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ابأللياف الصلبة  املختصة احلكومية الدولية للجماعةتقرير االجتماع املشرتك للدورة األربعني 
 التيل واأللياف املماثلةابجلوت و  املختصةية الدولية احلكومللجماعة والدورة الثانية واألربعني 

 (2019أكتوبر/تشرين األَول  24 -22  )بيجينغ، مجهورية الصني الشعبية،

 

 مةقدم -أّوالا 

دورة األربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصرترترترترترترترترترتة لأللياا الصرترترترترترترترترترتل ة والدورة ال انية للاالجتماع املشرترترترترترترترترترت    انعقد -1
يف بيجينغ، مجهورية  )االجتماع املشرترترترترترترترترترت    للجماعة احلكومية الدولية املختصرترترترترترترترترترتة ل وا والتيا واأللياا املما لةواألربعني 

من ال لدان  مندولً  25حضر االجتماع وقد . 2019ل أكتوبر/تشرين األو   24 إىل 22من املمتدة يف الف ة  ،الصني الشع ية
 . وبنغالديش ومجهورية الصرترترترترترترترترتني الشرترترترترترترترترتع ية وزم ابو  وورترترترترترترترترتر  النكا وكينيا وموزام يق وا ندأملانيا والربازيا األعضرترترترترترترترترتا: التالية  

 مجعية لندن أللياا السيسال.مراق ون من املنظمة الدولية لأللياا الط يعية و  كما حضر

ينية انئب املدير العام ملعهد حماصرترترترترترترترتيا ألياا اللاا: واألكادميية الصرترترترترترترترت، Qiu Huajiaoالربوفيسرترترترترترترترتور افتتح الدورة و  -2
 انئرترترترتب رئيك األكرترترترتادمييرترترترتة الصرترترترترترترترترترترترترترتينيرترترترتة للعلوم الزراعيرترترترتة والرترترترتدكتور Wu Kongmingكمرترترترتا كرترترترتان الرترترترتدكتور للعلوم الزراعيرترترترتة.  

Chen Wanquan  وألقى . احلاضرترترترترة ك ار الشرترترترتخصرترترترتياا الرىية األ ر   بنياملدير العام ملعهد حماصرترترترتيا ألياا اللاا: من
التجارة واألورترترترترترترترترترترترتواغ يف منظمة األة ية والزراعة وأمني  نة  الكلمة االفتتاحية السرترترترترترترترترترترترتيد بوبكر بن بلاسرترترترترترترترترترترترتن، مدير  رترترترترترترترترترترترتع ة

 مشكالا السلع.

والسرترترترترترترترترترترتي د ا )مجهورية الصرترترترترترترترترترترتني الشرترترترترترترترترترترتع ية  رئيسرترترترترترترترترترترتً  Chen Wanquan الربوفيسرترترترترترترترترترترتوروانتخب االجتماع املشرترترترترترترترترترترت    -3
DilipTambyrajah  ًد  ا)هولنرترترترتدا  انئ رترترترت   ا)بنغالديش  انئ رترترترتً  Mohammed Belayet Hossainأو ل للرئيك والسرترترترترترترترترترترترترترتيرترترترت 

 للرئيك. ا اثنيً 
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وا دول الزمين   CCP: HF/JU 19/1الوارد يف الو يقة )واعتمد االجتماع املشرترترترترترترترترترترترترترت   جدول األعمال امل ق   -4
  .CCP:HF/JU 19/Inf.1الوارد يف الو يقة )امل ق  

 . 2019أكتوبر/تشرين األو ل  24وقر ر االجتماع املش   أن تتوىل  األمانة إعداد مشروع التقرير العتماده يف  -5

 القضااي االقتصادية واملتعّلقة ابلسياسات -ااثنيا 

 يف األجل املتوسطالوضع الراهن يف األسواق والتوقّعات  -ألف

إىل الو يقتني ا توورترترترترترتن، اورترترترترترتتنادً يف األجا املقعاا   الوضرترترترترترتع الراهن يف األورترترترترترتواغ والتو اورترترترترترتتعرم االجتماع املشرترترترترترت   -6
CCP:HF/JU 19/CRS 1 وCCP:HF/JU 19/CRS 2  ًلإلنتاج والتجارة واألورترترترترترترترتعار، جداول ا اللتني تضرترترترترترترترتمنتا أيضرترترترترترترترت

 املختصرترترترتة لأللياا الصرترترترتل ة، وا ماعةأعد ا على أورترترترتاح اءحصرترترترتا:اا الواردة من األعضرترترترتا: يف ا ماعة احلكومية الدولية 
 احلكومية الدولية املختصة ل وا والتيا واأللياا املما لة.  

