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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلسلع األساسية والتنميةاجتماع 
 الدورة التاسعة

 2017تشرين األول/أكتوبر  13-12جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 االعتماد على السلع األساسية وأهداف التنمية املستدامة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
يف غضوووووس التوووونواش ا مووووي عشوووور  الوووول اوووويت أ ديفووووا ع وووو  الب ووووداس   يوووو  أ وووودا   

أل ودا ، ا وو   وذ  التنمية املتتدامة، ايضط ع قطاع الت ع األاااوية بودوح ويووي يف تيتو  ب
 طوووواع التوووو ع تووووتدامة لوخاصووووة يف الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية  دووووا  اح  امل

الباووومة  نفتووم موون تغووذي النموووو ادقتاووا ي ال ووامليف مووع ا ووود يف الوقووت األاااووية كمهنا ووا أس
عموال  وة وتطووير األلوة الئ البيئية لألنشطة البشرية، واتهنوس هلا أمهية ابلغوة يف توود  دورل ال ما
قطوواع  وء ا  اح  يفاحاوواش اووالتجاحيووة ودة   ريوورا اش املاليووة ال امووة  ويف امل ابووم، دوو س ااووتمراح م

ح البيئوويف، ق التوود و اااووية نهنوون أس ياوو  حتق موون   يوو  أ وودا  التنميووة املتووتدامة بتووبالتوو ع األ
 اعواش املتو ،ة،، والنز ونزوح التوهناس، وعودا املتواوا  ادقتاوا ية وادجتماعيوة الوذي يوز ا  اووءا  
 قطوواع التوو ع لتنميووة يفوالتفوورا الضووريل والفتووا   وتنوواقذ  ووذ  املووذكر  ال ئقوواش امل  وود  بووأ ا

لغوذا يف وأمون اابألمون  ية وأ ودا  التنميوة املتوتدامة، وخاصوة األ ودا  والغواةش املت   وةاألااا
 ة الطاقة، ورضادة ال يمة ل ت ع األاااية، و تأ ر اح  املواح  الطبي ي
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 مقدمة -أوالا  
 193، اعتموودش الوودول األعضوواء يف األمووم املت،وود  وعوود  ا 2015يف أي ول/اووبتم   -1

التنميوووووة املتوووووتدامة الووووول يت وووووأ أس تتة ووووود  وووووا ايااووووواش التنميوووووة ع ووووو  مووووود   ولوووووة أ ووووودا  
 خطوووة ال موووم األكثووور  وووود   2030  ومتثوووم خطوووة التنميوووة املتوووتدامة ل ووواا 2030-2015 الفووة 

ال ووواإل لا موووام ادجتمووواعيف واداوووتدامة البيئيوووة والتنميوووة ادقتاوووا ية  واووويتط ق   يووو   وووذ   يف
وقة مووون ةويوووة الت ووواوس والتضوووادر ديموووا بوووأ ا هنومووواش وا تموووع األ ووودا  بوووذل جفوووو  غووو  متوووب

 املدين وال طاع ا ال وا تم اش احمل ية 
يف غضووووس التوووونواش ا مووووي عشوووور  الوووول اووويت أ ديفووووا ع وووو  الب ووووداس   يوووو  أ وووودا  و  -2

يف  التنمية املتتدامة، ايضط ع قطاع الت ع األاااية بدوح ويوي يف تيت  ب و   ذ  األ دا 
دووووا  اح  املتووووتدامة ل طوووواع التوووو ع األاااووووية   الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية

كمهنا ووووا أس تغووووذي النمووووو ادقتاووووا ي ال ووووامليف مووووع ا وووود يف الوقووووت نفتووووم موووون الباوووومة البيئيووووة 
  وي تووو  ا ووود مووون انب وووافش غووواداش الدديئوووة املرتبطوووة كنتوووام التووو ع األاااوووية لألنشوووطة البشووورية

ابلنتبة ل تخفيف من آفح تغ  املناخ  وايدعم  توأ رمهنانيوة ا اوول ع و   خدامفا  اما  واات
الغووذاء والطاقووة ا فووو  الراميووة ر  ا وود موون ا وووع والف وور مووع ال يوواا يف الوقووت  اتووم بووزة   الردووا   

يف ت زيوز  ضوا  ويف الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية، اتتتم  ذ  الت ع أبمهية ابلغة أي
تود  درل ال مالة الئ  ة وتطوير األعمال التجاحية ودة   ريورا اش التنمية ادقتاا ية من خئل 

 املالية ال امة وتنمية اهلياكم األاااية 
ويف امل ابوووم، دووو س ااوووتمراح ماحاووواش اووووء ا  اح  يف قطووواع التووو ع األاااوووية نهنووون أس  -3

توووتدامة بتوووبق التووود وح البيئووويف، ونوووزوح التوووهناس، وعووودا ياووو  حتق مووون   يووو  أ ووودا  التنميوووة امل
، والنزاعوووواش املتوووو ،ة، والتفوووورا الضووووريل املتوووواوا  ادقتاووووا ية وادجتماعيووووة الووووذي يووووز ا  اوووووءا  

والفتووا   واب ضووادة ر   لوو ، دوو س ضوو ف النتووا م يف سووال ا وود موون ااووتخداا ماووا ح الطاقووة 
ا فووو  املبذولووة لت زيووز األموون الغووذا يف والتهنيووف مووع تغوو  ع وو   ابلغووا   امل و حتثووة نهنوون أس يووة   ثوو ا  

املنوووواخ يف الب ووووداس الناميووووة  وابملثووووم، دوووو س ا خفووووا  يف التوديووووع املئ ووووم ل غووووذاء وغوووو   موووون التوووو ع 
األاااية مثم الطاقة ديما بأ الب داس و اخم كم منفا ايج م من الا ق ال ضواء ع و  ا ووع 

 أ دا  التنمية املتتدامة   ، وتبما تدعو رليم2030حب ول عاا 
وابلتووواف، دووو س التفووواعئش بووووأ التطووووحاش يف قطووواع التوووو ع األاااوووية وأ ووودا  التنميووووة  -4

 املتووتدامة مت وود   وم  وود   دفوويف تنطوووي ع وو  عم يووة  يناميووة لت،ووول ا تم وواش،  ووا يوجوود درصووا  
 ع األاااوية، موع ا فوا  لبناء اقتاا اش متتدامة ومبتهنر  يف الب وداس الناميوة امل تمود  ع و  التو

يف الوقوووت نفتوووم ع ووو  قاعووود  املوووواح  الطبي يوووة والبيئوووة لألجيوووال امل ب وووة  وي ووود  توووأ ر اح  قطووواع 
التوووو ع األاااووووية أووووود األولوووووةش الر يتووووية يف اووووبيم   يوووو  أ وووودا  التنميووووة املتووووتدامة املبينووووة 

ةش التاليووووووة موضووووووع   وت توووووو  األ وووووودا  والغووووووا2030رطوووووواح خطووووووة التنميووووووة املتووووووتدامة ل وووووواا  يف
 ، 1-7م، و-2ا، و-2أ، و-2خووووال( اأم األموووون الغووووذا يف وأموووون الطاقووووة االغوووواةش  ا تموووواا
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؛ امم  تووأ ر اح  املوووواح  م2اام-9؛ اام رضووادة ال يمووة ر  التوو ع األاااوووية االغايووة م1اام-7و
  م3ام15و 14و 12وااتخداا ماا ح الطاقة املتجد   ااأل دا   املواح الطبي ية بزة   كفاء  

وتنوواقذ  ووذ  املوووذكر  التفوواعئش بوووأ ادعتمووا  ع ووو  التوو ع األاااوووية و  يوو  أ ووودا   -5
دةش املرتبطووة رل والت،ووالتنميووة املتووتدامة يف ثئثووة أجووزاء  دي، ووم الفاووم الثوواين موون املووذكر  الفوو

 ت،ودةش احملود  لثالو  الاا  التنمية املتوتدامة  ودود  الفاوم بودر  املواح  الطبي ية يف ضوء أ د
ة   درصوفا يف د مون أجوم  الل  تام الب داس النامية امل تمد  ع و  التو ع األاااوية ر  مواجفتفوا

لووول نهنووون ايااووواتية   يووو  أ ووودا  التنميوووة املتوووتدامة  وي وووةح الفاوووم الرابوووع ب ووو  ا يووواحاش الت
أ ووودا   جوووم   يووو أ  ع ووو  التووو ع األاااوووية أس تناووور يف اعتما  وووا مووون ل ب وووداس الناميوووة امل تمووود

 التنمية املتتدامة 

 وفرة املوارد الطبيعية: الفرص والتحدايت -اثنياا  
 توفري الفرص من اإلدارة اجليدة للسلع األساسية  -ألف 

تمود  ت د ريورا اش الاوا حاش مون التو ع األاااوية ضوروحية ل ود  مون الب وداس الناميوة امل  -6
  د  وو  الوورغم موون ت  ووق أاوو اح التوو ع األاااووية وآفح ووا غوو  املؤكوود  ع وو  م4اع وو   ووذ  التوو ع

التنمية، د د أثبتت  ذ  الت ع أ ا ن موة لبضو ة ب وداس يوداح ديفوا قطواع التو ع األاااوية بشوهنم 
  وع   ابيم املثال، متهننت  ي يف، و ويف أكو  ماودحي م5املتامهتفا اهلامة يف التنمية جيد، نارا  

__________ 

دة   أ( "-2املتوووووا م التاليوووووة يف  وووووذا ا اوووووول( الغايوووووة  2030 ووووود  خطوووووة عموووووم التنميوووووة املتوووووتدامة ل ووووواا  م1ا
خودماش و لب،وث الزحاعية ية، ويف ااداتثماح،  ا يف  ل  عن طري  الت اوس الدوف امل ز د، يف البىن الت،تية الريف

 ل ووودح  ا نتاجيوووةاجوووم ت زيوووز أنوووو  ا ينووواش ا يوانيوووة والنباتيوووة مووون ا ح وووا  الزحاعووويف، ويف تطووووير التهننولوجيوووا وب
ال يووو  املفروضووة ع وو  التجوواح   منووعا( "-2"؛ الغايووة الزحاعيووة يف الب ووداس الناميووة، ود اوويما يف أقووم الب ووداس  وووا  

 وهنال رعواةش ع أوادي  ميووتا،يح التشو اش يف األاوا  الزحاعية ال املية،  ا يف  لو  عون طريو  ا لغواء املو
 م(-2"؛ الغايوة  ا يوةلدوووة ا التهن يوف جولوة  الاا حاش الزحاعية، ومجيع تداب  التادير  اش األثر املماثم، ود وا  

 و  امل  ومواش   ا اوول عومشوت ااا وتيتوالغذا يوة اعتما  تداب  لضماس ائمة أ اء أاوا  الت ع األاااية "
 ود مون اعد  ع و  ا لو  عون ادوتياطيواش مون األغذيوة، و لو  ل متوعن األاوا  يف الوقت املنااق،  وا يف 

قوة ا ديثوة املوثوقوة ضماس واول ا ميوع بتهن فوة ميتووح  ع و  خودماش الطا( "1-7"؛ الغاية  د  ت  ق أا اح ا
يوووا مووون أجوووم ت ووود  تواووويع نطوووا  البوووىن الت،تيوووة و توووأ متوووتو  التهننولوجا( "-7"؛ الغايوووة 2030حب وووول عووواا 
لاوغ   اوالودول ا زحيوة  داس  ووا  اقة ا ديثوة واملتوتدامة ل جميوع يف الب وداس الناميوة، ويفاصوة يف أقوم الب وخدماش الط

 " 2030عاا  د ، حب ولوالنامية والب داس النامية غ  التاو ية، ود ا ل امم الدعم ا اصة بهنم منفا ع   

