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*1450085*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  التنميةللتجارة و

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
  الدورة السادسة

   ٢٠١٤أبريل / نيسان١٠-٩جنيف، 
  دول األعمال املؤقت من ج٣البند 

رات األخرية والتحديات اجلديدة يف أسواق السلع األساسـية،         التطو    
واخليارات السياساتية املتاحة لتحقيق منو شامل وتنمية مستدامة قائمني         

  على السلع األساسية

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
ورات األخرية يف األسواق الرئيسية تستعرض مذكرة املعلومات األساسية هذه التط   

للسلع األساسية، وُتحلِّل العوامل اليت أسهمت يف تقلّب أسـعار الـسلع األساسـية يف               
فعلى العموم، تراجعت أسعار السلع األساسية وأصبحت أقل تقلّباً مقارنـة           . ٢٠١٣ عام
. لطويلة األمـد  كانت عليه يف السنوات السابقة لكنها ظلت مرتفعة مقارنة باجتاهاهتا ا           مبا

أسعار األغذية مـن مـستوياهتا      اخنفاض  احلصاد إىل   وغالل  وأدى حتّسن أحوال الطقس     
اخلسيـسة هبوطـاً    وشهدت أسعار املعادن    . ٢٠١٢املرتفعة اليت ُسّجلت يف صيف عام       

، فضالً عن حالة عدم التيقّن من االنتعاش        العرضنسبياً، األمر الذي ُيعزى أساساً إىل وفرة        
، ُيرّجح أن يكون    ٢٠١٣ وتدل اإلسقاطات على أنه حبلول هناية عام      .  العاملي االقتصادي

  . سنة١٣أول اخنفاض له على مدى فترة سّجل متوسط األسعار السنوية للذهب قد 
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وتبحث هذه املذكرة أيضاً بعض قضايا السياسة العامة املتصلة بالتطورات األخرية             
قدم توصيات ميكن أن تـساعد البلـدان الناميـة    يف األسواق العاملية للسلع األساسية، وت   

وتقترح املذكرة، بصفة   . املعتمدة على السلع األساسية يف حتقيق تنمية مستدامة ومنو شامل         
خاصة، سياسات مالئمة لضمان األمن الغـذائي يف البلـدان ذات األوضـاع اهلـّشة،               

لعريـضة القاعـدة يف     من أجل تعزيز التنمية ا    للمنتجات  وسياسات تتعلق باحملتوى احمللي     
  .البلدان النامية الغنية باملوارد، باإلضافة إىل عرض خيارات للتنمية املستدامة للطاقة
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  مقدمة    
 من اتفاق أكرا، كُلِّف جملس التجارة والتنمية باستحداث اجتمـاع           ٢٠٨يف الفقرة     -١

اتفاق أكرا  ما ورد يف    وقد أُعيد تأكيد    . السلع األساسية والتنمية  بشأن  خرباء متعدد السنوات    
  . من الوالية املُعتَمدة يف الدوحة١٧يف الفقرة 

وُتحلّل مذكرة املعلومات األساسية هذه التطورات اليت شـهدهتا أسـواق الـسلع               -٢
، مع التركيـز علـى اجتاهـات        ٢٠١٣األساسية على مدى األشهر العشرة األوىل من عام         

ت السلع األساسية الرئيسية الثالث اليت تتناوهلا       أما جمموعا .  حلركتها األسعار والقوى الدافعة  
 األغذية، واملشروبات املدارية، والبـذور      -السلع األساسية الزراعية    ) أ: (هذه املذكرة فهي  

املعادن واخلامات والفلـزات؛  ) ب(الزيتية والزيوت النباتية، فضالً عن املواد اخلام الزراعية؛ و    
  . والطاقة املتجددة النفط والغاز والفحم -الطاقة ) ج(و
املتـصلة  وُتسلِّط املذكرة الضوء أيضاً على بعض القـضايا الـسياساتية الرئيـسية               -٣

بالتطورات األخرية اليت شهدهتا األسواق، وُتقدِّم بعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد البلدان 
 ،ُتشدِّد املـذكرة  و. النامية املُعتِمدة على السلع األساسية يف حتقيق تنمية مستدامة ومنو شامل          

 على السياسات اليت هتدف إىل تعزيز األمن الغذائي، وإضافة القيمـة احملليـة،              ،بصفة خاصة 
  . للطاقةوالتنمية املستدامة

  التطورات األخرية يف أسواق السلع األساسية  -أوالً  

  حملة عامة  -ألف  
ألساسية أسعار السلع ا  تراجعت  ،  ٢٠١٣على مدى األشهر العشرة األوىل من عام          -٤

غري النفطية، وإن كانت خمتلف جمموعات السلع األساسية قـد أظهـرت أمناطـاً خمتلفـة                
 )١(فقد سّجل مؤشر األونكتاد لألسعار االمسية للسلع األساسية غـري النفطيـة           ). ١ الشكل(

 /ينـاير وأيلـول  / يف املائة من مستواه بني كـانون الثـاين       ٩,٤اخنفاضاً مطرداً، حيث فقد     
 نتيجة النتعاش ٢٠١٣أكتوبر / وسجَّل املؤشر ارتفاعاً طفيفاً يف تشرين األول   .٢٠١٣ سبتمرب

ويف مقدمتها زيت   (والبذور الزيتية والزيوت النباتية،     ) وال سيما القمح والسكر   (أسعار األغذية   
، ٢٠١٣ورغم االخنفاض الذي ُسجِّل على مدى األشهر العشرة األوىل مـن عـام              ). النخيل
 األول من   مقارنة باجتاهه الطويل األمد، وخباصة يف النصف األول من العقد         املؤشر مرتفعاً    ظل

  .هذا القرن
__________ 

يشمل مؤشر األونكتاد لألسعار االمسية للسلع األساسية غري النفطية اجملموعات الفرعية التالية مـن الـسلع            )١(
األغذية، واملشروبات املدارية، والبذور الزيتية والزيوت النباتية، واملواد اخلام الزراعية، واملعـادن            : األساسية

 .واخلامات والفلزات
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  ١الشكل 
 - ٢٠٠٠ينـاير   /السلع األساسية، كانون الثـاين    خمتارة من   أسعار جمموعات   مؤشرات  

   ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
)١٠٠ = ٢ ٠٠٠(  
  
  
  
  
  
  
  

  ).UNCTADStat(اإلحصائية قاعدة بيانات األونكتاد : املصدر

، اتـسمت   ٢٠١٣أكتوبر  /يناير وتشرين األول  /ويف الفترة املمتدة بني كانون الثاين       -٥
أسواق السلع األساسية الزراعية بتراجع األسعار وِقلة تقلبها مقارنة مبـا كانـت عليـه يف                

 )٢(فقد اخنفض مؤشر األونكتاد ألسعار مجيع السلع األساسـية الغذائيـة          . السنوات السابقة 
 الـيت   ٢٠١٣سـبتمرب   /يناير وأيلول / يف املائة يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين        ٨,٧ بنسبة

مث عاد هذا املؤشر ليسجل انتعاشاً طفيفـاً يف         . شهدت مواسم حصاد جيدة حملاصيل احلبوب     
، ُيرّجح أن ُتظهر    ٢٠١٣/٢٠١٤وحبلول هناية موسم حماصيل     . ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 

الوضع الذي   مليون طن، وهو ما ميثل حتّوالً عن         ٤٠ ُيقّدر بنحو    أسواق احلبوب فائض إنتاج   
وعلى املديني القـصري واملتوسـط،      .  يف اإلنتاج  متتالية ُسّجل فيها عجز   ثالثة مواسم   شهدته  

مل تكن أحوال الطقس مناوئة بشدة، ستواصل األسعار يف أسـواق الـسلع األساسـية                وما
  . ّززه استمرار عمليات جتديد املخزونات، وهو اجتاه ُيعاهلابطالزراعية اجتاهها 

، كانت حركة األسعار متقلّبة علـى مـدى األشـهر    اخلسيسةويف أسواق املعادن      -٦
، حتّرك مؤشر ٢٠١٣فرباير /يناير وشباط /ففي كانون الثاين  . )٣(٢٠١٣العشرة األوىل من عام     

__________ 

: سعار مجيع السلع األساسية الغذائية اجملموعات الفرعية التالية من السلع األساسية          يشمل مؤشر األونكتاد أل    )٢(
 .األغذية، واملشروبات املدارية، والبذور الزيتية والزيوت النباتية

 .تشمل املعادن اخلسيسة احلديد واألملنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك )٣(
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يجة لظهور عالمـات     يف اجتاه تصاعدي نت    )٤(األونكتاد ألسعار املعادن واخلامات والفلزات    
إال أن املؤشر سّجل اخنفاضاً مطرداً يف األشهر التالية نتيجة          . تدل على انتعاش اقتصادي عاملي    

 نقطـة يف    ٣٤٠,٥فمـن مـستوى بلـغ       .  اخلسيسة يف أسعار أهم املعادن   تراجع  حلدوث  
 نقطـة يف    ٢٨٨,٥ يف املائـة ليـصل إىل        ١٥,٣، هبط املؤشر بنسبة     ٢٠١٣فرباير  /شباط
النمـو  ألن معـدل    ويرجع هذا االخنفاض أساساً إىل ضعف الطلب        . ٢٠١٣يونيه  /حزيران

االقتصادي العاملي كان أدىن مما هو متوقع، إضافة إىل حالة عدم التـيقّن علـى املـستوى                 
االقتصادي الكلي يف منطقة اليورو وتباطؤ النمو يف الصني، وهي مـن البلـدان الرئيـسية                

فتـرة   يف وقت أدت فيه االستثمارات الضخمة خالل         وقد حدث ذلك  . املستهلكة للمعادن 
من الـسلع األساسـية     عدد  طفرة أسعار السلع األساسية إىل حدوث زيادة قوية يف عرض           

إال أنه بالنظر إىل تسارع منو قطاع الصناعة التحويلية يف الصني، عاد            . املندرجة يف هذه الفئة   
 ٢٩٨ تذبذب يف حدود  مث  طة   نق ٣٠١,٦ حني بلغ  ٢٠١٣أغسطس  /املؤشر لينتعش يف آب   

  .نقطة يف الشهرين التاليني
ففي سوق الـذهب، علـى   . ٢٠١٣يف عام النفيسة هبوطاً وشهدت سوق املعادن      -٧

ينـاير  / يف املائة يف الفترة املمتدة بني كـانون الثـاين          ٢٣سبيل املثال، اخنفض السعر بنسبة      
برنامج الذي أظهره   تعلقة بالفتور    نتيجة لعوامل شىت، وخباصة اهلواجس امل      ٢٠١٣يوليه  /ومتوز

 والتدفقات الكبرية   ،شراء األصول الذي وضعه جملس االحتياط الفيدرايل يف الواليات املتحدة         
وخـالل الفتـرة    . يف البورصة االستثمارات املدرجة   لالستثمارات إىل اخلارج من صناديق      

 الذهب نتيجة ألسباب    ، تذبذبت أسعار  ٢٠١٣أكتوبر  /يوليه وتشرين األول  /املمتدة بني متوز  
اهلواجس املتصلة بتطور األزمة السورية، والشواغل املتعلقة بتوقـف عمـل حكومـة             أمهها  

الواليات املتحدة األمريكية، وحالة الغموض الذي اكتنف الصورة املرتقبة لسري عمل برنامج            
  .احلوافز يف الواليات املتحدة

جتاهات خمتلفة خالل األشهر العشرة     وأظهرت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم ا        -٨
فأسعار النفط اخلام ظلت مرتفعة نتيجة لعوامل شىت مثل املخـاطر           . ٢٠١٣األوىل من عام    

اجليوسياسية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، واضطراب العرض يف بعض البلدان األعضاء            
عي ُتسجِّل فوارق بـارزة  وظلت أسعار الغاز الطبي). أوبك(يف منظمة البلدان املُصدِّرة للنفط     

، ٢٠١٢ففي الواليات املتحدة، وهي أكرب ُمنتج للغاز الطبيعي يف العامل يف عام             . املناطقبني  
، األمـر الـذي   ٢٠١٢انتعشت أسعار الغاز الطبيعي من املستوى املتدين الذي بلغته يف عام          

قيض من ذلك، ُسجِّل    وعلى الن . ُيعزى، إىل حد كبري، إىل حتّسن املؤشرات السوقية األساسية        
علـى  وفـرة العـرض   تأثري تراجع يف سوق الفحم احلراري املنقول حبراً، وهو ما ُيعزى إىل    

  .تأثرياً شديداًاألسعار 
__________ 

ن واخلامات والفلزات النحاس واألملنيوم وركـاز احلديـد والنيكـل           يشمل مؤشر األونكتاد ألسعار املعاد     )٤(
وُيستبعد الذهب مـن مؤشـر      . والرصاص والزنك والقصدير وصخر الفوسفات واملنغنيز وركاز التنغسنت       