والتيا  ألياا جوز ا ندع األورترترترترتواغ والتوق عاا بشرترترترترتألن ا وا واأللكا و حول وضرترترترترت   ا ماعة بتقرير األمانة ورح   -7
القطرية واملعلوماا حصرترترترتا:اا ءا بشرترترترتألن اال ند عروضرترترترتً  وتضرترترترتم نل ياانا واملعلوماا الواردة فيه. واورترترترتتعرضرترترترت  ا ،والسرترترترتيسرترترترتال

 .وموزام يق وا ندأملانيا والربازيا وبنغالديش ومجهورية الصني الشع ية وكينيا  قد متهااملتعل قة لألوواغ 

االجتماع املشرترت   عن تقديره ألةية رصرترتد منظمة األة ية والزراعة لألورترتواغ وتقييمها  ا، وتوقعانا بشرترتألن  أعربو  -8
والتيا والسرترترترترترترتيسرترترترترترترتال، ودعمها لألعضرترترترترترترتا: يف ه ا املضرترترترترترترتمار من أجا املسرترترترترترترتاةة يف  قيق  ألياا جوز ا ندا وا واأللكا و 

 منها.  2و 1أهداا التنمية املستدامة، ال وي ما ا دفني 

بلداهنم. كما حض  االجتماع املشرترترترترترترترت   مجيع  عن وحمد  ةب ياانا ومعلوماا مو وقة األمانة  بتوزيدوالتزم املندوبون  -9
 ألياا جوز ا ندا وا واأللكا و تعزيز رصرترترترترترتد العرم والطلب على الرامية إىل هود ا أصرترترترترترتااب املصرترترترترترتلاة على مواصرترترترترترتلة 

، وعلى إاتحة ال ياانا واملعلوماا يف أواهنا، بغرم  سرترترترترتني توافر املعلوماا وتوطيد وجتارنا وأورترترترترتعارها ،والتيا والسرترترترترتيسرترترترترتال
 شفافية يف أوواغ تلك املنتجاا.  ال

 اجتاهات أسعار السيسال واألابكا واجلوت والتيل -ابء

اوتعرم املندوبون املشاركون يف االجتماع املش   الو يقة اليت أعد نا األمانة بشألن اجتاهاا األوعار والتوقعاا  -10
بتطو ر األورترترترترترتعار وأ نوا على ال ياانا  اوالتيا والسرترترترترترتيسرترترترترترتال. وأ  وا علمً  ألياا جوز ا نداخلاصرترترترترترتة الياا ا وا واأللكا و 
 واملعلوماا املعروضة يف الو يقة. 

 ألياا جوز ا ندأوعز األعضا:، للنس ة إىل احتمال اءبالغ عن أوعار املنتجاا املصن عة من ا وا واأللكا و و  -11
بعدم انتهاج ه ا املسرترتار للنظر إىل الط يعة املعق دة لألورترتواغ، ، والتيا والسرترتيسرترتال، وتوورترتيع نطاغ العما التاليلل ليشرترتملها

 األوعار.  نطاغوتعد د أصناا املنتجاا واتساع 

 وأطلع  اجملموعة الفرعية االجتماع املش   على األوعار املتوقعة التالية للسيسال   -12

للطن الواحرترترترترترتد  أمريكلدوالر  1 400و 1 200، بني 3ت اوح أورترترترترترترترترترترترترترتعرترترترترترتار األليرترترترترترتاا الربازيليرترترترترترتة من النوع  -
 التسليم على السفينة ؛  )وعر
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 للطن الواحرترتد  أمريكل دوالر 1 800و 1 600بني  UGأليرتاا  رترترترترترترترترترترترترترترغ أفريقيرتا من الف رتة وت اوح أورترترترترترترترترترترترترترتعرتار  -

 )وعر التسليم على السفينة . 

