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 تقرير المؤتمر الوزاري لالتحاد األفريقي حول السلع

 :مقدمة
ن معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة االقتصادية األفريقية منحت يجب أن نتذآر أ

 .54و 52و 49و 46مكانًا بارزًا لتنمية السلع األفريقية وذلك في المواد 
واستلهامًا لهذه المواد، فإن مؤتمر وزراء التجارة األفريقيين الذي انعقد في 

وتنسيق تنفيذ وجه مفوضية االتحاد األفريقي لتفعيل  2003موريشيوس في يونيو 
وصادقت قمة االتحاد األفريقي . السياسات من أجل دعم االنتاج وتجارة السلع األفريقية

 . 2003على التوجيه أثناء قمة مابوتو التي انعقدت في يوليو 
ندوة : وتنفيذًا لذلك التوجيه ، نظمت المفوضية نشاطين هما على وجه التحديد

إلى  16عقدت بأديس أبابا من " ارات االستراتيجيةالمشاآل والخي: السلع األفريقية"حول 
 21ومؤتمر وزراء التجارة حول السلع الذي عقد بأروشا، تنزانيا من  2005نوفمبر  18

 . 2005نوفمبر  23إلى 
آذلك فإن إعالن وخطة العمل . يقدم هذا التقرير ملخصًا مقتضبًا لإلجتماعين

 .بالتقرير آي تنظر فيهما القمة بشأن السلع واللذين اعتمدهما الوزراء مرفقان
 

 18إلى  16ندوة حول السلع األفريقية ، المشاآل والخيارات االستراتيجية، أديس أبابا، 
 :2005نوفمبر 

هدف الندوة هو جمع الخبراء من الدول األعضاء في األتحاد األفريقي ومنظمات 
حد وذلك لبحث السلع األفريقية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية على صعيد وا

 . مشاآل السلع األفريقية وإعداد توصيات ينظر فيها وزراء التجارة األفريقيون
والصندوق تم إجراء عدد من الدراسات ، قدمت من قبل المفوضية واألنكتاد 

أيام ، تداول الخبراء حول اتجاهات  3وخالل الندوة التي استغرقت . المشترك للسلع
يز خاص على السلع األفريقية والخيارات االستراتيجية اقتصاد السلع العالمي مع ترآ

وإعادة تنظيم أسواق السلع األفريقية بما في ذلك تعزيز التجارة البينية في السلع األفريقية 
وإجراء تبادل للسلع األفريقية وتنويع وبناء الشراآات والقدرات بين اتحادات منتجي 

 . السلع األفريقية
والسلع غير الزراعية على  يتين حول السلع الزراعية وشكلت الندوة لجنتين فرع

وضمنت تقارير وتوصيات اللجنتين في تقرير الندوة الذي تم رفعه إلى وزراء . التوالي
 . التجارة لالتحاد األفريقي

تود المفوضية أن تعرب عن تقديرها لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولحكومة 
ة ولألنكتاد والصندوق المشترك للسلع لدعمها الفني اليابان وذلك للدعم المالي للندو

 . والمهني والذي ساهم بصورة آبيرة في نجاح الندوة
 

 :2005نوفمبر  23إلى  21مؤتمر وزراء التجارة حول السلع ، أروشا من 
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انعقد مؤتمر وزراء التجارة لالتحاد األفريقي حول السلع بعد انعقاد اجتماع 

ونظر الخبراء . 2005نوفمبر  22إلى  21ى في أروشا من المسئولين الرفيعي المستو
في تقرير الندوة حول السلع وتناولوا بالتفكير الدقيق آل الموضوعات التي تضمنها 

وأعد الخبراء بعد ذلك مشروع . تقرير الندوة والدراسات الفنية التي رفعت إلى االجتماع
 . أعالن حول السلع األفريقية ينظر فيه الوزراء

ح صاحب السعادة أماني أبيد آارومي، رئيس زنجبار المؤتمر وفي أعقاب افتت
الجلسة االفتتاحية حلل الوزراء ، بعناية ، مشروع اإلعالن وخطة العمل اللذين أعدهما 

 . اجتماع آبار المسئولين واعتمدهما
 -:يتكون إعالن وخطة عمل أروشا الملحقان بهذا التقرير من األجزاء الخمسة اآلتية

 :الديباجة -الأو
تحتوى على تصريح سياسي يرآز على أهمية السلع للتنمية األفريقية وتوضح 

 . الحاجة إلى عمل مشترك لمعالجتها
 
 
 

 : إعالن أروشا حول السلع األفريقية -ثانيا
. يقر اإلعالن باالعتماد الكبير لالقتصاديات األفريقية على التجارة في السلع

مساهمة الكبيرة للسلع في آسب العيش وعائدات ويتمثل هذا االعتماد في ال
من الصادرات في أفريقيا من قطاع السلع آما % 65وتأتي . الصادر واإلستخدام

من عائدات صادراتها من % 80أن نصف الدول في أفريقيا تقريبًا تحصل على 
 . السلع

حات يحدد اإلعالن المجاالت التي تعهدت الدول األفريقية بمعالجتها وآذلك مقتر
اإلجراءات التي يجب اتخاذها ويشمل ذلك تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية 
وإعداد نماذج مناسبة إلدارة مخاطر السلع وتنويعها وفرص الوصول إلى السوق 

الجنوب واالستفادة  –والحصول على االئتمان والتجارة البينية وتجارة الجنوب 
 . ة العالميةمن المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجار

 
 : خطة عمل أروشا حول السلع األساسية األفريقية -ثالثا

 : دعت خطة العمل إلى إجراءات مشترآة لمعالجة هذه المشاآل وتشمل
 .تنويع أنظمة اإلنتاج وإدخال سلع حيوية •
الحصول على ونقل تقنية سليمة من الناحية البيئية لرفع جودة وإنتاجية  •

 لع غير التقليدية ، السلع التقليدية وآذلك الس
 .إجراءات لمعالجة مجمل معوقات جانب اإلمداد •
إعتماد أدوات وإجراءات لمعالجة مشاآل أآثر تحديدًا ذات صلة باألسعار  •

وقواعد أنظمة التجارة المتعددة األطراف وإنشاء فريق عمل دولي للسلع 
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وصندوق تنويع صادرات السلع وتبادل السلع األفريقية وتعزيز الحساب 
 الثاني للصندوق المشترك للسلع وزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية

 ". المعونة من أجل التجارة"والموارد اإلضافية في إطار مشروع 
 

  :إجراءات الدعم الدولي -رابعا
يدعو هذا الجزء من اإلعالن الشرآاء في تنمية أفريقيا لتقديم الدعم المالي والفني 

ثالث مجاالت محددة هي التجارة وإدارة التمويل  لمنتجي السلع األفريقية في
ويشمل آل مجال عددًا من اإلجراءات التي تحث أفريقيا . وخطر وتبادالت السلع

وفيما يتعلق بالتجارة، فقد تم الترآيز على . المجتمع الدولي على اتخاذها
اإلجراءات التي ستتخذ داخل منظمة التجارة العالمية واألنكتاد والصندوق 

 .شترك للسلعالم
 

 :إطار المتابعة المؤسسي -خامسا
دعا اإلعالن إلى إنشاء آلية متابعة داخل مفوضية االتحاد األفريقي لمراقبة تنفيذ 

آذلك . اإلعالن وخطة العمل بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عمل للسلع األفريقية
 .هذه المهمةتمت دعوة الشرآاء اإلقليميين والدوليين للتعاون مع المفوضية في 

 .تم إرفاق إعالن وخطة عمل أروشا مع هذا التقرير آي تنظر فيهما القمة
 

 :تدابير يجب أن يتخذها المؤتمر
 :إن القمة مدعوة إلى

 . اإلحاطة علمًا بتقرير الندوة حول السلع والمؤتمر الوزاري حول السلع -1
 . المصادقة على إعالن وخطة عمل أروشا حول السلع األفريقية -2
ض مفوضية االتحاد األفريقي للقيام، بالتشاور مع الدول األعضاء، تفوي -3

 .بأنشطة إنشاء آلية متابعة لتنفيذ اإلعالن
اإلعراب عن تقديرها لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة اليابان  -4

والصندوق المشترك للسلع لدعمهم المالي للندوة والمؤتمر ولألنكتاد 
مهما الفني والوثائق الممتازة التي أعدت والصندوق المشترك للسلع لدع

 .لالجتماعات
اإلحاطة علمًا بالجهود التي بذلتها المفوضية في تنفيذ مقررات مؤتمر القمة  -5

 .بشأن السلع األفريقية
 

 ـ
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 إعالن وخطة عمل أروشا
 حول السلع األفريقية

 
 الديباجة -أوال

 
نحن وزراء التجارة للدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي المجتمعون في 

 2005نوفمبر  23مؤتمرنا االستثنائي الثاني في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة في 
 بهدف بحث اإلشكالية الحالية والخيارات االستراتيجية المتعلقة بالسلع،

 
 ت أغلبية الدول األعضاء؛أن السلع تشكل جوهر صادراإذ ندرك 

 
 على أن إنتاج السلع يشكل أهم مصدر للدخل والعمالة لسكاننا؛إذ نؤآد 

 
باألهمية التي توليها معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية إذ نذآر 

وآذلك بالتزامنا بتنفيذ النيباد باعتبارها البرنامج االجتماعي االقتصادي لالتحاد 
 ؛اإلفريقي

 
 2003بمقررات مؤتمرنا األول المنعقد في موريشيوس في يونيو إذ نذآر أيضا 

حول ضرورة حل المشاآل  2005ومؤتمرنا الثالث المنعقد في القاهرة في يونيو 
المتعلقة بالسلع في إفريقيا والتفويض الممنوح لمفوضية االتحاد اإلفريقي لوضع إطار 

 ة اإلفريقية؛لحل جميع جوانب مشاآل السلع في القار
 

بأن األسعار العادلة والمنصفة والمستقرة للسلع اإلفريقية تلعب دورا إذ نّقر 
 حاسما في تخفيف حدة الفقر وتحسين ظروف المعيشة للسكان الريفيين في إفريقيا؛

 
بأن تحويل السلع في بلداننا سيسهم في تحقيق النمو إذ نؤآد اقتناعنا الراسخ 

 بلداننا؛ االقتصادي المطرد وتنمية
 
 

إزاء انخفاض حصة إفريقيا في التجارة العالمية والهبوط إذ نعبر عن قلقنا البالغ 
 المستمر ألسعار المنتجات الزراعية اإلفريقية؛

 
إزاء غياب التقدم في تلبية احتياجات المنتجين اإلفريقيين  إذ نعبر أيضا عن قلقنا

نشدد على ضرورة تحديد للسلع خالل مفاوضات منظمة التجارة العالمية وإذ 
 إجراءات واقعية إليجاد حل لمسألة تقلب أسعار السلع؛
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على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وشرآاء إفريقيا بتقديم دعم  إذ نؤآد
 متواصل ومناسب لجهود إفريقيا لالستخدام األمثل لمواردها بهدف تنميتها؛