 .األسعار هذا
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  التطورات اليت شهدهتا أهم قطاعات السلع األساسية  -باء  

  السلع األساسية الغذائية والزراعية  -١  
ىل ارتفاع أسـعار احلبـوب       إ ٢٠١٢أدى سوء أحوال الطقس خالل صيف عام          -٩

وبعد ذلك، تراجعت أسعار السلع األساسية الزراعية وأصبحت أقل تقلّباً مما كانت            . الرئيسية
 الزراعـي   -وذلك نتيجة لتحّسن اإلنتاج الغـذائي       ) ٢الشكل  (عليه يف السنوات األخرية     

  .العاملي، خصوصاً إنتاج احلبوب
  ٢الشكل 

لسلع األساسـية الغذائيـة والزراعيـة، كـانون         امؤشرات أسعار جمموعات خمتارة من      
   ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول- ٢٠٠٠يناير /الثاين

)١٠٠ = ٢ ٠٠٠(  
  

  

  

  

  

  ).UNCTADStat(قاعدة بيانات األونكتاد اإلحصائية  : املصدر

، سّجل مؤشر األونكتاد    ٢٠١٣سبتمرب  /يناير إىل أيلول  /ويف الفترة من كانون الثاين      -١٠
 /إال أنه يف تـشرين األول     .  يف املائة  ٨,٧بنسبة  تراجع  ، حيث   هابطاًاجتاهاً  ألسعار األغذية   

مبا ( الزراعية   -سعار بعض السلع األساسية الغذائية      أل، ونتيجة لالرتفاع احلاد     ٢٠١٣أكتوبر  
، ارتفع املؤشر بنحو نقطـتني مـن املـستوى الـذي سـّجله يف             )يف ذلك القمح والسكر   

املستوى من   يف املائة    ٨ظل أدىن مبا نسبته     ، ولكنه    نقطة ٢٤٥سبتمرب عندما وصل إىل     /أيلول
، ٢٠١٣وفيما يتعلق بأسعار احلبـوب يف عـام         . ٢٠١٣يناير  /الذي سّجله يف كانون الثاين    

 واخنفـضت   ٢٠١٢الذي بدأ يف النصف الثاين من عام        اهلابط  واصلت هذه األسعار اجتاهها     
راً للطن   دوال ٣١٣ إىل   ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول  دوالراً أمريكياً للطن يف    ٣٨٢ أسعار القمح من  

أنه نتيجة للـهواجس    غري  .  يف املائة  ١٨، أي بنسبة اخنفاض بلغت      ٢٠١٣سبتمرب  /يف أيلول 
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املتعلقة مبواسم جين احملاصيل يف منطقة البحر األسود واألرجنتني اللتني شهدتا طقساً جافـاً،              
 .٢٠١٣أكتوبر  /اً للطن يف تشرين األول     دوالراً أمريكي  ٣٣٤عادت أسعار القمح فانتعشت لتبلغ      

 يف املائة من مستوى الذرة التارخيي الذي بلغتـه   ٣٧ويف سوق الذرة، هبطت األسعار بنسبة       
 دوالراً للطن يف تـشرين      ٢١١إىل  لتصل   دوالراً للطن؛    ٣٣٤ وقدره   ٢٠١٢يوليه  /يف متوز 
ار منو اإلنتاج العاملي للقمح     وُيرجَّح أن تؤدي التوقعات املتعلقة باستمر     . ٢٠١٣أكتوبر  /األول

وقـد  . ألسعار احلبوب حىت هناية موسم احلصاد احلايل      اهلابط  والذرة إىل اإلبقاء على االجتاه      
 /أشارت تقديرات اجمللس الدويل للحبوب، يف تقريره املُحدَّث الـصادر يف تـشرين الثـاين            

 مليون  ٦٩٨ذروة قدره   ، إىل أن اإلنتاج العاملي للقمح والذرة سيبلغ مستوى          ٢٠١٣ نوفمرب
  .٢٠١٣/٢٠١٤ مليون طن، على التوايل، يف هناية موسم ٩٥٠طن و
 - وهو السعر املرجعي اآلسـيوي       -ويف سوق األرز، سجَّل سعر األرز التايلندي          -١١

 ٥٨٠استقرار نسيب عند مستوى قـدره حنـو         فترة   بعد   ٢٠١٣منذ أوائل عام    هابطاً  اجتاهاً  
 يف املائة ابتداًء مـن كـانون        ٢١وقد اخنفض بنسبة    . ٢٠١٢ام  دوالراً أمريكياً للطن يف ع    

، وهو أدىن   ٢٠١٣أكتوبر  / دوالراً للطن يف تشرين األول     ٤٥٣ ليصل إىل    ٢٠١٣يناير  /الثاين
ويرجع هذا االخنفاض يف أسـعار األرز أساسـاً إىل          . ٢٠٠٨فرباير  /مستوى له منذ شباط   

ات املُفرج عنها مـن احتيـاطي األرز العـام    املستوى املريح للمخزونات العاملية وإىل الكمي   
وتظل جتارة األرز قوية أيضاً ألسباب تتعلـق، يف الغالـب، بالـشحنات          . )٥(حلكومة تايلند 

ويف .  الـصيين  وبقوة الطلب ) مبا فيها تايلند وكمبوديا   (من بلدان التصدير الرئيسية     املصدرة  
ر لألرز يف أوائل عقد الستينات مـن        اآلونة األخرية، أعلنت ميامنار، اليت كانت أكرب ُمصدِّ       

وقد وضعت حكومة   . القرن املاضي، أهنا تعتزم حتدي البلدان الرئيسية احلالية املُصدِّرة لألرز         
من األرز مبا يزيد عن الـضعف       صادراهتا  هذا البلد سياسات جتارية جديدة هتدف إىل زيادة         

  .)٦(٢٠١٥حبلول عام 
 ليـصل   ٢٠١٣يناير  /ئة اعتباراً من كانون الثاين     يف املا  ١١هبط سعر السكر بنسبة     و  -١٢
 نتيجة لتسجيل فـائض يف اإلنتـاج        ٢٠١٣يوليه  / سنتاً أمريكياً للرطل يف متوز     ١٦,٨٤إىل  

إال أن أسعار السكر عـادت      . وانسحاب صناديق املُضاَربة من سوق صفقات السكر اآلجلة       
ـ   ١٨,٦٦أغسطس لتصل إىل    /فانتعشت اعتباراً من آب    اً للرطـل يف تـشرين       سنتاً أمريكي

__________ 

بدأت حكومة تايلند باإلفراج عن كميات من األرز من خمزوناهتا ألغراض التصدير، وهي هتدف إىل تصدير                 )٥(
 The Nation, 2013, Government focuses on G2G.  ماليني طن من األرز يف العام املقبـل ١٠ إىل ٨حنو 

deals to boost rice exports, 18 Octoberمتاح على املوقع التايل ، :    
http://www.nationmultimedia.com/busines/Govt-focuses-on-G2G-deals-to-boost-rice-exports-

2=30217376.html (accessed 21 January 2014). 
)٦( S Suwannaki, 2013, Rice bowl plan brings Myanmar back to the Bloomberg News, 28 November ،

-http://www.bloomberg.com/news/2013-11-27/rice-bowl-plan-brings: متاح علـى املوقـع التـايل      

myanmar-back-to-the-future-southeast-asia.html (accessed 28 November 2013). 
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 نتيجة لعوامل شىت مثل االخنفاض املُسجَّل يف إنتاج السكر يف الربازيل            ٢٠١٣أكتوبر  /األول
يف أعقاب هطول كميات مفرطة من األمطار أصابت مناطق إنتاج قصب السكر وعطَّلـت              

احلصاد؛ وزيادة الطلب على السكر، خصوصاً من ِقبل الصني وإندونيسيا؛ وتزايـد            عمليات  
  . وة الريال الربازيلي؛ وحدوث بعض الزيادات يف أنشطة صناديق االستثمارق

 ٢٠١٢يف أواخـر عـام      هابطاً  وسجَّلت أسعار البذور الزيتية والزيوت النباتية اجتاهاً          -١٣
 فقد هبط مؤشر األونكتاد ألسعار البـذور الزيتيـة        .  مث تذبذبت بعد ذلك    ٢٠١٣وأوائل عام   

 / نقطـة يف نيـسان     ٢٦٠ إىل   ٢٠١٢أغـسطس   /قطـة يف آب    ن ٣٢٠والزيوت النباتية من    
 يف املائة، وال سيما أسعار فول الصويا وزيت فـول الـصويا             ١٨,٧، أي بنسبة    ٢٠١٣ أبريل

وعلى مدى هذه الفترة، هبطت أسعار فول الصويا وزيـت فـول الـصويا              . وزيت النخيل 
صاد مواتية يف البلدان الرئيـسية   يف املائة، على التوايل، نتيجة ملواسم ح١٣ يف املائة و   ٢٨ بنسبة

ويف غضون ذلك، هبطت . املُنتجة لفول الصويا وتراجع منو الطلب من الصني واالحتاد األورويب        
من ماليزيا وإندونيـسيا، ومهـا      اإلمدادات   يف املائة نتيجة لوفرة      ١٦أسعار زيت النخيل بنسبة     

، ٢٠١٣يوليـه   /مايو ومتـوز  /بني أيار ويف الفترة املمتدة    . أكرب منتجني لزيت النخيل يف العامل     
 /يوليه إىل أيلول  /ويف الفترة من متوز   . أسواق البذور الزيتية والزيوت النباتية مستقرة نسبياً       ظلت

 يف املائة،   ٣ يف املائة و   ٩، ارتفعت أسعار فول الصويا وزيت فول الصويا بنسبة          ٢٠١٣سبتمرب  
املنطقة الغربية الوسطى من الواليـات      ته  اجلاف الذي شهد  طقس  العلى التوايل، نتيجة ألحوال     

 /ويف تشرين األول  . قويصيين  املتحدة وبعض املناطق الرئيسية النامية يف الربازيل يف ظل طلب           
فـول   يف املائة بينما اخنفضت أسـعار        ٥، ارتفعت أسعار زيت النخيل بنسبة       ٢٠١٣أكتوبر  

وهذا يعكس التنافس بني . ، على التوايل يف املائة٤ يف املائة و ٢زيت فول الصويا بنسبة     الصويا و 
إمكانية استخدامهما كبـديلني يف إنتـاج       بالنظر إىل   أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل       

  . األغذية والوقود
، كانت سوق املـشروبات املداريـة   ٢٠١٣وخالل األشهر العشرة األوىل من عام      -١٤

فقد هبط  . رية يف أسعار الُبن والشاي    عموماً نتيجة حلدوث اخنفاضات كب    تسري يف اجتاه هابط     
يناير / يف املائة اعتباراً من كانون الثاين      ١٤مؤشر األونكتاد ألسعار املشروبات املدارية بنسبة       

وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سعر      . ٢٠١٣أكتوبر  / نقطة يف تشرين األول    ١٦٤ليصل إىل   
أن  بعـد    ٢٠١٣أكتـوبر   /األوليونيه إىل تشرين    /الكاكاو خالل الفترة املمتدة من حزيران     

  .بعض التذبذبات على مدى النصف األول من السنةسّجل 
ويف سوق الُبن، واصل مؤشر األسعار املركَّب للمنظمة الدولية للُبن اخنفاضه مـن               -١٥

 / سنتاً أمريكياً للرطل، وهو املـستوى الـذي سـجَّله يف أيـار    ٢٢٨مستوى ذروته البالغ    
 ١٣٥,٤ يف املائة مـن      ٢١هبط سعر املؤشر املركَّب بنسبة      ،  ٢٠١٣ويف عام   . ٢٠١١ مايو

 / سـنتات للرطـل يف تـشرين األول        ١٠٧يناير إىل   /سنتاً أمريكياً للرطل يف كانون الثاين     
وهذا االخنفـاض املـستمر   . ٢٠٠٩أبريل  /، وهو أدىن مستوى له منذ نيسان      ٢٠١٣ أكتوبر
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 ٢٦ اليت اخنفضت بنسبة     )٧(األرابيكا اجتاهات أسعار ُبن     ، إىل حد كبري   ،ألسعار الُبن يعكس  
أكتوبر نظراً لتوقعات تزايـد     /يناير وتشرين األول  /يف املائة يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين       

الِعلة يف الربازيل، وهي أكرب ُمنتج لُبن األرابيكا يف العامل، وتباطؤ الطلب يف البلدان التقليدية               
 ١٥ستا مرنة، حيث اخنفضت بنسبة     أسعار ُبن الروب   غضون ذلك، ظلت     ويف. املستهِلكة للُبن 