والب،وو  وادبتهنوواح يف الب ووداس الناميووة،  ووا يف  لوو   عووم تطوووير التهننولوجيووا احمل يووة ا( "-9، الغايووة 9اهلوود   م2ا
ااووية بووأ  توو ع األاطريوو  كفالووة وجووو  بيئووة مؤاتيووة موون ويوو  التيااوواش ل تنويووع الاووناعيف ورضووادة قيمووة ل عوون

  " أموح أخر 

وفو  احمليطواش والب،واح واملوواح  ( "14"؛ واهلود  ضماس وجو  أ اط ااوتفئ  ورنتوام متوتدامة( "12اهلد   م3ا
ة الوونام ا يهنولوجيووة محايوو( "15"؛ واهلوود  ،ريووة وااووتخدامفا ع وو  دووو متووتداا لت، يوو  التنميووة املتووتدامةالب

،ووة التاوو،ر، اا، ومهنادال يووة وترميمفووا وت زيووز ااووتخدامفا ع وو  دووو متووتداا، ور اح  الغوواابش ع وو  دووو متووتد
  " ووقف تد وح األحاضيف وعهني متاح ، ووقف د داس التنوع البيولوجيف

 UNCTAD, 2015, State of Commodity Dependence 2014. UNCTAD/SUC/2014/7. Geneva and م4ا

New York  
 Extractive Industries Transparency Initiative, 2016, 2016 Progress Report. From Reports to م5ا

Results. Oslo  
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الن،ووايف يف ال وواإل، موون ااووتخداا ثرواووا امل دنيووة لتنويووع اقتاووا  ا احمل وويف، ر  ووود مووا، موون خووئل 
تطوووير الووروابال الئو ووة لئاووتخرام  وكوواس  لوو  نتيجووة لتيااوواش عووزدش ايئووة بيئووة مواتيووة قويووة 

م املم وكوووة Codelco  ومووون خوووئل  وووركة كو حتلهنوووو اوت ووواوس ةجوووح بوووأ ال طووواعأ ال ووواا وا وووال
ل دولة، و يف أك   ركة يف ال اإل داتخرام الن،ايف، ت وزدش مشواحكة أصو،اا املاو ،ة احمل يوأ 
يف ا تووو ة ال يموووة ا اصوووة ابلن،وووايف  و خ وووت  وووركاش خاصوووة أخووور  ت موووم يف سوووال ااوووتخرام 

ة  واوواعد  لوو  ع وو  رتووا  اقتاووا  الن،ووايف يف  ووراكاش مووع كو حتلهنووو لوودعم  ووبهنة املوووح ين احمل يوو
حم وويف نشووال  اخووم قطوواع الن،ووايف وخاحجووم ع وو  التووواء  ونتيجووة لووذل ،  ،ووت  ووي يف يف تنويووع 

 صا حااا من املنتجاش الن،ااية وغ  الن،ااية 
وابملثووم، تتوواعد صووناعة دووول الاوووة يف األحجنتووأ وال اديووم  ووذين الب وودين ع وو   تووأ  -7

تاووووا ي، حغوووم أس األثووور البيئوووويف هلوووذ  الاوووناعة قوووود أفح ب ووو  ا وووودل  أ ا فموووا ادجتمووواعيف وادق
دالاوة الل عزد ا احتفاع نتل يف األا اح، تتا م ب دح كب  يف النمو ادقتاا ي، ويو  تودح 
دوا   جتاحية وع   متتو  املالية ال اموة  وااوتخدمت ال اديوم املهنااوق غو  املتوق وة مون قطواع 

ند ر  قطاع األعمال التجاحية الزحاعية املوجفة دو التادير من أجوم دول الاوة لوضع  م يتت
  وقوود م6ات زيووز املزيوود موون ا  مووام ل ف ووراء والضوو فاء، موون خووئل بوورامم ا مايووة ادجتماعيووة مووثئ  

تراجووع  وواح  ووذا الوونفم بشوود  مووع تراجووع أاوو اح دووول الاوووة، ولهننووم يوو د الهنيفيووة الوول نهنوون  ووا 
 تدعم التنمية الشام ة ل جميع لت  ة أاااية أس 

ويف ب   ا ادش، متهننوت ب وداس ةميوة م تمود  ع و  التو ع األاااوية مون ا دوئش مون  -8
دووا ادعتمووا  ع وو   ووذ  التوو ع، ويوو  ق  ووت موون ت رضووفا ل ت  بوواش املفاجئووة يف األاوووا  الدوليووة 

ال، نوعوت كواوتاحيهنا مون ل ت ع األاااية ومفدش الطري  أماا التنمية املتتدامة  وع و  اوبيم املثو
  ونتيجوة اقتاا  ا، من التخاص يف النب واملود ر  مشاحيع صناعية وكوذل  خودماش أكثور ت ودما  

موون دووة  الثمانينيوواش، حغووم أس أاوو اح املووود  لووذل ،  توونت  ووروطفا ل تبووا ل التجوواحي بشوود  اعتبوواحا  
ب ا وداش التاودير، موع تراجوع والنب ظ ت مت  بة  وظم النموو ادقتاوا ي لهنواوتاحيهنا مورتبال ب وو  

باووا حااا موون التوو ع األاااووية  و   ووت  ووذ  النتووا م ابلدحجووة األو  موون خووئل  احتباطووم توودحتيا  
  ويووو د  لوووو   وح م7االتيااووواش ال اموووة الووول آثووورش اداوووتثماحاش املوجفوووة دوووو التنووووع ادقتاوووا ي

 ر  ن مة التياااش ال امة الل نهنن أس  ول "ل نة الت ع األاااية" 

لوا اح  املتوتدامة ل تو ع األاااوية أس  وديما يتجواود  وو رمجواف النواتم احمل ويف، نهنون أيضوا   -9
  م8اتتفم يف ادبتهناحاش ويف الت،وول ادقتاوا ي اهليهن ويف الوئدا لت، يو  أ ودا  التنميوة املتوتدامة

جيووة، وادبتهنوواح، ونهنوون   يوو   لوو  موون خووئل رجووراءاش ايااوواتية ح يتووية تتووتفد   تووأ ا نتا
ودوووتح أاووووا  جديووود  ل اوووا حاش  وابلتووواف، دووو س دة   كفووواء  املوووواح   تووون مووون رنتاجيوووة حأيف املوووال 

 جديد  لت، يو  ال يموة وم ا وة ال ضواة البيئيوة  ونهنون أيضوا   وال مالة، وتتيح يف الوقت نفتم ابئ  

__________ 

 ، ت رير م بم 2017ل اا عن الت ع األاااية والتنمية  األونهنتا ت رير  م6ا

 GFC Ferreira, PAG Fuentes and JPC Ferreira, 2017, The successes and shortcoming of Costa Rica م7ا

exports diversification policies. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

Working Paper, Rome   اوحقة عمم م ب ةم 

 Organization for Economic Cooperation and Development, 2011, Towards green growth. A م8ا

summary for policymakers. Paris  
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نولوجيواش والتو ع وا ودماش ل جفاش الفاع ة يف سال التو ع األاااوية أس  فوز الط وق ع و  التهن
د درل عمم جديد     املراعية ل بيئة والل نهنن أس توجحت

ولهنون يتتوقووع أس ينطووي روووداث الت،ووول يف قطواع التوو ع األاااووية ع و  تغيوو اش  امووة  -10
يف او  ال مم  دب   األنشطة يف  ذا ال طاع ايتفد  ا د داس الوظا ف، ما يثو  ا اجوة ر  

جوم رعوا   توديوع ال موال ع و  األنشوطة ال دنوة وت و  الخوذ  يف التواوع  وموع تود  الدعم من أ
 لووو ، إوووة رمهنانيوووة ابحد   توووا  الوظوووا ف، وتوووبما تتافووور التطووووحاش يف قطووواع الطاقوووة املتجووود    

يف  2030م يوووس وظيفووة يف مجيووع أدوواء ال وواإل حب ووول عوواا  20دموون املمهنوون رتووا  مووا ياووم ر  
  م9اتجد   وتودي فاسال توليد الطاقة امل

ربططا االعتمططاد علططى السططلع األساسططية ابيفططاب التنميططة البمنططرةة وا فططا  اإل ا يططة  -ابء 
 غري املبمنرة 

يف املتواوووال، ثبوووت وجوووو  عئقوووة اووو بية بوووأ ادعتموووا  ع ووو  التووو ع األاااوووية والتنميوووة  -11
ادعتموووا  ع ووو  التووو ع البشووورية  د ووود    ديووود عووود  مووون قنوووواش ادنت وووال الووول يوووؤثر مووون خئهلوووا 

يف نتا م التنمية  وتشمم  ذ  ال نواش حوابال مبا ر  وغ  مبا ور  كوذل ، يت  و   األاااية ا با  
أمهفوا اثفح  ووروط التبووا ل التجواحي، و وودةش التيااووة الن ديووة والتيااوة املاليووة ال امووة، وقنووواش 

  م10اادقتاا  ا ز يف
م، دوووووو س  ووووووروط التبووووووا ل التجوووووواحي Prebisch–Singerاووووووينغر ا - لفرضووووووية بووووووريبيذ ود ووووووا   -12

لئقتاووا اش امل تمووود  ع ووو  التوو ع األاااوووية األوليوووة تن،وووو ر  التوود وح يف األجوووم الطويوووم بتوووبق 
  وابلتواف، م11االةاجع الطويم األجم ألا اح الت ع األاااية األولية م احنوة أباو اح التو ع املاون ة

، موا ففو  مون ال وو  الشورا ية ل اوا حاش مون نزوليا   خذ اجتا ا  د س ال يمة النتبية هلذ  الاا حاش  
عنفوووا ب يموووة الوووواح اش  ومووون ا، دووو س ادعتموووا  ع ووو  الاوووا حاش مووون التووو ع  التووو ع األاااوووية م ووو ا  

لئاوتمراح داوةاتيجية ر ا يوة طوي وة  قوابئ   إل يشهنم أاااوا   -يف م ام الب داس النامية  -األاااية 
مووون الاووودماش والت  بووواش الووول تت ووورد هلوووا  وووروط التبوووا ل   لووو ، دووو س كوووئ   عووون األجوووم  ودضوووئ  

ع   النمو ادقتاا ي يف الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااوية  وويو   التجاحي تؤثر ا با  
بنموووو رمجووواف النووواتم احمل ووويف وااوووت راح  وووذا النموووو، دووو س ادعتموووا  ع ووو  التووو ع  يووورتبال الف ووور عهنتووويا  

 ما يرتبال ابحتفاع متتوةش الف ر، ع   الن،و املبأ أ ة   ا  األاااية كث  
عوووودا اداووووت راح بتووووبق ت  بوووواش أاوووو اح التوووو ع األاااووووية ع وووو  ريوووورا اش  ويووووؤثر أيضووووا   -13

ع وووو  امليزانيووووة وميووووزاس  ا هنوموووواش وتوووودد اش حأيف املووووال الداخ ووووة، مووووا نهنوووون أس يشووووهنم ضووووغطا  
املوووددوعاش يف الب وووداس الناميوووة امل تمووود  ع ووو   وووذ  التووو ع  وويووو  ت تمووود ا يووورا اش ال اموووة هلوووذ  
الب ووووداس ع وووو  صووووا حاش التوووو ع األاااووووية، دوووو س صوووودماش األاوووو اح ت  ووووم موووون ا يووووز التيااووووا  

مراحية ل ،هنوموواش  ويتتووبق  لوو  يف روووداث متووتو  مرتفووع موون عوودا الي ووأ ديمووا يت  وو  اباووت
__________ 

 املرجع نفتم  م9ا

   2017ل اا الت ع األاااية والتنمية  لت ريرتتتند املناقشة التالية ر  النتخة امل ب ة  م10ا

 HW Singer, 1950, [United States of America] foreign investment in underdeveloped areas: The م11ا

distribution of gains between investing and borrowing countries. American Economic Review, 

