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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
  الدورة السادسة

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٠-٩جنيف، 
  دول األعمال املؤقت من ج٤البند 

استعراض وحتديد فـرص التجـارة والتنميـة        : قطاع املوارد الطبيعية      
  القائمتني على السلع األساسية

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
سامهت املوارد الطبيعية مسامهة إجيابية يف التنمية االقتصادية لبلدان مثل اململكـة              

لعظمى وأيرلندا الشمالية يف أثناء الثورة الصناعية األوىل اليت حـدثت يف     املتحدة لربيطانيا ا  
وعززت املوارد الطبيعية أيضاً املراحـل األوىل لتنميـة      . القرنني الثامن عشر والتاسع عشر    

. بلدان مثل الواليات املتحدة األمريكية وكندا وهولندا، وال تزال تساهم يف هذه التنميـة             
لبلدان النامية ذات الدخل املتوسط، مثـل ماليزيـا والربازيـل           وتشكل أستراليا وبعض ا   

غري أنه  . واألرجنتني واملكسيك، مجيعها مناذج حديثة للتنمية القائمة على السلع األساسية         
يف حالة عدد من البلدان النامية ومن أقل البلدان منواً أفضت الدراسات التجريبية للصلة بني 

 نتائج سلبية، إذ اقترنت املوارد الطبيعية يف بعـض األحيـان            املوارد الطبيعية والتنمية إىل   
  . ، ما أدى إىل اعتبار املوارد الطبيعية نقمةً ال نعمةً للبلد"املرض اهلولندي"يسمى  مبا
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وتستعرض ورقة املعلومات األساسية هذه وحتدد فرص التجارة والتنمية القائمتني            
ت املوارد الطبيعية، مبا فيها الطاقة واملعـادن        على السلع األساسية، مع التركيز على قطاعا      

). ‘١‘٣١الفقـرة   (ووالية الدوحـة    ) ٩٨ و ٩١الفقرتان  (والفلزات، وفقاً التفاق أكرا     
وتناقش الورقة عدداً من القضايا األساسية املتصلة هبذه القطاعات، ومنها احتجـاز ريـع            

يف إدمـاج قطاعـات املـوارد       املوارد واستخدامه يف التنمية املستندة إىل قاعدة عريضة و        
وتنتـهي  . الطبيعية، احملصورة يف كثري من األحيان، يف السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية         

  .الورقة ببحث قضية الطاقة املتجددة، وهي من القضايا الناشئة
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  مقدمة    
 أثارت مسامهة املوارد الطبيعية يف النمو والتنمية املستدامة، وخباصـة فيمـا يتعلـق           -١

وباتت هذه القضية   . بالتجارة القائمة على السلع األساسية، نقاشاً متكرراً يف أدبيات التنمية         
تشكل أولوية للبلدان املتمتعة باملوارد الطبيعية يف سياق االنتعاش الـذي شـهدته الـسلع               
األساسية حديثاً، وهو االنتعاش الذي يتفق معظم احملللني على اعتباره أعمق وأوسع انتعـاش              

ويرجـع  . متفاوتةث حىت هذا التاريخ، لتأثريه يف مجيع فئات السلع األساسية بدرجات            حد
ذلك بصورة خاصة إىل ما يشري إليه عدد من التحليالت اليت تناولت تأثري انتعـاش الـسلع                 
األساسية يف البلدان املصدرة من أن معظم البلدان قد سجلت معدالت منو اقتـصادي غـري                

ك فيه مع ذلك استمرار هذه املعدالت يف األجلني املتوسط والطويل، مسبوقة، وأن من املشكو
نظراً ألن استثمار اإليرادات يف القدرات اإلنتاجية كان ضئيالً أو معدوماً ومـن مث اسـتمر                

  .ضعف هذه القدرات
وحيتدم النقاش يف ضوء جتارب بلدان مثل اململكة املتحدة اليت ُيعتقـد أن املـوارد                 -٢

مهت مسامهة إجيابية يف تنميتها االقتصادية يف القرنني الثامن عـشر والتاسـع             الطبيعية قد سا  
وقد عززت املوارد الطبيعية يف واقع األمر املراحل األوىل         . عشر، أثناء الثورة الصناعية األوىل    

وتشكل أستراليا وبعض البلـدان     . لتنمية بلدان متقدمة مثل الواليات املتحدة وكندا وهولندا       
 الدخل املتوسط، مثل ماليزيا والربازيل واألرجنتني واملكسيك، مجيعهـا منـاذج            النامية ذات 

  .حديثة للتنمية القائمة على السلع األساسية
غري أنه يف حالة عدد من البلدان النامية ومن أقل البلدان منواً، انتـهت الدراسـات                  -٣

 مبعـىن أن املـوارد الطبيعيـة     -التجريبية للصلة بني املوارد الطبيعية والتنمية إىل نتائج سلبية          
وإضافة إىل ذلك، اقترنت املـوارد      . تساهم مسامهة حقيقية يف النمو والتنمية االقتصاديني       ال

، أي بسلسلة مـن االخـتالالت املؤديـة إىل          ‘باملرض اهلولندي ‘الطبيعية يف بعض األحيان     
 بأن اكتشافات   وأفضى ذلك إىل استنتاجات   . التضخم وإىل ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي      

 ;Sachs and Warner, 1995, 2001)املوارد الطبيعية هي نقمة للبلد، واستنتاج مفارقة الـوفرة  

Gylfason, 2001; Brückner, 2010).  
فهل املوارد الطبيعية، والسلع األساسية املشتقة منها، ختدم النمو االقتصادي والتنمية             -٤

 التجارة يف املـوارد     ما هي الظروف اليت ميكن أن تساهم يف ظلها        و؟  تضر هبما االقتصادية أم   
ما هي اآلليات اليت تسمح للسلع األساسية املشتقة مـن          والطبيعية مسامهةً إجيابية يف التنمية؟      

مـا هـي روافـع      واملوارد الطبيعية بتعزيز التجارة والنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية؟         
ع السلع األساسية يف جهودها     السياسات املتاحة للبلدان الغنية باملوارد الطبيعية لتعزيز تأثري ري        

تقاسم ريـع   أشكال  اإلمنائية؟ وحتاول هذه الورقة املسامهة يف هذا النقاش، انطالقاً من أكثر            
  .السلع شيوعاً وهو النظم الضريبية
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واهلدف من هذه الورقة هو استعراض وحتديد فرص التجارة والتنمية القائمتني على              -٥
اعات املوارد الطبيعية، أي الطاقة واملعادن والفلـزات،        السلع األساسية، مع التركيز على قط     

ويف سـياق   ). ‘١‘٣١الفقـرة   (ووالية الدوحـة    ) ٩٨ و ٩١الفقرتان  (وفقاً التفاق أكرا    
استعراض وحتديد هذه الفرص، تناقش الورقة عدداً من القضايا األساسـية املتـصلة هبـذه               

 التنمية املستندة إىل قاعدة عريضة      القطاعات، ومنها زيادة حصة ريع املوارد واستخدامها يف       
ـ ويف دمج قطاعات املوارد الطبيعية،       صورة يف كـثري مـن األحيـان، يف سياسـات           احمل

