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جملس التجارة والتنمية
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البند  3من جدول األعمال املؤقت

التطورات األخرية والتحدايت والفرص يف أسواق السلع األساسية
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
تستعرض هذه املذكرة التطورات األخرية اليت شهدهتا أسواق السلع األساسية ،وحتللل
العوامل اليت أسهمت يف اجتاهات أسعار هذه السللع الليت لوظتلت يف علا  .2018فقلد شلهدت
أس لواق السلللع األساسللية ،يف الف ل ة مللا بللك كللانون الياا/ينللاير وأيلول/سللبتم  ،2018تباينللا
كبريا يف سلوك األسعار ،مسجلة حتركات ابالرتفاع واالخنفاض .وبوجه عا  ،نتجت الزايدات
يف األسعار عن عوامل ميل حمدودية األسواق بسبب أظوال الطقس غري املواتية وظاالت عد
اليقللك علللص اليللعيدين االقتيللادي والسياس ل يف كيللري مللن أعللا العللا  .وتعللز إىل ظللد كبللري
ظ للاالت ال اج للع يف األس للعار واخنفا للها إىل الفل لايف يف الع للرض والل لزايدة يف املو للزو ت وأظل لوال
الطقس املواتية .وتبحث املذكرة بعل القالااي السياسلاتية املتعلقلة ابلتطلورات األخلرية يف األسلواق
العامليللة للسلللع األساسللية ،وتعللرض توصلليات ميكللن أن تسللاعد البلللدان الناميللة املعتمللدة علللص
السلع األساسية يف حتقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل.
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مقدمة
 -1كلللف اتفللاق أكلرا ،يف الفقللرة  ،208جملللس التجللارة والتنميللة التللابع ملللؤتر األمللم املتحللدة
للتجارة والتنمية (األونكتاد) ابستحداث اجتماع خ ا متعدد السلنوات بشل ن السللع األساسلية.
وأعيد أتكيد هذا التكليف يف الفقرة  17من والية الدوظة ،اليت اعتمدت يف الدورة اليالية عشرة
لألونكتاد عا  ،2012واليت مددته ألربع سنوات أخر ظىت عا  .2016ومدد التكليلف ملرة
أخللر ظللىت عللا  2020يف الفقللرة  100مللن مافيكيللانو نللريوي ،الللذي اعتمللد يف الللدورة الرابعللة
عشرة لألونكتاد يف عا .2016
 -2وحتلل هذه املذكرة التطورات اليت شهدهتا أسلواق السللع األساسلية خللل علا ،2018
مع ال كيز علص اجتاهات األسعار واألسباب الكامنة ورا تقلباهتا .كما تسلط الاو عللص بعل
القال للااي السياسل للاتية املرتبطل للة ابلتطل للورات األخل للرية يف األس ل لواق ،وتسل للتولس دروسل للا يف شل للكل
توصيات سياساتية ملساعدة البلدان النامية املعتمدة علص السلع األساسية يف جهودهلا الراميلة إىل
حتقيق النمو االقتيادي الشلامل والتنميلة املسلتدامة .وتيلنفف امللذكرة السللع األساسلية إىل ثللث
فئات ه  :السلع األساسية الغذايفية والزراعية (املواد الغذايفية ،واملشروابت املدارية ،والبذور الزيتيلة
والزيوت النباتيلة ،وامللواد األوليلة الزراعيلة)؛ واملعلادن واااملات والفللزات؛ والطاقلة (اللنفط ،والغلا ،
والفحم ،والطاقة املتجددة).

أولا -التطورات األخرية يف أسواق السلع األساسية
ألف -حملة عامة
 -3بل للؤ مؤش للر األونكت للاد ألس للعار الس لللع األساس للية يف الس للوق احل للرة( )1جلمي للع جمموع للات
السلع األساسية  124.1نقطلة يف املتوسلط ،وكلل يف كلانون الياا/ينلاير  ،2018مرتفعلا بتسلع
نقللا( ( 7.9املايفللة) عللن الشللهر السللابق وحمققللا ايدة للشللهر السللابع علللص الت لوا (الشللكل .)1
ويف ش للبا(/ف اير ،ش للهد مؤش للر اي للع ااموع للات اخنفا للا بنس للبة  4.5يف املايف للة ليبل للؤ 118.5
نقطللة ،ويرجللع كل ل بدرج للة كبللرية إىل اخنفللاض مؤشللر الوق للود ،ولكنلله عللاد ملسللار تي للاعدي يف
الشللهر التللا لريتفللع إىل  127.9نقطللة يف أاير/مللايو .وكللان االرتفللاع الللذي شللهده مؤشللر ايللع
ااموعللات مللن كللانون الياا/ينللاير إىل أاير/مللايو  2018مللدفوعا إىل ظللد كبللري ابرتفللاع األسللعار يف
معتللم ااموعللات الفرعيللة .ويف ظزيران/يونيلله  ،2018انقلللب االجتللاه التيللاعدي لي اجللع املؤشللر
إىل  123.8نقط للة يف غب/أغس للطس بس للبب تراج للع أس للعار ااموع للات الفرعي للة مي للل األغذي للة
واملشللروابت املداريللة وامللواد األوليللة الزراعيللة والفللزات النفيسللة .وكللان كلل بسللبب ايدة اإنتللاو وتعيللر
الطلللب .ن انقلللب املسللار النللزو يف أيلول/سللبتم  2018مللع تسللبب ايدة أسللعار الوقللود يف دفللع
املؤشر إىل االرتفاع .وشهدت أسعار السلع األساسية مستو ٍ
عال من التباين يف عا .2018
__________

()1

2

أعيللد حتديللد أسللا مؤشللر األونكتللاد ألسللعار السلللع األساسللية يف السللوق احلللرة إىل سللنة  ،100 = 2015مللع
إ افة سلع أساسية جديدة إىل املؤشر القدمي ،ومن ن استودا أو ان جديدة .ويشمل املؤشلر اجلديلد مؤشلرات
منفيلة اموعة الوقود وجمموعة فرعية للفلزات النفيسة.
GE.19-01663
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الشكل 1
مؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسية يف السووق احلورةمج عيوع اعموعواتمج كوانون الاوا
يناير  - 2000أيلول سبتمرب 2018
()100=2015
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كانون الياا/يناير 2000
غب/أغسطس 2000
غكار/مار 2001
تشرين األول/أكتوبر 2001
أاير/مايو 2002
كانون األول/ديسم 2002
تو /يوليه 2003
شبا(/ف اير 2004
أيلول/سبتم 2004
نيسان/أبريل 2005
تشرين الياا/نوفم 2005
ظزيران/يونيه 2006
كانون الياا/يناير 2007
غب/أغسطس 2007
غكار/مار 2008
تشرين األول/أكتوبر 2008
أاير/مايو 2009
كانون األول/ديسم 2009
تو /يوليه 2010
شبا(/ف اير 2011
أيلول/سبتم 2011
نيسان/أبريل 2012
تشرين الياا/نوفم 2012
ظزيران/يونيه 2013
كانون الياا/يناير 2014
غب/أغسطس 2014
غكار/مار 2015
تشرين األول/أكتوبر 2015
أاير/مايو 2016
كانون األول/ديسم 2016
تو /يوليه 2017
شبا(/ف اير 2018
أيلول/سبتم 2018

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

 -4وتب للك التباين للات الش للهرية ملؤش للر األونكت للاد ألس للعار الس لللع األساس للية يف الس للوق احل للرة
جلميل للع ااموعل للات ب ل للك عل للام  2005و 2018درجل للة التقل ل للب يف أسل للعار السل لللع األساس ل للية
(الشكل  .)2فقد أظهر املؤشر يف األشهر التسعة األوىل من عا  2018تباينات شلهرية واسلعة
ترجل للع إىل عوامل للل متنوعل للة (انتل للر الفل للرع انيل للا) .وظل للدثت التغي ل لريات األعلل للص واألد يف كل للانون
الياا/يناير ( 8يف املايفة) وشبا(/ف اير ( 4.5-يف املايفة) ،عللص التلوا  .وتسلتعرض الفلروع التاليلة
التطورات اليت شهدهتا األسواق يف ااموعات الريفيسية للسلع األساسية.
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الشكل 2
التقلبات الشهرية ملؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسوية يف السووق احلورةمج كوانون الاوا
يناير  - 2005أيلول سبتمرب 2018
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ظزيران/يونيه 2018

تشرين الياا/نوفم 2017

نيسان/أبريل 2017

أيلول/سبتم 2016

تو /يوليه 2015

شبا(/ف اير 2016

كانون األول/ديسم 2014

أاير/مايو 2014

تشرين األول/أكتوبر 2013

غكار/مار 2013

غب/أغسطس 2012

كانون الياا/يناير 2012

ظزيران/يونيه 2011

تشرين الياا/نوفم 2010

نيسان/أبريل 2010

أيلول/سبتم 2009

تو /يوليه 2008

شبا(/ف اير 2009

كانون األول/ديسم 2007

أاير/مايو 2007

تشرين األول/أكتوبر 2006

غكار/مار 2006

غب/أغسطس 2005

كانون الياا/يناير 2005

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

ابء -التطورات يف القطاعات الرئيسية للسلع األساسية
السلع األساسية الغذائية والزراعية
 -5بلؤ مؤشر األونكتاد الشهري ألسعار األغذية (الشكل  99.7 )3نقطلة يف املتوسلط يف
كللانون الياا/ينللاير  ،2018مرتفعللا ا لوا  3يف املايفللة عللن الشللهر السللابق ،وحمققللا ايدة للشللهر
الرابع علص التوا  .وشهد املؤشر ارتفاعا طفيفلا ملرة أخلر يف شلبا(/ف اير  2018ولكنله تراجلع
بعد كل ليبلؤ  90.5نقطة يف املتوسط يف أيلول/سلبتم  .2018وكلان ارتفلاع املؤشلر يف بدايلة
العللا مللدفوعا إىل ظللد كبللري ابرتفللاع أسللعار القمللح والللذرة ،ظيللث تسللببت أظ لوال الطقللس غللري
املواتيللة يف املنللاطق املنتجللة ،ميللل األرجنتللك وال ا يللل والللوالايت املتحللدة األمريكيللة ،يف أن تيللبح
األسل لواق حم للدودة .وأس للهمت األس للعار املنوفا للة للس للكر واألر واللح للو يف ااموع للة الفرعي للة
لألغذي للة يف التح للرك الن للزو للمؤش للر م للا ب للك غكار/م للار وأيلول/س للبتم  .2018وم للن ك للانون
الياا/ين للاير إىل أيلول/س للبتم  ،2018اخنف ل املؤش للر بنس للبة  9.2يف املايف للة ولكن لله ك للان أعل للص
بنسبة  1.8يف املايفة من الف ة نفسها من عا .2017
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الشكل 3
مؤشو ورات أس ووعار جمموع ووات لت ووارة م وون الس وولع األساس وويةمج ك ووانون الاا ين وواير - 2000
أيلول سبتمرب 2018
()100=2015
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أيلول/سبتم 2018

