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الصمغ العربي :نمو الطلب يعني فرصاً جديدة للمنتجين األفريقيين
جنيف 25 ،نيس ااابرألريل  - 2018الص اامل ال رل الذو وم هولس أس ااا ر كثرة ،ال يش ااكل نوعار بريبار ال الس االس ا س اااس ااية
فحسب ،لل لس أيضار ال القوة اا يلزم لدفس التنمية يف البلداب ا فريقية املنتجة هلذه املادة ،ول ضها ال أفقر البلداب يف ال امل.
ويف إصا ااداص ما ال سا االسا االة نظرة ُعجلى إىل السا االس ا سا اااسا ااية يتمحوص هول الصا اامل ال رل ،يسا االط ا ونكتاد الضا ااو على
جمهزة.
اإلاكانيات الضخمة لزيادة اإليرادات اليت تكمل يف ويل هذه السل ة ا ساسية إىل سلس تصديرية ّ
الصاامل ال رل انتط بي ي يسااتخل
صناعة الغذا .

وحيصااد يف انطقة الساااهل ا فريقي ،يُسااتخدم أساااساار يف
ال نُساال رااجرة اهلشااا احصف ُ

__________

*

بيانات االتصااا :

UNCTAD Communications and Information Unit, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11,

.unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press

وللحصول على اادتنا الصحصية ،يرجى التسجيل يف ال نواب التايل:
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املدصة للدمل يف النهوخ لالتنمية االقتص ا ا ااادية ال مالل يادة
ولل يس ا ا اااعد ويل إنتاا الص ا ا اامل ال رل إىل املزيد ال ا نش ا ا ااطة ّ
الدمول فحسا ااب ،لل أكنس أيض ا اار أب ي ّال أسا اابا امل يشا ااة يف املنا ك الريصية ويسا اااها يف ذكك الص ات الض ا ا يصة ،ا يف ل
النسا  ،وي ز أوجس التآ ص اس إداصة املواصد الطبي ية والتخصيف ال آثاص تغر املناخ.
ويقول ااصيو جيلس ،وهو مبر اقتصا ااادو يف فرل السا االس ا سا اااسا ااية التالس لألونكتاد ،اا يلي" :يف قطال يتسا ااا لدصجة عالية ال
الرتكيز ،يقرتح ا ونكتاد إجرا إصا ااالهات تنطلك ال املسا ااتوو ا زئي وصا ااوالر إىل اسا ااتوو امل س ا اسا ااات الو نية .والغرخ هو أب
ص اال كافة ا هات ص اااهبة املص االحة على نص اايب عادل ال إ ايل القيمة اليت يتا توليدها على ول س االس االة أنش ااطة الص اامل
ال رل املولدة للقيمة على الص يد ال املي".
تبك دصاسا ا ا ااة ا ونكتاد أب الصوائد اليت يتيحها ا مذ هبذا النهط يرتاوح لك سا ا ا ااك اهاصات ال مال وفايزة املنتجات وإ ا ا ا ااافة القيمة،
وّ
وت زير هلول التسويك والتمويل ودعا االستقراص السياسي.
وال الناهية التجاصية ،يُ ّد الصا ا ا ا اامل ال رل ،لصضا ا ا ا اال مواصا ا ا ا ااس املربو فيها وأصا ا ا ا االس الطبي ي واا يوفره ال أااب ،ال أها أنوال
اإلفرا ات الطبي ية للص اامل  -وهي أنوال الص اامل اليت تصر ها النباتات .وهو يُس ااتخدم اادةر ُاثب،تة ،واادةر صالطة ،وعاال اس ااتحال
أو عاال لزيادة نسا ا اابة اللزوجة ليس فقط يف صا ا اانس األويات أو املشا ا اارولات ا صيصة أو ا موص أو املشا ا اارولات الروهية أو ا لياف
الغذائية ،وإمنا أيض ا ا ا ا ا ا اار يف ص ا ا ا ا ا اانس املنتجات بر الغذائية انها االدوية أو اواد التجميل أو الطباعة أو ا زف أو املواد الكيميائية
اأساسة للضو أو النسيط أو الوصق أو اأرب أو الطال أو املواد الالصقة.
احهز ثال ارات تقريبار مالل الساانوات ال  25املا ااية ،هيا اصتص م ال 000
احهز وراابس ّ
وقد ا دادت صااادصات الصاامل ال رل ّ
 35ل كمتوس ا ااط س ا اانوو يف الصرتة  1994-1992إىل  102 000ل يف الصرتة  .2016-2014ولاإل ا ااافة إىل ل ،
احهز لأكثر ال ثالثة أ ا ا ا ا اف ،هيا اصتص م ال  17 000ل إىل  53 000ل مالل
ادت ص ا ا ااادصات الص ا ا اامل ال رل ّ