املستندة إىل قاعدة عريضة والـيت تـشمل إضـافة القيمـة            التنمية الوطنية   واستراتيجيات  
 املتجددة  طاقة ببحث قضية ناشئة هي قضية ال       يف االقتصادات احمللية وختتتم الورقة     هاواحتجاز

النقاش حىت مؤخراً، رغم أمهيتها احلامسة للنمو والتنمية املستدامني يف  بروزاً يف   اليت كانت أقل    
  .البلدان النامية

  استعراض الفرص املتاحة  -أوالً  
ـ           -٦  علـى ريـع املـوارد       سيطرةتزخر األدبيات بعدد من اُألطر احملددة املتـصلة بال

اإلتاوات ستخدم البلدان خمتلف النظم الضريبية، مبا فيها      وجرى العرف على أن ت    . واستخدامه
وتستخدم هذه الُنظم يف متويل     . والرسوم، أداةً للحصول على حصتها من ريع املوارد الطبيعية        

غري أنه نظـراً الرتبـاط الـسلع    . يف بيان امليزانيةاحملدد  برامج اإلنفاق احلكومي على النحو      
ماش، تغايل معظم احلكومات يف اإلنفـاق يف سـنوات          األساسية بدورات االنتعاش واالنك   

ويف مواجهة ذلك،   . االنتعاش وتكافح ملواجهة العجز املايل عند هبوط عملية السلع األساسية         
نفذت بعض احلكومات تدابري إلدارة امليزانية من أجل حتسني توزيع املوارد وتيسري اإلنفـاق              

وقواعد االستثمار يف إطار عملية     االستقرار  حتقيق  احلكومي على مر الزمن باستخدام صناديق       
وتستخدم احلكومات صناديق الثروة الـسيادية، مبـا فيهـا          .  اإليرادات وطنية شاملة إلدارة  

صناديق أجيال املستقبل، استخداماً متزايداً منذ مثانينيات القرن املاضي لتحقيق هذه األهداف            
  .تندة إىل قاعدة عريضةولتعزيز تنمية السلع األساسية تنميةً مستدامة ومس

  التجارة القائمة على السلع األساسية والنظم الضريبية  -ألف  
ميكن أن حتقق التجارة يف السلع األساسية املشتقة من املوارد الطبيعية إيرادات كبرية               -٧

وقد ثبت أن النفط اخلام والغاز الطبيعـي        . للبلدان النامية عن طريق خمتلف أنواع الضرائب      
فعلى سبيل املثال، . التصديرإليرادات الفلزات من السلع اليت تشكل مصادر رئيسية واملعادن و

 ٢٠٠٢ بليون دوالر يف عام   ٨٨ع من حنو    زادت قيمة الصادرات العاملية للغاز الطبيعي واملصنَّ      
وسامهت البلدان النامية بأكثر    ).  يف املائة  ٣٨٠ (+٢٠١٢ بليون دوالر يف عام      ٤٢١إىل حنو   

فقد زادت قيمة صادرات    . ٢٠١٢ وحنو نصف القيمة يف عام       ٢٠٠٢مة يف عام    من ثلث القي  
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ولذا . )١( يف املائة٥٠٠ بليون دوالر بنسبة بلغت     ٣٥البلدان النامية من الغاز خالل الفترة من        
فباستطاعة النظم الضريبية، يف حال صياغتها بعناية ودقة، مساعدة البلدان الناميـة يف جـين               

  . ع من السلع األساسية السالف ذكرها وغريها من السلعأقصى قدر من املناف
معقدة، بالنظر إىل التنـوع الـشديد يف        هو مسألة   غري أن صياغة نظام ضرييب جيد         -٨

.  اإلتـاوات  النظم الضريبية املتاحة، مبا فيها الُنظم املعتمدة على الريع والُنظم املعتمدة علـى            
، تقتصر  حسبانه التكاليف واألرباح على حد سواء     وبينما يأخذ النظام املعتمد على الريع يف        

األرباح هو أفضل نظام مـن  املعتمد على وإذا كان النظام الضرييب   . اإلتاوات على اإليرادات  
مرين لضمانه عدم فرض ضرائب يف حالة اخلسائر، فإن احلكومة تفضل عادةً ثوجهة نظر املست

يرادات اليت ميكن التنبؤ هبا أثناء دورة حياة        ألنه يضمن حتصيل اإل   املعتمد على اإلتاوات    النظام  
  ).٢٠٠٥األونكتاد، (املشروع 

الريع يتيح من الناحيـة النظريـة       املعتمد على   وتذهب دراسة حديثة إىل أن النظام         -٩
 االقتصادية، ويشمل ذلك حياده يف قـرارات االسـتثمار واإلنتـاج          اإلمكانيات  من   عدداً

(Mintz and Chen, 2012) .     ة العملية  الريع تقوضها من الناحي   املعتمد على   غري أن كفاءة النظام
يف املعلومات املتعلقة بتكاليف وإيرادات الشركات املستغلة للموارد، والـيت          التفاوت  أوجه  

وعالوة على ذلك، ليس من السهل دائماً حتديد التكاليف         . تكون عادةً شركات عرب وطنية    
البيئية واالجتماعية والسياسية، ما ُيسبب صعوبة للسلطات الضريبية يف حساب االلتزامـات            

يـرادات دون أن    ضرائب على اإل  وهلذه األسباب، يتقاضى العديد من البلدان       . لضريبية بدقة ا
. (Mintz and Chen, 2012)يأخذ يف حسبانه مجيع التكاليف املتكبدة أو جزء منها على األقل 

 غري أن هذا النظام ال خيلو       .أقل تكلفة من الناحية اإلدارية    اإلتاوات  ُيعترب النظام املعتمد على     و
 قد تلجأ شركات التعدين إىل عدد من        ،)٢٠٠٥(فكما الحظ األونكتاد    . من املشاكل أيضاً  

معدل االستخراج السنوي حينما    تغيري  االستراتيجيات لتجنب الضرائب الباهظة، مبا يف ذلك        
احملسوبة علـى   اإلتاوات  ثابتة، أو تعديل مستويات االستخراج يف حالة        بإتاوات  يتعلق األمر   
  .أساس القيمة

م املعتمد على اإلتاوة عادة مـع األنـواع         ويتعايش النظام املعتمد على الريع والنظا       -١٠
األخرى من الضرائب، ومنها على سبيل املثال ضرائب الشركات وضرائب القيمة املـضافة،             

وقد تشتمل النظم الضريبية أيضاً على حوافز مثـل         . وضرائب التصدير وإجيارات املساحات   
األخري الـذي شـهدته     ودفع االنتعاش   . فترات اإلعفاء الضرييب أو غري ذلك من اإلعفاءات       

السلع األساسية بصورة عامة، والسلع املتصلة باملوارد الطبيعية بصورة خاصة، البلدان الغنيـة          
. باملوارد إىل إصالح نظمها الضريبية، لتقاسم الفوائد الناجتة من االنتعاش بشكل أكثر إنصافاً            

 يف املائة على    ٣٠نسبة   فرض ضريبة ب   ٢٠١٢يوليه  /فعلى سبيل املثال، بدأت أستراليا يف متوز      
 بليـون دوالر  ٧٥القائمني باستغالل مناجم ركاز احلديد والفحم عندما تتجاوز أربـاحهم    