 
والتعاون وتشجيع تجارة سلعنا  التزاماتنا بضمان التكامل االقتصادي إذ نعيد تأآيد

فيما بين البلدان اإلفريقية وآذلك التزامنا بتعزيز تنفيذ النيباد باعتباره البرنامج 
االجتماعي االقتصادي لالتحاد األفريقي ومجموعاتنا االقتصادية اإلقليمية وتحسين 

 التنسيق والتعاون فيما بينها تحت مظلة االتحاد اإلفريقي؛
 

 بضرورة صياغة وتنفيذ استراتيجية مشترآة للسلع؛ ناإذ نؤآد اقتناع
 

ضعف اإلطار المؤسسي إلدارة إشكالية السلع اإلفريقية وضرورة تعزيز  إذ ندرك
 المؤسسات بهدف إنشاء سالسل أآثر صالبة لقّيم السلع؛

 
 :نعلن ما يلي

 
 إعالن أروشا حول السلع األفريقية -ثانيا

ئية لأللفية لن يتم إّال إذا استفـاد منه إننا نقر أن تحقيق األهداف اإلنما -1
من سكان العالم الذين يعيشون في المناطق الريفية ويسعون % 70

ونحن مقتنعون بأن . لتحصيل الرزق من خالل إنتاج السلع واالتجار بها
تنمية قطاع السلع في الدول األعضاء شرط مسبق لتحقيق األهداف 

 .اإلنمائية لأللفية
تبر فيه االعتماد على السلع مشكلة، فإن إنتاجها وفي الوقت الذي يع -2

واالتجار بها لهما تأثير مهم على توفير الدخل وتوفير فرص العمل، 
إنه من . باإلضافة إلى مساهمتهما المباشرة في رفع مردود الصادرات

االستحالة بمكان القضاء على الفقر والوصول إلى التنمية المستدامة 
ة لأللفية بدون تحسين شروط وإمكانيات منتجي وتحقيق األهداف اإلنمائي

إننا عاقدون العزم على معالجة المشاآل التي يعاني منها منتجو . السلع
 . السلع لضمان أن تحقق أفريقيا األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة

تعتبر غالبية الدول األفريقية دوًال نامية تعتمد على السلع وهو األمر الذي  -3
من إجمالي % 65وفي الكثير من بلداننا، فإن . على هذا القطاع يلقي بثقله

الصادرات مصدره قطاع السلع ويحصل نصف البلدان األفريقية على ما 
وفي الكثير . من عائدات الصادرات بفضل قطاع السلع% 80يزيد على 

من البلدان األفريقية تشكل ثالث أو أربع سلع المصدر الرئيسي إليرادات 
إنه لزامًا علينا أن ننوع بني . لدخل الحكومي وآذلك للعمالةالتصدير ول

 .اإلنتاج وأن نلزم أنفسنا بالتقيد بهذه الطريقة في العمل
إن مشارآة أفريقيا في التجارة الدولية المبنية على منتجات السلع ذات  -4

فإن حصة أفريقيا . القيمة العالية في السوق الديناميكية أمر محبط لآلمال
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دًا حين نتحدث عن تصدير المنتجات ذات القيمة العالية مثل متواضعة ج
الفواآه والخضروات والسمك والزيوت النباتية وهي المنتجات التي 
. اآتسبت أهمية آبيرة في التجارة الدولية خالل السنوات العشرين األخيرة

وتعتمد المنطقة على األسواق الراآدة التي تتميز بتقلب األسعار وانخفاض 
ل في األسعار الحقيقية لسلع مثل القهوة والكاآاو والقطن والسكر متواص

 . واأللياف الطبيعية والشاي
. زد على ذلك أن أفريقيا لم تنجح في زيادة اإلنتاجية لمنتجاتها الزراعية -5

ويعود ذلك إلى جملة من العوامل من بينها أنظمة ملكية األرض التي ال 
يق التوصل إلى اقتصاديات التدرج توفر األمن والصعوبات القائمة في طر

والتكنولوجيات الضعيفة والسياسات التي أدت إلى تقليص دور المؤسسات 
وآانت النتيجة أننا فقدنا القدرة على . الحكومية في خلق التجديد واالستثمار

المنافسة في إنتاج سلعنا التقليدية في مواجهة منتجين جدد يتمتعون بقدرات 
 .ا وأمريكا الالتينيةتنافسية أفضل في آسي

إن االعتماد على السلع في حد ذاته ليس عامًال حاسمًا في غياب التقدم  -6
والنجاح في التنمية وتخفيف حدة الفقر في أفريقيا، بل إن شكل هذا 

إن االعتماد على السلع الذي . االعتماد هو السبب الرئيسي في تعميم الفقر
ة وتردي نوعية اإلنتاج ونقص يتصف بقلة اإلنتاجية وقلة القيمة المضاف

القدرة على المنافسة هو الذي يعيق تحقيق المستوي المطلوب من النمو 
إننا عاقدون العزم على معالجة األسباب . االقتصادي وتخفيف حدة الفقر

الجذرية لهذا الوضع غير المريح بغية تحسين أداء تجارة السلع األفريقية 
 . لتنمية االقتصاديينوتحويل هذا القطاع آمحرك للنمو وا

