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 لدورة التاسعة والثالثين للجماعة الحكومية الدوليةا بين االجتماع المشترك
 ن للجماعة الحكومية الدوليةيواألربعوالدورة الحادية  الصلبة المختصة باأللياف

 المختصة بالجوت والتيل واأللياف المماثلة
 )2017نوفمبر/تشرين الثاني  17-15، جمهورية تنزانيا المتحدة، تانغا(

 

ّ   مقد مة -   ً أوال      
 
                                                                                      االجتماع املشــــــــرتك بني الدورة التاســــــــعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصــــــــة باأللياف الصــــــــلبة        انعقد  - 1

   ،                (االجتماع املشــــــــــــــرتك)                                                                                    والدورة احلادية واألربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصــــــــــــــة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة
      ً            مندوباً من البلدان     25          ، مبشـــــــــــــاركة             ّ                 يف تانغا، مجهوريّة تنزانيا املتحدة      2017                  نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثاين     17   إىل     15   من         يف الفرتة 

       اللجنة     عن         مراقبون     حضــــــــــــــر    كما                                                                                األعضــــــــــــــاء التالية: أملانيا وهاييت واهلند وكينيا وســــــــــــــري النكا ومجهورية تنزانيا املتحدة.
        سيسال.                                                                            االستشارية الدولية للقطن واملنظمة الدولية لأللياف الطبيعية ومجعية لندن أللياف ال

 
                . وأعرب الوزير               بــافتتــاح الــدورة   ،                     ّ                 ، وزير الزراعــة يف مجهوريــّة تنزانيــا املتحــدةCharles Tizeba             معــايل الــدكتور     ام  وقــ  - 2

                                        ألياف الســيســال واأللياف الصــلبة يف تنزانيا.         يف قطاع                                                             عن تقديره للمشــاركة الواســعة يف املشــاورة بشــأن التنمية االجتماعية
                       اجلماعة احلكومية الدولية                  باأللياف الصــــــلبة و    ة     املختصــــــ                       اجلماعة احلكومية الدولية     أمني   ، Jean Luc Mastaki   ّ   الســــــّيد     قام   و 

                البيان االفتتاحي         بإلقاء                                                                              باجلوت والتيل واأللياف املماثلة واجلماعة الفرعية للبلدان املنتجة للســـــــيســـــــال واهلنيكني،   ة     املختصـــــــ
                          بالنيابة عن املدير العام. 

 
ً           وانتخـــــب االجتمـــــاع املشــــــــــــــرتك كًال من الســــــــــــــيـــــد   - 3                       Salum Shamte   ،ًة تنزانيـــــا املتحـــــدة) رئيســــــــــــــــــا ّ                       ً   (مجهوريـــــّ       

             ً (اهلنــد) نــائبـاً   Sushil R. Gaikwad       والســــــــــــــيــد    ،      للرئيس     أول              ً (أملــانيــا) نــائبــاً   Oliver Reimer-Wollenweber       والســــــــــــــيــد 
      ً        ثانياً للرئيس.
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                   واجلدول الزمين املؤقت   CCP: HF/JU 17/1              ارد يف الوثيقة                                            واعتمد االجتماع املشـــــرتك جدول األعمال املؤقت الو   - 4

ّ                    بصيغتهما املقّدمة من جانب األمانة.   CCP:HF/JU 17/Inf.2                 الوارد يف الوثيقة               
 
   .     2017                  نوفمرب/تشرين الثاين     17          العتماده يف          االجتماع                                                وقرر االجتماع املشرتك بأن تتوىل األمانة إعداد تقرير  - 5
 

 االقتصادية والمتعلقة بالسياساتالقضايا  -    ً ثاني ا
 

 متوسطة األجلالوالتوقعات  الوضع الراهن في األسواق -ألف
 
         الوثيقتني    إىل  ً اً         ، اســـــــتناد          توســـــــطة األجل  امل            ق والتوقعات  ا   ســـــــو   األ                الوضـــــــع الراهن يف                    ســـــــتعرض االجتماع املشـــــــرتك  ا  - 6

CCP:HF/JU 17/CRS 1  و CCP:HF/JU 17/CRS 2   اللتني تضــــــــــمنتا جداول لإلنتاج والتجارة واألســــــــــعار مت جتميعها                                                     
                              اجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة   و                                                       ها أعضـــــاء اجلماعة احلكومية الدولية املختصـــــة باأللياف الصـــــلبة               ّ من إحصـــــاءات قدمّ 

                               باجلوت والتيل واأللياف املماثلة. 
 