تو /يوليه 2017

شبا(/ف اير 2018

أاير/مايو 2016

كانون األول/ديسم 2016

تشرين األول/أكتوبر 2015

غكار/مار 2015

غب/أغسطس 2014

ظزيران/يونيه 2013

كانون الياا/يناير 2014

تشرين الياا/نوفم 2012

نيسان/أبريل 2012

أيلول/سبتم 2011

تو /يوليه 2010

شبا(/ف اير 2011

أاير/مايو 2009

كانون األول/ديسم 2009

غكار/مار 2008

تشرين األول/أكتوبر 2008

غب/أغسطس 2007

ظزيران/يونيه 2006

كانون الياا/يناير 2007

نيسان/أبريل 2005

تشرين الياا/نوفم 2005

أيلول/سبتم 2004

تو /يوليه 2003

شبا(/ف اير 2004

أاير/مايو 2002

كانون األول/ديسم 2002

غكار/مار 2001

تشرين األول/أكتوبر 2001

غب/أغسطس 2000

كانون الياا/يناير 2000

البذور الزيتية والزيوت النباتية

املشروابت املدارية

األغذية

ايع األغذية

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

 -6وتتعرض أسعار الذرة لاغط ابجتاه اهلبو( منذ عا  ،2012ويرجلع كلل بدرجلة كبلرية
إىل اإفرا( يف اإنتاو ووفلرة املولزون .ويف كلانون الياا/ينلاير  ،2018ارتفلع سلعر كرة اللوالايت
املتح للدة وف للق املعي للار ال للدو (ص للفرا رق للم  ،3تس للليم ظه للر الس للفينة) مقارن للة بقيمته للا يف ك للانون
األول/ديسللم  ،2017مللدفوعا بطلللب قللوي عللز ه للعف الللدوالر وش لواغل مسللتمرة بش ل ن أثللر
الطقس احلار واجلاف علص احملاصيل يف األرجنتك .والول أاير/مايو  ،2018كانت األسعار قد
ارتفعللت بنسللبة  4يف املايفللة منللذ كللانون الياا/ينللاير لتبلللؤ  193.40دوالرا مللن دوالرات الللوالايت
املتحلدة للطلن املل ي ،ولكنهلا تراجعلت لتبللؤ  157.80دوالرا للطلن املل ي يف أيلول/سلبتم ملع
عودة ظروف اإنتاو املواتية (الشكل .)4
 -7وارتفللع سللعر قمللح الللوالايت املتحللدة وفللق املعيللار الللدو (شللتوي أ للر صلللب رقللم ،2
تسليم ظهر السفينة) يف الربع األول من عا  2018من  227.29دوالرا للطن امل ي يف كانون
الياا/ين للاير إىل  245.83دوالرا يف غكار/م للار بس للبب ط للول فل ل ة الطق للس اجل للاف يف ال للوالايت
املتح للدة ،والش ل لواغل املتعلق للة ابلطق للس الب للارد والرط للب يف بع ل ل من للاطق أورواب ،والطل للب العل للامل
الق للوي( ،)2و للغو( املا للاربة .ويف الل لربعك الي للاا واليال للث ،ش للهدت األس للعار تقلب للا ب للك االرتف للاع
واالخنفللاض يف الف ل ة مللا بللك نيسللان/أبريل وغب/أغسللطس  2018قبللل أن تسللتقر عنللد 241.01
دوالرا للطن امل ي يف أيلول/سلبتم  .2018وعللص ملد األرابع اليلثلة األوىل ملن علا ،2018
__________
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( www.foodsecurityportal.org/global-wheat-and-maize-prices-continue-riseاطل للع عل للص املوق للع يف 31
كانون الياا/يناير .)2019
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ارتفعت أسعار القمح بنسبة  6يف املايفة ،ويرجح أن تتلل قويلة يف علا  2019بسلبب التوقعلات
مبحدودية العرض (الشكل .)4
 -8ويف أسواق األر  ،اتسم السعر املرجع ألر اتيلند (أبي ماروب ،كسلر  5يف املايفلة،
تسللليم ظهللر السللفينة) ابلتقلللب يف عللا  ،2017ولكنلله ارتفللع بشللكل عللا بنسللبة  7.7يف املايفللة.
ويف كللانون الياا/ينللاير  ،2018ارتفعللت األسللعار بنسللبة  9يف املايفللة تقريبللا عللن الشللهر السللابق
لتبلللؤ  442دوالرا للطللن امل ل ي نتيجللة ل لزايدة الطل للب .ولكللن االرتفللاع املفللاج يللد ط للويل،
ظيللث عللادت األسللعار إىل تقلباهتللا يف الف ل ة مللا بللك شللبا(/ف اير وغب/أغسللطس ،ويرجللع كل ل
بدرجة كبلرية إىل الطللب املتقللب وإىل ارتفلاع قيملة البلات التايلنلدي .ويف أيلول/سلبتم ،2018
بلؤ السعر  402دوالر للطن امل ي ،ابخنفاض نسبته  9يف املايفة عن كانون الياا/يناير .2018
ومللن املتوقللع أن يشللهد إنتللاو األر تراجعللا طفيفللا يف موسللم  2019/2018نتلرا حلللاالت أتخللر
احلي للاد يف فيي للت الناجت للة ع للن أتخ للر الزراع للة ،واخنف للاض احملاص لليل يف اتيلن للد بس للبب أظل لوال
الطقس غري املواتية (الشكل .)4
 -9واخنف املتوسط الشهري لألسعار اليومية للتفاق الدو للسكر من  20.33سنتا يف
كللانون الياا/ينللاير  2017إىل  13.9سللنتا للرطللل يف تو /يوليلله  ،2017ويرجللع كل ل بدرجللة
كبرية إىل لعف الطللب ،وفلايف العلرض يف السلوق ،وقيلا بعل املسلتيمرين املالاربك بتيلفية
مراكزهم طويلة األمد اليت اعتمدت خلل ف ة ارتفلاع األسلعار قبلل مرظللة االخنفلاض( .)3وخللل
النيللف الي للاا م للن الع للا  ،تقلبللت األس للعار ظ للول  14س للنتا للرطللل ن أخ للذت اجتاه للا نزولي للا يف
الني للف األول م للن ع للا  .2018فق للد اخنفا للت األس للعار م للن  14.09س للنتا للرط للل يف ك للانون
الياا/ينللاير  2018إىل  12.03سللنتا للرطللل يف نيسللان/أبريل بسللبب النللاتال القياسل الثنللك مللن
أك البللدان املنتجلة يف العلا (اهلنلد واتيلنلد) واملالاربة عللص اسلتمرار وفلرة العلرض بسلبب ارتفلاع
مسللتوايت الزراعللة يف االحتللاد األوروي واهلنللد .ومللع كل ل  ،فللجلن املوللاوف مللن أن ي ل ك اجلفللاف
خلل موسم النمو يف ال ا يل أتثريا سلبيا علص احملاصيل واإنتاو قد سلاعدت عللص رفلع األسلعار
إىل  12.5سللنتا للرطللل يف ظزيران/يونيلله  2018قبللل أن تللنوف مللرة أخللر إىل  11.08سللنتا
للرط ل ل ل ل للل يف غب/أغس ل ل ل ل للطس  2018وه ل ل ل ل للو أق ل ل ل ل للل مس ل ل ل ل للتو من ل ل ل ل للذ غب/أغس ل ل ل ل للطس .2015
ويف أيلول/س للبتم  ،2018انتعش للت األس للعار بش للكل طفي للف لتي للل إىل  11.4س للنتا للرط للل
بسبب عودة ظروف اجلفاف اليت أثرت علص احملاصيل يف ال ا يل .وتشري بيا ت وظلدة البحلوث
االقتي للادية التابع للة ال للة كي إيكونوميس للت إىل أن إنت للاو الس للكر س لليفوق االس للتهلك يف الس للنة
التسويقية  ،2019/2018ويرجح أن أتخذ األسعار اجتاها نزوليا(( )4الشكل .)4
 -10وشللهد سللعر حلللم البقللر مللن أس ل اليا ونيو يلنللدا (اامللد؛ السللعر شللامل التكلفللة والت ل مك
والش للحن) اجتاه للا تي للاعداي يف الني للف األول م للن ع للا  2017بس للبب ال للنقس يف اإم للدادات
الناجم عن إعادة التزود ابملاشية واخنفاض معلدالت اللذبح بعلد فل ة جفلاف طويللة .ويف النيلف
اليل للاا مل للن عل للا  ،2017اخنفال للت األسل للعار بنسل للبة  10يف املايفل للة لتيل للل إىل  4.07دوالرات
__________

()3
()4

6

( www.eiu.com/industry/commodities/article/776195661/sugar/2018-01-01اطل للع عل للص املوق للع يف 31
كانون الياا/يناير .)2019
( www.eiu.com/industry/commodities/article/1007251084/sugar/2018-11-01اطلللع علللص املوقللع يف 31
كانون الياا/يناير .)2019
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للكيلوغرا يف كانون األول/ديسم  ،2017ويرجع كل جزيفيلا إىل تنلام إنتلاو حللم البقلر عللص
اليللعيد العللامل واملنافسللة يف األس لواق الدوليللة .وشللهدت األسللعار ارتفاعللا لف ل ة قيللرية يف الربللع
األول من عا  2018ولكنها بدأت يف ال اجع انيلة عللص ملد اللربعك اليلاا والياللث ،ويرجلع
كل بدرجة كبرية إىل ايدة اإنتاو يف األسواق األس الية ،نتلرا لتلروف اجلفلاف .ويف أيلول/سلبتم ،
بلغت أسعار حلم البقر اامد  3.92دوالرات للكيلوغرا  ،منوفاة بنسبة  5يف املايفة عن كانون
الياا/يناير ( 2018الشكل .)4
الشكل 4
األسو ووعار ا ليو ووة لسو وولع يذائيو ووة واراعيو ووة أساسو ووية لتو ووارةمج كو ووانون الاا ينو وواير - 2010
أيلول سبتمرب 2018
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أاير/مايو 2018

كانون الياا/يناير 2018

أيلول/سبتم 2017

أاير/مايو 2017

كانون الياا/يناير 2017

أيلول/سبتم 2016

أاير/مايو 2016

كانون الياا/يناير 2016

أيلول/سبتم 2015

أاير/مايو 2015

كانون الياا/يناير 2015

أيلول/سبتم 2014

أاير/مايو 2014

كانون الياا/يناير 2014

أيلول/سبتم 2013

أاير/مايو 2013

كانون الياا/يناير 2013

أيلول/سبتم 2012

أاير/مايو 2012

كانون الياا/يناير 2012

أيلول/سبتم 2011

أاير/مايو 2011

كانون الياا/يناير 2011

أيلول/سبتم 2010

أاير/مايو 2010

كانون الياا/يناير 2010

كرة ،الوالايت املتحدة ،صفرا رقم  ،3تسليم ظهر السفينة مبوان االيال (دوالر للطن امل ي)
أر  ،اتيلند ،أبي

ماروب ،كسر  5يف املايفة ،سعر التيدير ،تسليم ظهر السفينة (دوالر للطن امل ي)

قمح ،الوالايت املتحدة ،شتوي أ ر صلب رقم ( 2عادي) ،تسليم ظهر السفينة مبوان االيال (دوالر للطن امل ي)
حلم بقر ،أس اليا/نيو يلندا ،جممد ،السعر شامل التكلفة والت مك والشحن ،موان الوالايت املتحدة (دوالر للكيلوغرا ؛ احملور األمين)
سكر ،متوسط األسعار اليومية للتفاق الدو للسكر ،تسليم ظهر السفينة مع التستيف ،غري معب  ،موان الكارييب (سنت للرطل؛ احملور األمين)

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

 -11ويف الف ل ل ة م للن ك للانون الياا/ين للاير إىل نيس للان/أبريل  ،2018ارتف للع مؤش للر األونكت للاد
ألسللعار البللذور الزيتيللة والزيللوت النباتيللة ا لوا  6يف املايفللة ليبلللؤ  112.6نقطللة مقارنللة بقيمتلله يف
كللانون األول/ديسللم  ،2017قبللل أن خللذ اجتاهللا نزوليللا لييللل إىل  94.5نقطللة يف أيلللول/
سللبتم  .2018وكللان ارتفللاع املؤشللر واخنفا لله يف عللا  2018يرجعللان إىل أتثللري التباينللات يف
سللعر فللول اليللواي اللليت كانللت مدفوعللة بعوام لل متعلقللة ابلطلللب والعللرض .ويف الف ل ة مللن كللانون
الياا/ينللاير إىل أيلول/سللبتم  ،2018اخنفل املؤشللر بنسللبة  11.3يف املايفللة ،أي أقللل الوا 4
نقا( مئوية عن نفس الف ة من عا ( 2017الشكل .)5
GE.19-01663
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 -12وش ل للهدت أس ل للعار ف ل للول الي ل للواي ارتفاع ل للا يف الف ل ل ل ة م ل للا ب ل للك ش ل للبا(/ف اير ونيس ل للان/
أبري للل  ،2018لتبل للؤ  459.90دوالرا للط للن امل ل ل ي يف نيس للان/أبريل .ويرج للع كل ل ل جزيفي للا إىل
الطقللس احلللار واجلللاف الللذي أثللر يف أعمللال ظيللاد احملاصلليل يف األرجنتللك ،فاللل عللن ش لواغل
بشل ن التجللارة بللك الللوالايت املتحللدة واليللك .وتوقللف االجتللاه التيللاعدي يف أاير/مللايو ،ويرجللع
كل ل ل بدرج للة كب ل لرية إىل اإم للدادات ال للوفرية مل للن ف للول الي للواي ،ممل للا تس للبب يف هب للو( األسل للعار
إىل  382.98دوالرا للطللن املل ي يف أيلول/سللبتم  .2018واتبللع يللت فللول اليللواي أياللا طللا
مللن اليللعود واهلبللو( يف األسللعار يف عللا  .2018وكللان السللبب الريفيسل للرتفاعللات هللو ايدة
الطل ل للب م ل للن أج ل للل االس ل للتهلك البش ل للري والي ل للناعة ،فيم ل للا كان ل للت االخنفا ل للات بس ل للبب وف ل للرة
اإملدادات .ويف أيلول/سللبتم  ،2018بلغلت أسللعار يللت فلول اليللواي  650.99دوالرا للطللن
امل ل ي ،ابخنفللاض نسللبته  15يف املايفللة عللن مسللتو األسللعار يف كللانون الياا/ينللاير  2018وأقللل
بنسللبة  12يف املايفللة عللن نفللس الف ل ة مللن عللا  .2017ويتوقللع أن تنللتعر أسللعار فللول اليللواي
و يلت فلول اليللواي يف األجلل املتوسلط نتلرا الرتفلاع الطللب العللامل وحمدوديلة اإملدادات بسللبب
توقللع اخنفللاض اإنتللاو مللن الللوالايت املتحللدة مللع تنللام الش لواغل املتعلقللة ابلتجللارة مللع اليللك
(الشكل .)5
 -13وتراجعت أسعار يت النويل اوا  25يف املايفة يف عا  ،2017ويرجع كل بدرجلة
كبرية إىل مزيال من ارتفاع اإنتاو من جنوب شرق غسيا ،وتنلام املولزو ت ،والركلود يف الطللب
العللامل علللص ال لواردات بسللبب شللعور سللليب جتللاه يللت النويللل والللديزل احليللوي املرتكللز إىل يللت
النويل يف الوالايت املتحدة واالحتاد األوروي ،ظيث يعتل أن لزيلت النويلل أثلرا لارا ابلبيئلة(.)5
وانتعشللت األسللعار لف ل ة قيللرية يف أول شللهرين مللن عللا  ،2018مدفوعللة ابخنفللاض مللو يف
اإنت ل للاو .وأعق ل للب كل ل ل ل اخنف ل للاض يف األس ل للعار لتي ل للل إىل  872.80دوالرا للط ل للن امل ل ل ل ي يف
أيلول/سبتم  .2018وتشري بيا ت وظدة البحلوث االقتيلادية التابعلة اللة كي إيكونوميسلت
إىل أن اإنت للاو س لليفوق االس للتهلك ،وم للع ارتف للاع املو للزو ت يف البل للدان املي للدرة الريفيس للية ،م للن
املرجح أن ت اجع األسعار يف عا ( )6(2019الشكل .)5

