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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالسلع األساسية والتنمية
 الدورة الثامنة

 2016نيسان/أبريل  22-21جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت 4البند 

إفتتتتال الستتتلع األساستتتية عتتتي  استتتتعراه ج تتتود األوفيتتتتاد عتتتي ستتتبي  تع  تتت   
البلدان النامية المعتمدة على تلك السلع وتحستي  األمت  الاتياوي والةتدرة 

 بعتتتتتد لمتتتتتا التناعستتتتية للاتتتتتادرات عتتتتي نتتتتتوء تدتتتتدا  التنميتتتتتة المستتتتتدامة
 2015 عام
 

 ميكرة م  تمافة األوفيتاد  
 

 موجز تنفيذي
الفائــدة لنبنــدان الناميــى امل تمــدة نظــرة عامــى عنــة أنوــتى األون تــا   ا  تقــده هــذذ املــذ رة  

. وتتمثل الرسـالى الرئيسـيى 2015 عاه ب د ملا عنة السنع األساسيى يف ضوء أهداف التنميى املستدامى
يف أن التنميـــى القائمـــى عنــــة الســـنع األساســـيى  ــــر  فـــ يف جمـــريف. و ن الر ــــو  ا ـــا  يف  ـــال الســــنع 

ة عنــة تنـل الســنع لنت تيــل بتنفيـذ تولــيا  سياســاتيى األساسـيى ي تــر ةرلـى لنبنــدان الناميــى امل تمـد
سيما ا اجى  ىل التحول اهلي نر. ولالستفا ة من الفرص الناشئى يف  وال م ينى لا رة عن األون تا ،

البيئى التتاريـى ال امليـى، ي ـرر األون تـا  الت  يـد عنـة ضـرورة قيـاه البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع 
ـــى الدـــ و  يف سالســـل القيمـــى لنســـنع األساســـيى وت ظـــيم الـــرواب  التنمويـــى  األساســـيى بالت تيـــل ب مني

لقتـــال الســـنع األساســـيى. وبـــذلل، لتـــاىل هـــذذ البنـــدان  ىل االســـتفا ة مـــن الفـــرص يف البيئـــى ال امليـــى 
  الناشئى اليت تومل القرارا  الوزاريى ملنظمى التتـارة ال امليـى بوـ ن انعانـا  الزراعيـى والقتـن، واعتمـا

 و  ماىل ال نم والت نولوجيا واالبت ار يف مجيع اجملاال . ،ا  ختى  منائيى   يى مناخي
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 مةدمة  
مل ظم البنـدان الناميـى. ويدـنف  ا  رئيسي ال يزال االعتما  عنة السنع األساسيى يو ل شاغال   -1

لـا راته مـن هـذذ األون تا  البند النامر عنة أنه ي تمد عنة السنع األساسيى عندما تسـاهم  يـرا ا  
 ىل هــــذا  ا  . واســــتنا (1)يف املائــــى مــــن  مجــــا  عائــــدا  لــــا راته مــــن الب ــــائع 60الســــنع بــــ  ثر مــــن 

يوــ د  ومل .2014-2013عنــة الســنع األساســيى يف  ا  م تمــد ا  ناميــ ا  بنــد 89الت ريــف،  ــان هنــا  
يف  80األساســيى أ ثــر مــن عنــة مــدس الســنوا  املاضــيى. ةقــد شــ نت الســنع  ا   بــ   ا  تغــ   رقمهــذا الــ

مـــن هــــذذ االقتدــــا ا ، وت تــــ  بالتـــا  م تمــــدة عنــــة الســــنع  62املائـــى مــــن  يــــرا ا  الدــــا را  يف 
 األساسيى بودة، ويوجد ندف هذذ االقتدا ا  يف أةريقيا.

 2015-2013وتقـده هـذذ املـذ رة نظـرة عامـى عنــة ايت ـو  الـيت بـذهلا األون تـا  يف الفــ ة  -2
اجتمــال ااــ اء املت ــد  الختدالــا   ا  ن الناميــى امل تمــدة عنــة الســنع األساســيى، وةقــملســاعدة البنــدا

. ويـــ ز الفدـــل األول األنوـــتى الرئيســـيى لنو ـــدة ااالـــى الســنوا  امل ـــس بالســـنع األساســـيى والتنميـــى
ألثـــر االااهـــا  الـــيت شـــ د ا ســـويف الســـنع  ا  امل نيـــى بالســـنع األساســـيى. ويقـــده الفدـــل الثـــا  ولـــف

عنـــة املتغـــ ا  الرئيســـيى لالقتدـــا  ال نـــر يف البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع  ا  ألساســـيى مـــؤخر ا
 وس السياســاتيى الدائمــى بالنســبى لتنــل البنـــدان.ر األساســيى. وينقــر الفدــل الثالــع ال ــوء عنـــة الــد

 الفدل الرابع ةي ز ق ايا منتقاة  ا  أمهيى لنبندان املذ ورة. أما
  

التتدعم األساستتي المةتتدم متت  األوفيتتتاد إلتتى البلتتدان الناميتتة المعتمتتدة علتتى  -تولا  
 2015 عام السلع األساسية عي

 
ملوالـــنى التقنيـــد القـــد   2008 عـــاه أُنوـــئت الو ـــدة ااالـــى امل نيـــى بالســـنع األساســـيى يف -3

الـثال،، وهــر لألون تـا  بـدعم البنـدان الناميـى امل تمــدة عنـة السـنع األساسـيى يف ســيايف ر ـائز عمنـه 
البحع والتحنيـل، وبنـاء تواةـآل اءراء، والت ـاون التقـس. ويدـف هـذا الفدـل ب ـا األنوـتى الرئيسـيى 

عــن عمــل  يف هــذا الســياقا . وت ــم هــذذ املــذ رة م نومــا  أ ثــر تفدــيال   2015 عــاه لنو ــدة يف
 السنع األساسيى. الو دة وأنوتى األون تا  واملنتتا   ا  األمهيى لنبندان الناميى امل تمدة عنة

بالبحــع، ت ــد الو ــدة ااالــى امل نيــى بالســنع األساســيى التقريــرين التــالي   ــل  يت نــآل ةيمــاو  -4
  لــــــغار املــــــزارع  والتنميــــــى املســــــتدامى لنســــــنع 2015تقريــــــر الســــــنع األساســــــيى والتنميــــــى ســــــنت   

ام ما  ســتوس رةيــع . وأثبــت التقريــران اتســ2014األساســيى، و الــى االعتمــا  عنــة الســنع األساســيى 
ســيما بــالنظر  ىل األ ــدا، الدوليــى  وال ،ا  مـن األمهيــى مــن النا يــى السياســيى وعنــة لـ يد أوســع نتاقــ

 .  2015 عاه الرئيسيى املت نقى بالتنميى اليت ش دها

__________ 

 UNCTAD, 2012, The State of Commodity Dependence 2012 (New لالجمالل عنة تفس   امل لنمن تيى، انظر  (1) 

York and Geneva, United Nations publication). 
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تقريــــــر الســــــنع األساســــــيى وُوزعــــــت النتــــــائت األوليــــــى والتولــــــيا  السياســــــاتيى الرئيســــــيى مــــــن  -5
(. 1)انظـــر انجمـــار  2015 عـــاه املناســـبا  واالجتماعـــا  الرئيســـيى عنـــة امتـــدا يف  2015 والتنميـــى

و ــان التقريــر قــد أجمنــآل يف  جمــار الف اليــا  الــيت ينظم ــا األون تــا  عنــة هــام  املــؤ ر الــوزاري ال اشــر 
. وأ ـد  قـرارا  املـؤ ر 2015ملنظمى التتارة ال امليى الذي عقد يف نـ و  يف  ـانون األول/ يسـم  

ت نقــى باملنتتــا  الزراعيــى و م انيــى نفــا  القتــن  ىل األســوايف عنــة انرا ة السياســيى بوــ ن تولــيت  امل
. وباملثل، ةإن وا دة من الرسائل الرئيسيى لنتقرير، بو ن (2)من التوليا  السياساتيى الرئيسيى بالتقرير

اســـتدامى مــن النا يـــى  الــدور املر ــزي الـــذي ا ــن لدـــغار املــال  االضـــتالل بــه يف ختــى تنميـــى أ ثــر
البيئيــى، وجــد  لــدس يف ضــوء االتفــايف التــارتر الــذي يف التولــل  ليــه يف املــؤ ر ا ــا ي وال وــرين 

 . 2015لألجمراف يف اتفاقيى األمم املتحدة انجماريى بو ن تغ  املناخ يف  انون األول/ يسم  
 

  1اإلطار 
 2015تةر ر السلع األساسية والتنمية فشر 

. و انت ب ا النتائت املختـارة مـن التقريـر قـد 2015التقرير يف  انون األول/ يسم  أجمنآل  
يف توزي  ا يف السابآل عنة لنال السياسا  وو اال  التنميى الدوليـى ومؤسسـا  التمويـل ومنظمـا  
ى املزارع  وممثنر اجملتمع املد ، و لل يف  نقى عمل نظمت ا ش بى التتارة واألسـوايف  نظمـى األغذيـ

 الف اليــا  التاليــى يف ويف ،2014والزراعــى لألمــم املتحــدة، ُعقــد  يف رومــا يف توــرين األول/أ تــوبر 
  2015 عاه

اال تفــال بالــذ رس الســنويى ال اشــرة لوــرا ى القتــن بــ  االلــا  األورو  وأةريقيــا،  -1 
 اليت نظمت ا املفوضيى األوروبيى و  ومى بنن ) وتونو، بنن، آ ار/مارس(

 نقــى الدراســيى السياســاتيى الرةي ــى املســتوس لاللــا  األةريقــر لأل ــا، االقتدــا يى ا -2 
 )مابوتو، آ ار/مارس(

االجتمال املو   ب  الو اال  ملبا رة لدي الق اء عنة ايتول )ميالنو،  يتاليا،  -3 
  وز/يوليه(
ريــــى الزراعيــــى ا نقــــى الدراســــيى الرةي ــــى املســــتوس بوــــ ن اســــتثمارا  األعمــــال التتا -4 

بالوـــرا ى مـــع منظمـــا  املـــزارع  يف بنـــدان أةريقيـــا ومنتقـــيت البحـــر ال ـــاري  وا ـــي  اهلـــا  ، الـــيت 
 نظمت ا املفوضيى األوروبيى )ميالنو،  يتاليا، تورين األول/أ توبر(

املؤ ر انقنيمر بو ن ت زيز التتارة وسالسل القيمى الزراعيى عنة الد يد انقنيمـر  -5 
، الذي نظمته الورا ى ايتديدة من أجل تنميى أةريقيا وايتماعى االقتدا يى لدول وسـ  2025لسنى 

 أةريقيا، بدعم من املر ز التقس لنت اون الزراعر والريفر )ماالبو، تورين الثا /نوةم (
نـــاق  التقريـــر واعتمـــدذ ةريـــآل مؤلـــف مـــن اســـى ممثنـــ  عـــن اجملتمـــع املـــد  والقتـــال  ،ا  وأخـــ   
 .2015اجتمع يف جنيف، سويسرا، يف  انون األول/ يسم  اااص، 

  __________ 

   بالنسبى لنبندان الناميى امل تمدة عنة السنع األساسيى. ايناق  الفدل الرابع أمهيى هذذ القرار  (2) 
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وأ ــد  التائفــى املتنوعــى مـــن املؤسســا  وايت ــا  امل نيــى يف ميـــدان الســنع األساســيى الـــيت  -6
منـذ نوـرذ، عنـة وضـع التقريـر باعتبـارذ  2014تقرير  الـى االعتمـا  عنـة السـنع األساسـيى تو   ىل 

 .(3)املنوور املرج ر الذي يقده م نوما  حمدثى شامنى عن االعتما  عنة السنع األساسيى
و مــــا يف الســــنوا  الســــابقى، ســــامهت الو ــــدة ااالــــى امل نيــــى بالســــنع األساســــيى يف تقريــــر  -7

حـدة وتقريـر األمـ  ال ـاه لألمـم املتحـدة الدـا ر عـن األمـم املت ا الى والتوق ا  االقتدا يى يف ال ـامل
عــن االااهــا  والتوق ــا  ال امليــى املت نقــى بالســنع األساســيى. ويقــده التقريــران م نومــا  حمدثــى عــن 

 آخر التتورا  يف أسوايف السنع األساسيى. 
رقـى ال مـل الرةي ـى املسـتوس ، والل األون تـا  تقـد  الـدعم املوضـوعر لف2015 عاه وجموال -8
ومبــا رة لـــدي الق ــاء عنـــة ايتــول لألمـــ  ال ــاه لألمـــم  يــى بــاألمن الغـــذائر والتغــذوي يف ال ـــاملامل ن

 يف أعقــاأ أزمــى الغــذاء، ووضــ ت  جمــار عمــل شــامال   2008 عــاه املتحــدة. وأُنوــئت ةرقــى ال مــل يف
يســــتند  ىل نــــت ثنــــائر املســــار، يســــ ة  ىل لقيــــآل اســــتتابا  مت ــــاةرة تنــــ  اال تياجــــا  الفوريــــى 

فئـــا  الســـ انيى ال ـــ يف، ويســـت دف بانضـــاةى  ىل  لـــل بنـــاء املرونـــى عنـــة املـــدس التويـــل لـــدس لن
ســــيايف األمهيــــى ااالــــى هلــــدف املرونــــى، توــــار  الو ــــدة ااالــــى امل نيــــى بالســــنع  ويف تنــــل الفئــــا .