 توق ع اجتاهاا األورترترترترترترترترترترترترترتعار اخلاصرترترترترترترترترترترترترترتة   ا النوع  ااملنتجة لأللكا، مل يكن ممكنً  الرئيسرترترترترترترترترترترترترترتية ال لدانةياب وبفعا  -13

 من األلياا. 

 تقرير عن األنشطة الفرعية -جيم

 والعشرين للجماعة الفرعية لل لدان املنتجة للسيسال وا نيكني احلاديةتقرير الدورة   1)

للو يقة  إرفاقهلل لدان املنتجة للسرترترترترترترترترتيسرترترترترترترترترتال وا نيكني وأي ده، و    عرم االجتماع املشرترترترترترترترترت   تقرير ا ماعة الفرعية -14
 . 1 امللاقضمن 

و طة التنمية لأللياا الصل ة )األلكا وألياا جوز ا ند االبتكار  يف جمال  اوثالتقرير املشاورة بشألن   2)
 والسيسال وا وا والتيا واأللياا املما لة 

جر  إطالع األعضرترترترترترترترترتا: على النقار ال   دار أ نا: املشرترترترترترترترترتاورة بشرترترترترترترترترتألن االبتكار و طة التنمية لأللياا الصرترترترترترترترترتل ة  -15
 االجتماع املش  .  انعقادق يا  2019أكتوبر/ تشرين األو ل  21وا وا والتيا واأللياا املما لة، اليت عقدا يف 

ألياا جوز ا وا واأللكا و و  قطاع األلياا والتطوير يفوأقر  األعضرترترترترترتا: لحلاجة إىل وضرترترترترترتع  طة عما لل اوث  -16
 الل االجتماع  العما ا ماعة احلكومية الدولية. وميكن تقدمي مشرترترترترترتروع  طة والتيا والسرترترترترترتيسرترترترترترتال، للتعاون مع أمانة ا ند

اا التصرترتاعدية ر املشرترت   املق ا للجماعة. وين غل أن ذ   اخلطة يف االعت ار األنشرترتطة اليت من  رترتألهنا إ ورترتا: توازن بني التغا 
اا األك ر  و الً الالزمة يف القطاع. وا بعد  لف ة مااهداا التنمية املسرترترتتدامة  اا الصرترترتلة  التخطين يسرترترت  رترترتد وورترترتوالتغا 

إيال: االهتمام الواجب لالبتكار يف  قيق حضرترترتارة إيكولوجية. وين غل  يسرترترتهمورترترتوا و  2030لعام  لتنمية املسرترترتتدامةا طة 
تدابا طموحة ه ه اختا  لءضرترترترترترترترترترتافة إىل التدابا القائمة على العلوم والتكنولوجيا. وقد تقتضرترترترترترترترترترتل  طة العما  ،جتماعلاال

 تدعمها أنشطة حلشد املوارد. 

 استعراض املسائل اإلحصائية -دال

عن املسرترترتائا والتاداا املتعل قة للعملية احلالية  مع ال ياانا والتعاون    الصرترترتلة، ا موجزً  اقد م  األمانة عرضرترترتً  -17
و رترترتد د االجتماع املشرترترت   على أةية جودة ال ياانا املنصرترترتة املتقد مة لت ادل املعلوماا اليت تعما بصرترترتورة كاملة. مبا يف  لك 

 ال لدان منهجية موح دة مبا يتيح مقارنة ال ياانا.  وعملياا اءبالغ لءضافة إىل ضرورة اوتخداماالتساغ يف مجعها و 

ألفادا األمانة أن  املصرترترترترترترترتدر الرئيسرترترترترترترترتل فاحلكومة.  ةامسرترترترترترترترتأللة متعل قة لورترترترترترترترتتخدام ال ياانا من مصرترترترترترترترتادر  طُرح و  -18
املصرترترترترترترترترترترترترترتادر  ه ميكن اورترترترترترترترترترترترترترتتخداملل ياانا هو احلكومة، للنظر إىل الط يعة احلكومية الدولية ملنظمة األة ية والزراعة؛ ةا أن  