، حيـث قُـدِّر إنتـاج الـُبن         العـرض وظلت سوق الُبن العاملية تشهد وفرة يف        . يف املائة 
 يف املائة ممـا     ٩,٨ مليون شواالً، أي أعلى بنسبة       ١٤٥,٢ مبا مقداره    ٢٠١٢/٢٠١٣ ملوسم

يف األسعار يف   أخرى  فاضات  خناولذلك ميكن توقّع حدوث     . )٨(كان عليه يف املوسم السابق    
  .سوق الُبن

 ٢٠١٣ينـاير   /ويف سوق الشاي، هبط سعر شاي مومباسا اعتباراً من كانون الثاين            -١٦
 ٢٠١٣أكتوبر / سنتاً أمريكياً للكيلو غرام يف تشرين األول٢٢٢ يف املائة ليصل إىل ٣٥بنسبة 
، مبا فيها مصر وباكستان،     ضعف الطلب من بعض البلدان الرئيسية املستورِدة للشاي       نتيجةً ل 

  .ة والسياسية االجتماعياتيف أعقاب االضطراب
سعار الُبن والشاي سيؤثر يف أنـشطة صـغار         ألومن املؤكد أن االخنفاض املستمر        -١٧

املزارعني يف بعض بلدان اإلنتاج الرئيسية، وهو أمر مثري للقلق بصفة خاصة يف سياق ارتفاع               
  . ليف العمل وأسعار األمسدة والنفطتكافيها تكاليف املدخالت، مبا 

 سنتات أمريكيـة    ١٠٦,٤ سنتاً و  ٩٧,٧ويف سوق الكاكاو، تذبذبت األسعار بني         -١٨
هذا التقلّـب يف    جنم  وقد  . ٢٠١٣مايو  /يناير وأيار /للرطل يف الفترة املمتدة بني كانون الثاين      

للـتني شـهدتا    عدم استقرار العرض، خصوصاً من كوت ديفوار وغانا ا        عن حالة   األسعار  
الطلب من البلـدان املـستهِلكة      حالة  أحوال طقس جاف وحار، فضالً عن عدم التيقّن من          

 يف املائـة    ٢٠، ارتفعت أسعار الكاكاو بنـسبة       ٢٠١٣يونيه  /واعتباراً من حزيران  . الرئيسية
 نتيجة لتزايد الطلب مـن  ٢٠١٣أكتوبر / سنتاً أمريكياً للرطل يف تشرين األول ١٢٣,٩ لتبلغ
يـؤدي التحـّسن   ومن املـرجَّح أن  . ع صناعة الشوكوالتة يف أوروبا وأمريكا الشمالية قطا

املرتقبة يف املناطق املـستهِلكة الرئيـسية إىل        الصورة االقتصادية   ، يف   املتوقَّع، وإن كان بطيئاً   
  . الطلب على الكاكاو يف األشهر املُقبلةاستمرار قوة 

 وأوائـل   ٢٠١٢اد اخلام الزراعية يف أواخر عام       ارتفع مؤشر األونكتاد ألسعار املو    و  -١٩
وبعـد  .  نتيجة الرتفاع أسعار املطاط الطبيعي واألخشاب االستوائية والقطـن         ٢٠١٣عام  

فربايـر  / يف املائة يف أسعار املطاط بني شـباط        ٢٤,٥ذلك، ونتيجة حلدوث اخنفاض بنسبة      
 نقطة يف   ١٩٨ إىل   ٢٠١٣فرباير  / نقطة يف شباط   ٢٢٠، هبط املؤشر من     ٢٠١٣يوليه  /ومتوز
وتعتمد سوق املطاط الطبيعي اعتماداً شديداً على الطلب مـن قطـاع            . ٢٠١٣يوليه  /متوز

__________ 

 .املقصود بُبن األرابيكا هنا هو الُبن الربازيلي وغريه من أنواع ُبن األرابيكا الطبيعي )٧(
انظر، مثالً، التقرير الـشهري عـن سـوق الـُبن، تـشرين             (التقديرات ُمستقاة من املنظمة الدولية للُبن        )٨(

 ).٢٠١٣نوفمرب /الثاين
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كان اخنفاض أسعار املطاط الطبيعي خالل النصف        و .)٩(صناعة إطارات العجالت يف الصني    
.  مرتبطاً أساساً بتباطؤ منو االقتصاد الصيين على مدى الفترة نفـسها           ٢٠١٣األول من عام    

، ازداد  ٢٠١٣أنه مع انتعاش قطاع الصناعة التحويلية يف الصني اعتباراً من منتصف عام              إال
 دوالراً أمريكياً للطن    ٢ ٤٧١,٤وبذلك ارتفع سعر املطاط الطبيعي من       . الطلب على املطاط  

، مث عاد ليتراجع    ٢٠١٣سبتمرب  / دوالراً للطن يف أيلول    ٢ ٦٥٧,٧ إىل   ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 
  .  دوالراً للطن يف الشهر التايل الذي شهد وفرة يف اإلمدادات٢ ٥٦٠,٧إىل 
فعلـى مـدى    .  بقلة تقلّب األسعار   ٢٠١٢/٢٠١٣ويف سوق القطن، اتسم موسم        -٢٠

) Cotton Outlook A index() ألف(مؤشر توقعات القطن    سار  ،  ٢٠١٣الربع األول من عام     
 ٢٠١٣ينـاير  /عتباراً من كانون الثاين يف املائة ا١٠,٥يف اجتاه تصاعدي، حيث ارتفع بنسبة   

وهو اجتاه يرجع إىل عوامـل  . ٢٠١٣مارس / سنتاً أمريكياً للرطل يف آذار٩٤,٤٥ليصل إىل   
مثل اهلواجس املتعلقة بتزايد توازن العرض والطلب خارج الصني مع استمرار هذا البلـد يف               

 بورصـة نيويـورك   بناء االحتياطيات وكذلك، إىل حد ما، أنشطة صـناديق املـضاربة يف    
 ٢٠١٣أبريل  /إال أن املؤشر هبط يف نيسان     . )New York Mercantile Exchange (السلع لتجارة
مراكـز  علميـات تـصفية     إىل   سنتاً أمريكياً للرطل، األمر الذي يرجع أساساً         ٩٢,٦٨ليبلغ  

 سـنتاً   ٩٢,٦٢ضيقة تتراوح بـني     يف حدود   وبعد ذلك، تذبذب السعر     .  يف السوق  املضاربة
نشأ استقرار األسعار هذا عن توازن العرض     و. ٢٠١٣أغسطس  / سنتاً للطن حىت آب    ٩٣,٠٨و

أغسطس، ضُعفت سـوق    /واعتباراً من آب  . والطلب يف ظل مستويات مرحية من املخزونات      
 ٢٠١٣أكتـوبر   / سنتاً أمريكياً للرطل يف تشرين األول      ٨٩,٣٥القطن، حيث هبط السعر إىل      

 سوق القطن   وتدل الصورة املرتقبة على أن    . صف الكرة الشمايل  نيف  نتيجة لتزايد قوة العرض     
بالنظر إىل احلجـم    وذلك  ستظل حساسة للسياسة اليت تنتهجها الصني فيما يتعلق مبخزوناهتا          

  .)١٠( الدولةاليت حتتفظ هباالكبري الحتياطيات القطن 

  املعادن والفلزات واخلامات  -٢  
اهات األسعار أساساً على عوامل مثل سرعة       ، تتوقف اجت  اخلسيسةيف أسواق املعادن      -٢١

اإلمدادات اجلديدة والصورة االقتصادية املرتقبة يف االقتصادات الرئيسية، مبا يف ذلـك            توافر  
وعلى وجه التحديد، يرصـد املـشاركون يف        . االحتاد األورويب والواليات املتحدة والصني    

__________ 

تهلك قرابة ثُلث اإلنتاج العاملي من املطاط الطبيعي، بينما ميثـل قطـاع             تشري التقديرات إىل أن الصني تس      )٩(
 .  يف املائة من استهالك املطاط الطبيعي يف هذا البلد٧٠صناعة إطارات العجالت ما نسبته 

 ماليني طـن يف     ٩ُتقدر اللجنة االستشارية الدولية املعنية بالقطن احتياطي الصني الوطين من القطن مبا يقارب               )١٠(
ويتوقع . ٢٠١٢/٢٠١٣ يف املائة من املخزونات العاملية يف        ٥٠، أي ما يشكّل حنو      ٢٠١٣يونيه  /ية حزيران هنا

انظـر   (.٢٠١٣/٢٠١٤ يف املائة من املخزونات العاملية حبلـول هنايـة           ٦٠أن يكون لدى الصني ما يقارب       
International Cotton Advisory Committee, 2003, The cotton supply and demand variables, 1 July ،

 ).https://www.icac.org/Press-Release/2013/PR-14, accessed 22 January 2014متاح على املوقع 
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يشكّل قرابة نصف على املعادن  البلد  طلب هذا ألن  السوق رصداً دقيقاً آفاق النمو يف الصني        
  . الطلب العاملي

 نقطة  ٣١١ من   )١١(وقد ارتفع مؤشر األونكتاد ألسعار املعادن واخلامات والفلزات         -٢٢
 ٢٨٩إىل  تراجع  ، مث   ٢٠١٣فرباير  / نقطة يف شباط   ٣٤١ إىل   ٢٠١٢نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
ويرجع هذا االخنفـاض إىل عـدة       ). ٣الشكل   (٢٠١٣يوليه  /يونيه ومتوز /نقطة يف حزيران  

عوامل منها ضعف الطلب الناجم عن هشاشة انتعاش االقتصاد العاملي، وحالة عدم التـيقّن              
االقتصادي الكلي يف منطقة اليورو، والتغريات اهليكلية املقترنة بتراجع وترية النمو يف الصني،             

على حدوث انتعـاش    ونتيجة لظهور عالمات    . خصوصاً تباطؤ منو قطاع العقارات الصيين     
 مث  ٢٠١٣أغسطس  / نقطة يف آب   ٣٠٢اقتصادي يف الصني، عاد املؤشر لريتفع بعد ذلك إىل          

 ٢٠١٣أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  / نقطة يف أيلول   ٢٩٨أخذ يتذبذب عند مستوى قدره حنو       
  . خسيسةعدة معادنتشمل يف ظل وفرة عرض 

  ٣الشكل 
   ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول- ٢٠٠٠يناير /ثاينخنبة من املعادن، كانون المؤشرات أسعار 

)١٠٠ = ٢ ٠٠٠(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).UNCTADStat(قاعدة بيانات األونكتاد اإلحصائية : املصدر

ويف بورصة لندن للمعادن، اتَّبعت أسعار النحاس االجتاه العام يف الـسوق العامليـة                -٢٣
 يتعلـق بآفـاق االنتعـاش       ويف ظل أجواء التفاؤل فيما    . ٢٠١٣يف عام   اخلسيسة  للمعادن  

 دوالراً أمريكياً   ٧ ٦٩٤االقتصادي يف الواليات املتحدة والصني، ارتفعت أسعار النحاس من          
. ٢٠١٣فربايـر  / دوالراً للطن يف شـباط  ٨ ٠٧٠ إىل   ٢٠١٢نوفمرب  /للطن يف تشرين الثاين   

__________ 

يشمل مؤشر األونكتاد ألسعار املعادن واخلامات والفلزات األملنيوم وركاز احلديد والنيكـل والرصـاص               )١١(
 .وُيستبعد الذهب من مؤشر األسعار هذا. والزنك وصخر الفوسفات وركاز املنغنيز وركاز التنغسنت

ركاز  زنك قصدير ذهب  وخامات وفلزاتمعادن أملنيوم حناس نيكل رصاص
 احلديد
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للنحاس، مقترناً  وأدى تدين مستوى النمو عن املستوى املتوقّع يف البلدان الرئيسية املستهِلكة            
. ٢٠١٣يوليـه   / دوالراً للطن يف متوز    ٦ ٨٩٦العرض، إىل خفض سعر النحاس إىل       بفائض  

 بفضل ظهور عالمات تدل علـى       ٢٠١٣أغسطس  /أن سعر النحاس عاد فارتفع يف آب       إال
حدوث انتعاش يف منو الصني، حيث إن طلب هذا البلد على النحاس يـشكّل مـا نـسبته                  

  .لطلب العاملي يف املائة من ا٤٠ حنو
. وأظهر األملنيوم والنيكل والزنك اجتاهات أسعار شبيهة باجتاهات أسعار النحـاس            -٢٤

 يف ١٤، اخنفضت أسعار األملنيوم والزنك بنسبة ٢٠١٣فبعد ارتفاع يف األسعار يف أوائل عام     
ـ   . ٢٠١٣يوليه  /فرباير ومتوز /املائة لكل منهما يف الفترة املمتدة بني شباط        ك، ويف غضون ذل