ااـــاص  بـــا رة لـــدي الق ـــاء عنـــة ايتـــول   فالـــى االســـتدامى  3األساســـيى يف رئاســـى الفريـــآل ال امـــل 
يــــع الــــنظم الغذائيــــى، بالت ــــاون الوثيــــآل مــــع شــــ بى التتــــارة الدوليــــى والســــنع األساســــيى. وُوضــــ ت يتم

 .  2015 عاه الديغى الن ائيى االلى  ل مسامها  الفريآل ال امل يف
ببنــاء تواةــآل اءراء، نظمــت الو ــدة ااالــى امل نيــى بالســنع األساســيى اجتمــاع   يت نــآل ةيمـاو  -9

جتمــــال ااــــ اء املت ــــد  الســــنوا  امل ــــس بالســــنع األساســــيى الســــاب ى الرئيســــي  يف جنيــــف، الــــدورة 
واملنتــدس ال ــاملر الســا س لنســنع األساســيى. ولحــت أوجــه التــلزر بــ  االجتمــاع  لنخــ اء  والتنميــى

ولـــنال السياســـا   ناقوـــى آخـــر املســـتتدا  يف أســـوايف الســـنع األساســـيى وتبـــا ل ااـــ ا  القتريـــى 
يف مواج ــى تقنــع أســ ار الســنع األساســيى عنــة الدــ د الــوجمس وانقنيمــر عــن خيــارا  السياســا  
 امل امل الرئيسيى لنمنتدس.  2والدو . وي ز انجمار 

__________ 

آأ/أغســتس سنســـنى مــن ااـــرائ  الـــيت  12يف ( The Economist) اني ونوميســـتعنــة ســـبيل املثــال، نوـــر   نــى  (3) 
ــــــر (، http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/08/commodity-dependency  انظــــــر) تســــــتند  ىل التقري

ــــــــ ز 29ويف    انظــــــــر) األساســــــــيى يف لنيــــــــل لســــــــويف الســــــــنع( Reuters) أينول/ســــــــبتم ، أشــــــــار   ليــــــــه و الــــــــى روي
http://www.reuters.com/article/commodities-prices-supercycle-kemp-idUSL5N11Z2RD20150929.) 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/08/commodity-dependency
http://www.reuters.com/article/commodities-prices-supercycle-kemp-idUSL5N11Z2RD20150929
http://www.reuters.com/article/commodities-prices-supercycle-kemp-idUSL5N11Z2RD20150929
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  2اإلطار 

 المنتدى العالمي للسلع األساسية: الخيارات السياساتية للتنمية الةاومة على السلع األساسية
 ن املنتــدس ال ــاملر الســنوي لنســنع األساســيى، الــذي تنظمــه الو ــدة ااالــى امل نيــى بالســنع  

األساسـيى، ي ـد ة اليــى  انيـى عامــى اـذأ املوــار   عـ   امـل سنســنى القيمـى لنســنع األساسـيى مــن 
اعد أجـــل النقـــاا  ـــول املواضـــيع انمنائيـــى التوجـــه والبالغـــى األمهيـــى املتدـــنى بالســـنع األساســـيى. ويســـ

املنتــدس عنــة تــ جم  املناقوــا  السياســاتيى الدوليــى عــن الســنع األساســيى وق ــايا التنميــى. ومــن بــ  
 جنازاتـــه الرئيســـيى جذبـــه لوـــر ا  القتـــال ااـــاص الـــيت توـــار  يف املناقوـــا  بوـــ ن  يفيـــى مواج ـــى 

 التحديا  انمنائيى يف االقتدا ا  القائمى عنة السنع األساسيى. 
تــدس الســا س هــو رالتتــارة يف الســنع األساســيى  التحــديا  والفــرصر. و ــان موضــول املن 

 ومشنـــــت املواضـــــيع الـــــيت جـــــر  مناقوـــــت ا آثـــــار التحـــــوال  اهلامـــــى يف أســـــوايف الســـــنع األساســـــيى يف
بالنســبى لنبنــدان الناميــى الغنيــى بــاملوار ، و ــذلل  -ســيما اافــاع أســ ار الــنف   وال - 2014 عــاه

 نسنى القيمى ااالى بالسنع األساسيى. أللحاأ املدنحى اءخرين يف س
وتوــمل انجنــازا  الرئيســيى لنمنتــدس عنــة مــدس الســنوا  الــ ويت ل ــرورة  عــا ة االلتــزاه  

عنــة نتــايف واســع بالتنميــى الزراعيــى والريفيــى، والتوالــل مــع شــر ا  اــارة الســنع األساســيى نعــا ة 
ـــــدان الناميـــــى، مـــــ ـــــى يف البن ن امل ـــــامال   ا  ال فـــــاءة  ىل ال القـــــا  التف ـــــ  يف ممارســـــا ا التتاري

املندفى، و نواء ةريآل عامل م ـس  و مـى السـنع األساسـيى بتولـيى مـن املنتـدس الرابـع،  يـع ُ نـف 
 بوضع توليا  لتحس  الوفاةيى واملساءلى يف سنسنى القيمى ااالى بالسنع األساسيى. 

  املواضع
لنتفـاوع بوـ ن ، است اف األون تا  مـؤ ر األمـم املتحـدة 2015ويف تورين األول/أ توبر  -10

. وأ س املــؤ ر  ىل النتــا  يف 2005 ل ــاه اتفــايف تنــف االتفــايف الــدو  لزيــت الزيتــون وزيتــون املائــدة
تـا  . واست ـاف األون 2017اعتما  اتفايف جديد يتوقع أن يدخل  يز النفا  يف  انون الثا /ينـاير 

ى، وهـــو اجتمـــال ملنتـــدس ا  ـــومر الـــدو  امل ـــس بالت ـــدين وامل ـــا ن والفنـــزا  والتنميـــى املســـتداماا  أي ـــ
ســنوي ي ــزز ا ــوار بــ    ومــا  الــدول األع ــاء وشــر ا  الت ــدين والرابتــا  ااالــى  ــذا اجملــال، 

  دنيى.وي دف  ىل تنسيآل ال مل يف  ال ت زيز ان ارة الرشيدة يف قتال املوار  امل
وســاعد  الو ــدة ااالــى امل نيــى بالســنع األساســيى عنــة عقــد الــدورة الســاب ى عوــرة ملــؤ ر  -11

. 2015وم ــرع الــنف  والغــاز واملنــاجم يف أةريقيــا، الــذي عقــد يف اارجمــوه يف توــرين الثــا /نوةم  
املــــؤ ر  و ــــان موضــــول املــــؤ ر هــــو تــــوة  ةــــرص ال مــــل املســــتدامى. ومثــــل الف اليــــا  الســــابقى، شــــ د

يف  لــل وزراء وممثنــون  بــار مــن القتــال ااــاص،   ــا مــن موــار ى لــنال السياســا ، ا  مســتوس رةي ــ
  يع ناقووا التحديا  ا د ة املت نقى بالدناعا  االستخراجيى. 

باملســــاعدة التقنيــــى، اــــري الو ــــدة ااالــــى امل نيــــى بالســــنع األساســــيى أنوــــتى  يت نــــآل ةيمــــاو  -12
ت زيـــــز قـــــدرا  البنـــــدان الناميـــــى امل تمـــــدة عنـــــة الســـــنع األساســـــيى يف  ـــــال لـــــنع  ا  تســـــت دف غالبـــــ
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(. 3السياســا . ويــري تنفيــذ موـــرول يف البنــدان املنتتــى لنم ــا ن يف وســـ  أةريقيــا )انظــر انجمـــار 
تنفيـذ موـرول آخـر مت ـد  الـدول، ي ـدف  ىل ت زيـز القـدرة عنـة  2016 عـاه ومن املقرر أن يبدأ يف
السـويف املوـ  ى لوـريف ن اسـتخداه املنتتـا  ايتانبيـى لنقتـن يف الـدول األع ـاء بلقيآل امل اسـع مـ

 .أةريقيا وايتنوأ األةريقر
  

التطتتتتورات األ يتتتترة عتتتتي تستتتتواو الستتتتلع األساستتتتية وا ثتتتتار علتتتتى  تتتتعيد  -اا ثافي 
 القتااد اليلي بالنسبة للبلدان النامية المعتمدة على السلع األساسية

  
 الرويسية للسووالتجادات  -1 

 
شـــ د  الســـنوا  األخـــ ة تتـــورين رئيســـي  يف أســـوايف الســـنع األساســـيى  ـــثال يف اافـــاع  -13

يــزاالن يف مســتويا  أعنــة مــن مثيال ــا  ال  ــا  يف األســ ار وتراجــع يف تقنبــا  األســ ار  ول ن مــا
أسـ ار  ، ةقـد شـ د 1يُظ ـر الوـ ل  و مـا .2011-2004قبل جمفرة السـنع األساسـيى يف الفـ ة 

مــن  -،  يــع بــدأ تراجــع ســريع 2011 عــاه يف ا  منــذ بنوغ ــا أوج ــ ا   بــ   ا  الســنع األساســيى اافاضــ
يف املائــــــى يف الفــــــ ة بــــــ   52يف أســــــ ار الــــــنف  الــــــيت ااف ــــــت بنســــــبى  - 2014 عــــــاه منتدــــــف

 . وباملقارنــــى، ااف ــــت أســــ ار الفنــــزا  بنســــبى 2015و ــــانون الثا /ينــــاير  2014آأ/أغســــتس 
يف املائـــى عنـــة مـــدس نفـــس الفـــ ة. واتســـمت أســـ ار الغـــذاء واملنتتـــا  الزراعيـــى ااـــاه  رونـــى  12.8

 .  (4)يف املائى عنة التوا  8.3-و 7.5-أ  ،  يع ااف ت األس ار بنسبى 
 

  1الو ل   
 2015-2009المؤشرات الش ر ة ألسعار السلع األساسية، 

 

  ىل بيانــــــا    دــــــاءا  األون تــــــا ، املتا ــــــى يف املوقــــــع التــــــا   ا   ســــــابا  أمانــــــى األون تــــــا  اســــــتنا  املددر 
http://unctadstat/EN/Index.html. 

 2000 = 100 منحوظى 
__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.2/33  لالجمالل عنة املزيد من التفاليل بو ن اااها  السويف، انظر (4) 
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ارتـــب  ال اجـــع يف أســـ ار الســـنع األساســـيى باافـــاع نســـ  يف تقنـــع األســـ ار ب ـــد زيـــا ة   -14
 بــ ة خــالل جمفــرة الســنع األساســيى. ة نــة ســبيل املثــال، ارتفــع متوســ  التقنــع يف مؤشــر األون تــا  

 ىل  2003يف املائــــــى يف الفــــــ ة مــــــن  وز/يوليــــــه  3.6 ىل ألســــــ ار الســــــنع األساســــــيى غــــــ  النفتيــــــى 
، مث اافــا 2002-1991يف املائـى يف الفــ ة  2، و لــل مــن مسـتوس أقــل مــن 2011آ ار/مـارس 

وا ـــن  .2015 ىل نيســـان/أبريل  2011يف الفـــ ة مـــن  ـــانون الثا /ينـــاير  ا  يف املائـــى تقريبـــ 2.3 ىل 
 .  2نع األساسيى ا د ة، عنة النحو املب  يف الو ل مال ظى من  مماثل بو ن ال ديد من الس

 
  2الو ل   

 متوسط التةلب مةاس كافحرا  معياري للتايرات عي األسعار الش ر ة لسلع تساسية مختارة
 )نسبى مئويى(

 

 
 
 

 JD Nkurunziza and K Tsowou, forthcoming, Volatility in global commodities markets and املددر 

implications for diversification policies, International Journal of Emerging Markets. 

 ــان هــذا االن  ــاس يف ااــاذ أســ ار الســنع األساســيى اثــل نايــى   ا    ــا ومــن الدــ ع التنبــؤ -15
الـــدورة ال ـــ س لنســـنع األساســـيى. وهنـــا  عـــد  مـــن ال وامـــل اهلي نيـــى الـــيت قـــد ت  ـــس هـــذا االاـــاذ، 
من ــا ايتغراةيــى السياســيى والتغــ ا  يف بيئــى االقتدــا  ال نــر ال امليــى وال ــغ  الــداغرايف ونــدرة املــوار  

ســـيما   ا ارتف ـــت  وال يـــى. وباملثـــل، ةـــإن تقنـــع األســـ ار ا ـــن أن يرتـــد مـــرة أخـــرس،والظـــروف املناخ
األســـ ار ب ـــد اافاضـــ ا. وا ـــن ألمولـــى الســـنع األساســـيى ولـــدما  ال ـــرع غـــ  املتوق ـــى، وخالـــى 

زيـا ة امل ـاربى املاليـى يف أسـوايف السـنع األساسـيى، مـع عـن بسبع أمنـا  التقـس املتذبذبـى، أن تسـفر 
  األس ار والتقنبا .االرتفال يف

ةول  شاي قددير قمح زنل
 لويا

خاه  رلاص  رة ني ل أرز متا 
 ا ديد

سنع  ألومنيوه  م البقر  ا او حناس  هع
أساسيى 
غ  
 نفتيى

 

 شبا /ة اير 
نيسان/أبريل  - 1980

2015 

 انون الثا /يناير  
 انون   - 1980
 1990األول/ يسم  

 انون الثا /يناير  
 انون   - 1991
 2002األول/ يسم  

 انون الثا /يناير  
 انون   - 2003
 2010األول/ يسم  

 انون الثا /يناير  
نيسان/أبريل  - 2011

2015 
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وقد أثر  اااها  السويف ا اليى بو ل  ب  عنـة  يـرا ا  الدـا را  ل بـار مدـدري السـنع  -16
األساســيى، مــع وجــو  تــ ث  مباشــر عنــة توق ــا  النمــو ال نيــى. وبينمــا  ــان أ اء البنــدان الناميــى امل تمــدة 

مــن نا يــى النمــو  2009-2003فــ ة عنــة الســنع األساســيى أة ــل مــن البنــدان الناميــى األخــرس يف ال
االقتدــا ي، ةإنــه يقــل اءن مقارنــى بالبنــدان الناميــى األخــرس،  يــع ت ــو  البنــدان الناميــى امل تمــدة عنــة 

تـــزال م ظـــم  وال .3الســـنع األساســـيى  ىل أمنـــا  منوهـــا التارتيـــى األ و، عنـــة النحـــو الـــوار  يف الوـــ ل 
ي ـس  ممـا اسـيى مدـدرة ومسـتور ة لنسـنع األساسـيى عنـة السـواء،البندان الناميى امل تمدة عنة السـنع األس

ا  أن أثــر م ــدال  التبــا ل التتــاري الــذي  فــزذ ان  ــاس ااــاذ أســ ار الســنع األساســيى ر ــا عــو ع جزئيــ
خسائر الرةاذ النااى عن االافاع يف  يرا ا  لـا را ا. ة نـة سـبيل املثـال، وب ـد لـدمى أسـ ار الـنف  

دويف النقد الـدو  بقـدر  بـ  مـن توق اتـه لننمـو يف م ظـم البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة األخ ة، قنل لن
، أشـــار الدـــندويف  ىل أن رأثـــر اافـــاع ســـ ر الـــنف  2015 ـــانون الثا /ينـــاير  ويف الســـنع األساســـيى.