__________ 

)١( UNCTADstat. 
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وهناك دالئل تـشري إىل أن  . ) InterrriaRMG Resource Sector Intelligence, 2013(أسترايل 
 إعـادة النظـر يف      بلداناً أخرى، مثل اجلمهورية الدومينيكية ومجهورية ترتانيا املتحدة، تعتزم        

  .نظمها الضريبية يف قطاع املوارد الطبيعية أيضاً
وتؤكد عمليات التعديل املتوقعة للنظم الضريبية دور هذه النظم يف التحكم يف ريـع      -١١

غري أن التحكم يف ريع املوارد يتوقف على العمل اجلماعي الـذي            . املوارد على حنو منصف   
ع اخلاص، مبا يف ذلك املستثمرون األجانب، يف قطاع         تقوم به حكومة البلد املضيف والقطا     

ولذا تـسعى   . وعليه، ينبغي عدم إغفال مشاركة القطاع اخلاص يف العملية        . املوارد الطبيعية 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لبلوغ هذا اهلدف بتقدمي مبادئ توجيهية طوعية             

الضرائب، تشدد منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان  وفيما يتعلق ب. إىل الشركات عرب الوطنية 
االقتصادي على أمهية الشركات عرب الوطنية يف املسامهة يف املالية العامة يف البلد املضيف على               

وعالوة على ذلك، هتدف هذه املبادئ التوجيهية إىل تشجيع الشركات          . حنو مالئم يف توقيته   
  ). OECD, 2008( البلدان اليت تعمل فيها عرب الوطنية على التقيد بقواعد وأنظمة

ريع املوارد، فإهنا ميكـن أن تكـون        حتكم يف   النظم الضريبية من    تتيحه  وخبالف ما     -١٢
نظام الـضرائب علـى     الدعم الذي يقدمه    وعلى سبيل املثال، أُشيد ب    . حمركات قوية للتنمية  

دي وميكـن التنبـؤ بـه       واضح وتـصاع  نظام  التنمية االقتصادية ألنه    إىل  التعدين يف شيلي    
)Korinek, 2013   .(            فهذا الوضوح ميكّن املستثمرين من تقدير تكـاليفهم واختـاذ قـرارات

أما طابعه التصاعدي فيتيح إطاراً يسمح بإدراج طيفاً من شركات          . االستثمار بناء على ذلك   
افة إىل ذلك،   وإض. التعدين، الصغرية منها والكبرية، ومن مث بزيادة حجم االلتزامات الضريبية         

تشكل إمكانية التنبؤ عنصراً أساسياً، مبا أن االستثمار يف املوارد الطبيعية يتسم بفترة نـضج               
طويلة؛ ولذا فإن وجود بيئة سياساتية مستقرة، أو على األقل ميكن التنبؤ هبا، حاسم األمهيـة             

)Dumas, 2012 .(  
 التعاقديـة، مثـل تقاسـم    لنظماريع املوارد للتحكم يف  وتشمل اخليارات األخرى      -١٣

ويف بعض األحيان، تـستطيع  ).  Sunley and Baunsgaard, 2001(اإلنتاج واألسهم احلكومية 
 بدالً من أن تكون شريكاً خارجياً للشركات صاحبة حق االستغالل، أن تشارك             ،احلكومات

 عـن  مباشرة يف عمليات الشركات عرب الوطنية أو الشركات الوطنية صاحبة حق االستغالل          
ويرى صندوق النقد الدويل أن هذا اخليار يتميز مبنح احلكومـات           . طريق األسهم احلكومية  
. سلسلة األنشطة، بدءاً باالستكشاف وانتـهاًء باالسـتخراج       جململ  امللكية وتيسري مراقبتها    

. وعالوة على ذلك، ميكن أن يكون هذا اخليار أداة قوية لضمان نقل املعرفة أو التكنولوجيا              
وكـشفت  . حـدوثها عنـد   ن احلكومة، بوصفها حاملة أسهم، ستشارك يف اخلسائر         غري أ 

توقـف  ت ا تلقائية، لكنه  ت عمليات نقل املعرفة والتكنولوجيا ليس   عمليات  البحوث أيضاً أن    
على الظروف السائدة، مبا يف ذلك مستويات املهارات، والتطور التكنولوجي، والبنية التحتية            

  ).٢٠٠٥األونكتاد، (ية ووجود بيئة سياساتية موات
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. عليه، االحتياجات اإلمنائية للبلد املضيف    السيطرة  وميكن أن خيدم ريع املوارد، بعد         -١٤
هـذا  تطلب إجناز التنمية أكثر من وجـود    ي،   النظام الضرييب  ومع ذلك، أياً كانت خصائص    

ت أولويـات   تاج البلد إىل اسـتراتيجية إمنائيـة ذا       حيفباإلضافة إىل مجع الضرائب،     . نظامال
وجيب أن  . واضحة، جيري على أساسها ختصيص الضرائب وغريها من املوارد اليت مت مجعها           

ختناقات حـىت ميكـن جتنـب       االتشمل األولويات عمليات تدخل يف جانب العرض لتخفيف         
 ).أ٢٠٠٦األونكتاد،  (الضغوط التضخمية الكبرية وغري ذلك من أعراض املرض اهلولندي املعقدة           

، رغم أن تدفق ريع املوارد بكميات كبرية وبشكل فـوري إىل       حمتوماًولندي ليس   واملرض اهل 
ضغوطاً تضخمية وارتفاعاً يف سعر الصرف احلقيقي على حنو         يسبب  بلد من البلدان ميكن أن      

وهلـذا  . قد يؤدي إىل سوء توزيع املوارد وُيحدث بالتايل آثاراً ضارة بالتنميـة االقتـصادية             
دارة إل البلدان تدابري إلدارة امليزانية مثل صناديق الثـروة الـسيادية   السبب، وضع العديد من  

  .موارده الطبيعية، على النحو الذي سترد مناقشته يف الفرع التايلإيرادات 

التجارة القائمة على السلع األساسية وصناديق الثروة الـسيادية وصـناديق             -باء  
  املستقبل أجيال
دوق أو كيان استثماري مملوك للدولة جيري إنشاؤه صن"صندوق الثروة السيادي هو    -١٥

املدفوعات أو من عمليات النقد األجنيب، أو من عائدات اخلصخصة،          ميزان  عادة من فوائض    
أو من املدفوعات التحويلية احلكومية، أو من الفوائض املالية أو من إيرادات تصدير املوارد أو               

ذه األموال من عمليات النقد األجـنيب الرمسيـة         وتأيت غالبية ه  . )٢("من هذه املصادر مجيعها   
). ١ واجلـدول    ١الشكل  (الناجتة من السلع األساسية مثل النفط والغاز واملعادن والفلزات          

  . شيوعها يف خمتلف قارات العامل على مر الزمن٣ و٢ويوضح الشكالن 

__________ 

 .http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fundانظر  )٢(
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  ١الشكل 
  ٢٠١٣يوليه / متوز١٨أصول صناديق الثروة السيادية حبسب املصدر، يف 