Papers and Proceedings, 40:473–485  
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الوووو امم ادجتماعيووووة وتطوووووير اهلياكووووم األاااووووية وغوووو   لوووو  موووون مهنوووووةش التنميووووة ادقتاووووا ية 
موووا يووورتبال ابحتفووواع  عووون  لووو ، دووو س ت  وووق أاووو اح التووو ع األاااوووية كثووو ا   وادجتماعيوووة  ودضوووئ  

الت  بوووواش يف األاوووو اح احمل يووووة والتضووووخم  واب ضووووادة ر   لوووو ، دوووو س الت  بوووواش الهنبوووو   يف اوووو ر 
الاووور  املرتبطوووة ابدعتموووا  ع ووو  التووو ع األاااوووية نهنووون أس ت  وووم مووون  وووو ا نتاجيوووة يف األجوووم 

  م12االطويم
ق مووووون ال وووووراحاش وع ووووو  املتوووووتو  ا ز ووووويف، دووووو س الت  بووووواش ال ااوووووية يف األاووووو اح تاووووو  حت  -14

والتخطوويال املوواف ع وو  الاوو يد الفوور ي، وخاصووة ابلنتووبة لألاوور امل يشووية الف وو   الوول لوويي لووديفا 
              داخنفوووواد أاوووو اح التوووو ع األاااووووية موووودخراش ل تخفيووووف موووون أثوووور الت  بوووواش ادقتاووووا ية رمجوووواد  

ش ااووتثماحية ومووا ت دمووم موون ريوورا اش نهنوون أس يتووفر عوون  جيووم املنتجووأ واألاوور امل يشووية لنف ووا
 امووة، يف سووادش منفووا الاوو،ة والت  وويم  وع وو  اووبيم املثووال، عنوودما اخنفضووت أاوو اح املنتجووأ 

ب وود دووة  موون تراجووع عوواا يف األاوو اح  يف املا ووة يف عشوور  موون أقووم الب ووداس  وووا   50ل ونب أبكثوور موون 
فئ  ، ت يوودش بشوود  قووراحاش منتجوويف الوونب ديمووا يت  وو  ابداووت2000ر  عوواا  1995موون عوواا 

ع وو  املنتجووأ  أس تووؤثر اوو با     ونهنوون ل ووزة اش يف أاوو اح التوو ع األاااووية أيضووا  م13اواداووتثماح
احمل يووأ واألاوور امل يشووية يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية  دووالزة اش يف أاوو اح 

الاووايف لألغذيووة  ، وخاصووة موونفم املشووةي الغووذاء والطاقووة تووؤثر ع وو  ال ووو  الشوورا ية لألكثوور د وورا  
ويتتوبق  لوو  يف تفواقم ان ووداا األمون الغووذا يف موا قوود يوؤ ي ر  جوووع واووء تغذيووة مووزمنأ وآفح 
ا بية كب   ع   الا،ة وحأيف املال البشري يف األجم الطويم  ويف األجم املتواوال، نهنون دحتفواع 

غ   أحاضووووويفم أاووووو اح الغوووووذاء أس دفوووووز اداوووووتثماحاش، بشووووورط أس نت ووووو  أصووووو،اا ا يووووواداش الاووووو
 ويتمهننوس من ا اول ع   عوامم ا نتام احمل ية واملدخئش الزحاعية الئدمة ل تواع يف ا نتام  

وتتوواعد  ووذ  الاوو ة ع وو  دفووم اووبق ادحتبوواط ال وووي لئعتمووا  ع وو  التوو ع األاااووية  -15
ب ووداس الناميووة يف املا ووة موون ال 64ابلف وور يف ال ديوود موون الب ووداس  وتتافوور ا واوواءاش ا ديثووة أس 

  م14امنفووا ع وو  واح اش  ووذ  التوو ع 45م تموود  ع وو  صووا حاش التوو ع األاااووية، بينمووا ت تموود 
وي ووويذ موووا ي ووورا مووون حبوووع رمجووواف اوووهناس ال ووواإل يف ب وووداس ةميوووة م تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية 

عوون  لوو ، دوو س ادعتمووا  ع وو  التوو ع األاااووية ينتشوور بشووهنم خووال بووأ  م  ودضووئ  1االشووهنم 
   م15ايف املا ة منفا ع   صا حاش  ذ  الت ع 79، وي  ي تمد لب داس  وا  أقم ا

__________ 

 P Aghion, D Hemous and E Kharroubi, 2009, Credit constraints, cyclical fiscal policy and industry م12ا

growth. Working Paper No. 15119, National Bureau of Economic Research, Cambridge 

(Massachusetts), United States of America  

 UNCTAD, 2002, The Least Developed Countries Report 2002: Escaping the Poverty Trap (United م13ا

Nations publication, Sales No. E.02.II.D.13, New York and Geneva)  

يف املا وووة ع ووو  األقوووم مووون صوووا حاتم مووون  60ع ووو  صوووا حاش التووو ع األاااوووية عنووودما تهنووووس  ي ووود الب ووود م تمووودا   م14ا
هنوووس ناوويبفا ة عنودما يالبضوا ع موون سموعوة التوو ع األاااووية  وي ود الب وود م تموودا ع و  واح اش التوو ع األاااووي

  املتواوووال ا ووود ي تووو أو أكثووور  و وووذا 0.3مووون قيموووة واح اش الغوووذاء والوقوووو  يف سمووووع الوووواح اش مووون البضوووا ع 
  2014-1995ابلنتبة ل ب داس النامية يف الفة  

 ، ت رير م بم 2017ل اا عن الت ع األاااية والتنمية  األونهنتا ت رير  م15ا
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  1الشهنم   
  ، حسب عدد املقيمني2015السكان يف عام 

 انتبة مئويةم

 

النتوووووا م الر يتوووووية  - 2015، التوق ووووواش التوووووهنانية يف ال ووووواإل( تن ووووويح عووووواا 2015األموووووم املت،ووووود ،  املادح(
 - United Nations, 2015, World Population Prospects: The 2015 Revisionوا وداول املتوب ة، نيويووح   

Key Findings and Advance Tables, New York]   

وناثوووم توديوووع التوووهناس  اخوووم الب وووداس الناميوووة امل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية وخاحجفوووا  -16
يف الب وداس الناميوة امل تمود  ع و  التو ع األاااوية ويو  يهنووس  توديع الف ور  دوالف ر أكثور انتشواحا  
 ودح مووون  1.90بنتوووبة التوووهناس الوووذين ي يشووووس ع ووو  أقوووم مووون  امل ووودل املتواوووال ل ف ووور، مت ااوووا  
يف املا وة، أي  28م، 2011ودو  ت وا ل ال وو  الشورا ية ايف عواا   ودحاش الودةش املت،د  يوميوا  
كمجموعة  ويرتفع الف ر ع   وجوم ا اوول يف الب وداس الناميوة   ض ف امل دل يف الب داس النامية

يف املا وووة مووون التوووهناس  وووت خوووال  42امل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية يف أدري يوووا، ويووو  ي ووويذ 
م  ويف امل ابم، ينخف  الف ر لد  الب داس النامية األمريهنية والايوية امل تمود  2الف ر االشهنم 

موون الواضووح مووا ر ا كوواس  لوو  ي وو  عوون ر اح  أدضووم ل مووواح  ع وو  التوو ع األاااووية، ولهنوون لوويي 
 م يووووووس  وووووخص ت ريبوووووا   400الطبي يوووووة يف  ووووواتأ املنط توووووأ  ونتيجوووووة لوووووذل ، دووووو س موووووا سموعوووووم 

وو  تت، و  أ ودا  التنميوة املتوتدامة يف  2030اي،تاجوس ر  رن ا  م من الف ور حب وول عواا 
 الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية 
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   2الشهنم   
  (أ)املنطقة عدد الفقراء يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، حسب

 انتبة مئويةم

 

 اعد  الف راءم World Bank Povcalnet قاعد  بياةش روااءاش األونهنتا  ابياةش التجاح م؛ املادح(

يف املا وووووة؛ أمريهنوووووا الئتينيوووووة ومنط وووووة الب،ووووور  28-( أدري يوووووا، 2013-1998م وووووددش الةاجوووووع،  مئواة(
 يف املا ة   79-يف املا ة؛ آايا وأوقيانوايا،  62-الهناحيل، 

م اووم ب ووداس غوور  آاوويا غوو  مشوومولة  ووذا الت وودا  ويوو  د تتوووادر بيوواةش عوون الف وور ديفووا  وت وود  مأا
والهنويووووت  عموووواس وقطوووورالب،وووورين وا مفوحيووووة ال ربيووووة التوووووحية وال وووورا  و ا موووواحاش ال ربيووووة املت،وووود  و 

ولهنون د توجود  األاااوية واملم هنة ال ربية التو و ية والويمن مون الب وداس الناميوة امل تمود  ع و  التو ع
خوور  بتووبق أب ووداس  عوون  لوو ، إل تتوودحم لوود  أي منفووا بيوواةش طوي ووة األجووم عوون الف وور  ودضووئ  

 زا وور وليبيووا ادري يووام،  والاووومال ا وورقيف أدري يووام، غينيووا اداووتوا ية اواووال أن ووص البيوواةش( رحيووةة
لتوئا وميا واح اروين  اح بوا اف أدري يام، كواب امنط ة الب،ر الهناحيلم، أدغانتتاس اجنو  آاويام، 

 ، ةوحو وابدو اأوقيانوايام ماجنوا  رقيف آايا

ع   الت ع األاااية والتنمية البشرية أقوو  يف والوة  ويبدو أس ال ئقة الت بية بأ ادعتما  -17
ادعتما  ع   اات ا  الت ع األاااية منفا يف والة ادعتما  ع   تادير الت ع األاااية، وخاصة 

  ويتافور املزيود مون م16ا3 ابلنتبة لئعتما  ع   اات ا  الغذاء والوقو ، ع و  الن،وو املبوأ يف الشوهنم
ددووداح الت توويميف أس األثوور التوو ل لئعتمووا  ع وو  التوو ع األاااووية ع وو  الب،وو  اباووتخداا   يووم ا

التنميوووة البشووورية يةاجوووع موووع تزايووود  ليوووم التنميوووة البشووورية  ويشووو   لووو  ر  أس ادعتموووا  ع ووو  التووو ع 
ملتووووتوةش التنميووووة البشوووورية ديفووووا  وع وووو  وجووووم  األاااووووية يووووؤثر بشووووهنم متفوووواوش ع وووو  الب ووووداس ود ووووا  

ابلتنميوووة البشووورية يف ب ووو  الب وووداس  مهيوووة قطووواع التووو ع األاااوووية مرتبطوووة رتابيوووا  ا اوووول، يبووودو أس أ
املت دموووة مثوووم أاوووةاليا وكنووودا والوووودةش املت،ووود  األمريهنيوووة  ويووووويف  لووو  أبس ادعتموووا  ع ووو  التووو ع 
األاااووية يت ووأ أد يت توو  متوو لة قضوواء وقوودح؛ دالتوو ع األاااووية كمهنا ووا  فيووز التنميووة ادقتاووا ية 

 ونهنن  ويم "ل نة املواح " ر  ن مة  
__________ 

 ,JD Nkurunziza, K Tsowou and S Cazzaniga, 2017, Commodity dependence and human development م16ا

African Development Review, 29(S1):27–41  
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  3الشهنم   
 داتار دليل التنمية البمنرةة ونسب االعتماد على السلع األساسية يف الصادرات والو 

  
ر  قاعوود  بيوواةش رواوواءاش األونهنتووا  ابيوواةش التجوواح م وبوورةمم األمووم املت،وود  ا  ووا يف  ااووتنا ا   املادح(

 ابياةش  ليم التنمية البشريةم 

وي ووزا أس تتاوود  الب ووداس امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية الوول ت وواين موون الف وور ألحب ووة  -18
  دةش ح يتية ع   األقم كالتاف(