إن التعامل مع تدني وتقلب أسعار السلع هو أحد المهام الرئيسية التي  -7
، فإن 2001إلى  1977فمن . يواجهها المجتمع الدولي فيما يخص السلع

. باألرقام الحقيقية% 53مؤشر السلع الموحد لألنكتاد قد انخفض بنسبة 
ة، فإن مؤشر السلع وبالرغم من التحسن الذي طرأ في الفترة األخير

بل إن الصادرات . 1995الموحد لم يتجاوز المستوي الذي آان عليه في 
األفريقية قد شهدت انقالبًا أآثر في األسعار المتعلقة بالتجارة مقارنة 

ومما زاد الوضع سوءا تدني حصة أفريقيا في . بمناطق أخرى من العالم
ة في التجارة الدولية للسلع التجارة الدولية وعدم قدرة القارة على المشارآ

لذا ينبغي أن نستمر في السعي إلى خلق آليات لتحقيق أسعار . المصنعة
 .أآثر عدًال واستقرارًا لمنتجي السلع األفريقية آهدف أولي

يجب أن نّعد نماذج مناسبة للتسليم من أجل إدارة مخاطر السلع سواء على  -8
قليص ضعف مستوي المزارع أو على المستوي الوطني بهدف ت

ويجب إيجاد وسائل . المزارعين أمام انخفاض الدخل وتقلب األسعار
تجديدية إلدارة المخاطر وتوفير هذه الوسائل للمزارعين لتمكينهم من 
إدارة المخاطر الناجمة عن تقلب األسعار وتعرضهم للحوادث الجوية 

 .والمناخية أو األخطار األخرى التي تتعرض لها المحاصيل
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التدابير الضرورية لتنويع السلع من الناحية الجغرافية وبهدف  يجب اتخاذ -9
الوصول إلى منتجات جديدة وذات قيمة أآبر وآذلك تخزين حصة آبيرة 

وفي هذا الصدد، . من السلع ذات القيمة المضافة في اقتصادياتنا المحلية
وعلينا بالتحديد . تحظى الشراآة بين القطاعين العام والخاص بأهمية آبيرة

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مساعدة صغار المنتجين على الدخول في 
مجاالت جديدة من األنشطة ودعم المنتجين الذين يتحملون تكاليف باهظة 

 ".حواجز الخروج من السوق"في تجاوز 
في هذا الصدد، يجب أن نسعى لمعالجة شروط الوصول إلى السوق وتلبية  -10

لتزامن مع تحديد الفرص التي تمّكن من احتياجات القدرات التوريدية با
تلبية شروط األسواق فيما يتعلق بالنوعية والمتابعة والمعايير وحجم 

والمسألة التي لها صلة وثيقة بذلك هي البني التحتية . واستمرار التوريدات
بما في ذلك مرافق التخزين ومخابر الفحص النوعية والنقل مما يساهم في 

 . يةتحسين القدرة التنافس
قد يكون الحصول على القروض هو العقبة الكأداء في طريق التنوع  -11

ومن الصعوبات الرئيسية آذلك صعوبة . والتنمية المبنية على السلع
الحصول على الضمانات المصرفية وارتفاع أسعار الفائدة األمر الذي 
يتطلب وجود أنظمة بسيطة تجعل من اإلمكان التخفيف من تكاليف 

دة توفر الموارد المالية مثل ربط القروض بالقطاعات األآثر التمويل وزيا
 .جاذبية من سلسلة التوريد واستخدام المنتوج نفسه آضمان مصرفي

لهذا . لم يتم استغالل آل إمكانيات التجارة بين الدول األفريقية بعد -12
الغرض، ينبغي بذل جهود متضافرة للتخفيف من حدة المشاآل التي 

تجارة اإلقليمية وبالتالي جعل التجارة اإلقليمية المحرك تواجهها اتفاقية ال
وتعتبر اتفاقيات التكامل اإلقليمية في أفريقيا مثل . الرئيسي للتنمية

الكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا واإليكواس ومجموعة تنمية الجنوب 
المجموعة االقتصادية /األفريقي والمجموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

لوسط أفريقيا، بدعم من النيباد، آليات مهمة لرفع مستوي التجارة والنقدية 
بين الدول األفريقية عن طريق خلق فضاءات اقتصادية أوسع وتشجيع 

وفي هذا الصدد، ينبغي أن نبذل آل الجهود الممكنة . اقتصاديات التدرج
لجلب المزيد من االستثمار في تنمية السلع وتحسين وسائل النقل والتخزين 

لبني التحتية للمواصالت ومزيد من مواءمة التدابير الخاصة بتسهيل وا
التجارة بغية رفع مستوي تجارة السلع بين الدول األفريقية إلى المستوي 

 . المقبول
إننا على قناعة بأن التجارة بين دول الجنوب لها إمكانيات آبيرة في خلق  -13

وفي الواقع، . طق أخرىاستفادة متبادلة بين أفريقيا والدول النامية في منا
" نافذة من الفرص"هناك أفق واعدة بأن توفر التجارة بين دول الجنوب 

 . للبلدان األفريقية لرفع مستوي اإليرادات من تصدير السلع
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" جولة الدوحة للمفاوضات من أجل التنمية"وفي الوقت الذي توفر فيه  -14
من خالل فرصة سانحة لتصحيح الخلل في األسواق الزراعية الدولية 

تقليص أآثر لممارسات الحماية المخلة بالقواعد التجارية، ينبغي القيام 
بإجراءات تهدف إلى االستجابة لحاجيات التنمية واألمن الغذائي لشعوبنا 

