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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الثانية والستون

 2015أيلول/سبتمرب  25-14جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

    تطور النظام التجاري الدولي واتجاهاته من منظور إنمائي
دور المزززعار ين ابزززحاا الحيزززارا  الإزززجيرة لزززي إنتزززا  السزززل  األ ا زززية   

 المستدامة والتجارة ليها
  

 األونكتادتقرير ا دته امانة   
  

 تنفيذي موجز 
انطالقــام مــن الــزوم املتولــد عــن اي تمــال الــذي أوا للمــزاتعا أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة  
يف  2015الســــلس األساســــيي والتنميــــي لعــــال ، يتعمــــت الت ايــــا امل بــــن ل ون تــــا  عــــن 2014يف عــــال 

ويشــ   أ أأ أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة ألــااي ياعلــي تييســيي يف الســع   أ  ،حبــه  ــذس املســ لي
 تســامن ذــولت للتنميــي الزتاعيــي أ وــا اــويم واســتدامي مــن النــابيتا ايجتماعيــي والبي يــي  ويشــ  الت ايــا 
 أ أأ أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة،  ــالندا  أ عــد  م ال بــ ، جــدياوأ  ا تمــال وــا  يف ســيا  

 أ  لــوه  ــدي  اــول اعميــس وعــدل  يففــال أبــد  يف  لــات اعلــو  الواجــ   ــذ ا لتح يــت  الطمــو 
األ ــداي امل بلــي املتعل ــي  التنميــي املســتدامي  وتســل   ــذس املــذ اة التــومن علــئ نتــاي  الت ايــا وتســايل  
 الاييســـيي  و ـــ  تؤ ـــد أايـــي الع بـــا  الـــز تواجـــ  أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة، وت ـــدل توغـــيا  يف
جمــــال السياســــي العامــــي للمســــاعدة علــــئ  لــــال  لاقــــاام املم نــــي بــــ  يســــااوا يف  نتــــات الســــلس 

،  اإلضــايي  أ ا لــول 2015ت ايــا الســلس األساســيي والتنميــي لعــال ي ــدل املســتدامي والترــاتة ييلــا  و 
عامـي يشــمن املختـربة واملماتسـا  اعيـدة الـز بـد  ا يف العديـد مـن البلـداأ،  لـاتام مـن السياسـا  ال

التـدا   الواجـ  اذال ـا علـئ ال ـعيد الـولل واإلقليمــ  والـدوا، يتـالم عـن وطـي عمـن ألغــحا  
ا يـــــــا ا  ال ـــــــ  ة ت ـــــــول علـــــــئ الـــــــنل  املت امـــــــن ل ون تـــــــا    امن الترـــــــاتة والتمويـــــــن وايســـــــتومات 
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 -تويا  والت نولوجيـــا  ويؤ ـــد الت ايـــا ا اجـــي  أ سياســـا  واضـــحي وقيـــا ة قويـــي علـــئ أعلـــئ املســـ
يتـــالم عـــن ضـــاوتة  يـــالمن أولويـــي لتح يـــت اتســـا   ـــا السياســـا  علـــئ  -احملليـــي واإلقليميـــي والدوليـــي 

مجيــس  ــذس املســتويا  الوالظــي  وندــاام  أ أأ   ــامن األمــوت علــئ با ــا ي يشــ ن ويــاتام مــن ا يــاتا  
اجــي العاجلــي  أ  ليــي لتعزيــز الــز ت فــن   يــت أ ــداي التنميــي املســتدامي امل بلــي، يشــ  الت ايــا  أ ا 

املســــامنلي ت ــــول علــــئ تغــــد الت ــــدل احملــــا  يــــو   يــــت ايلتزامــــا  الاييســــيي لا  ال ــــلي   غــــحا  
 ا يا ا  ال   ة 
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 مقدمة -اولا  
 
للمـزاتعا أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة  والواقـس أأ  2014يبت  وا ت ليبـي  وـ ة يف عـال  -1

مســــااا  األســــا املزاتعــــي وأغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة يف   يــــت األمــــن ال ــــذاي  وت لــــي  الف ــــا 
و  يــت التنميــي املســتدامي بديــت  ت ــديا وــا  مــن اعمعيــي العامــي ل مــم املتحــدة عنــدما أعلنـــت 

السـني األياي يــي  2014سـني  وليــي للزتاعـي األسـايي  وأعلــن اي ـا  األياي ـ   ــدوتس سـني  2014سـني 
الســـلس األساســـيي للزتاعـــي واألمـــن ال ـــذاي   وانطالقـــام مـــن  ـــذا الـــزوم، يـــ أ ت ايـــا األون تـــا   شـــ أ 

،  وغـف  عامـام 2015يطـا  مسـ لي أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة يف سـيا  عـال  2015والتنميـي لعـال 
يــام  طــي التنميــي الدوليــي  ويا ــز الت ايــا علــئ مــن يزتعــوأ مســابي   تــاتين مــن األت  أو أقــن، حموت 

و ـــو يشـــ   أ أأ أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة ألـــااي ياعلـــي تييســـيي يف الســـع   أ  تســـامن ذـــولت 
تــام  أ أأ للتنميــي الزتاعيــي أ وــا اــويم واســتدامي مــن النــابيتا ايجتماعيــي والبي يــي  ويشــ  الت ايــا أي

أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة،  ـالندا  أ عـد  م ال بـ ، جـدياوأ  ا تمـال وـا  يف سـيا  الطمـو  
 أ  لــوه  ــدي  اــول اعميــس وعــدل  يففــال أبــد  يف  لــات اعلــو  الواجــ   ــذ ا لتح يــت أ ــداي 

 التنميي املستدامي امل بلي  
ا ، يشــــ  ال ــــندو  الــــدوا للتنميــــي وتيفــــم تنــــوا الســــياقا  وتعــــد  ال يــــو  املتعل ــــي  البيانــــ -2

مليـــات  ـــخ  يعملـــوأ،  شـــ ن جزيـــ  أو   2.5الزتاعيـــي و انـــام  األمـــم املتحـــدة للبي ـــي  أ أأ يـــو 
  وييمـــا يتعلـــت  ـــالتو ا اع ـــاايف للمـــزاتا ال ـــ  ة (1)مليـــوأ مزتعـــي غـــ  ة يف العـــام 500 امـــن، يف 

ي األمــم املتحــدة ل يفذيــي والزتاعــي عــن )أي الــز ت ــن مســابتلا عــن   تــاتين(، تشــ   يانــا  مندمــ
يف املايـــــي مـــــن  ـــــذس املـــــزاتا ت ـــــس يف منط ـــــي  ســـــيا واحملـــــي   87 أ أأ يـــــو  2004-2001الفـــــ ة 

يف املايــي يف أماي ـــا الالتينيـــي   1يف املايـــي يف أوتو ـــا، وأقــن مـــن  4يف املايـــي يف أياي يــا، و 8ا ــا  ، و
 أياي يـــا، ال وـــ  منلـــا مـــزاتا  فـــاي تعتمـــد  ليـــام أو مليـــوأ مزتعـــي غـــ  ة يف 45ييوجـــد، مـــوالم، يـــو 

    (2)جزييام علئ العمن األساي الذي تش ن املاأة العن ا األساس  يي 
ــــا ا  ال ــــ  ة يــــو  -3 ــــويا أغــــحا  ا ي ــــي مــــن جممــــوا ايبتياجــــا  ال ذاييــــي  70وي يف املاي

  (3)وأياي يـــا جنـــو  ال ـــحاامنيف املايـــي مـــن ال ـــذامن املســـتللي يف  ـــن مـــن  ســـيا  80ألياي يـــا ويـــو 
وعالوة علئ للي، ينـت  أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة يف  لـداأ ناميـي عـدة معدـم ال ـا تا  الزتاعيـي 
الاييســـــيي  ـــــذس البلـــــداأ  يمـــــوالم، يلـــــيمن علـــــئ  نتـــــات ال ا ـــــاو يف يفانـــــا عـــــدة  يي مـــــن املنترـــــا 

تنـــــت  يفانـــــا،  فتـــــن أغــــحا  ا يـــــا ا  ال ـــــ  ة الـــــذين ت ـــــن مســـــابي مـــــزاتعلم عـــــن   تـــــاتين  و 
يف املايــي مــن  نتــات ال ا ــاو يف العــام، اــا ربعللــا ظــا  أ ــرب  20أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة، يــو 

__________ 

 Smallholders, Food Security, and the، 2013ال ــندو  الــدوا للتنميــي الزتاعيــي و انــام  األمــم املتحــدة للبي ــي،  (1) 

Environment (Rome) ـــــا  يف املوقـــــس )جـــــا   http://www.ifad.org/climate/resources/smallholders_report.pdf، مت
 ( 2015متو /يولي   15ايلالا علي  يف 

املـاأة يف قطـاا الزتاعـي    2011-2010بالـي األيفذيـي والزتاعـي ، 2011عـي، مندمي األمم املتحدة ل يفذيي والزتا (2) 
 /http://www.fao.org/docrep/013/i2050e)تومــــا(، متــــا  يف املوقــــس  ســــد الفرــــوة  ــــا اعنســــا مــــن أجــــن التنميــــي

i2050e.pdf  ( 2015متو /يولي   16)جا  ايلالا علي  يف 
  1اندا املاجس الوات  يف ا ا يي  (3) 

http://www.ifad.org/climate/resources/smallholders_report.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf
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يف املايـــي مـــن  ياا ااـــا مـــن الن ـــد  40منـــت  لل ا ـــاو يف العـــام، ومتوـــن غـــا تااا مـــن ال ا ـــاو يـــو 
  (4)يف املايي من النات  احملل  اإلمجاا 10 أ  8األجنيب ومن 

ومـــس للـــي، يعـــا  أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة، تيفـــم مســـااتلم ال بـــ ة، مـــن  اـــال يفـــ   -4
متعمــد مــن جانـــ  تااــ  السياســا  وا تمـــس الــدوا  ونتيرــي لـــذلي، ي يــزال أغــحا  ا يـــا ا  

يف املايــي مــن أ ــد  70ال ــ  ة يف العــام النــام  نولــوأ نســبي  بــ ة مــن الف ــاامن  يالت ــدياا  تبــا أأ 
مليــــات  ــــخ ، يعيشــــوأ يف املنــــالت الايفيــــي،  1.4اس ي ــــاام يف العــــام النــــام ، البــــال  عــــد  م النــــ
ت ايــا   وانطالقــام مــن  ــذا الواقــس املايــا، ي ــي م (5)ســيما يف جنــو   ســيا وأياي يــا جنــو  ال ــحاامن ي

ــــا ا   2015الســــلس األساســــيي والتنميــــي لعــــال  ــــاا ن للزتاعــــي ال ايمــــي علــــئ أغــــحا  ا ي الوضــــس ال
ال ـــ  ة، و ـــد  اإلجـــاامنا  الـــز ربـــ  تعزيز ـــا، والت يـــ ا  الـــز ربـــ  ال يـــال  ـــا يف جمـــال السياســـي 
العامي لتماأ   يـت نتـاي  أيتـن يف ا ـد مـن انعـدال األمـن ال ـذاي  والت ـذوي، ويف ت لـي  الف ـا، 