  )بليون دوالر(

  
  .http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund  :املصدر

. ويعكس تنوع األغراض املعلنة لصناديق الثروة السيادية تنوع مسامهاهتا يف التنميـة             -١٦
ار االقتـصاد الكلـي     وتتمثل األهداف واملسامهات املقبولة على نطاق واسع يف حتقيق استقر         

التقلب  وباإلضافة إىل ذلك، أظهر   . ولنديوحتييد أثر التدفقات املالية الوافدة لتجنب املرض اهل       
اآلثار الضارة لتقلبات أسـعار     مؤخراً  السلع  الذي شهدته   نتعاش  االأثناء  يف األسعار    الشديد

دير لتحقيق مـسامهة    السلع األساسية وأمهية عزل االقتصادات الوطنية وتثبيت إيرادات التص        
  .ميكن التنبؤ هبا بدرجة أكرب يف امليزانية الوطنية واالستثمارات اإلنتاجية يف البلد املضيف

  ١اجلدول 
 / تـشرين الثـاين    ٥أهداف صناديق الثروة السيادية يف جمموعة خمتارة من البلـدان، يف            

  ٢٠١٣ نوفمرب
 )نةاألغراض املعل(الغرض املعلن  املصدر اسم الصندوق البلد

عزل االقتصاد عن التقلبات يف أسـعار        نفط صندوق ضبط اإليرادات اجلزائر
 الغاز والنفط

تنويع حافظة االستثمارات تنويعاً تدرجيياً      نفط Fundo Soberano de Angola أنغوال
عدد من الصناعات وفئات األصـول       يف

للسياسات واملبـادئ التوجيهيـة      وفقاً
 املتعلقة باالستثمار

 Western Australia Future اأسترالي

Fund 
االستثمار يف اخلارج يف النقد والسندات،  معادن

 وليس يف األسهم

 

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

 مصدر غري سلعي

 سلع أساسية



TD/B/C.I/MEM.2/26 

9 GE.14-50092 

 )نةاألغراض املعل(الغرض املعلن  املصدر اسم الصندوق البلد
إدارة النقد األجنيب واألصول الناجتة من       نفط State Oil Fund of Azerbaijan أذربيجان

 استكشاف وتنمية النفط والغاز
مـــاس   Pula Fund بوتسوانا

 ومعادن
ل الناتج من   احلفاظ على نسبة من الدخ    
 تصدير املاس لألجيال املقبلة

  االستثمار من أجل أجيال املستقبل نفط Alberta Heritage Fund كندا
  تدعيم االقتصاد وتنويعه

  حتسني نوعية احلياة
 أداء وظيفة صندوق االحتياطي

 Economic and Social شيلي

Stabilization Fund 
 تيسري اإلنفاق احلكومي حناس

ختفيف تأثري نقص اإليرادات أو دعـم        نفط Ghana Stabilization Fund غانا
 قدرات اإلنفاق احلكومي يف فترات نقص

 اإليرادات
كازاخستا

 ن
Kazakhstan National Fund   وغاز نفط

 ومعادن
ضمان استقرار االقتـصاد يف مواجهـة       

 تقلبات أسعار النفط والغاز واملعادن
 National Fund for موريتانيا

Hydrocarbon Reserves  
 جتميع مدخرات ألجيال املستقبل نفط وغاز

 Oil Revenues Stabilization املكسيك

Fund of Mexico 
تلقائي من  المتكني أدوات التثبيت املايل      نفط

 العمل يف إطار قاعدة امليزانية املتوازنة
 حالـة   تعزيز االستقرار املايل، وخباصـة يف      تعدين Fiscal Stability Fund منغوليا

حدوث هبوط عاملي يف أسعار السلع غـري        
 النفطية

 Nigeria Sovereign نيجرييا

Investment Authority
)٣( 

إدارة فوائض األرباح الناجتة من بيع الـنفط         نفط
 اخلام

 Norway Government النرويج

Pension Fund Global
)٤(  

التصدي آلثار اهلبوط الوشيك يف الدخل       نفط
الضطرابات الناجتة مـن    اوالتخفيف من   

 التقلبات الشديدة يف أسعار النفط
صندوق االحتياطي العـام     عمان

 لدولة عمان 
حتقيق عائدات للحكومة يف األجل الطويل       نفط وغاز

وأداء دور صــندوق حتقيــق االســتقرار 
للحكومة وإتاحة السيولة للحكومة عنـد      

  الطلب
بلد عن طريق التنويع يف     تدعيم اقتصاد ال   نفط جهاز قطر لالستثمار قطر 

 فئات أصول واستثمارات جديدة
  .http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund  :املصدر

__________ 

 .تدير اهليئة ثالثة صناديق هي صندوق أجيال املستقبل، وصندوق البنية التحتية يف نيجرييا وصندوق التثبيت )٣(
 .رول سابقاًصندوق البت )٤(
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   ٢الشكل 
  ٢٠١٣يوليه / متوز١٨توزيع صناديق الثروة السيادية حبسب القارة، يف 

  
  .http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund  :املصدر

  . سياديةالثروة للال تتوافر بيانات عن احليازات من األصول فيما يتعلق بثالثة صناديق   *  
  .ال تتوافر بيانات عن احليازات من األصول فيما يتعلق بصندوق ثروة سيادية  **  

جنبيـة حبيـث    وهناك دور آخر إجيايب لصناديق الثروة السيادية هو تراكم األصول األ            -١٧
شكل احتياطيات يف مواجهة تقلبات األسعار وتـساعد يف احلـد مـن الـدين اخلـارجي                 ت
الوضع االقتـصادي   ظل  ولذا قد تثبت فائدة صناديق الثروة السيادية يف         ). أ٢٠١٣ األونكتاد،(

إال أنه ينبغي التحذير يف هذا السياق من أن تراكم االحتياطيات ينطوي علـى              . واملايل الراهن 
ليف للفرصة الضائعة وهي تكاليف قد تكون أعلى يف بعض البلدان األفريقية منها يف بلدان               تكا

  ). ٢٠٠٢األونكتاد، (عائدات هذه األصول ال تعوض عن فوات فرص النمو احملتملة ألن أخرى 
يف الدراسات التجريبية املتعلقة بتأثري صناديق الثروة الـسيادية يف أداء           ندرة  وهناك    -١٨

 وعالوة على ذلك، ال تثبت األدبيات بوضوح قدرة هذه الصناديق على الوقاية مـن   .البلدان
املرض اهلولندي أو على عزل االقتـصادات عـن تقلبـات أسـعار الـسلع األساسـية                 

)PricewaterhouseCoopers, 2011 (   بني صـناديق الثـروة الـسيادية        اًوتبني أن هناك ارتباط 
ري يف أسعار الصرف وحتسن الشفافية، رغم عدم        واخنفاض التضخم وعدم حدوث ارتفاع كب     

ولذا ُيعتقد أن هذه الصناديق أدوات سياساتية جيدة، وخباصة يف          . ةمباشرعالقة سببية   وجود  
البلدان النامية اليت لديها قدرة استيعابية حمدودة وتدفقات مالية وافدة ضخمة ناجتة من املوارد              