 الت رد لت  باش األا اح ع   ادقتاا  الهن يف( آفح 1الت،دي حقم   
تتتوووبق ت  بووواش أاووو اح التووو ع األاااوووية يف وووودوث اضوووطراابش  اموووة ع ووو  صووو يدي  -19

ادقتاا  الهن يف وا ز يف يف الب داس النامية امل تمد  ع و  التو ع األاااوية  دت  وق ا يورا اش مون 
  اقتاوووووا ااا بت ييووووود ويز وووووا ال م وووووة األجنبيوووووة ت وووووود بشووووود  مووووون قووووودح   وووووذ  الب وووووداس ع ووووو  ر اح 

التيااا   كما يض ف تراجع ريورا اش التاودير مون تهنووين حأيف املوال، موا ي وو  ا فوو  الراميوة 
 ر  التنويع أبنشطة  اش رنتاجية أع    

وويو  رس ت  وق أاو اح التو ع األاااوية قود أصوبح ةوة أصوي ة يف أاوواقفا، تضوخمت  -20
ألاوباا منفوا رضوفاء الطوابع  2011و 2003ما بأ عواميف خئل دة  اد  اح الت ع األاااية 

املوواف ع وو  أاوووا   ووذ  التوو ع، دوو س موون الاوو ق بشووهنم خووال ع وو  اقتاووا اش الب ووداس الناميووة 
امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية أس تضووع خطووال اداووتثماح الطويووم األجووم الئدمووة لوودعم الت  وويم 

يووف مووع ت  بوواش أاوو اح التوو ع األاااووية، والاوو،ة وغ  ووا موون أولوووةش التنميووة  وموون أجووم التهن
أعدش ب   الب داس النامية امل تمد  ع   التو ع األاااوية أ واش مثوم صونا ي  الثورو  التويا ية، 
ويوو  توودخر خووئل مراوووم احتفوواع األاوو اح وتتوو،ق موون  ووذ  املوودخراش عنوود تراجووع األاوو اح  

خدمفا ألس دووووةاش الةاجووووع ويف واقووووع األموووور، تت طووووم  ووووذ  األ واش يف م اووووم الب ووووداس الوووول تتووووت
أطووول بهنثوو  موون دووةاش اد  وواح  ووذ  األاوو اح  ونتيجوووة  أاوو اح التوو ع األاااووية ت وود عمومووا   يف

لووذل ، ا وواح ال ديوود موون صوونا ي  الثوورو  التوويا ية  وتت،مووم الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع 
ت  بوووواش أاوووووا  التوووو ع غوووو  متنااووووق موووون تهنوووواليف التتوووووية ال امليووووة ل األاااووووية ابلف ووووم ناوووويبا  

األاااوووية  وت وووو   وووذ  ا الوووة بووودوح ا جفوووو   وووذ  الب وووداس الراميوووة ر  ا ووود مووون ضووو ففا أمووواا 
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الادماش ا احجية من خئل الت،ول ادقتاا ي اهليهن يف ور  تنفيذ ااةاتيجياش ر ا ية طوي وة 
صونف األونهنتوا  األجم نهنن أس تتاعد ا ع   جتنق ادعتما  ع   الت ع األاااية  ومن ا، 

ابعتباح ووووا موووون الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع  ب وووودا   91 - 2015-2014يف الفووووة   -
 وت  وذا التاونيف يف  منودحجا   ب ودا   82يف املا ة م احنوة  وا عود    11األاااية، بزة   نتبتفا 

   2010-2009الفة  

 لت ع األاااية من "الداء اهلولندي" ( م اة  الب داس النامية امل تمد  ع   ا2الت،دي حقم   
خئل دةاش احتفاع أا اح الت ع األاااية، تشفد الب داس النامية امل تمود  ع و  التو ع  -21

ملغوووواد  يف ايتووووفم يف و ل  م ووووة األجنبيووووة، مووووا يزيوووود الط ووووق ع وووو  ال م ووووة احمل يووووة  األاااووووية توووودد ا  
ش موون الووواح ا قيمتفووا  و ووذا يتضوو ف موون تنادتووية  ووذ  الب ووداس يف أاوووا  التاوودير مووع تشووجيع

ال ووودح  توووة، ي وووزدعووون  لووو ، ويف الب وووداس  اش أاووو اح الاووور  الثاب التووو ع اداوووتفئكية  ودضوووئ  
 ضوووخميا  ت م ضوووغطا  داخ ووة مووون ال م وووة األجنبيووة الط وووق احمل ووويف، مووا يشوووهنالهنبوو  مووون التووودد اش ال

ع و   اس او با  النتيجتو يؤ ي ر  عدا ادات راح ع   ص يد ادقتاوا  الهن ويف  وتوؤثر  وا س رضاديا  
ر  أس  يضووا    وواح  أااداووتثماح وموون ا النمووو ادقتاووا ي يف األج ووأ املتواووال والطويووم  وجتوودح 

ملووووال ااا لوووورأيف  وووو  الاووووناعاش اداووووتخراجية، و وووويف مشوووواحيع كثيفووووة اداووووتخدالب ووووداس امل تموووود  ع
يوة  الوظوا ف احمل  مون و ا  حمود يف ال طاعواش الول تتويح عود ا   ، تشفد ديفا اداتثماحاش تركزا  نتبيا  

  1959اا و ووذا مووا ووودث مووع ااتهنشووا  وااووتغئل اوتياطوواش كبوو   موون الغوواد يف  ولنوودا عوو
ي  ف يف نفووو ددووت ولهنوون ادقتاووا  احمل وويف  ووفد والووة موون الضوود وود دا ش الاووا حاش ع وو  دوو

 1970فوة  موا بوأ عواميف يف املا وة يف ال 5.1يف املا وة ر   1.1الوقت  داحتفع م دل البطالة من 
 ، وتراج ت ااتثماحاش الشركاش  1977و

وموووا أتط ووو  ع يوووم وينفوووا "الوووداء اهلولنووودي" يبوووأ الت،ووودي الوووذي واجفتوووم م اوووم الب وووداس  -22
د ووال  حدفوويف إل تهنوواد الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية ع وو  موود  ال  ووو  األحب ووة املاضووية 

اضوطرش  ااوية، بومضد آفح عدا اات راح ريرا ااا من التادير بتبق ت  وق أاو اح التو ع األا
 لت ع  ا اح  ذ  ر  مواجفة نتا م ت وي  تنادتيتفا الدولية خئل دةاش احتفاع أا أيضا  

 عن الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية ( تركز ال يمة ال املية ب يدا  3دي حقم الت،  
لزة   تركز رنتام التو ع األاااوية ع و  الاو يد الودوف يف ائاوم ال يموة ال امليوة،  نارا   -23

دوووو س الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية جتوووود نفتووووفا وبيتووووة التئاووووم املددوعووووة 
شووةين، الوول يووت،هنم ديفووا جتوواح جتز ووة ومشووةو أصوونا  عووامليوس  وع وو  الاوو يد ال ووامليف، دوو س ابمل

الةكووز املتنوواميف ل وودمم التجوواحي والرأاوويف لشووركاش كوو   يضوور ابملنتجووأ احمل يووأ  وتت وورد قوودح  
التجوواح  الدوليووة ع وو  ال مووم كم،وور  ل ،وود موون الف وور ر  التفديوود بتووبق كيفيووة تناوويم ائاووم 

يف املا ووة موون  60ال امليووة  وع و  اووبيم املثووال، توت،هنم الشووركاش عو  الوطنيووة يف أكثوور مون ال يموة 
اووو  الوونب ال امليووة؛ و ووذا ي  ووم موون مشوواحكة منتجوويف الوونب يف عم يوواش  ديوود األاوو اح، مووا ي ووو  

  ويتئووو   ووال ماثووم ابلنتووبة م17اا نتووام املتووتداا والتنويووع ادقتاووا ي يف الب ووداس املاوودح  ل وونب
 60ر   50 هناكوووواو، ويوووو  تووووداولت أكوووو  ثووووئث  ووووركاش يف جتوووواح  وجتفيووووز الهناكوووواو وووووواف ل

__________ 

 UNCTAD, 2013, Commodities and Development Report. Perennial Problems, New Challenges م17ا

and Evolving Perspectives, UNCTAD/SUC/2011/9, New York and Geneva  
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  وتوت،هنم أحبوع  ووركاش عو  وطنيوة يف أكثوور 2013املا وة مون رنتووام الهناكواو يف ال واإل يف عوواا  يف
  م18ايف املا ة من عم ياش ط،ن الهناكاو يف ال اإل 60من 

 ( اوء ا  اح 4الت،دي حقم   
الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية  وودةش حموود   تت  وو  بتخااووفا تواجووم  -24

مل وا س، ع بوة لوقوو  واما يشهنم رنتام وتادير التو ع األاااوية، وخاصوة أنوواع ا التجاحي  دهنث ا  
اا الشوفادية عون ان ود أماا عم ياش بناء الدولوة، وين،وو ر  ادحتبواط بضو ف ا  اح   وينوتم  لو 

 ي  لو  ر    وقد يوؤ اعاش الت ع األاااية وما يرتبال بذل  من تركز الثرو  الناجتةيف م ام صن
مود  الناميوة امل ت الب وداس   ونتيجوة لوذل ، دو س قودح أو  وليا   منادعاش خاصة ابلتوديع، اواء حم يا  

 ، مووا ت طووم بشوودتع وو  التوو ع األاااووية ع وو  تنفيووذ واتبوواع ايااوواش لاووام التنميووة املتووتدامة 
 ة املتتدامة   التنميع بة رضادية مل ام  ذ  الب داس يف جفو  ا الرامية ر    ي  أ دا يشهنم

 البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية وأهداف التنمية املستدامة -اثلثاا  
 2030  نووا  ثئثووة موون أ وودا  التنميووة املتووتدامة املدحجووة يف خطووة التنميووة املتووتدامة ل وواا -25

ابلت،وودةش الوول تواجففووا الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع  مرتبطووة بشووهنم أكثوور  ديوودا   يبوودو أ ووا
األاااية، و يف(   ي  األمن الغوذا يف وأمون الطاقوة، ورضوادة ال يموة ل تو ع األاااوية، و توأ ر اح  

   م19ااملواح  الطبي ية عن طري  دة   كفاء  املواح  وااتخداا الطاقة املتجد  

 القضااي املتكررة يف جمال انعدام األمن الغذا ي وأمن الطاقة -ألف 
يف صداح  ا طاح  2030ي د ا د من ا وع واوء التغذية وال ضاء ع يفما حب ول عاا  -26

ل  يوو  الطبي يوة أمواا ناوم رنتوام الغووذاء يف    وناورا  م20االوذي تتوتند رليوم أ ودا  التنميوة املتوتدامة
ال ديوود موون الب ووداس، دوو س ب ووو   ووذ  األ وودا  اووينطوي ع وو  جفووو  ضووخمة موون أجووم  تووأ 
ت ااوووم الغوووذاء املتووواح وا ووود مووون رمجووواف الغوووذاء املفووودح ع ووو  الاووو يد ال وووامليف  وت ووواين ال ديووود مووون 

لو ةمم  متوتوةش ن وص التغذيوة  وود وا   الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية مون احتفواع
، دوو س الب ووداس ال شوور  الوول يوجوود ديفووا أكوو  عوود  موون األ ووخال الووذين تفيوود م21االغووذاء ال ووامليف

،  وويف ك فووا موون م22االت وواحير أب ووم يواجفوووس أدمووة ان ووداا األموون الغووذا يف أو مووا  ووو أاوووأ موون  لوو 
 الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية 

__________ 

 ,UNCTAD, 2016, Cocoa Industry: Integrating Small Farmers into the Global Value Chain م18ا