أ ثـر  أن ي ـونا  وغ ذ من السنع األساسيى عنة م دال  التبا ل التتاري والدخول ا قيقيى يتوقع  الي
، أشار الدـندويف  ىل أن البنـدان 2015تورين األول/أ توبر  ويف .(5)سنبيى عنة النمو املتوس  األجلر

لتوق ــا  النمــو يف األجــل املتوســ  بنقتـــى ا  الناميــى امل تمــدة عنــة الســنع األساســيى قــد شـــ د   في ــ
 .(6)2012 عاه يف متوس  توق ا  النمو لنسنوا  اامس املقبنى منذا  مئويى وا دة تقريب

  3الو ل   
النمتو القتاتتادي عتتي البلتتدان الناميتة المعتمتتدة علتتى الستتلع األساستية وتلتتك  يتتر المعتمتتدة 

   2014-1990علي ا بالةيم الحةيةية، 
 )بالنسبى املئويى(

 

  ىل البيانا  الوار ة من   داءا  األون تا . ا   سابا  أمانى األون تا  استنا  املددر 
__________ 

 متـــــــــــا  عنــــــــــة املوقـــــــــــع التـــــــــــا  ، مســـــــــــتتدا  آةـــــــــــايف االقتدــــــــــا  ال ـــــــــــاملر، 2015لــــــــــندويف النقـــــــــــد الــــــــــدو ،  (5) 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115.pdf  ــــــــــــــانون   20)يف االجمــــــــــــــالل عنيــــــــــــــه يف 
 .(2016الثا /يناير 

  الت يــف مــع أســ ار الســنع 2015االقتدــا  ال ــاملر، توــرين األول/أ تــوبر آةــايف ، 2015لــندويف النقــد الــدو ،  (6) 
 .  األوليى املنخف ى )واشنتن ال المى(

 األساسيى_____البندان الناميى امل تمدة عنة السنع   _ _ _البندان الناميى غ  امل تمدة عنة السنع األساسيى 
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و يـــع  ن   ومـــا  م ظـــم البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى ت تمـــد عنـــة  -17
ــــوازن يف ميزانيا ــــا، ةــــإن ان  ــــاس االاــــاذ يف أســــوايف  ــــآل الت ــــرا ا  الســــنع األساســــيى لتحقي الســــنع  ي

يف البنــدان األةريقيــى الناميــى امل تمــدة عنــة  ،األساســيى  ــان لــه أثــر  بــ  عنــة املاليــا  ال امــى. ةمــثال  
يف املائـى مـن النـاتت ا نـر انمجـا   26.1السنع األساسيى، ااف ـت انيـرا ا  ال امـى مـن متوسـ  

يف املائــــى  21.2 ىل ، 2008 عــــاه ، قبــــل األزمــــى االقتدــــا يى يف2007و 2004بــــ   مــــا يف الفــــ ة
. ونتيتـــى لـــذلل، شـــ د  تنـــل البنـــدان 2014و 2011مـــن النـــاتت ا نـــر انمجـــا  يف الفـــ ة بـــ  

يف املائـى مــن النــاتت  3.6يف متوســ  أرلـدة ميزانيا ــا األوليــى بـ  الف تــ ، مـن ةــائا نســبته  ا  تـدهور 
 انمجا .يف املائى من الناتت ا نر  1.8ا نر انمجا   ىل عتز نسبته 

ويتســبع ااــاذ أســ ار الســنع األساســيى  ىل االافــاع يف انضــرار عنــة حنــو خــاص بالــدول  -18
عـــن جمريـــآل  ،تتوقـــع   وما ـــا التحـــول ال  ســـر يف اااهـــا  أســـ ار هـــذذ الســـنع، مـــثال   مل الـــيت ر ـــا

مـــن ا فـــال عنـــة ت ـــاليف  نتاج ـــا يف مســـتوس تناةســـر و  ارة التـــدةقا  انضـــاةيى مـــن انيـــرا ا  
خــــالل لــــندويف لنتثبيـــــت. وقــــد اضـــــتر  بنــــدان مثــــل أنغـــــوال وال ــــرايف ونيت يـــــا ومج وريــــى ةنـــــزويال 
البوليفاريـــى، الـــيت ت تمـــد ميزانيا ـــا بوـــدة عنـــة ال ائـــدا  مـــن لـــا را  الـــنف ،  ىل اعتمـــا  ميزانيـــا  

ن أســ ار مقارنــى بالســنوا  الســابقى. واســتند  تقــديرا  امليزانيــا   ىل مســتوس مرتفــع مــ ا  أ ثــر تقييــد
 ســبآل مــن ميزانيــا . مــا بــ  الت نفــى والــربح، أي املســتويا  املتنوبــى ملوازنــى الــنف  الــيت لقــآل ت ــا ال  

مج وريــى  يــران انســالميى ومج وريــى ةنــزويال البوليفاريــى، عنــة ســبيل املثــال، بنغــت أســ ار الت ــا ل  ويف
  ـــــــ    ـــــــاي  ا  مرتف ـــــــ عنـــــــة التـــــــوا . وي ـــــــد هـــــــذا املســـــــتوس ا   والر  160و 130لن ميـــــــل  ـــــــوا  

 والرا  قبــــل أن يبــــدأ  110 والر و 100، عنــــدما تــــراو  متوســــ  ســــ ر الــــنف  بــــ  2014 عــــاه
 نـــــــــول  ا  تقريبـــــــــ ا   والر  54قــــــــدرذ  ا  ، ليبنـــــــــ  متوســـــــــت2014االافــــــــاع ال بـــــــــ  يف  زيران/يونيــــــــه 

األجنبيــــى البنــــدان الــــيت  ونــــت ا تياجميــــا   بــــ ة مــــن ال منــــى  ا  . وتــــ ثر  أي ــــ2015 زيران/يونيــــه 
خـــالل جمفـــرة الســــنع األساســـيى. ةقـــد ســــحبت املمن ـــى ال ربيــــى الســـ و يى، عنـــة ســــبيل املثـــال، مــــن 

، وخف ــــت مــــن 2015 عـــاه ا تياجميا ـــا ال بــــ ة مـــن ال منــــى األجنبيــــى لتغتيـــى نقــــ  يف املــــوار  يف
 ب ا االستثمارا  وأوجه اننفايف غ  ال روريى.

ى عــن زيــا ة مفاجئــى يف الــديون ال امــى وت ــاليف وقــد يســفر اافــاع أســ ار الســنع األساســي -19
التمويل،  يع تق ع ا  ومـا  لسـد الفتـوة النامجـى عـن خسـارة عائـدا  الدـا را  وانيـرا ا  

شــ د  ت ــاليف خدمــى الــدين ال ــاه زيــا ة  بــ ة ب ــد اافــاع أســ ار  ،نيت يــا مــثال   ويف .(7)ال امــى
ـــــــدي ـــــــل ت ـــــــاليف خدمـــــــى ال ـــــــنف ، لدرجـــــــى توقـــــــع أن  ث ـــــــى مـــــــن اننفـــــــايف ال ـــــــاه يف 26ن ال  يف املائ

__________ 

، ممـا أثـار أزمـى الـديون يف 1979-1977وقد  د، هذا السيناريو ب ـد الدـدمى امل ـا ة لنسـنع األساسـيى يف الفـ ة  (7) 
 الثمانينيا .
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عــن  لــل، ةــإن الدــ وبا  الــيت تواجــه البنــدان الناميــى امل تمــدة عنــة الســنع  . وة ــال  (8)2015 عــاه
األساسـيى يف لقيـآل التـوازن  يزانيا ـا ال امـى قـد تزايـد  بسـبع ضـ ف ال مـال  الوجمنيـى الـيت عانــت 

، شـــ د  ال مــــال  يف 2015-2014لفـــ ة ا ويف مـــن  ـــاال  التـــدهور يف ا ســــابا  ااارجيـــى.
مـــن أ ـــ   ـــاال  االافـــاع يف  ا  ال ديـــد مـــن البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى ب  ـــ

قيمت ـــا أمـــاه  والر الواليـــا  املتحـــدة يف عـــدة ســـنوا ، ومن ـــا ال واشـــا الـــزام ، وال ـــوانزا األنغـــو ، 
 وقــــت الــــذي ااف ــــت ةيــــه عائــــدا  الدــــا را ،والريــــال ال ازينــــر. وزا   ت نفــــى الــــوار ا  يف ال

عمآل من أوجه ال تـز يف امليـزان التتـاري وامليزانيـى بتنـل البنـدان. وب ـا البنـدان الـيت  ـول عتـز  مما
ميزانيا ـا مـن خـالل االقــ اع ااـارجر يف ظـروف التبـاجمؤ االقتدــا ي، مثـل أنغـوال ونيت يـا وزامبيــا، 

قـدرة عنـة لمـل الـديون، ومـن مث اتـر التخنـف عـن الـدةع قد تدبح عرضى ملخاجمر ال منى وعده ال
يف األجــل القدــ ، ةيُتوقــع أن تــؤ ي املديونيــى ال اليــى  ىل تــدهور  أمــا يف األجــل املتوســ   ىل التويــل.

 .(9)املخاجمر السيا يى وايتدارة االئتمانيى هلذذ البندان
  

 الطبيعيةالتحد ات المتيررة عي إدارة اإل رادات م  الموارد  -2 
 
مـــن التحـــديا  يف البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة  ا  تثـــ    ارة انيـــرا ا  مـــن املـــوار  التبي يـــى عـــد  -20

عنة السنع األساسيى، وهـر تت نـآل بدـ وبى لدـيل ال ـرائع عنـة السـنع األساسـيى واسـتخداه تنـل 
نر، يـــؤ ي  ىل ســـيما مـــن خـــالل آليـــا  التســـ   التحـــوي وال انيـــرا ا  ب فـــاءة. ةـــالت رأ ال ـــري ،

لــــ وبا  يف مجــــع تنــــل انيــــرا ا . ونتيتــــى لتنــــل ال تيبــــا  ااالــــى باملاليــــى ال امــــى، ةــــإن هيئــــا  
ال رائع يف البندان الناميى امل تمدة عنة السـنع األساسـيى تواجـه مسـائل تقنيـى هامـى، مثـل اسـتخداه 

أنســع ســ ر م ــروع. اتفاقــا  تــاريت التســ   الــيت يبــدو وأنــا   ــن  اة ــر ال ــرائع مــن اعتمــا  
وباملثـل، ةـإن   خـال ت ـديال  عنـة األسـ ار امل روضـى عـن جمريـآل ةـرع رسـوه مدـتن ى عنـة  اة ــر 
ال ـرائع يف البنــدان املنتتـى لنســنع األساسـيى مــن خـالل  يانــا  أخـرس  اخــل  موعـى مــا، و خــول 

ســـــنى تتســـــم باافـــــاع ال ـــــرائع يف سن أو ضـــــرائع ةي ـــــا ال  يانـــــا  موجـــــو ة يف واليـــــا  ق ـــــائيى
انمـــدا ، يوجـــدان مســـائل يدـــ ع عنـــة هيئـــا  ال ـــرائع يف البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع 

 .(10)األساسيى م ايتت ا

__________ 

 (8) PricewaterhouseCoopers, 2015, Nigeria’s 2015 budget: Fiscal and macroeconomic analyses,  متـــا  عنـــة املوقـــع
 ـــــــــــانون   20)يف االجمـــــــــــالل عنيـــــــــــه يف  http://www.pwc.com/ng/en/assets/pdf/nigerias-2015-budget.pdf  التــــــــــا 

 (.2016الثا /يناير 

 (.E.16.II.C.2)نيويور ، رقم املبيع  2016ل اه ا الى والتوق ا  االقتدا يى يف ال امل ، 2016األمم املتحدة،  (9) 

 (10) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2015, Action plan on base erosion and 

profit shifting action 10: Transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions, قـــــع ، متـــــا  عنـــــة املو
-http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-cross-border-commodity التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

transactions.htm (.2016 انون الثا /يناير   20نيه يف )يف االجمالل ع 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-cross-border-commodity-transactions.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-cross-border-commodity-transactions.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/discussion-draft-action-10-cross-border-commodity-transactions.htm
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لنغايــــى وا ــــن أن يســــفر عــــن  ا  وي ــــد التخدــــي  األمثــــل هلــــذذ انيــــرا ا  يف امليزانيــــى لــــ ب -21
  مـن السـنع األساسـيى خـالل تسـتخده انيـرا ا مـا ا  . و ثـ  (11)أنوتى ري يى ونزال وتوترا  اجتماعيـى

التفــرا  يف تنــل الســنع مــن أجــل مرا مــى األلــول املاليــى يف القتــاع  ال ــاه وااــاص. ور ــا ت ــون 
املــرتب   (12)هــذذ املمارســى مفيــدة يف التحــو  مــن تقنبــا  األســ ار وا ــد مــن  ــاجمر املــرع اهلولنــدي

 غــ  مــربح يف رأس املــال الثابــتبالتــدةقا  ال ــخمى مــن انيــرا ا ، ول ن ــا تنتــوي عنــة اســتثمار 
 اننفايف عنة الدحى والت نيم، وهر أمور أساسيى لنتنميى. أو
وال تــزال لــديا  ت بئــى املــوار  ا نيــى ألغــراع التنميــى املتوســتى  ىل التوينــى األجــل  بــ ة يف  -22

بزيـا ة  نفاق ـا عنـة  عـاه تقـم بوجـه مل ال ديد من البندان الناميى امل تمدة عنة السنع األساسـيى، الـيت
تقييمــــه لنمؤسســـا  والسياســـا  القتريــــى، يـــ ز البنــــل  ويف ااـــدما  االجتماعيـــى بالقــــدر ال ـــايف.