 و يا ة اإل مات ايقت ا ي وايجتماع  ألغحا  ا يا ا  ال   ة 
ملم ومناسـ  مـن بيـه التوقيـت ألسـبا  ظالظـي  أويم أأ للمـزاتعا أغـحا  و ذا الت ايا  -5

ا يــا ا  ال ــ  ة  وتام حموتيــام يف التوييــت  ــا  لــوه أ ــداي األمــن ال ــذاي  وضــماأ ايســتدامي  يفــ  
ضــــــومن تزايــــــد الشــــــوايفن املتعل ــــــي  انعــــــدال األمــــــن ال ــــــذاي   عــــــد األ مــــــي ال ذاييــــــي الــــــز انــــــدلعت يف 

 أ  وت املــزاتعا أغــحا   (،1اا أســعات ال ــذامن منــذ للــي ا ــا )اندــا الشــ ن ، واتتفــ2008 عــال
 ا يا ا  ال   ة يف   يت أ داي األمن ال ذاي  جديا   أ  دئ  ايع اي علئ نطا  أوسس 

  
  1الش ن 

)بالزززدولر األمريكزززي للطزززن     زززمية الدوليزززة للقمزززو والزززورة واألرر ولزززو  الإزززويااأل ززز ار ال
1961-2014 

 
 أماني األون تا  ن الم عن  ب امنا  األون تا    امل دت

__________ 

 /http://edes.coleacp.org/en/edes/newsمتــا  يف املوقــس  Ghana: A self-assessment guide for the cocoa sectorاندــا  (4) 

30589-ghana-self-assessment-guide-cocoa-sector  ( 2015متو /يولي   16)جا  ايلالا علي  يف 
 متـــــو / 16)جـــــا  ايلـــــالا عليـــــ  يف  http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-developmentاندـــــا  (5) 

  2،  ما يف ا ا يي 2011(؛ ومندمي األيفذيي والزتاعي، 2015يولي  
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 يول ال ويا األت  الذتة ال مح

http://edes.coleacp.org/en/edes/news/30589-ghana-self-assessment-guide-cocoa-sector
http://edes.coleacp.org/en/edes/news/30589-ghana-self-assessment-guide-cocoa-sector
http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development
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وظانيــام أأ الت ايــا  لــن ال يــو  الــز تعــ   التنميــي املســتدامي للزتاعــي ال ايمــي علــئ أغــحا   -6
ا يـــا ا  ال ـــ  ة علــــئ ال ـــعيد الــــولل واإلقليمـــ  والعـــامل ، ويســــل  التـــومن علــــئ ا لـــول املختــــربة 

 ،ألغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة، وي ــ   بلــويم جديــدة  و  ي ــام لــذلي لتحســا األوضــاا ايقت ــا يي
يا ز الت ايا علئ ا اجي  أ جمموعي متنوعي من السياسا  الـز تلـيب ايبتياجـا  ا اغـي ألغـحا  
ا يــا ا  ال ـــ  ة علـــئ ال ـــعيد الــولل واإلقليمـــ  والـــدوا  و ـــذا الــنل  ربعـــن الت ايـــا ماجعـــام ملمـــام 

ه التوقيـــت يســاعد تااـــ  السياســـا  واعلــا  األوـــا  غــاببي امل ـــلحي املعنيـــا ومناســبام مـــن بيــ
 ال تـايا الـز ذـ  أغـحا  ا يــا ا  ال ـ  ة يف التحتـ  ل مـي اعمعيــي العامـي ل مـم املتحـدة مــن 

، واملـــؤمتا 2015 ســـبتمرب ، امل ـــات ع ـــد ا يف أيلـــول/2015أجــن اعتمـــا  وطـــي التنميـــي ملـــا  عـــد عـــال 
ومـؤمتا  2015 ـانوأ األول/ يسـمرب  ا ملندمي الترـاتة العامليـي امل ـات ع ـدس يف نـ و  يف  الو اتي العا

أيتــام  وظالوــام، أأ  ــذا  2015  يســمرب  ــانوأ األول/ال مــي املعــل  املنــار امل ــات ع ــدس يف  ــاتي  يف  
ملتحــدة للترــاتة الت ايــا ملــم للمناقشــا  اعاتيــي يف  لــات التحتــ  للــدوتة الاا عــي عشــاة ملــؤمتا األمــم ا

  وتسـل   ـذس املـذ اة التـومن، يف األجـزامن التاليـي، 2016والتنميي امل ات ع دس يف ليما يف  لات/مـاتس 
ال يو  الاييسيي الـز يواجللـا أغـحا  ا يـا ا   علئ نتاي  الت ايا وتسايل  الاييسيي  يل  تشد  علئ

ئ  لال  لاقاام املم ني    يسـااوا ال   ة وت دل توغيا  يف جمال السياسي العامي للمساعدة عل
 يف  نتات السلس األساسيي املستدامي والتراتة ييلا  

  
 النتائج  -ثانياا  

 
 إهما  ابحاا الحيارا  الإجيرة لي إطار السيا ا  ال امة -الف 

 
 ات ن اش لويـن  شـ أ مـا  لا  انـت املـزاتا ال ـ  ة أل ال بـ ة  ـ  األ وـا  نتاجيـي، وأيلمـا  -7

أ وـا  سـلامام يف التنميـي الزتاعيــي  شـ ن عـال  وتشـ  عــدة  تاسـا   أ أأ  نتاجيـي األت  يف املــزاتا 
ال ــ  ة أعلــئ مــن مويلتلــا يف املــزاتا ال بــ ة  ســب  مــا يســمئ العالقــي الع ســيي  ــا برــم املزتعــي 

ز يتحمللـــا واإلنتاجيـــي  وتـــدهع   ـــذس الدتاســـا  أًـــا ت ـــدل  لـــيالم علـــئ أأ ت ـــاليف املعـــامال  الـــ
أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة عـــن الوبـــدة أقـــن ألًـــم يعملـــوأ يف منـــالت تيفيـــي تســـرن يايتـــام مـــن 
ال ــو  العاملــي وتعــا  مــن نــدتة تأس املــال  أمــا املعاتضــوأ  ــذا الــاأي يــ وأ أأ العينــا  املســتخدمي 

علــت  ــ  امن  ــن مــن ي متوــن علــئ يــو  ــاي  املــزاتا ال بــ ة للخلــو   أ اســتنتاجا  متوا نــي ييمــا يت
يف  املزاتا ال   ة واملزاتا ال بـ ة مـن بيـه اإلنتاجيـي  ومـس للـي، م يـؤظا  ـذا ايوـتالي يف الـاأي
 ذطي  السياسا  الزتاعيي الز جامن  يف ال و  من األبياأ متحيزة ل احل  بات املزاتعا  

 امشــــيي  لزتاعــــي تدــــنوتيفــــم أأ ا  ــــي اإلمجاليــــي لالســــتومات األجنــــيب املبا ــــا املخ  ــــي ل -8
،  ـــلد  البلـــداأ الناميـــي وـــالل الســـنوا  (6)دي ا  ايســـتومات األجنـــيب املبا ـــام اتنـــيم ورمـــوا تـــ

__________ 

  الشــا ا  عـــرب الولنيــي واإلنتـــات الزتاعــ  والتنميـــي 2009اندــا، مــوالم، األون تـــا ، ت ايــا ايســـتومات العــامل  لعـــال  (6) 
 األمم املتحدة(  )نيويوتك وجنيف، منشوتا 
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ي ــد ا تســبت األعمــال التراتيــي   األوــ ة  يــا ة يف عــد  عمليــا  بيــا ة األتاضــ  علــئ نطــا   بــ 
يلــــي األجــــن عــــن لايــــت الزتاعيــــي، وغــــنا يت ايســــتومات )الســــيا يي( والو ــــاي  ا  وميــــي ب وقــــام لو 

ســني( ملســابا   بــ ة مــن  100 أ  50عمليــا  ا يــا ة أو ع ــو  اإلربــات الطويلــي املــدة )عــا ة مــن 
  وتنطلــــت اســـــتوماتا  ال طـــــاا (7)  تـــــات يف ال وـــــ  مــــن األبيـــــاأ( 1 000األتاضــــ  )تزيـــــد علــــئ 

ن ايســتوماتا ، يف ا ــا  أساســام مــن توقعــا  اتتفــاا أســعات الســلس الزتاعيــي والعايــدا  املاتفعــي مــ
 با تنطلت ايستوماتا  العامي من الشوايفن املتعل ي  األمن ال ذاي  وأمن الطاقي  

ويف  لـــات التحيـــز ل ـــاحل املـــزاتا ال بـــ ة،  ـــلد  لانينـــا  وتســـعينا  ال ـــاأ املاضـــ  قيـــال  -9
 ا  العديــــد مــــن البلــــداأ، ي ســــيما يف أياي يــــا،  ســــح  الــــدعم ا  ــــوم  امل ــــدل ألغــــحا  ا يــــا

ال ــ  ة يف  لــات تنفيــذ  ــاام  التعــدين ا ي لــ  الــز أوغــت  ت لــي   وت الدولــي و ت ــحيح مســات 
األســعات   وأ   بــن جمــال  تســويت احملاغــين  مــا  أ  ل ــامن وــدما  اإلت ــا  الزتاعــ  أو  ضــعايلا، 
ا وتعطلــت  مــدا ا  املــدوال  )موــن األاــدة والبــذوت( ألغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة ألســبا  منلــ
علــئ وجــ  ا  ــو  عــدل قــدتة ال طــاا ا ــا  علــئ أأ  ــن حمــن املؤسســا  العامــي الت ليديــي لســد 
الفرـــوة الــــز ولفلـــا انســــحا   ـــذس املؤسســــا   ونتيرـــي لــــذلي، تعـــذت علــــئ أغـــحا  ا يــــا ا  
ــا مــن أجــن  ســا اإلنتاجيــي  وواجــ   ال ــ  ة ا  ــول علــئ عوامــن اإلنتــات األساســيي الــز  تاجًو

يــــا ا  ال ــــ  ة اتتفــــاا ت ــــاليف املعــــامال ، اــــا مــــنعلم مــــن  يــــس منترــــاام، ولــــو يف أغــــحا  ا 
األســوا  احملليــي، و ــو مــا  يعلــم  أ  يعلــا   ســعات توي ــي عنــد  وا ــي املزتعــي  و اإلضــايي  أ للــي، 
أ   العوملــي و ايــا األســوا  يف جمــال الزتاعــي  أ تــ ظا أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة  ت لبــا  األســوا  

لدوليـــي، ي ســـيما الت لبـــا  الشـــديدة يف األســـعات، بيـــه أةل يـــت ا ـــال  ا  وميـــي لتســـويت الســـلس ا
األساسيي الز يتمون  وت ا يف ضماأ أسـعات املنترـا  ويف الع ـد األوـ ،  ـاأ يةتوقـس أأ يـؤ ي يـتح 