ّ                         ورّحبت اجلماعة بتقرير األمانة   - 7      أوصـــت   و                                      ألباكا وليف جوز اهلند والتيل والســـيســـال.                  رصـــد أســـواق اجلوت وا     حول  

                                    ّ        ً                                 األســعار لتشــمل خمتلف املنتجات اجملهزة واملصــّنعة، فضــالً عن أســعار املنتجات املنافســة. وأوصــت        حتليالت            بتوســيع نطاق 
      هتا. ا                                      جودة األلياف ومنتجات األلياف املختلفة وفئ    حبسب     ً       ّ                                    أيضاً بأن تبّلغ األمانة عن مستويات األسعار واإلنتاج 

 
ّ                                         وشــّجع االجتماع املشــرتك األمانة على توفري مزيد من   - 8                                         اليت تســاعد يف حتديد احملركات الرئيســية للتغيري           التحليالت  

          التحليالت                                                                                        يف األســـواق، وبشـــكل أخص التغيريات يف اإلنتاج والتجارة واألســـعار واالســـتخدام. وينبغي توســـيع نطاق تلك 
                                       قطاعات معينة وعلى مستوى االقتصاد الكلي. ب     اصة                   اس تأثري التغيريات اخل                    توسطة األجل وحماولة قي  امل               لتشمل التوقعات 

 
       مهارات      كذلك                          تتيح تســــخري خربات اجلماعتني و             من شــــأ�ا أن        للتوقع              بإنشــــاء عملية                    وأوصــــى االجتماع املشــــرتك   - 9

                      التوقعات متوسطة األجل  ب                                                                           يف وضع النماذج الرمسية. وشأ�ا شأن العمل يف جمال الرصد، ينبغي للمعلومات املتعلقة         األمانة
ّ                          أن تقّدم من جانب البلدان األعضاء.       

 
 السيسال واألباكا والجوت والتيلب المتعلقة سعاراأل اتجاهات -باء

 
ّ                                           جّدد املندوبون تأكيدهم على أمهية اجلماعة الفرعية  -  10           موقف مشـرتك            التوصـل إىل                        مسـاعدة البلدان املنتجة يف      جلهة   

               ً                                                          ار. ولكن انطالقاً من التوافق الذي بلغته الدورة األخرية، واصــــــــــــــلت اجلماعة الفرعية                          بشــــــــــــــأن االجتاهات املتوقعة لألســــــــــــــع
                                       مناقشاهتا بشأن اجتاهات األسعار اإلرشادية. 
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                                                      وتوقعت اجلماعة الفرعية االجتاهات التالية ألسعار السيسال:   -  11
 

     ً        ً             دوالراً أمريكياً للطن الواحد    1     550     ً        ً  دوالراً أمريكياً و   1     450     ، بني  3                          األلياف الربازيلية من النوع             ترتاوح أســــــــــــــعار  •
                            (سعر التسليم على السفينة)؛ 

     ً        ً      دوالراً أمريكياً للطن    1     850     ً        ً  دوالراً أمريكياً و   1     650     ، بني UG                                       ترتاوح أســــــــــــــعار ألياف شــــــــــــــرق أفريقيا من الفئة   و  •
  .                                الواحد (سعر التسليم على السفينة)

 
                                     تعذر توقع اجتاهات األسعار هلذه األلياف.            ية لألباكا   ّ                             وجرّاء غياب البلدان املنتجة الرئيس  -  12
 

 تقرير عن األنشطة الفرعية -جيم
 

 تقرير الدورة العشرين للجماعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيسال واهلنيكني )1(
 

                                   ، وقد أيده االجتماع املشـــــــرتك ومت إرفاقه                                                             جرى تقدمي تقرير اجلماعة الفرعية للبلدان املنتجة للســـــــيســـــــال واهلنيكني  -  13
   .  1      املرفق      ضمن    ً ربطاً 

 
 لسيسال يف تنزانيايف قطاع ابشأن التنمية االجتماعية  املشاورةتقرير  )2(

 
        لسيسال        يف قطاع ا                                                                                     نال االجتماع املشرتك الثناء على النتائج اهلامة اليت حققتها املشاورة بشأن التنمية االجتماعية   -  14

                                                     يف تنزانيا واليت كانت من األنشطة اجلانبية لالجتماع املشرتك.
 

