصلة هبا ،وبدعم تنويع هذ االقتصـادات علـ نلـا كـبري ،وبتشـ يع اسـت دا
وموا لة تلوير أدوات و كوك واستراتي يات إلدارة امل ا ر تكون موجهة مو السو ؛
 - 8تؤكد أ ية ومـع وتعزيـز السياسـات واالسـتراتي يات الزراعيـة الـع تعتـرف
بالدور احلاسم الذا تضللع به املرأة يف جمال األمن الغذائا وحتس النتـائج املتحققـة يف جمـال
التغذية وتتناوله بو اه جزءاً ال يت زأ من تدابري التصدا يف األجل القصري واللوي النعـدا
األمــــن الغــــذائا وســــوء التغذيــــة ،والتقلــــب املاــــر يف األســــعار واأللمــــات الغذائيــــة يف
البلدان النامية؛
 - 9تعييلد بوجــود إمكانيــات لابتكــار وحتســ اإلنتاجيــة وتعزيــز الصــادرات
غـري التقليديـة يف معظـم البلــدان الناميـة املعتمـدة علـ الســلع األساسـية ،وال سـيما يف أفريقيــا،
وتدعو إىل تعزيز الدعم املقد من ااتمع الدوث وكـذلا تبـادل اخلـربات يف هـذ ااـاالت يف
إ ار التعاون االقتصادا يف ما ب بلدان اجلنوب؛
 - 10تشيدد علـ أ يــة ليـادة االسـتثمارات يف افياكـ األساسـية كوسـيلة لتعزيــز
التنميــة الزراعيــة وليــادة التنويــع يف الســلع األساســية ،مبــا يف ذلــا اإلنتــاج ذو القيمــة املضــافة،
والت ارة هبذ السـلع  ،وحتـا ااتمـع الـدوث علـ مسـاعدة البلـدان الناميـة املعتمـدة علـ السـلع
األساســية يف أن تعمــم ،اســتناداً إىل الظــروف واألولويــات اإلمنائيــة الو نيــة ،سياســات جتاريــة
وكــذلا سياســات اســتثمارية وماليــة ســليمة بو ــاها عنا ــر رئيســية الســتراتي يات التنميــة،
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وعلـــ مســــاعدة تلــــا البلــــدان علـــ االســــتثمار يف البحــــا والتلــــوير يف جمــــال اإلنتاجيــــة
الزراعية ودعمهما؛
 - 11ت علِّد بعقرار جلنـة األمـن الغـذائا العـاملا يف عـا  2012للمبـاد التوجيهيـة
اللوعية بشأن احلوكمة املس ولة حليالة األراما ومصـايد األمسـاك والغابـات يف سـيا األمـن
الغذائا الو ()13؛
 - 12ت ع لد اي ا ب عقرار جلنـة األمـن الغـذائا العـاملا ملبـاد االسـتثمار املسـ ول يف
النظم الزراعية والغذائية( )14يف عا 2014؛
 - 13تؤكد أن املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات افـادف إىل حتسـ قـدرة املنـت
عل ـ التنــافس يف جمــال تصــدير الســلع األساســية فمــا أ يــة اا ــة بالنســبة للبل ـدان الناميــة،
وخبا ة يف أفريقيا ،وتدعو اجلهات املامـة إىل تـوفري املـوارد الضـرورية لغـرت املسـاعدة املاليـة
والتقنية امل صصة حتديداً للسلع األساسية ،وخبا ة لبناء القدرات البشرية وامل سسية ،مبا فيهـا
اإلجراءات املراعية لاعتبارات اجلنسـانية ،وكـذلا تلـوير افياكـ األساسـية للبلـدان الناميـة،
بغية احلد من العوائق امل سسية وااض تكاليف املعامات وتعزيز جتارة السلع األساسـية فيهـا
وتنميتها وفقا خللط التنمية الو نية؛
 - 14تؤكد اي ا مـرورة أن يكـون افـدف مـن مبـادرة املعونـة الت اريـة مسـاعدة
البلدان النامية ،وال سيما أق البلـدان منـواً ،علـ بنـاء مـا حتتـاج إليـه مـن قـدرات يف مـا يتعلـق