ســعات علــئ  وتغــا  الســلس األساســيي يف العديــد مــن املنــالت  أ ا ــد مــن التــ ظ  الســليب لت لــ  األ
م ـــا ت  وـــن أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة  يفـــ  أأ الترا ـــي يف أياي يـــا م ت ـــن مشـــرعي ندـــاام  أ 

 عوامن متعد ة، منلا غ ا برم املعامال  واخنفا  مستويا  السيولي  
مــن جانــ  اــال يفــ  املتعمــد ألغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة أظــا اإلتفــاقم  2006عــال وبــ   -10

األمـا الـذي  سب  ضـعف نوعيـي البيانـا  املتعل ـي  ـذس الطب ـي مـن املـزاتعا، واضع  السياسي العامي 
معايــي   وأيف اإلنتــات الزتاعــ  ال لــ  ويف النــات  احمللــ  اإلمجــاا و  يالفعليــ مســااتلم بــال  وأ   تاك

ب تلم يف ال ـوة العاملـي  و انـت  يانـا  الدتاسـا  ايست  ـاييي املتابـي املتعل ـي ز ـاي  املـزاتعا 
حمدو ة لل ايي، ومن مث م ن ن تعميملا علئ عينـي أوسـس مـن  مأغحا  ا يا ا  ال   ة ومساااا

عنــدما  ــدأ  مندمــي األيفذيــي والزتاعــي  ب ــامنم  2006عــال   دايــيم مــنالبلــداأ  و ســن الوضــس جزييــام 
__________ 

 ,K Deininger and D Byerleeت شف البيانا  أأ ايستوماتا  ال ب ة ا رم عا ة ما ت وأ أجنبيي؛ اندا، موالم،  (7) 

2012, The rise of large farms in land abundant countries: Do they have a future? World Development, 40(4): 

، بالي األتاض  واملوات  املاييي املستخدمي يف Earthscan ،2011والزتاعي و ات النشا  ؛ ومندمي األيفذيي701−714
 األيفذيي والزتاعي يف العام    اتة أندمي يف وطا )توما، مندمي األيفذيي والزتاعي( 
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ا يـا ا   لـداأ  ويبـا اإلب ـامن وجـو  نسـبي عاليـي مـن املـزاتعا أغـحا   105 تاعيـام يف أ وـا مـن 
 اإلب ـامن أيتـام  يـا ة نسـبي ال   ة يف  لداأ مون  ن ال يش ويفامبيا ويييت نال ومالوي وا ند  و اه 

النسامن يف الزتاعي ال ايمي علئ ا يا ا  ال   ة، وأظبت وجو  اتتباط  ا أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة 
ة عوامـن، منلـا قلـي يـا  ب ـو م علـئ والف ا يف البلداأ الناميي  ويةعـز  انتشـات الف ـا  يـنلم  أ عـد

ي سـيما  ال او ، وحمدو يـي األغـول املتابـي  ـم )وـا يف للـي املعـدا (، واخنفـا  مسـتو  التعلـيم،
  ما يف  وت ينا ياسو وا ند موالم   ، ا النسامن املزاتعا 

يمــي علـــئ وتيفــم  ســـن املعايــي  فتـــن البيانــا  اعديـــدة، ي يــزال اين ســـال  ــا الزتاعـــي ال ا -11
أغـــــحا   يواجـــــ ا يـــــا ا  ال ـــــ  ة والزتاعـــــي ال بـــــ ة النطـــــا  واضـــــحام يف أت عـــــي جمـــــاي   يـــــ ويم، 

املنايســي الشــديدة ييمــا  ــا البلــداأ   ســب يف الترــاتة الدوليــي غــعو ي يف املشــات ي  ا يــا ا  ال ــ  ة
اينـــدمات يف  علـــئ و ـــم أقـــن قـــدتة،  امل اتنـــي مـــس أغـــحا  املـــزاتا ال بـــ ة،وجتـــزال سالســـن ال يمـــي  

 مـــن املماتســـا  الـــز أغـــبحت  ـــايعي يف اااتســـت  وغـــفلماسالســـن العـــا  واعتمـــا  املنترـــا ، 
الترــــاتة الدوليــــي  وظانيــــام، بــــدظت  يــــا ة نســــبيي يف عــــد  املــــزاتا ال بــــ ة، ي ســــيما يف ايقت ــــا ا  

علـــئ و ـــي يـــد العاملـــي الابتيـــال    أالنا ـــ ي، ويتزايـــد اعتمـــا   ـــذس املـــزاتا علـــئ املي نـــي  وظالوـــام، 
، ي ســـــيما يف  عـــــا البلـــــداأ النا ـــــ ي، وأيفلـــــ  الدـــــن أأ اتتفـــــاا ت لفـــــي الفاغـــــي البديلـــــي النتـــــو 

  ـــامن املـــزاتا ال ـــ  ة  وتا عـــام، ينـــذت ب ـــول املســـتوماين مـــن ال ـــع  لالعتمـــا  علـــئ العمالـــي ربعـــن 
ة يف الندـــال األجانـــ  علـــئ مســـابا   بـــ ة مـــن األت   زيـــا ة امـــيش أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ   

الترــاتي املتعــد  األلــااي  والواقــس أأ ايســتومات ال بــ  قــد ي ــوأ اســ اتيريي   ــت نفعــام للرميــس، 
املتـــيف،  اإلضـــايي  أ   لا تـــوايا  للبلـــدي ـــ   علـــئ بـــد ســـوامن، وللـــي للمســـتوما وللبلـــد املتـــيف

خـــالا للم للت ــدياييـــي    يعليــي الفوايــد املعتــا ة املتوقعـــي مــن ايســـتومات األجنــيب املبا ــا، ضـــمانا 
األتاضـ ، واثظـات مل يـي لا  ال لي، ومنلـا ي ـداأ ا  ـو  ال ايمـي ألغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة يف 

  (8)للبلدمن ال ذاي  الز قد تواج  األتلديدا  الالبي يي السلبيي، و 
  

 نتجا ض ف  بل الوبو  إلى ا واق المدخال  والم -باء 
 
املنترــا ،  شــ ن مــد  مشــات ي أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يف أســوا  املــدوال  و   ــد  -12

 نتــاجيتلم ومــن مث م اســبلم  ويســتخدل املزاتعــوأ جمموعــي متنوعــي مــن املــدوال  يف عمليــي  جزيــ ،
اإلنتـات، منلــا البـذوت واألاــدة، واألت ، والعمالــي، وال ـاو   وتة سهــم أســوا  البـذوت عــا ةم  أ ندــم 

الــندم   بــذوت اعيــدة  ســبلل العاليــي ت ــاليفال  تايــي  أمــا الــندم الاايــي يلــ  نــا تة، ألأ تايــي ويفــ
وت ـــــاليف املعـــــامال  تترـــــاو  ال ــــدتة املاليـــــي ملعدـــــم أغـــــحا   ،يعتمـــــا  البــــذوتالت لفـــــي البا دــــي 

__________ 

 J von Braun and R Meinzen-Dick, 2009, “Land grabbing” by foreign investors in developingاندـــــــــــا، مـــــــــــوالم،  (8) 

countries: Risks and opportunities, International Food Policy Research Institute Policy Brief 13 (Washington, 

D.C.) متــــا  يف املوقــــس ،http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp013all.pdf   جــــا  ايلــــالا عليــــ(
 ( 2015متو /يولي   16 يف
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 يــا،  ليــن مــن أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يف البلــداأ الناميــي، ي ســيما يف أيايالا يــا ا  ال ــ  ة  ي
مـن للـي  يةعـدن ـنلم  مـن ت ـاليف األاـدة  سـب  اتتفـاا أسـعات ا، مـا م يسـتفيدوا مـن الـدعم  و 

ايخنفــــا  الشــــديد جــــدام يف مســــتويا  اســــتخدال األاــــدة يف  ــــذس البلــــداأ، ومــــن مث   ــــا أســــبا 
 قلــيا أأ اخنفــا   نتاجيتلــا عنــد م اتنتلــا  املعــاي  املوبــدة املســتخدمي لت ــديا احمل ــول الزتاعــ    مــ

الفــاو  ال بــ ة يف اإلنتاجيــي  ــا   أ بــد  عيــداســتخدال األاــدة واييت ــات  أ ماايــت الــاي يفســااأ 
البلـــداأ املت دمـــي والبلـــداأ الناميـــي، و ـــا البلـــداأ الناميـــي يف أياي يـــا والبلـــداأ الناميـــي يف  ســـيا )اندـــا 

 تةســـتخدل ييلـــايف املايـــي ي ـــ  مـــن املســـابي اإلنتاجيـــي  4(  وتبـــا الت ـــدياا  ا ديوـــي أأ 2الشـــ ن 
يف املايـــي يف  ـــا   29يف املايـــي يف جنـــو   ســـيا و 39م ا ـــن ندـــم تي يف أياي يـــا جنـــو  ال ـــحاامن 

 سـيا  وقــد بـدا  ــذا الوضــس  املعلـد الــدوا لبحــوي سياسـا  األيفذيــي  أ تســميي ن ـ  ندــم الــاي 
  وي ت ت ـــا ق ـــ  النرـــا  املتعل ـــي (9)يف أياي يـــا  ال طعـــي املف ـــو ة يف مندومـــي الزتاعـــي يف أياي يـــا 

يفــ  بــال وجــو  سياســا  مناســبي، ا  ا   احملاغــين الزتاعيــي  زيــا ة احملاغــين الزتاعيــي علــئ  ســيا  
  ما بدي يف م ا يف لانينا  وتسعينا  ال اأ املاض     يا ة  ب ة وسايعي

  
  2الش ن 

  2013-1961محابيل الحبوا لي مناطق متقدمة ونامية مختارة  
 ) الطن ل ن   تات(

 
 

 ي األيفذيي والزتاعي أماني األون تا ، ن الم عن  ب امنا  مندم امل دت 

اسـتوماتا  لويلـي األجـن،   ال يـالاألتاضـ  أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة علـئ  بيـا ةشرس تو  -13
 يــاا ا  عــن لايــت   تح يــتســمح  ــم تاســتخدال األت   تــماأ، و  يســا ب ــو م علــئ قــاو  تو 
األت  أو  يعلا  يف  أأ العديد من البلداأ الناميي عانت من عدل  فامنة ندم أسوا  األتاض   ج ت 

وندم بيا ة األتاض  و  اتاا  ونتيري لذلي، اجت  العديد من أغحا  ا يا ا  ال   ة  أ است رات 

__________ 

 ( 2015متو /يولي   16)جا  ايلالا علي  يف  http://www.ifpri.org/blog/irrigating-africaاندا  (9) 
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يــواجلن قيــو ام األت   التشـاتك، و ــو تاتيــ  يســتبعد يف ال وــ  مــن األبيـاأ النســامن املزاتعــا  الــال  
  (10)جنسانيي، مون األعااي ال انونيي وايجتماعيي الز متنعلن من  تي األتاض  أو متل لا