 حسب االقتضا:. األ ر  للمعلوماا املتعل قة لألوواغ 

 عملية مجع ال ياانا وإطار رصد أهداا التنمية املستدامة،  ديد بضعة م  راا للنس ة إىلواق ح  ا ماعة،  -19
ملوضرترترتوع  الل مالئمة للقطاع ميكن رصرترترتدها من أجا تقييم التقد م ا.رز. وقد    االتفاغ على عقد جلسرترترتة ذصرترترتصرترترتة   ا ا

 . 2021االجتماع املش   القادم يف عام 
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توورترترترترترترتن األجا املو رترترترترترترتد د األعضرترترترترترترتا: على أةية تنمية القدراا يف جماالا مجع ال ياانا واءحصرترترترترترترتا:اا والنمو ج  -20
جهاا اتصرترترترترتال قطرية حلضرترترترترتور حلقاا العما حول تنمية لءضرترترترترتافة إىل املنهجياا. وأك دا األمانة على ضرترترترترترورة تسرترترترترتمية 

 تواصا مع األمانة بشألن املسائا  اا الصلة. القدراا وال

 اإلجراءات احلكومية الدولية -ااثلثا 
بشأن األكياس البالستيكية: تسخري الفرص  املستجدة االجتاهات وآاثر السياسة غري التقليدية -ألف

 األلياف الطبيعية لتنمية

ةا التقليدية  ر السرترترترترترترترترترتياورترترترترترترترترترتاا ألو  الجتاهااتتضرترترترترترترترترترتمن تقييًما لاليت  CCP:HF/JU 19/2قد م  األمانة الو يقة  -21
ا وا واأللكا بشرترترترترترترترترترتألن األكياح ال الورترترترترترترترترترتتيكية، وتربز الفر  اليت ميكن أن توف رها لأللياا الط يعية، مبا فيها املسرترترترترترترترترترتتجدة 

يف ما خيص والتيا والسرترترترترترترترترترترترترترتيسرترترترترترترترترترترترترترتال واأللياا املما لة. وأبلغ عدد من املندوبني عن جتار م يف بلداهنم  ألياا جوز ا ندو 
 ألياا جوز ا ندوالتدابا املط  قة لتعزيز اورترترترترترتتخدام منتجاا ا وا واأللكا و  احليو  رلقطاع ال وليمالداعمة السرترترترترترتياورترترترترترتاا 

 والتيا والسيسال. 

 . التجارية ااو رترترترترترترتد د االجتماع املشرترترترترترترت   على ضرترترترترترترترورة االورترترترترترترتت مار يف ال اوث والتطوير وتنويع املنتجاا والعالم -22

ألياا لجوا واأللكا و املتزايد ل لف  املندوبون إىل أن  االورترترتتخداماتية التمكينية. كما أةية ال ي ة السرترترتياورترترتو   التألكيد على 
وقية اءمداد، لءضرترترتافة إىل معا ة والتيا والسرترترتيسرترترتال ك ديا عن املواد ال الورترترتتيكية قد يقضرترترتل بتعزيز ا ودة ومو  جوز ا ند

 وتوحيد املعايا. مسائا الوصول إىل األوواغ

 ألياا جوز ا ندوا واأللكا و ا و ج ع االجتماع املش   األعضا: على زادة التوعية على إمكاانا منتجاا  -23
  املت صلة للسوغ املتنامية لألكياح القابلة للتال ا ال يولوجل. واوتطالع فر  املشاريع  ،والتيا والسيسال

 مجاعات العملة جلس -ابء
 بشرترترترترترترترتألن التقد م ال   أحرزته مجاعاا العما ال ال ة اليت    تشرترترترترترترترتكيلها ل ا   ا االجتماع املشرترترترترترترترت   عروضرترترترترترترترتً ى تلق   -24