UNCTAD/SUC/2015/4, New York and Geneva  

  3و 2و 1انار ا وا يف  م19ا

، منامووة األغذيووة والزحاعووة وأ وودا  التنميووة املتووتدامة التووب ة 2015منامووة األغذيووة والزحاعووة لألمووم املت،وود ،  م20ا
 ، حوما عشر

  World Food Programme, 2017, Global Report on Food Crises 2017, Rome م21ا

الب ووووداس ال شوووور   وووويف( رثيوبيووووا وأدغانتووووتاس وا مفوحيووووة ال ربيووووة التوووووحية ومجفوحيووووة الهنونغووووو الدن راطيووووة وجنوووووا  م22ا
أ وا دوقفوا، أي  وموا 3و وة التو اس ودمبوابوي والتوو اس وموئوي ونيجو ة والويمن  و وذ  الب وداس ماونفة يف املر 

م وتوق التاونيف املتهناموم 4و والوة ساعوة ااملرو وة م أ4م، أو والوة طوواح) ااملرو وة 3يف والة أدمة ااملرو ة 
 ملراوم األمن الغذا يف 
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ع   الف راء وع   املشةي الاايف لألغذية مون األاور  ث يئ   نثم احتفاع أا اح الغذاء عبئا  و  -27
امل يشية الل تنف  النتبة األك  من  خ فا ع   الغذاء، ما يفد  ا فو  الل تبذهلا الب داس موع  وذ  

ة لشوووردة م  وابلنتوووب4االشوووهنم  2030األاووور امل يشوووية مووون أجوووم ال ضووواء ع ووو  ا ووووع حب وووول عووواا 
  وع و  اوبيم املثوال، م23ا، دو س  لو  يوؤ ي يف الغالوق ر  اووء التغذيوة ون اوفاالتهناس األ د د ورا  

ال وواا وأعمووال الشووغق يف  ر  وووادش موون ادضووطراا 2008-2007أ ش أدمووة الغووذاء يف الفووة  
ر  ما  وس م يوس  خص رضاديأ  44  و دع ادحتفاع يف أا اح الغذاء م24اةميا   ب دا   30أكثر من 

، موا  وهنم ضوربة قااوية لت، يو  2010ب ود وزيراس/يونيوم   ودح يوميوا   1.25خال الف ور املتمثوم يف 
   2015من األ دا  ا  ا ية لأللفية حب ول عاا  1اهلد  

  4الشهنم   
  2014/15صايف جمموع جتارة األغذةة، 

 ا ئيأ  ودحاش الودةش املت،د م

 
 روااءاش األونهنتا قاعد  بياةش  املادح(
 الب داس املتتوح   الاادية لألغذية هلا حصيد رتا  مئواة(

وابملثوووم، ت تووو  رمهنانيوووة ا اوووول ع ووو  الطاقوووة حمووودو   و توووام ر  تودي فوووا بشوووهنم أكثووور  -28
لناميوووة لب وووداس اامووون أجوووم ضوووماس رمهنانيوووة واوووول ا ميوووع ع ووو  الطاقوووة  وت ووود ا الوووة يف  رناوووادا  

يووة ألدري يووة الناملب ووداس ا، وخاصووة يف أدري يووا  داامل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية مثوو   ل   وو  د ووئ  
 م،5لشووووهنم امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية لووووديفا أقووووم م ووووددش ا اووووول ع وووو  الهنفوووورابء اا

يووووة لب ووووداس الناماملا ووووة د ووووال، م احنووووة   وووودل ا اووووول ع وووو  الهنفوووورابء لوووود  مجيووووع ايف  38 بنتووووبة
 يف املا ة   85يف املا ة واملتواال ال امليف و و  62امل تمد  ع   الت ع األاااية و و 

__________ 

ومووع  لوو ، دوو س  ركوواش األاوو اح احمل يووة د تتبووع ابلضووروح   ركوواش األاوو اح الدوليووة وخاصووة يف الب ووداس الناميووة،  م23ا
 بتبق اياااش  عم الغذاء والتفاو ش يف تهناليف الن م والتخزين  

 UNCTAD, 2013, Commodities and Development Report. Perennial Problems, New Challenges م24ا

and Evolving Perspectives, UNCTAD/SUC/2011/9, New York and Geneva  
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ا موع، الب داس النامية

ا موع، أقم الب داس  وا  

ا موع، الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية

دري ياا موع، الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية يف أ

مريهناا موع، الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية يف أ

ايا وأوقيانواياا موع، الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية يف آ

صايف صا حاش األغذيةصايف واردات 
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  5الشهنم   
  2014إمكانية احلصول على الكهرابء يف عام 

 االنتبة املئويةم

 

 مؤ راش التنمية ال املية  البن  الدوف، قاعد  بياةش املادح(

وت ود أاوو اح الطاقووة املرتف وة الوول د نهنوون التنبوؤ  ووا ضوواح  بشوهنم خووال ل ب ووداس الناميووة  -29
دقتاوووا اش  ووو   وووذ  اعامل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية  والفح املبا ووور  دحتفووواع أاووو اح الطاقوووة 
 تمووود  ناميووة املدالب وووداس التتفوواوش بشوود  وتوووق تهنوووين الاوووا حاش والووواح اش لفووورا   الب ووداس  

 ل التجواحي، ة ابلتبوال وقو  تت،تن  وروطفا ا اصو صاديا   ع   الت ع األاااية الل ت د مادحا  
الناميوة امل تمود   أخور  مون الب وداس ، ولهنون ب وداة  2008مثم التنواش التت التاب ة ع   عاا 

طاقوة، أل وا او اح الما ترتفوع أع   الت ع األاااية ت اين من تد وح  روط التبا ل التجاحي عنود
منتجواش  البوا  غل ب وداس الول تاودح  2008يف عواا  متتوح  صا  ل وقوو   و وذا موا وودث موثئ  

 لوقو   ادحاعية مداحية إل ت ود الزة   يف أا اح ا الزة   يف تهناليف اات ا  
ااووية ع وو  عوون  لوو ، دوو س األثوور التوو ل الووذي يةكووم احتفوواع أاوو اح التوو ع األا ودضووئ   -30

مووا يفووو  أيووة آفح رتابيووة لايوورا اش الوول د  فووا املنتجوووس يف الب ووداس  التوو ع اداووتفئكية غالبووا  
مون  وذ  الب وداس ت ود  ر  أس عود ا     ويرجع  لو  جز يوا  م25االنامية امل تمد  ع   الت ع األاااية

  الودخم املورتبال ابحتفواع من دا  م  ود يتتفيد الف راء عموما  4لألغذية االشهنم  صاديا   مشةة  
ريوورا اش الاووا حاش، ديمووا يووروس التهن فووة احمل يووة ل غووذاء والطاقووة ترتفووع  ونتيجووة لووذل ، دوو س رمجوواف 

ووو  يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو   أثوور الردووا  دحتفوواع أاوو اح التوو ع األاااووية قوود يهنوووس اوو بيا  
 الت ع األاااية 

__________ 

 UNCTAD, 2013, Commodities and Development Report. Perennial Problems, New Challenges م25ا

and Evolving Perspectives, UNCTAD/SUC/2011/9, New York and Geneva  
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 يةإضافة القيمة إىل السلع األساس -ابء 
رس ادعتما  ع   صا حاش التو ع األاااوية ياو  حتق ع و  الب وداس الناميوة امل تمود  ع و   -31

اوةاتيجية ن خوئل ا ذ  الت ع   ي  النمو الطويم األجم، ع   الن،و الووحا  أعوئ ، وخاصوة مو
  الناميوة ي موت دموة و عن  ل ، د س تنايم ائام ال يمة بأ الب داس امل ل نمو الاناعيف  ودضئ  

لاوو وابش الوول اة ويوو د اموويذ الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية يف التجوواح  الدوليوو
 تواجففا  ذ  الب داس يف تنويع اقتاا ااا  

وبينموووووا أ ووووواحش النموووووا م املبهنووووور  ل تنميوووووة ادقتاوووووا ية ر  أس الب وووووداس الناميوووووة نهنووووون أس  -32
ذا األمور غو   ود ثبوت أس لتطوير صناعااا، د  الوادرتأ نتبيا  تتتخدا  بااا من األحد وال مالة 

أ هنوووس الووروابال بووتمووا  لبووا  واق وويف ابلنتووبة مل اووم الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية  دغا
توجوود  د ؛ وموون االاووناعاش املت   ووة ابلتوو ع األاااووية وابقوويف ادقتاووا  ضوو يفة أو غوو  موجووو  

ت  ووق  لوو ، دوو سعوون    قطوواع التوو ع األاااووية وال طوواع الاووناعيف  ودضووئ  آفح جانبيووة ديمووا بووأ
لهن ويف ادقتاوا  ا يرا اش من قطواع التو ع األاااوية وكوذل  تفشويف عودا اداوت راح ع و  صو يد ا

امووووة موووون تووووتوةش  يتووووم،ا لغالبيووووة الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية بب ووووو  م إل
الناميوة  الب وداس ة وا   ع   وجم ا اول يف أدري يا ويو  ت ودالتانيع  ويتخذ  ذا الوضع  حج

 ا دولم  اانار ا  و  من سموع أقم الب داس  و  امل تمد  ع   الت ع األاااية أقم تاني ا  

 2015القيمة املضافة الزراعية والصناعية كنسبة من إمجايل الناتج احمللي،   

  

 2015ال يمة املضادة، 
  مالودةش املت،دا  ياحاش  ودحاش 

 2015ال يمة املضادة، 
  يفمانتبة مئوية من رمجاف الناتم احمل

 الاناعة الزحاعة الاناعة الزحاعة

 38 9 277 195 1 092 288 ا موع، الب داس النامية
 31 22 273 195 ا موع، أقم الب داس  وا  

 ع و  الب داس الناميوة امل تمود ا موع، 
 34 8 389 2 593 الت ع األاااية

 ع و  الب داس الناميوة امل تمود ا موع، 
 29 20 403 288 الت ع األاااية يف أدري يا

 ع و  الب داس الناميوة امل تمود ا موع، 
 29 6 953 198 الت ع األاااية يف أمريهنا

 ع و  الب داس الناميوة امل تمود ا موع، 
 46 5 033 1 108 االت ع األاااية يف آايا وأوقيانواي

  البن  الدوف، قاعد  بياةش مؤ راش التنمية ال املية املادح(
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 أوجه عدم كفاءة املوارد وآاثرها على التنمية -جيم 
 األاااية الت ع ر اح  لتوء املتتداا غ  البيئيف ال قء  

وع   نطا  وااوع،  رس رنتام وااتفئ  الت ع األاااية يغ اس النام ا يهنولوجية اري ا   -33
الب ووداس الناميووة   ويف م26اوخاصووة ااووتجابة ل ط ووق املتزايوود ع وو  الغووذاء وا شووق وامل ووا س والوقووو 

امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية،  موورش  ووذ  التغوو اش ال ديوود موون الوونام ا يهنولوجيووة ودا ش موون 
ذ  الفح بوودوح ا أس يف الوقووت  اتووم  ونهنوون هلوو مناخيووا   خطوور الهنووواحث الطبي يووة وأووودثت اضووطرااب  

  م27ا15و 14و 12تؤثر بشد  ع     ي  أ دا  التنمية املتتدامة، وخاصة األ دا  
ويؤ ي رنتام الغذاء وا شق ر  ااتغئل األحد بهنثادة، موا يتوفر عون تود وح ال ودح   -34

يف  25وووواف ملنامووة األغذيووة والزحاعووة، دوو س    وود ووا  م28اا نتاجيووة الزحاعيووة وكووذل  ا ووو   البيئيووة
يف املا ووة  44  ديمووا ت وود املا ووة موون مجيووع األحاضوويف  وويف ابلف ووم متوود وح  بشوود  أو تتوود وح اووري ا  