يت أنشأت مؤخراً هذه الصناديق أو تعتزم القيام بذلك،         عدد البلدان ال  وهناك تزايد يف    . الطبيعية
 .)٥()Basu et al., 2013(ومنها على سبيل املثال بابوا غينيا اجلديدة، بعد اكتشاف الغاز الطبيعي 

__________ 

 ./http://www.swfinstitute.org/swfs/papua-new-guinea-swfانظر  )٥(
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أما فيما يتعلق بالبلدان اليت لديها قدرة استيعابية كافية، فإن إنشاء صناديق الثروة السيادية قد               
 .Al-Hassan et al(وكما رأى احلسن وآخرون . ، تبعاً لألسواق املاليةيكون دون احلل األمثل

، ينبغي دراسة السياق العام لالقتصاد الكلي للبلد دراسة دقيقة قبل اختاذ قرار بشأن              )(2013)
  . إنشاء صناديق ثروة سيادية

   ٣الشكل 
  عدد صناديق الثروة السيادية يف أحناء العامل حبسب تاريخ بدء النشاط 

  
  . http://www.swfinstitute.org/swfs/revenue-regulation-fund  :املصدر

  .٢٠١٢ إىل عام ٢٠١٠تشمل البيانات من عام   *

إما ادخار التدفقات   تستتبع  ة من أهنا قد     وينبع العيب الرئيسي لصناديق الثروة السيادي       -١٩
املالية ألجيال املستقبل أو التوجه إىل اخلارج الستثمار كميات كبرية من التـدفقات الـيت               

ومن املفارقات أن هـذه     . غىن عنها لتلبية االحتياجات األساسية للفقراء يف البلدان النامية         ال
 بناء قدراهتا اإلنتاجية لدعم جهودها اإلمنائية       البلدان هي يف الوقت ذاته البلدان اليت حتتاج إىل        

. املـوارد الطبيعيـة حامسـة األمهيـة       من   اصادراهتلاليت تكون فيها اإليرادات غري املتوقعة       
) الـتقين واملهـين   (البنية األساسية والتعليم    االستثمار يف   االستثمارات املنتجة، مبا يف ذلك      ف

 للتنميـة االقتـصادية    ااستثمارات ال غىن عنه   ا  ينظر إليها على نطاق واسع على أهن      والصحة  
)Gylfason, 2001; Morris et al., 2012 ( ليست فقط عناصـر أساسـية   االستثمارات وهذه
التجارة القائمة على السلع األساسية عن      أيضاً  تحقيق ودعم التنمية االقتصادية بل إهنا توسع        ل

قتصادي، وهي أمور حامسة األمهية لتحقيـق       طريق إضافة القيمة واحملتوى احمللي، والتنويع اال      
صـوهلا،  ألكيفية إدارة   تبعاً  ،   صناديق الثروة السيادية   قد حتدث و. التحول االقتصادي اهليكلي  
ملشاكل اليت أُنشئت مـن أجـل       اعلى النحو املالئم    ما مل تواجه    تأثريات اقتصادية معاكسة    

  . معاجلتها يف املقام األول
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  ى من املوارد الطبيعيةاالستفادة القصو  -ثانياً  
الريع وإدارته إدارة سليمة، يستطيع البلد املـضيف االسـتفادة          التحكم يف   خبالف    -٢٠

تحقيق أقصى زيادة ممكنة يف قدرة املوردين احملليني على إضافة          بالقصوى من موارده الطبيعية     
ـ و. نيتنمية شراكات التوريد احمللي املفيدة للطرف     بالقيمة إىل السلع واخلدمات أو       ستطيع أن  ي

وعلى حنو أكثر حتديداً يف جمال      . قوم بذلك أيضاً عن طريق أحكام أو شروط احملتوى احمللي         ي
، على  )Gibbon (2001)(جيبون  اقترح  الشراكات، املعتمد على حتليل سالسل القيمة العاملية،        

عض سبيل املثال، أن تكون هناك عمليات تدخل حمددة اهلدف عن طريق اختيار مقصود لـب              
رغم أن  و. املؤسسات احمللية وربطها بالشركات الكربى للسماح بالنفاذ إىل األسواق العاملية         

يتميز مبساندة الشركات   فإنه  لشركات األجنبية   يزيد التبعية ل  هذا االقتراح قد ُيفسر على أنه       
وترد أدناه مناقـشة    ). Gibbon, 2001(احمللية لالستفادة من اآلثار غري املباشرة على اإلنتاجية         
  . ألمثلة على خمتلف آليات تعزيز أو تنمية احملتوى احمللي

إضـافة القيمـة، واحملتـوى احمللـي     : الـسلع األساسـية والتحـول اهليكلـي      -ألف  
  االقتصادي والتنويع

روابط مع  القطاعاً معزوالً يعاين ضعف     عادة  لوحظ أن قطاع املوارد الطبيعية يكون         -٢١
مع انتعاش السلع األساسية األخري، يوصي عدد مـن التقـارير،           فوهلذا  . رىالقطاعات األخ 

توسيع وتعميق الروابط األفقيـة     لفيها تقارير األونكتاد، باستخدام اإليرادات غري املتوقعة         مبا
ويف جمال املوارد الطبيعية اليت     ). أ٢٠١٣األونكتاد،  (األخرى  القتصاد  اوالرأسية مع قطاعات    

البحوث املتعلقة بالروابط أربعة عناصر     حددت  دة االستثمار األجنيب املباشر،     ُيهيمن عليها عا  
وهذه العناصر هي ) Morris et al., 2012(رئيسية ميكنها زيادة أمهية الروابط اخللفية واألمامية 
  . امللكية، والبنية التحتية، والقدرات والسياسة العامة

  :ابط لسببني على األقل مهاوملكية الشركات عامل هام يف تنمية الرو  -٢٢
اململوكة حمليـاً أكثـر رسـوخاً يف        املستغلة للموارد   ُيعتقد أن الشركات      )أ(  

على العثور على املوردين أكثر قدرة ولذا ُيعتقد أهنا . االقتصاد املضيف من الشركات األجنبية  
  والعمالء احملليني لتنمية الروابط اخللفية واألمامية على حد سواء؛

 املرجح أن ُتنشئ بعض الشركات األجنبية روابط أكثر مقارنة بغريهـا            من  )ب(  
من الشركات بسبب الضغط الداخلي مثل الرأي العام بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات            

 Morris et al., 2012; United Nations(املتعلقة بدعم املناطق الـصناعية   االستراتيجية النظرةو

Industrial Development Organization (UNIDO), 2012.(  
وللبنية التحتية أيضاً أمهية يف تنمية الروابط ألن بعض البىن التحتيـة مثـل الطـرق                  -٢٣

والسكك احلديدية ميكن أن خيفض تكاليف املعامالت ومن مث يعزز الروابط مـع االقتـصاد          
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ميـة الـبىن    وتشتد احلاجة إىل تن   . حيسن إمكانيات إضافة القيمة   و) UNIDO, 2012(املضيف  
 يف املائـة يف     ٢٠,٨ مل يتجاوز جمموع الطرق املرصوفة نـسبة         ٢٠١٠التحتية ألنه يف عام     