__________

()5
()6
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www.reuters.com/article/us-eu-climatechange-palmoil/eu-to-phase-out-palm-oil-from-transport-

( fuel-by-2030-idUSKBN1JA21Fاطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
( www.eiu.com/industry/commodities/article/1917258175/palm-oil/2018-11-01اطل للع عل للص املوق للع يف
 31كانون الياا/يناير .)2019
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الشكل 5
اجتاه ووات أس ووعار س وولع أساس ووية لت ووارة يف س وووق الب ووذور الزيتي ووة والزي وووت النبا ي ووةمج ك ووانون
الاا يناير  - 2010أيلول سبتمرب 2018
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أاير/مايو 2017

كانون الياا/يناير 2017

أيلول/سبتم 2016

أاير/مايو 2016

كانون الياا/يناير 2016

أيلول/سبتم 2015

أاير/مايو 2015

كانون الياا/يناير 2015

أيلول/سبتم 2014

أاير/مايو 2014

كانون الياا/يناير 2014

أيلول/سبتم 2013

أاير/مايو 2013

كانون الياا/يناير 2013

أيلول/سبتم 2012

أاير/مايو 2012

كانون الياا/يناير 2012

أيلول/سبتم 2011

أاير/مايو 2011

كانون الياا/يناير 2011

أيلول/سبتم 2010

أاير/مايو 2010

كانون الياا/يناير 2010

يت النويل ،غري معب  ،ماليزاي/إندونيسيا ،أ اض دهنية متحورة  5يف املايفة؛ السعر شامل التكلفة والت مك والشحن (دوالر للطن امل ي)
يت فول اليواي ،غري معب  ،هولندا ،تسليم ظهر السفينة ،تسليم املينع (دوالر للطن امل ي)
فول اليواي ،غري معب  ،الوالايت املتحدة ،أصفر رقم  ،2السعر شامل التكلفة والت مك والشحن (دوالر للطن امل ي)
مؤشر البذور الزيتية والزيوت النباتية (1۰۰ = 2015؛ احملور األمين)

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

 -14وه ل للبط مؤش ل للر األونكت ل للاد ألس ل للعار املش ل للروابت املداري ل للة م ل للن  100.5نقط ل للة يف ك ل للانون
الياا/ينللاير  2017إىل  87.14نقطللة يف كللانون األول/ديسللم  ،2017ويرجللع كل ل ابلدرجللة
األوىل إىل اخنفللاض أسللعار الل  .ويف كللانون الياا/ينللاير  ،2018انقلللب االجتللاه النللزو  ،وارتفللع
املؤشللر بنسللبة  4.4يف املايفللة ليبلللؤ  91.0نقطللة يف أاير/مللايو  .2018وكللان االجتللاه التيللاعدي
مللدفوعا إىل ظللد كبللري بلزايدة أسللعار الكاكللاو والشللاي مبللا عللوض السللعر امل اجللع للل كي الللو ن
اهل ل للا يف املؤش ل للر .ويف ظزيران/يوني ل لله ،انقل ل للب املؤش ل للر املتي ل للاعد ليه ل للبط إىل  77.76نقط ل للة يف
أيلول/سللبتم مللع تراجللع أسللعار الكاكللاو وال ل والشللاي .ويف الف ل ة مللن كللانون الياا/ينللاير إىل
أيلول/سللبتم  ،2018هللبط املؤشللر بنسللبة  13.2يف املايفللة ،أي أقللل مللن نفللس الف ل ة مللن العللا
السابق بنسبة  5.2يف املايفة (الشكل .)6
 -15ومنلذ منتيللف علا  ،2016أخللذت أسللعار ظبلوب الكاكللاو اجتاهللا نزوليلا ،نتلرا للزايدة
اإنت ل للاو يف ك ل للوت ديف ل لوار وغ ل للا  ،البل ل للدين األكي ل لر إنتاج ل للا يف الع ل للا  ،ورك ل للود الطل ل للب الع ل للامل .
ويف النيف األول من عا  ،2018شهدت أسعار ظبوب الكاكاو ارتفاعا ظادا بنسلبة  36يف
GE.19-01663
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املايفللة ،م للن  88.5س للنتا للرط للل يف كللانون الياا/ين للاير إىل  120.65س للنتا للرط للل يف أاير/م للايو،
ظي للث هبط للت مس للتوايت اإنت للاو يف البل للدين األكي للر إنتاج للا .وال للت العناص للر اإ للافية ال لليت
س للا ت يف ارتف للاع األس للعار يف الش للهور اامس للة األوىل م للن ع للا  2018موج للة ظ للارة مو ي للة
شللديدة أثللرت علللص جللودة احلبللوب ممللا دفللع املش ل ين إىل ش لرا املزيللد مللن الكاكللاو إنتللاو كميللة
الزب للدة ال لليت اتاجوث للا .وأتث للرت األس للعار أيا للا بت للدمري النب للااتت املي للابة ،واخنف للاض املو للزو ت
العامليل للة ،وارتفل للاع الطلل للب .وانقلل للب اجتل للاه األسل للعار يف ظزيران/يونيل لله إىل االجتل للاه النل للزو لتيل للل
إىل  99.6سنتا للرطل يف أيلول/سبتم  2018بسبب حتسن أظوال الطقس و ايدة علدد ملرات
الوصول إىل موان املناطق املنتجة للكاكاو يف غرب أفريقيا .ويف الف ة من كلانون الياا/ينلاير إىل
أيلول/سللبتم  ،2018ارتفعللت أسللعار الكاكللاو بنسللبة  12.4يف املايفللة لينقلللب االجتللاه النللزو
لنفس الف ة من العا السابق .ومن امللرجح أن يلؤدي توقلع املنتملة الدوليلة للل بوجلود إملدادات
قياسية من كبار املنتجك إىل الاغط يف اجتاه خف األسعار(( )7الشكل .)6
 -16ويف أول شللهرين مللن عللا  ،2018ارتفعللت أسللعار الشللاي لف ل ة قيللرية ،ويرجللع كل ل
جزيفيللا إىل اخنفللاض اإنتللاو مللن البلللدين املنتجللك الريفيسلليك و للا اهلنللد وسللري النكللا ،ولكللن كلل
أعقبل ل لله سل ل للتة أشل ل للهر متتاليل ل للة مل ل للن االخنفل ل للاض لييل ل للل السل ل للعر إىل  2.41دوالر للكيلل ل للوغرا يف
أيلول/سبتم  2018مع ايدة اإنتاو العامل بسلبب أظلوال الطقلس املواتيلة .ويتوقلع أن تواصلل
هذه التروف الاغط يف اجتاه خف األسعار علص مد الشهور املقبلة (الشكل .)6
 -17وفيمللا يتعلللق بسللوق ال ل  ،شللهد متوسللط السللعر الشللهري علللص املؤشللر املركللب انتعاشللا
طفيف ل ل للا يف ك ل ل للانون الياا/ين ل ل للاير  2018مقارن ل ل للة ابلش ل ل للهر الس ل ل للابق ،لريتف ل ل للع بنس ل ل للبة  1.4يف املايف ل ل للة
إىل  115.60سلنتا لرطلل الل  .ولكلن كلل يلد طللويل .فقلد أخلذ سلعر املؤشلر املركلب اجتاهللا
نزوليا يف الشهور التاليلة لييلبح يف ثايلة أيلول/سلبتم  98.17سلنتا للرطلل .وسلاهم يف الالغط
عل للص األس للعار ابجت للاه االخنف للاض ايدة احملاص لليل م للن ك للل جمموع للات الل ل (الروبس للتا ،والكول للوميب
اافيف ،وغري كل من األنواع اافيفة ،واألنواع ال ا يلية الطبيعية) اليت تشكل سعر املؤشر املركلب
مللن بلللدان منتجللة عديللدة .وتتوقللع وظللدة البحللوث االقتيللادية التابعللة الللة كي إيكونوميسللت أن
تنتعر أسعار ال بشكل طفيف ،بسبب اخنفاض اإنتاو واستمرار ايدة الطلب (الشكل .)8()6

__________

()7
()8
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 ،Cocoa market review: November 2018متللاع علللص املوقللع التللا :
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www.icco.org/statistics/monthly-

( www.eiu.com/industry/commodities/article/1917240775/coffee/2018-11-01اطل ل ل للع عل ل ل للص املوق ل ل للع يف
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الشكل 6
اجتاهات أسوعار سولع أساسوية لتوارة مون املشوروابت املداريوةمج كوانون الاا ينواير - 2010
أيلول سبتمرب 2018
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مؤشر املشروابت املدارية ()100 = 2۰15
ظبوب الكاكاو ،متوسط األسعار اليومية نيويورك/لندن (سنت للرطل)
ال  ،أنواع أخر من األرابيكا اافيف ،تسليم رصيف املينا  ،الوالايت املتحدة (سنت للرطل)
ال  ،أنواع الروبستا ،تسليم رصيف املينا  ،الوالايت املتحدة (سنت للرطل)
الشاي ،كينيا  -مومباسا ،سعر املزاد (دوالر للكيلوغرا )

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

 -18وشهد مؤشر األونكتلاد ألسلعار امللواد األوليلة الزراعيلة اجتاهلا نزوليلا يف علا  2018بعلد
تعر لله للاللغط بسللبب هبللو( أسللعار املطللا( وااشللب الرقللايفق  .وارتفللع املؤشللر بشللكل طفيللف
يف غب/أغسطس  2018لييل إىل  102.4نقطة ،ولكنله اخنفل انيلة يف الشلهر التلا لييلل
إىل  101.9نقطللة .ويف الفل ة مللن كللانون الياا/ينللاير إىل أيلول/سللبتم  ،2018هللبط املؤشللر 4.2
نقا( ،ولكنه كان أعلص بنسبة  6يف املايفة تقريبا من نفس الف ة يف عا ( 2017الشكل .)7
 -19وبلللؤ املؤشللر ألسللف ألسللعار القطللن ،وهللو مؤشللر مرجع ل ألسللعار القطللن العامليللة ،أعلللص