  م29ايف املا ة د ال من األحاضيف تشفد  تنا   10متد وح  بدحجة متواطة، و
متنوعوة  يف الت ووث  دااوتخرام الف وزاش وامل وا س يوة  آفحا   وتتفم أنشطة الت دين أيضوا   -35

  وع و  اوبيم املثوال، م30اع   البيئة، مثم رطئ  مركباش اامة أو محضية يف امليوا  والةبوة واهلوواء
مووا دفووز رطووئ  د ووزاش ث ي ووة ونويووداش مشوو ة   دوو س ااووتخرام مووا   ثاووبة مثووم الفواووفاش غالبووا  

غووذةش، ويتووفر  ووذا اداووتخداا الزا وود عوون قوودح كبوو  موون ت وووث املغووذةش  ووا يف  لوو  دوورط امل
واملووووا  ا تووويمية الدقي وووة، و مووو  امليوووا  التوووط،ية  ويتووووةجم  لووو  ر  د وووداس التنووووع البيولووووجيف 

  م31اودة   انب افش غاداش الدديئة بتبق رنتام أكتيد النيةوجأ
آخوور ل ت وووث، ابعتبوواح  أكوو   ح يتوويا   ونثووم ااووتخرام واوووةا  الوقووو  األوفوووحي ماوودحا   -36

ووودث يد الهنربووونووواخ البشوووري املنشووو   واب ضوووادة ر  انب وووافش فين أكتووومتوووا م يف تغووو  امل وس، دت
غ   تويماش صوجعون رطوئ   ااتفئ  الوقو  األوفوحي انب وافش مون امل ووفش ا مضوية دضوئ  

 ع  اح  التوووروغووو   لووو  مووون امل ووووفش التوووامة الضووواح  باووو،ة ا نتووواس  ومووون ا يشوووهنم  توووأ 
املنوووواخ  د،ووووة تغوووو  يتووووية ضوووومن ا جووووراءاش ال اج ووووة الئدمووووة ملهنااألاااووووية موووون الوقووووو  أولويووووة ح 

 من أ دا  التنمية املتتدامةم  13 ااهلد 

__________ 

 Millennium Ecosystem Assessment, 2005, Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis, Island م26ا

Press, Washington D.C  

  3انار ا ا ية  م27ا

 ,.United Nations Environment Programme (UNEP), 1997, World Atlas of Desertification, 2nd ed م28ا

Arnold, London  

مووون األحاضووويف وامليوووا  يف ال ووواإل لألغذيوووة والزحاعوووة، ر اح  الووونام والوووة املوووواح  ، 2011مناموووة األغذيوووة والزحاعوووة،  م29ا
 ، حوما ولندس Earthscan  منامة األغذية والزحاعة وامل رضة ل خطر

 UNEP, 2013, Metal recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure. A Report of the Working م30ا

Group on the Global Metal Flows to the International Resource Panel, Paris  
 UNEP, 2014, Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. A م31ا

Report of the Working Group on Land and Soils of the International Resource Panel, Paris  
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 الت،دي املتمثم يف أوجم ان داا كفاء  املواح  يف الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية  
ب ووودح أكووو  مووون   ب وووداس الناميوووة امل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية، تتتوووم ا الوووةابلنتوووبة ل -37

ر  توقوع أثور موا تتوتف هنم  ويف نفتوفا مون املوواح   وقود  الت،دي، وي   تام  ذ  الب وداس أيضوا  
تزايد متوتو  ااوتفئ  التو ع األاااوية ابطورا  يف ال  وو  األخو  ، واقوةس  لو  أبثور  ا وم ع و  

س كميوووووة املووووووا  الباووووومة الووووول تةكفوووووا األنشوووووطة البشووووورية  وي ووووودح بووووورةمم األموووووم املت،ووووود  ل بيئوووووة أ
، نتيجوووة 2005و 1900قووود دا ش بثمانيوووة أضووو ا  يف الفوووة  موووا بوووأ عووواميف  املتوووتخرجة عامليوووا  

  وتشوووو  البيوووواةش عوووون رنتاجيووووة املوووووا  ر  أس الفاووووم النتوووول م32ال نمووووو ادقتاووووا ي والوووودنغرايف
 إل يهنون كاديوا   داتخرام املوا  عن  و رمجاف الناتم احمل يف قد لوو  ع   الا يد ال وامليف، ولهننوم

 ملنع ادجتا  املتزايد اباتمراح يف ااتفئ  الت ع األاااية  
واتواصوووم  وووذ  ال واموووم الضوووغال ع ووو  الط وووق مووون التووو ع األاااوووية يف التووونواش امل ب وووة،  -38
  وتتوقوع األموم املت،ود  أس ياوم عود  م33اااوتمراح الوزة   التوهنانية والتواوع ادقتاوا ي يف ال واإل مع

 2015 م يوواحاش  ووخص، أي أكثوور موون عوود  م يف عوواا 10ر   2050يف عوواا اووهناس ال وواإل 
م يوواح طوون  183 يف املا ووة  ونتيجووة لووذل ، يتوقوع أس يب وو  ااووتخرام املوووا  ال وامليف التوونوي 33 بنتوبة

   م34ا2015، أي أكثر من ض ف وجمم يف عاا 2050حب ول عاا 
ل ب ووداس الناميووة امل تموود   متزايوودا   وايشووهنم وشوود كميوواش موون املوووا   ووذا ا جووم  وودة   -39

ع   الت ع األاااية  ونهنون أس تاوبح ووادش الون ص يف التو ع األاااوية متو لة متهنورح ، موا 
ع   التنمية ادقتاا ية وادجتماعية هلذ  الب داس، الئدموة ل  ضواء ع و  الف ور وا ووع   يؤثر ا با  

لت امووم مووع ن ووص حمتمووم يف األةوود  الضووروحية وع وو  اووبيم املثووال، اووت،تام الب ووداس الناميووة ر  ا
فح وووا التووو بية احملتم وووة ع ووو  الووونام آلوووزة   ا نتاجيوووة الزحاعيوووة يف  وووذ  الب وووداس، ع ووو  الووورغم مووون 

  م35اا يهنولوجية عند اات ماهلا بشهنم غ  ا يم
  م36اوابملثوووم، دووو س ا امووواش وامل وووا س حمووودو   ومركوووز  يف الغالوووق يف بضووو ة ب وووداس د،توووق -04
ألس أغ بفووا نهنوون رعووا   توودوير   ومووع  ناوورا   2030هنوون موون غوو  املتوقووع ووودوث ن ووص حب ووول عوواا ول

يف األا اح نهنن أس يؤثر ع   التنمية الاوناعية، ر ا إل يوتمهنن ال ورد مون  حمتمئ    ل ، د س احتفاعا  
ناميووة سوواحا  الط ووق  ونهنوون أس يووؤثر  لوو  ع وو  نشوور  ياكووم أاااووية ع وو  نطووا  وااووع يف الب ووداس ال

 امل تمد  ع   الت ع األاااية وي  تتط ق مدخئش كب   من  ذ  الفئة من الت ع األاااية  

__________ 

 UNEP, 2011, Decoupling Natural Resource Use and Environmental Impacts from Economic Growth. A م32ا

Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel, Paris  

 ,F Krausmann, S Gingrich, N Eisenmenger, KH Erb, H Haberl and M Fischer-Kowalski, 2009 م33ا

Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century. Ecological 

Economics, 68(10):2696–2705  

 H Schandl, S Hatfield-Dodds, T Wiedmann, A Geschke, Y Cai, J West, D Newth, T Baynes, M Lenzen م34ا

and A Owen, 2016, Decoupling global environmental pressure and economic growth: Scenarios for 

energy use, materials use and carbon emissions. Journal of Cleaner Production, 132:45–56  

 K Senthilkumar, A Mollier, M Delmas, S Pellerin, and T Nesme, 2014, Phosphorus recovery and م35ا

recycling from waste: An appraisal based on a French case study. Resources, Conservation and 

Recycling, 87:97–108  

 UNEP, 2015, International Trade in Resources: A Biophysical Assessment, Report of the م36ا

International Resource Panel, Paris  
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، ويام ال رد من د وزاش مثوم ا نوديوا والبئتوأ والرو يووا والنيو نيووا غو  مؤكود أيضوا   -41
حغوووم ت بئتفوووا بهنميووواش أقوووم  ونهنووون أس يوووؤثر  لووو  ع ووو  أاووو اح ا ويهنوووبح النموووو ادقتاوووا ي يف 
األجووم املتواووال عوون طريوو   خوو  التواووع يف ادقتاووا  خفووي  الهنربوووس، ويوو  تتتووتخدا  ووذ  
ال ناصوووور يف التهننولوجيوووواش خفيضووووة الهنربوووووس مثووووم ا ووووئة الشمتووووية الهنفروضووووو ية والبطوووواحةش 

يف سوال مراعوا   ل ب داس األقم ت دما     واتمثم دة   تهن فة الطاقة املتجد   م وقا  م37اوالتوحبيناش
 ا ااا ل بيئة، وخاصة الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية اقتا

توصطططيات سياسططططاتية: البلططططدان الناميططططة املعتمطططدة علططططى السططططلع األساسططططية  -رابعاا  
 2030وحتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

 نيالقضاء على اجلوع من خالل اإلنتاج املستدام للغذاء من قبل صغار املزارع -ألف 
رس ال ضاء ع   الف ر وا وع أمر مهنن، ولهننوم يتوت زا رعوا   التفهنو  يف أاو وا رنتوام  -42

، دو س ال ديود مون اداوتثماحاش األخور  ضوروحية م38املنامة األغذية والزحاعة الغذاء ور احتم  وود ا  
الووق لتتووتفد  ع وو  وجووم الت،ديوود األموون الغووذا يف وتغذيووة موون ي ووانوس الف وور املوودقع، و ووم يف الغ

م يوواح  ودح موون  ودحاش الووودةش املت،وود   265مون أ ووم الريووف  وت وودح املنامووة أنووم ي وزا ضووا 
مووون أجوووم ال ضووواء ع ووو   2030و 2016كااوووتثماحاش رضوووادية يف الفوووة  موووا بوووأ عووواميف   اووونوة  

   يف املا ة من رمجاف الناتم احمل يف عامليا   0.31ا وع؛ وي ا ل  ل  
اوووتثماحاش ع ووو  قطووواعيف ا مايوووة ادجتماعيوووة والتنميوووة املراعيوووة ويت وووأ أس تركوووز  وووذ  اد -43

ملاام الف راء  وينبغيف أس تتاعد التيااواش املوزاحعأ وغو  م مون األاور امل يشوية الريفيوة الف و   
يف التغ ووووووق ع وووووو  ال يووووووو  املاليووووووة و تووووووأ مواجفووووووة املخوووووواطر،  ووووووا يووووووؤثر مبا وووووور  ع وووووو  ا نتووووووام 

 عووم أصوو،اا ا يوواداش الاووغ   لياووب،وا    ديت ووأ ع يفووا  ديوودا  واداووتثماحاش يف سووال الغووذاء
  وتتافور املماحاواش ا يود  يف م39اأكثر رنتاجية ابعتباح م دعبأ ح يتيأ يف سال األمن الغذا يف

الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية أس التيااوواش الوول تركووز ع وو  أصوو،اا ا يوواداش 
، م40ان ا وع واوء التغذية والف ر  ومن بأ املماحاواش ا يود  الر يتويةالاغ   نهنن أس ت  م م

ايئوة بيئوة  ي زا اعتباح ب ضفا أولوةش ديما يت    أب دا  التنمية املتتدامة  دمون الضوروحي موثئ  
مواتيووة ع وو  الاوو يد الوووط  موون خووئل ايااوواش اقتاووا ية اوو يمة وقاب ووة ل تنبووؤ، ورطوواح متووت ر 