إن . عن طريق المعامالت الخاصة والتفضيلية تحت مظلة النظم التجارية
منظمة التجارة  بلداننا تحتاج إلى المرونة وفضاء السياسة اللذين على

العالمية أن توفرهما تحت غطاء النظم التجارية المتعددة األطراف من 
وفي . خالل اختيار أفضل االستراتيجيات المناسبة لالستجابة ألوضاعنا

هذا الصدد، فإن التقليص الفعلي والسريع لإلعانات المقدمة للقطن والسكر 
ان النامية، ستكون وبعض منتجات السلع األخرى الهامة بالنسبة للبلد

مبادرات تحظى بالترحيب في الوقت الذي تؤخذ فيه مصالح الدول المتلقية 
 .بعين االعتبار

تقرير الحلقة الدراسية حول سياسة "نحيط علما بالتوصيات الواردة في  -15
السلع األفريقية والخيارات االستراتيجية الواردة في الوثيقة 

EXP/AU/COMMODITIES/11(I). 
 

 طة عمل حول السلع األفريقيةخ -ثالثا
 

إننا عقدنا العزم على إدماج استراتيجيات السلع ضمن خطط التنمية الوطنية 
وورقات استراتيجيات الحد من الفقر وآذلك إعطاء أولوية للبحث عن حلول للمشاآل 
التي يعاني منها قطاع السلع في إطار النيباد والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في 

ولذلك، اعتمدنا خطة العمل التالية حول السلع . يا وإعالن سرت حول الزراعةأفريق
 : األفريقية

 :تحسين وضع السلع -1
 

نقل أهمية قطاع السلع ودوره الحيوي في تنمية أفريقيا إلى انتباه  )أ (
 . المجتمع الدولي باستغالل جميع الفرص الممكنة

في جوانبه المتعلقة العمل على إنجاح برنامج عمل الدوحة خاصة  )ب (
بالزراعة وإلغاء المستويات العليا للتعريفة الجمرآية وتصعيد حقوق 
التصدير بحيث يتم أخذ مصالح البلدان المعتمدة على السلع بعين 
االعتبار وآذلك مصالح البلدان النامية التي تعتمد آليًا على استيراد 

 . المواد الغذائية
ية تنفيذ خيارات تحسين أسعار السلع إجراء دراسة عن جدوى وإمكان )ج (

التي من مصلحة البلدان األفريقية تصديرها؛ وعلى هذه البلدان تعزيز 
 . التعاون مع المستهلكين في إطار األجهزة الدولية الخاصة بالسلع

استكشاف األعمال المنسقة الممكنة لتقليص توريدات السلع الزائدة  )د (
 . لمصدر الرئيسي لهاالتي تعتبر البلدان األفريقية ا
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العمل بالتعاون مع األطراف األخرى المعنية لرفع الطلب العام على  )هـ(
السلع؛ والمشارآة الفعالة في أنشطة التعريف بالمنتجات من أجل 
توسيع األسواق والمشارآة في األنشطة الهادفة إلى تحسين نوعية 

 . المنتجات وتنمية األسواق
ات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لضمان العمل في إطار المنظم )و (

االنسجام في السياسات الحكومية لتعزيز التدابير المتخذة على 
 . المستوى الوطني ولخلق االنسجام

 
 :تحسين القدرة التنافسية لقطاع السلع األفريقية ومساهمته في التنمية -2

 
ات إدماج تدابير رفع اإلنتاجية وتحسين المنافسة في استراتيجي )أ (

الحد من الفقر وآذلك إدماج الحد من الفقر آهدف لبرامج رفع 
 . اإلنتاجية الزراعية والمنافسة

االستثمار في مجال البني التحتية خاصة في المناطق الريفية  )ب (
بما في ذلك المرافق التي تعزز اإلمدادات اللوجستية الخاصة 

 .بإنتاج وتجارة السلع مثل النقل والتخزين والري
تحسين دعم الخدمات الموجهة للزراعة بما في ذلك خدمات  )ج (

اإلرشاد وتقديم المشورة ومرافق الفحص والمخابر والخدمات 
البيطرية وتطوير سالالت جديدة من النباتات وتوفير البذور 

وتحديد خدمات الدعم التي ال يتم توفيرها . ودعم مشاريع الري
اعة مثل خدمات ضمن النظام القائم حاليًا في قطاع الزر

اإلرشاد وتوفير البذور والمساهمات األخرى والبدء في توفير 
 .هذه الخدمات مادام القطاع الخاص غير قادر على توفيرها

تعزيز قدرة صغار المنتجين ومنظماتهم على تحسين مهاراتهم  )د (
 . اإلنتاجية والتسويقية

بين  إصالح أنظمة امتالك األراضي بهدف تقليل النزاعات )هـ(
األنظمة التقليدية والحديثة والتأآد من توفر المزارعين على 

 .شهادات ملكية واضحة ألراضيهم
أخذ بعين االعتبار المتطلبات واالحتياجات التي يعبر عنها  )و (

القطاع الخاص فيما يخص القوانين المنظمة وخدمات الدعم 
 : الحكومي؛ وفي هذا اإلطار، دعوة القطاع الخاص إلى

ن االنشغاالت المتعلقة باستفادة المجموعات السكانية تضمي )1
المستضعفة من عائدات األنشطة ذات الصلة بالسلع في 

 .التزامات ومسؤوليات قطاع األعمال
تكوين شراآات مع القطاع العام لدعم إنشاء المؤسسات  )2