 يف ٢١سجل سعر النيكل، وهو مادة خام بالغة األمهية يف إنتاج الفوالذ النقي، اخنفاضاً بنسبة 
 سـنتاً أمريكيـاً للرطـل يف        ٦٤٢املائة، وبلغ أدىن مستوى له منذ أربع سنوات ليصل إىل           

وقد أسهم العرض املفرط املُزمن، واملخزونات الكـبرية، وضـعف          . )١٢(٢٠١٣يوليه  /متوز
جم عن تباطؤ النمو االقتصادي، يف حدوث اخنفاض يف أسعار األملنيوم كانت لـه         الطلب النا 

ومن ذلك مثالً أن شركة روسـال،       . تأثريات خمتلفة على شركات الصناعات االستخراجية     
منتجي األملنيوم، اضطُرت إىل إغالق مصانعها اليت أصبحت غـري ُمرحبـة يف             أكرب  وهي من   

  .٢٠١٣ عام
ار يف السوق العاملية للرصاص، وهو ُمدخل أساسـي يف إنتـاج   وقد تذبذبت األسع    -٢٥

. ٢٠١٣البطاريات اليت ُيستخدم فيها محض الرصاص، خالل األشهر العشرة األوىل من عام             
فرباير / دوالراً للطن يف شباط    ٢ ٣٧٦ فبلغ   ٢٠١٣عاد سعر الرصاص لريتفع يف أوائل عام        و

الواليات املتحدة، وهـي ثـاين أكـرب        يف أعقاب ظهور عالمات تدل على انتعاش اقتصاد         
 يف املائـة    ١٥وبعد ذلك، هبطت أسعار الرصـاص بنـسبة         . مستهلكي الرصاص يف العامل   

وزاد اإلنتاج العاملي   .  نتيجة لتحّسن اإلنتاج   ٢٠١٣مايو  / دوالراً للطن يف أيار    ٢ ٠٢٨ لتبلغ
 مقارنـة   ٢٠١٣ام   يف املائة خالل األشهر اخلمسة األوىل من ع        ٥,٨بنسبة  املكّرر  للرصاص  

 /يونيـه وتـشرين األول    /ويف الفترة املمتدة بني حزيران    . )١٣(٢٠١٢بالفترة املقابلة من عام     
 دوالراً للطن نتيجـة     ٢ ١٧٤ دوالراً و  ٢ ٠٤٩، تأرجح سعر الرصاص بني      ٢٠١٣أكتوبر  

يف ظل حالة انتعاش اقتـصادي عـاملي        املكّرر  للتقلبات اليت شهدها الطلب على الرصاص       
  .تقلّبضعيف وم

 دوالراً ٢٤ ٦٥١ يف املائـة مـن   ٢١ويف سوق القصدير، اخنفضت األسعار بنسبة      -٢٦
ويرجع هذا  . ٢٠١٣يوليه  / دوالراً للطن يف متوز    ١٩ ٥٨٣,٥يناير إىل   /للطن يف كانون الثاين   

إندونيسيا، وهـي أكـرب ُمـصدِّر    يف  وتصفية املخزون ،االخنفاض أساساً إىل ضعف الطلب  
__________ 

 .٢٠١٣يوليه / ومتوز٢٠٠٩أغسطس /تشمل فترة السنوات األربع الفترة املمتدة بني آب )١٢(
)١٣( International Lead and Zinc Study Group, 2013, Press release, 23 July    متـاح علـى املوقـع ،

http://www.ilzsg.org (accessed 23 January 2014). 
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 دوالراً للطـن يف     ٢٣ ١٢٣وبعد ذلك، عادت األسعار لترتفع فبلغـت        . للقصدير يف العامل  
سياسـة  بانتهاج  وهذا االرتفاع املفاجئ لألسعار كان مرتبطاً       . ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 

أغسطس، وهي سياسة اقتضت تداول مجيع      /إندونيسيا يف أواخر آب   استهلتها  جتارية جديدة   
وتسبَّبت اللوائح اجلديدة يف تقلّص صـادرات  . ل شحنهاألواح القصدير يف البورصة احمللية قب 

  .القصدير، مما أثّر على العرض العاملي وأدى إىل ارتفاع أسعار القصدير
 اجتاهها التـصاعدي    ٢٠١٣وواصلت األسعار يف سوق ركاز احلديد يف أوائل عام            -٢٧

دوالراً للطن   ١٥٥وصل سعر ركاز احلديد إىل      و. ٢٠١٢الربع األول من عام     يف  الذي بدأ   
ومـن  . ٢٠١٢سـبتمرب   / دوالراً للطن يف أيلول    ٩٩,٥، مرتفعاً من    ٢٠١٣فرباير  /يف شباط 

يف عمليات إعادة التخزين من ِقبل مصّنعي       ما يتمثل   العوامل اليت أسهمت يف ارتفاع األسعار       
ألحـوال  نتيجـة   وتـصديره   يف إنتاج ركاز احلديد     االضطراب  الفوالذ الصينيني، وحاالت    

وبعـد ذلـك،    . غري املواتية، واحلظر الذي فُرض على تصدير ركاز احلديد يف اهلند          الطقس  
فربايـر  / يف املائة يف الفترة املمتـدة بـني شـباط          ٢٦اخنفضت أسعار ركاز احلديد بنسبة      

، وهو اخنفاض يرجع، إىل حد كبري، إىل تقلص الطلب على الفـوالذ             ٢٠١٣يونيه  /وحزيران
إال أن سوق ركاز احلديد انتعـشت يف        . ة التحويلية يف الصني   من ِقبل قطاعي البناء والصناع    

 ، بفضل منو االقتصاد الصيين مبعدل فاق ما كان متوقعـاً          ٢٠١٣أغسطس  /يوليه وآب /متوز
ويف الـشهرين التـاليني،     . باإلضافة إىل أجواء التفاؤل فيما يتعلق باآلفاق االقتصادية العاملية        

  . دوالراً للطن١٣٣بلغ قرابة استقرت أسعار ركاز احلديد عند مستوى 
خالل األشهر الـسبعة    اهلابط  ، واصل سعر الذهب اجتاهه      النفيسةويف سوق املعادن      -٢٨

 / دوالراً أمريكياً لألوقية يف تـشرين األول       ١ ٧٤٧فقد اخنفض من    . ٢٠١٣األوىل من عام    
 ١ ٢٨٧  مث إىل٢٠١٣ينـاير   /يف كانون الثـاين   لألوقية   دوالراً   ١ ٦٧١ إىل   ٢٠١٢أكتوبر  
. ٢٠١٠أكتوبر /، وهو أدىن مستوى له منذ تشرين األول٢٠١٣يوليه /يف متوزلألوقية دوالراً 

وتشمل العوامل الرئيسية اليت أسهمت يف حدوث هذا االخنفاض التدفقات الكبرية إىل اخلارج      
 األكثـر إجيابيـة القتـصاد     اآلفاق  يف البورصة كرّد فعل إزاء      ألموال االستثمارات املتداولة    
التدرجيي لربنامج التخفيف الكمي الذي وضعه جملس       االحنسار  الواليات املتحدة، وتوقّعات    

أمـوال  ، كانـت    ٢٠١٣يونيـه   /ويف حزيـران  .  الفيدرايل يف الواليات املتحدة    ياالحتياط
 يف املائة عن مستوى الذروة الذي بلغته يف         ٣٣املتداَولة يف البورصة أقل بنسبة      االستثمارات  

إال أنه بالنظر إىل املخاطر اجليوسياسية العاملية الناشـئة عـن األزمـة             . ٢٠١١ أبريل/نيسان
السورية واملخاوف املتصلة بتوقف عمل حكومة الواليات املتحدة، عادت أسـعار الـذهب    

إال أن القرار   . ٢٠١٣سبتمرب  /يوليه وأيلول / يف املائة يف الفترة املمتدة بني متوز       ٥لترتفع بنسبة   
سبتمرب لإلبقاء على برناجمه اخلاص بـشراء       / االحتياطي الفيدرايل يف أيلول    الذي اختذه جملس  

ويف تـشرين  . السندات دون أي تغيري قد فاجأ السوق وأسهم أيضاً يف رفع أسعار الـذهب   
  .  دوالراً لألوقية١ ٣١٦، بلغ متوسط األسعار الشهرية للذهب ٢٠١٣أكتوبر /األول

  



TD/B/C.I/MEM.2/25 

GE.14-50085 14 

  ١اإلطار 
هل هي هناية دورة كـربى للـسلع        : لسلع األساسية غري النفطية   آفاق األسواق العاملية ل   

  األساسية؟
فالبيئـة  . إن توقّع الصورة املُرتقبة لألسواق العاملية للسلع األساسية مهمـة صـعبة             

أسواق السلع األساسية وبالتـايل     عمليات  االقتصادية والسياسية العاملية هي اليت ُتحّدد نتائج        
اسية واالقتصادية، على النحو الذي لوحظ يف اآلونة األخرية، ُتفضي        فإن تقلّبات العوامل السي   

على تتجه حنو اهلبوط    وقد ظلت األسواق العاملية للسلع األساسية       . إىل عدم استقرار األسواق   
أدى و. مدى األشهر املاضية، رغم أن األسعار ظلت مرتفعة مقارنة باجتاهاهتا الطويلة األمـد            

 يف بعض األسواق الرئيسية للـسلع  ٢٠١١ املُسجَّلة اعتباراً من عام    التراجع اإلمجايل لألسعار  
األساسية إىل إثارة هواجس يف العديد من البلدان النامية املنخفضة الدخل واملعتمـدة علـى               

فعلى سبيل املثـال، إذا  . السلع األساسية حول ما إذا كانت طفرة السلع األساسية قد انتهت       
 املعادن واخلامات والفلزات، فإن ذلك سيؤثر تأثرياً سلبياً على          يف أسواق اجتاه اهلبوط   استمر  

ميزانيات البلدان املُصدِّرة للمعادن، وخباصة ميزانيات أقل البلدان منواً، اليت تعتمـد اعتمـاداً             
  .شديداً على إيرادات صادراهتا من السلع األساسية

قشات حول ما إذا كانت     أسعار املعادن الصناعية منا   اخنفاض  وعالوة على ذلك، أثار       
وبعبارة أخرى،  .  للسلع األساسية قد وصلت إىل هنايتها      "الدورة الكربى "العملية اليت ُتسمى    

هل أصبحت طفرة السلع األساسية من أحداث املاضي؟ وهل ُيرجَّح أن تستعيد أسعار السلع              
هات النظر خمتلفة   ؟ إن وج  ٢٠٠٣األساسية يف السنوات املُقبلة املستويات اليت بلغتها قبل عام          

فبعض املراقبني يرون أن املرحلة التوّسعية من مراحل الدورة الكربى للـسلع            . يف هذا الصدد  
هـذه  ويذهب أتبـاع    . األساسية اليت بدأت قبل عقد من الزمن لن تنتهي قبل بضع سنوات           

بـوترية  املدرسة الفكرية إىل أن االقتصادات الناشئة، مبا فيها الصني واهلند، ستواصل منوهـا              
ويرى آخرون أن االقتصاد العاملي قد      . حيافظ على قوة أسعار السلع األساسية     وهذا  سريعة،  

دخل مرحلة جديدة من النمو األهدأ واألكثر استقراراً، حيث تظل أسعار السلع األساسـية              
ويعتقد من يتبّنون وجهة النظر هذه أن مستويات مـا  . ٢٠٠٣أعلى مما كانت عليه قبل عام      

وأخرياً، مثة ُمحلِّلون يعتقـدون أن      .  ألسعار السلع األساسية قد ولَّى عهدها      ٢٠٠٣ قبل عام 
املرحلة التوّسعية من مراحل دورة السلع األساسية قد وصلت إىل هنايتها وأنه ميكـن توقّـع                

وميكن لعملية إعادة اهليكلة اجلارية القتصاد الـصني  . يف األسعاراستمرار حدوث اخنفاضات  
  .  حد ما، وجهة النظر هذهأن تدعم، إىل

وبصرف النظر عن وجهات النظر املختلفة هذه، ورغم التراجع الذي شهدته األسعار              
املرّجح أن تبقى أسعار السلع األساسية مرتفعـة، يف         فمن  يف أسواق السلع األساسية مؤخراً،      

ار الـسلع   ولذلك فإن مثة حتديات ترتبط بارتفاع أسع      . األجلني القصري واملتوسط على األقل    
. ٢٠١٥األساسية ينبغي أن حتظى باالهتمام، خصوصاً يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام              



TD/B/C.I/MEM.2/25 

15 GE.14-50085 

وهذه التحديات تشمل مسامهة صغار املزارعني يف البلدان النامية يف حتقيق األمن الغـذائي،              
فاءة والتنويع االقتصادي من أجل احلد من االعتماد املفرط على السلع األولية، واالستفادة بك            

املتصلة بالسلع األساسية يف البلدان النامية الغنية باملوارد من أجـل           املكاسب غري املتوقعة    من  
  . وعريض القاعدةوضع اقتصاداهتا على مسار منو مستدام