 استعراض المسائل اإلحصائية -دال
 

       وأعرب    ،CCP:HF/JU 17/CRS 5        الوثيقة    إىل  ً اً   اد ن   اســـــــــت                                    ســـــــــتعرض االجتماع املشـــــــــرتك املســـــــــائل اإلحصـــــــــائية  ا  -  15
   ول                               اعرتف املندوبون خبصـــــوصـــــية وأمهية احلصـــــ                                                                  عن تقديره للبيانات اليت قدمتها األمانة من حيث حســـــن توقيتها وجودهتا. و 

ّ                                              املبين على األدلة الذي يتفّرد به عمل األمانة. والحظ االجتماع املشــــــــــرتك أن مصــــــــــادر                              على بيانات حمدثة لصــــــــــنع القرار                        
                                                                                                  البيانات ليســــــت كلها قابلة للتعويل عليها وحمدثة. فتشــــــكلت جمموعة عمل صــــــغرية للنظر يف خماطر االنتقال إىل مصــــــادر 

                املعلومات الرمسية       كمال                                                              ترفع تقريرها حول املســــــــــــــألة إىل اجلماعتني يف الدورة املقبلة. ومت اقرتاح إ       على أن          للبيانات       بديلة 
            صادر أخرى.  مب                          باستعالمات حمدثة عن السوق و 

 
         ص املسائل  خي   ما                                                                          وطلب الرئيس إىل االجتماع املشرتك تشكيل جمموعة عمل خمصصة القرتاح طريق إىل األمام يف  -  16

                                                                                                   اإلحصـــــــــائية. وأعربت جمموعة العمل عن تقديرها العام جلودة وحســـــــــن توقيت املعلومات اإلحصـــــــــائية اليت قدمتها األمانة 
ً                                   يف السابق. وفضًال عن ذلك، أوصت جمموعة العمل مبا يلي:                

 



4 CCP 18/INF/12 (CCP:HF/JU 17/Report) 

 

             تتشــاور بشــأ�ا                                 كي تقدم آخر املعلومات اإلحصــائية و  ل                         ص وتفاعلي للبلدان األعضــاء                     ّ إنشــاء موقع إلكرتوين خمصّــ  •
                          وتتقامسها يف الوقت احلقيقي؛ 

               للنظام املنسق؛         األساسية         الرموز                    البيانات التجارية و    حة  ص                  والتأكد املنتظم من  •
                         شهرية كذلك، حيثما أمكن؛        حتليالت               وتوفري بيانات و  •
   .                                 باإلضافة إىل بيانات السنة التقوميية              ، عند املقتضى،                يف كل سنة حمصولية       حتليالت                وتوفري معلومات و  •

 
   ،                                                                                          وسـيكون املوقع اإللكرتوين كذلك مبثابة أسـاس السـتعراض األقران للبيانات املقدمة من جانب البلدان األعضـاء  -  17

                                                                                                         وللتحقق من اتســاقها ولتزويد معلومات عن الســوق. وســيصــمم املوقع اإللكرتوين بناء على منوذج البوابة اإللكرتونية احلالية 
                                                                                          ملنتدى الشـــــاي الذي يضـــــمن ســـــرية املعلومات احلســـــاســـــة. ويتمثل اهلدف يف إنشـــــاء منتدى شـــــامل على اإلنرتنت معين 

          باأللياف. 
 