 . التي توفر خدمات لمنتجي ومصدري السلع
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ار المنتجين المساهمة في تحسين القدرة التوريدية لصغ )3
وتمكينهم من تلبية الشروط النوعية والكمية واالستمرارية 

 .المطلوبة
 

تحسين مشارآة المنتجين األفريقيين ورجال األعمال في سالسل التوريد  -3
 : الدولية

بحث سالسل التوريد بصفة شاملة بهدف ضمان فعاليتها الكلية  )أ (
بأنشطة  وتفادي الخلل الناجم عن ضعف ارتباطاتها والقيام

التوعية فيما يخص سالسل التوريد برمتها وتشجيع االتصال 
 . بين أصحاب المصلحة في هذا المجال

االستثمار في إنشاء المرافق الضرورية للمنتجين وخاصة  )ب (
بالنسبة لصغار المنتجين بهدف تقيدهم بالمعايير الصحية 
والصحية النباتية والمعايير األخرى المتعلقة بالمنتجات 

 .ومعالجتها سواًء لدى القطاع العام أو القطاع الخاص
المشارآة الفعالة في األنشطة التي تنظمها منظمات توحيد  )ج (

المعايير لضمان عدم فرض المعايير الجديدة بشروط غير 
 .واقعية على المنتجين األفريقيين

الترآيز ليس على أسواق التصدير الخارجية فحسب وإنما  )د (
انيات األسواق اإلقليمية واإلقليمية الفرعية بشكل استغالل إمك

 .فعال
توفير وتسهيل المعلومات والتحاليل الشاملة والدقيقة والسهلة  )هـ(

االستخدام حول جميع جوانب إنتاج وتسويق السلع خاصة 
 .لصغار المزارعين

الدعوة إلى أنشطة القطاع الخاص الهادفة إلى تكوين شراآات  )و (
األسواق الخارجية بهدف بناء شبكات تجارية  مع الزبائن في

 .وتحسين المنافسة
 

 :تعزيز التنوع والقيمة المضافة -4
اعتماد نهج سلسلة القيمة الذي يمّكن المنتجين والمصدرين  )أ (

األفريقيين من تحديد نقاط الدخول األفضل ودعم تنظيم صغار 
ء المنتجين والتجار ألنفسهم من أجل زيادة قدرتهم على إجرا

الصفقات وبالتالي اندماجهم في سلسلة التوريد الدولية وتعزيز 
 . القيمة المضافة المحجوزة في بلد التصدير

إجراء دراسات جدوى وتقييم إمكانيات المجتمعات المحلية  )ب (
على معالجة السلع وإضفاء قيمة إضافية عليها ودعم األنشطة 

 .التي تسير في هذا الطريق
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ت والتدابير الهادفة إلى معالجة مشاآل وعراقيل تنفيذ السياسا )ج (
السوق باإلضافة إلى العمل على تحسين شروط الوصول إلى 

 . األسواق في المحافل الدولية
تشجيع وتعزيز االستثمار في تنويع السلع، األمر الذي يعتبر  )د (

ضروريا لتحقيق التنمية ولذا على الحكومات أن تعطي نفس 
 . رين المحليين وآذلك للمستثمرين األجانباالمتيازات للمستثم

تقليص أخطار التنويع بما في ذلك توفير تدابير الدعم التي  )هـ(
تشمل البذور المختارة وتكنولوجيات تحسينها ودراسات 

 . الجدوى ودراسات السوق
 
 :توسيع األسواق -5

في  تسهيل ودعم إنشاء األسواق المحلية واإلقليمية العاملة بشكل جيد )أ (
مجال المنتجات الزراعية من خالل، من ضمن أمور أخرى، إلغاء 

 .العراقيل التنظيمية وسن التشريعات الخاصة بالمنافسة
إلغاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية المفروضة على تجارة السلع  )ب (

 اإلقليمية
تحسين شروط الوصول إلى السوق والدخول إليه على أساس التعاون  )ج (

بلدان الجنوب وبينها وبين بلدان الشمال على مستوي التعاون  بين
 .األقاليمي على أساس النظام العام لألفضليات التجارية

 .تعزيز الخدمات المالية الخاصة بالتجارة بين بلدان الجنوب )د (
 
 :تمويل السلع والتأقلم مع الصدمات -6

ستقرار السلع على تعزيز القدرة على تخفيف اآلثار السلبية لعدم ا )أ (
مستوي االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي ودمج هذه االستراتيجيات 
في الخطط اإلنمائية وإعداد الخطط الهادفة إلى إدارة الصدمات ذات 

 .الصلة بالسلع بما في ذلك استخدام خطط التأمين
خلق بيئة تنظيمية ومؤسسية تمّكن أصحاب المصلحة الوطنية من  )ب (

 . ط مبنية على السوق إلدارة المخاطراستخدام خط
توفير الحوافز لتشجيع تخصيص موارد القطاع الخاص للزراعة  )ج (

واألنشطة المتعلقة بها ودعم الشرآة بين المؤسسات المالية المحلية 
 . والدولية وبين القطاعين العام والخاص

حقاقه التأآد من أن النظام القانوني مساند لصغار المزارعين ومن إ )د (
 . لحقوق المالك عند وجود نزاع

لعب دور فعال في تطوير أسواق رأس المال المحلي مما سيساعد في  )هـ(
 . توفير األموال الالزمة للتنمية الزراعية على الصعيد المحلي
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تصميم آليات استثمار جديدة لضخ الفائض من عائدات السلع في  )و (
آما هو الحال مع صادرات (يا االستثمارات االستراتيجية لتنمية أفريق