  

  الطاقة  -٣  
ظلت موارد النفط والغاز الطبيعي والفحم تطغى على خليط الطاقة األولية على نطاق               -٢٩

وتشري بيانات الوكالة الدولية للطاقة إىل أن موارد        . ها املشتركة قد تراجعت   العامل رغم أن حصت   
 يف املائـة    ٨١,٦، مبا نسبته    ٢٠١١النفط والغاز الطبيعي والفحم قد استأثرت جمتمعة، يف عام          

 االستهالك العاملي للطاقـة   يف املائة من جمموع٦٦,٤من اإلمدادات العاملية من الطاقة األولية و 
. )١٤(١٩٧٣ يف املائة، على التـوايل، يف عـام   ٧٥,٨ يف املائة و٨٦,٦منخفضة من  األولية،  

العرض واالستهالك العامليني للطاقة تراجعـاً      إمجايل  وبصفة خاصة، شهدت حصة النفط يف       
وخالل العقدين  .  سنة لصاحل الغاز الطبيعي وغريه من أنواع الوقود        ٤٠كبرياً على مدى قرابة     

زيادة مطردة، رغـم أن     ) الطاقة الكهرمائية فيها  مبا  (طاقة املتجددة   املاضيني، سّجل عرض ال   
 ١٣ و١٢حصتها يف إمجايل عرض الطاقة األولية ظلت ثابتة نسبياً عند مستوى يتراوح بـني         

  .)١٥(يف املائة وفقاً لبيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

  النفط اخلام    
مبعدل النمو نفسه   ( يف املائة    ١,٢لب العاملي على النفط بنسبة      من املتوقّع أن يزيد الط      -٣٠

 ويرجع  )١٦(٢٠١٣ مليون برميل يف اليوم يف عام        ٩١ليصل إىل   ) ٢٠١٢الذي ُسّجل يف عام     
هذا النمو، إىل حد كبري، إىل تزايد الطلب يف بلدان غري أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف                 

 حيث ستـصل الزيـادة يف       ،يا وأفريقيا وأمريكا الالتينية   امليدان االقتصادي، وخباصة يف آس    
وعلى النقيض من ذلك، يتوقّع للطلب من البلدان        .  يف املائة أو أكثر    ٣الطلب على النفط إىل     

 يف  ٠,٥بنـسبة   تراجعه  األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أن يواصل           
وتشري بيانات الوكالـة    . النفط يف القارة األمريكية   املائة رغم حدوث انتعاش يف الطلب على        

حصة البلدان غري األعضاء يف منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان             إىل أن   الدولية للطاقة   
مستوى يفوق مثيله يف البلدان     ستبلغ   ٢٠١٤االقتصادي يف الطلب العاملي على النفط يف عام         

  .األعضاء يف املنظمة
__________ 

)١٤( International Energy Agency, 2013, Key World Energy Statistics 2013 (Paris, OECD). 
)١٥( OECD, World – renewable and waste energy supply, IEA Renewables Information Statistics 

database (accessed 11 November 2013). 
)١٦( International Energy Agency, 2013, Oil Market Report, 14 November)  انظــر املوقــع التــايل

http://www.iea.org/, OECD.( 
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 بالزيـادة   ٢٠١٣املي للنفط يف األرباع الثالثة األوىل من عام         وقد اتسم العرض الع     -٣١
اليت ُسجلت يف إنتاج النفط يف البلدان غري األعضاء يف منظمة البلـدان املُـصدِّرة للـنفط                 

أشارت التوقعات إىل  و. ، وهي زيادة تتناقض مع اخنفاض إنتاج النفط يف بلدان أوبك          )أوبك(
اء يف أوبك، ويف مقدمتها االحتاد الروسي والواليـات         أن عرض النفط يف البلدان غري األعض      

 ٥٣,٣٦ مقارنة مبا مقـداره      ٢٠١٣ مليون برميل يف اليوم يف عام        ٥٤,٦٦املتحدة، سيبلغ   
أدى التقـدم  وقـد  ).  يف املائة٢,٤أي بزيادة نسبتها    (٢٠١٢مليون برميل يف اليوم يف عام       

ويف الربعني الثاين والثالـث     . يات املتحدة  إىل تزايد إنتاج النفط اخلفيف يف الوال       التكنولوجي
 ماليني برميل يف اليـوم،      ١٠، ارتفع اإلنتاج النفطي هلذا البلد إىل أكثر من          ٢٠١٣من عام   

أشارت توقعات الوكالة الدوليـة للطاقـة إىل أن         و. وهو أعلى مستوى له على مدى عقود      
لنفط من بني البلـدان غـري       الواليات املتحدة ستتخطى االحتاد الروسي لتصبح أكرب منتج ل        

  .٢٠١٤األعضاء يف منظمة أوبك حبلول عام 
، ظلت أسعار النفط مرتفعة وأقل تقلّباً ٢٠١٣وخالل األشهر العشرة األوىل من عام   -٣٢

لنفط برينت اخلام   الناجزة  وبلغ متوسط األسعار    ). ٤الشكل   (٢٠١٢مما كانت عليه يف عام      
 يف املائة فقط من متوسط األسعار       ٣ية، أي أدىن بنسبة      دوالرات أمريك  ١٠٩املرجعي العاملي   

 يف  ٣٨ وأعلى بنـسبة     ٢٠١٢الذي ُسّجل يف األشهر العشرة األوىل من عام         )  دوالراً ١١٢(
تذبذب املتوسط الـشهري ألسـعار      و. )١٧() دوالراً ٧٩(املائة من متوسط السنوات العشر      

 دوالراً للربميل مقارنـة     ١١٦ دوالرات و  ١٠٣برينت ضمن نطاق أضيق يتراوح بني        نفط
 دوالراً بني املتوسطني األعلى واألدىن لألسعار       ٢٩ الذي ُسّجل فيه فارق قدره       ٢٠١٢ بعام

  .الشهرية
، عادت أسعار النفط إىل االرتفاع يف ظل        ٢٠١٣وخالل الشهرين األولني من عام        -٣٣

الواليات املتحـدة،    يف   الوصول إىل هاوية مالية   وأدى جتّنب   . انتعاش قوي يف األسواق املالية    
وظهور بيانات اقتصادية إجيابية من البلدان الرئيسية املستهِلكة للنفط، إىل استعادة الثقة بالنمو             

كما أدى الشعور بالتفاؤل الذي سـاد األسـواق،         . االقتصادي العاملي والطلب على النفط    
امج النووي جلمهورية إيـران     مثل التوترات املتصلة بالربن   (مقترناً بتزايد املخاطر اجليوسياسية     

. إىل تزايد عمليات الشراء القائمة على املضاربة يف سوق صفقات النفط اآلجلـة            ) اإلسالمية
  .٢٠١٣فرباير / دوالراً أمريكياً للربميل يف شباط١١٦وارتفع سعر خام برينت إىل 

األشهر التالية حيث اخنفض سعر خام      إال أن هذا الزخم التصاعدي انقلب اجتاهه يف           -٣٤
خمتلفـة أدت   تراجع  ومثة عوامل   . ٢٠١٣أبريل  / دوالرات للربميل يف نيسان    ١٠٣برينت إىل   

البيانات االقتصادية الواردة من الصني والواليات املتحـدة، وهـي       : إىل خفض أسعار النفط   
ية يف منطقـة اليـورو،      بيانات جاءت أضعف مما كان متوقَّعاً، وامتداد أمد األزمة االقتصاد         

__________ 

 إىل  ٢٠٠٣نوفمرب  /يشري متوسط السنوات العشر إىل متوسط األسعار الناجزة لنفط برينت من تشرين الثاين             )١٧(
 .٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
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وتراجع الطلب املومسي على النفط بسبب أعمال صيانة املصايف، وتزايد إنتاج النفط اخلـام              
  .وارتفاع قيمة الدوالر األمريكي

ويف أعقاب فترة مستقرة نسبياً شهدت ثبات أسعار خام برينـت عنـد مـستوى                 -٣٥
ل ارتفاعاً كبرياً يف الربع      دوالرات على مدى ثالثة أشهر، عادت األسعار لتسج        ١٠٣ قدره

 دوالرات يف   ١٠٣ يف املائة، من     ٩فقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة      . ٢٠١٣الثالث من عام    
وقد مارسـت التـوترات   . ٢٠١٣سبتمرب / دوالراً يف أيلول  ١١٢ إىل   ٢٠١٣يونيه  /حزيران

اجلمهوريـة  اجليوسياسية املتعلقة باالضطراب السياسي يف مصر وأزمة األسلحة الكيميائية يف          
ليبيا والعراق وحبـر الـشمال،    من  العربية السورية، باإلضافة إىل حاالت انقطاع اإلمدادات        

، اخنفض إنتاج الـنفط     ٢٠١٣ففي الربع الثالث من عام      . ضغطاً تصاعدياً على أسعار النفط    
اج  يف املائة فقط من مستوى اإلنت      ٤٧ مليون برميل يف اليوم، أي ما نسبته         ٠,٦٢يف ليبيا إىل    

وعالوة على ذلك، أدى تزايد طلب املصايف الذي بلغ مـستوى           . يف الربع السابق من السنة    
، وتزايد التكهنات املتعلقة بارتفاع أسعار النفط، إىل        ٢٠١٣يوليه  / غري مسبوق يف متوز    اًقياسي

  .)١٨(زيادة حدة هذا االجتاه التصاعدي لألسعار
  ٤الشكل 

 تشرين - ٢٠٠٠يناير /بيعي والفحم، كانون الثاينالنفط اخلام والغاز الطمؤشرات أسعار 
   ٢٠١٣أكتوبر /األول

)١٠٠ = ٢٠٠٥(  
  
  
  
  
  
  
  

  )أستراليا(الفحم   )برينت اململكة املتحدة(البترول   )الواليات املتحدة األمريكية(الغاز الطبيعي 

  .صندوق النقد الدويل، اإلحصاءات املالية الدولية  :املصدر

__________ 

 ٣٠لة األمد بـني      املستثمرة يف نقط برينت يف البورصة القارية مراكز صافية طوي          طكانت لصناديق التحو   )١٨(
 ,International Energy Agency, 2013, Oil Market Reportانظر . (٢٠١٣سبتمرب / أيلول٣يوليه و/متوز

12 September, OECDمتاح على املوقع التايل ، :http://www.iea.org/.( 
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املستوى املرتفع الذي بلغه من  ، اخنفض سعر النفط     ٢٠١٣بر  أكتو/ويف تشرين األول    -٣٦
مـع تراجـع حـدة اهلـواجس        للربميل   دوالرات   ١١٠سبتمرب، حيث هبط إىل     /يف أيلول 

وتأثرت أسعار النفط باستعادة جزء مـن       . املؤشرات السوقية األساسية  وهبوط  اجليوسياسية  
حبر الشمال، واخنفـاض    إلمدادات من   اأكتوبر، وتزايد   /اإلنتاج اللييب يف أوائل تشرين األول     

  . املصايف نتيجة ألعمال الصيانةطلب 
ويست تكساس املرجعي يف    ووسيط  وجتدر مالحظة أن فارق السعر بني خام برينت           -٣٧

، ٢٠١٣يوليه  /ففي متوز . ٢٠١٣يوليه  /فرباير ومتوز /تقلّص بني شباط   (WTI)الواليات املتحدة   
 املرجعـي   ويست تكـساس  ووسيط  لشهرية خلام برينت    تقلّص الفارق بني متوسط األسعار ا     

ويرجع هذا  . ٢٠١٣فرباير  / دوالراً يف شباط   ٢١    ب دوالرات لكل برميل مقارنة      ٣ليصل إىل   
، األمر الذي )مثل توسيع خط أنابيب املمر البحري(جزئياً إىل حتّسن البنية التحتية لنقل النفط    

نفط تسليم ختزين ونقطة ، وهي مركز هومايف كوشينغ بأوكالالنفط " ختمة"ساعد يف ختفيف 
املصايف يف الواليات   طلب  كما أدى ارتفاع مستوى     .  يف الواليات املتحدة   تكساس املرجعي 

املتحدة، وتراجع مستويات املخزون، وتقلّص العرض من كندا، إىل دعم انتعاش أسعار نفط             
 دوالرات للربميل   ٩ونتيجة لذلك، ارتفع سعر نفط ويست تكساس حبوايل         . ويست تكساس 

، بينما كان   ٢٠١٣يوليه  / دوالرات يف متوز   ١٠٥ ليصل إىل    ٢٠١٣فرباير  /اعتباراً من شباط  
 ال يزال أدىن بتسعة دوالرات من مستواه املرتفع الذي          ٢٠١٣يوليه  /سعر خام برينت يف متوز    