الــدو  أن جــو ة سياســا  ان مــاىل االجتمــاعر وال دالــى االجتماعيــى تــنخفا يف البنــدان األةريقيــى 
تـــزال الزيـــا ا  يف  وال ر .او جنـــوأ الدـــحراء ال ـــ س الغنيـــى بـــاملوار  عن ـــا يف نظ  ـــا غـــ  الغنيـــى بـــامل

اننفـــــايف ال ـــــاه عنـــــة الدـــــحى والت نـــــيم بتيئـــــى ومتفاوتـــــى يف البنـــــدان الناميـــــى امل تمـــــدة عنـــــة الســـــنع 
ارتف ــت نســبى اننفــايف  ،بالغــى يف  ــال ا ــد مــن الفقــر. ةفــر أنغــوال مــثال   ا  يــ   آثــار  ممــا األساســيى،

، 2000 عـــاه يف املائـــى عنـــة التـــوا  يف 5.3يف املائـــى و 2.9ال ـــاه املخدـــ  لندـــحى والت نـــيم مـــن 
ــــى و 6.3 ىل  ــــوا  يف 8.7يف املائ ــــى عنــــة الت تــــزال  ال . ول ــــن هــــذذ املســــتويا 2010 عــــاه يف املائ

ملؤشــرا  البنــل الــدو ،  رســت  ا  منخف ــى مقارنــى   ظــم البنــدان الناميــى. ة نــة ســبيل املثــال، ووةقــ
يف املائـــى مـــن  مـــول اننفـــايف ال ـــاه  9.7ته نســـب مـــا ،2010 عـــاه  متموعـــى، يف ا  أقـــل البنـــدان منـــو 

 لندحى.
ويف أةريقيــا، ةــإن النمــو القــوي الــذي شــ دته البنــدان عنــة مــدس ال قــد املاضــر يقــدر ب نــه   -23

يف الغالـــع باألســـ ار املرتف ـــى لندـــا را  مـــن الســـنع األساســـيى األوليـــى. ونتيتـــى هلـــذذ  ا   ـــان مـــدةوع
 والر يف اليـــوه  1.9ن لـــت خـــ  الفقـــر املتمثـــل يف التفـــرة االقتدـــا يى، اافـــا م ـــدل مـــن ي يوـــو 

يف املائـى  25.4( يف أةريقيـا جنـوأ الدـحراء ال ـ س بنسـبى 2011 ل ـاه )وةآل ت ـا ل القـوة الوـرائيى
ـــى( يف الفـــ ة بـــ  عـــامر  42.7يف املائـــى  ىل  57.1بـــالقيم النســـبيى )مـــن  . 2012و 2002يف املائ

 54يف املائــى و 57.6د اافــا هــذا امل ــدل بنســبى ومــع  لــل،  ــان أ اء منــاجمآل أخــرس أة ــل  ةقــ
 تقريـر األهـداف انمنائيـى لأللفيـى. وقـد   ـر (13)يف املائى عنة التوا  يف أمري ـا الالتينيـى وجنـو  آسـيا

أن  الـــى الفقـــر قــد ســـاء  يف البنـــدان الناميــى التاليـــى امل تمـــدة عنــة الســـنع األساســـيى   2015 ل ــاه
__________ 

 (11) P Collier and A Hoeffler, 2005, Resource rents, governance and conflict, Journal of Conflict Resolution, 

49(4):625-633. 

ار  جمـــر ي قـــد دـــد، عنـــدما توجـــد جمفـــرة يف  يـــرا ا  الدـــا را ، وال ســـيما مـــن املـــو يـــدل هـــذا املدـــتنح عنـــة أثـــر  (12) 
التبي يــى، ممــا قــد يــؤ ي  ىل ارتفــال قيمــى أســ ار الدــرف وخســارة يف تناةســيى الدــناعا  ا نيــى، ممــا ي ــويف بــدورذ مــن 

 االستثمار وتوة  ةرص ال مل.

 (13) World Bank, 2015, PovcalNet ، متا  عنة املوقع التا  http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/. 
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. (14)و ينيــــا ومدغوــــقر ونيت يــــا  يفــــوار  ــــو بيســــاو و  -وزامبيــــا وغينيــــا مج وريــــى أةريقيــــا الوســــتة 
 ـدف خفـا نسـبى مـن ي ـانون ايتـول  ىل الندـف، ُلـنفت توـا  والغـابون بـ   يت نـآل ةيمـاوباملثل، 

 .ا  هاموي ا  الدول اليت  ققت تقدم
 ،يـــى. مـــثال  يف املؤشـــرا  األخـــرس ااالـــى باألهـــداف انمنائيـــى لأللف ا  وتتفـــاو  النتـــائت أي ـــ -24
رالـــيت يقـــدر أنـــا مســـؤولى عـــن أ ثـــر  ا  بنـــد 20  مـــن بـــ  ال 18بوةيـــا  األجمفـــال، ةـــإن  يت نـــآل ةيمـــا
  2015 عـــاه يف املائـــى مـــن  ـــاال   نقـــا   يـــاة األجمفـــال  ون ااامســـى مـــن ال مـــرر  نـــول 92 مـــن

. وُسـتل (15) أةريقيـى وم ظم ـا  ـان مـن البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع األساسـيى ا   انت بندان
 لقآل اهلدف. مل أعنة مستوس من التقده يف نيت يا، رغم أنا

  
  اار المالك واألم  الاياوي وتناعسية الاادرات -3 

 
ي ــ ف التقريــر  و   عنــة لــغار املنتتــ . 2015 ل ــاه تقريــر الســنع األساســيى والتنميــىير ــز  -25

ةيمــــــا بــــــ  البنــــــدان واملنــــــاجمآل والســــــياقا  بــــــ ن عتبــــــى ا تــــــم بالنســــــبى لنمزرعــــــى الدــــــغ ة تتفــــــاو  
أقـل. ويوـد   أو االقتدـا يى، ةإنـه ير ـز عنـة املـزارل الـيت تدـل مسـا ت ا  ىل ه تـارين - االجتماعيى

يف املائـى مـن  مـول  12عنـة   ال يسـيترون ال التقريـر عنـة أمهيـى لـغار املـال  لألمـن الغـذائر، ة ـم
يف املائــى مــن الغــذاء يف ال ــامل، مــن نا يــى القيمــى.  80األراضــر الزراعيــى ول ــن م ينتتــون أ ثــر مــن 

يفدــل التقريــر، ت ــا  منــذ عقــو  عديــدة مــن انمهــال عنــة مســتوس السياســا .   مــا  ول ــن الزراعــى،
ــــى امل تمــــدة عنــــة الســــنع  ــــى الزراعيــــى يف أةقــــر البنــــدان النامي ونتيتــــى لــــذلل، ةــــإن م اســــع اننتاجي

تــزال غــ   اةيــى لتحقيــآل التحــول الزراعــر. ومــع  ال دــحراء،ســيما يف أةريقيــا جنــوأ ال وال األساســيى،
، ةــــإن   لويــــل االقتدــــا ا  الريفيــــى2015 ا  تقريــــر أقــــل البنــــدان منــــو  لــــل، وعنــــة النحــــو الــــوار  يف 
بالنســبى لنقفــزة ال ميــى يف م ــدل التقــده املتنــوأر  ــ  لقــآل أقــل  ا  التحــول الريفــر رســي ون حموريــ

 ستدامى.أهداف التنميى امل ا  البندان منو 
يقــده أ لــى جديــدة عنــة  2015تقريــر الســنع األساســيى والتنميــى بانضــاةى  ىل  لــل، ةــإن  -26

يـزال  ال ي ز أنـه عنـة الـرغم مـن أن هـذا الت امـل     رجى ت امل لغار املال  يف االقتدا  ال املر،
ةــــإن لــــغار املــــال  م رضــــون لندــــدما  الســــنبيى يف األســــوايف الدوليــــى لنســــنع األساســــيى.  ،ا  حمــــدو 

ويوـــ  التقريـــر  ىل ضـــرورة لســـ  تنســـيآل السياســـا  والت  ـــدا  وانجـــراءا  عنـــة الدـــ د الـــوجمس 
مــن املــزارع   ىل غــ هم مــن ايت ــا  الفاعنــى عنــة  -وانقنيمــر والــدو   ــ  يدــبح لــغار املــال  

يف االعتبـار قـدر م عنـة املسـامهى  ا   يانـا  ااريـى مسـتدامى. وأخـذ  -القيمـى الزراعيـى  امتدا  سالسـل
__________ 

 )نيويور (. 2015تقرير األهداف انمنائيى لأللفيى ، 2015األمم املتحدة،  (14) 

 (15) Brookings, 2015, 15 million success stories under the Millennium Development Goals, 24 September،   ـــــــــــا مت
ــــــــــــــة املوقــــــــــــــع التــــــــــــــا   -http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/09/24-million-success-stories عن

millennium-development-goals-mcarthur  (.2016 انون الثا /يناير   20)يف االجمالل عنيه يف 

http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/09/24-million-success-stories-millennium-development-goals-mcarthur
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/09/24-million-success-stories-millennium-development-goals-mcarthur
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/09/24-million-success-stories-millennium-development-goals-mcarthur
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 ــــن ةــــي م النســــاء  -يف انســـرال با ــــد مــــن الفقـــر، يــــع االعــــ اف عنــــة حنـــو تــــاه بدــــغار املـــال  
هــذا  ويف   نالــر  منائيــى رئيســيى قــا رة عنــة لســ  تناةســيى لــا را  البنــدان الناميــى.  -والوــباأ 

يندــان عنــة  2015 ا  وتقريــر أقــل البنــدان منــو  2015تقريــر الســنع األساســيى والتنميــى  ، ةــإن الدــد
ــــذلل  ور  ــــى. وســــي ون ل ــــارا  ايتنســــانيى يف وضــــع السياســــا  الزراعي ضــــرورة ت مــــيم مراعــــاة االعتب

من أهداف التنميـى املسـتدامى )الق ـاء عنـة الفقـر أميـع أشـ اله يف  ـل  1رئيسر يف لقيآل اهلدف 
ســــنى وت زيــــز الزراعــــى )الق ــــاء عنــــة ايتــــول وتــــوة  األمــــن الغــــذائر والتغذيــــى ا  2واهلــــدف  م ــــان(

 املستدامى(.
  

 دروس سياساتية راسخة للبلدان النامية المعتمدة على السلع األساسية -اا ثالث 
 
 ن التحديا  اليت توجـه   ومـا  البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع األساسـيى قـد تبـدو  -27

مثبتــى لن مــم، ول ــن التقــده يف لقيــآل أهــداف التنميــى ا ــن الت تيــل بــه مــن خــالل اعتمــا  أ ثــر 
من تيــى لــب ا التولــيا  السياســاتيى الــيت قــدم ا األون تــا  عنــة مــدس الســنوا ، والــيت ي زهــا هــذا 

رة أنوـــتى األون تـــا  ا ديثـــى  ا  األمهيـــى املباشـــ أو يوـــمل  شـــارا  مرج يـــى  ىل أ ـــا،  ـــا الفدـــل،
 لنبندان الناميى امل تمدة عنة السنع األساسيى.

  
 تحسي  إدارة الموارد الطبيعية -1 

 
مثنمـــا أ ـــد الفريـــآل ال امـــل امل ـــس  و مـــى الســـنع األساســـيى الـــذي ي ـــم ألـــحاأ مدـــنحى  -28

، ةــإن لســ  الوــفاةيى واملســاءلى يف سنســنى القيمــى لنســنع األساســيى 2014مت ــد ين واملنوــ  ســنى 
من أجل تنميـى قتـال السـنع األساسـيى. وُتظ ـر ا الـى يف شـينر امل اسـع الـيت ا ـن  ا  رئيسي ا  ي د أمر 

لقيق ــا مــن اعتمــا  هــذا الــن ت. ةقــد بــدأ  شــينر يف منتدــف التســ ينيا  عمنيــى لنتغيــ  ايتمــاعر 
 ىل عمنيـــى جموينـــى األجـــل لبنـــاء بيئـــى سياســـيى مســـتقرة، ومؤسســـا  قويـــى، وسياســـا  ســـنيمى  ا  اســـتنا 
يوـــمل قـــوان  ال ـــرائع واالســـتثمار الـــيت   ـــا ة لـــ يد االقتدـــا  ال نـــر، و جمـــار قـــانو  متســـآل،عنـــ

أتا ــت زيـــا ا   بــ ة يف لدـــيل  يــرا ا  املـــوار ، و ـــذلل  نوــاء ثالثـــى لــنا يآل لنتثبيـــت ســـاعد  
عنــة   ارة  يــرا ا  الســنع األساســيى خــالل التفــرة. واعُتمــد  ختــى مراعيــى لنوــفاةيى وتزايــد  ضــفاء 

لزيــــا ة  م انيــــى  2008 عــــاه ، مــــع  لــــدار قــــانون يف2003-2002تــــابع الرلــــر عني ــــا ب ــــد ال
ولــول ايتم ــور لنم نومــا  و نوــاء و الــى مســتقنى، هــر  نــس الوــفاةيى، لرلــد االمتثــال لنوــفاةيى 
و م انيـــى االجمـــالل عنـــة البيانـــا  ال امـــى. وارتبتـــت هـــذذ ال منيـــى بـــايت و  املتوالـــنى لتحســـ    ارة 

أ س  ىل لـول اقتدـا ي هي نـر يف االقتدـا  الوـينر واافـاع بقيمـى الثنثـ ،  مما النحاس،  يرا ا 
)وةــآل  ا   والر يوميــ 1.90يف املائــى، يف نســبى ســ انا الــذين ي يوــون عنــة أقــل مــن  1 ىل أقــل مــن 

 (.2011 ل اه ت ا ل القوة الورائيى
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 تعظيم الروابط اإلفماوية لةطاع السلع األساسية -2 
 
النمــو  ويف تســ م يف ا ــد مــن الفقــر ا   ن تنميــى القتــال الزراعــر يف االقتدــا ا  الغنيــى زراعيــ -29

هــذذ البنــدان، يــؤ ي النمــو الزراعــر  ىل روابــ  اســت ال يى و نتاجيــى يف  ويف ايتــامع عنــة حنــو ة ــال.
تقريـــــر الســـــنع األساســــــيى يســـــ م يف ا ـــــد مـــــن الفقــــــر. ول ـــــن مثنمـــــا يُبـــــ   ممـــــا االقتدـــــا  ب ســـــرذ،

، ةــإن اســ اتيتيا  التنميــى الزراعيــى، مــن أجــل أن ت ــون ة الــى، يــع عني ــا  تا ــى 2015 التنميــىو 
  ور حموري لنزراعى يف ا يازا  الدغ ة.