ا  الهن يف، ونام آمنة  ياد  األحد، و ياكم أاااية مئ مة  وم ا وة ال جوز ع   ص يد ادقتا
الهنبوو  ل فياكووم األاااووية يف املنوواط  الريفيووة، موون خووئل الشووراكاش الف الووة وجيوود  التاووميم بووأ 

 ، قد ثبت أ ا مفيد  ل تنمية الزحاعية يف ال ديد من الب داس النامية ال طاعأ ال اا وا ال مثئ  

__________ 

 UNEP, 2013, Environmental Risks and Challenges of Anthropogenic Metals Flows and Cycles. A م37ا

Report of the Working Group on Global Metal Flows to the International Resource Panel, Paris  

، منامووة األغذيووة والزحاعووة وأ وودا  التنميووة املتووتدامة التووب ة 2015األغذيووة والزحاعووة لألمووم املت،وود ، منامووة  م38ا
  ، حوماعشر

 UNCTAD, 2015, Commodity and Development Report. Smallholder Farmers and Sustainable م39ا

Commodity Development, New York and Geneva   

 املرجع نفتم  م40ا
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ت د ال يا   التيااوية ال ويوة املفتموة ابلزحاعوة يف ا يواداش الاوغ   ضوروحية لهنويف ياوبح و  -44
أصوو،اا ت وو  ا يوواداش وجوور الزاويووة يف التنميووة الزحاعيووة يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع 

من خئل مثال ر حام بورةمم ال ضواء ع و  ا ووع الوذي يركوز ع و   األاااية  ويافر  ل  جيدا  
اا ا يوواداش الاووغ   يف اداووةاتيجية ا هنوميووة ل  اديووم  ويتط ووق  ووذا النوووع موون الةكيووز أصوو،

التيااا ، ضمن عناصر أخر ، دة   كبو   يف ادلتزامواش املت   وة ابمليزانيوة ل زحاعوة و وال دحاعوة 
ال وو  عن  ل ، د س متاند  مناماش ل مزاحعأ تتتم ب دح أك  من  ا ياداش الاغ    ودضئ  

واملفنية كمهنا ا متهنأ درا   أص،اا ا ياداش الاوغ   مون جتميوع ط وبفم ل مودخئش وكوذل  
أصوو،اا ا يوواداش  رنتوواجفم موون أجووم ت زيووز قوووام التفاوضووية  و لوو  موون  وو نم أس يتوواعد أيضووا  

 الاغ   ع    تأ اندماجفم يف األاوا  ال املية املتزايد  الت  يد  
لتهنييووووف ال  ووووم، والتهننولوجيووووا، وتهننولوجيوووواش امل  وموووواش وادتاووووادش ودوووو   ونهنوووون أيضووووا   -45

ويو  توؤثر  وذ  األمووح ع و  ت ودمفم  و ي يوا   اوتياجاش أصو،اا ا يواداش الاوغ   أس د و  داحقوا  
دووووووو دة   ا نتاجيووووووة واداووووووتدامة البيئيووووووة  وع وووووو  وجووووووم ا اووووووول، دوووووو س رمهنانيووووووة ا اووووووول ع وووووو  

، ويو  تتتوتخدا لتوود  م  ومواش عون التوو  واألاو اح، وتتواعد ضوروحة   التهننولوجياش الن الة ي ود
أصوو،اا ا يوواداش الاووغ   ع وو  التواصووم مووع ال ناصوور الفاع ووة يف التووو ، وتيتوور رمهنانيووة ا اووول 

 ع   ا دماش الزحاعية  ومن ا يت أ ريئء األولوية لئحت اء كمهنانية ادتاال يف املناط  الريفية  
ت    كمهنانية ا اول ع   التمويم، يبدو أس وضع أصو،اا ا يواداش الاوغ   وديما ي -46

غوووو  مووووواش ع وووو  وجووووم ا اووووول،  ووووا يتووووتدعيف نشوووور أ واش التمويووووم املبتهنوووور  املهنيفووووة وتووووق 
عووون  لووو ، إوووة واجوووة م ،وووة لتووود ثغووور  اداوووتثماح الهنبووو  ، ويووو  ي تمووود  اوتياجووواام  ودضوووئ  

م ا وواحجيف الووذي يتتووم ب وودح كبوو  موون الت  ووق ا ووا ديووم أصوو،اا ا يوواداش الاووغ   ع وو  التمويوو
املتاعداشم  ويتط ق  ل  ت زيز الت بئة احمل ية ل مواح  املالية املخااة ل تنمية الزحاعية  ويتت زا 

تطوووير آليوواش متويووم مبتهنوور ، مثووم التمويووم  وجووق اوونداش التخووزين وبيووع الووديوس، وكووذل   أيضووا  
 أ املتتند ر  املؤ راش ضد ت  باش الط ي والزحاعة الت اقدية  أ واش ر اح  املخاطر مثم الت م

وع وو  الاوو يد ا ق يموويف، ي ووزا ادحت وواء ابلت وواوس، مووع مراعووا  األولوووةش الر يتووية التاليووة  -47
 من أجم متاعد  أص،اا ا ياداش الاغ  (

اهلياكووووووم األاااووووووية ومرادوووووو  التخووووووزين ع وووووو  الاوووووو يد ا ق يموووووويف،  ووووووا يشوووووومم  اأم 
 وتياطاش دو  الوطنية من ا بوا ألغراد الطواح)؛اد

ت زيز ادختاوال ا ق يمويف يف سوال ائاوم ال يموة الزحاعيوة  اخوم التهنوتئش  اام 
 ر  امليز  النتبية لهنم ب د عضو ور  ايااة جتاحية مشةكة؛  ا ق يمية ااتنا ا  

ر أدضووووم بنوووواء  ووووراكاش رق يميووووة بووووأ ال طوووواعأ ال وووواا وا ووووال موووون أجووووم نشوووو امم 
 املماحااش املوجو   ألص،اا ا ياداش الاغ    

وع ووو  الاووو يد الووودوف، ي وووزا ال يووواا ابملزيووود مووون أجوووم  توووأ مشووواحكة أصووو،اا ا يووواداش  -48
الاووووغ   يف ا نتووووام والتجوووواح  املتووووتدامأ ل توووو ع األاااووووية  ونهنوووون أس تتضوووومن املبووووا حاش م ا ووووة 

ابلنتوبة ل ب وداس الول ت تمود بشود  ع و  دحاعوة الهنفوا ، مثوم التشو اش يف األاووا  الزحاعيوة اهلاموة 
املطالبووووة بضووووماس ماووووام أصوووو،اا ا يوووواداش الاووووغ   يف م ا ووووداش  اووووو  ال طوووون  ويت ووووأ أيضووووا  

اداتثماح الدولية عنودما تتفواود الودول واملتوتثمروس ع و  ع وو  اداوتثماح  وابملثوم، ينبغويف مراعوا  
ح أك  عنود صوياغة ال ووا ح التنايميوة املت   وة أباووا  التو ع ماام أص،اا ا ياداش الاغ   ب د
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األاااووية  وموون بووأ أموووح أخوور ، ايتووت زا  لوو  دة    ووفادية األاوووا  وتووود  بيوواةش أدضووم يف 
 التوقيت املنااق بش س كم و  ة من و  اش ا ت ة ال يمة ا اصة ابلت ع األاااية 

زحاعوة يف عم يووة   يو  األمون الغووذا يف وال ضواء ع و  اوووء ملركزيوة ال واب ضوادة ر   لو ، وناوورا   -49
التغذيووة، ي ووزا  اوويص ناوويق أكوو  موون املتوواعد  ا  ا يووة الرةيووة ل تنميووة الزحاعيووة والريفيووة  ويت ووأ أس 
يشوووتمم  وووذا ا فووود ع ووو  دة   متويوووم األنشوووطة املت   وووة ابملنووواخ امل ووودا ر  أصووو،اا ا يووواداش الاوووغ   

راعية ل بيئة  ومن  ذا املناوح، ي زا دة   املتاءلة وحصد الت دا احملرد بش س ادلتزامواش ألغراد الزحاعة امل
الر يتووية وت فووداش التمويووم ا اصووة أبصوو،اا ا يوواداش الاووغ    ويت ووأ ت زيووز الوونام ا واووا ية ع وو  

يف موود  الاوو د الوووط  وا ق يموويف وال ووامليف، وينبغوويف ااووت،داث أ واش رواووا ية منااووبة موون أجووم قيووا
 الوداء ابلت فداش وكيفية ردا اا أص،اا ا ياداش الاغ   والتنمية الزحاعية بوجم عاا  

 تعزةز القدرة على التكيف لدى البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية -ابء 
ل متووا م احملوود   الوول تت امووم م فووا الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية  ناوورا   -50
ابءم وال يو  الل تواجففا يف سال ا د من الف ر وا وع، يت أ أس تهنوس  - انار الفام الثاينا

 ذ  الب داس حموح جفو  ا تمع الدوف الرامية ر    ي  أ دا  التنمية املتوتدامة  ومون ا، متثوم 
 ليأ  ثئثة سادش  اش أمهية ابلنتبة هلذ  الب داس أولوية ل ،هنوماش و ركا فا الدو 

 التهنيف مع اخنفاد أا اح الت ع األاااية ودة   ت  باش األا اح  
منوذ عود   نزوليوا   تشفد أا اح امل ا س والوقو  والتو ع األاااوية الغذا يوة والزحاعيوة اجتا وا   -51

اوونواش  وت وود  ووذ  التطوووحاش مضوور  ل منتجووأ وخاصووة يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع 
األاااية  ومون أجوم التخفيوف مون وود  الفح التو بية دخنفواد األاو اح ع و  التنميوة يف  وذ  

 الب داس، نهنن تنفيذ عد  من التداب ، ع   الن،و التاف(
التوووواحفيف ع وووو  الزحاعووووة ومنتجوووواش الت وووودين ر  م ا ووووة ادبت ووووا  عوووون ادعتمووووا   اأم 

 ؛الت ع األاااية اانار أ ة م
ت  يووووم تهنوووواليف ا نتووووام الزحاعوووويف ودة   ا نتاجيووووة موووون أجووووم ضووووماس تنادتووووية  اام 

الب ووووداس الناميووووة امل تموووود  ع وووو  التوووو ع األاااووووية يف األاوووووا  الدوليووووة هلووووذ  التوووو ع  وع وووو  وجووووم 
س ر  ا اوووول ع ووو  أصوووول رنتاجيوووة منخفضوووة التهنووواليف وا تمووواس ا اوووول،  توووام  وووذ  الب ووودا
عووون  لووو ، يت وووأ ت ووود  املتووواعد  لضوووماس أس يهنووووس لووود   وووذ   نهننفوووا  موووم تهن فتوووم  ودضوووئ  

 الب داس املفاحاش وال دحاش املط وبة لدخول أاوا  الت ع األاااية  
لتوووهناس مووون م ا وووة مشووواكم رعوووا   التوديوووع مووون أجوووم ضوووماس ااوووتفا   غالبيوووة ا امم 

 الثرو  الل د  فا قطاع الت ع األاااية  
 توووأ  اووويص املوووواح ، ومووونح األدضووو ية لئاوووتثماح يف ال طاعووواش ا نتاجيوووة  ا م 

وليي اداتفئ ، و و ما من   نم متاعد  الب داس النامية امل تمد  ع   التو ع األاااوية ع و  
  ؛  الت عتنويع اقتاا ااا وا د من اعتما  ا ع   صا حاش  ذ

اعتما  ااةاتيجية طوي ة األجم تتاعد  ذ  الب داس ع   التهنيف مع تذبذا  ماه 
اد خووواح يف األوقووواش ا يووود  ل وووتمهنن مووون جتووواود  أاووو اح التووو ع األاااوووية  ومووون ا يووووي أيضوووا  

 األوقاش الا بة عندما تةاجع األا اح  
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 التنويع ادقتاا ي  
قوودح  الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية ع وو  يف  ح يتوويا   نثووم التنويووع ب وودا   -52