  .٢٠١٣فرباير /ُسّجل يف شباط

  الغاز الطبيعي    
 ٢٠١٣ فوارق كبرية بني خمتلف املناطق يف عـام          ظلت أسعار الغاز الطبيعي ُتظهر      -٣٨

، بلغ متوسط   ٢٠١٣وخالل األشهر العشرة األوىل من عام       . آليات التسعري الختالف  نتيجة  
 دوالراً  ١٧,٣٠إىل السوق اآلسـيوية     يصّدر  أسعار الغاز الطبيعي املُسال اإلندونيسي الذي       

متوسط أسعار الغاز   أمثال  رابة مخسة   ، أي ق  مترية بريطانية أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية      
وخالل الفترة نفسها، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي الروسي، الذي          . يف الواليات املتحدة  

  . ُيصدَّر أساساً إىل السوق األوروبية، حنو ثالثة أمثال متوسطها يف الواليات املتحدة
الطبيعـي الروسـي    متوسط أسعار الغـاز     الذي سجله   وعلى النقيض من االخنفاض       -٣٩

للغاز الناجزة  ، انتعشت األسعار    )١٩(٢٠١٣واإلندونيسي خالل األشهر العشرة األوىل من عام        
 من املستوى املتدين للغاية     - املرجع الرئيسي لسوق أمريكا الشمالية       -الطبيعي يف هنري هوب     

 تـشرين   ينـاير إىل  /وبلغ متوسط أسعار الفترة من كانون الثـاين       . ٢٠١٢الذي بلغته يف عام     
،  بريطانيـة  مترية دوالرات لكل مليون وحدة حرارية       ٣,٦٩ ما مقداره    ٢٠١٣أكتوبر  /األول

__________ 

يف املائة، علـى     ٦ يف املائة و   ٧اخنفض متوسط أسعار الغاز الطبيعي الروسي واإلندونيسي بنسبة بلغت حنو            )١٩(
 .٢٠١٢التوايل، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
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إال أنه . ٢٠١٢  يف املائة من متوسط األسعار خالل الفترة نفسها من عام      ٤١أي أعلى بنسبة    
 يف املائة من متوسط األسعار خالل األشهر العشرة األوىل مـن            ١١كان ال يزال أدىن بنسبة      

  . ٢٠١١عام 
ومع حتسُّن مؤشرات السوق األساسية، سّجل سعر الغاز الطبيعي األمريكي ارتفاعاً             -٤٠

 / دوالرات يف نـسيان ٤,١٧ شهراً وقـدره    ٢١قوياً ليصل إىل أعلى مستوى له على مدى         
يناير / يف املائة عن املستوى الذي بلغه يف كانون الثاين         ٢٥، أي أنه ارتفع بنسبة      ٢٠١٣ أبريل

الطقـس  بـرودة    عن   ةالطلب الناشئ لزيادة  وقد ارتفعت أسعار الغاز نتيجة      . ايرفرب/وشباط
مستويات املخزون يف   وخفض  وتقلُّص العرض الناجم عن تباطؤ إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف          

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة يف الواليات املتحدة، اخنفض خمزون          . الواليات املتحدة 
 إىل ما دون متوسطه على مدى مخـس سـنوات           ٢٠١٣مارس  /اية آذار الغاز الطبيعي يف هن   

  .٢٠١١أغسطس /وذلك ألول مرة منذ آب
. ٢٠١٣مـايو   /إال أن أسعار غاز الواليات املتحدة اجتهت حنو االخنفاض منذ أيار            -٤١

 / دوالرات يف آب   ٣,٤٣وبعد اخنفاض مستمر على مدى أربعة أشهر، هـبط الـسعر إىل             
املستوى املرتفـع الـذي بلغـه يف        عن   يف املائة    ١٨بنسبة  تراجع   ، أي أنه  ٢٠١٣أغسطس  

درجات احلرارة يف بعض فترات تدين ويرجع هذا االخنفاض، إىل حدٍّ كبري، إىل  . أبريل/نيسان
 وعمليات صيانة معامل الطاقة النووية اليت كانت أقل من املستوى العادي، مما أفضى ،الصيف

. كما أن تزايد املخزون قد أسهم يف اخنفاض األسعار        . بيعيإىل اخنفاض الطلب على الغاز الط     
، ارتفعت مستويات ختزين الغاز الطبيعي إىل ما فـوق متوسـط            ٢٠١٣أغسطس  /ففي آب 

سبتمرب وتـشرين   /ويف أيلول . )٢٠(٢٠١٣مارس  /السنوات اخلمس وذلك ألول مرة منذ آذار      
ل الصيانة املومسية لـبعض     ، انتعشت األسعار ألسباب منها تزايد أعما      ٢٠١٣أكتوبر  /األول

  .لطلب على وقود التدفئة يف فصل الشتاءوحتّسن امعامل الطاقة النووية 
ويف الواليات املتحدة، ومع انتعاش أسعار الغاز الطبيعي واخنفاض أسعار الفحـم يف               -٤٢
، زادت معامل توليد الطاقة الكهربائية احلساسة للتكاليف من اسـتخدام الفحـم             ٢٠١٣ عام

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة يف الواليات املتحدة، كان مـن           . توليد الكهرباء ألغراض  
 يف املائة من إمجايل توليـد       ٢٧املتوقَّع أن يشكِّل توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي ما نسبته           

 ويف الوقت نفـسه،   . )٢١(٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣٠، مقارنةً مبا نسبته     ٢٠١٣الطاقة يف عام    
 ٢٠١٢  يف املائة يف عام    ٣٧ن  كان من املتوقَّع حلصة توليد الطاقة باستخدام الفحم أن ترتفع م          

 رغم أهنا تظل أدىن بكثري من حصة الفحم االعتياديـة الـيت             ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٣٩إىل  
  .٢٠٠٨ وعام ٢٠٠١ يف املائة واليت ُسجِّلت يف الفترة بني عام ٥١ يف املائة و٤٨تتراوح بني 

__________ 

)٢٠( United States, Energy Information Administration, 2013, Short-term energy outlook: Market 

prices and uncertainty report, September. 
 ,United States, Energy Information Administration, 2013: حسابات أجراها األونكتـاد اسـتناداً إىل   )٢١(

Short-term energy outlook, November. 
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، تتوقع إدارة معلومات الطاقة يف الواليات Annual Energy Outlook 2013ويف نشرة   -٤٣
 يف املائة يف السنة     ١املتحدة أن يزيد إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي بنسبة تبلغ حنو             

أكرب مساهم يف منو    الغاز الطفلي   ، حيث سيشكل    ٢٠٤٠ إىل عام    ٢٠١١يف الفترة من عام     
نـصف جممـوع    ُيسهم الغاز الطفلي بنحو     ، ُيتوقَّع أن    ٢٠٤٠ويف عام   . لغاز الطبيعي إنتاج ا 

 يف املائـة يف     ٣٤إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي بعد أن كانـت حـصته تبلـغ               
يف الواليات املتحدة تغيرياً هـائالً يف مـشهد         الغاز الطفلي   وقد أحدثت ثورة    . ٢٠١١ عام

وعالوةً على ذلك،   . )٢٢(ن هلا تأثٌري شديٌد على السوق الدولية للطاقة       الطاقة يف هذا البلد وكا    
أدَّى املستوى املتدين نسبياً ألسعار الغاز الطبيعي إىل تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الـصناعة              
التحويلية يف الواليات املتحدة وإىل زيادة االستثمار والعمالة يف الصناعات القائمـة علـى              

  . للطاقة بصفة خاصةاالستخدام املكثف

  الفحم    
سوق الفحم احلراري، وهو نوع الوقود الرئيسي املستخدم يف توليد الطاقة           شهدت    -٤٤

فخالل األشـهر العـشرة األوىل مـن        . ٢٠١٣خالل معظم عام    اجتاهاً هابطاً   الكهربائية،  
للفحم احلراري، وهـو الـسعر      الناجز  ، بلغ متوسط سعر نيوكاسل األسترايل       ٢٠١٣ عام
 يف املائة عن    ١٣ دوالراً أمريكياً للطن، أي أنه اخنفض بنسبة         ٩١رجعي للسوق اآلسيوية،    امل

 دوالراً من متوسطه على     ١١، وكان أدىن بنحو     ٢٠١٢متوسط أسعار الفترة نفسها من عام       
  .)٢٣(مدى مخس سنوات

 ٣٥بعد أن سجلت أسعار الفحم احلراري األسترايل أدىن مستوى هلا على مـدى              و  -٤٥
، عادت فارتفعت ٢٠١٢أكتوبر / دوالراً أمريكياً للطن يف تشرين األول٨٨ حني بلغت شهراً

 وذلك ألسباب منها ارتفاع الطلب املـومسي        ٢٠١٣فرباير  / دوالر يف شباط   ١٠٢لتصل إىل   
إال أن اجتاه االخنفاض عاد     . العرض يف أستراليا نتيجة للفيضانات    اضطراب  فضالً عن حاالت    
 هبط الـسعر    ،اخنفاض مطرد على مدى ستة أشهر     وبعد  . ٢٠١٣مارس  /إىل الظهور يف آذار   

، وهو أدىن مـستوى لـه منـذ تـشرين           ٢٠١٣أغسطس  / دوالراً أمريكياً يف آب    ٨٢إىل  
اخنفضت األسعار نتيجة لوفرة إمدادات الفحم احلراري املنقولة حبراً،         و. ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

وشـهد شـهرا    . سواق اآلسـيوية الناشـئة    مقترنةً بتباطؤ منو الطلب على الواردات من األ       
سعار الفحم حيـث شـرعت      أل انتعاشاً طفيفاً    ٢٠١٣أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /أيلول

  .مرافق توليد الطاقة يف إعادة ختزين الفحم استعداداً لفصل الشتاء

__________ 

 . لالطالع على حتليل أكثر تفصيالTD/B/C.I/MEM.2/22ًانظر  )٢٢(
 ٢٠٠٨نـوفمرب   /يشمل متوسط أسعار الفحم احلراري على مدى السنوات اخلمس الفترة من تشرين الثاين             )٢٣(

 .٢٠١٣أكتوبر /إىل تشرين األول
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وأدَّى اخنفاض األسعار وارتفاع التكاليف إىل تقليص هوامش ربح شركات مناجم             -٤٦
عت أصوهلا التعدينيـة    شارت تقارير إىل أن بعض شركات التعدين الكبرية اليت نوّ         وأ. الفحم

وال يشعر معظم احملللني بالتفـاؤل      . )٢٤()مثل شركة ريو تنتو   (بدأت تبتعد عن قطاع الفحم      
ويشري تقرير حديث لشركة    . إزاء الصورة املرتقبة ألسعار الفحم احلراري على املدى القصري        

 أصحاب معظم مشاريع الفحم احلراري سيواجهون صعوبات كبرية         غولدمان ساكس إىل أن   
يف سعيهم لتحقيق عائد إجيايب ألن الطلب على الفحم احلراري املنقول حبراً سيضعف بسبب              
تغريات هيكلية تتمثَّل يف تزايد صرامة اللوائح البيئية، وقوة املنافسة مع الغاز والطاقة املتجددة،             

  .)٢٥(م الطاقةالتحسُّن يف كفاءة استخداو

  الطاقة املتجددة    
يف ) الطاقـة الكهرمائيـة   فيها  مبا  (، سجلت حصة الطاقة املتجددة      ٢٠١٢يف عام     -٤٧

 يف املائة   ٨,٢ يف املائة، مرتفعةً من      ٨,٦االستهالك العاملي للطاقة األولية نسبة قياسية بلغت        
 ١٥ئية معّدل منو بلغ     وبصفة خاصة، سجل استهالك الطاقة املتجددة غري املا       . ٢٠١١يف عام   

  .)٢٦(يف املائة، وهو أعلى معّدل مقارنة مبصادر الطاقة األخرى
وقد أخذت أنواع الطاقة املتجددة تشكل على حنو متزايد مصدراً هامـاً للطاقـة                 -٤٨

منـت الطاقـة    و. ألغراض توليد الكهرباء وكذلك، بقدر أقل، ألغراض النقـل والتدفئـة          
 يف املائـة يف     ٤,٣ مصادر الطاقـة املتجـددة، بنـسبة         الكهرمائية، وهي أكرب مصدر من    

وجاءت الصني  .  يف املائة من جمموع توليد الطاقة العاملي       ١٦,٣ لتشكل ما نسبته     ٢٠١٢ عام
، ) يف املائة من اجملموع العاملي     ٢٣,٤(يف مقدمة البلدان املستهلكة للطاقة الكهرمائية يف العامل         

 ٢٠١٢لطاقة املتجددة غري املائية منوه السريع يف عـام          وواصل توليد ا  . تليها الربازيل وكندا  
ورغم أن حصة الطاقة املتجـددة      . ساعة وذلك ألول مرة    -  ترياواط ١ ٠٠٠ليبلغ أكثر من    

، فقد  )٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٤,٧(غري املائية يف اجملموع العاملي لتوليد الطاقة كانت صغرية          
  .٢٠١٢يف اجملموع العاملي لتوليد الطاقة يف عام  يف املائة من النمو ٣١أسهمت مبا نسبته 

ويرجع هذا النمو السريع للطاقة املتجددة غري املائية، إىل حدٍّ كبري، إىل توليد الطاقة                -٤٩
 يف املائـة ليـشكل      ١٨، زاد توليد الطاقة الرحيية بنسبة       ٢٠١٢ففي عام   . الرحيية والشمسية 

ويف حـني أن    .  الطاقة املتجددة غـري املائيـة      نصف توليد الطاقة الكهربائية من مصادر      حنو
__________ 

)٢٤( BBC, 2013, Rio Tinto to sell stake in Australian coal mine for $1bn, 28 October .متاح على املوقع :
http://www.bbc.co.uk/news/business-24705754 (accessed 24 January 2014). 