  . )٦( يف املائة٥٥,٢البلدان النامية، بينما بلغ املتوسط العاملي 
. لعمالة املاهرة إلضافة القيمة   وجود ضرورة ل  وترجع أمهية القدرات والسياسات إىل        -٢٤

 وُحدد عـدد    .د حاسم األمهية للروابط اخللفية واألمامية     لوطنية حمدِّ ولذا فإن تنمية القدرات ا    
من أوجه الضعف يف القدرات مثـل اهلندسـة واإلدارة والبحـث والتطـوير الـداخلي                

)UNIDO, 2012 .(            وللتصدي ألوجه الضعف هذه، ينبغي أن تكون هناك بيئـة سياسـاتية
أيـضاً  تثمار األجنيب فحسب بل سُتحفز      فهذه البيئة السياساتية لن تكون جاذبة لالس      . مواتية

غري أنه لوحظ يف أفريقيا أن مقرري السياسات . تنمية الروابط عن طريق تنمية القدرات احمللية
تشجيع الروابط عـن طريـق تنميـة        بيهتمون غالباً جبذب االستثمار األجنيب املباشر وليس        

البلدان ) أ٢٠١٣(ألونكتاد   ويف مواجهة ذلك، حث ا     .)٢٠٠٥األونكتاد،  (الشركات احمللية   
النامية املعتمدة على السلع األساسية بصورة خاصة على تنويع اقتصاداهتا عن طريق إضـافة              

وأوضحت البحوث احلديثة أن ذلك ال يتعارض مـع جـذب االسـتثمار             . القيمة والتنويع 
ألجـنيب   من جذب االستثمار ا    ، مثل شيلي  ،فعلى سبيل املثال، متكنت بلدان    . األجنيب املباشر 

بنجاح مع احلفاظ على ملكية الشركات الوطنية الرئيسية وهتيئة البيئة املواتية للشركات احمللية             
)Korinek, 2013; Sigam and Garcia, 2012 .(  

واستخدم عدد من البلدان الغنية باملوارد الطبيعية آليات خمتلفة لتنمية وتعميق الروابط            -٢٥
  :  اآلليات مفاهيم مثل ما يليوتشمل هذه. اقتصاداهتا احملليةب

التكتالت بني احلكومات والشركات عن طريق الشراكات والروابط        رعاية    )أ(  
) قطاعا الذهب واألملنيوم  (القطاعية يف االقتصاد الوطين، وعلى سبيل املثال يف جنوب أفريقيا           

  ؛ )مشروع موزال لصهر األملنيوم(وموزامبيق 
 وداخل القطاع الواحد، والتفاعل، والـربط       تعزيز الروابط بني القطاعات     )ب(  

الشبكي وتطوير التحالفات االستراتيجية على مستوى الشركة، وأبرز مثال على ذلك هـو             
وهتدف اجملموعة األوىل من الربامج     .  البائعني يف ماليزيا   تطويربرامج الروابط الصناعية وبرامج     

ىل مشاريع صناعية قادرة على املنافـسة       إىل تطوير املشاريع احمللية الصغرية ومتوسطة احلجم إ       
وموردة لألجزاء واملكونات وما يتصل هبا من خدمات لشركات التعدين عرب الوطنية عـن              
طريق سياسات مثل منح مركز الرائد للشركات عرب الوطنيـة واحلـوافز الـضريبية مثـل                

البـائعني   تطـوير أما برامج   ). ٢٠١١األونكتاد،  (اإلعفاءات الضريبية، ضمن أمور أخرى      
املتوسطة احلجم كمشاريع ُيعتمد عليهـا يف تـصنيع         وفتهدف إىل تنشيط املشاريع الصغرية      

الـصناعات  ووتوريد األجزاء واملكونات الصناعية اليت حتتاج إليها الشركات عرب الوطنيـة            
  . راسخة مستعدة للمشاركةشركات الكبرية عن طريق إنشاء 

__________ 

)٦( World Development Indicators, online database, accessed 24 December 2013. 
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ومة دور حاسم األمهية، مثالً يف اإلسراع يف        ويف مجيع هذه السياسات يكون للحك       -٢٦
ومـن املهـم أن   ). ٢٠١١األونكتاد، (العملية وإن كانت التكتالت قد تنشأ بشكل تلقائي        

تعمل احلكومة مع القطاع اخلاص على تدعيم التكتالت الراسخة والناشئة واالعتماد عليهـا             
  . بدالً من حماولة إنشاء تكتالت جديدة

حلامسة األمهية لنجاح مجيع هذه الربامج وجود بيئة اقتـصاد كلـي            وتشمل الشروط ا    -٢٧
ومن املهم أيضاً اعتماد هنـج      . مستقرة، وبنية حتتية جيدة، وقوة عاملة ماهرة وقدرة تكنولوجية        

يف يقوم على تعدد أصحاب املصلحة يف وضع استراتيجيات وسياسات احملتوى احمللي اليت تندمج  
ومن املهم بنفس الدرجة أال تتعارض هذه السياسات مـع          . املضيفةسياسات التنمية يف البلدان     

وال يوجد منوذج واحد مناسب  . االلتزامات اليت قدمتها البلدان يف االتفاقات الدولية ذات الصلة        
إىل اسـتناداً   للجميع فيما يتعلق باحملتوى احمللي؛ ولذا فمن األفضل للبلدان وضع استراتيجيات            

أن باستطاعة شركات القطاع االستخراجي اململوكة للدولة أن تلعـب          ورغم  . ظروفها احملددة 
  . دواء جلميع األمراضدوراً حاسم األمهية يف حفز املشاركة احمللية يف الصناعة، فإهنا ليست 

  خلق فرص العمل: السلع األساسية واالقتصاد احمللي  -باء  
 االقتـصاد احمللـي     اعاتسائر قط روابط بني قطاع املوارد الطبيعية و     الاعترب ضعف     -٢٨

وعالوة على ذلك، يرى بعـض      . بصورة عامة السبب الرئيسي لعدم خلق فرص عمل كافية        
الباحثني أن ملكية الشركات القائمة باستغالل املوارد الطبيعية واستراتيجياهتا حمددات حامسة           

 فعلى سبيل املثال، قررت شـيلي جـذب املـستثمرين         . األمهية أيضاً يف خلق فرص العمل     
) Bova (2009)(ويؤكد بوفا   . األجانب مع االحتفاظ مبلكية شركة التعدين الوطنية كودلكو       

وطنيـة  ( التصدير بإتاحته مصادر متنوعة  إيراداتأن هذا األمر كان عنصراً حاسم األمهية يف         
 Sigam and(وعلى نفس املنوال، الحظ سـيغام وغارسـيا   . يف شيليات درايلإل) وأجنبية

Garcia (2012)( يف املتوسط يف امليزانية الوطنية      ١٣,٥ن كودلكو، خبالف مسامهتها بنسبة      أ 
 عن طريق االستعانة باملصادر اخلارجية، كانت مفيـدة أيـضاً يف            ٢٠١٠-١٩٩٠يف الفترة   

وهذه . تعزيز الروابط وخلق الطلب على مقدمي اخلدمات احملليني وتدريب املهنيني الوطنيني          
فقـد  . الذي دّعم هذه املالحظة بالوقائع    ) Korinek (2013)(نيك  املالحظة يؤيدها أيضاً كوري   