 ).البترول في الوقت الحالي
 : تشجيع قطاع األعمال من خالل )ز ( 

 
االستثمار في األنشطة الزراعية في المجاالت ذات الصلة مع  )1

اعتبار الجوانب التي تؤدي إلى جذب التمويل وليس االقتصار 
 . على األنشطة التي تدر الربح

تخدم األجزاء الكبرى من سلسلة تحديد واستغالل النهج الذي يس )2
التوريد لتسهيل خلق موارد لالستثمار واستخدام الحلول المتعلقة 

 . بإدارة المخاطر
االستفادة من العالقات بين الفاعلين المختلفين للتخفيف من  )3

 .المخاطر وهيكلة التمويل على أساس المدفوعات من الدائنين
وتنفيذ قطاع متجدد  تشجيع قطاع األعمال المختص بالسلع لتحديد )4

للتمويل، مثل أنظمة استالم المخازن من أجل هيكلة المعامالت 
 .التي تجلب أموال المستثمرين مباشرة إلى قطاع المجتمع األفريقي

للعمل مباشرة مع قطاع ) خاصة بالنسبة للبنوك(تطوير المهارات  )5
 .السلع والمشارآة الفعالة في توفير مهارات اإلدارية المطلوبة

 
 :بورصات السلع -7

االلتزام بإنشاء بورصة للسلع ودعوة االتحاد األفريقي إلنشاء منبر في  )أ (
إطار االتحاد األفريقي إلجراء المناقشات حول تنفيذ مبادرات تبادالت 
السلع وخاصة لتمكين أطراف القطاع الخاص لمناقشة هذا المبادرات 

 . ومتطلباتها والعراقيل التي تقف في طريقها
بهدف ) بعد أن يتم إنشاؤها(إنشاء منبر الستعراض أداء البورصة  ) ب(

الوقوف على المشاآل القائمة وتحديد العراقيل التي على الحكومات 
التغلب عليها واألعمال المحددة الداعمة التي يمكن من خاللها صيانة 

 . المصلحة العامة على أحسن وجه
ية ومؤتمرات حول قضايا المشارآة في تنظيم ورش إقليمية ووطن )ج (

تبادل السلع ودعم مثل هذه المبادرات بمشارآة المجموعات المهتمة 
 . بالموضوع

تمويل إعداد الوثائق الفنية واألآاديمية حول جوانب العملية لتنمية  )د (
أفضل "بورصات السلع في أفريقيا بما في ذلك إعداد مجموعة حول 

قة ببعض الجوانب مثل مراقبة والخطوط التوجيهية المتعل" الممارسات
العمالت والتجارة األقاليمية وملكية الحقوق والضرائب على 

 .المعامالت الخاصة بتبادل السلع
 :دعوة قطاع األعمال األفريقي إلى )هـ( 
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 .تطوير ودعم مبادرات تبادل السلع )1
تطوير المهارات الضرورية لفهم عمليات تبادل السلع وبناء  )2

 . خول في تلك العملياتالقدرة المؤسسية للد
دعم تنظيم حملة عالقات عامة ونشر الوعي بين أوساط  )3

 .الجمهور حول عمليات تبادل السلع
توفر اإلرادة للتعامل مع الحكومات من أجل إزالة العراقيل  )4

 . التي تقف في طريق إنشاء بورصة للسلع وعملياتها
شراآة بالنسبة للمهتمين بإجراء التبادل، عليهم اعتماد نموذج  )5

تعاوني ليس مع مجموعة من مصالح القطاع الخاص فحسب 
ولكن آذلك مع ) مثل البنوك وشرآات التخزين واإلدارة(

 . المؤسسات الحكومية
الوصول إلى أآبر عدد ممكن من السكان وبالتالي توفر اإلرادة  )6

للعمل مع الحكومات األفريقية والمجتمع الدولي لجلب خدمات 
 . اسعة من البلدان والجماعاتالتبادل إلى مجموعة و

 
 تدابير الدعم الدولية -رابعا

 
آل ما سبق ذآره يتم تسهيله عن طريق تخصيص آميات آبيرة من األموال  

بزيادة المساعدة اإلنمائية الخارجية المخصصة لتمويل التجارة في قطاع السلع عن 
يكون في طريق، من جملة أمور أخرى، إنشاء صندوق لتنويع الصادرات الذي س

إطار هيكلة الصندوق المشترك للسلع ومن خالل تعزيز الموارد المخصصة للحساب 
الثاني من الصندوق المشترك للسلع بهدف تمويل التنويع وآذلك التدابير المخصصة 

ويجب إعطاء الدعم لتفعيل فريق العمل الدولي المخصص للسلع الذي . لتنمية السلع
عشر وهو الذي سيأتي بأفكار جديدة وحلول تجديدية تم إطالقه في األنكتاد الحادي 

 .ويعرضها على المجتمع الدولي من أجل تعزيز الُنهج المبنية على الشراآة
 
 :التجارة - 1

في إطار جولة مفاوضات الدوحة وعلى ضوء المبادئ الرئيسية  )أ (
 : ، يجب أن يسعى المجتمع الدولي لتحقيق1994للجات لعام 

في الدعم المقدم للمنتجين المحليين من  تقليص شامل وسريع )1
 .قبل الدول المتطورة

اإللغاء المباشر للعالوات المقدمة للتصدير وأشكال الدعم  )2
 .األخرى المقدمة للصادرات الزراعية