ووظ  ت جيدام مدا ا تفاو   ا اعنسا يف ا  ـو  املت ـلي ول يـي األتاضـ   وتبـا امل اتنـي  -14
 20ع  أأ النسامن نولن أقن من الدوليي الز أجااا مندمي األيفذيي والزتاعي  ا  يانا  اإلب امن الزتا

يف املايـي يف يفـا   10يف املايي من مالك األتاض   وتتفاو  ت دياا  مةالك األتاض  مـن النسـامن مـن 
يف املايي يف  ا  أياي يا واعنو  األياي    30أياي يا ووس  أياي يا واال أياي يا والشا  األ ىن،  أ 

ال انوأ  -ش  مدا ا عدل املساواة  ذس عن ال وانا الولنيي   وتن(11)ويف  عا منالت أماي ا الالتينيي
و ـ  ال ـوانا الـز تنطـوي علـئ متييـز ضـد املـاأة، ي سـيما ييمـا  -املد  وقانوأ األساة وقـانوأ العمـن 

يتعلــت  ــا  و  يف اإلتي، تيفــم أأ أب ــال الدســتوت تــن  علــئ املســاواة  ــا اعنســا  وعــالوة علــئ 
انوأ امل تــو  علـئ ب ــو   اييــي، عـا ةم مــا ت ــوأ ال لبـي للح ــو  العاييــي يف للـي، تيفــم الـن  يف ال ــ

املنالت الايفيي  يف  ا ند، موالم، ي ربو  يف ا تمعا  الز تطبت قانوأ األبوال الشخ يي ا ندوس  
أأ تــاي اي نــي املتزوجــي الــز لــي   ــا ا ــن ل ــا  ويف الســيا  نفســ ، ت شــف  تاســي  شــ أ اإلغــال  

أأ املــاأة واجلــت، قبــن ســن قــانوأ اإلغــال  الزتاعــ ، متييــزام يف ا  ــول علــئ  (12)عــ  يف توانــداالزتا
  وتؤ د الدتاسي أن  تيفم وجو  قـانوأ األسـاة ون أيفلبيي س اأ البلد وقوت  العامليا متتيفم أًاألتاض ، 

توانــدا وت اليــد ا  الــذي يــن  علــئ املســاواة  ــا املــاأة والاجــن يف اإلتي، نشــ   ــذا التمييــز عــن  ظ ايــي
تــس املــاأة لســيطاة الاجــن   وأ ــات   الــز تعتــرب الطفلــي أ ىن مــن الطفــن  ــدنيام ول نيــام واجتماعيــام، وذة

يف املايي مـن الع بـا  الـز ت ـف أمـال ا  ـول علـئ األتاضـ   ـا عالقـي  80الدتاسي  أ أأ أ وا من 
تاتخييام،  ل يسمح  تدوين أاـامن املـاأة والاجـن  اإلتي  ومن مث، يةعد اإلغال  الزتاع  يف تواندا عمالم 

علـــئ  ـــلا ة تســـرين األت  مث علـــئ ســـند مل يـــي األســـاة لـــ ت ، اـــا يتـــيح للمـــاأة ا  ـــول علـــئ 
 قاو ،  اإلضايي  أ مزايا أوا  عديدة 

ون ن ال ول  ش ن أعم  أ الت   السـ ا ، وت ـ  املنـار، ونـدتة امليـاس، والزيـا ا  ا ديوـي  -15
ب ـــول أغـــحا   ا ة مســـابا   بـــ ة مـــن األت ،  ـــن للـــي يشـــ ن ع بـــا   ضـــاييي أمـــاليف بيـــ

ا يــا ا  ال ــ  ة علــئ األتاضــ   وعلــئ ع ــ  الوضــس يف عــد  مــن  لــداأ  ســيا، يــ أ  لــدانام أياي يــي 
قليلي قامت  اإلغالبا  التاوتيي لتيس  ب ـول املـزاتعا علـئ األتاضـ   و مـا سـب ت اإل ـاتة يف 

السـا  ي، متوـن توانـدا أبـد ايسـتونامنا ،  ل أســفا   غـالبا  ندـال  ربـات األتاضـ  ييلـا عــن الف ـاة 
  سن يف تو يس األتاض  و يا ة يف اإلنتاجيي 

__________ 

  2اندا، موالم، املاجس الوات  يف ا ا يي  (10) 
 /http://www.fao.org/economic/es-policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/enملزيد من التفاغين، اندـا  (11) 

 ( 2015متو /يولي   16لالا علي  يف )جا  اي
 (12) A Kairaba and J Simons, eds., Impact of the Land Reform on the Land Rights and Economic Poverty 

Reduction of the Majority Rural, Especially Women Who Depend on Land for their Livelihood: Rwanda Case 

Study, Rwanda Initiative for Sustainable Development (Kigali) يف املوقس  متا    
http://siteresources.worldbank.org/INTIE/Resources/  ( 2015متو /يولي   16)جا  ايلالا علي  يف 
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وتلــيب أســوا  العمالــي الايفيــي ابتياجــا   ــن مــن األنشــطي الزتاعيــي ويفــ  الزتاعيــي الــز عــا ةم  -16
املــي  و ــذس األســوا  عمومــام يفــ  تايــي ووظي ــي ال ــلي مــا تتنــاي  علــئ املــوات  املتابــي مــن ال ــو  الع

 الطــا س املــوا  ل نشــطي الزتاعيــي  و ــ  تتــيح ألغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة الفاغــي لزيــا ة  وللــم 
وتنويــــس م ــــا ت  يــــاا اام وت ليــــن أظــــا الت ــــ ا  املوايــــي يف الــــدون الزتاعــــ  عــــن لايــــت املشــــات ي يف 

لعديـد مـن البلـداأ، ي سـيما يف أياي يـا جنـو  ال ـحاامن، يتبـا أأ األنشطي يف  الزتاعيـي  ول ـن يف ا
األنشــــطي الزتاعيــــي الذاتيــــي ألغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة  ــــ  امل ــــا ت الاييســــيي، وأبيانــــام الوبيــــدة، 

  ومــن نابيــي (13)للــدون وللــي  ســب  نــدتة أســوا  العمالــي يف األتيــاي واخنفــا  مســتو  األجــوت
ـــي املســـت جاة الـــز أوـــا ، ن ـــن أأ تـــويا أســـوا  ال عمالـــي الايفيـــي للمـــزاتعا ياغـــي لالســـتعاني  العمال

ــا للعمـــن يف مــزاتعلم  ويلرـــ  املزاتعـــوأ  أ ايســتعاني  العمالـــي املســت جاة ألســـبا  متنوعـــي،   تاجًو
املوايـــي، وا اجـــي  أ تفايـــ  العـــاملا  منلـــا ن ـــ  امللـــاتا ، وجما ـــي ايبتياجـــا  يف يـــ ا  الـــذتوة

 ألساة لالضطالا ولال أوا  من أياا  ا
ــــي يــــا  ا  ــــول علــــئ ال ــــاو   بــــد  الع بــــا  الاييســــيي أمــــال أغــــحا   -17 وتةعــــد حمدو ي

يف املايـي مـن اإلقـاا  الترـاتي  أ الزتاعـي، ومعدمـ   1ا يـا ا  ال ـ  ة  يفـ  أياي يـا، يـذ   يـو 
يـي عـن ت ـددخ ا ـدما  املاليـي  أ املزاتعا أغحا  ا يا ا  ال بـ ة  وتعـزي املؤسسـا  املاليـي الاا

ألغحا  ا يا ا  ال ـ  ة  سـب  عـدل قـدتام علـئ ت ـددخ ضـماأ )موـن األت  املسـرلي(، وعـدل 
اســت اات اإليــاا ا ، واملخــالا الــز تنطــوي عليلــا األنشــطي الزتاعيــي، وال ــعو ا  الــز ت تنــف ت يــيم 

بـــي ال ـــاو ، ت ـــوأ أســـعات قـــدتة أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة علـــئ ســـدا  قاوضـــلم  ويف بـــال  تا
الفايـــدة ماتفعـــي جـــدام و ـــاوط الســـدا  يفـــ  متواي ـــي مـــس  ـــاوط ايســـتومات   مـــا أأ حمدو يـــي يـــا  
ب ـــول أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة علـــئ أ وا  التخفيـــف مـــن املخـــالا أو التـــ ما ضـــد املخـــالا 

اي  ومــــن مث، ت لـــن مــــن قـــدتام علــــئ ايســــتومات يف أغـــو م اإلنتاجيــــي، وتعيــــد م  أ  تاعـــي ال فــــ
يفـــن عـــن  ليـــا  متويـــن مبت ـــاة لزيـــا ة قـــدتة املـــزاتعا املاليـــي علـــئ ايســـتومات  وقـــد أظبـــت التـــ ما  ي

جــــدواس يف مســــاعدة املــــزاتعا علــــئ مواجلــــي املخــــالا لا   (14)املســــتند  أ مؤ ــــا أبــــوال الط ــــ 
 ال لي  الط  ، ت نام  ا  ول علئ  يانا  جيدة  ش أ األتغا  اعويي  

  
 من بوابة المعر ة إلى األ واق الدولية:  لسلة من ال قبا  -جيم 

 
ــــدة األ امن تتــــيح للمــــزاتعا  م انيــــي  يــــا ة  أ  -18 املشــــات ي يف أســــوا  املــــدوال  الزتاعيــــي اعي

احملاغـــــين، ومـــــن مث  نتـــــات يـــــايا قا ـــــن للتســـــويت يســـــمح  ـــــم، يف بـــــال  يعـــــ  يف أســـــوا  تنايســـــيي 
ئ أســـعات أعلـــئ، اـــا يزيـــد مـــن  وللـــم  ويســـا م للـــي  ـــدوتس يف للمنترـــا  الزتاعيـــي،  ا  ـــول علـــ

تعزيــز قــدتام علــئ الت لــ  علــئ املخــالا وعلــئ عــدل اســت اات األســوا   ومــن  ــ أ  ســا الــاوا   
__________ 

ينب   ايع اي   أ الدون النات  عـن أنشـطي موـن تا يـي ا يوانـا  و عـا األنشـطي يفـ  الزتاعيـي ن ـن أأ ي م ـن  (13) 
 الدون املت   من املزتعي 

  2015ت ايا السلس األساسيي والتنميي لعال التفاغين، اندا لاللالا علئ  (14) 
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مس األسوا  أأ ي نس الس اأ الـايفيا  ـ أ الزتاعـي عمـن مـا ح، ومـن مث يلـ  ويـات مسـتدال ل سـ  
يـــا ا  ال ـــ  ة علـــئ الوغـــول  أ األســـوا  الولنيـــي أو العـــيش  ومـــس للـــي، يـــ أ قـــدتة أغـــحا  ا 

اإلقليميـي األ ــرب برمــام واأل وــا تحبيـي تعتمــد علــئ عوامــن  وــ ة، منلـا قــدتام علــئ التواغــن املــا ي 
ــا، ســوامن أ انــت  مــس تلــي األســوا ، ووغــو م  أ املعلومــا  التراتيــي، وأنــواا املنترــا  الــز يبيعًو