    ً       ً                                                          عرضـــــاً تفســـــريياً عن أمهية إنتاج جوز اهلند وألياف جوز اهلند بالنســـــبة إىل اقتصـــــاد                        وقدمت مندوبة ســـــري النكا  -  18
                ع االجتماع املشـــــرتك              ّ ع أشـــــكاهلا. وشـــــجّ                                                                ّ ســـــري النكا. وشـــــددت على الدرجة العالية الســـــتخدام منتجات جوز اهلند وتنوّ 

                                                                           منتجي األلياف األخرى على استفادة الدروس من االستخدام العايل ملنتجات جوز اهلند.
 

                                              د االجتماع املشـــــــــرتك على الرســـــــــائل الرئيســـــــــية املنبثقة                                              ّ وبالتماشـــــــــي مع النتائج يف جمال ألياف جوز اهلند، شـــــــــدّ   -  19
          مبا يف ذلك:  ، Charles Tizeba                                       عن البيان االفتتاحي لصاحب املعايل الدكتور 

 
                                     االستهالك احمللي لأللياف وملنتجات األلياف؛       حتفيز •
                        خدام املنتجات الثانوية؛                             والتشجيع احلثيث على زيادة است •
                                                                                      وزيادة اإلنتاجية واجلودة من أجل ضمان تنافسية أعلى يف األسواق احمللية والدولية على حد سواء.  •

 
 استعراض قطاع السيسال: توقعات السوق وسياساتها -هاء

 
        . وقدمت CCP:HF/JU 17/2        الوثيقة          ً   اســـــــتناداً إىل                                              اســـــــتعرض االجتماع املشـــــــرتك هذا البند من جدول األعمال   -  20

       لســيســال        أللياف ا                                                          الســوق العاملية للســيســال، واألشــكال الناشــئة لالســتخدامات البديلة        أوضــاع                       األمانة آخر املعلومات عن 
                    ً                                            ً                                   ومنتجات السيسال، فضالً عن املسائل والتحديات املتعلقة باخرتاقها أسواقاً جديدة. وتضمنت التحديات توفري حماصيل 

                                 م بقلة رطوبتها ونقاوهتا العالية.                                ذات جودة عالية بوترية مستقرة تتس
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 الحكومية الدوليةاإلجراءات  -ا    ً ثالث  
 

 تشاركي من األسفل إلى األعلى للجوت واألباكا وألياف  ينهج استشراف -ألف
 2030الطريق إلى األمام باتجاه عام  تمهيدلجوز الهند والتيل والسيسال، 

 
           اليت قدمتها   CCP:HF/JU 17/3        الوثيقة        ً    اســــتناداً إىل         األعمال                                       اســــتعرض االجتماع املشــــرتك هذا البند من جدول   -  21

                                             ّ                                                     وأيدهتا اجلماعتان، وأوصــــــــــــــى بإجراءات للمتابعة. ونّبه االجتماع املشــــــــــــــرتك إىل التداعيات اهلامة على املوارد، وشــــــــــــــدد 
                                        ص تنمية القدرات اليت تسفر عن هذا املسعى.  خي                   على االحتياجات يف ما 

 
 العمل مجموعاتجلسة  -باء

 
        العمل.         جمموعات                               التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال       بشـــــــــــأن       شـــــــــــواغل  ال         على طرح              االجتماع املشـــــــــــرتك      دأب  -  22

                                       لى التجارب الســـــــابقة، قررت اجلماعتان تعيني  ع     ناء    . وبCCP:HF/JU 17/6        الوثيقة        ً    اســـــــتناداً إىل                     وقد ناقش هذه املســـــــألة 
ً       العمل بدًال من األ        جملموعات     ً  مناصرًة        كجهات       بلدان                                                         الذين سيكونون مسؤولني عن اإلبالغ عن التقدم. وهلذه الغاية،       فراد        

ّ                 شـــّجع االجتماع املشـــرتك         يف أقرب        عملها                                                       العمل على عقد اجتماعات افرتاضـــية منتظمة، وأوصـــى بأن تســـتهل         جمموعات 
        ً تمع وجهاً           العمل كي جت        جملموعات     فرصـــــــة   ال      2018                                        االجتماع املعقود يف الفرتة بني الدورتني يف عام      تيح              فرصـــــــة ممكنة. وســـــــي