ويف البنــدان الغنيــى بامل ــا ن، تُبــذل ج ــو  مــن أجــل وضــع أجمــر لتحقيــآل االســتخداه األمثــل  -30
تنول. وأ   الدـــ وبا  الـــيت ســـبب ا اافـــاع لريـــع املـــوار  مـــن أجـــل ت زيـــز قاعـــدة لـــناعيى تتســـم بـــال

أســـ ار الـــنف  يف الســـنوا  األخـــ ة  ىل اعتمـــا  ال ديـــد مـــن البنـــدان الغنيـــى بـــالنف  لتـــداب  سياســـاتيى 
 يف نيت يــــا،  ــــ  تتتــــه  ىل ت ظــــيم الــــرواب  ااالــــى باملاليــــى ال امــــى واننتــــاىل عنــــة الســــواء. ةمــــثال  

ا  ال امـــى تـــ ل مـــن الـــنف . وأ س نقـــ  املـــوار  ال امـــى يف املائـــى مـــن انيـــرا  70،  ـــان 2014 عـــاه
بســبع اافــاع أســ ار الــنف   ىل توســيع ا  ومــى لقاعــد ا ال ــريبيى ولســ  قــدر ا عنــة لدــيل 

، اسـتحدثت ا  ومـى سياسـى ضـريبيى وجمنيـى جديـدة ت ـم 2011 ـانون الثا /ينـاير  ويف ال ـرائع.
. ويقـــدر أن هـــذذ ال منيـــى قـــد (16)يل ال ـــرائع لـــال ا  من ـــا   خـــال لســـينا  عنـــة  فـــاءة لدـــ

 .(17)2015 عاه منيون  والر  نول أوائل 600أ    ىل مجع ضرائع  ضاةيى بقيمى 
تـداب  سياسـاتيى م يـ ة  أو برواب  اننتاىل، اعتمـد ال ديـد مـن البنـدان توـري ا  يت نآل ةيماو  -31

يتنــآل  مــا التت يــز والت ريــر. وعــا ةحنــو ت ظــيم الــرواب  األماميــى عــن جمريــآل  ضــاةى القيمــى مــن خــالل 
عنـــة لويـــل توـــري ا   مـــا عنـــة هـــذذ املبـــا را  اســـم سياســـا  ا تـــوس ا نـــر. وت تمـــد قـــدرة بنـــد

ا تــوس ا نــر  ىل نتــائت منموســى ألغــراع التنميــى االقتدــا يى واالجتماعيــى عنــة عــد  مــن ال وامــل. 
ار  البوـــريى وايتوانـــع القانونيـــى واملاليـــى يـــع عنـــة البنـــد أن اتنـــل بيئـــى ســـنيمى مـــن  يـــع املـــو  ،أوال  

عنـــة قـــدرة  ا  ةـــإن ت ظـــيم الـــرواب  انمنائيـــى لقتـــال املـــوار  امل دنيـــى ي تمـــد جزئيـــ ،ا  والت نولوجيـــى. وثانيـــ
ـــــامر امل تمـــــد عنـــــة الســـــنع األساســـــيى عنـــــة ت ظـــــيم مدـــــا ه يف مفاوضـــــا  الت اقـــــد مـــــع  البنـــــد الن

يـــع وضـــع توـــري ا   ،ا  لـــنف  والغـــاز والت ـــدين. وثالثـــســـيما يف قتاعـــا  ا ال املســـتثمرين ا تمنـــ ،
ــــوس ا نــــر وةقــــ ــــال ل ا  ا ت ــــزاه البنــــد باالمتث ــــداب  االســــتثمار املتدــــنى بالتتــــارةاللت  التفــــايف املت نــــآل بت

واالتفــايف ال ـــاه بوـــ ن التتــارة يف ااـــدما  التـــاب   ملنظمــى التتـــارة ال امليـــى. وت ــم شـــرو  ا تـــوس 
بت يـــــ  مـــــوظف  حمنيـــــ  يف  أو مـــــا  بالت اقـــــد مـــــع مقــــدمر خدمـــــى حمنيـــــ ا نــــر موالـــــفا  االلتزا

ــــال لنمــــا ة  ــــى. وعنــــة هــــذا النحــــو، ا ــــن لتنــــل الوــــرو  أن تدــــ ع االمتث ــــى م ين قتاعــــا  خدمي
__________ 

 (16) African Development Bank, OECD, United Nations Development Programme, United Nations Economic 

Commission for Africa, 2012, African Economic Outlook 2012 (Paris, OECD Publishing). 
 (17) N Okonjo-Iweala, 2014, Interview in Jeune Afrique،   متـا  عنـة املوقـع التـا http://www.jeuneafrique.com/ 

2714 /economie/ngozi-okonjo-iweala-les-gens-ont-une-perception-tellement-injuste-du-nigeria/  يف االجمـــالل(
 (.2016 انون الثا /يناير   20عنيه يف 
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باأل  ــاه ااالــى بإم انيــى  يت نــآل ةيمــاالسا ســى عوــرة لالتفــايف ال ــاه بوــ ن التتــارة يف ااــدما  
أن  ـــاال    ـــا وجمنيـــى الـــيت قـــد تـــؤثر عنـــة املـــور ين األجانـــع. ول ـــنالنفـــا   ىل األســـوايف وامل امنـــى ال

عنــة قتاعــا  ااــدما  الــيت يــدرج ا البنــد ال  ــو يف منظمــى التتــارة ال امليــى   ال تنتبــآل ال االتفــايف
أــدول التزاماتــه، ةــإن م ظــم البنــدان الناميــى لــدي ا مرونــى أ ــ  بســبع ال ــد  ا ــدو  مــن االلتزامــا  

أن ت ــون توــري ا  ا تــوس ا نــر متســقى مــع املوالــفا  املندــوص  ا  . ويــع أي ــ(18)الــيت أعننت ــا
مــدس تــ ث  أ  ــاه عــده التمييــز  ا  عني ــا يف م اهــدا  االســتثمار الثنائيــى الــيت يوق  ــا البنــد، ولديــد

 مثل امل امنى الوجمنيى والتزاما  الدولى األوىل بالرعايى عنة الورو  املق  ى لنمحتوس ا نر.
تــــدعم ا  مل ول ــــن شــــرو  ا تــــوس ا نــــر ليســــت الــــدواء الوــــامل، وهــــر ليســــت ة الــــى  ن -32

با اجـى  ىل بيئـى   ينيـى  ا  ت ـون مدـممى لتتـوير القـدرا  اننتاجيـى لنبنـد. و قـرار  ا  ج و  أوسـع نتاقـ
لسـنع أوسع وقدرا   نتاجيى أقـوس يف البنـدان املسـتفيدة، يسـاعد األون تـا  وو دتـه ااالـى امل نيـى با

األساســيى ثالثــى بنــدان يف وســ  أةريقيــا عنــة ت زيــز قــدرا ا يف تدــميم السياســا  مــن أجــل ت ظــيم 
 (.  3الرواب  انمنائيى لقتاعا  املوار  امل دنيى ةي ا )انظر انجمار 

 
  3اإلطار 

 تعظيم الروابط اإلفماوية لةطاع الموارد المعدفية عي وسط تعر ةيا
ســــــتنفذ الو ــــــدة ااالــــــى امل نيــــــى بالســــــنع ، 2017 عــــــاه  ىل 2015 عــــــاه يف الفــــــ ة مــــــن 

اــول مــن الوــردى التاســ ى مــن  ســاأ األمــم املتحــدة لنتنميــى. وُيــرس املوــرول  ا  األساســيى موــروع
بالت اون الوثيآل مع املر ز األةريقـر لتتـوير قتـال امل ـا ن يف النتنـى االقتدـا يى ألةريقيـا التاب ـى لألمـم 

يف ثالثــى بنــدان هــر توــا  وال ونغــو وغينيــا االســتوائيى. وي ــدف املوــرول  ا  املتحــدة، وســيُنفذ مبــدئي
 ىل ت زيــز قــدرة لــنال السياســا  يف البنــدان األع ــاء يف ايتماعــى االقتدــا يى لــدول وســ  أةريقيــا 
عنــة وضــع سياســا  ت ظــم الــرواب  انمنائيــى لقتاعــا  املــوار  امل دنيــى ةي ــا. ونــت املوــرول جــامع 

 ت زيـــز ا ـــوار ةيمـــا بـــ  الزعمـــاء السياســـي  ومنظمـــا  األعمـــال التتاريـــى ا نيـــى ويســـتند  ىل ا   امـــ
والرابتــــا  امل نيــــى واملســــتثمرين األجانــــع بوــــ ن ســــبل ووســــائل ضــــمان أن تيســــر االســــتثمارا  يف 
 األنوـــتى املرتبتـــى بامل ـــا ن تـــوة  أنوـــتى اقتدـــا يى جديـــدة ووظـــائف وةـــرص لنت اقـــد مـــن البـــاجمن،

 ىل مواج ـــى أوجـــه  ا  وـــر ا  األجنبيـــى واملؤسســـا  ا نيـــى. وي ـــدف املوـــرول أي ـــســـيما بـــ  ال وال
 القدور يف األجمر القانونيى والتنظيميى.

 

__________ 

 (18) I Ramdoo, 2015, Unpacking local content requirements in the extractive sector: What implications for the 

global trade and investment frameworks?, The E15 Initiative Expert Group on Trade and Investment in 

Extractive Industries Think Piece (International Centre for Trade and Sustainable Development and World 

Economic Forum). 
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ويرجــع جانــع مــن الــداةع بااــاذ وضــع أجمــر ا تــوس ا نــر  ىل الوــاغل املت نــآل بت ظــيم أثــر  -33
ـــى مـــن  أجـــل  نوـــاء روابـــ  قويـــى بـــ  قتـــال الســـنع األساســـيى عنـــة تـــوة  الوظـــائف. وايت ـــو  املبذول

القتــــال االســــتخراجر وغــــ ذ مــــن قتاعــــا  االقتدــــا  ت ــــا  مــــن التقييــــد بســــبع ضــــ ف اهليا ــــل 
 جمــار ج ــو ذ الدعويــى املت نقــى بسياســا   ويف األساســيى وحمدو يــى الت نولوجيــا وامل ــارا  والتمويــل.

ومهـا منغوليـا  ا   ثيفـ ا  اسـيى اعتمـا االستثمار لداحل اثن  من البندان الناميى امل تمـدة عنـة السـنع األس
وموزامبيــــآل، أبــــرز األون تــــا  األثــــر ا ــــدو  ملوــــاريع الت ــــدين ال مالقــــى عنــــة تــــوة  الوظــــائف و يــــا  

يدـــا ب ا مـــن تولـــيا  سياســـاتيى يف  ومـــا . وتُنوـــر هـــذذ الرســـائل(19)الـــرواب  مـــع االقتدـــا  ا نـــر
 ا  املدـــنحى املت ـــد ين يف البنـــدان امل نيـــى. واع اةـــ تنـــف ا اةـــل السياســـاتيى الوجمنيـــى  ا  ألـــحاأ 

بالتحــديا  املســتمرة أمــاه تــوة  وظــائف مســتدامى يف الدــناعا  االســتخراجيى،  ــان موضــول الــدورة 
الساب ى عورة ملؤ ر وم رع الـنف  والغـاز واملنـاجم يف أةريقيـا هـو تـوة  الوظـائف املسـتدامى. وشـ ل 

ااــ ا  يف أمــور من ــا الت امــل النــاجح عنــة امتــدا  سالســل القيمــى املــؤ ر ةرلــى لنموــار   لتبــا ل 
 يف  اال  النف  والغاز وامل ا ن.

  
 اإلقرار بالحاجة الداومة للتانيع -3 

 
يت ـــ  عنـــة البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى أن تنظـــر ب نايـــى يف اادـــائ   -34

بــ  امل اســع القدــ ة األجــل والت ــاليف التوينــى األجــل ا ــد ة لســياقا ا ااالــى وأوجــه املقاي ــى 
 عند وضع اس اتيتيا ا لنتنميى الدناعيى.

 ن القدرة عنة ا دول عنة  دى من السـويف الدوليـى تتفـاو  ةيمـا بـ  املنـاجمآل والبنـدان،  -35
تقريـــر ر تبينـــه االختالةـــا  يف أمنـــا  الت امـــل يف االقتدـــا  ال ـــاملر عـــ  املنـــاجمآل. وأظ ـــ مـــا عنـــة حنـــو

أن أةريقيـــا تفقـــد ميز ـــا يف التدـــنيع ال ثيـــف االســـتخداه لنيـــد  2011التنميـــى االقتدـــا يى يف أةريقيـــا 
الســـتغالل الفـــرص ايتديـــدة يف االقتدـــا   ا  ال امنـــى بينمـــا تثبـــت املنـــاجمآل األخـــرس أنـــا أ ثـــر اســـت دا 

لنيـــد ال امنـــى يف القيمـــى ال ـــاملر. وأشـــار التقريـــر  ىل أن  دـــى أنوـــتى التدـــنيع ال ثيـــف االســـتخداه 
. وشــــد  2008 عــــاه يف املائــــى 20 ىل  2000 عــــاه يف املائــــى 23امل ــــاةى لنتدــــنيع ااف ــــت مــــن 

عنــة ا اجــى  ىل وضــع اســ اتيتيا  لنتنميــى الدــناعيى ت ــون خالــى ب ــل بنــد، مــع التوــديد عنــة 
ـــــا   التاليـــــى   عـــــم ألـــــحاأ األعمـــــال ا ـــــرة ـــــزهم  بنـــــاء ال القـــــا  الف الـــــ املب ى بـــــ  الدولـــــى ولفي

ومؤسســـا  األعمـــال التتاريـــى  ال  يـــز عنـــة  زالـــى ال قبـــا  القائمـــى أمـــاه التنميـــى الدـــناعيى  وضـــع 
يتحقـــآل عنـــة  ســـاأ  أال آليـــا  لنرلـــد والتقيـــيم واملســـاءلى. وشـــد  التقريـــر عنـــة أن التدـــنيع يـــع

ا ـــا الزراعيـــى وغـــ  القتـــال الزراعـــر. ول ـــن يت ـــ  عنـــة البنـــدان األةريقيـــى أن ت ـــزز الـــرواب  بـــ  قتاع

__________ 

 (19) UNCTAD, 2012, Investment Policy Review: Mozambique (New York and Geneva, Sales No. 12.II.D.11, 

United Nations publication); UNCTAD, 2013, Investment Policy Review: Mongolia (New York and Geneva, 

United Nations publication). 
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الزراعيى. وهلذذ التوليى أمهيى خالـى يف البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع األساسـيى والقائمـى عنـة 
 الزراعى. 