)٢٥( Goldman Sachs, 2013, Rocks and Ores: The Window for Thermal Coal Investment Is Closing, 24 

July (see http://www.goldmansachs.com). 
ما مل ُيذكر خالف ذلك، اسُتقيت البيانات الواردة يف هذا الفرع من تقرير شركة بريتش بتروليـوم لعـام                    )٢٦(

 Statistical Review of World Energy (United Kingdom of Great Britain and:  املعنـون ٢٠١٣

Northern Ireland) وتشمل الطاقة املتجددة . إىل مراجع هذا االستعراض أو من حسابات األونكتاد املستندة
 .والنفاياتاألحيائية غري املائية الطاقة الرحيية والشمسية واحلرارية األرضية والطاقة املستمدة من الكتلة 
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الواليات املتحدة كانت املستهلك األول للطاقة الرحيية، فقد سجلت الصني أكـرب قـدرة              
أما الطاقة الشمسية اليت تتصدر أملانيـا وإيطاليـا قائمـة           . تراكمية الستخدام الطاقة الرحيية   

ع الطاقة املتجددة غري املائيـة يف        يف املائة من جممو    ٨,٩مستهلكيها واليت شكلت ما نسبته      
وسـجلت  ).  يف املائة  ٥٨بنسبة  ( فقد حققت منواً سريعاً على مدى سنة أخرى          ٢٠١٢ عام

 نتيجةً  ٢٠١٢مزيداً من االخنفاض يف عام      الطاقة الفولطا ضوئية الشمسية     تكاليف تكنولوجيا   
ليـد الطاقـة    ونتيجةً لـذلك، ارتفعـت قـدرة تو       . للفائض املسجل يف القدرة التصنيعية    

  .٢٠١٢ و٢٠١١ يف املائة بني عامي ٤٣املركبة بنسبة ضوئية  الفولطا
، وهـو  ٢٠١٢ يف املائة يف عام ٠,٤اخنفض اإلنتاج العاملي للوقود األحيائي بنسبة     و  -٥٠

 يف  ٢,٤ويف الربازيل، زاد إنتاج الوقود األحيائي بنـسبة         . ٢٠٠٠أول اخنفاض له منذ عام      
بيد أنه يف الواليات املتحدة، وهي أكرب منتج        . جيد لقصب السكر  املائة بفضل موسم حصاد     
، أدَّى اخنفاض الطلب على ) يف املائة من جمموع اإلنتاج العاملي٤٥(للوقود األحيائي يف العامل 

 يف املائة من    ١٠البرتين، فضالً عن التحدِّيات التقنية واالقتصادية املرتبطة مبزج نسبة تزيد عن            
 يف املائـة يف     ٤,٣ إىل تراجع إنتاج الوقود األحيـائي بنـسبة          ،انات البرتين اإليتانول يف خز  

ورغم هذه التطورات القصرية األجل، أشارت توقعـات الوكالـة الدوليـة            . ٢٠١٢ عام
 يف املائـة بـني      ٢٥إىل أن اإلنتاج العاملي للوقود األحيائي سريتفع بنسبة تزيد عـن             للطاقة
  .)٢٧(٢٠١٨ و٢٠١٢ عامي
، سجل االسـتثمار يف مـصادر الطاقـة         ٢٠١١مستوى ذروة يف عام     وغ  وبعد بل   -٥١

 يف  ١٢اخنفاضـاً بنـسبة     ) مبا يف ذلك مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغرية      (املتجددة والوقود   
ويرجع هذا االخنفاض أساسـاً إىل      . ٢٠١٢ مليار دوالر يف عام      ٤٤املائة، حيث تراجع إىل     

يف بعض األسواق الرئيـسية لالقتـصادات       ت العامة   على مستوى السياسا  حالة عدم التيقُّن    
إال أن هذا االجتاه العام ينطوي على حدوث حتوُّل ملحوظ لالسـتثمار يف الطاقـة               . املتقدِّمة

االسـتثمارات يف   هـذه   فالواقع أن إمجايل    . املتجددة من البلدان املتقدِّمة إىل البلدان النامية      
 مليار دوالر يف    ١١٢ ليصل إىل    ٢٠٠٤ي منذ عام    االقتصادات النامية واصل اجتاهه التصاعد    

وعلـى  . ٢٠١١ يف املائة عما كان عليه يف عـام          ١٩، أي بنسبة زيادة قدرها      ٢٠١٢عام  
 مليار دوالر، أي    ١٣٢االستثمار يف االقتصادات املتقدِّمة إىل      هذا  النقيض من ذلك، اخنفض     

يتعلَّق باالسـتثمار يف الطاقـة      وفيما  . )٢٨(٢٠١١ يف املائة عما كان عليه يف عام         ٢٩بنسبة  
، كانت الصني واهلند وجنوب أفريقيا والربازيل ضمن قائمة أكـرب           ٢٠١٢املتجددة يف عام    

  . عشرة بلدان مستثمرة
__________ 

 Medium-Term Renewable Energy Market، موجز تنفيـذي، يـرد يف   ٢٠١٣الوكالة الدولية للطاقة،  )٢٧(

Report 2013, 14–22 (Paris, OECD). 
)٢٨( Frankfurt School of Finance and Management–United Nations Environment Programme 

Collaborating Centre for Climate and Sustainable Energy Finance, Global Trends in Renewable 

Energy Investment 2013 (Frankfurt). 
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بعض القضايا السياساتية الناشئة عن التطورات األخرية اليت شـهدهتا            -ثانياً  
  األسواق

سية الناشئة عن التطورات األخرية     يبحث هذا الفصل بعض القضايا السياساتية الرئي        -٥٢
اليت شهدهتا أسواق السلع األساسية، ويطرح بعض اخليارات السياساتية املهمة لتحقيق التنمية            

وهو يسلِّط الضوء،   . املستدامة والنمو الشامل يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية         
الغـذائي، وإضـافة القيمـة احملليـة،        بصفة خاصة، على السياسات املتعلِّقة بتحقيق األمن        

  .املستدامة والطاقة

  البلدان فقراًتعزيز األمن الغذائي ألشدِّ     
ال تزال مسألة األمن الغذائي، خصوصاً يف البلدان املنخفـضة الـدخل املـستوردة           -٥٣

الصافية لألغذية، حتتل مكانة بارزة على جدول األعمال السياسايت وينبغي أن تظل هلا هـذه      
، وذلك بـالنظر إىل     ٢٠١٥كانة يف املناقشات املتعلِّقة جبدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام           امل

وينبغي أن تكون السياسات الرامية إىل ضمان األمن        . استمرار ارتفاع أسعار األغذية والطاقة    
حلق الغذائي للجميع قائمةً على أساس هنج أمشل يأخذ يف االعتبار أبعاد احلماية االجتماعية، وا       

يف الغذاء، وحقوق اإلنسان، فضالً عن الشواغل اإلمنائية األوسع نطاقاً، مثل الـدور الـذي               
  .ميكن لصغار املزارعني أن يؤدوه يف التنمية الزراعية ويف األسواق الدولية

وميكن للبلدان النامية أن جتين     . وهناك عدٌد من اخليارات لتعزيز األمن الغذائي العاملي         -٥٤
أي (لفوائد من اخليارات السياساتية املتوافقة مع سياسات منظمة التجارة العامليـة          الكثري من ا  

) ، وقاعدة احلدود الدنيا، وإعانات املدخالت    "الصندوق األخضر "املتمايزة، و واملعاملة اخلاصة   
بضمان سعر جيـد للمنـتجني      (من أجل التوفيق بني أهداف املنتجني وأهداف املستهلكني         

ويبـدو أن  ). لفئات مستهدفة من املستهلكني مثل ذوي الدخل املـنخفض وتوفري دعم مايل  
ويف إطار اتفاق جتاري اعتمدته منظمة التجارة العاملية . قدراً من التقدُّم قد أُحرِز يف هذا اجملال       

 - ٢٠١٣ديـسمرب   /يف مؤمترها الوزاري التاسع املعقودة يف بايل بإندونيسيا يف كانون األول          
املخزونات العامة  االحتفاظ ب بند سالم مؤقت بشأن مسألة      إدراج  ِفَق على    اتُّ - "صفقة بايل "

ووفقاً هلذا البند، ميتنع أعضاء منظمة التجارة العاملية بصفة مؤقتة عن           . من أجل األمن الغذائي   
الصندوق "تقدمي شكاوى قانونية إذا ما جتاوز بلد من البلدان النامية ما هو حمدد له يف إطار                 

كما أن مثـة حاجـة      . الغذائيلعمليات التخزين ألغراض األمن     حدود نتيجة   من  " الربتقايل
فيما بني البلـدان الناميـة،      التعاوين  قواعد تقوي السلوك    ووضع  لتعزيز التكامل اإلقليمي،    

وعالوةً علـى   . وضمان أن تؤدِّي هذه القواعد الدور املتوقَّع منها يف إدارة األزمات الغذائية           
ن النامية أن تقدم الدعم للمنتجني احملليني من أجل زيادة قـدرهتم علـى              ذلك، ينبغي للبلدا  

وميكن أن يشمل هذا الدعم البحوث الزراعيـة،  . مواجهة الصدمات اليت يتعرض هلا إنتاجهم    
وميكن للبلدان الضعيفة أن تنظر أيـضاً يف        .  فضالً عن التسويق   ،ومكافحة اآلفات واألمراض  
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فمـن  . يتجزأ من استراتيجياهتا يف جمال األمن الغذائي       ءاً ال جعل خمزونات األمن الغذائي جز    
شأن هذه املخزونات أن تساعد يف التقليل إىل أدىن حد من التأثري السليب الرتفاع األسعار يف                

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تتضافر جهود       . أسواق األغذية الدولية على املستهلكني احملليني     
ن توحيد املعايري على صعيد متعدِّد األطراف بغية التخلُّص مـن           اجملتمع الدويل من أجل ضما    

احلمائية اخلفية أو عمليات اإلغراق اليت متارسها البلدان الكبرية اليت هـي مـصدرة صـافية     
ومن األمهية مبكان أيضاً أن تواصل املنظمات الدولية أداء دورها عن طريق وضـع              . لألغذية

اليت هي مصدرة صافية لألغذيـة      وتلك  هي مستوردة صافية    قواعد جتارية تعامل البلدان اليت      
  . معاملة خمتلفة بالنظر إىل اختالف احتياجاهتا

  )٢٩(الغنية باملواردوسياسة احملتوى احمللي الستبقاء القيمة حملياً يف البلدان املنخفضة الدخل     

د استفادةً كاملةً   يبدو أن الكثري من البلدان املنخفضة الدخل والغنية باملوارد مل تستف            -٥٥
الناشئة عن ارتفاع أسعار السلع األساسية على مـدى الـسنوات           غري املتوقعة   من املكاسب   
وبالنظر إىل أنه من املرّجح أن حتافظ األسعار على قوهتا يف أسواق املعادن             . )٣٠(القليلة املاضية 

من أن جتـد سـبالً      والفلزات، يف املديني القصري واملتوسط على األقل، فال بد هلذه البلدان            
وينبغـي  . مالئمة الستخدام إيرادات مواردها لكي تسري على مسار إمنائي عريض القاعـدة           

توخي سياسة حمتوى حملي تكفل للمستثمرين األجانب أرباحهم بينما تسعى يف الوقت نفسه             
وهذا قد يتطلَّـب فـرض      . إىل حتقيق أهداف النمو والتنمية املستدامني على املستوى احمللي        

رائب أعلى أو زيادة نصيب احلكومة من األرباح الناشئة عن بيع املوارد الطبيعية من أجل               ض
ومن املهم أيـضاً إقامـة روابـط بـني         . خلق فرص العمل وإعادة ختصيص هذه اإليرادات      