  .              عن التقدم احملرز               االجتماع املشرتك   غ         ّ لوجه وتبلّ 
 

   :                 اجلهات املناصرة هلا                العمل التالية و         جمموعات                      وقد حدد االجتماع املشرتك   -  23
 

                                                      جمموعة العمل املعنية بتحليل دورة احلياة واإلدارة املستدامة •
                                             وجمموعة العمل املعنية باالستشراف وتنمية القدرات •
                       ملعنية بالبحوث والتطوير              وجمموعة العمل ا •

 
                     مجموعــــة العمــــل المعنيــــة  

ــتــحــلــيــــــل دورة الــحــيــــــاة                     ب
                  واإلدارة المستدامة

                     مجموعــــــة العمــــــل المعنيــــــة 
                         باالستشراف وتنمية القدرات

             مـــجـــمـــوعــــــة الـــعـــمــــــل 
       الــبــحــوث          الــمــعــنــيــــــة بــــــ

         والتطوير
المنظمة الدولية لأللياف  الهند الجهة المناصرة:

 الطبيعية
 تنزانيا

 
         البلد

          أملانيا
        هاييت
        اهلند
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         كينيا
            سري النكا

           تنزانيا
 

             المراقبون
        غانا

                      املنظمـــة الـــدوليـــة لألليـــاف 
         الطبيعية

   

                مجــعــيـــــــة لــنـــــــدن أللــيـــــــاف 
        السيسال

   

 
                                           النظر يف اهتمامهم باالنضــــــــــمام إىل أية من جمموعات      وجوب  ب          للجماعتني                       غ األمانة األعضــــــــــاء اآلخرين      ّ وســــــــــتبلّ   -  24

        العمل. 
 

                                                                                     وســــــتكون جمموعات العمل مســــــؤولة عن إعداد االختصــــــاصــــــات وخطط العمل اخلاصــــــة هبا، فيما تلتزم األمانة   -  25
                                              جمموعات العمل جهودها هبدف تنوير املشـــــــــاريع املقرتحة      واصـــــــــل                                         بتقدمي ضـــــــــمان اجلودة واالتســـــــــاق. وقد أوصـــــــــي بأن ت

      يواجه    كي                                              شـــاريع من احلاجة إىل حتضـــري االقتصـــاد العاملي لأللياف    امل              هلذا النوع من          فرص جديدة      بثق               املســـتقبل. وقد تن  يف 
                               التحديات النامجة عن تغري املناخ. 

 
 برنامج العمل -   ً  رابع ا

 
 ه المستقبلي أللياف الجوت الطبيعية في الهند مع إشارة خاصة               ّ تقرير عن التوج   -ألف

 األنسجة الزراعيةإلى قطاع 
 

    عرض   يف   و    ،CCP:HF/JU 17/4        الوثيقة        ً    اســـــــــتناداً إىل                                              نظر االجتماع املشـــــــــرتك يف هذا البند من جدول األعمال   -  26
         كي حيققوا  ل                                                                               . وأوصـــى بتوســـيع نطاق التحليل ليشـــمل األلياف األخرى. وأوصـــى كذلك بتحديد فرص للمزارعني      تفســـريي

                                     من خالل إنشـــــــــاء أمساء جتارية والرتويج هلا.      يكون             ىل حتقيق ذلك ف    ً                                 حصـــــــــصـــــــــاً أكرب يف ســـــــــلســـــــــلة القيمة. أما الســـــــــبيل إ
ً                               وهي ستحتاج بدورها إىل خطط إلصدار الشهادات كفيلة بإبراز معايري اجلودة فضًال عن اخلصائص االجتماعية والبيئية.                                                                     

 
 باأللياف الصلبة  ةالمختص ةالدولي ةالحكومي ةخطة العمل المستقبلية للجماع -باء

 بالجوت والتيل واأللياف المماثلة ةالمختص ةالدولي ةالحكومي ةوللجماع
 

                     باء من هذا التقرير.  -                                              ً ترد خطة العمل املستقبلية للجماعتني يف القسم ثالثاً   -  27
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 مسائل أخرى -ا    ً خامس  
 