  
 الستثمار عي تطو ر ال ياك  األساسية -4 

 
ت ــــــتنع اهليا ــــــل األساســــــيى بـــــــدور بــــــال  األمهيــــــى يف مجيـــــــع  ــــــاال  ا يــــــاة االقتدـــــــا يى  -36

واالجتماعيى، وهر  الى يف بنـاء القـدرة اننتاجيـى ألي بنـد. وبالتـا  يت ـ  أن ي ـون االسـتثمار يف 
اهليا ــــل األساســــيى عنـــــة رأس أولويــــا  البنـــــدان الناميــــى امل تمـــــدة عنــــة الســـــنع األساســــيى. وُتظ ـــــر 

 ا  الر ســـنويترينيـــون  و  2.5 ىل  1.6تقـــديرا  األون تـــا  أن البنـــدان الناميـــى ســـتحتاىل الســـتثمار مـــن 
مـــن  2030و 2015يف  ـــاال  التاقـــى والنقـــل واالتدـــاال  وامليـــاذ والدـــرف الدـــحر بـــ  عـــامر 

أجــل لقيــآل أهــداف التنميــى املســتدامى. ول ــن البنــدان الناميــى قــد تواجــه ةتــوة ســنويى يف االســتثمار 
ومــن مث ي فــر التمويــل ال ــاه،  ال . وقــد2030 عــاه ترينيــون  والر  ــ  1.6 ىل  0.75قــدرها مــن 

يت ـــ  أن ي ــــتنع االســــتثمار ااــــاص بــــدور رئيســــر يف ســــد هــــذذ الفتــــوة ال بــــ ة. وت تــــ  اهليا ــــل 
األساســيى مــن القتاعــا   ا  انم انيــى ال اليــى يف توجيــه اســتثمارا  القتــال ااــاص، وهــر قتــال 

دما  . ول ــن االســتثمار ااــاص ايــل  ىل ااهــل ااــ(20)عنــة توليــد آثــار م ــاعفى  بــ ة ا  قــا ر أي ــ
 األساسيى لداحل لنفقراء يف املناجمآل النائيى. 

وي ــــــــد تتــــــــوير اهليا ــــــــل األساســــــــيى يف قــــــــدرا  النقــــــــل و م انيــــــــا  االتدــــــــال والتخــــــــزين  -37
ســيما لنتبــا ل التتــاري يف البنــدان الناميــى امل تمــدة  وال لألنوــتى االقتدــا يى، ا  والنوجســتيا  أساســي

املزيـــد مـــن االســـتثمار يف اهليا ـــل األساســـيى لننقـــل أمهيـــى عنـــة الســـنع األساســـيى. وتتســـم ا اجـــى  ىل 
خالـــى يف البنـــدان الناميـــى غـــ  الســـا نيى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى بســـبع قيو هـــا ايتغراةيـــى 
وب ــــدها عــــن األســــوايف الدوليــــى. وتفيــــد  ــــو، األون تــــا  عــــن البنــــدان الناميــــى غــــ  الســــا نيى ب نــــا  

زايـد عنـة السـنع األساسـيى خـالل ال قـد املاضـر. وُتظ ـر  متموعى قد ألبحت م تمدة بوـ ل مت
 ه مشــــــان - ؤشــــــر ه ةنــــــداهلقياســــــا  تر ــــــز الدــــــا را  عنــــــة ســــــبيل املثــــــال مســــــتوس وســــــي  مل

. ومـــــن مث ي تـــــ  تنويـــــع الدـــــا را  مـــــن 2013-2011يف تنـــــل البنـــــدان يف الفـــــ ة  0.40 بقيمـــــى
 .  (21)األمور  ا  األمهيى هلذذ البندان

ســــنع األساســــيى، وبينمــــا شــــ د  ا تياجمــــا  ال منــــى األجنبيــــى يف البنــــدان وخــــالل جمفــــرة ال -38
ــــى امل تمــــدة عنــــة الســــنع األساســــيى ارتفاعــــ أ س  ىل زيــــا ة مفاجئــــى يف لــــنا يآل الثــــروة  ا   بــــ   ا  النامي

ي ــن هنــا   ليــل يُــذ ر عنــة أن هــذا االرتفــال اســد يف  مل الســيا يى املســتندة  ىل الســنع األساســيى،

__________ 

، منوـــورا  األمـــم E.14.II.D.1)نيويـــور  وجنيـــف، رقـــم املبيـــع  2014تقريـــر االســـتثمار ال ـــاملر ، 2014األون تـــا ،  (20) 
 املتحدة(.

 (21) UNCTAD, 2015, Facilitating the Participation of Landlocked Developing Countries in Commodity Value 

Chains (New York and Geneva, United Nations publication). 
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وعنــــة الــــرغم مــــن األلــــول املاليــــى  ، االســــتثمارا  يف اهليا ــــل األساســــيى. ةمــــثال  زيــــا ا  مماثنــــى يف
ال ـخمى لــدس مدـدري الســنع األساسـيى األةارقــى خـالل جمفــرة السـنع األساســيى، ةـإن برنــامت تتــوير 

يــنتح يف  مل اهليا ــل األساســيى يف أةريقيــا، املســؤول عــن ت زيــز تتــوير اهليا ــل األساســيى يف املنتقــى،
بــ   مــا منيــار  والر الــالزه لالســتثمارا  انقنيميــى يف اهليا ــل األساســيى يف الفــ ة 68  ال مجــع مبنــ 
 منيار  والر(. 38سوس  2015 عاه ُيمع    مل )   2020و 2012عامر 
، ةــإن االســتثمارا  يف موــاريع 2015تقريــر الســنع األساســيى والتنميــى  عــا  مــا وعنــة حنــو -39

القيمـــى التتاريـــى املنخف ـــى لتـــاىل  ىل الـــدعم مـــن  ويـــل القتـــال ال ـــاه عـــن اهليا ـــل األساســـيى  ا  
جمريـــآل املـــنح، والقـــروع امليســـرة الوـــرو ، وال ـــمانا . و يـــع ي ـــون التمويـــل التويـــل األجـــل مـــن 
مدــــارف التنميــــى غــــ   ــــاف، ت ــــتنع الوــــرا ا  بــــ  القتــــاع  ال ــــاه وااــــاص بــــدور يف  جمــــاليف 

مثــل برنــامت  االنغــاال لن يا ــل األساســيى املت امنــى يف أوغنــدا،  موــاريع اهليا ــل األساســيى ال ــخمى،
وهــو برنــامت مت ــد  األب ــا  واملــاحن  ويت ــمن تتــوير التــريف وعمنيــا  توــغيل ال بــارا  و مــدا ا  

ــــــاذ. ول ــــــن است راضــــــ ــــــر التتــــــارة لنوــــــرا ا  بــــــ  القتــــــاع  ال ــــــاه وااــــــاص يف  ا  التاقــــــى واملي تقري
تنتـــز وعو هــا بتـــوة   مل ، يُظ ـــر أنــااملــا  الـــدو  يف خدمــى التنميــى  وضــع البنيـــان 2015 والتنميــى

ويُبـــــ  لنيـــــل االااهـــــا   .ااــــدما  األساســـــيى لدـــــاحل لنفقـــــراء، يف املوـــــاريع املت نقــــى بامليـــــاذ مـــــثال  
تـــنتح يف تـــوة   ويـــل  ضـــايف  مل التارتيـــى لنوـــرا ا  بـــ  القتـــاع  ال ـــاه وااـــاص يف التقريـــر أنـــا

مــا  عــن املتوقــع بالنســبى اأ    ىل زيــا ة الواجبــا  وااللتز  مــا ا  قتدــا ي ا قيقــر وأنــا  ثــ  بــامل س اال
 .(23)تزال الدولى هر املوةر الرئيسر لنتمويل ال م ظم البندان، ويف .(22)لنح وما 

  
 جع  سياسات الستثمار والمناعسة مراعية لااار المالك -5 

 
 لسياســى االســتثمار. وبــذلل، ا  م مــ ا  يت ــ  أن يوــ ل هــدة ن تتــوير القتــال ااــاص ا نــر  -40
، ينـــزه ت ـــريس ج ـــو  حمـــد ة لت زيـــز الـــرواب  2014تقريـــر التنميـــى االقتدـــا يى يف أةريقيـــا أ ـــد  و مـــا

بـــــ  املؤسســـــا  التتاريـــــى ا نيـــــى واألجنبيـــــى واســـــتخداه املســـــاعدا  لتحفيـــــز االســـــتثمار. وُتظ ـــــر 
، زا  رلــــيد االســــتثمار األجنــــ  املباشــــر بثالثــــى 2014-2004تقــــديرا  األون تــــا  أنــــه يف الفــــ ة 

والــدول ايتزريــى الدــغ ة الناميــى، وب رب ــى أمثــال يف البنــدان غــ  الســا نيى  ا  أمثــال يف أقــل البنــدان منــو 
 ا    ا بــــذل اجملتمــــع الــــدو  ج ــــد 2030 عــــاه . وا ــــن أن يزيــــد ب رب ــــى أمثــــال  نــــول(24)ا  األقــــل منــــو 

__________ 

)نيويـور  وجنيــف،  وضــع البنيـان املـا  الــدو  يف خدمـى التنميــى  2015تقريـر التتــارة والتنميـى، ، 2015األون تـا ،  (22) 
 ، منوورا  األمم املتحدة(.E.15.II.D.4رقم املبيع 

 (23) M Warner, D Kahan and S Lehel, 2008, Market-oriented agricultural infrastructure: Appraisal of public-

private partnerships, Agricultural, Management, Marketing and Finance Occasional Paper No. 23 (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations). 
)نيويــور  وجنيــف،  االســتثمارا  الــدو    لــال   و مــى نظــاه 2015تقريــر االســتثمار ال ــاملر ، 2015األون تـا ،  (24) 

 ، منوورا  األمم املتحدة(.E.15.II.D.5رقم املبيع 
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وهذا االااذ ا ن أن يفيد هـذذ االقتدـا ا  ال ـ يفى، ول ـن يت ـ   يـالء االهتمـاه ب نايـى  .ا  مت اةر 
لدراسـى مـدس تر ـز اننتـاىل والتتــارة الـدولي  لنسـنع األساسـيى يف سالســل القيمـى ال امليـى لـدس ب ــع 
شـــر ا  عـــ  وجمنيـــى. ة نـــة ســـبيل املثـــال، تـــتح م أربـــع شـــر ا  مت ـــد ة ايتنســـيا   تـــال الســـنع 

يف  85يف املائـــى مـــن الســـويف ال امليـــى لنق ـــوة، بينمـــا تـــتح م ثـــال، يف  60ساســـيى يف أ ثـــر مـــن األ
ـــــار  ـــــدمت والتمنـــــل يف ظ ـــــور العبـــــ   ب ـــــى لنوـــــاي. وتســـــ م عمنيـــــا  ال املائـــــى مـــــن الســـــويف ال املي
يتح مــون يف  دــ  ضــخمى مــن أســوايف الســنع األساســيى مثــل ال ا ــاو والزيــو  النباتيــى وا بــوأ 

 والبو سيت.
مــن الفقـر، ةــإن  ا  و ـد لنـدور ا ــوري لتـوة  الوظـائف يف لقيــآل مسـار منـو أ ثــر مشـوال   ا  ونظـر  -41

االااذ حنو ال  ـز يف قتـال السـنع األساسـيى يت ـ  أن يثـ  الوـواغل يف البنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة 
 اريـــــى الدـــــغ ة. ن  م انيـــــى تـــــوة  الوظـــــائف ت تـــــ  األعنـــــة يف األعمـــــال التت    الســـــنع األساســـــيى،

، ةــــإن لفيــــز مباشــــرة األعمــــال ا ــــرة عنــــة 2013تقريــــر التنميــــى االقتدــــا يى يف أةريقيــــا أبــــرز  و مــــا
الد يد ا نـر قـد يـؤ ي بـدورذ  ىل ت زيـز التتـارة البينيـى األةريقيـى ووضـع األسـاس لنـن ت انقنيمـر يف 

 ،ا  ريـــى الدـــغ ة، بـــل الفقـــراء أي ـــت ـــر ةقـــ  األعمـــال التتا ال التنميـــى. واملمارســـا  املخنـــى باملناةســـى
ول ــــن  .الــــذين يت ــــررون بوــــ ل غــــ  متناســــع مــــن املمارســــا  الســــيئى يف املوــــ يا  ال امــــى مــــثال  

مــن أج ــزة  ايــى املناةســى  ا  جــد قنــيال   ا  أجــراذ األون تــا  لنممارســا  ا اليــى يُظ ــر أن عــد  ا  است راضــ
 .(25) اريى ومقاضا ا بنتا يف البندان الناميى قد   ن من  وف الت تال  اال ت

يقــر بامل اســع  2015تقريــر الســنع األساســيى والتنميــى بالقتــال الزراعــر، ةــإن  يت نــآل ةيمــاو  -42
 ىل نقـــ  ال ـــمانا  املقدمـــى لدـــغار  ا  ا تمنـــى مـــن االســـتثمار األجنـــ  املباشـــر، ول نـــه يوـــ  أي ـــ
الناميـــى. ويـــذ ر التقريـــر عـــده وجـــو   ليـــل املـــال  يف م ظـــم األجمـــر السياســـاتيى لالســـتثمار يف البنـــدان 

يُــــــذ ر عنــــــة أن سياســــــا  االســــــتثمار اســــــد اال تياجــــــا  ا ــــــد ة لدــــــغار املــــــال ، ويــــــدعو  ىل 
اســتحدا، ضــمانا  لدــغار املــال  يف قــانون االســتثمار وعقــو  االســتثمار. ويت ــ  تدــميم أ وا  

نــ  اال تياجــا  ااالــى لن نالــر قانونيــى وتنظيميــى حمــد ة لوضــع منــا ىل جام ــى لألعمــال التتاريــى ت
بالنســـبى لقـــدرة  ا  الفاعنـــى الدـــغ ة يف سنســـنى القيمـــى الزراعيـــى. وي ـــد  يئـــى هـــذذ البيئـــى املواتيـــى أساســـي

 لغار املال  عنة  نواء شر ا  ااريى قا رة عنة البقاء. 
ةسـى يف ويُظ ر اسـت راع  ـديع لنت ـتال  اال ت اريـى وغ هـا مـن املمارسـا  املخنـى باملنا -43

أســوايف امل ــا ن أن هــذذ األســوايف ت ــد عنــة الدــ يد الــدو  أ ثــر  ساســيى لنقيــو  عنــة الدــا را  
 ارســه مجاعــا  ال ــغ   مــا وتُ ــزس هــذذ القيــو   ىل الــيت تفرضــ ا البنــدان املنتتــى مــن جانــع وا ــد.