بانب العرت ومن هياك أساسية تتص بالت ارة ليتسـع فـا تنايـذ اتااقـات منظمـة الت ـارة
العاملية واالستاادة منها والقيا  ،بشك أعم ،بتوسيع نلا جتارهتا؛
 - 15تش ي إىل االتاــا عل ـ أن يوا ـ امل ـ ر الــولارا واألجهــزة امل تصــة يف
منظمة الت ارة العاملية استعرات تأثري نتائج جولـة أوروغـواا علـ أقـ البلـدان منـوًا والبلـدان
النامية املستوردة الصافية ليغذية استعرامـًا منتظمـاً ،هبـدف اختـاذ تـدابري إجيابيـة لـتمك هـذ
البلدان مـن حتقيـق أهـدافها اإلمنائيـة ،وتـدعو يف هـذا الصـدد إىل تنايـذ قـرار مـراك الـولارا
اخلا بالتدابري املتعلقة مبا قد دحدو من آثـار سـلبية لربنـامج اإل ـاح علـ أقـ البلـدان منـوا
والبلدان النامية املستوردة الصافية ليغذية؛
 - 16تشييجل البلــدان املتقدمــة النمــو الــع و تقــم بعــد باختــاذ الــوات مــو بلــوغ
افدف املتمث يف تن ايذ عملية و ول منت ـات أقـ البلـدان منـوًا عيعهـا إىل األسـوا بصـورة
_______________

( )13منظمة األغذية والزراعة ليمم املتحدة ،الوثيقة ، CL 144/9 (C 2013/20) ،املرفق دال.
( )14املرجع ناسه ، C 2015/20 ،املرفق دال.
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دائمــة دون أن ختضــع لرســو عركيــة أو حصــص ،والبلــدان الناميــة الــع تعلــن أ ــا يف ومــع
يسمس فا بالقيا بذلا ،علـ أن تاعـ ذلـا ،مبـا يتاـق وإعـان هونـا كونـا الـولارا الـذا
اعتمدته منظمة الت ارة العاملية يف عا 2005؛
 - 17تشييجل بقييا امل سســات املاليــة الدوليــة ومصــارف التنميــة الدوليــة عل ـ أن
تســاعد البلــدان الناميــة ،وخبا ــة البلــدان الناميــة املعتمــدة عل ـ الســلع األساســية ،يف معاجلــة
آثار التقلبات املار ة يف األسعار؛
 - 18تؤكيد ميين جدييد أن لكـ دولـة ســيادة دائمـة كاملــة مـن حقهــا أن ارســها
لرية عل ك ثرواهتا ومواردها اللبيعية وأنشلتها االقتصادية؛
 - 19ت عيلد بأ يــة ليـادة الكاــاءة والاعاليــة والشـاافية يف إدارة إيــرادات القلــاع
العــا واخلــا يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة املتأتيــة مــن عيــع الســلع األساســية
والصناعات املرتبلة بالسلع األساسية ،مبا فيها السلع التامة الصنع ،دعماً للتنمية؛
 - 20حتيط علما باملسا ات افامة للصندو املشترك للسـلع األساسـية واملنظمـات
الدولية األارى املعنية بالسلع األساسية ،وتش عهما عل القيا  ،بالتعـاون مـع مركـز الت ـارة
الدولية وم ر األمم املتحدة للت ارة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وافيئـات
األاــرى املعنيــة ،بتعزيــز التنســيق بينــها وحتديــد وتنايــذ تــدابري مبتكــرة لــتمك قلــاع الســلع
األساسية من اإلسها بشك مستدا يف التنمية االقتصادية ،مبا يشم التو إىل ر للحـد
من القابلية للتضرر بتقلبـا ت السـلع األساسـية وتعزيـز األنشـلة املضـللع هبـا يف البلـدان الناميـة
هبدف حتس فر الو ول إىل األسوا وإمكانية التعويـ علـ عـرت هـذ السـلع ،وتعزيـز
التنويــع وإمــافة القيمــة ،وحتسـ القــدرة التنافســية للســلع األساســية و ــت سلســلة األســوا
وحتس هياك األسوا وتوسيع قاعدة الصادرات وممان مشاركة عيع أ ـحاب املصـلحة