نقطة له خلل  48شهرا عنلد  1.95دوالر للكيللوغرا يف أاير/ملايو  2017بعلد ارتفلاع ليمانيلة
أشهر متتالية .وشهدت األسعار بعد كل تقلبا ظلول اجتلاه نلزو لتبللؤ  1.88دوالر للكيللوغرا
يف كللانون األول/ديسللم  ،2017ويرجللع كل ل بدرجللة كبللرية إىل التوسللع يف املسللاظات املزروعللة
وجتللاو العللرض للطلللب .ويف كللانون الياا/ينللاير  ،2018عللادت األسللعار إىل االرتفللاع لتبلللؤ 2.01
دوالر للكيلللوغرا  ،نت لرا الخنفللاض يف املوللزو ت وتراجللع احملاصلليل املنتجللة ،ولكللن كل ل ي لد
طل ل للويل .فق ل ل للد هبط ل ل للت األس ل ل للعار بنس ل ل للبة  3يف املايف ل ل للة لتي ل ل للل إىل  1.95دوالر للكيل ل ل للوغرا يف
شبا(/ف اير  ،2018وشهدت يف الشهور التالية تقلبا يف نطاق ليق بللؤ  20سلنتا للكيللوغرا
لتستقر عند  1.99دوالر للكيلوغرا يف أيلول/سبتم ( 2018الشكل .)7
 -20وبع للد أن بلغ للت أس للعار املط للا( الطبيعل ل كروهت للا عن للد  625.92دوالرا للط للن املل ل ي يف
شبا(/ف اير  ،2011هبطلت سلريعا لتيلل إىل أد مسلتو هللا يف ولس سلنوات عنلد 123.38
دوالرا للطن امل ي يف كانون الياا/يناير  ،2016ويرجع كل بدرجة كبرية إىل فايف يف العرض
مللن أك ل ثلثللة منتجللك (اتيلنللد وإندونيسلليا ومللاليزاي) ،وفتللور الطلللب بسللبب تبللاطؤ للو مبيعللات
GE.19-01663
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السيارات يف اليك والوالايت املتحدة ،وبعل املالاربة عللص اخنفلاض األسلعار .وانقللب االجتلاه
النللزو يف الف ل ة اللليت تلللت كل ل  ،ليبلللؤ السللعر  165.19دوالرا للطللن امل ل ي يف كللانون األول/
ديسم  .2017وارتفعت األسعار لف ة قيرية يف الربع األول من عا  2018لتبللؤ 175.79
دوالرا للط للن املل ل ي بع للد اتف للاق كب للار املنتج للك يف ك للانون األول/ديس للم  2017عل للص خفل ل
اليادرات مبقدار  350 000طن م ي يف الشهور اليلثة األوىل من عا  .2018وبعد انتهلا
االتفللاق ،انقل للب االجتللاه التي للاعدي عنللدما ع للادت إىل التهللور ش لواغل بش ل ن أتث للري املزيللد م للن
اإمدادات علص السوق ،وكل وسط ظالة من عف الطلب ارتبطت ابلشواغل املتزايلدة بشل ن
التجلارة بللك اللوالايت املتحللدة واليللك .ويف أيلول/سلبتم  ،2018بلللؤ السللعر  144.18دوالرا
للطللن امل ل ي ،منوفاللا بنسللبة  16.2يف املايفللة عللن بدايللة العللا  .ومللن املتوقللع أن هتللبط األسللعار
بسبب فايف العرض واستمرار تكديس املوزون(( )9الشكل .)7
الشكل 7
اجتاهات أسعار مواد أولية اراعية لتارةمج كانون الاا يناير  - 2010أيلول سبتمرب 2018
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امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من إظيا ات األونكتاد (.)UNCTADstat

املعادن واخلامات والفلزات
 -21بل للؤ مؤش للر األونكت للاد ألس للعار املع للادن وااام للات والفل لزات غ للري النفيس للة (الش للكل )8
كروته عنلد  212.44نقطلة يف شلبا(/ف اير  ،2011ولكنله أخلذ اجتاهلا نزوليلا بعلد كلل لييلل
إىل  93.15نقط للة يف منتي للف ع للا  2016وكلل ل يرج للع بدرج للة كب للرية إىل فل لايف يف الع للرض
بسللبب وفللرة اإنتللاو خلللل ف ل ة ارتفللاع األسللعار .ويف النيللف اليللاا مللن عللا  ،2017ارتفللاع
املؤشللر لييللل إىل  136.8نقطللة يف كللانون األول/ديسللم  ،ويرجللع كلل بدرجللة كبللرية إىل ارتفللاع
__________

()9
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أسللعار رك للا احلديللد وأس للعار النح للا  .وامتللد املس لار التي للاعدي ليبلللؤ  143.1نقط للة يف ش للبا(/
ف اير  ،2018ولكنه تراجع بعد كل لييل إىل  126.76نقطة يف أيلول/سبتم .2018
 -22وتعر للت أسللعار ركللا احلديللد إىل للغط يف اجتللاه االرتفللاع واالخنفللاض علللص مللد
العامك املا يك .وكانت الزايدات يف األسعار اليت شهدها النيف األول من عا  2017ترجع
بدرجة كبرية إىل القواعد اليارمة يف اليك من أجل مكافحلة التللوث ،واإصللظات يف جانلب
العرض ملن أجلل السليطرة عللص القلدرة االسلتيعابية .ونتجلت ظلاالت االخنفلاض يف األسلعار علن
ايدة خمللزو ت ركللا احلديللد يف امللوان  ،واخنفللاض أسللعار اليلللب ،واعتللدال الطلللب مللن اليللك.
ويف النيللف اليللاا مللن عللا  ،2017أبقللت ظالللة عللد اليقللك ابلنسللبة للطلللب وأعمللال املاللاربة
علللص تقلللب األسللعار ،ولكللن اجتاهللا تيللاعداي بللدأ ينش ل الللول ثايللة العللا  ،وارتفعللت األسللعار
لتبلللؤ  77.46دوالرا لوظللدة الطللن املل ي اجلللاف يف شللبا(/ف اير  ،2018وكلل بسللبب ارتفللاع
الطل للب (واردات رك للا احلدي للد) م للن الي للك .وعن للدما رفع للت القي للود عل للص اإنت للاو يف الي للك يف
غكار/م للار  ،2018هبط للت األس للعار ا ل لوا  17يف املايف للة لتي للل إىل  64.56دوالرا لوظ للدة
الط للن امل ل ي اجل للاف يف تو /يولي لله  2018قب للل أن ترتف للع بش للكل طفي للف لتبل للؤ  68.44دوالرا
لوظ للدة الطل للن امل ل ل ي اجلل للاف يف أيلول/سل للبتم  .ويف الف ل ل ة مل للن ك للانون الياا/ينل للاير إىل أيلل للول/
سبتم  ،2018هبطت أسعار ركا احلديد بنسبة  10.3يف املايفلة ،مقارنلة وبلو( نسلبته  11يف
املايفة خلل نفس الف ة من عا ( 2017الشكل .)8
 -23و اد سللعر النحللا مللن  5 754.60دوالرا للطللن امل ل ي يف كللانون الياا/ينللاير 2017
إىل  6 833.90دوالرا يف ك للانون األول/ديس للم  ،2017أي بنس للبة  27يف املايف للة تقريب للا ع للن
الف ل ة نفسللها مللن عللا  .2016ودعللم ايدة األسللعار النمللو االقتيللادي العللامل القللوي والطلللب
القوي ملن قبلل اليلك ،أكل املسلتهلكك يف العلا  .ويف علا  ،2018اخنفالت أسلعار النحلا
مل ل ل ل للن  7 065.85دوالرا للطل ل ل ل للن امل ل ل ل ل ل ي يف كل ل ل ل للانون الياا/ينل ل ل ل للاير إىل  6 050.76دوالرا يف
أيلول/سللبتم  ،علللص الللرغم مللن نللذر اخللتلل العللرض يف شلليل بسللبب نزاعللات العمللل يف أك ل
مللنجم للنحللا يف العللا  ،وهللو مللنجم إسللكونديدا .وكللان االجتللاه النللزو مللدفوعا إىل ظللد كبللري
بتالالل الطللب مللن اليلك نتلرا للشلواغل املتزايللدة بشل ن التجللارة بلك اليللك واللوالايت املتحللدة
وال لزايدة الس لريعة يف موج للودات املو للا ن ل للد بورص للة لن للدن للمع للادن وبورص للة ش للنغهاي للعق للود
اآلجللة .وتتوقلع مؤسسلة سلتاندارد غنلد بللور العامليلة للمعلوملات التحليليلة علن األسلواق أن ترتفللع
()10
أسللعار النحللا يف عللا  2019ظيللث مللن املنتتللر أن يتجللاو الطلللب العللامل القللوي العللرض
(الشكل .)8
 -24وارتفعلت أسللعار األلومنيللو بنسللبة  6يف املايفللة يف كللانون الياا/ينللاير  2018عللن الشللهر
الس للابق لتبل للؤ  2 209دوالرات للط للن امل ل ي ،ولكنه للا اخنفا للت عل للص م للد الش للهرين الت للاليك
لتيل إىل  2 069دوالرا للطن امل ي يف غكار/مار  2018ملع ايدة موجلودات األلومنيلو يف
املوللا ن لللد بورصللة لنللدن للمعللادن وبورصللة شللنغهاي للعقللود اآلجلللة .وخلللل الربللع اليللاا مللن
عا  ،2018أدت التعريفات اجلمركية علص الواردات إىل الوالايت املتحدة واعتبلار شلركة روسلال
__________

()10
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( ، )11()Rusalإظ ل ل للد أك ل ل ل منتج ل ل ل األلومني ل ل للو يف الع ل ل للا  ،م ل ل للن الرع ل ل للااي ااا ل ل للعك إدراو
خ ل ل للا ( ،)12إىل ارتفل ل ل للاع أسل ل ل للعار األلومنيل ل ل للو العامليل ل ل للة إىل  2 299.67دوالرا للطل ل ل للن امل ل ل ل ل ي
يف أاير/مللايو  .2018ويرجللع كل ل بدرجللة كبللرية إىل قي للا حملل ل السللوق بتقللدير األثللر احملتم للل
لتجنيب  13يف املايفة من اإمدادات العاملية .واخنفالت األسلعار لتيلل إىل  2 026.46دوالرا
للطل للن امل ل ل ي يف أيلول/سل للبتم  ،2018ويرجل للع كل ل ل جزيفيل للا إىل تبل للاطؤ االسل للتهلك اليل للي ،
وبسللبب تكهللن احملللللك نمكانيللة أن ت اجللع االخللتلالت يف العللرض مللع للاع و ارة اازان للة يف
الوالايت املتحدة ملش ي روسال لأللومنيلو إبلرا عقلود جديلدة بعلد حتديلد موعلد ثلايف هلو 23
تشلرين األول/أكتللوبر لتيللفية العمليللات مللع الشللركة الروسللية( .)13ومللن املتوقللع أن تشللهد األسللعار
مزيللدا مللن اهلبللو( يف عللا  2019مللع جتللاو للو اإنتللاو لنمللو الطلللب ،ابف ل اض عللد ظللدوث
ا طراابت كبرية يف عمليات الشركة (الشكل .)8
 -25ويعت ل الزن ل رابللع أكيللر الفل لزات اسللتهلكا بعللد احلديللد واأللومنيللو والنح لا  ،وتت ل ثر
أسللعار السللوق االللة االقتيللاد العللامل  .وقللد تقلبللت أسللعار الزن ل علللص مللد اجلللز األك ل مللن
عا  ،2017ولكنهلا ارتفعلت إالاال الوا  18.2يف املايفلة .وكلان تقللب األسلعار يرجلع بدرجلة
كبرية إىل حمدودية األسواق املدفوعة بعوامل متنوعة من بينهلا عمليلات خفل اإنتلاو ،وظلاالت
االخنفللاض احلللادة يف املوللزو ت ،و ايدة الطلللب مللن اليللك ،وظللاالت الللنقس يف العللرض النااللة
عللن إغلللق منللاجم ريفيسللية ظللول العللا  ،والش لواغل البيئيللة املرتبطللة ابإنتللاو يف اليللك اللليت تعللد
منتج للا ريفيس لليا للزنل ل  .وم للع اقل ل اب ثاي للة الع للا  ،هبط للت األسل لعار قل لليل ولكنه للا انتعش للت يف
عا  2018وارتفعت علص مد أشهر متتاليلة لتبللؤ  169.1سلنتا للرطلل يف شلبا(/ف اير ،نتلرا
ملشاكل مستمرة يف العرض واخنفاض مفاج يف املوزو ت .وتعر ت األسلعار لالغط نلزو يف
غكار/م للار وأخ للذت اجتاه للا نزولي للا لتي للل إىل  117.9س للنتا للرط للل يف أيلول/س للبتم ،2018
ويرجع كل بدرجة كبلرية إىل فلايف العلرض وتزايلد املولزو ت .ويف الفل ة ملن كلانون الياا/ينلاير
إىل أيلول/سبتم  ،2018اخنفالت أسلعار الزنل بنسلبة  28يف املايفلة تقريبلا .ويتوقلع اسلتطلع
آلرا ثلثللك حملللل أجرتلله روي ل أن تتللل األسللعار مسللتقرة يف عللا  2019ظيللث تللؤدي أسللس
احملدودية إىل تباطؤ ال اجع يف األسعار(( )14الشكل .)8
 -26وارتفع سلعر النيكلل ملن  9 971.46دوالرا للطلن املل ي يف كلانون الياا/ينلاير 2017
إىل  10 204.66دوالرات للطن امل ي يف غكار/مار  .2017وعزيت هذه الزايدة إىل عواملل
متنوعللة منهللا الطلللب القللوي مللن قطللاع اليلللب غللري القابللل لليللدأ ،واخنفللاض اإنتللاو يف الفلبللك
بس للبب ظ للاالت إغ لللق للمن للاجم ،واظتم للاالت اس للتودا النيك للل يف البط للارايت القابل للة إع للادة
الشللحن يف املركب للات الكهرابيفي للة (ليح للل النيك للل حم للل الكوابل للت يف بط للارايت أي للو ت اللييي للو )،

__________

(( https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0338 )11اطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
( )12يتعللرض مللن يطل للق عللليهم الرع للااي ااا للعك إدراو خ للا مللن األف لراد والشللركات لتجمي للد أصللوهلم ،وات للر
عمومللا علللص م لواط الللوالايت املتحللدة التعامللل معهللم؛www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-
( List/Pages/sdn_data.aspxاطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(www.independent.ie/business/world/aughinish-owner-rusal-up-as-us-eases-sanctions-pressure- )13
( 37325298.htmlاطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(www.reuters.com/article/us-metals-base-poll/copper-price-to-spring-back-in-2019-zinc-seen-flat- )14
( reuters-poll-idUSKCN1N01MRاطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
14