زيـد  يف قطـاع التعـدين ت     نسبة العمال املتعاقدين إىل جمموع القوى العاملة        "أشار إىل أن    
ـ وباإلضافة إىل ذلك، حتول البلد من مستورد صاف         ".  يف املائة يف شيلي    ٦٠ على دمات خل

ات من القرن املاضـي إىل االكتفـاء        يات والتسعين يانيناهلندسة التعدينية يف الفترة ما بني الثم      
وقد حتقق ذلك بصورة رئيسية عن طريق تدريب ) Korinek, 2013(الذايت يف هذه اخلدمات 
  . املهندسني من أبناء شيلي

 ،وميكن متييز ثالثة أنواع رئيسية من االستراتيجيات املتعلقة باملستثمرين األجانـب            -٢٩
اعية للسوق، واالستراتيجيات الساعية للمـوارد واالسـتراتيجيات        االستراتيجيات الس : هي

وهتدف االستراتيجية األوىل الساعية للـسوق إىل       ). ب٢٠٠٦األونكتاد،  (الساعية للكفاءة   
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وهلذا فهي تستلزم دمج الـشركات عـرب   . جين أرباح كبرية من إمكانيات منو السوق احمللية 
 وهذا الدمج يؤدي إىل خلق فرص عمـل كـبرية           الوطنية يف النظام السوقي للبلد املضيف؛     

 أمـا االسـتراتيجيتان   .)Markusen and Zhang, 1999(بسبب الروابط اخللفيـة واألماميـة   
 فإهنما أكثـر    ، ومها االستراتيجية الساعية للموارد واالستراتيجية الساعية للكفاءة       ،األخريان

ملباشر مقارنة باالستراتيجيات الساعية    توجهاً حنو التصدير واعتماداً على االستثمار األجنيب ا       
وهلذا السبب فـإن األثـر اإلمجـايل        . للسوق، لذا ال ُيتوقع دعمهما للعمالة بشكل مستمر       

  . لالستثمار األجنيب املباشر يف العمالة أثر ملتبس
وتبدو امللكية وعوامل أخرى مثل أهداف املستثمرين األجانب ودرجة الروابط مـع              -٣٠

) Morris et al. (2012)(واعترب موريس وآخرون    .  مهمة يف خلق فرص العمل     االقتصاد احمللي 
وتشمل إضافة القيمة هذه . درجات الروابط مع قطاع التعدين حمددات أساسية إلضافة القيمة

وتقيس الدرجة األوىل للروابط نطـاق املـستلزمات        . خلق فرص العمل يف االقتصاد احمللي     
وال ُيتوقع أن يعزز هذا النوع من الروابط العمالة على حنـو            . قبل االستخراج وبعده  الالزمة  

مستمر مبا أنه ميكن استرياد املدخالت الالزمة وهو ما يضيف قيمة حمـدودة يف االقتـصاد                
إضافة قيمة أكرب على املـستوى احمللـي   بوتقيس الدرجة الثانية عمق الروابط وترتبط    . احمللي

  . وهي أفضل كثرياً التساع الروابط

  ؟ املتجددة يف املستقبلأنواع الطاقةدور ما   -مجي  
إن املوارد الطبيعية عناصر ال غىن عنها يف حياتنا العصرية، وتساهم السلع األساسية               -٣١

ويتوقع ). Weitzman, 1999; Mideksa, 2013(بصورة عامة مسامهة كبرية يف االقتصاد العاملي 
 يف املائة مـن     ١إىل خسارة تعادل     )٧( سلعة أساسية  ١٤نفاد  يؤدي  أن  ) ١٩٩٩(مان  سفايت

 يف املائة يف الناتج احمللـي اإلمجـايل علـى           ١االستهالك املتوسط سنوياً، أي اخنفاض بنسبة       
 Mideksa(أما على املستوى القطري ويف تاريخ أحدث، فيـشري ميدكـسا   . مستوى العامل

 يف  ٢٠تناهز  نسبة  "ع  ات القرن املاضي يف النرويج، ترج     يإىل أنه منذ منتصف سبعين    ) (2013)
املائة من الزيادة السنوية يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل إىل املوارد البترولية               

غري أن استخراج   ". مثل النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي ومكثفات الغاز الطبيعي         
االحتياطيات احلاليـة   نفاذ  توقع   ويُ ، بالتلوث يقترنان على حنو متزايد   هذه املوارد واستغالهلا    

فعلى سبيل املثال، تشري منظمة البلـدان       . لبعض السلع األساسية على األقل مثل النفط اخلام       
، ٢٠١١عدالت إنتاجه يف عـام      مباملصدرة للنفط إىل أنه إذا ما استمر استخراج النفط اخلام           

  . )٨( أعوام تقريبا١٠٩ًستجف االحتياطيات يف غضون 
__________ 

النفط اخلام والغاز الطبيعي والفحم الصلد والفحم البين والبوكسايت والنحاس وركاز احلديد والرصـاص               )٧(
 . ت والقصدير والزنك والذهب والفضةوالنيكل والفوسفا

ــر  )٨(  أو http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/180.htm (accessed 15 August 2013)انظ
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/179.htm (accessed 29 September 2013). 



TD/B/C.I/MEM.2/26 

GE.14-50092 16 

االحتياطيات، جيري تنفيذ مبادرات للبحث      نفاد تزايد التلوث واحتماالت     يف ضوء   -٣٢
ولعل أبرز املبادرات وأكثرها مشوالً مبادرة الطاقة املستدامة . لطاقة املتجددةلعن مصادر بديلة 

 ضـمان   ،فأوالً: هذه املبادرة ثالثية األهداف   و. ، بقيادة األمني العام لألمم املتحدة     )٩(للجميع
 ؛ مضاعفة املعدل العاملي لتحسني كفـاءة الطاقـة        ،؛ وثانياً احلديثةيع إىل الطاقة    وصول اجلم 

وتستند هذه األهـداف إىل     .  مضاعفة حصة الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة اإلمجايل        ،وثالثاً
وكـان مـصدر    . التقدم الذي أحرزه حىت اآلن العديد من البلدان، مبا فيها الربازيل والصني           

 يف ٥٠ من احلصول على حنو ٢٠٠٩أن الربازيل قد متكنت يف عام  هو املبادرةاإلهلام يف هذه    
  . )١٠()ب٢٠١٣األونكتاد، (املائة من إمدادات الطاقة األولية من مصادر متجددة 

عرض الطاقة املتجددة، مبا فيها الكهرباء      زاد   ٢٠١١ و ٢٠٠٨ويف الفترة بني عامي       -٣٣
 يف العرض اإلمجايل للطاقة األولية مستقرة نـسبياً         املائية، زيادة مستمرة، وإن ظلت حصتها     

 BP Statistical Review ofووفقاً ملنـشور  ). ٥ و٤انظر الشكلني ( يف املائة تقريباً ١٣ عند

World Energy 2013 ، يف املائة ٨,٢سامهت الطاقة املتجددة، مبا فيها الكهرباء املائية، بنسبة 
 يف املائـة يف  ٨,٦ قبـل أن ترتفـع إىل     ٢٠١١ة يف عام    من االستهالك العاملي للطاقة األولي    