املنظمة الدولية  ناصرترترترترترترترة)مب االورترترترترترترتتشرترترترترترترتراا وتنمية القدرااو   2) دارة املسرترترترترترترتتدامة )مبناصرترترترترترترترة ا ند ؛واء   ليا دورة احلياة 1)
 ال اوث والتطوير )مبناصرة اتنزانيا .و   3لأللياا الط يعية ؛ )

)املنظمة  املناصرترترترترترةا هة  أن تسرترترترترتأللمبوجب  ليا دورة احلياة واءدارة املسرترترترترتتدامة، على  ،االجتماع املشرترترترترت  واتفق  -25
  ارب كيفية القيام ب لك. واعتُ عن  ن يف املسرترترترترترترترترترترترترترتاةة يف عملها و الدولية لأللياا الط يعية  األعضرترترترترترترترترترترترترترتا: عما إ ا كانوا يرة و 

 مجاعة العما.   اءبقا: على طوة هامة من أجا تقييم احلاجة إىل  ه ه

وصياةة دراوة حالة ملمووة  املعنية لالوتشراا، بتصميموأوصى االجتماع املش  ، يف ما خيص مجاعة العما  -26
 املنظمة الدولية لأللياا الط يعية ، لطرحها على األعضرترترترترترترترترترتا:  اللعلى أورترترترترترترترترترتاح املنهجية اليت عرضرترترترترترترترترترتتها ا هة املناصرترترترترترترترترترترة )

 . 2021لية يف عام ة الدو االجتماع املق ا للجماعة احلكومي

اخلربة على التنسرترتيق   و  حض  االجتماع املشرترت   األعضرترتا:للنسرترت ة إىل مجاعة العما املعنية لل اوث والتطوير، و  -27
 لملوافقة على مناصرة مجاعة العما ه ه. ع ية شمجهورية الصني ال تكر م كما واأل   بزمام امل ادرة.  
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املنظمة الدولية لأللياا الط يعية وتكون ا هة املناصرة ا ديدة  ماعة العما االجتماع املش   ان   و   إ طار -28
 املعنية بدورة احلياة واءدارة املستدامة. 

 برانمج العمل -ارابعا 

 اجلوت اهلندي وارتباطه بسلسلة القيمة العامليةتقرير عن قطاع  -ألف
أللياا صرترتل ة أ ر ،    عرم يف حني  رترتد د االجتماع املشرترت   األ ا على ضرترترورة إجرا:  ليا لسرترتلسرترتلة القيمة  -29

 وحيد د ا هاا الفاعلة فيها من املزارعني   حيل ا ورترترترترترترترترترترترترتلسرترترترترترترترترترترترترتلة القيمة للجوا يف ا ند، CCP:HF/JU 19/3تقرير )الو يقة 

 للهند  احلايل املوقععلى  الضرترترترترترترترترترترترترتو: التقرير وورترترترترترترترترترترترترتلنإىل مصرترترترترترترترترترترترترتن عل منتجاا ا وا، إىل جانب مقد مل اخلدماا ا  رين. 

صياا من أجا التو  صناعة نسج ا وا ا.لية، لءضافة إىلواجهها والتاداا اليت ت ،العاملية للجوا يف ولسلة القيمة
  ملية. تعزيز إدماج ا وا ا ند  يف ولسلة القيمة العا

 ورترترترترترترترترترترترتواغ جديدة للمنتجاا املتنو عة للجوا، ة وال ا  عن أا: على احلاجة إىل زادة االنتاجيو رترترترترترترترترترترترتد د األعضرترترترترترترترترترترترت -30

وأعرب االجتماع املشرترترترترت   عن رة ته يف إجرا:  ليا لسرترترترترتلسرترترترترتلة القيمة اخلاصرترترترترتة مع اءقرار اةية منتجاا ا وا التقليدية. 
كما اقُ ح إعداد دراورترترتة عن  ليا ورترترتلسرترترتلة القيمة ل وا، و رترترتج ع األمانة على القيام لمل ا للنسرترترت ة إىل األلياا الصرترترتل ة.  

 اخلاصة الياا جوز ا ند والسيسال. 