التهنيف مع صدماش األا اح، وي  يتيح هلا ا اول ع   ريورا اش مون ماوا ح ثت فوة وتطووير 
وووم  وووو أكثووور  وووود     ومووون بوووأ ااوووةاتيجياش التنويوووع الوووثئث ااألد يوووة والرأاوووية وغووو  املتوووتند  نوتفت

 ويف قود د يتواعد الب وداس املوذكوح  يف الت  يوم ر  ا ود األ   ل تو ع األاااويةم، دو س التنويوع األد
من آفح ت  بواش األاو اح، بينموا نهنون ل تنويوع الرأاويف والتنويوع غو  املوددوع ابلتو ع األاااوية أس 
يتاعدا ع   ا ود مون  ثور  وذ  الب وداس ب ودا ااوت راح التوو  ال امليوة  و وذ  األنوواع مون التنويوع 

 وووروط، منفوووا بشوووهنم خوووال ايئوووة بيئوووة مواتيوووة ت وووزد اداوووتثماح والتجووواح  تتط وووق ااوووتيفاء عووود  
والتنمية الاوناعية؛ و  يو  اداوت راح ع و  صو يد ادقتاوا  الهن ويف ويف امليوداس التيااويف؛ ووجوو  

 نااا ووكمة يراعيف اعتباحاش التنمية 

 ااةاتيجياش ر اح  املخاطر ال ا مة ع   التو   
ا موووة ع ووو  التوووو ،  وووا ديفوووا آليووواش ر اح  املخووواطر املاليوووة، ل ب وووداس تتووويح اداوووةاتيجياش ال  -53

ووكئ فووا ادقتاووا يأ محايووة أنفتووفم موون عوودا الي ووأ املت  وو  أباوو اح التوو ع األاااووية  وإل تتتووتخدا 
  ووذ  اداووةاتيجياش ب وود ع وو  نطووا  وااووع يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووية، ناوورا  
ملتوووا م منفوووا عووودا ا ملووواا  وووذ  األ واش وضووو ف األطووور املؤاتوووية وال انونيوووة  ويشوووهنم عووودا وجوووو  

أمووواا ادحت ووواء  وووذ  األ واش يف الب وووداس  م  ومووواش  اش صووو ة واوووجئش  حفيوووة ع بوووة ح يتوووية أيضوووا  
 املذكوح  

التوو   ويتت زا اكتتاا ا  اش يف سوال ااوتخداا أ واش ر اح  املخواطر ال ا موة ع و  -54
ااتثماحاش كب   من الب داس النامية امل تمد  ع   التو ع األاااوية و وركا فا يف التنميوة مون أجوم 
بناء ال ودحاش البشورية واملاليوة  وخو اش ب وداس مثوم  وي يف واملهنتوي  ال توأ و  توا ب و  النجواح 

 يف ااتخداا  ذ  األ واش نهنن أس تهنوس جدير  ابلداحاة  

   الطبي ية تأ ر اح  املواح   
نهنن لت،تأ الشفادية واملتاءلة يف ا ت ة ال يمة ل ت ع األاااية أس ي وزد التنميوة يف  -55

قطاع  ذ  الت ع  و نا  أمهية ابلغة يف بذل جفو  ترميف ر  ا دااح عن امل  وماش ع و  طوول 
وكيووووف ائاووووم ال يمووووة موووون ن طووووة ا نتووووام ر  كيفيووووة مووووروح ا يوووورا اش عوووو  األجفووووز  ا هنوميووووة، 

مبوا ح  الشوفادية يف سوال   وع ق املبا حاش الل وتض ت مون خوئل يتتفيد منفا التهناس عموما  
، ي زا بوذل املزيود مون ا فوو  لضوماس مونح الةاخويص وال  وو  وتتوجي فا الاناعاش اداتخراجية

بطري ووة  ووفادة  و لوو  موون  وو نم التووماح ل جمفوووح كمهنانيووة ادطووئع ع وو  امل  وموواش املت   ووة 
ابلهنياةش الل يت أ أس تتتفيد من ت   ال م ياش وما ي ابم  ل  من الةتيباش املت   ة ابملاليوة 
ال امووة والةتيبوواش ال انونيووة، وكووذل  متووامهة قطوواع املووواح  الطبي يووة يف ادقتاووا   ووا يشوومم رتووا  

 الوظا ف بشهنم مبا ر وغ  مبا ر  
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 للتحول االقتصادي واالجتماعيزايدة كفاءة املوارد الطبيعية كمحرك  -جيم 
رس الب وووداس الناميوووة امل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية يت وووأ أس تهنووووس يف صوووداح  ال م يوووة  -56

 ادقتاا ي الئدا لت، ي  أ دا  التنمية املتتدامة  -ال املية ل ت،ول ادجتماعيف

 ردالة ال  باش أماا   ي  املهنااق من كفاء  املواح   
  اح  املتوتدامة ل تو ع األاااوية يف الب وداس الناميوة امل تمود  ع و   وذ  من أجم ت زيوز ا -57

الت ع، ي زا ال مم ع   ا دالة التدحتية ل   باش الر يتية الول ت وو    يو  املهنااوق مون كفواء  
املووواح   واووي  م  لوو  موون الضووغال ع وو  أاوووا  التوو ع الر يتووية، بينمووا دفووز ادبتهنوواح يف الوقووت 

املتا م الر يتية املت   ة  هنااق كفاء  املواح ، ي وزا ريوئء األولويوة لب ضوفا مثوم نفتم  ومن بأ 
التوودخئش ال امووة الئدمووة لضووماس التتوو   التوو يم ل توو ع األاااووية، ع وو  الن،ووو املبووأ يف والووة 
الوقووو  األوفوووحي  دموون  وس أاوو اح اوو يمة ل هنربوووس، لوون يهنوووس  نووا  وووادز منااووق لت،تووأ  

أس تشوهنم  الوقو  وتطوير أ هنال الطاقة املتجد    ونهنن لودوحاش ا جم أيضوا  كفاء  ااتخداا 
أمووواا اعتموووا  التهننولوجيووواش ا ديووود  الووول ت ووود مفيووود  ل ،ووود مووون كميوووة التووو ع األاااوووية  وووواجزا  

املتتخدمة وما يرتبال  ا من عواموم خاحجيوة او بية  وقود د تهنووس التهننولوجيواش ا ديود  قوا ح  
ت وو  ال ا مووة رد ر ا ت  ووت الوودعم موون ا هنوموواش، ع وو  األقووم خووئل مرو تفووا ع وو  املنادتووة مووع 

لت زيووز ظفوووح  ووذ  التهننولوجيوواش ا ديوود   األو   ونتيجووة لووذل ، قوود يهنوووس الوودعم ال وواا ضووروحة  
موووع ا ووود يف الوقوووت نفتوووم مووون ثووواطر الت ي ووود التهننولووووجيف واملنادتوووة غووو  الهناديوووة  ومووون ا وووادش 

م ا تفووا ع وو  اووبيم األولويووة عوا وو  التجوواح  واداووتثماح الوول نهنوون أس متنووع  األخوور  الوول يت ووأ
  نشر التهننولوجياش ا ضراء الضروحية من أجم ا  اح  املتتدامة ل ت ع األاااية 

 ت زيز اياااش اداتفئ  وا نتام املتتدامأ  
تتتند ا  اح  املتوتدامة ل تو ع األاااوية ر  التطبيو  الف وال ل ونوتفتم املناموة الول تتوتفد   -58

رطاح ال مم ال شري ل  امم املت   ة أب اط اداتفئ  وا نتام اداتفئ  وا نتام املتتدامأ  وي د 
  ووة املنشووو   يف ، آليووة ح يتووية لت، يوو  الن2012يف عوواا  20، الووذي اعتموود يف مووؤمتر حيووو املتووتدامة

سوووال الت،وووول ادجتمووواعيف وادقتاوووا ي مووون أجوووم   يووو  ا  اح  املتوووتدامة ل تووو ع األاااوووية  و وووو 
ل ب وداس  ل مبا حاش ال ا مة بش س اداوتفئ  وا نتوام املتوتدامأ، وكوذل  منو ا   مشةكا   يشهنم رطاحا  

وأدضوووم املماحاووواش يف سوووال الناميوووة امل تمووود  ع ووو  التووو ع األاااوووية لتبوووا ل موووا لوووديفا مووون خووو اش 
 اداتفئ  وا نتام املتتدامأ مع الشركاء الخرين من الب داس النامية واملت دمة 

أووود املبووا حاش الوول يت ووأ  املووواح وي وود بوورةمم ا نتووام األناووف والهنووفء يف ااووتخداا  -59
ة  دفووو يتوو   ر  تهنراح ووا باوووح  منفجيووة أكثوور يف الب ووداس الناميووة امل تموود  ع وو  التوو ع األاااووي

 تأ ا نتاجية الاناعية مع ال ياا يف الوقت نفتم بت  يم اعتما  الاناعة ع و  املوواح  الطبي يوة 
أخوور   اش أمهيووة لووا اح  املتووتدامة  وا وود موون الت وووث  ومتثووم مبووا حاش "اقتاووا  التوودوير" نوتفتجووا  

واليوووواابس واملفوضووووية  ل توووو ع األاااووووية  وتووووروم هلووووا ع وووو  الاوووو يد الوووودوف جفوووواش منفووووا الاووووأ
مون أجوم ت  يوم  األوحوبية  واد  ر  مجع األعمال التجاحية وا هنوماش واملودس وا ام واش م وا  

ااووووتخداا املوووووا  ودة   توووودوير ا وااووووةجاعفا ر  ا وووود األقاوووو  يف ا نتووووام واداووووتفئ   وع وووو  
، 2015دوير يف عووواا اوووبيم املثوووال، اعتمووودش املفوضوووية األوحوبيوووة سموعوووة رجوووراءاش اقتاوووا  التووو
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أجووووم  فيووووز ادنت ووووال األوحو  ر  اقتاووووا  التوووودوير، ويوووو  تتتووووتخدا املووووواح  بطري ووووة أكثوووور  موووون
ااتدامة  وينطوي وضع  ذ  النوتفتم ع   موزيم مون ال ووا ح التنايميوة وا ووادز لتشوجيع املزيود مون 

موو ادقتاوا ي ورتوا  التدوير ورعوا   اداوتخداا، مون أجوم ت  يوم الباومة البشورية، موع ت زيوز الن
 الوظا ف يف الوقت نفتم  

لتيااوووااا املت   وووة بهنفووواء  املوووواح  مووون خوووئل  وووم  وقووود وضوووع عووود  مووون الب وووداس رطووواحا   -60
"  و ووو يشووهنم املهنوووس األاااوويف لت،ووالف  ت  يووم النفوواةش ورعووا   ااووتخدامفا ورعووا   توودوير ا"

كمنو  لتبوا ل امل واح   ونهنون   2015ا كفاء  املوواح   موعوة الودول التوبع، الوذي أتنشو  يف عوا
ت  يووووم النفووواةش ورعووووا   ااوووتخدامفا ورعووووا   لهنوووم ب وووود أس يطووووح أنشووووطة متنوعوووة يف رطوووواح  وووم 

  ويت وأ أس م41ا، الذي يت ط  حؤية متتو ة   اح  التو ع األاااوية مون "املفود ر  ال ،ود"تدوير ا
 تشة  الب داس النامية امل تمد  ع   الت ع األاااية بنشاط أك  يف التطبي  ال امليف هلذا النفم  

    

__________ 

  يووم املفوود ر  ال ،وود  ووو أاوو وا يتتووتخدا لت يوويم الفح البيئيووة املرتبطووة  خت ووف مراوووم ويووا  منووتم مووا اموون  م41ا
 صم ااتخرام املا   ا اا ر  مجيع مراوم التجفيز والتانيع ورعا   التدوير أو التخ 