GE.19-01663

TD/B/C.I/MEM.2/45

والا ل لوابط البيئيل للة يف اليل للك .ويف الربل للع اليل للاا ،هبطل للت األس ل لعار بنسل للبة  16يف املايفل للة لتيل للل
إىل  8 931.76دوالرا للطلن املل ي يف ظزيران/يونيلله ،ويرجلع كلل جزيفيللا إىل تبلاطؤ الطلللب مللن
اليللك والقلللق مللن ف لايف العللرض يف السللوق .وعللادت األسللعار إىل اجتللاه تيللاعدي يف النيللف
اليللاا مللن عللا  2017ل تفللع إىل  11 495.11دوالرا للطللن امل ل ي يف كللانون األول/ديسللم .
ويف مطلللع عللا  ،2018واصلللت األسللعار ارتفاعهللا ولكللن ابتبللاع مسللار متقلللب .فقللد ارتفعللت
أسعار النيكل بنسبة  12يف املايفة يف كانون الياا/يناير  2018علن الشلهر السلابق وتوسلعت يف
مكاسبها لتبلؤ  13 595.88دوالرا للطن امل ي يف شبا(/ف اير ملع اخنفلاض املولزو ت و ايدة
ال للنقس يف الع للرض .وهبط للت األس للعار بع للد كل ل لفل ل ة قي للرية يف غكار/م للار  2018ولكنه للا
ارتفعت من شهر آلخر لتبلؤ  15 105.65دوالرات للطن املل ي يف ظزيران/يونيله بسلبب تزايلد
الطلب قبل أن ت اجع ابطراد لتيل إىل  12 510.35دوالرات للطن امل ي يف أيلول/سلبتم .2018
ويف الفل ة مللن كللانون الياا/ينللاير إىل أيلول/سللبتم  ،2018هبطللت أسللعار النيكللل بنسللبة  3يف
املايفة مقارنة ابملكاسب اليت ظققتهلا يف نفلس الفل ة ملن علا  2017وبلغلت  12يف املايفلة .وملع
كل  ،فمن املتوقع أن تنتعر األسعار علص مد علا  2019بسلبب أتخلر اإنتلاو علن الطللب
املتنام (( )15الشكل .)8
الشكل 8
اجتاهووات أسووعار معووادن وخامووات و لوزات يووري نفيسووة لتووارةمج كووانون الاا ينوواير - 2010
أيلول سبتمرب 2018
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ألومنيو (دوالر للطن امل ي؛ احملور األمين)

أاير/مايو 2010

عا (دوالر للطن امل ي؛ احملور األمين)

ركا احلديد (وظدات الطن امل ي اجلاف)

كانون الياا/يناير 2010

ن  ،درجة برامي وس ن ،مسلَّم ،أمريكا الشمالية (سنت للرطل)

املعادن وااامات والفلزات غري النفيسة ()10۰ = 2015

امليلدر :قاعللدة بيللا ت السلللع األساسللية للمرصللد االقتيللادي العللامل التللابع للبنل الللدو (اطلللع عليهللا يف 31
تشرين األول/أكتوبر .)2018

__________

(( https://af.reuters.com/article/metalsNews/idAFL3N1VY5LN )15اطل للع عل للص املوق للع يف  31ك للانون الي للاا/
يناير .)2019
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 -27وبل ل للؤ مؤش ل للر األونكت ل للاد ألس ل للعار الفلل ل لزات النفيس ل للة كروت ل لله عن ل للد  160.28نقط ل للة يف
غب/أغسللطس  ،2011ولكنلله أخللذ اجتاهللا نزوليللا بعللد كلل لييللل إىل  91.43نقطللة يف كللانون
األول/ديسم  2015نترا للاغط النزو عللص املؤشلر بسلبب اخنفلاض أسلعار اللذهب .وشلهد
املؤشلر تقلبللات قويللة يف عللا  2017دون اجتللاه وا للح ،ولكللن القيمللة كانللت أعلللص بقللدر طفيللف
مللن مسللتواها علللص مللد نفللس الفل ة مللن عللا  .2016واسللتمر للط التقلللب يف الشللهور األربعللة
األوىل من عا  2018يف الوقت الذي اتسم فيه مسار السعر ابالستقرار النسيب مع أتثري أسعار
الل للذهب املتقلبل للة علل للص املؤشل للر ،ولكنل لله أخل للذ اجتاهل للا نزوليل للا بعل للد كل ل ل مل للن  113.2نقطل للة يف
نيسان/أبريل إىل  101.25نقطة يف أيلول/سبتم .
 -28وأخللذ سللعر الللذهب اجتاهللا تيللاعداي بدرجللة عاليللة مللن التقلللب مللن  1 192.10دوالرا
ألوقيللة تللروي يف كللانون الياا/ينللاير  2017إىل  1 314دوالرا ألوقيللة تللروي يف أيلول/سللبتم .2017
وكان ارتفاع أسعار الذهب مدعوما باعف دوالر الوالايت املتحدة وبتزايد املواطر اجليوسياسية
يف ش للبه اجلزي للرة الكوري للة .وأد كلل ل إىل ه للروب املس للتيمرين إىل أص للول أكي للر أم للا  .ويف الرب للع
األخري من عا  ،2017شهد الذهب حتركات سعرية متباينة ،ظيلث اخنفل السلعر بنسلبة 2.6
يف املايف للة ليي للل إىل  1 314.07دوالرا ألوقي للة ت للروي يف تشل لرين األول/أكت للوبر ،وأعق للب كلل ل
ارتفللاع طفيللف يف تشلرين اليللاا/نوفم قبللل أن يللنوف إىل  1 264.45دوالرا ألوقيللة تللروي يف
ك للانون األول/ديس للم  .وه للذا التقل للب امللظ للىل يرج للع جزيفي للا إىل الت للداول القل لايفم عل للص املا للاربة
وارتفاع أسعار الفايفدة يف الوالايت املتحدة (الشكل .)9
الشكل 9
اجتاهات أسعار لزات نفيسة لتارةمج كانون الاا يناير  - 2011أيلول سبتمرب 2018
180

2 000

160

1 800

140

1 600
1 400

120

1 200

100

1 000
80

800

60

600

40

400

20

200

أيلول/سبتم 2018

أاير/مايو 2018

كانون الياا/يناير 2018

أيلول/سبتم 2017

أاير/مايو 2017

أيلول/سبتم 2016

كانون الياا/يناير 2017

أاير/مايو 2016

كانون الياا/يناير 2016

أاير/مايو 2015

أيلول/سبتم 2015

كانون الياا/يناير 2015

أيلول/سبتم 2014

أاير/مايو 2014

كانون الياا/يناير 2014

أيلول/سبتم 2013

أاير/مايو 2013

أيلول/سبتم 2012

كانون الياا/يناير 2013

أاير/مايو 2012

كانون الياا/يناير 2012

أاير/مايو 2011

أيلول/سبتم 2011

كانون الياا/يناير 2011

أيلول/سبتم 2010

األمين)
ألوقية تروي؛
;( ounceدوالر
) right axisفاة
احملورSilver
(dollars
per troy

 metalsاحملور األمين)
100 = index؛
2015((2015
ات النفيسة
مؤشر الفل
Precious
;100ز =
)right axis

أاير/مايو 2010

تروي)
(دوالر ألوقية
)per troy ounceبلتك
Platinum
(dollars

ألوقية تروي)
(perدوالر
)troy ounceكهب
Gold
(dollars

كانون الياا/يناير 2010

0

0

املي للدر :ظس للاابت أمان للة األونكت للاد اس للتنادا إىل بي للا ت م للن إظي للا ات األونكت للاد ( )UNCTADstatوقاع للدة
بيا ت السلع األساسلية للمرصلد االقتيلادي العلامل التلابع للبنل اللدو (اطللع عليهلا يف  31تشلرين
األول/أكتوبر .)2018
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 -29ويف عل للا  ، 2018اسل للتمرت التباينل للات العالي ل للة يف أسل للعار الل للذهب .فمقارنل للة بك ل للانون
األول/ديس للم  ،2017ارتفع للت األس للعار بنس للبة  5.3يف املايف للة يف ك للانون الياا/ين للاير 2018
لتبلؤ  1 331.30دوالرا ألوقية تروي بسلبب أوجله القللق املرتبطلة ابلتالوم ،ولكنهلا علادت إىل
مسارها النزو يف الشهرين التاليك ،ويرجع كلل بدرجلة كبلرية إىل اخنفلاض الطللب عللص سلبايف
ال ل ل للذهب والي ل ل للناديق املتداول ل ل للة يف البورص ل ل للة بغط ل ل للا م ل ل للن س ل ل للبايف ال ل ل للذهب( .)16ويف نيس ل ل للان/
أبريل  ،2018ارتفعت األسعار لف ة قيرية لتبلؤ  1 334.76دوالرا ألوقية تروي قبل أن هتلبط
إىل  1 198.39دوالرا ألوقية تروي يف أيلول/سبتم  .وكانت حتركات سعر الذهب مدفوعة إىل
ظللد كبللري االللة عللد اليقللك يف األس لواق .ومللن املللرجح أن تسللتمر غار الللدوالر القللوي وارتفللاع
أسعار الفايفدة يف الاغط علص أسعار الذهب ابجتاه االخنفاض.
 -30وختاللع أسللعار الفاللة للعديللد مللن املؤش لرات العامليللة ألنلله فاللل عللن اعتبللار الفاللة مللن
الفلزات النفيسة ،فجلن هلا استودامات متنوعة يف اليناعة ،ميل البطارايت واالاي الفولطا ويفية
و س
امللمسات الكهرابيفية والسبايف  .وفال عن كل  ،فجلن الفاة أرخس من الذهب ،مملا يسلمح
للمسللتيمرين ذخللذ مراكللز علللص أمللل حتقيللق مكاسللب س لريعة أو االلروو مللن السللوق بللدون مبللالؤ
كبللرية مللن املللال .وخلللل الشللهور األربعللة األوىل مللن عللا  ،2017أخللذت أسللعار الفاللة مسللارا
تياعداي لتبللؤ اللذروة عنلد  18.03دوالرا ألوقيلة تلروي يف نيسلان/أبريل ،ويرجلع كلل جزيفيلا إىل
تراجلع املولزو ت .وأعقللب كلل اجتللاه نلزو وابللؤ التقلللب ،ليبللؤ السللعر يف ثايلة العللا 16.17
دوالرا ألوقية تروي ،ظىت وإن بدت األساسيات داعمة ألسعار الفاة (الشكل .)9
 -31ويف عا  ،2018ارتفعت أسعار الفالة لفل ة قيلرية يف كلانون الياا/ينلاير لتبللؤ 17.13
دوالرا ألوقيلة تللروي ،ويرجلع كلل جزيفيلا إىل املاللاربة املاليلة  -تغطيللة املراكلز املكشللوفة  -ولكنهللا
ع للادت بع للد كلل ل إىل اجت للاه ن للزو متقل للب لتي للل إىل  14.27دوالرا ألوقي للة ت للروي يف أيل للول/
سللبتم  2018نتيجللة تقويللة دوالر الللوالايت املتحللدة وتللدهور الطلللب اليللناع ألسللباب ترجللع
إىل خطلر التلوترات التجاريللة العامليلة .وملن املللرجح أن يتواصلل تراجلع األسللعار ملع لعف الطلللب
اليناع بسبب إظللل فللزات ةسلة ميلل النحلا واأللومنيلو واتبلاع تقنيلات إنتلاو أكيلر كفلا ة
تستود فاة أقل.
 -32ويتس للم البلت للك نمكاني للة تيي للزه أكي للر م للن غ للريه م للن فل لزات ااموع للة البلتيني للة بس للبب
اسللتودامه يف االلوهرات وصللناعة احملللوالت احلفللا ة وتطبيقللات صللناعية أخللر  .وشللهدت أسللعار
البلتللك تقلبللا يف عللا  2017ظللول اجتللاه نللزو يف معتللم العللا لتيللل يف النهايللة إىل 907.20
دوالرات ألوقي للة ت للروي يف ك للانون األول/ديس للم  .2017ويرج للع اخنف للاض األس للعار جزيفي للا إىل
هبللو( الطلللب مللن صللناعة السلليارات نتيجللة للتحللول إىل اسللتودا البللاالديو يف صللناعة احملللوالت
احلفللا ة( )17وتراجللع الطلللب مللن اجلواهرجيللة واملسللتيمرين .وكللان أثللر هللذه العوامللل أكل بكيللري مللن
االخنفللاض يف العللرض نتيجللة أوجلله الللنقس يف اإنتللاو بسللبب ظللاالت التوقللف يف منللاجم ريفيسللية
جبنللوب أفريقيللا .ويف كللانون الياا/ينللاير  ،2018ارتفعللت األسللعار لتبلللؤ  990.12دوالرا ألوقيللة
تللروي مللع قيللا املسللتيمرين ذخللذ مراكللز يف السللوق ،ولكنهللا اخنفاللت بعللد كل ل بشللكل مطللرد