 املختصتني  وميتني الدوليتنيخطة العمل املستقبلية للجماعتني احلك -ابء
 ابأللياف الصلبة وابجلوت والتيل واأللياف املماثلة

يف الدوراا السرترتابقة للجماعتني  اليت رفع يف تنفي  التوصرترتياا الرئيسرترتية بشرترتألن التقد م ا.رز ا قد م  األمانة عرضرترتً  -31
بشألن القيود  تفكا مجاعلاحلكوميتني الدوليتني وحول الفر  النا  ة عن وياغ التنمية احلايل. وأفضى العرم إىل عملية 

 الدوليتني.   عما ا ماعتني احلكوميتنياملختلفة اليت ت   ر على تنفي   طة 

وورترتة وواقعية لتوجيه العما املسرترتتق لل للجماعة. وورترتتشرترتما ورح ب االجتماع املشرترت   بفكرة وضرترتع  طة عما ملم -32
 ، فضرترترترترترترترترترترترترتالً ، مبا يف  لك املعلوماا واءحصرترترترترترترترترترترترترترتا:اا وموا:مة ال ياانا وال اوث والتطويرةجماالا العما  اا األولويطة اخل

هام مكو ن من توفا املوارد وبنا: القدراا. وقد    االتفاغ على تشرترتكيا فريق ممشرترتروع قابا للتمويا املصرترتريف من أجا  عن
  الل االجتماع املش   املق ا. فريق أواول لوضع عناصر  طة العما اليت وتعرم على ا ماعة 

 دعم بأو  ال ة أام يف روما، مبشرترترترترترترترترتاركة الفريق األورترترترترترترترترتاورترترترترترترترترتل و فق، كخطوة أوىل، على تنظيم حلقة عما ليومني واتُ  -33

ر قيادة العملية وإعداد تقرير من  رترترترترتألنه إرورترترترترتا: األمانة. ويُ من  طة العما. وورترترترترتتعرم  طة خلورترترترترتك األرتقب أن يتوىل  ميسرترترترترت 
  .2020يف عام  ما بني الدوراايف ف ة العما يف االجتماع املق ا 

 مسائل أخرى -اخامسا 

 ما يستجد من أعمال -ألف

   عنوان "اورترتتخدام ألياا الن ااتا أحين االجتماع املشرترت   علماً بشرترتألن مشرترتروع القرار املق ح من بنغالديش  -34
تو ياً العتماده  حالياً اللجنة ال انية ال   ت ا هوالتيا والسرترترتيسرترترتال"،  ألياا جوز ا ندا وا واأللكا و الط يعية، ال ورترترتي ما 
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. وقد أعرب االجتماع املشرترترترترت   لءمجاع )ا معية العامة  معية العامة لألمم املتادة للجالسرترترترترت عنيالدورة الرابعة و  يف ا.تما
 عن ذييده للقرار. 

جانيب ملناورترترترت ة انعقاد الدورة ال ال ة والسرترترترت عني للجنة  حدثواتفق االجتماع املشرترترترت   على النظر يف إمكانية تنظيم  -35
ورترترترترترترترت تمرب/أيلول  25إىل  23من املمتدة نظمة األة ية والزراعة، اليت ورترترترترترترترتتلت م يف روما يف الف ة التابعة ملمشرترترترترترترترتكالا السرترترترترترترترتلع 

 . على حنو أكرب نيعما ا ماعتني احلكوميتني الدوليت برازرب  لك فرصة ممتازة ءواعتُ . 2020

 ، 2020يف عام  وورترترترترتوا يتشرترترترترتاور األعضرترترترترتا: بشرترترترترتألن موعد ومكان انعقاد االجتماع املق ا يف ف ة ما بني الدوراا -36

 املزمع عقده يف مجهورية الصني الشع ية يف االعت ار. و  2020ااصيا األلياا الط يعية لعام مب املعينمع أ   امل متر الدويل 