بشك فعال ،استنادا إىل فهم مشترك إلسها السلع األساسية يف التنمية املستدامة؛
 - 21تؤكد مـرورة أن يوا ـ مـ ر األمـم املتحـدة للت ـارة والتنميـة وطـركا ،
بروح من التعاون املشترك ب الوكـاالت والشـراكات الـع تضـم أ ـحاب مصـلحة متعـددين
ومــمن واليــة ك ـ منــهم ،مشــاركتهم الاعالــة يف إجــراء لــوو وحتلــيات ذات ــج تعــاوين
إلطكالية السلع األساسية وما يتصـ بـذلا مـن أنشـلة يف جمـال بنـاء القـدرات وتوافـق اآلراء
ليتسع بانتظا توفري التحلـيات واملشـورة يف جمـال السياسـة العامـة املتصـلة بالتنميـة املسـتدامة
للبلدان النامية املعتمدة عل السلع األساسية ،وال سيما البلدان املن اضة الدا ؛
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 - 22تؤكييد أ يــة تيســري ســب االنضــما إىل منظمــة الت ــارة العامليــة ،وال ســيما
بالنسبة للبلدان النامية املعتمدة عل السلع األساسية ،مبا يتاق اماً وقواعدها؛
 - 23تشدد علـ احلاجـة امل اسـة إىل تـوفري التمويـ الـال للت ـارة للبلـدان الناميـة
املعتمدة عل السلع األساسية وحصوفا عليه يف موء تزايد عوبة احلصول عل عيـع أنـواع
االئتمان ومع مراعاة القدرة عل حتم الديون؛
 - 24ترحب بااللتزا مبضاعاة اجلهود للحـد بقـدر كـبري مـن التـدفقات املاليـة غـري
املشروعة للول عا  ،2030بغية القضاء عليها يف اية امللاف؛
 - 25تقرر تنظيم جلسة حتاور غري رمسية وحيدة يف اجلمعية العامـة ملـدة يـو واحـد
بشــأن أســوا الســلع األساســية يف النصــف األول مــن عــا  2016الســتعرات االجتاهــات
والتوقعـــات العامليـــة املتعلقـــة بالســـلع األساســـية ،واا ـ ـة يف البلـــدان املعتمـــدة علـ ـ الســـلع
األساسية ،يف موعد وطك يقرر ا رئيس اجلمعية العامة؛
 - 26هتيييب بميــع هيئــات منظومــة األمــم املتحــدة ووكاالهتــا و ــناديقها وبراجمهــا
املعنيــة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة والعامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة،
مبا فيها ع ل وجـه اخلصـو مـ ر األمـم املتحـدة للت ـارة والتنميـة وعيـع امل سسـات املاليـة
واالقتصادية الدولية املعنيـة أن توا ـ  ،يف حـدود واليـة كـ منـها ،لـا مسـألة قلـة التصـنيع
والتنويع يف اقتصادات بعض البلدان النامية الع تعتمد عل السلع األساسية يف ما يتعلق بقـدرة
الدول األعضاء عل حتقيق عيع أهداف التنمية املستدامة للول عا )15(2030؛
 - 27ت لييب إىل األم ـ العــا أن يقــد  ،بالتعــاون مــع أمانــة م ـ ر األمــم املتحــدة
للت ارة والتنمية ،إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبع تقريـرًا عـن تنايـذ هـذا القـرار،
وتقــرر أن تــدرج ،مــمن البنــد املعنــون ”مســائ سياســات االقتصــاد الكلــا“ مــن جــدول
األعمـــال امل قـ ـ لـــدورهتا الثانيـــة والســـبع  ،البنـ ـدَ الارعـــا املعنـــون ”الســـلع األساســـية“،
ما و يتاق عل ااف ذلا يف املناقشات املتعلقة بتنشيط الل نة الثانية.
اجللعة العامة 81
 22كانان ااو /ديعمي 2015

_______________

( )15انظر القرار .1/70
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