  احملليــــي واإلقليميــــي أل حماغــــين يفــــ  أساســــيي أةنترــــت ل ســــوا  حماغــــين أساســــيي أةنترــــت ل ســــوا
الدوليــي  ولــذلي تتفــاو  مشــات ي أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يف  ــذس األســوا  مــن  قلــيم  أ  قلــيم 

 ومن  لد  أ  لد  
ــــز ت ــــوأ ييلــــا ال ــــدتة علــــئ الوغــــول  أ املعلومــــا  التراتيــــي  -19 ــــد مــــن البلــــداأ ال ويف العدي

ي يزالــوأ يبيعــوأ منترــاام  دمــي، يةالبــ  أأ ال وــ  مــن أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ةحمــدو ة أو منع
عند  وا ي املزتعي أو يف أسوا  ال ايـي بيـه ت ـوأ الاحبيـي و م انيـي النمـو منخفتـتا، وللـي  ـالايفم 
تطــــوت ت نولوجيـــــا  املعلومـــــا  وايت ـــــاي   ويبـــــا  ليـــــن يتعلـــــت  الوضـــــس يف أويفنـــــدا، مـــــوالم، أأ 

ا ي يســــــتفيدوأ مــــــن الزيــــــا ا  يف الســــــعا الــــــدوا للــــــ   وت شــــــف الدتاســــــي أأ ت ــــــاليف املــــــزاتع
التســويت، موــن الن ــن والتــداول والتخــزين والت ــنيس، ي تزيــد  زيــا ة الســعا   ــن  أ الزيــا ا  يف الســعا 
الـــدوا تـــنع    ســـاعي نســـبيي علـــئ األســـعات احملليـــي الـــز تةـــديس للم ـــدتين و بـــات الترـــات، و ـــذلي 

ت ال  ات املوايا الـذين يسـت لوأ جلـن املـزاتعا حبا ـا  األسـعات ل ـ  يسـتفيدوا مـن الزيـا ة للترا
 السعايي الز  اأ ينب   أأ تفيد املزاتعا 

وتيفــم أأ األســوا  ا تــايي واإلقليميــي تــويا أســعاتام وتحبيــي أعلــئ، يــ أ مشــات ي املــزاتعا يف  -20
وضـــعف انـــدماجلم يف و  اســـيي أو عـــدل وجو  ـــا، ـــذس األســـوا  حمـــدو ة  ســـب  ضـــعف البنيـــي األس

ـــــز يواجلـــــوأ يف  ـــــي، وال ـــــعو ا  ال ـــــي، وايت ـــــات م  أ املعلومـــــا  التراتي ـــــي اإلقليمي األســـــوا  الزتاعي
مـــا يت ـــت تـــز ا  غـــااميم نتيرـــي الشـــاوط املتشـــد ة الـــز تتـــعلا املتـــاجا  ايمتوـــال ملعـــاي  اعـــو ة الـــز

تــايا  و تــات املزاتعــوأ  أ الــدعم ل ــ  يت لبــوا علــئ ال ــرب  اســترا يم لتفتــيال  املســتلل ا ا 
 خمتلف  ذس ال يو   

ــــ   -21 ــــي، موــــن ال ا ــــاو وال ــــا ا  ال ــــ  ة حماغــــين ن ديــــي ت ليدي وينــــت   عــــا أغــــحا  ا ي
والشـــاي وال طـــن، ومنترـــا  عاليـــي ال يمـــي موـــن ا تـــااوا  والفوا ـــ  واأل  ـــات مـــن أجـــن األســـوا  

ي مـن الت امـن  و ـذس األسـوا  ملمــي للبلـداأ الناميـي  اعتبات ـا م ــدتام الدوليـي الـز  ل ـت  تجـي عاليــ
تييســـيام للعملـــي األجنبيـــي، والعمـــن، والـــدون للمـــزاتعا والترـــات وامل ـــدتين  ويف عـــد  مـــن بـــاي  
تنويــس م ــا ت الــدون،  ــاتك أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يف عالقــا   تاعيــي تعاقديــي مــس  ــا ا  

ــــبعا أغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة لزيــــا ة مســــتو   وللــــم  عــــرب ولنيــــي، مــــا أتــــا  ياغــــام   ضــــاييي ل
وت لــي  الف ــا، ي ســيما ألأ قيمــي الوبــدة العد يــي أو الو نيــي مــن  ــذس املنترــا  أعلــئ   وــ  مــن 
قيمــي املنترــا  املداتيــي الت ليديــي  يفــ  أأ عــد  املــزاتعا الــذين يســتفيدوأ مــن  ــذس الفــا  غــ   

نــت   غــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة  ويتــالم عــن أأ وطــ  التنويــس  ــذس اق امل اتنــي مــس العــد  ال لــ  أل
وحبــواجز أوــا  يفــ  مجا يــي، ي ــد أ    أ تنــاي   ــا احملاغــين اعديــدة  وعــاي  ســالمي أ ــد غــاامي



 TD/B/62/9 

 

12/24 GE.15-12875 

 

ـــي، اـــا يلـــد  يف  عـــا األبيـــاأ ا ـــدي األساســـ  ل مـــن ال ـــذاي   ويف  واحملاغـــين ال ذاييـــي الت ليدي
مـــن خمتلفـــي علـــئ مشـــات ي أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة يف سالســـن ال يمـــي، الســـيا  نفســـ ، تـــؤظا عوا

منلـــا اتتفـــاا معـــاي  الســـالمي، واوـــتالل ال ـــوة الســـوقيي، واخنفـــا  الايـــاس ايجتمـــاع   ســـب  ت لـــ  
 (   3 ت يف األسوا  الدوليي )اندا الش ناألسعا

  
  3الش ن 

  2014-1961األ  ار ال مية الدولية للبن والكاكاو والقمو  
 ) الدويت األماي   للطن(

 
 

 أماني األون تا ، ن الم عن  ب امنا  األون تا   امل دت 
  
 ــن  أ أغـــحا  ا يــا ا  ال ـــ  ة،  وغـــفلم  ي يــؤظاوأ علـــئ أســعات الســـو  ، يشـــات وأ  -22

مشــات ي ضـــعيفي يف أســوا  الســـلس األساســـيي  يلــم يشـــ وأ  ميــا  غـــ  ة مـــن األاــدة،  مـــا أًـــم 
متواجـــــدوأ يف منـــــالت ناييـــــي، وحباجـــــي  أ ا  ـــــول علـــــئ اييتمـــــاأ الترـــــاتي  و ـــــذس ا  ـــــاي  

ا ــــدما  الت ليــــديا التــــا عا لل طــــاا ا ــــا   و ــــالندا  أ  ــــذس  مت ــــنلم مــــن جــــذ  م ــــدم  ي
ال يــــو ، يســــت ظا الوســـــطامن وامل ــــدتوأ علــــئ ب ـــــي  بــــ ة مــــن األســـــعات الدوليــــي للســــلس األساســـــيي 
امل ـدهتة  ويـؤ ي الوســطامن  وتام ملمـام يف ت ــ  املـزاتعا  األسـوا ، بيــه يـوياوأ  ــم ا ـدما ، مــن 

وال  والتمويــن عــن لايــت تاتيبــا  تعاقديــي، ويتيحــوأ   يــت ويــوتا  قبيــن وــدما  التســويت، واملــد
ا رــــم عــــن لايــــت  ــــاامن  ميــــا  غــــ  ة مــــن املنترــــا  الــــز يعاضــــلا خمتلــــف أغــــحا  ا يــــا ا  
ال ـــ  ة لبيعلـــا ييمـــا  عـــد   ميـــا   بـــ ة للم ـــدتين  واتتـــب   عتـــلم، يف عـــدة بـــاي ،  ســـلوك 

ا يـا ا  ال ـ  ة  ويف  ـذس ا ـاي ، ي تسـمح مندمـا  انتلا ي يتا  تنميي الزتاعي ال ايمـي علـئ 
املـــزاتعا ال ويـــي  ترميـــس حماغـــين املـــزاتعا ال ـــ ات يحســـ ،  ـــن تعـــز  أيتـــام قـــوام التفاوضـــيي مـــن 
أجــن الــدياا عــن م ــاحل أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة، وــا يشــمن املطالبــي   ســعات أعلــئ حملاغــيللم  

ـــا املتحـــدة، مـــوالم  ، أغـــبح أعتـــامن اعمعيـــا  قـــا تين علـــئ  يـــس م ـــاويا  تعلـــيم ويف مجلوتيـــي تنزاني
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Arabica coffee Robusta coffee Cocoa beansن تو استا ال  العا  ببا  ال ا او ببا  ال ا او  
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  وتبـــا أيتـــام جتا ـــي اعمعيـــي (15)لتعـــاو  ملنترـــا   تاعيـــي موـــن الـــ أ نـــايلم  فتـــن  ســـن التســـويت ا
 12 000مندمــــي للمنترــــا و 86الزتاعيــــي ل ينيــــدا  وتو ــــايفو، و ــــ  مندمــــي جامعــــي متوــــن م ــــاحل 

اتعا أأ تــؤظا يف السياســي العامــي مــن أجــن اســتدامي ال طــاا مــزاتا،  أ أي مــد  ن ــن لاا طــا  املــز 
  (16)وا يف للي املفاوضا  املتعل ي  األسعات ،الزتاع 
مــــد  انــــدمات أغــــحا  ا يـــــا ا   2015الســــلس األساســــيي والتنميـــــي لعــــال  ت ايــــاوي ــــي م  -23

ســـعات الدوليـــي ال ـــ  ة يف  عـــا األســـوا  الدوليـــي للســـلس األساســـيي  وتبـــا النتـــاي  أأ غـــدما  األ
تنت ــن  أ األســعات احملليــي  ويتخــذ التحليــن جتا ــي  ايــا الترــاتة ذولجــام لي ــدل  لــيالم  ضــاييام علــئ أأ 
اإلغـــال  الترـــاتي وايقت ـــا ي، الـــذي اعتةمـــد يف عينـــي مـــن البلـــداأ يف لانينـــا  وتســـعينا  ال ـــاأ 

 دوليي  املاض ،  ا  من ضعف غ ات املنترا أمال ال دما  يف األسوا  ال
  

 اإلنتاجية والتكنولوجيا والقيود المت لقة بالهياكل األ ا ية -دا  
 
ليســـت لـــد  مجيـــس أغــــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة ال ـــدتة علــــئ أأ ي ـــبحوا  يانـــا  جتاتيــــي  -24

حم  ــي للــا ح، ول ــن ل ــ  ت ــوأ ا يــا ا  ال ــ  ة مســتدامي ينب ــ  أأ يةندــا  ليلــا  اعتبات ــا  يانــا  
جتاتيــي تســعئ  أ الــا ح،  ــايطي تــوايا ايســت اات ايجتمــاع  وايســتدامي البي يــي  ا يــزتا أساســيتا  

ن ـــن لعمليـــي التســـويت أأ تزيـــد  وـــن األســـا املعيشـــيي، ومـــن مث أأ  ســـن تيـــاس أغـــحا  ا يـــا ا  و 
ال ـــ  ة  يفـــ  أأ التحـــول مـــن  تاعـــي ال فـــاي  أ الزتاعـــي التراتيـــي قـــد ي ـــوأ لـــ  تـــ ظ  ســـليب علـــئ 