البنـــدان القويـــى مـــن ضـــغو  لتحـــوز  م انيـــى تف ـــينيى يف ا دـــول عنـــة املـــوا  ااـــاه ا نيـــى يف ب ـــا 

__________ 

 (25) UNCTAD, 2014, UNCTAD Perspective: Competition and Consumer Policy 2013 (New York and Geneva, 

United Nations publication). 
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. وتــــتح م يف ثالثـــى أربــــال  نتـــاىل املنـــاجم ال ــــاملر شـــر ا  خالــــى م ظم ـــا مــــن (26)الناميـــى ال ـــ س
الوــر ا  عــ  الوجمنيــى. وترجــع ا ــواجز أمــاه النفــا  يف القتاعــا   ا  الدــنى  ىل املتتنبــا  ال بــ ة 

يدـ  ع النفـا   ممـا م  ـا،من امل رةى الفنيى ورأس املال واملستوس املرتفع مـن  ـاجمر االسـتثمار الـيت تتسـ
  ىل السويف عنة  اخني ا الدغار ايتد .

غـــ   ول ـــن الوـــر ا  قــد تســـتخده أشـــ اال   ،ا  ومل ت ــد الت ـــتال  اال ت اريـــى موجــو ة رليـــ -44
ق ــيى عنــة األقــل  15،  انــت هنــا  2010و 2000منحوظــى مــن التالعــع بالســويف. وبــ  عــامر 

عــن حمــاوال  لتوــ يل ت ــتال  ا ت اريــى  وليــى  قامــت ةي ــا ســنتا  م اةحــى اال ت ــار بال وــف
. وباملثـــل،  ـــد   الو ـــاال  (27)ســـريى خالـــى يف الت ـــدين وامل ـــا ن األوليـــى، وم اقبـــى املتـــورجم  ةي ـــا

. وزيـــا ة (28)التنظيميــى يف بنــدان متقدمـــى  ــاال  تالعـــع يف آليــا  تســـ   أســوايف الـــذهع والف ــى
يف  لـل يف املؤسسـا    ـا عـد  ايت ـا  الفاعنـى املوـار ى،ت قيد األسوايف ال امليى والفوريـى والنمـو يف 

املدرةيى وغ هـا مـن املؤسسـا  املاليـى، تـ ز ا اجـى  ىل ت ـريس املـوار  لنو ـاال  التنظيميـى مـن أجـل 
مســاعد ا عنــة االضــتالل بــدورها املتزايــد الت قيــد. وبانضــاةى  ىل  ونــا ضــروريى  مايــى املســت نل، 

جيــــدة الدــــياغى واننفــــا  تســــاعد عنــــة ضــــمان  دــــول املؤسســــا  التتاريــــى ةــــإن قــــوان  املناةســــى 
 الدغ ة واملتوستى ا تم عنة ةرص لدخول  ل قتاعا  االقتدا .

  
مساو  مختارة ذات  لة بالبلدان النامية المعتمدة علتى الستلع األساستية،  -رابعاا  

 والستنتال
 
 فـــ يف جمـــريف. ةاالعتمـــا  عنـــة الســـنع األساســـيى  ـــر التنميـــى املســـتندة  ىل الســـنع األساســـيى  -45

ي ــخم مــن التحــديا  الــيت تواجــه البنــدان الناميــى امل تمــدة عني ــا يف مســارها حنــو التنميــى املســتدامى. 
 لتحقيــآل ختــى التنميــى املســتدامى ا  ضــروري ا  وي ـد ااــروىل مــن ةــت االعتمــا  عنــة الســنع األساسـيى شــرجم

عنـــة  ا  ع أســـ ار الســنع األساســـيى، أ ـــد األون تــا   ـــد . وعنـــة خنفيـــى اافــا2015 عــاه ب ـــد ملــا
ضـــرورة ت تيـــل البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى ب منيـــى الدـــ و  يف سالســـل القيمـــى 
هلــذذ الســنع وت ظــيم الــرواب  انمنائيــى لقتــال الســنع األساســيى وتنويــع اقتدــا ا ا يف مســ اها لتحقيــآل 

 ا  ي ـون مسـتدام لـن األمر السـ ل، ول ـن انبقـاء عنـة الوضـع الـراهنالتنميى املستدامى. و لل ليس بـ
باالتفاقـــا   يت نـــآل ةيمـــاويـــ ز هـــذا الفدـــل  ـــو، األون تـــا  والق ـــايا الناشـــئى  .ا  واقتدـــا ي ا  سياســـي

 ةي ا امل تمدة عنة السنع األساسيى.  ا الدوليى واأل بيا   ا  الدنى لنبندان الناميى،
  

__________ 

 (26) J Kooroshy, F Preston and S Bradley, 2014, Cartels and competition in minerals markets: Challenges for 

global governance, Chatham House, the Royal Institute of International Affairs. 
 املرجع نفسه.  (27) 
 املرجع نفسه.  (28) 
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 الةضا ا البيئية -1 
 
يف املـؤ ر ا ـا ي  ا  من املرجح أن تسـفر األمهيـى املتزايـدة لنق ـايا البيئيـى واالتفـايف املـ ه مـؤخر  -46

وال وــرين لألجمــراف يف اتفاقيــى األمــم املتحــدة انجماريــى بوــ ن تغــ  املنــاخ، عــن عدــر أ ثــر شــدة مــن 
ى امل تمــــدة عنــــة الســــنع النا يــــى البيئيــــى بالنســــبى لنبنــــدان املنتتــــى لنوقــــو  األ فــــوري ولنبنــــدان الناميــــ

ــــدان يف االســــتفا ة مــــن الفــــرص املرتبتــــى  ــــدأ  ب ــــا البن األساســــيى وعنــــة الزراعــــى ال ثيفــــى. وقــــد ب
ـــنف ، مـــن أوائـــل البنـــدان الـــيت  بالتنميـــى املراعيـــى لنمنـــاخ. و انـــت الغـــابون، وهـــر بنـــد م تمـــد عنـــة ال

وال وـــرين، وأبـــرز  جممو  ـــا قبـــل مـــؤ ر األجمـــراف ا ـــا ي  ا  قـــدمت مســـامها ا امل تزمـــى ا ـــد ة وجمنيـــ
  ويوـــــد  نت ـــــا عنـــــة 2025 عـــــاه يف املائـــــى  نـــــول 65با ـــــد مـــــن انب اثا ـــــا ال ا ميـــــى بنســـــبى 

االســـتثمار يف الت نولوجيـــا  الـــيت لـــد مـــن  ـــريف الغـــاز، ووضـــع سياســـا  وأ وا  لـــ  ارة املراعيـــى 
 لنمناخ لغابا ا وأراضي ا، وتتوير أنوال التاقى املتتد ة.

 ىل أن البنــدان الناميــى  2015تقريــر الســنع األساســيى والتنميــى بالزراعــى، يوــ   يت نــآل ةيمــاو  -47
ت ـرر اـارأ ب ـا بنـدان آسـيا وأوروبـا الـيت أ س  أال الساعيى  ىل تتوير قتاعا  الزراعـى ةي ـا يت ـ 

ثــال، ةي ــا االســتخداه املفــر  لأللــدة  ىل تنــو، وتــدهور املــوار  التبي يــى. ةفــر الدــ  عنــة ســبيل امل
يف املائـــى مـــن  مـــول انب اثا ـــا مـــن غـــاز  15لـــب ا التقـــديرا ، تتســـبع الزراعـــى يف أ ثـــر مـــن  ا  ووةقــ

يرجـــع بقـــدر  بـــ   ىل  مـــا يف املائـــى مـــن انب اثا ـــا مـــن أ ســـيد النيـــ وز، وهـــو 90 ـــوا   ويف الدةيئـــى،
ئر لنزراعـــى املراعيـــى االســـتخداه املفـــر  لأللـــدة. وبـــا ر  ا  ومـــى الدـــينيى  ىل الـــ ويت لنمـــو ىل  منـــا

 لنبيئــى يف الســنوا  األخــ ة، ول ــن مــن الدــ ع م ايتــى ال ــرر الــذي أ دثتــه املمارســا  الســابقى،
يُظ ــر  ــدو  النمــا ىل الزراعيــى الــيت تر ــز عنــة م اســع الريــع القدــ  األجــل مقارنــى باألهــداف  ممــا

 التوينى األجل. 
  

 المعلومات والتاالت والخدماتالعلم والتينولوجيا والبتيار وتينولوجيا  -2 
 
ُتظ ــر ااــ ا  املت نقــى  ســارا  التنميــى الناجحــى أن ال نــم والت نولوجيــا واالبت ــار عنالــر  -48

رئيســيى  اة ــى لنتنميــى االقتدـــا يى واالجتماعيــى. وا ــن لسياســـا  ال نــم والت نولوجيــا واالبت ـــار أن 
 ا  واملســـــامهى يف الت تيـــــل بـــــالنمو وتـــــوة  تســـــاعد عنـــــة زيـــــا ة اننتاجيـــــى ولســـــ  تناةســـــيى الوـــــر 

بالبنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع األساسـيى، يت ـ  عنـة هـذذ السياسـا   يت نآل ةيماالوظائف. و 
عــــــن الســــــنع األساســــــيى األوليــــــى، وي ــــــزز  ا  أن ت تمــــــد االبت ــــــار الــــــذي يســــــاعد عنــــــة التنويــــــع ب يــــــد

ألجنبيــى، و لــل يف ســيايف نظــاه مناســع  قــويف الت نولوجيــا  ا نيــى، وي تمــد وي يــف انبــداعا  ا
 املن يى الف ريى.

  ت زيـــز سياســـا  االبت ـــار مـــن أجـــل التنميـــى 2015تقريـــر الت نولوجيـــا واالبت ـــار وي ـــم  -49
ـــى  ةرا يـــى الثنـــ  مـــن البنـــدان الناميـــى امل تمـــدة عنـــة الســـنع األساســـيى وهـــر  الدـــناعيى  راســـا   ال

ويوـــ  التقريـــر  ىل أن الـــدولت  شـــ دتا م ـــدال  منـــو مـــؤثرة عنـــة  مج وريـــى تنزانيـــا املتحـــدة ونيت يـــا.
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مـدس ال قــد املاضـر ول ن مــا واج تـا لــ وبا  يف توجيـه اننفــايف عنـة البحــع والتتـوير حنــو الــت نم 
يســـفر ارتفـــال مســـتويا  اننفـــايف عنـــة البحـــع والتتـــوير  نســـبى مـــن النـــاتت ا نـــر  ومل الت نولـــوجر.

ســــيما عنــــة مســــتوس  وال هــــذا القــــرن عــــن زيــــا ة الــــت نم الت نولــــوجر، انمجـــا  يف ال قــــد األول مــــن
يظ ــــــــــر يف عــــــــــده ارتفــــــــــال مســــــــــتوس الدــــــــــا را  مــــــــــن املنتتــــــــــا   ا   مــــــــــا الوــــــــــر ا ، وهــــــــــو

ــــا ــــى، ت ــــزز السياســــى ال امــــى  ويف املتوســــتى واملتقدمــــى. الت نولوجي ــــى الزراعي ــــد مــــن البنــــدان النامي ال دي
تتواةـــآل مـــع مــــوار   ال ااريـــى العتمـــا  الت نولوجيــــا،مــــن عمنيـــى  - لـــرا ى أو ا  ضـــمن -لنت نولوجيـــا 

 وقــدرا  م ظــم لــغار املــال . وبانضــاةى  ىل  لــل، ةــإن اننفــايف عنــة البحــع والتتــوير  ــان قنــيال  
ســــيما يف البنــــدان املنخف ــــى الــــدخل الــــيت ي تمــــد ةي ــــا البحــــع والتتــــوير عنــــة  وال بوــــدة، ا  ومتقنبــــ

مدـارف التنميـى عنـة السـواء. ويـدعو األون تـا   ىل وضـع التمويل ااارجر من ايت ـا  املاحنـى ومـن 
ختى لنبحع والتتوير ت ـزز االسـتدامى البيئيـى وتراعـر امل ـارف التقنيديـى لدـغار املـال  مـن املـزارع . 