 ما يستجد من مسائل -ألف
 

  .                           مل تتم مناقشة أية مسائل أخرى  -  28
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -باء
 

                                                                                                    يعود إىل املدير العام اختاذ القرار بشـــأن موعد ومكان الدورة املقبلة لالجتماع املشـــرتك للجماعة احلكومية الدولية   -  29
                                                                                                         املختصــة باأللياف الصــلبة واجلماعة احلكومية املختصــة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة، بالتعاون مع الرئيس. وقد أعربت 

                       اآلخرين على النظر كذلك    ني  رك ا   املشــــــــــــــ       املشــــــــــــــرتك                      املقبلة، وشــــــــــــــجع االجتماع                                  اهلند عن اهتمامها باســــــــــــــتضــــــــــــــافة الدورة
                  يف استضافة الدورة.
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 1المرفق 
 

 تقرير الدورة التاسعة عشرة للجماعة الفرعية للبلدان المنتجة للسيسال والهنيكين
 

 نتخاب الرئيس ونائب الرئيسا -   ً أوال  
 
                                    ّ                  واهلنيكني دورهتا العشـــــــــرين يف تانغا، مجهوريّة تنزانيا املتحدة                                            عقدت اجلماعة الفرعية للبلدان املنتجة للســـــــــيســـــــــال   - 1

                                        ّ                               . وقد حضــــــــــرها مندوبون من هاييت وكينيا ومجهوريّة تنزانيا املتحدة. وحضــــــــــرها كذلك     2017                  نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين     14  يف 
                               مراقبون من مجعية لندن للسيسال. 

 
                 فيمــــا انتخــــب الســــــــــــــيــــد   ،                             ً (مجهوريــــة تنزانيــــا املتحــــدة) رئيســــــــــــــــــاً   Deogratius Ruhinda   ُ          وانُتخــــب الســــــــــــــيــــد   - 2

Joseph Pierre-Yves Gardère   .(هاييت) نائباً للرئيس         ً             
 

 اعتماد جدول األعمال المؤقت -ا    ً ثاني  
 
                      حبسب ما قدمته األمانة.        املؤقت                                   اعتمدت اجلماعة الفرعية جدول األعمال  - 3
 

 الفرعية وأن تعرضها على الجماعةمسائل ينبغي أن تنظر فيها الجماعة  -ا    ً ثالث  
 
           ً      األمانة علماً بتلك       أخذت                                                                       قام كل وفد بتقدمي اســـــــتعراض للتطورات الراهنة يف القطاع الفرعي للســـــــيســـــــال. وقد   - 4

                             ة والتوقعات. وبوجه خاص، الحظت    الي        الســـــوق احل       أوضـــــاع                                                     التطورات وســـــتقوم بإدراجها يف النســـــخة املنقحة لوثيقتها عن 
                                                                           عار الســــــــــــــيســــــــــــــال قد راوحت مكا�ا بدفع من منو الطلب يف قطاع البناء، واســــــــــــــتمرار النقص                     اجلماعة الفرعية أن أســــــــــــــ

                            على مستوى العرض يف الربازيل. 
 
                         اإلنتاج منذ الدورة املاضــية          مســتويات                                                        الطلب على ألياف الســيســال من الربازيل وأفريقيا على حد ســواء      فاق     وقد  - 5

                              أن تواصل ارتفاع األسعار سيمارس     لى                             رتفع. ووافقت اجلماعة الفرعية ع                                           للجماعة الفرعية، ما أبقى األسعار على مستوى م
              ً      ً                                                                                  يف النهاية أثراً ســلبياً على بعض املســتخدمني النهائيني وســيضــر بقطاع الســيســال كله، إذ ســيحفز على االنتقال إىل بدائل 

           أخرى عنه. 
 