 البي ي 
 ولـــــي عـــــامالأ  ـــــد اأ مـــــد  اســـــتدامي الزتاعـــــي ال ايمـــــي علـــــئ ا يـــــا ا  ال ـــــ  ة  أو مـــــا -25

اإلنتاجيــــي، و ــــ  تعتمــــد علــــئ ت نولوجيــــا الزتاعــــي ووــــدما  اإلت ــــا  الزتاعــــ ، وا يا ــــن األساســــيي 
ــــــئ مــــــد  ســــــنوا املا يــــــي، وتأس املــــــال البشــــــاي  وم ربــــــا،  ــــــي عل ــــــا  الزتاعي ــــــف الت نولوجي ، ت يي

البحــه والتطــويا وــا ياليــم ابتياجــا  الزاتعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  ال ــ  ة، ي ــد لةــوت   ــذس  وي
الت نولوجيـــا   ـــدي  يــــا ة احمل ـــول يف املــــزاتا ال بـــ ة واملتوســــطي ا رـــم  وي ــــد   ـــذا  شــــ ن 
وــا  علــئ الت نولوجيــا  الــز  ــ  لــاة أنشــطي البحــه والتطــويا املوجلــي يــو   يــت الــا ح   ــن  أ 
أنشـــطي البحـــه والتطـــويا العامـــي،  اســـتونامنا  قليلـــي، يشـــلت  شـــ ن عـــال يف تطـــويا ت نولوجيـــا  

__________ 

 20 )جــــــــا  ايلــــــــالا عليــــــــ  يف https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1247ilo.pdfاندــــــــا  (15) 
ـــي الـــز تت ـــف 2015متو /يوليـــ   (   مـــا اع يـــت مندمـــي األيفذيـــي والزتاعـــي  الـــدوت األساســـ  للرمعيـــا  الزتاعي

  ال فامنة واملساواة )أي الشاملي واملااعيي ل موت اعنسانيي( ،  وغفلا عوامن للت ي ، وأ تجت مندما  املنترـا 
 ت  ا  امل ـــــــــــــ2019-2010 وغـــــــــــــفلا  ـــــــــــــا امن اســـــــــــــ اتيريا يف تنفيـــــــــــــذ  لات ـــــــــــــا ايســـــــــــــ اتير  للفـــــــــــــ ة 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/McInerney.pdf  متــــو / 20)جــــا  ايلــــالا عليــــ  يف 
 ( 2015يولي  

 (16) UNCTAD, 2013, Report of the Global Commodities Forum: Recommitting to commodity sector 

development as an engine of economic growth and poverty (UNCTAD/SUC/2013/4)  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1247ilo.pdf
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ابتياجـــا  أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة وســـياقاام  وم ي ـــن اإلنفـــا  العـــال علـــئ البحـــوي تناســـ  
الزتاعيـــي  ـــال  ايخنفـــا  يحســـ ،  ـــن أاـــن أيتـــام ابتياجـــا  أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة، وـــا يف 

ن أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة علــئ املشــلد الزتاعــ   ــا  وأ   للــي  أ مللــي يف البلــداأ الــز يلــي
ي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  ال ــ  ة يف العديــد مــن البلــداأ الناميــي لا  الــدون املــنخفا، ت ــو  الزتاعــ

 ي سيما يف أياي يا، و و ما يبين  ايخنفا  الشديد ملعدي  اإلنتاجيي 
ـــي،  -26  مـــا  ـــلد الع ـــداأ املاضـــياأ ايـــدات ندـــم اإلت ـــا  العـــال يف العديـــد مـــن البلـــداأ النامي

قش  نفــام، يف تلبيــي ابتياجــا  املنترــا لوي الــدون املــنخفا ألأ ويشــن ال طــاا ا ــا ،  مــا نــو 
ال وـ  مـن ابتياجـا  أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة ي ن ـن تلبيتلـا عـن لايـت األسـوا   ويف أياي يـا، 
مــوالم، أ   بــن جمــال  تســويت الســلس األساســيي، وو خ ــي أنشــطي التســويت الزتاعــ ، وايخنفــا  

 أ اخنفـــا  بـــا  يف ت ـــددخ وـــدما  اإلت ـــا  الزتاعـــ    ـــن  أ  ـــذس  الشـــديد يف ميزانيـــا  الزتاعـــي،
ا ــدما ، يف بــال ت ــدنلا، تا ــز عــا ة علــئ حماغــين ا بــو  الاييســيي والســلس األساســيي املوجلــي 
للت ـــديا، واـــدي  أ  يـــا ة  نتـــات املزتعـــي  ينمـــا ت فـــن جوانـــ  ملمـــي، موـــن ًـــ  التســـويت والزتاعـــي 

ت ددخ  ذس ا دما  يتسـم  ـالتحيز  شـ ن عـال ل ـاحل الاجـن، تيفـم أأ املستدامي     علئ للي أأ 
مـــن املعـــاوي أأ النســـامن املزاتعـــا  يـــؤ ين  وتام تييســـيام يف الزتاعـــي ال ايمـــي علـــئ ا يـــا ا  ال ـــ  ة، 
ويع ـــ   ـــذا التحيـــز أوجـــ  عـــدل املســـاواة ال ايمـــي يف معاملـــي الاجـــن واملـــاأة يف ا تمـــس  وينشـــ   ـــذا 

  ما لة ا  نفام، عن أوج  عدل املساواة ال ايمي يف معاملي الاجن واملاأة   ،مسالتحيز يف ا ت
وأوــ ام، م ت ــن ايســـتوماتا  يف البنيــي التحتيـــي الايفيــي،  ـــالطا  وماايــت الـــاي،  اييــي تيفـــم  -27

 وت ــا امللــم يف  يــا ة اإلنتاجيــي  وتيفــم أأ الت ــدياا  تبــدو مبال ــام  ــا، تشــ  البحــوي الــز أجايــت 
ــــن مــــؤ  ــــات ال ا  واام  أ أأ الفاقــــد مــــن احملاغــــين  عــــد ا  ــــا   ــــاأ ســــببام ملمــــام أيتــــام لتســــا  اإلنت

   للتسويت 
  

 القيود المت لقة ببيئة األ ما  التجارية -هاء 
 
أمــا العامــن الوــا  الــذي  ــد  اســتدامي املــزاتا ال ــ  ة  اعتبات ــا  يانــا  جتاتيــي، يلــو تيســ   -28

ويـــنع   أيتـــام  يـــز السياســـا  العامـــي ل ـــاحل الزتاعـــي ال بـــ ة يف التـــدا   الـــز األعمـــال التراتيـــي  
ــــا ا   ــــز ي تشــــمن ضــــمانا  ل ــــاحل أغــــحا  ا ي ــــيب املبا ــــا وال توضــــس عــــذ  ايســــتومات األجن

 2013ال   ة  و اه التحليـن الـذي أجـااس األون تـا  يجتا ـا  ايسـتومات األجنـيب املبا ـا يف عـال 
ف التــدا   اعديــدة املتخــذة يف جمــاي  التحايــا والتشــريس والتيســ  يتعلــت حبــوايز أأ أ وــا مــن ن ــ

ت ــدملا و ــاي  تشــريس ايســتومات ا  وميــي،  اعتبات ــا أ اة مــن أ وا  السياســي العامــي ا ا يــي  أ 
يـي تيفم اينت ا ا  املتزايدة الز تعاضت  ـا  ـذس ا ـوايز ومفا  ـا أًـا  يفـ  جمد -جذ  ايستومات 

اقت ــــا يام وتــــؤ ي  أ  ســــامنة ذ ــــي  األمــــوال العامــــي   و انــــت الزتاعــــي ضــــمن ال طاعــــا  الوالظــــي 
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الاييســـيي الـــز اســـتلديتلا و ـــاي  تشـــريس ايســـتومات،  ينمـــا ي  تـــن مســـ لتا  ايـــي البي ـــي وتطـــويا 
  (17)املنالت احملاومي م اني عاليي يف اس اتيريا  التشريس الز تتبنا ا  ذس الو اي 

 ـــن  نـــ  تيفـــم ايعـــ اي العـــال  الـــدوت احملـــوتي ألغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة يف ايســـتومات،  -29
أ ـــات وــــربامن سياســـا  ايســــتومات أيتـــام  أ ابتمــــال نشـــومن تتــــات  يف امل ـــاحل نتيرــــي ايســــتومات 
أ األجنــــيب املبا ــــا وقــــانوأ ايســــتومات  وتبــــا  تاســــي أجاا ــــا البنــــي الــــدوا واألون تــــا ، اســــتنا ام  

اســـــتوماتيام  بــــ ام يف أياي يـــــا  39 تاســــي است  ــــاييي ميدانيـــــي للعمليــــا  الزتاعيـــــي يف  مشــــاوعام  تاعيــــا م
جنو  ال حاامن وجنو   ا   سـيا، أأ اثظـات اإلربا يـي  ـذس ايسـتوماتا  تزيـد عمومـام علـئ  ظات ـا 

مـن  ام   تـات  20 السلبيي  وتشمن اثظات اإلربا يـي تـوي  يـا  عمـن، وعـدل ياغـي عمـن وابـدة ل ـن
األت  يف املتوســ ، واســتفا ة  يي مــن املــزاتعا مــن الزتاعــي التعاقديــي  أمــا اثظــات الســلبيي ي تــب  
معدملــا  ــا  و  يف األتاضــ  ومــا يت ــن  ــذلي مــن عمليــا   عــا ة تــولا نــا تام مــا ذتــس لتشــاوت  

للــي، اعتةــرب ت يــيم األظــا   ــاي  أو تتســم  الشــمول أو تة ــدل عنلــا تعويتــا  مناســبي  و اإلضــايي  أ
  (18)البي   يف   اي  ويف   فاي

و اإلضايي  أ بـوايز ايسـتومات، يةعـاي تيسـ  األعمـال التراتيـي   نـ  نطـا  املسـاعدة علـئ  -30
 ديــد الفــا  وايفتناملــا، و ــذلي  ايــي اإلنتــات والــدون  وتشــمن  ــذس ا ــوايز تــوي  ســبن ا  ــول 

عف علــئ التمويــن وأ وا    اتة املخــالا واملعلومــا  التراتيــي، والوغــول  أ األســوا   وندــاام  أ ضــ
يـــا  وغـــول أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة  أ ال طـــاا املـــاا الااـــ ، تزايـــد ايعتمـــا  علـــئ  ليـــا  
التمويــــن املبت ــــاة األوــــا ، موــــن التمويــــن ووجـــــ   ي ــــال التخــــزين، والتخ ــــيم  وقــــد أ    ـــــذس 
اثليـا ، بيومــا وجـد ،  وتام تييســيام يف تلبيـي ايبتياجــا  الن ديـي ألغــحا  ا يـا ا  ال ــ  ة يف 
وقــت ا  ــا ، وســاعدام علــئ ايفتنــال يــا  املااجحــي املوايــي و  يــت الــا ح  ومــن املم ــن أيتــام أأ 
يســاعد التخ ــيم أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة علــئ الت لــ  علــئ مشــ لي تــ وا الــديس مــن جانــ  
 العمــالمن احملليــا النلــاييا، وأأ يســاعد م يف اينــدمات يف سالســن اإلمــدا  احملليــي  و انــت لــ  وا 
اعديــدة، موــن التــ ما املســتند  أ مؤ ــا أبــوال الط ــ ،  وت يعــال يف التعامــن مــس خمــالا اإلنتــات، 