 يؤ ي  ىل نتائت منموسى.  مما لنتنميى الزراعيى، ا  ضروري ا  وُتظ ر األ لى أن هذا الن ت يو ل شرجم
عنـــة ضـــرورة أن لقـــآل البنـــدان الناميـــى االســـتفا ة القدـــوس مـــن تتـــوير ا  أي ـــويوـــد  األون تـــا   -50

ت نولوجيــا امل نومــا  واالتدــاال . ويســاهم االنتوــار ال ــاملر لن واتــف وأنظمــى االتدــاال  ا مولــى ومنــو 
ة شب ا  انن نت وانتوار استخداه اهليا ل األساسيى عري ى النتايف يف تغيـ  أمنـا  اننتـاىل والتتـارة عنـ

الدــ يد الــدو . ولتحقيــآل أقدــة اســتفا ة مــن الفــرص املتناميــى يف  ــاال  مثــل التتــارة انل  ونيــى، عنــة 
،   لريــر  م انــا  التتــارة انل  ونيــى لدــاحل البنــدان الناميــى2015تقريــر اقتدــا  امل نومــا  أبــرز  مــا حنــو

 نونيى ومؤسسيى وسياساتيى مالئمى.ةإن ا  وما   اجى لالستثمار يف اهليا ل األساسيى و نواء أجمر قا
و  ر عد  من خـ اء التنميـى أن ظ ـور شـب ى انن نـت وت نولوجيـا امل نومـا  واالتدـاال  وغـ   -51

 لل من الت نولوجيا  الناشئى قد يسمح لنبنـدان الناميـى أن لقـآل قفـزة يف اقتدـا  ااـدما  وتسـتفيد مـن 
وبانضـاةى  ىل املميـزا  املتـوةرة يف هـذذ القتاعـا ، يت ـ  عنـة . (29)سـيما يف أةريقيـا وال ةرص التنميى ةيه،

 البندان الناميى امل تمدة عنة السنع األساسيى أن توالل بناء األساس لنتحول املستداه. 
ويتتنــــع االســــتفا ة مــــن هــــذذ الفــــرص ايتديــــدة وجــــو  التمويــــل. وهلــــذا الغــــرع، ورغــــم أن  -52

يــزال يوــ ل مســ لى بالغــى األمهيــى، ةــإن التتــوير  ال التقنيــديلســ   م انيــى ا دــول عنــة التمويــل 
ســـيما يف سالســـل القيمـــى الزراعيـــى، ي ـــد  وال ايتـــاري جملموعـــى جديـــدة مـــن آليـــا  التمويـــل املبت ـــرة،

 .(30)موضع تر يع ا  اااه
  

__________ 

 UNCTAD, 2015, Economic Development in Africa Report 2015: Unlocking theانظــــــــر عنــــــــة ســــــــبيل املثــــــــال   (29) 

Potential of Africa’s Services Trade for Growth and Development (New York and Geneva, Sales 

No. E.15.II.D.2, United Nations publication). 
 .Commodities and Development Report 2015انظر عنة سبيل املثال التتورا  اليت يست رض ا تقرير   (30) 
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 التطورات الجد دة عي اتفاقات التجارة الدولية -3 
 
الدــا را  وعــن القتــن، الدــا رين عــن املــؤ ر الــوزاري   ن القـرارين الــوزاري  عــن املناةســى يف -53

ــــه  ا  ال اشــــر ملنظمــــى التتــــارة ال امليــــى، ي  ســــان التحــــر  ب يــــد عــــن الوضــــع الــــراهن الــــذي اتســــمت ب
 .(31)املفاوضا  املت نقى  ات  املس لت  عنة مدس السنوا  املاضيى

الـــــــوار  مـــــــن أقـــــــل البنـــــــدان ويـــــــدعو القـــــــرار الـــــــوزاري امل ـــــــس بـــــــالقتن  ىل أن ُاـــــــنح القتـــــــن  -54
 ا   دــــ ، و لــــل اعتبــــار  أو الولــــول  ىل أســــوايف البنــــدان املتقدمــــى  ون رســــوه مجر يــــى  م انيــــى منــــوا  
يقــــده ت  ــــدا  منزمــــى، و منــــا نتــــائت ألة ــــل  ال . ول ــــن الــــن 2016 ــــانون الثا /ينــــاير   1 مــــن

ـــزارل ال املســـاعر، وهـــو عنـــة الدـــ يد ال ـــاملر.  يتنـــاول الـــدعم ا نـــر لنقتـــن وانعانـــا  املقدمـــى لنم 
أ ـــد األون تـــا ، ةحـــ  تتحقـــآل أقدـــة اســـتفا ة مـــن هـــذا النفـــا   مـــا عـــن  لـــل، وعنـــة حنـــو وة ـــال  

أن ت ــرس املزيــد مــن املــوار  لبنــاء القــدرا  يف قتاعــا  القتــن  ا  لنســويف، يت ــ  عنــة أقــل البنــدان منــو 
 .(32)القتن األةريقرلدي ا عنة ل د اننتاىل والتحويل والتسويآل، مثنما أبرز  خريتى جمريآل 

بــالوقف الفــوري ل عانــا  املقدمــى  ا  ويوــمل القــرار الــوزاري املت نــآل  ناةســى الدــا را  التزامــ -55
(. ويــن  القــرار عنــة شــرو  حمــد ة لنمنتتــا  اجمل ــزة ومنتتــا  األلبــان 4لدــا را  املــزارل )املــا ة 
 2023 عـــاه بنـــدان الناميـــى  ـــ . وبانضـــاةى  ىل  لـــل، ا ـــل القـــرار ال(33)و ـــم اانزيـــر يف  اشـــيى

 لنوةاء بالتزاما ا. 2030 عاه    ا  لدي ا من  عانا ، وأقل البندان منو  ما نزالى
وخبـالف هـذذ املسـائل  ا  األمهيـى املباشـرة لنبنـدان الناميـى امل تمـدة عنـة السـنع األساســيى،  -56

يوـمل مسـ لى  عـا ة الت  يـد عنـة   ـا هنا  وج ا  نظر متباينى بو ن نتائت املـؤ ر الـوزاري ال اشـر،
ال تفـــال  خزونـــا    وميـــى مـــن الغـــذاء ألغـــراع األمـــن ختـــى الدو ـــى انمنائيـــى. والقـــرار املت نـــآل با

ـــــا ،  ندونيســـــيا، يف  ـــــانون  ا  يؤ ـــــد  ـــــد  الغـــــذائر ـــــذي يف التولـــــل  ليـــــه يف ب ـــــة بنـــــد الســـــاله ال عن
ال امليـــى ب ـــمان  ـــل املســـ لى يف املــــؤ ر  وينـــزه يتنـــى الزراعـــى  نظمـــى التتـــارة 2013األول/ يســـم  
يُتخــذ أي قــرار بوــ ن آليــا  خالــى لن ــمانا  لنبنــدان الناميــى. وقُــده هــذا  ومل .(34)الــوزاري املقبــل

__________ 

ــــان  (31)  ، املتا تــــان عنــــة املوقــــع الوــــب ر التــــا   WT/MIN(15)/46و WT/MIN(15)/45منظمــــى الدــــحى ال امليــــى، الوثيقت
http://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm  ــــــــــــــــانون   20)يف االجمــــــــــــــــالل عنيــــــــــــــــه يف 

  (.2016الثا /يناير 

 (32) UNCTAD, 2014, Pan-African Cotton Road Map (New York and Geneva, United Nations publication). 
يواةـآل األع ـاء من البندان املتقدمى أي بند هذذ الفقرة ال تومل املنتتا  اجمل زة ومنتتا  األلبان و وه اانزير يف ر (33) 

تتــا  املتت ــى  ىل أقــل  عانــا  التدــدير لنمنبوقــف  ــل  - 2016 ــانون الثا /ينــاير   1مــن  ا  اعتبــار  -عنــة القيــاه 
 عانا  التددير هلذذ املنتتا  أو ةئا  املنتتا  يف أ ـد  ختاراتـه الثالثـى األخـ ة عن أبن  ي ون قد و  ،ا  البندان منو 

تتوقــف بوــ ن  عانــا  التدــدير الــيت نظــر  ةي ــا يتنــى الزراعــى قبــل تــاريت ا ــا  هــذا القــرار. وبالنســبى هلــذذ املنتتــا ، 
 2020 ــ  نايــى عــاه  ى، وينتبــآل اميــد مســتويا  االلتــزاه بال ميــ2020املقــررة  نــول نايــى عــاه  عانـا  التدــدير 

عـــن  لـــل، ال تنتبـــآل أيـــى  . وة ـــال  2005-2003ااـــاص بفـــ ة األســـاس  ىال ميـــ يا عنـــد املتوســـ  الف نـــر ملســـتو 
، الوثيقــــــــى  عانــــــــا  لنتدــــــــدير عنــــــــة أســــــــوايف جديــــــــدة أو عنــــــــة منتتــــــــا  جديــــــــدةر. )منظمــــــــى التتــــــــارة ال امليــــــــى

WT/MIN(15)/45.) 

  ، املتا ى عنة املوقع التا  WT/MIN(15)/44منظمى التتارة ال امليى، الوثيقى  (34) 
http://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm  ــــــــــــــــانون   20)يف االجمــــــــــــــــالل عنيــــــــــــــــه يف 

 (.2016الثا /يناير 
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التنع يف  جمار بند امل امنى ااالى والتف ينيى مـن أجـل  ايـى منتتـر الغـذاء يف البنـدان الناميـى مـن 
 الزيا ا  املفاجئى يف الوار ا .

  
 الستنتال -4 

 
 ا   ا  ســـــيما أقـــــل البنـــــدان منـــــو  وال  ن البنـــــدان الناميـــــى امل تمـــــدة عنـــــة الســـــنع األساســـــيى، -57

ـــى، يت ـــ  عني ـــا زيـــا ة االســـتثمار يف قتاعا ـــا الزراعيـــى ا نيـــى واالســـتفا ة  انم انـــا  الزراعيـــى القوي
لــوار ة يف قواعــد التتــارة املت ــد ة بقــدر أ ــ  مــن البنــو  القائمــى املت نقــى بامل امنــى ااالــى والتف ــينيى ا

قت تــــه مـــن ت  ــــدا  تت نــــآل بامليزانيــــى   ــــا ويت ــــ  عني ـــا يف هــــذا الســــيايف أن تفـــر .ا  األجمـــراف  اليــــ
ألغراع تتـوير القتاعـا  الزراعيـى. وباملثـل، يت ـ  عنـة اجملتمـع الـدو  أن يبـذل قدـارس ايت ـد مـن 

ه ت ـريس املزيـد مـن املـوار  لنقتـال الزراعـر. وُتظ ـر أجل لقيآل الت  دا  ا اليى بتقـد  امل ونـى. وينـز 
تقــــــديرا  يتنــــــى املســــــاعدة انمنائيــــــى التاب ــــــى ملنظمــــــى الت ــــــاون والتنميــــــى يف امليــــــدان االقتدــــــا ي أن 

بــ   مــا يف الفــ ة ا  مســتمر  ا  املســاعدا  املقدمــى لقتــاعر الزراعــى والتنميــى الريفيــى قــد شــ د  اافاضــ
أل ـــد،  ا  منـــذ  لــل ا ـــ . ووةقـــ ا  تدـــاعدي ا  ، مث أخــذ  توج ـــ2004 وعـــاه منتدــف الثمانينيـــا 

يف املائــى مــن  مــول املســاعدة انمنائيــى الرليــى  6األرقــاه املتا ــى، ةقــد تنقــة قتــاعر الزراعــى والغــذاء 
. ومـــن أجـــل زيـــا ة أثـــر امل ونـــا  عنـــة الفقـــر، يت ـــ   يـــالء املزيـــد مـــن االهتمـــاه (35)2012 عـــاه يف

   لتنبيى ا تياجا  لغار املال . بتخدي  هذذ املوار 
ومـــــن بـــــ   موعـــــى الرســـــائل السياســـــاتيى، ةـــــإن ال ـــــرورة املنحـــــى لتحقيـــــآل أهـــــداف التنميـــــى  -58

املســتدامى يف البنــدان الناميــى امل تمــدة عنــة الســنع األساســيى تــدعو  ىل وضــع  جمــار لنسياســى انمنائيــى 
مـــع القيـــاه يف الوقـــت نفســـه  راعـــاة دقـــآل أقدـــة اســـتفا ة مـــن الســـنع األساســـيى يف تنـــل البنـــدان، 

 ا   قـــويف اننســـان وأخـــذ املقت ـــيا  البيئيـــى ايتديــــدة يف االعتبـــار واعتمـــا  نـُُ ـــت مســـتدامى اجتماعيــــ
ــــآل الت ــــاةؤ يف  .ا  وسياســــي ــــآل هــــذذ األهــــداف مــــن خــــالل عمنيــــى مســــتمرة لتحقي وا ــــن تيســــ  لقي

 .نتتارة واالستثمار والت نولوجيااألنظمى الرقابيى ال امليى ل
 

__________ 

 ، متــــا  عنــــة املوقــــع التــــا  OECD, 2010, Measuring aid to agriculture ظــــر لالجمــــالل عنــــة املزيــــد مــــن التفالــــيل، ان (35) 
http://www.oecd.org/dac/stats/44116307.pdf  ( 2016 ـــانون الثا /ينـــاير   20)يف االجمـــالل عنيـــه يف OECD, 2012, 

Trends in aid to agriculture and rural development, in: OECD, Development Cooperation Report 2012: Lessons 

in Linking Sustainability and Development (Paris, OECD Publishing),  متــا  عنــة املوقــع التــا ، http://www.oecd-

ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2012/managing-watersheds-for-resilient-livelihoods-

in-ethiopia_dcr-2012-15-en  (  2016 انون الثا /يناير   20)يف االجمالل عنيه يفOECD, 2015, Creditor reporting 

system, ــــــــا  عنــــــــة املوقــــــــع  http://stats.oecd.org/  United Nations Department of Economic and Social التــــــــا  ، مت

Affairs, 2015, Improving official development assistance allocation for a post-2015 world,    متا  عنة املوقـع التـا
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/un_improving_oda_allocation _for_post-2015_world.pdf (accessed 

20 January 2016)  (.2016 انون الثا /يناير   20)يف االجمالل عنيه يف 