الصرتة اهتا.
وأكرب البلداب املص ا ّدصة الثالثة للصاامل ال رل ا ام هي السااوداب ،الذو يسااتأثر لنساابة  66يف املائة ال جممول الصااادصات ،تليس تشاااد
لنسبة  13يف املائة مث نيجريا لنسبة  8.5يف املائة ،يف الصرتة .2016-2014
وهساب السايد جيلس" ،ال املصاصقات أب ال ديد ال البلداب ا فريقية اليت تصا ّدص الصامل ال رل ا ام لأسا اص هيدة تُ يد اساتراد
احهز لأس اص ارتص ة نسبيار لتلبية اهتياجات الصنس احمللي".
الصمل ّ
ويبك هذا التقرير كيف أب الصمل ال رل أثل سل ة أساسية واعدة لالنسبة للبلداب املنتجة نظرار ملا ينطوو عليس ال إاكانية لتوليد
ّ
ال ملة ا جنبية والنهوخ لالزصاعة واأراجة املستدااتك وتوفر ا ال الغذائي واكافحة التصحر والتصدو لتغر املناخ.
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سمى هزام الصمل :انا ك السصانا
ويف الواقس ،جيرو إنتاا جممول الصمل ال رل ا ام الذو يُتاجر لس على الص يد الدويل يف اا يُ َّ
القاهلة الواسا ا ا ة اليت ذتد على ول انطقة أفريقيا جنو الص ا ااحرا الكربو ،ال اوصيتانيا إىل الس ا اانغال ،برلار ،والس ا ااوداب وإصيرتيا
والص ااواال وكينيا و هوصية تنزانيا املتحدة ،ر اارقار .ويُنتط الص اامل ال رل ا ام أيضا اار لكميات ص ااغرة يف جنو آس اايا ور اابس ا زيرة
ال رلية.
وانذ اطلس القرب اأايل ،ينتط كل ال السنغال والسوداب ونيجريا صمغار عرليار عايل ا ودة يف ارافك جتهيز حملية.
واصتص م اإليرادات ال صا ااادصات الصا اامل ال رل ا ام ال  95.4اليوب دوالص ،كمتوسا ااط سا اانوو ،يف الصرتة  1994-1992إىل
احهز ال
 150.3اليوب دوالص يف الصرتة  .2016-2014ومالل الصرتة اهتا ،اصتص م اإليرادات ال ص ا ااادصات الص ا اامل ال رل َّ
 74.4اليوب دوالص إىل  192اليوب دوالص ،اس ااتأثرت البلداب املصا اد،صة يف أوصولار لنس اابة  90يف املائة انها .ويف هك للل امل دل
احهز ياد رة لنسبة  158يف املائة مالل السنوات الا  25ا مرة ،مل يتجاو
السنوو للزيادة يف قيمة الصادصات ال الصمل ال رل َّ
امل دل السنوو للزيادة يف قيمة الصادصات ال الصمل ال رل ا ام نسبة  58يف املائة.
وهناك امتالفات اهمة لك البلداب املنتجة .فالس ا ا ااوداب أدو على الدوام دوصار قياديار يف ص ا ا ااناعة الص ا ا اامل ال رل ،يف هك أهر ت
تشا اااد مالل ال قود ا مرة تقداار كبرار ال هيا الكميات املنتَجة وا ودة على هد س ا اوا  .أاا نيجريا ،فقد واجهم ص ا ا ولات
ُ
اردها إىل التصاوت يف ا ودة وس ااو تنظيا الس ااوق وت طل اإلنتاا لس اابب ذرد لوكو هرام .ويف الس اانغال والكااروب واايل ،لدأت
ّ
الصادصات تست يد عافيتها ل د عقود ال الرتاجس والركود .ويف للداب عديدة أمرو يف هزام الصمل ا فريقي ،يظل استغالل اواصد
الصمل احمللية دوب املستوو املطلو  ،وينطبك هذا على أجزا ال إثيوليا وجنو السوداب وكينيا.
وعلى الص يد ال املي ،تستوصد فرنسا واهلند ثالثة أصلال اإلنتاا ال املي ال الصمل ال رل ا ام .وتص ّدص فرنسا لوهدها ثلثي اإلنتاا
احهز .وا ها ال ل  ،أب رااركة تصاانيس أوصولية وهيدة ،هي رااركة  ،Nexiraيُزعا أهنا تسااتأثر حبصااة
اإل ايل ال الصاامل ال رل َّ
تقدص لنسبة  50يف املائة ال السوق ال املية.
والص اامل ال رل هو نُس اال جم ّصف يُس ااتخرا ال جذول وأبص اااب نوعك ال ر ااجر اهلش ااا  ،ا  Acacia senegalو.Acacia seyal
والصمل املستخرا ال الشجرة ا وىل ،الذو يُ رف أيضار لالصمل احصف ،يتميز للونس الصاتح نسبيار ويبال لس ر أعلى .أاا الصمل
املستخرا ال الشجرة الثانية ،في رف أيضار لصمل الطلحةd.
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