__________

(( www.gold.org/research/gold-demand-trends )16اطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
( )17يستود البلتلك بشلكل أكل يف املركبلات الليت تعملل ابللديزل ،ولكلن هلذا النلوع ملن املركبلات يعلد مقبلوال يف
و فايحة االنبعاات يف عا .2015
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لتي للل إىل  804.79دوالرات ألوقي للة ت للروي يف أيل للول س للبتم  2018بس للبب عوام للل متنوع للة.
واللل كل ل ارتفللاع الللدوالر ،وخمللاوف بش ل ن تبللاطؤ النمللو االقتيللادي والطلللب العللامل بسللبب
الشل لواغل املتعلق للة ابلتج للارة ب للك الي للك وال للوالايت املتح للدة ،وك للذل فل لايف الع للرض وره للا ت
املاللاربة علللص اخنفللاض األسللعار .ومللن املتوقللع أن تنللتعر األسللعار يف عللا  2019مللع اسللتغلل
املستودمك اليناعيك للسعر املنوف ظاليا (الشكل .)9
 -33ويعد الكوابلت( )18عنيرا ريفيسيا يف بطارايت أيو ت الليييو اليت تستود علص نطلاق
واسللع يف السلليارات الكهرابيفيللة .وبع للد سللنوات مللن اهلللدو النس لليب يف سللوق الكوابلللت ،ظ للدث
ارتفللاع س لريع يف األسللعار بنسللبة  129يف املايفللة يف عللا  2017لتيللل يف ثايللة العللا إىل 75 500
دوالر للطن( .)19وكلان االجتلاه التيلاعدي ملدفوعا بعواملل علدة ملن بينهلا الطللب عللص بطلارايت
أيو ت الليييو  ،والشواغل املرتبطة ابلعرض الناشئة علن علد االسلتقرار السياسل والنلزاع يف أظلد
البلللدان املنتجللة الريفيسللية ،واملسلايفل املتعلقللة ابحلوكمللة ،والسياسللات اللليت تتبعهللا ظكومللات ريفيسللية
لإللغل للا التل للدرا السل للتودا الوقل للود األظفل للوري .ويف الربل للع األول مل للن عل للا  ،2018ارتفعل للت
األس للعار م للرة أخ للر بنس للبة  24يف املايف للة لتبل للؤ  93 250دوالرا للط للن املل ل ي ،ولك للن املس للار
التياعدي انقلب يف نيسان/أبريل واخنفات األسلعار بنسلبة  16يف املايفلة لتيلل إىل 77 300
دوالر للطللن املل ي يف الربللع اليللاا( ،)20ويرجللع كل ل بدرجللة كبللرية إىل فلايف العللرض .وتراجع لت
كميات الكوابلت املتداولة يف بورصلة لنلدن للمعلادن يف الربلع اليلاا ملن علا  2018بنسلبة 33
يف املايفة ،مقارنة بنفس الف ة من العا السابق( .)21ويف الربع اليالث ،واصللت األسلعار تراجعهلا،
مدفوعة بزايدة العرض ملن اهوريلة الكونغلو الدميقراطيلة و لعف الطللب بسلبب ظلروف حمدوديلة
السيولة لد التجار واملش ين املوجودين يف اليك( .)22ومن املتوقع أن تنتعر أسلعار الكوابللت
مع حمدودية السوق نترا لتباطؤ اليادرات من اهورية الكونغو الدميقراطية بسلبب ملا أفلادت بله
التقارير من وجود نشا( إشعاع يف إمدادات واردة من منجم كاموتو للنحا والكوابلت(.)23

الطاقة
 -34اخنفل مؤشللر األونكتللاد ألسللعار الوقللود مللن  105.35نقللا( يف كللانون الياا/ينللاير 2017
إىل  92.23نقط للة يف ظزيران/يوني لله  2017م للع تعر لله لا للغط ن للزو م للن األس للعار املنوفا للة
__________

( )18الكوابل ل ل للت غ ل ل للري م ل ل للدرو يف أس ل ل للعار الس ل ل لللع األساس ل ل للية ابلس ل ل للوق احل ل ل للرة الل ل ل لواردة يف إظي ل ل للا ات األونكت ل ل للاد
( ،)UNCTADstatوابلتا فجلنه ال يرد يف الشكل .9
(( www.mining.com/cobalt-price-bulls-worst-fears-may-just-confirmed/ )19اطلع علص املوقلع يف  31كلانون
الياا/يناير .)2019
(https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/cobalt-investing/cobalt- )20
( market-update/اطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(( www.metalbulletin.com/Article/2866440/LME-cobalt-volumes-fell-33-in-Q2.html )21اطلع علص املوقع
يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(www.sherritt.com/English/Investor-Relations/News-Releases/News-Release-Details/2018/Sherritt- )22
( Reports-Higher-Production-at-Moa-JV-and-Stronger-Balance-Sheet-for-Q3-2018/default.aspxاطل ل ل للع
علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(www.moneyweb.co.za/news-fast-news/congo-begins-audit-of-glencore-unit-after-cobalt-exports- )23
( halted/اطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
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لل ل للنفط اا ل للا والغ ل للا الطبيع ل ل والفح ل للم .ويف الني ل للف الي ل للاا م ل لن نف ل للس الع ل للا  ،ارتف ل للع املؤش ل للر
بنسللبة  27.5يف املايفللة ليبلللؤ مللا متوسللطه  117.6نقطللة يف كللانون األول/ديسللم  2017ومللرة
أخ للر بنس للبة  10يف املايف للة يف ك للانون الياا/ين للاير  2018ليس للجل ب للذل الش للهر الس للابع عل للص
التوا من االرتفاع (الشكل  .)10وكان االجتاه التياعدي مدفوعا إىل ظد كبلري ابرتفلاع أسلعار
النفط ااا والفحم ،بسبب ايدة الطلب من االقتيلاد العلامل املتنلام  .ويف شلبا(/ف اير ،هلبط
املؤشر بنسبة  7.5يف املايفة لييل إىل ما متوسطه  119.2نقطة مع تعرض أسعار النفط للاغط
من ارتفاع غري متوقع يف املوزو ت وتباطؤ يف النشا( االقتيادي لد مستهلكك ريفيسليك ملن
بيللنهم اليللك واهلنللد واليللاابن .ومللع كل ل  ،يللد هللذا االخنفللاض املفللاج طللويل ،ظيللث ارتفللع
املؤشللر بنسللبة  14.2يف املايفللة ليبلللؤ  137.06نقطللة يف أاير/مللايو نتلرا للنتعللاا القللوي ألسللعار
الل للنفط اال للا الل للذي كل للان مل للدفوعا بتزايل للد الطلل للب وختفيال للات اإنتل للاو مل للن منتجل للك ريفيسل لليك.
ويف الشللهور التاليللة ،تراجللع املؤشللر ملللا متوسللطه  135.53نقطللة يف غب/أغسللطس  2018نت لرا
هلبللو( أسللعار الفحللم؛ ولكللن أسللعار الللنفط املرتفعللة قطعللت املسللار النللزو وارتفللع املؤشللر ليبلللؤ
 143.7نقطللة يف أيلول/سللبتم  .2018ومنللذ كللانون الياا/ينللاير  ،2018ارتفللع املؤشللر بنسللبة
 10يف املايفة ،ويرجع كل بدرجة كبرية إىل ارتفاع أسعار النفط.

النفط ااا
 -35أخللذت أس للعار ال للنفط اا للا اجتاه للا نزوليللا يف الني للف األول م للن ع للا  ،2017ولك للن
االجتاه إىل االخنفاض انقلب يف النيف الياا من العا وارتفع سعر برنت املرجع بنسبة  37يف
املايف للة ليبل للؤ  62.57دوالرا لل مي للل يف ك للانون الياا/ديس للم  .وك للان االرتف للاع احل للاد يف األس للعار
م للدفوعا إىل ظ للد كب للري اب للطراابت اإم للداد م للن اإنت للاو البح للري للو للا م للن س للاظل اال لليال يف
الوالايت املتحدة بسبب األعاصري ،وتديد اتفاق عا  2016بك منتمة البلدان امليدرة للنفط
(أوب ) وشلركايفها ملن أجلل اإبقلا عللص سلقف لإلنتلاو ظلىت ثايلة علا  .2018ووافقلت أيالا
ليبيا ونيجرياي ،و ا عاوان يف املنتمة معفيلان ملن هلذا ال تيلب ،عللص اعتملاد سلقف لإلنتلاو يف
عا  2018عند مستوايت عا .2017
 -36وتواص للل االجت للاه التي للاعدي يف ع للا  ،2018فبلغ للت أس للعار برن للت يف أاير/م للايو 77
دوالرا لل مي للل ،ويرج للع كلل ل بدرج للة كب للرية إىل الت للوترات اجليوسياس للية واملو للاوف م للن اظتم للال
ظللدوث تعطللل يف اإمللدادات مللن الشللرق األوسللط .ومللع كل ل  ،أبللر اتفللاق بللك أعاللا أوب ل
وظلف ل للالهم م ل للن غ ل للري األعا ل للا  ،يف االجتم ل للاع ني ل للف الس ل للنوي للمنتم ل للة املعق ل للود يف ظزي ل لران/
يونيله  ،2018علللص ختفيلف القيللود علللص إنتلاو الللنفط االلا قبلل سللتة أشللهر ملن انقاللا االتفللاق
القايفم ،مما ساعد علص تلبية الطلب العامل املتزايد وهتديفة أسلعار اللنفط .ونتيجلة للذل  ،تعر لت
أسللعار الللنفط إىل للغط نللزو مللن ظزيران/يونيلله إىل غب/أغسللطس  .2018ويبللدو أن التللوترات
يف التجارة العاملية ،كما ككر أعله ،وغارها املتوقعة علص النمو االقتيادي العلامل  ،قلد أسلهمت
يف هللذا التحللرك السللعري .ويف أيلول/سللبتم  ،2018ارتفعللت األسللعار لتبلللؤ  79دوالرا لل ميللل
م للع تي للاعد الش لواغل بش ل ن اإم للدادات إىل الس للوق العاملي للة نت لرا للت للوترات ب للك اهوري للة إيل لران
اإسلللمية والللوالايت املتحللدة ،واخنفللاض اإنتللاو يف اهوريللة فنللزويل البوليفاريللة .ويف الف ل ة مللن
كللانون الياا/ينللاير إىل أيلول/سللبتم  ،2018ارتفعللت أسللعار نفللط برنللت الوا  14يف املايفللة.
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ومللع كل ل  ،يتوقللع أن ت اج للع أسللعار ال للنفط بسللبب ايدة إنت للاو الللوالايت املتح للدة لتعللوض للو
االستهلك يف اليك واخنفاض اإمدادات من اهورية إيران اإسلمية.

الفحم
 -37أخذت أسعار الفحم احلراري األس ا مسارا متقلبلا يف اجللز األكل ملن علا ،2017
ظيللث تراوظللت بللك التحللرك صللعودا وهبوطللا .ومللع كل ل  ،أخللذت األسللعار يف الربللع األخللري مللن
عللا  2017مسللارا تيللاعداي ،مدفوعللة إىل ظللد كبللري مب لزيال مللن العوامللل ميللل ايدة الطلللب مللن
الشللركات اليللينية اللليت تعمللل يف جمللال توليللد الطاقللة ابلفحللم مللن أجللل خت لزين االظتياطيللات قبللل
موس للم الش للتا  ،وقي للود الع للرض الناجت للة ع للن الطق للس ،واإ لراابت العمالي للة يف بعل ل املن للاجم يف
أس اليا أثنا العا  .وقد انقطع املسار التياعدي خلل الربع األخلري ملن علا  2017يف كلانون
الياا/ينللاير  2018عنللد  106.45دوالرات للطللن امل ل ي ،وأخللذت األسللعار مسللارا متقلبللا بعللد
كل ظىت أيلول/سبتم  .2018والت العناصر احملركلة الريفيسلية هللذا املسلار املتقللب التوفيلف
من حمدودية السوق مملا أد إىل اخنفلاض األسلعار؛ والطللب القلوي ملن مؤسسلات املرافلق العاملة
يف غسيا ،وخاصلة اليلك ،ألغلراض الت يلد اليلناع واملنلز بسلبب موجلة صليفية ظلارة؛ وجتديلد
املوللزو ت .والللت العوامللل األخللر اللليت سللا ت يف الاللغط علللص األسللعار يف اجتللاه االرتفللاع
القيود علص العرض بسبب ظلاالت إغللق املنلاجم يف وقلت سلابق والعقبلات اليلعبة أملا تطلوير
من للاجم جدي للدة وس للط ش ل لواغل بش ل ل ن التل للوث واالظ ل ل ار الع للامل  .ويف أيلول/سل للبتم ،2018
بلغت أسعار الفحلم  114.16دوالرا للطلن املل ي ،ابرتفلاع نسلبته  17يف املايفلة علن نفلس الفل ة
يف عللا  .2017وتللرجح بيللا ت وظللدة البحللوث االقتيللادية التابعللة الللة كي إيكونوميسللت أن
تتعرض األسعار لاغط نزو بسبب ايدة اإنتاو اليت ستعوض الزايدة الطفيفة يف الطلب(.)24