تعزيز األنظمة الخاصة بإلغاء الحواجز غير التعريفية  )3
والتصعيد في التعرفة الجمرآية التي تؤثر على التجارة في 

 .األولية والمنتجات المصنعة األفريقيةالسلع 
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اتخاذ التدابير الخاصة باستخدام معايير اإلنتاج والمعالجة التي  )4
 .تأخذ في االعتبار مصالح وقدرات البلدان النامية

منح حقوق اإلعفاء من الضرائب والرسوم على آل منتجات  )5
 البلدان األقل نموًا وإلزام منظمة التجارة العالمية باحترام هذه

 .الحقوق
إعداد آليات للتسوية تهدف إلى معالجة عواقب األفضليات  )6

 .التجارية والخسارة في اإليرادات
 . توفير المساعدة إلجراء التغييرات على النظام التجاري الدولي )ب (
دراسة تقديم التعويضات لمصدري الدول األفريقية النامية عن  )ج (

ات المقدمة للتصدير الخسارات التي يتعرضون لها بسبب اإلعان
 .وتدابير الحماية المحلية في الدول المتطورة

بحث وتحديد طرائق إنشاء صندوق تنويع التصدير الذي يرآز على  )د (
تنمية قدرة القطاع الخاص بما في ذلك تطوير منظمات المنتجين القوية 

 . النفوذ وتنمية البني التحتية الرئيسية
تقوم بها البلدان النامية الهادفة إلى تقليص تسهيل ودعم األعمال التي  )هـ(

 .توريدات السلع الزائدة إلى األسواق الدولية
زيادة الموارد المخصصة للمساعدة الفنية الموجهة إلى تجارة السلع  )و (

 . خاصة من حيث بناء القدرات
المتعلقة  1994توضيح ومراجعة وتحسين أحكام اتفاقية الجات لسنة  )ز (

عار العمالت من خالل اعتماد أنظمة إدارة الطلب من قبل باستقرار أس
البلدان المنتجة وآذلك األحكام المتعلقة بالرسوم والقيود المفروضة 

 .على الصادرات في إطار مثل هذه األنظمة
إنشاء آلية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بهدف إجراء مشاورات  )ح (

ت الواجب القيام بها في دولية بين أصحاب المصالح بشأن الخطوا
اإلطار القانوني للمنظمة من أجل التخفيف من ضرر تقلب األسعار 

 .على المستويين الوطني والدولي
 

 :تمويل السلع وإدارة المخاطر
 .مراجعة طرائق عمل المرافق الدولية بما في ذلك خطط التعويض )أ (
المجموعات المناسبين مثل منظمات المزارعين و" الوسطاء"تحديد  )ب (

التي توفر خططا إلدارة المخاطر التي يتعرض لها المزارعون 
 .بطريقة فعالة الكلفة

بحث السبل الكفيلة لجعل الوآاالت المانحة ترفع حجم تمويلها من  )ج (
 .خالل دعم االستثمارات والشراآة مع القطاع الخاص

لالستثمار تعزيز قدرة رجال األعمال األفريقيين على تقديم مقترحات  )د (
 .تحظى بقبول الوآاالت الداعمة وهيئات التمويل
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إنشاء برامج للسلع على المستوى المتوسط والبعيد يكون هدفها تحسين  )هـ(
 .اإلنتاج ورفع اإلنتاجية وقدرة السلع األفريقية على المنافسة

 
 :بورصات السلع

بهدف  دعم مراجعة العمليات المتعلقة بالسياسات والقوانين والنظم )أ (
 . خلق بيئة داعمة لتبادالت السلع

دعم التدريب والبرامج الهادفة إلى نشر الوعي حول آيفية عمل  )ب (
 . بورصات السلع ومجاالت استخدامها

في مجال " أفضل الممارسات"دعم إعداد خطوط توجيهية وجملة من  )ج (
 . بورصات السلع

ص المهتمة بإجراء تبادل تقديم المشورة الفنية لمجموعات القطاع الخا )د (
 .السلع

دعم البرامج المختصة في بناء القدرات والتي ترآز على المصارف  )هـ(
) باعتبارها وسائط بين مستخدمي التبادل وبورصات التبادل(المحلية 

 ).باعتبارها مستخدمة للتبادل(وعلى اتحادات المزارعين 
 . عتمويل البحوث المستخدمة في مجال بورصات السل )و ( 

دعم المشاريع النموذجية في هذا المجال مثل تلك التي تستخدم ُنهجًا  )ز (
مثل شبكات الهواتف النقالة وشبكات (جديدة للوصول إلى المزارعين 
 ).االتصال المجانية عبر اإلنترنت

 .دراسة االستثمار في المبادرات الخاصة ببورصات السلع األفريقية )ح (
 

 )االتحاد األفريقي(مؤسسي إطار المتابعة ال -خامسا
 

يجب إنشاء آلية للمتابعة تحت مظلة مفوضية االتحاد األفريقي لرصد تنفيذ  
ويمكن لهذه اآللية أن تتضمن إنشاء فريق عمل مختص في السلع . خطة العمل

 . األفريقية تشارك فيه النيباد والمؤسسات المالية األفريقية والقطاع الخاص األفريقي
 

مات الدولية المعنية مثل الصندوق المشترك للسلع واألنكتاد وُتدعي المنظ
ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمات الدولية األخرى المختصة إلى تقديم الدعم لهذه 

 . اآللية
 ـ
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