 يف با استةخدمت الزتاعي التعاقديي للتحوط من املخالا السعايي  
و فتـــن التطـــوت الســـايس لت نولوجيـــا  املعلومـــا  وايت ـــاي  يف البلـــداأ الناميـــي يف الع ـــد  -31

 ــدوت أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يف املنــالت الايفيــي ا  ــول علــئ املعلومــا  األوــ ، أغــبح اثأ و
 ت لفــي قليلــي جــدام  وت لــن ا واتــف احملمولــي مــن ت ــاليف البحــه عــن املعلومــا ، وتتــيح للمــزاتعا 

__________ 

، ت ايــــا ايســــتومات العــــامل   ايســــتومات يف أ ــــداي التنميــــي املســــتدامي  وطــــي عمــــن )نيويــــوتك 2014األون تــــا ،  (17) 
 وجنيف، منشوتا  األمم املتحدة(  

 World Bank and UNCTAD, 2014, The Practice of Responsible Investment Principles in Larger Scaleاندا  (18) 

Agricultural Investments: Implications for Corporate Performance and Impact on Local Communities, World 

Bank report No. 86175-GLB اندا أيتام ،Anne van Aaken‘s post: Large scale agricultural investments and 

international investment law متا  يف املوقس ،http://investmentpolicyhub.unctad.org/Blog/Index/22   جا(
 ( 2015متو /يولي   20ايلالا علي  يف 
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 م انيــي  جــاامن مااجحــي م انيــي و منيــي، وتعــز  معــايتلم  األســعات املتداولــي يف الســو ، وــا يف للــي 
ســـوا  الناييــي  وســـاات ا واتــف احملمولـــي أيتـــام مســااي  بـــ ة يف تيســ  الطاي ـــي الت ليديـــي أســعات األ

املــــاا عــــن لايــــت مــــا يةطلــــت عليــــ   ا ــــدما   اإل مــــاتلت ــــددخ وــــدما  اإلت ــــا  الزتاعــــ ، وعــــز   
الن ديـــي املتن لـــي   وييســـا  ـــذا التطبيـــت وغـــول الســـ اأ الـــايفيا  أ ندـــم الـــديس املبت ـــاة وا ـــدما  
املاليـــي األساســـيي، اـــا يزيـــد مـــن  فـــامنة  ـــذس الـــندم وا ـــدما   ومـــن املم ـــن أأ يســـتفيد أغـــحا  
ا يــا ا  ال ــ  ة اســتفا ة  املــي مــن ا ــدما  ال ايمــي علــئ ا واتــف احملمولــي يف  ي ــتلم التراتيــي، 

 وللي   قامي  اا ا   ا ال طاعا العال وا ا  
  

 جيرة كحراس لال تدامة البيئيةالمعار ون ابحاا الحيارا  الإ -واو 
 
تشــ  العالقــي الوظي ــي  ــا الزتاعــي وايســتدامي البي يــي  أ باجــي أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة  -32

 أ   تات ايعتبـــاتا  البي يـــي واإلي ولوجيـــي يف قـــااتاام املتعل ـــي  ايســـتومات  وندـــاام  أ أأ اســـتخدال 
قليـــن نســـبيام،  امل اتنـــي مـــس املـــزاتا األ ـــرب يف الزتاعـــي للمـــوا  ال يمياييـــي  أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة

برمــام، يةعــد أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة  ــم بــااس ايســتدامي اإلي ولوجيــي والبي يــي علــئ املســتو  
احمللــ   ومــن املعتــا  أيتــام أأ يعتمــد أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة علــئ املعــاتي الت ليديــي عنــد التنبــؤ 

أغـــبحت أ وــــا غــــعو ي  ســــب  ت ـــ  املنــــار،  ل غــــات  املواســــم   ـــ بوال الط ــــ   يفــــ  أأ األمــــوت
والفيتانا  والعواغف تتبس ذطام يف  منتدم،  مـا تزايـد معـدل بـدوي اإلجلـا  املـاي  وتعايـي ال  ـي 
واإلغــا ي  اثيــا  الزتاعيــي  و اإلضــايي  أ األ لــي الــز ت ــدملا املؤسســا  الزتاعيــي، ت شــف الت ــاتيا 

ميــــي الدوليـــي املعنيــــي  ت ـــ  املنــــار مـــد  تـــ ظا الزتاعــــي  ت ـــ  املنــــار ومـــد  أايــــي العلميـــي لللي ـــي ا  و 
  وتبــا النتــاي  الــز توغــلت  ليلــا مــؤواام ا ي ــي ا  وميــي الدوليــي املعنيــي (19)املعــاتي ا تمعيــي احملليــي

يف ت ايــا الت يــيم  ت ــ  املنــار، ييــا يتعلــت  ت ــ  املنــار والزتاعــي، مــن واقــس مســااي الفايــت العامــن األول 
ا ــام  لللي ــي، أأ ت ــ  املنــار والدــوا ا اعويــي املتطايــي ســت وأ  ــا تــ ظ ا  أ ــرب علــئ ال طاعــا  
املاتبطـي  اإلنتــات الطبيعــ ، موــن الزتاعــي وا ااجــي  وظبــت أيتــام وجــو  توا ــ  واضــحي  ــا قــدتة الــندم 

حملتملــي علــئ األمــن ال ــذاي ، مــن الزتاعيــي علــئ الت يــف مــس  ــذس التــ ظ ا  مــن جانــ ، والعواقــ  ا
جانــ   وــا  ويؤ ــد أيتــام الت ايــا ا ــا  لللي ــي ا  وميــي الدوليــي املعنيــي  ت ــ  املنــار وجــو    نــاأ 

 قوي    أ الت  ا  املناويي ن ن أأ تؤظا  شدة علئ ندم   اتة املياس 
ة الـذين يسـتوماوأ ويف ضومن  ذس النتاي ، من امللـم جـدام م ايـ ة أغـحا  ا يـا ا  ال ـ    -33

يف املماتســا  الزتاعيــي املااعيــي للبي ــي  ويتســم للــي   ايــي واغــي عنــدما تتعــات   ــذس املماتســا  
مـــس  ـــدي تعدـــيم الـــا ح  وي خيفـــئ أأ ال وـــ  مـــن املـــزاتا ال ـــ  ة ي ن نلـــا أأ ت ـــوأ مةنترـــي يف 

__________ 

، ملحــت ل ــانع  السياســا ،  شــ أ 2012اندــا الت ايــا ا ــا  لللي ــي ا  وميــي الدوليــي املعنيــي  ت ــ  املنــار لعــال  (19) 
للنلــــو   عمليــــي الت يــــف مــــس ت ــــ  املنــــار ) مــــرب ت، مطبعــــي جامعــــي     اتة خمــــالا الدــــوا ا املتطايــــي وال ــــواتي

  األســاس العلمــ  الفيزيــاي   2013، ت ــ  املنــار 2013(؛ وا ي ــي ا  وميــي الدوليــي املعنيــي  ت ــ  املنــار، ت مــرب  
ار ) مـرب ت، مطبعـي مسااي الفايت العامن األول يف ت ايا الت ييم ا ام  لللي ي ا  وميي الدوليي املعنيـي  ت ـ  املنـ

 جامعي  مرب ت( 
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مي، مـــن بيـــه  ديـــد ســـيا  أياي يـــا جنـــو  ال ـــحاامن  ي  لا اســـتخدمت األاـــدة  الطاي ـــي الســـلي
األاــدة املناســبي لالســتخدال وال ميــا  املناســبي منلــا  ويف  ــذا الســيا ، ينب ــ   يــالمن عنايــي واغــي 
ـــا الـــز أ   اإليـــااط يف اســـتخدال األاـــدة ييلـــا  أ  ل ـــ  ي تت ـــات جتا ـــي  عـــا  لـــداأ  ســـيا وأوتو 

، مــوالم،  انــت لــ  تــ ظ ا  ســلبيي تلــوي املــوات  الطبيعيــي وتــد وت ا  يندــال اإلنتــات الزتاعــ  يف ال ــا
  وتشـــ  الت ـــدياا   أ أأ الزتاعـــي (20)علـــئ البي ـــي و ـــ ن ســـببام مـــن أســـبا  تلـــوي املـــوات  الطبيعيـــي

يف  90يف املايـــي مـــن  مجـــاا انبعاظـــا  يفـــا ا  الديي ـــي يف البلـــد، ويف يـــو  15تتســـب  يف أ وـــا مـــن 
  (21)أساســام  أ اإليــااط يف اســتخدال األاــدةاملايــي مــن انبعاظــا  يفــا  أ ســيد النيــ و ، ويةعــز  للــي 

وملواجلــي ن ــ   فــامنة اســتخدال األاــدة، تعمــن ا  ومــي علــئ تشــريس الت نولوجيــا الــز اــدي  أ 
 معاياة  ميا  األادة حبس  و اي  ال  ي 

وقــد أ   الـــوع  العــال  نظـــات األنشــطي الزتاعيـــي علـــئ البي ــي  أ اي ـــي يــا  وبـــوايز جديـــدة  -34
ا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة لالســـتومات يف منترـــا  لا  جـــو ة أعلـــئ تســـتويف  ـــاوط املســـؤوليي ألغـــح

و ينــت  تاســا  خمتلفــي أأ الزتاعــي العتــويي،   البي يــي وايجتماعيــي، وللــي يف  لــات الزتاعــي العتــويي
لــا  اإلضـايي  أ ت ظ  ــا اإلربــا  علــئ البي ــي، مــن املم ـن أأ   ــت نفــ  مســتويا  اإلنتــات الــز    

الزتاعــي ال ايمــي علــئ اســتخدال األاــدة ال ــناعيي، ويف بــاي   وــ ة ت ــوأ أســعات اإلنتــات العتــوي 
أعلــئ  و اإلضــايي  أ للــي، ربــدت ايعــ اي  وجــو  ســو  متخ  ــي للمنترــا  العتــويي  وتتموــن 

  العتــويي  الع بــي الاييســيي أمــال اســت الل  ــذس الفاغــي يف الت ــاليف العاليــي امل  نــي  اعتمــا  املنترــا
ولـــذلي يـــ أ وفـــا تلـــي الت ـــاليف يتـــيح ألغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة ياغـــام لالســـتفا ة مـــن  ـــذس 

 السو  املتخ  ي املاحبي 
  

 التوبيا  المت لقة بالسيا ة ال امة -ثالثاا  
 
ا ــاي  الــز أ   ييلــا ال يــا ة ال ويــي  2015 ــد  ت ايــا الســلس األساســيي والتنميــي لعــال  -35

 ربا يــي يف الت ــدي لع بــا  تنميــي الزتاعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  ال ــ  ة  ويســل  الت ايــا  أ نتــاي  
التــــومن علــــئ السياســــا  الواقعيــــي والشــــاملي الــــز تســــتلدي تلبيــــي ابتياجــــا  أغــــحا  ا يــــا ا  
ال ــــ  ة  ويشــــ  الت ايــــا أيتــــام  أ أأ عــــد  املماتســــا  اعيــــدة والترــــات  الناجحــــي الــــز أيــــا   

وجـد   تا ة  يـا ا  ال ـ  ة يوبـت أأ مـن املم ـن  جـاامن ت يـ  و  يـت نتـاي   ربا يـي  لاأغحا  ا 

__________ 

 X Li, L Tang, X Xu, G Qi and H Wang, 2013, What can Africa learn from China’s experience inاندا  (20) 

agricultural development? IDS Bulletin, 44 (4): 31−41  
 J Wang, J Huang and S Rozelle, 2010, Climate change and China’s agricultural sector: An overviewاندا  (21) 

of impacts, adaptation and mitigation, Issue brief No. 5, International Centre for Trade and Sustainable 

Development and International Food and Agricultural Trade Policy Council (Geneva and Washington, 

D.C.)  