واألكادميية الصرترترتينية للعلوم  ،كومة مجهورية الصرترترتني الشرترترتع يةوعرب  األعضرترترتا: عن جزيا  رترترتكرهم وعميق تقديرهم حل -37
معهد حماصرترترترترترترترترترترترترترتيا ألياا اللاا:، على التنظيم املمتاز لالجتماعاا وعلى حفاوة الضرترترترترترترترترترترترترترتيافة، مما ضرترترترترترترترترترترترترترتمن  اح و  ،الزراعية

 االجتماعاا. 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -ابء

اورترترتتضرترترتافة الدورة املق لة لالجتماع املشرترترت   اليت ورترترتتنعقد بعرم بنغالديش الكرمي مع التقدير  ًماعلاالجتماع  أ   -38
 يف داكا.  2021يف عام 

بشرترترتألن موعد ومكان انعقاد الدورة املق لة لالجتماع املشرترترت   للجماعة احلكومية  اختا  القرار دير العامإىل املويعود  -39
 وا ماعة احلكومية الدولية املختصرترترترترترترترترترترتة ل وا والتيا واأللياا املما لة، للتشرترترترترترترترترترترتاور  ،الدولية املختصرترترترترترترترترترترتة لأللياا الصرترترترترترترترترترترتل ة

 ة من حكومة مجهورية بنغالديش الشع ية. طاب الدعوة الرىيالرئيك، و لك عند تلق ل  مع 
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 1املرفق 

 احلادية والعشرين للجماعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيسال واهلنيكنيتقرير الدورة 
 

 وانئب الرئيسانتخاب الرئيس  -أّوالا 

نا احلادية والعشرترترترين يف بيجينغ، مجهورية الصرترترتني ا ماعة الفرعية لل لدان املنتجة للسرترترتيسرترترتال وا نيكني دور عقدا  -1
 وك لك مراق ون  أملانيا والربازيا وكينيا وموزام يقمن . وحضرترترترترترترترترترها مندوبون 2019أكتوبر/تشرترترترترترترترترترين األو ل  22 يومالشرترترترترترترترترتع ية، 

 من مجعية لندن للسيسال.

 للرئيك. ا )الربازيا  انئ ً  Rafael Oliveira)كينيا  رئيساً والسي د  Dickson Kibataوانُتخب السي د  -2

 اعتماد جدول األعمال املؤقت -ااثنيا 

 على الناو املقد م من األمانة. اعتمدا ا ماعة الفرعية جدول األعمال امل ق   -3

 على اجلماعة وأن تعرضهاينبغي أن تنظر فيها اجلماعة الفرعية اليت سائل امل -ااثلثا 

وورترتتتوىل   بتلك العروم اطو راا الراهنة يف القطاع الفرعل للسرترتيسرترتال. وأ  ا األمانة علمً للتا قد م كا  وفد عرضرترتً  -4
 و يقتها عن أوضاع األوواغ احلالية والتوق عاا.من إدراجها يف النسخة املنق اة 

ا أعادا زراعة حنو  -5 هكتار من  ورترترترترترترترتنتني إىل  الث ورترترترترترترترتنواا، لكن   000 10وأبلغ  الربازيا ا ماعة الفرعية اهن 
ت لغ مرحلة النضرترتج. وت ني  أن  مسرترتتواا األورترتعار ق ا أن  الث ورترتنواا أ ر   أوورترتنتني إىل الن ااتا   تاجمن املرج ح أن 
، حي  يسرترترترترترترتج ا تقل  اا بصرترترترترترترتورة يومية، األمريكلرال الربازيلل مقابا الدوالر للصرترترترترترترترا   ر م ا رترترترترترترترة بسرترترترترترترتعر اليف الربازيا تتأل

 ينمو السيسال يف منطقة  ديدة ا فاا يف مشال  رغ الربازيا.   إ لءضافة إىل األحوال ا وية السائدة، 

 للنسرترترترترت ة  ورترترترترتعر األلياا ديد  ويعتربمجهورية الصرترترترترتني الشرترترترترتع ية السرترترترترتوغ الرئيسرترترترترتية للسرترترترترتيسرترترترترتال الربازيلل،  وتشرترترترترتك ا -6