  .  على مدى الفترة ذاهتا٢٠١٢ عام
  ٤الشكل 

  ٢٠٠٨مزيج العرض العاملي للطاقة، 

  
 Key World Energy Statisticsجتميع لبيانات مستمدة مـن خمتلـف إصـدارات منـشور       :املصدر

  . ة للطاقة الوكالة الدولي،)٢٠١٤- ٢٠٠٩(
__________ 

 .www.sustainableenergyforall.org (accessed 16 August 2013)انظر  )٩(
 . ٢٠١٢يتضمن منشور األونكتاد هذا أيضاً حتليالً أكثر تفصيالً بشأن تطور الطاقة املتجددة يف عام  )١٠(

 

  طاقة متجددة غري مائية
  املائة يف١١

 فحم
  يف املائة٢٧

 نفط
  يف املائة٣٣

غاز طبيعي
  يف املائة٢١

طاقة نووية
  يف املائة٦

طاقة مائية
  يف املائة٢

 طاقة متجددة غري مائية فحم نفط غاز طبيعي طاقة نووية طاقة مائية
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  ٥الشكل 
  ٢٠١١مزيج العرض العاملي للطاقة، 

  
 Key World Energy Statisticsجتميع لبيانات مستمدة من خمتلـف إصـدارات منـشور      :املصدر

  .، الوكالة الدولية للطاقة)٢٠١٤- ٢٠٠٩(

لف على األرجـح    سيخت) ٥ و ٤انظر الشكلني   (كان مزيج العرض العاملي للطاقة      و  -٣٤
وخباصـة يف الواليـات املتحـدة يف      (كانت الزيادة األخرية يف استخدام الغاز الطفلـي          لو

والغاز الطفلي غاز غري تقليدي ألن إنتاجه ُيعترب أكثـر     . قد أُدرجت ) ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة
ج فإنتـا ). ٢٠١٢الوكالة الدولية للطاقة،    (صعوبة وتكلفة من إنتاج الغاز الطبيعي التقليدي        

يتطلـب  الذي    مثل احلقن بأمحاض قوية والتكسري اهليدروليكي      الغاز الطفلي يتطلب تقنيات   
صخر احمليط املستهدف الذي يكون الغاز حمتجزاً فيـه         الضخ سائل بضغط عال يف بئر مث يف         

وقد أثارت تقنيات اإلنتاج غري العادية واملختلفة هذه قلقاً         ). ٢٠١٢الوكالة الدولية للطاقة،    (
  . البيئةيف تأثريات الغاز الطفلي بشأن 
وبينما يرتفـع إنتاجـه يف   . ويوجد انقسام كبري بشأن التأثريات البيئية للغاز الطفلي         -٣٥

الواليات املتحدة، منعت بعض البلدان األوروبية مثل فرنسا وبلغاريـا التقنيـات الالزمـة              
رتبة على إنتـاج الغـاز      وال تزال بلدان أخرى تبحث تكاليف الفرصة الضائعة املت        . إلنتاجه
  . وتقوم أفريقيا حالياً ببحث تكاليف وفوائد هذا األمر. الطفلي

  ةطاقة متجددة غري مائي
  يف املائة١١

 فحم
  يف املائة٢٩

 نفط
  يف املائة٣٢

غاز طبيعي
  يف املائة٢١

طاقة نووية
  يف املائة٥

طاقة مائية
  يف املائة٢

 طاقة متجددة غري مائية فحم نفط غاز طبيعي طاقة نووية طاقة مائية
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  املالحظات اخلتامية  -ثالثاً  
تزخر األدبيات باألمثلة اليت توضح أن عدداً من االقتصادات ذات الدخل املنخفض              -٣٦

يق التحول اهليكلي، املعتمدة على السلع األساسية ظلت فقرية، أو مل حترز تقدماً كبرياً عن طر         
ومل تتمكن سوى حفنة من هذه البلـدان،        . على الرغم مما تنعم به من موارد طبيعية ضخمة        

 من االنتقال من االعتماد على التجارة يف استغالل املوارد          ،ومنها ماليزيا وإندونيسيا والربازيل   
بلـدان األخـرى    ويف العقد املاضي، حاول عدد مـن ال       . الطبيعية إىل اقتصادات أكثر تنوعاً    

بـاللجوء أحيانـاً إىل ترتيبـات     ،  املعتمدة على السلع األساسية حماكاة حاالت النجاح هذه       
 حالياً تنفيذ استراتيجيات مثـل بـرامج الـروابط          املألوفومن  . التعاون بني بلدان اجلنوب   

احمللي  حتت عنوان عام هو تنمية احملتوى        ،الصناعية، وبرامج تطوير البائعني، ورعاية التكتالت     
ويف حاالت أخرى، أُنشئت صـناديق الثـروة        . واستراتيجيات إضافة القيمة واإلبقاء عليها    

غـري أن هـذه الـسياسات أو        . السيادية كوسيلة لتجنب متالزمـة املـرض اهلولنـدي        
فكفاءهتا تتوقف  . جلميع األمراض دواًء  يف حد ذاهتا    االستراتيجيات، كما سلف حبثه، ليست      

يف البداية مثل مستوى املهارات، والقدرات التكنولوجيـة، ووجـود          على الظروف السائدة    
  . قطاع خاص قوي، واألهم من ذلك وجود بيئة سياساتية مواتية

مسامهة املـوارد   ضمان  ومع سعي البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية إىل            -٣٧
وعليه، سيتعني علـى    . ئيسيةالطبيعية يف التنمية بشكل إجيايب أكرب، حيتل دور الطاقة مكانة ر          

هذه البلدان االهتمام بالشواغل الناشئة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة وما يرتبط هبا من تغري              
ومع ذلـك ظـل   . للمناخ، وباحلاجة إىل استخدام الطاقة النظيفة بدالً من الوقود األحفوري    

نوات الثالث أو األربـع     نصيب الطاقة املتجددة من مزيج عرض الطاقة اإلمجايل ثابتاً يف الس          
املاضية، على الرغم من اجلهود املبذولة يف معظم البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية لزيادة              

واسُتخدمت جمموعة متنوعة من اخليارات السياساتية لبلوغ هذا اهلدف         . نصيب هذه الطاقة  
  . مبا يف ذلك احلوافز الضريبية واملالية ونظام احلصص

د الفعل الناشئ ضد استخدام الوقود األحيائي بسبب تـأثريه املتـصور يف             غري أن ر    -٣٨
األمن الغذائي، يوحي بأن على مقرري السياسات أن يبحثوا مبزيد من الدقـة الـصلة بـني      
أهداف سياسات الطاقة واألهداف اإلمنائية األخرى وخباصة األهداف االجتماعية والبيئيـة           

  . )١١()٢٠١٠األونكتاد، (

__________ 

لالطالع على مناقشة مفصلة هلذه السياسات وتأثريات الطاقة املتجددة فيما يتعلق بأمن الطاقـة واألمـن                 )١١(
 . TD/B/C.1/MEM.2/8الغذائي، انظر 
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