الغا الطبيع
 -38إن للغلا الطبيعل اسلتودامات ثايفيللة أساسللية متعلددة مللن بينهللا توليلد الطاقللة ،والتدفئللة
املنزلية واليناعية ،وكمادة أوليلة لليلناعات والنقلل .ويلتم تداولله أساسلا يف ثللث أسلواق إقليميلة
منفي لللة يف غس لليا وأورواب وال للوالايت املتح للدة .وتيس للر س للوق  Henry Hubيف ال للوالايت املتح للدة
والسوق املوجودة يف أورواب التجارة يف الغا الطبيع من خلل خطو( األ بيب بشكل ريفيس ،
بينما يسيطر النقل البحري للغا الطبيع املسيفل علص السوق املوجودة يف غسليا .وتسلود ترتيبلات
تعاقديل للة خمتلفل للة يف املنل للاطق الل لليلث ،وتت ل ل ثر األسل للعار بعوامل للل متنوعل للة مل للن بينهل للا الطلل للب مل للن
املستودمك النهايفيك ،والعرض ،ومد حترر السوق ،والطقس ،والتوزين.
 -39وقللد اخنف ل املتوس للط الشللهري لسللعر الغ للا الطبيع ل يف حمطللة  Henry Hubابل للوالايت
املتح ل للدة م ل للن  3.26دوالرات للملي ل للون وظ ل للدة ظل ل لرارة بريطاني ل للة يف ك ل للانون الياا/ين ل للاير 2017
إىل  2.76دوالر للمليل للون وظل للدة ظ ل لرارة بريطانيل للة يف كل للانون األول/ديسل للم  ،2017مبل للا مييل للل
اخنفا للا نسللبته  18يف املايفللة ،ويرجللع كلل بدرجللة كبللرية إىل اإنتللاو القياسل والطقللس املعتللدل.
ومع كل  ،يف كانون الياا/يناير  ،2018تسبب مزيال من درجات احلرارة البالغة ال ودة يف كيري
__________

(( www.eiu.com/industry/commodities/article/1577237341/coal/2018-11-01# )24اطللع علللص املوقللع يف 31
كانون الياا/يناير .)2019
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ملن أعلا اللوالايت املتحلدة يف ايدة اليلادرات ملن الغلا الطبيعل املسليفل ،وأد االخنفلاض احللاد يف
خمللزو ت الغللا إىل ايدة األسللعار لتبلللؤ  3.88دوالرات للمليللون وظللدة ظ لرارة بريطانيللة ،ولك للن
كل ل يللد طللويل .فقللد اخنف ل املتوسللط الشللهري لألسللعار إىل  2.67دوالر للمليللون وظللدة
ظرارة بريطانية يف شبا(/ف اير بسبب ايدة اإنتاو ،ولكن األسعار انتعشلت يف غكار/ملار وارتفعلت
بنسبة  11يف املايفة لتبلؤ  2.99دوالر للمليون وظدة ظلرارة بريطانيلة يف أيلول/سلبتم  2018بسلبب
ايدة الطلب واخنفاض املوزو ت .وتتوقع إدارة معلومات الطاقلة يف اللوالايت املتحلدة أن يالغط
النمو القوي إنتاو الغا الطبيع علص األسعار يف اجتاه اهلبو( يف عا .)25(2019
 -40واتسللمت سللوق الغللا األوروبيللة بتقلللب األسللعار ،مللع عللد وجللود اجتللاه وا للح خلللل
النيف األول من عا  .2017ويف النيف الياا من العا  ،أخذت األسلعار اجتاهلا تيلاعداي،
ويرج للع كلل ل بدرج للة كب للرية إىل حمدودي للة األسل لواق املدفوع للة ابرتف للاع الطل للب الن للاتال ع للن تن للام
استودا الغا يف قطاع الطاقلة واخلتلالت العلرض الليت عزيلت إىل أعطلال يف حمطلات ابلنلرويال.
وأس للهم أيا للا اخنف للاض مس للتوايت التول لزين وارتف للاع أس للعار ال للنفط والفح للم يف االجت للاه املتي للاعد
لألسعار( .)26ويف شبا(/ف اير وغكار/مار  ،2018شهدت األسعار ارتفاعا مفاجئا يف خمتلف
احملطات الريفيسية يف املنطقة بسبب ف ة برد يف أواخلر الشلتا وتالالل خملزو ت الغلا  .ويف الفل ة
م للن نيس للان/أبريل إىل أيلول/س للبتم  ،ارتفع للت األس للعار م للرة أخ للر لتبل للؤ  10دوالرات للملي للون
وظللدة ظلرارة بريطانيللة يف حمطللات التللداول الريفيسللية بسللبب عوامللل متنوعللة مللن بينهللا الطلللب علللص
الغا الطبيع املسيفل يف السوق اآلسيوية ،وموجة ظارة يف كيري من مناطق نيف الكلرة األر لية
الشما  ،وصيانة خطو( أ بيب ومرافق.
 -41ويف السوق اآلسيوية للغا الطبيع املسيفل ،اتسم املتوسط الشلهري لألسلعار ابالسلتقرار
إىل ظللد مللا يف عللا  ،2017ظيللث كانللت التقلبللات بللك  8دوالرات و 8.95دوالرات للمليللون
وظللدة ظ لرارة بريطانيللة ابسللتينا أاير/مللايو  2017ظيللث ارتفعللت األسللعار متجللاو ة  9دوالرات
للمليل للون وظل للدة ظ ل لرارة بريطانيل للة للمل للرة األوىل يف  16شل للهرا .ويف كل للانون الياا/ينل للاير ،2018
ارتفعللت األسللعار لتبلللؤ  9.34دوالرات للمليللون وظللدة ظ لرارة بريطانيللة ،بنسللبة  8يف املايفللة عللن
الشللهر السللابق ،واسللتمرت يف اجتللاه تيللاعدي .وكللان هللذا االجتللاه مللدفوعا جزيفيللا ابلطلللب امللرتبط
ابلشتا  ،وكذل بزايدة الواردات من الغا الطبيع املسيفل إىل اليك يف أعقاب جهلود احلكوملة
الرامية إىل احلد من تلوث اهلوا  .ويف أيلول/سبتم  ،2018كانت أسلعار الغلا الطبيعل املسليفل
قد ارتفعت بنسبة  16يف املايفة عن نقطة انطلقها يف بداية العا .

__________

(( www.eia.gov/outlooks/steo/report/natgas.php )25اطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets )26
( _q3_2017_final_20171221finalcover.pdfاطلع علص املوقع يف  31كانون الياا/يناير .)2019
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الشكل 10
اجتاهات أسعار أنواع لتارة من الوقودمج كانون الاا يناير  - 2011أيلول سبتمرب 2018
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مؤشر أنواع الوقود (100 = 2015؛ احملور األمين)
النفط ااا  ،برنت اململكة املتحدة ،املزيال اافيف  - °38معهد النفط األمريك  ،السعر يف املوقع ،تسليم ظهر السفينة مبوان اململكة املتحدة (دوالر لل ميل)
الفحم ،أس ا (دوالر للطن امل ي)
الغا الطبيع  ،املؤشر ،أورواب والوالايت املتحدة والياابن (100 = 2015؛ احملور األمين)

املي للدر :ظس للاابت أمان للة األونكت للاد اس للتنادا إىل بي للا ت م للن إظي للا ات األونكت للاد ( )UNCTADstatوقاع للدة
بيا ت السلع األساسية للمرصلد االقتيلادي العلامل التلابع للبنل اللدو (اطللع عليهلا يف  31تشلرين
األول/أكتوبر .)2018

الطاقة املتجددة
 -42تل للؤدي الطاقل للة املتجل للددة دورا ابلل للؤ األ يل للة يف عمليل للة االنتقل للال إىل نتل للا طاقل للة يتسل للم
ابنبع للاات كربوني للة أق للل كياف للة ظي للث تقلَّ للس انبع للاات غ للا ات الدفيئ للة إىل مس للتو مس للتدا .
ويف عا  ،2017كان معدل و الطاقة املتجددة أعلص من أي ميدر طاقة غخلر ،ظيلث شلكل
ربع و الطللب العلامل عللص الطاقلة( .)27وكلان النملو السلريع يف ميلادر الطاقلة املتجلددة ملدفوعا
إىل ظ للد كب للري ابخنف للاض التك للاليف يف جم للا الطاق للة الفولطا ل لويفية الشمس للية والطاق للة الراي للة،
واملنافسة ،وسياسات استهلك الطاقلة .وعللص سلبيل امليلال ،كلان  40يف املايفلة ملن لو القلدرة يف
جمللال الطاقللة املتجللددة علللص اليللعيد العللامل املنسللوب إىل اليللك مللدفوعا إىل ظللد كبللري ذهللداف
القل للدرة املبينل للة يف خطل للة البلل للد اامسل للية الياليل للة عشل للرة( .)28ويبل للك الشل للكل  11معل للدالت ل للو
االستهلك السنوي مليادر الطاقة املتجددة الريفيسية.
 -43ومن املتوقع أن تتسم ميادر الطاقة املتجددة ذسرع و يف قطاع الكهراب مقارنة ذنواع
الوقللود األخللر مي لل الغللا الطبيع ل والفحللم ،ظيللث تا ل البلللدان قللدما يف حتقيللق خطللة التنميللة
__________

(( www.iea.org/geco/ )27اطلع علص املوقع يف  28كانون الياا/يناير .)2019
(( www.iea.org/publications/renewables2017/ )28اطلع علص املوقع يف  28كانون الياا/يناير .)2019
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املسللتدامة لعللا  ،2030وخاصللة يف خف ل انبعللاات غللا ات الدفيئللة علللص اليللعيد العللامل مللن
أجل احلفلا عللص متوسلط درجلة احللرارة عامليلا يف احللدود املتفلق عليهلا يف اتفلاق ابريلس املل يف
سللياق اتفاقيللة األمللم املتحللدة اإطاريللة بش ل ن تغللري املنللا  .ووفقللا للرابطللة الدوليللة للطاقللة ،يتوقللع
أن ينمللو نيلليب ميللادر الطاقللة املتجللددة مبقللدار اامللس علللص مللد السللنوات اامللس املقبلللة
ليبلللؤ  12.4يف املايفللة يف عللا  .)29(2023وخلللل هللذه الفل ة ،يتوقللع أن تشللكل ميللادر الطاقللة
املتجددة أكير من  70يف املايفة من النملو العلامل يف جملال توليلد الطاقلة ،تقودهلا يف كلل الطاقلة
الشمسية الفولطا ويفية تليها الطاقة الراية والطاقة الكهرمايفية والطاقة األظيايفية(.)30
الشكل 11
معدلت النمو السنوية لستهالك الطاقة املتجددة حسب نوع الطاقةمج 2017-2000
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الطاقة احلرارية األر ية وطاقة الكتلة األظيايفية وغريها

امليدر :ظساابت أمانة األونكتاد استنادا إىل بيا ت من .BP Statistical Review of World Energy 2018

اثنيا -بعض القضااي السياسا ية الناشئة عن التطورات األخرية يف األسواق
 -44تته للر اجتاه للات الس للوق عل للص النح للو ال للذي ر حتليل لله يف ه للذه امل للذكرة ارتف للاع األس للعار
واخنفا للها ،وكللذل تباينللات كبللرية يف األسللعار ع ل جمموعللات خمتلفللة مللن السلللع األساسللية يف
الف ل ة  .2018/2017وتتسللم هللذه التحركللات السللعرية اار اقتيللادية علللص اليللعيدين الكل ل
واجلزيف ابلنسبة للبلدان الناميلة املعتملدة عللص السللع األساسلية ،وكلذل البللدان الناميلة املسلتوردة
اليلافية للسللع األساسللية ،وخاصلة املسللتوردة اليلافية لألغذيلة والوقللود .وعللص سللبيل امليلال ،فللجلن
ارتف ل للاع أس ل للعار الس ل لللع األساس ل للية ق ل للد يس ل للهم يف ايدة النفق ل للات احلكومي ل للة احلالي ل للة والرأ الي ل للة.
ويف املقابلل ،فلجلن اخنفلاض أسلعار السللع األساسلية قلد يلؤدي إىل نقلس يف اليلادرات والعايفللدات
الال لريبية وإىل عجل ل ز احلكوم للات ع للن ت للوفري الس لللع واا للدمات األساس للية .وق للد ت للؤدي األس للعار
املرتفعة واملتقلبة أياا إىل غو( تاومية مرتبطلة ذسلعار السللع األساسلية وصلعوابت يف أتملك

__________

(( www.iea.org/renewables2018/ )29اطلع علص املوقع يف  28كانون الياا/يناير .)2019
( )30املرجع نفسه (اطلع علص املوقع يف  28كانون الياا/يناير .)2019
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إمكانيللة احليللول علللص اإمللدادات مللن األغذيللة والطاقللة ذسللعار معقولللة يف العديللد مللن البلللدان
الناميللة .وقللد يهللدد كلل قللدرة احلكومللات علللص حتقيللق أهللداف التنميللة املسللتدامة املبينللة يف إطللار
خطللة التنميللة املسللتدامة لعللا  .2030وتعللد األهللداف الريفيسللية مو للع االهتمللا ه ل اهلللدف 2
(القا للا عل للص اجل للوع) واهل للدف ( 7طاق للة نتيف للة وذس للعار معقول للة) واهل للدف ( 8العم للل الليف للق
والنمللو االقتيللادي) واهلللدف ( 9اليللناعة واالبتك للار واهلياكللل األساسللية) .وينللاقر هللذا الف للرع
ناا قاااي سياساتية شئة عن التطورات األخلرية يف أسلواق السللع األساسلية الليت أبر هتلا هلذه
املذكرة ،ويق ع خيارات سياساتية مهمة للتنمية املستدامة يف البلدان النامية املعتملدة عللص السللع
األساسية.