مستو  الطلب من تلك السوغ. كما ت ني  أن  ارتفاع وعر السيسال لتوق ع  ايف الصني أواويً  ا   ينمو حمليً السيسال الإىل 
الشرترترترترترتمالية، ما ي د  إىل  سرترترترترترتارة حصرترترترترترتة يف السرترترترترترتوغ مقابا  أمريكاينعكك على أورترترترترترتعار  يّو القن ب يف ورترترترترترتوغ الربازيلل 

 حلزم القش  الل احلصاد السنو . األواليب ال ديلة 

، يف الف ة ما بني يناير/كانون  رغ أفريقياان  متوو ن وعر السيسال الكيين، يف  اوأ  ا ا ماعة الفرعية علمً  -7
املاضرترترترتل ال الغ  مللطن الواحد، مقارنة مع متوورترترترتن السرترترترتعر للعا ا أمريكًيادوالرً  588 1بلغ قد  ،2019ال اين وورترترترت تمرب/أيلول 

بفعا الطلب الك يف  ،يف الف ة املت قية من السنةرتفاع ه ا السعر ةا أن ه    التوقع ل؛ حدللطن الوا اكيً يأمر ا دوالرً  624 1
 وتدين  املخرجاا يف الربازيا، ال لد املنتج الرئيسل يف العامل.  ،من املصن عني

 اكيً ريأم ادوالرً  678 1بلغ  قد UGة من الف  ورترترترترترترترترترترترتعر األلياا الكينيةمتوورترترترترترترترترترترترتن كما أفيدا ا ماعة الفرعية ان   -8
ورترترترتعر السرترترترتيسرترترترتال  بلغ متوورترترترتن، يف حني 2019للطن الواحد  الل الف ة املمتدة من يناير/كانون ال اين إىل ورترترترت تمرب/أيلول 

 للطن الواحد.  أمريكلدوالر  3L 1 900الكيين من النوع 
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 اجتاهات أسعار ألياف السيسال -ارابعا 

امسرترترترترتاعدة ال لدان املنتجة  من حي جد د املندوبون ذكيدهم على أةية ا ماعة الفرعية  -9 موقف  إىل على التوصرترترترترت 
التوافق ال   بلغته الدورة األ اة، واصرترترترترتل  ا ماعة الفرعية  بناً: على ولكنمشرترترترترت   بشرترترترترتألن االجتاهاا املتوق عة لألورترترترترتعار. 
 مناقشانا بشألن مستواا األوعار اءر ادية.

 افق  ا ماعة الفرعية على التوقعاا التالية لألوعار  وو  -10

 ، للطن الواحرترترترترترترتد أمريكلدوالر  400 1و 200 1 ، بني Type 3) 3األليرترترترترترترتاا الربازيليرترترترترترترتة من النوع  -

 )أوعار التسليم على السفينة ؛ 
للطن الواحد، )أورترترترترترتعار التسرترترترترترتليم  أمريكلدوالر  800 1و 600 1، بني UGوألياا  رترترترترترترغ أفريقيا من الف ة  -

 على السفينة . 

يف تلك فوارغ ال. وت ني  أن  اوالحظ  ا ماعة الفرعية الفوارغ يف السرترترترترتعر ضرترترترترتمن تنزانيا نفسرترترترترتها، وبني تنزانيا وكيني -11
 توف ران لد  املرافئ الصرترترترترتغاة، من ق يا مرفأل اتنغا. وقد مت   التوصرترترترترتية قدرة ا.دودة على املناولة القد تنشرترترترترتأل عن  األورترترترترتعار

 كرب من املرونة يف تلك املرافئ. أا ولطاا املرفأل هامشً 
 أية مسائل أخرى، مبا يف ذلك موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -اخامسا 

أوصرترترترترترترترترترترترت  ا ماعة الفرعية بعقد دورنا ال انية والعشرترترترترترترترترترترترترين ق يا انعقاد الدورة احلادية واألربعني للجماعة احلكومية  -12
والدورة ال ال ة واألربعني للجماعة احلكومية الدولية املختصرترترترترترترترتة ل وا والتيا واأللياا الدولية املختصرترترترترترترترتة لأللياا الصرترترترترترترترتل ة 
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