       قد أثر                                   الربازيلية بالدرجة األوىل من الصــــني. و                                 ، اخنفض الطلب على ألياف الســــيســــال    2015               ومنذ منتصــــف عام   - 6

  .     كافة                         فئات الســيســال الربازيلي       أســعار                                               حبركات معدالت صــرف الريال مقابل الدوالر، يف مســتويات            مع اقرتانه   ،        هذا األمر
      سيدوم                                                                                                     وقد عرقل ا�يار السوق احمللية الصينية تصدير السيسال اخلام من الربازيل بدرجة ملحوظة. ومن الصعب التوقع كم

               هذا األثر بعد. 
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                                   ً                       جودته وشوائبه ورطوبته، مرتفعة نسبياً مقارنة بأسعار السيسال           عدلة حبسب                                وبقيت أسعار السيسال الربازيلي، امل  - 7
                                                                                               من شـــــــــــرق أفريقيا. إال أن الســـــــــــيســـــــــــال الربازيلي يزرع وجيهز بواســـــــــــطة تكنولوجيات خمتلفة ويســـــــــــتخدم ألغراض خمتلفة. 

                                                                          كون تأثري أسعار السيسال الربازيلي يف أسعار السيسال األفريقي جمرد ظاهرة مؤقتة.       ح أن ي  ّ رجّ  ي             وهلذه األسباب، 
 
                                   معايري التصنيف احلالية من خالل عمليات       إنفاذ                                                        ويوصى القطاع بتطبيق لوائح أكثر صرامة يف تصنيف الفئات، و   - 8

                              مســـــــتقر من اجلودة العالية، وهذا                 ً                                                     تفتيش أكثر إحكاماً. ومن شـــــــأن تلك التدابري أن تضـــــــمن توفري كميات كبرية مبســـــــتوى 
                                                                                                         ً من الشروط املسبقة للطلب الصناعي واسع النطاق. أما ضرورة استيفاء معايري اجلودة العالية بوجه مستمر ستتطلب مزيداً 

                       أصحاب احليازات الصغرية.          يف ما خيص                                 من اجلهود لتنمية القدرات، وال سيما 
 

 اتجاهات أسعار ألياف السيسال -ا    ً رابع  
 
ّ                                            جّدد املندوبون تأكيدهم على أمهية اجلماعة الفرعية   - 9                                        مســاعدة البلدان املنتجة يف بلوغ موقف مشــرتك          يف ما خيص 

                                        ً                                                          بشــــــــــــــأن االجتاهات املتوقعة لألســــــــــــــعار. ولكن انطالقاً من التوافق الذي بلغته الدورة األخرية، واصــــــــــــــلت اجلماعة الفرعية 
                                      مناقشاهتا بشأن اجتاهات األسعار اإلرشادية.

 
                                                    توقعت اجلماعة الفرعية االجتاهات التالية ألسعار السيسال:  و   -  10
 

    ً        ً              دوالرًا أمريكيـــًا للطن الواحـــد    1     550    ً        ً   دوالرًا أمريكيـــًا و   1     450     ، بني  )Type 3 (   3                          األليـــاف الربازيليـــة من النوع  •
                      التسليم على السفينة)؛       أسعار (

     ً        ً              دوالرًا أمريكيـــــًا للطن الواحـــــد    1     850    ً        ً   دوالرًا أمريكيـــــًا و   1     650     ، بني UG                           أليـــــاف شــــــــــــــرق أفريقيـــــا من الفئـــــة  •
  .                         (سعر التسليم على السفينة)

 
                                                                                                 والحظت اجلماعة الفرعية الفوارق يف الســـعر ضـــمن تنزانيا نفســـها، وبني تنزانيا وكينيا. ووجدت أن فوارق الســـعر   -  11

      املرفأ       ســــلطات        ن تتيح                      فأ تانغا. وقد أوصــــي بأ       مثل مر    ،                                           القدرة احملدودة على املناولة لدى املرافئ الصــــغرية    عن            تلك قد تنشــــأ 
                         مرونة أكرب يف تلك املرافئ. 

 
ً  خامس ا  أية مسائل أخرى وموعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -   

 
                                                                                                 أوصـــــــــــت اجلماعة الفرعية بعقد دورهتا احلادية والعشـــــــــــرين قبيل انعقاد الدورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية   -  12

     ذلك.      أمكن  ن  إ      2019     عام   يف  ،              ويف املكان نفسه                       املختصة باأللياف الصلبة
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