ألف -عزيز األمن الغذائي
 -45تعللد الللذرة والقمللح واألر أغذيللة أساسللية تشللكل ظ لوا ثلي ل االسللتهلك العللامل مللن
الطاقة الغذايفية( .)31وأسفر ارتفاع أسعار القمح يف عا  2018عن غار هامة بشل ن ملد تلوفر
األغذيل للة وإمكانيل للة احليل للول عليهل للا يف البلل للدان املنوفال للة الل للدخل والبلل للدان املسل للتوردة اليل للافية
لألغذيللة .ووفقللا ل ل مال األغذيللة العللامل  ،فللجلن أفق للر األسللر املعيشللية يف العللا النللام قللد تنف للق
ما تبلؤ نسبته  60إىل  80يف املايفلة ملن دخوهللا عللص األغذيلة( .)32وملع ارتفلاع أسلعار القملح يف
عللا  ،2018رمبللا يتل ثر رفللاه املسللتهلكك سلللبيا .وميكللن الرتفللاع أسللعار الللذرة والقمللح أن يللؤدي
أياللا إىل ايدة ف لواتري االسللترياد ابلنسللبة للحكومللات وقللد يقلللل مللن قللدرهتا علللص تللوفري األغذيللة
ذسعار معقولة ملستهلكيها.
 -46وتتبع احلكومات اس اتيجيات خمتلفة للتكيف مع األسلعار املرتفعلة لألغذيلة ،مبلا يشلمل
تقيي للد أو ظت للر تي للدير األغذي للة ،أو احل للد م للن القي للود عل للص واردات األغذي للة ،أو و للع ظ للدود
لألسعار .وعلص سلبيل امليلال ،فلرض االحتلاد الروسل ظتلرا عللص اليلادرات ملن القملح ملن أجلل
احلفا علص إمكانية احليول علص األغذية حمليا بعلد هللك مليلك ملن اهلكتلارات ملن احملاصليل
نتيجة للجفلاف علا  .2010وملع كلل  ،هنلاك سللبيات للبع هلذه السياسلات .فلالقيود عللص
اليادرات من كبار امليلدرين قلد تزيلد ملن تلوفر األغذيلة حمليلا ذسلعار أقلل ولكنهلا قلد تسلهم يف
تقللليس ظجللم السللوق الدوليللة ،ممللا يللؤثر علللص املسللتهلكك يف بلللدان أخللر ورمبللا الطلللب العللامل
علص هذه السلعة األساسية يف املستقبل .وعندما تفرض قيود علص اليادرات ،يكون ملن امللرجح
أن ترتفع األسلعار وتلدفع احلكوملات املعنيلة إىل اختلاك إجلرا ات أخلر ملن أجلل حتقيلق االسلتقرار
يف األسللعار .ويللرجح أن يتجسللد األثللر الكلل يف ارتفللاع أسللعار األغذيللة وفلواتري اسللتريادها و ايدة
ظالة عد اليقك يف األسواق .وميكن للاوابط السلعرية أن تقللل ملن احللوافز للد امللزارعك عللص
إنتاو املزيد من الغذا  ،مما يؤثر سلبا علص األمن الغذايف .
 -47وميكللن للحكومللات أن تلج ل إىل خيللارات بديلللة ميللل إنشللا خمللزو ت لألمللن الغللذايف
كجللز ال يتجلزأ مللن اس ل اتيجياهتا لألمللن الغللذايف  ،مللا دا هللذا األمللر يتسللق مللع سياسللة التجللارة
الدوليللة .وميكللن هلللذه املو لزو ت أن تسللاعد علللص تقليللل األثللر السللليب للرتفاعللات املفاجئللة يف

__________

(( www.fao.org/docrep/006/Y4343E/y4343e02.htm )31اطلع علص املوقع يف  28كانون الياا/يناير .)2019
(( www.wfp.org/stories/how-high-food-prices-affect-worlds-poor )32اطل ل ل ل للع عل ل ل ل للص املوق ل ل ل للع يف  28ك ل ل ل للانون
الياا/يناير .)2019
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األسللعار الدوليللة لألغذيللة علللص املسللتهلكك احملليللك .وابإ للافة إىل كلل  ،ميكللن للحكومللات أن
تنتر يف توسيع نطاق برامال احلماية االجتماعيلة للشلرايفح السلكانية األ لعف عنلدما تواجله ايدة
يف أسللعار األغذيللة .وفاللل عللن كلل  ،ميكللن عنللد احلاجللة توسلليع نطللاق املعونللة اإ ايفيللة املرتبطللة
ابألغذية وتامينها برامال للحماية االجتماعية وتغذيلة األطفلال ملن أجلل احللد ملن اآلار امللدمرة
اللليت ميكللن أن ي كهللا ارتفللاع أسللعار األغذيللة علللص الاللعفا  .ويتوقللع أن تسللهم هللذه التللدابري يف
حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة.

ابء -أمن الطاقة
 -48ارتفعت أسعار اللنفط االا والفحلم يف علا  2018عنهلا يف علا  .2017وإكا اسلتمر
التحرك الراهن عو االرتفاع يف أسعار الطاقة ،فيمكن أن يؤثر يف إمكانية احليول علص ميلدري
الطاقللة املللذكورين ذسللعار معقولللة يف البلللدان املعتمللدة علللص اللواردات مللن الوقللود األظفللوري .وقللد
ي ك كل غارا اقتيادية كبرية علص البلدان النامية املنوفالة اللدخل واملسلتوردة اليلافية للطاقلة،
ظيث تعتمد تنمية الزراعة واليناعة والنقل واادمات األخر علص وجود ميادر مؤَّمنة ومتاظلة
من الطاقة.
 -49وم للن أج للل التوفي للف م للن التع للرض لل لزايدة وتقل للب أس للعار الطاق للة واحل للد م للن انقط للاع
اإمللدادات ،يلللز أن تقللو احلكومللات يف البلللدان الناميللة ببنللا وتعزيللز قللدرهتا علللص التكيللف مللع
صللدمات األسللعار .وعلللص سللبيل امليللال ،فللجلن العمللل يف األجلللك القيللري واملتوسللط علللص تيسللري
كفللا ة وظفللىل الطاقللة ميكللن أن يسللهم يف اعتللدال الطلللب عليهللا ،مللع احلللد يف الوقللت نفسلله مللن
االنبعللاات الاللارة مللن حمطللات توليللد الطاقللة يف املراظللل األوىل .ويف األجللل الطويللل ،ميكللن أن
يللؤدي تنويللع ميللادر الطاقللة و ايدة االعتمللاد علللص الطاقللة املتجللددة إىل حتقيللق فوايفللد كبللرية مللن
ظي لليت اإاتظ للة والتكلفل للة .وق للد أسل للفرت التحس للينات التكنولوجي للة عل للن خف ل ل يف التكل للاليف
مملا جعلل العديلد ملن ميللادر الطاقلة املتجلددة ميلل الطاقللة الشمسلية والرايلة( )33تنافسلية وميسللرة
بشكل متزايد .وميكن لتعزيز امليادر املتجددة يف مزيال الطاقة أن يسهم يف حتقيق اهللدف  7ملن
أهداف التنمية املستدامة.

جيم -إضا ة القيمة والتنويع
 -50إن العديللد مللن البلللدان الناميللة املعتمللدة علللص السلللع األساسللية تعللول بشللدة علللص إنتللاو
وتيللدير س لللع أساسللية قليل للة ا للد أد مللن إ للافة القيم للة بللل وق للدر أق للل مللن ال للروابط األمامي للة
واالفية مع قطاعلات أخلر يف االقتيلاد .وابلتلا  ،فلجلن اخنفلاض أسلعار السللع األساسلية ميكلن
أن يلؤثر سللبا عللص اليلادرات واإيلرادات الالريبية وعللص النملو االقتيلادي وقلد يللؤدي إىل ايدة
الفقر وبط التنمية .ويف هذا السياق ،ميكلن للتنويلع يف االقتيلاد واليلادرات أن يسلهم يف تعزيلز
قدرة هذه البلدان علص التكيف مع صدمات األسلعار علن طريلق تكينهلا ملن حتقيلق إيلرادات ملن
ميادرة متنوعة.
__________

( )33وفقللا للوكالللة الدوليللة للطاقللة املتجللددة ،اخنفاللت أسللعار اللوظللات الشمسللية الفولطا لويفية بنسللبة  80يف املايفللة
تقريبل ل للا منل ل للذ ثايل ل للة عل ل للا  ،2009فيمل ل للا اخنفال ل للت أسل ل للعار العنفل ل للات الرايل ل للة بنسل ل للبة  30إىل  40يف املايفل ل للة؛
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 -51وهنل للاك اس ل ل اتيجيتان ريفيسل لليتان للتنويل للع ميكل للن للبلل للدان الناميل للة املعتمل للدة علل للص السل لللع
األساسللية اتباعهمللا .ويتميللل الللنهال األول يف التنويللع األفقل مللن خلللل تيللدير أنلواع خمتلفللة مللن
السلع األساسية واملنتجات األخر  .ويتميلل اآلخلر يف التنويلع الرأسل ملن خللل إ لافة القيملة.
وعلص سبيل امليال ،ميكن للبلدان النامية املعتملدة عللص السللع األساسلية أن تنلوع أفقيلا يف الزراعلة
عن طريق إنتاو صادرات عالية القيمة وغري تقليدية ،ميلما فعلت كوستاريكا يف قطلاع األ .
ومن ش ن التنويع الرأس يف بلد ميل كلوت ديفلوار أن يعل تقليلل صلادراهتا ملن ظبلوب الكاكلاو
وتيللدير املزيللد مللن بللدة أو مسللحوق أو س لايفل الكاكللاو .وهللذه منتجللات وسلليطة تسللتود يف
تينيع الشوكوالته .وملن شل ن اسلتيعاب هلذه العمليلات املتعلقلة بسلسللة القيملة للكاكلاو داخليلا
أن اسن من اإيرادات اليت تؤول إىل املشغلك داخل كوت ديفوار وأن يقللل ملن تعلرض منتجل
الكاكاو لليدمات يف األسعار الناشئة عن األسواق الدولية.
 -52وليكون التنويلع فعلاال ،يتعلك توجيهله علو سللع أساسلية أو منتجلات غلري معر لة للنفس
املوللاطر السللعرية أو ملوللاطر سللعرية مشللاوة .ويف البلللدان الغنيللة ابليللروات املعدنيللة ،ميكللن تعزيللز
التنويلع مللن خللل توسلليع اللروابط بللك قطللاع التعلدين واالقتيللاد بنطاقله األاللل .ولليس مللن شل ن
كلل إاللاد فللر لليللناعات احملليللة فقللط ،بللل أياللا إنشللا أنشللطة جديللدة يف قطاعللات أخللر .
وسلليتعك أن تسللتيمر احلكومللات يف تنميللة رأ املللال البشللري ومراكمللة رأ املللال املللادي ،مبللا يف
كل البىن التحتية .ومن أجل حتقيق هذه األهلداف ،يتعلك أن حتسلن البللدان الناميلة ملن قلدراهتا
العلميللة والتكنولوجيللة وأن تعللز املؤسسللات واحلوكمللة( .)34وابإ للافة إىل كلل  ،هنللاك ظاجللة إىل
االسل للتقرار علل للص صل للعيدي االقتيل للاد الكل ل ل والسياسل للة لك ل ل تل للنجح سياسل للات التنويل للع .وميكل للن
الس اتيجييت التنويع املبينتك أعله اإسها يف إالاد وظلايفف دايفملة وحتقيلق لو شلامل (اهللدف )8
وتعزيز عملية التينيع (اهلدف .)9

__________
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