الشركات املتعدِّدة اجلنسيات العاملة يف قطاع السلع األساسية واملـوردين احمللـيني للـسلع          
وميكن هلذه السياسات أن تـؤدِّي      . ف مراحل سلسلة قيم السلع األساسية     واخلدمات يف خمتل  

دوراً بناًء يف عملية التنمية املستدامة عن طريق نقل رأس املال واملهارات والدراية العملية إىل               
البلدان املضيفة، وهي عناصر أساسية يف تعزيز روابط اإلنتاج بني قطاع الـسلع األساسـية               

ال أن مدى مسامهة استراتيجيات احملتوى احمللي يف عملية التنمية يتوقف           إ. واالقتصاد األوسع 
على السياق السياسايت يف البلدان املضيفة، وخباصة األوضاع االقتصادية الكلية واهليكلية اليت            

  .ينبغي أن ُتحسَّن يف العديد من البلدان املنخفضة الدخل والغنية باملوارد

  تنمية الطاقة املستدامة    
يشكِّل الوصول إىل الطاقة املستدامة وامليسورة التكلفة عنصراً بالغ األمهية يف احلـدِّ               -٥٦

 مليـار شـخص يف العـامل        ١,٢وتشري التقديرات إىل أن     . من الفقر والتصدِّي لتغيُّر املناخ    
__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.2/26ثيقة ُتبَحث سياسات احملتوى احمللي يف الو )٢٩(
ــر  )٣٠(  UNCTAD, 2013, Commodities and Development Report: Perennial Problems, Newانظ

Challenges and Evolving Perspectives (Geneva, United Nations publication). 
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 مليار شخص ال تتوفر لديهم أدوات       ٢,٨يعيشون دون احلصول على إمدادات الكهرباء وأن        
أن كثافة الكربون يف    على  وتدلُّ دراسةٌ حديثةٌ أجرهتا الوكالة الدولية للطاقة        . الطهي احلديثة 

 رغـم  ٢٠١٠ وعام ١٩٩٠اإلمدادات العاملية للطاقة مل تتغّير كثرياً يف الفترة املمتدة بني عام      
وللتصدي هلذه التحـدِّيات، أطلـق      . )٣١(اجلهود املبذولة الستخدام مصادر الطاقة املتجددة     

وهتـدف هـذه    ". الطاقة املستدامة للجميع  "ام لألمم املتحدة مبادرةً عاملية بعنوان       األمني الع 
املبادرة إىل تعميم الوصول إىل خدمات الطاقة احلديثة، ومضاعفة معّدل التحسُّن يف كفـاءة              

  .٢٠٣٠الطاقة العاملية حبلول عام خليط الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف 
. الكربـون مـنخفض   طبيعي دوراً هاماً يف التحوُّل حنـو اقتـصاد          ويؤدِّي الغاز ال    -٥٧

لوحظ يف الواليات املتحدة، حلّ الغاز الطبيعي الرخيص حمل الفحـم املـستخدم يف               وكما
وعلى . معامل توليد الطاقة وقد يسهم يف حتقيق خفض كبري النبعاثات ثاين أكسيد الكربون            

إىل حـد   لفحم يف توليد الطاقة الكهربائيـة،       ن ا استخدام الغاز بدالً م   يتوقف  املدى القصري،   
وعلى املدى الطويل، سيكون لعدد من العوامل،       .  على سعر الغاز بالنسبة لسعر الفحم      ،بعيد

مثل األسعار املتوقّعة للوقود، والتقدُّم التكنولوجي، والتكاليف التشغيلية، والتمويـل وأمـن            
أجل تعزيز القدرة التنافسية ألسعار الغاز، ينبغي ومن . الطاقة، تأثري كبري يف عملية صنع القرار

انبعاثات االجتار بمثل خمططات (للحكومات اعتماد سياسات مناسبة بشأن انبعاثات الكربون        
وتتطلَّب تنمية موارد   . أو استخراج الغاز  /وزيادة عرض الغاز عن طريق التجارة و      ) الكربون

البلدان اليت  من جتارب   وميكن التعلُّم   . واغل البيئية الغاز غري التقليدية تنظيماً سليماً يراعي الش      
وقد أطلقت الواليات املتحدة برنـامج      . حققت تقدماً كبرياً يف استخراج الغاز غري التقليدي       

العمل التقين بشأن الغاز غري التقليدي من أجل تقاسم أفضل املمارسات املتصلة بقضايا مثل              
الترخيص والتعاقد والتسعري للمساعدة    وعمليات  ية اهلواء،   إدارة املياه، وانبعاثات امليثان، ونوع    

اإلمـدادات  هذه  بنقل  الغاز العاملية وتيسري تطوير البنية التحتية ذات الصلة         إمدادات  يف زيادة   
وعالوةً على ذلك، ينبغي أن تكفل السياسات احلكومية أالّ تؤدِّي تنمية الغاز      . )٣٢(إىل السوق 

  .قة املتجددةالطبيعي إىل إعاقة منو الطا
 تراجعاً ال بسبب اخنفاض األسعار فحسب ٢٠١٣وقد شهدت سوق الفحم يف عام        -٥٨

وإمنا أيضاً بسبب عدد من اإلجراءات الدولية الرامية إىل خفض االستثمار يف مصانع فحـم               
، دعا رئيس الواليات املتحدة،     ٢٠١٣يونيه  /ففي حزيران . جديدة وتقليص استهالك الفحم   

العامة للحدِّ من التلوث الكربوين، إىل وضع حد للدعم احلكومي الذي يقدمه            يف إطار خطته    
مثـل  (بلده ألغراض التمويل العام ملصانع الفحم اجلديدة يف اخلارج، إال يف ظروف نـادرة               

تقدمي الدعم لتمويل مصانع الفحم يف أشد بلدان العامل فقراً حيث ال يتوفر أي بديل آخر جمٍد                 
__________ 

)٣١( International Energy Agency, Tracking Clean Energy Progress 2013: IEA Input to the Clean 

Energy Ministerial (Paris, OECD). 
)٣٢( United States, Executive Office of the President, 2013, The President’s Climate Action Plan, June 

(Washington D.C.). 
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 إىل هذه املبادرة يف وقت الحق الدامنرك والسويد والنـرويج وفنلنـدا             انضمتو). اقتصادياً
 مبا فيها   ،وآيسلندا واململكة املتحدة إضافةً إىل عدد من املؤسسات اإلمنائية املتعدِّدة األطراف          

التزم البنـك   و. والتنميةللتعمري  البنك الدويل ومصر االستثمار األورويب واملصرف األورويب        
ة استراتيجيته اجلديدة يف جمال الطاقة، بتقدمي دعم مايل للمشاريع التأسيـسية            الدويل، يف وثيق  

وأعلـن مـصرف االسـتثمار    . لتوليد الطاقة باستخدام الفحم ولكن يف ظروف نادرة فقط     
طاقة باستخدام الفحم إال إذا كانت تـستويف        الاألورويب عن وضع حد لتمويل معامل توليد        

  .اء املتعلِّق باالنبعاثاتمعياراً جديداً من معايري األد
احلاجة امللحة إىل   بشأن  وعلى الرغم من أن هذه اإلجراءات تنطوي على رسالة قوية             -٥٩

احلقيقي قد يكون حمدوداً ألن معظم املعامل املخطـط         تأثريها  خفض انبعاثات الكربون، فإن     
مد علـى املـصادر     إلنشائها لتوليد الطاقة باستخدام الفحم تقع يف بلدان ناشئة كبرية ال تعت           

ومثة خماوف من أن البلدان النامية األصغر واألفقر، وخباصـة          . اخلارجية لتمويل معامل الفحم   
أقل البلدان منواً، اليت تسهم بأقل قدر من االنبعاثات العاملية واليت تعاين من نقـص حـاٍد يف                  

 األشد تأثراً هبـذه     إمدادات الكهرباء ألغراض التنمية االقتصادية واحلدِّ من الفقر، قد تكون         
  .السياسات اجلديدة

 يف اجتاه خفض انبعاثات الكربون      ٢٠١٣وقد اختذت الصني خطوات هامة يف عام          -٦٠
، وهي اخلطة اليت    تلوث اهلواء ووفقاً خلطة العمل املتعلِّقة مبنع ومكافحة       . وحتسني نوعية اهلواء  

ض نسبة الفحم يف إمجـايل      ، سُتخفَّ ٢٠١٣سبتمرب  /نشرها جملس الدولة يف الصني يف أيلول      
، بينما سـتزيد نـسبة   ٢٠١٧ يف املائة حبلول عام ٦٥استهالك الطاقة يف الصني إىل أقل من     

بدأت الصني أيضاً يف جتريب آليات سوقية       و.  يف املائة  ١٣استهالك الطاقة غري األحفورية إىل      
خمططات من   ةلقت ثالث ، أُط ٢٠١٣نوفمرب  /وحبلول هناية تشرين الثاين   . إلبطاء منو االنبعاثات  

االجتار  ٢٠١٣ديسمرب  /بدأ يف كانون األول   و. لتداول أرصدة انبعاثات الكربون   أصل سبعة   
انبعاثات الكربون يف سوق مقاطعة هواندونغ اليت من املتوقَّع أن تكون ثاين أكرب األسواق يف          ب

 هـذه املـشاريع     وستوفِّر. )٣٣(العامل من حيث كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املشمولة        
  .التجريبية خربةً مباشرةً يف وضع خمطط لتجارة الكربون يف الصني يشمل البلد كله

الطاقة وحتقيـق   إمدادات  وتؤدِّي الطاقة املتجددة دوراً هاماً يف حتسني احلصول على            -٦١
  تواصل ٢٠١٢عام  اليت شهدها   ومن التطورات املشجعة    . التنمية املستدامة يف البلدان النامية    

فباإلضـافة إىل االقتـصادات     . الطاقة املتجددة يف البلدان النامية    مصادر  زيادة االستثمار يف    
الناشئة الكبرية، استفاد بعض بلدان أمريكا الالتينية والبلدان األفريقية أيضاً من االستثمارات            

قة املتجددة  فعلى سبيل املثال، طُوِّرت مشاريع لتنمية الطا      . الطاقة املتجددة مصادر  الكبرية يف   

__________ 

)٣٣( Reuters, 2013, Expected to be China’s biggest, Guangdong carbon market begins briskly, 

19 December, available at http://in.reuters.com/article/2013/12/19/china-guangdong-carbon-

idINL3N0JY0MS20131219 (accessed 27 January 2014). 
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، )كهرمائيـة صـغرية النطـاق     (، وإكوادور   )رحيية(، وأوروغواي   )رحيية ومشسية (يف بريو   
إال أن العديـد مـن   ). رحييـة (، وإثيوبيا )حرارية أرضية (، وكينيا   )رحيية ومشسية (واملغرب  

ـ البلدان النامية ُتعَترب وافدة جديدة إىل سوق الطاقة املتجددة، كما أن أقل البلدان               هذه واً من
، شكّل استهالك أفريقيا    ٢٠١٢ويف عام   .  عن اللحاق بالركب   تزال متخلفة إىل حد بعيد     ال

 يف املائة مـن   ٠,٦ يف املائة من جمموع االستهالك العاملي للطاقة الكهرمائية، و         ٢,٩ما نسبته   
  . )٣٤(االستهالك العاملي للطاقة املتجددة غري املائية

تقترن خبفض تكاليف بعض تكنولوجيات الطاقة      ومن شأن اعتماد سياسات مناسبة        -٦٢
أن حتفِّز االسـتثمار يف     ) الرياح الساحلية طاقة  الشمسية و الفولطا ضوئية   مثل الطاقة   (النظيفة  

وميكن للبلدان النامية أن تتعلم من خربات وجتارب البلدان املتقدِّمة          . الطاقة املتجددة مشاريع  
ومن بـني   . ياسات تستجيب الحتياجات السوق   تدابري دعم مناسبة وجمموعات س    اعتماد  يف  

 ، وخمططات إصدار الـشهادات اخلـضراء      ،ثابتةدعم  اخليارات السياساتية حتديد تعريفات     
كما أن االجتاهات احلديثـة لالسـتثمار يف        . املخصصة عن طريق املزادات   الدعم  وعالوات  

سياسات ميكن التنبؤ هبا يف     تهاج  انالطاقة املتجددة يف البلدان املتقدِّمة تبني أيضاً أمهية         مصادر  
من األمور املهمة لتنمية الطاقـة املتجـددة يف   فإن وعالوةً على ذلك، . جمال الطاقة املتجددة  

البلدان النامية ما يتمثَّل يف تقدمي املزيد من الدعم من البلـدان املتقدِّمـة يف جمـاالت نقـل             
  .نوبالتكنولوجيات ومتويلها وتعزيز التعاون بني اجلنوب واجل

        

__________ 

)٣٤( BP, 2013, Statistical Review of World Energy (United Kingdom). 