 TD/B/62/9 

 

18/24 GE.15-12875 

 

سياســــيي قويــــي   مــــا يؤ ــــد الت ايــــا ا اجــــي  أ سياســــي عامــــي واضــــحي و أ قيــــا ة قويــــي علــــئ أعلــــئ 
 احملليي واإلقليميي والدوليي  -املستويا  

ـــد   يف العديـــد وي ـــدل الت ايـــا،  اإلضـــايي  أ ا لـــول املختـــربة وامل -36 ماتاســـا  اعيـــدة الـــز بة
مــــن البلــــداأ،  لــــاتام مــــن السياســــا  العامــــي يشــــمن اذــــال تــــدا   علــــئ ال ــــعيد الــــولل واإلقليمــــ  
والـــــدوا، وي ـــــ أ  وضـــــس وطـــــي عمـــــن ألغـــــحا  ا يـــــا ا  ال ـــــ  ة ت ـــــول علـــــئ الـــــنل  املت امـــــن 

 ل ون تا    امن التراتة والتموين وايستومات والت نولوجيا 
  

 القيادة القوية والبيئة التمكينية  لى الإ يد الوطني -الف 
 
 أ عــدل  م انيــي   يــت تنميــي مســتدامي  2015يشــ  ت ايــا الســلس األساســيي والتنميــي لعــال  -37

للزتاعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  ال ــ  ة  وأ وجــو   ي ــي ولنيــي مت ينيــي قويــي  وينب ــ  أأ تشــمن  ــذس 
سليمي ن ن التنبؤ  ـا، و لـاتام اقت ـا يام  ليـام مسـت اام يـدعم التنميـي الزتاعيـي، البي ي سياسا  اقت ا يي 

ومؤسســا  قويــي ويعالــي، و نيــي  تيــي  اييــي، ووعيــام عامــام  ال تــايا اعنســانيي  ويتطلــ  الت لــ  علــئ 
عامـي الـز التحديا  املستماة الز تواجـ  الزتاعـي ال ـ  ة النطـا  تنفيـذ التوغـيا  املتعل ـي  السياسـي ال

ت ات ت دنلا يف سياقا  أوـا   يعنـد اي ـي  ي ـي مت ينيـي ألغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة، ينب ـ  ال  يـز 
 شــ ن وــا  علــئ ضــماأ تــوي  أ وا  ماليــي ت ــوأ م يفــي و ي ــام لتناســ  ا يــا ا  ال ــ  ة  

  األعمــال وينب ــ   تابــي الــدعم العــال مــن أجــن وضــس أ وا  ماليــي مبت ــاة تة ــمم وي ــام يبتياجــا
التراتيي الزتاعيي ال   ة والتعيفي  وتبا الترا ي أأ األموال العامـي ضـاوتيي أيتـام لت ـددخ التـدتي  يف 
ا الا املاا والتراتي  وينب ـ   تابـي  ـذس األمـوال عـن لايـت  ـاام  واغـي تنفـذ ا م ـاتي التنميـي 

ملم ن أيتام استخدال أموال ايستومات التا عي للدولي  وعلئ يفاات الوضس يف ال طاعا  األوا ، من ا
  وييمــــا يتعلـــت  املســــ لي احملــــد ة ا اغــــي  تحســــا ســــبن (22)العـــال ا  وميــــي لــــدعم املشــــاتيس املبت ــــاة

ا  ول علئ التموين، ينب   للح وما  أأ تعز  عمليي بشد املوات  احملليي وأأ ادي  أ ذ ـي  
   ب ي أ رب من املدواا  الولنيي ل طاعلا الزتاع

وتيفم أأ التمويـن ا ـاتج  يـؤ ي  وتام تييسـيام يف تطـويا قطاعـا  الزتاعـي الولنيـي يف البلـداأ  -38
الناميـــي، مـــن يفـــ  املـــاجح أأ تتح ـــت ايســـتدامي  ايعتمـــا  علـــئ اســـ اتيريي للتنميـــي الزتاعيـــي تعتمـــد 

اتجيــــي الناجتــــي عــــن ندــــاام  أ الت لــــ  الشــــديد يف التــــدي ا  املاليــــي ا  علــــئ املــــوات  ا اتجيــــي ي ــــ ،
، و أ عـــدل الويـــامن  التزامـــا  ت ـــددخ املســـاعدة  (23)الفرـــوا  ايســـتوماتيي ال بـــ ة املتب يـــي يف ال طـــاا

__________ 

 M Mazzucato and C Penna, 2014, Beyondاللالا علئ ت نيف امل اتي ايستوماتيي ا  وميي، اندا ل (22) 

market failures: The market shaping and creating role of state investment banks in the economy, Science 

Policy Research Unit working paper, University of Sussex  
مليـات  ويت  اندـا  260تة دت الفروا  ايستوماتيي ال ليي يف الزتاعي واألمن ال ذاي  عميس البلداأ الناميي  نحـو  (23) 

)نيويــــوتك  ايســــتومات يف أ ــــداي التنميــــي املســــتدامي  وطــــي عمــــن  ت ايــــا ايســــتومات العــــامل ، 2014األون تــــا ، 
 وجنيف، منشوتا  األمم املتحدة( 



TD/B/62/9 
 

 

GE.15-12875 19/24 

 

 ــن ينب ــ  للبلــداأ أأ تطــوت قطــاا الزتاعــي احمللــ   زيــا ة املــوات  احملليــي املخ  ــي لــ   و ــالندا  أ أأ 
املـوياة لل ـذامن يف معدـم  لـداأ أياي يـا جنـو  املزاتعا أغحا  ا يا ا  ال   ة  م اعلي الاييسـيي 

 ال حاامن ويف  سيا، ينب   ذ ي  ما يلزل من موات  من أجن   امن  ؤيمن املزاتعا وتنميتلم 
 ــــــا املؤسســــــا  الــــــز تســــــا م يف اعلــــــو   وينب ــــــ  أأ ت ــــــوأ مندمــــــا  املــــــزاتعا أيتــــــام  -39

ا  ال ــ  ة مــن جتميــس  نتــاجلم و يــا ة ملــا  ــا مــن  وت يف مت ــا خمتلــف أغــحا  ا يــا   ،التم ينيــي
ــــي أأ تا طــــا   قــــدتام التفاوضــــيي يف تعــــامالام مــــس أســــوا  املــــدوال  واملخاجــــا      علــــئ لل
املـزاتعا ال ويـي متتلـي قـوة ت ــويتيي جتعللـا قـا تة علـئ التـ ظ  علــئ السياسـا  العامـي علـئ يـو خيــدل 

ا طـــا    ـــن وســـيلي ا نـــي، وـــا يف للـــي م ـــاحل املـــزاتعا  وينب ـــ  للح ومـــا  أأ تـــدعم  ـــذس الا 
ماليـام، ي سـيما يف املاابــن املب ـاة إلنشــايلا  وييمـا يتعلـت  الاا طــا  املسـت اة، ينب ــ  أأ يا ـز الــدعم 
العال علئ األ امن امللل  ـذس الاا طـا  ملسـاعداا علـئ جما ـي التع يـدا  املتزايـدة ا اغـي  املتطلبـا  

 التراتيي علئ ال عيد الدوا 
 

ريزززززادة المزززززوارد المخإإزززززة لل لزززززم والتكنولوجيزززززا وتكنولوجيزززززا  الم لومزززززا  والتإزززززال    
 حتياجا  ابحاا الحيارا  الإجيرةالمإممة بما يالئم ا

يةعـــد  ـــن مـــن العلـــم والت نولوجيـــا وت نولوجيـــا  املعلومـــا  وايت ـــاي  الا ـــايز األساســـيي  -40
 ــي أأ أوجــ  الت ــدل يف  ــذس ا ــاي  تعتمــد علــئ لعمليــا   ســا املماتســا  الزتاعيــي  وتبــا الترا 

جمموعــي م ا طــي مــن ايســتوماتا  العامــي وا اغــي الــز توجللــا سياســي عامــي حمــد ة جيــدام ومنفــذة 
سياسـا  جيدام  وعلئ يفـاات مجيـس املبـا تا  الداعمـي ألغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة، ينب ـ  أأ ت ـوأ 

 اي ت ات  املي وتشات يي 
مـــس اـــدي سياســـي الت نولوجيـــا  أ  يـــا ة  نتاجيـــي أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة، وينب ـــ  أأ  -41

وتطلبــا  ايســتدامي البي يــي   مــا أأ الــاوا    ــا ال ــواتي الطبيعيــي املتزايــدة الويــامن يف الوقــت نفســ  
ا ـــدوي وت ـــ  املنـــار تـــدعم ي ـــاة ايســـتومات يف الزتاعـــي الذ يـــي يف وجـــ  ت ـــ  املنـــار وال ـــا تة علـــئ 

واســتنباط أســالي   تاعيــي قــا تة علــئ الت يــف مــس املنــار  ويف  معــ ، وــا يف للــي  نتــات  ــذوت  يــفالت
قطــــاا ت نولوجيــــا املعلومــــا  وايت ــــاي ، مــــن املم ــــن أأ تنفــــذ ا  ومــــا   جــــاامنا  لا  غــــلي 

 ال   ة  ت نولوجيا املعلوما  وايت اي  موجلي  ديدام يو تطويا الزتاعي ال ايمي علئ ا يا ا  
 

إنشززاء بيئززة مواتيززة لا مززا  التجاريززة ألبززحاا الحيززارا  الإززجيرة وج ززل العرا ززة الإززجيرة   
 النطاق جاذبة لجيل الشباا

ي يفـــن عـــن ال يـــا ة علـــئ أعلـــئ مســـتو  ل ـــ  تعـــز  الدولـــي وتـــدعم ايســـتوماتا  يف مجيـــس  -42
ة  وينب ــ  أأ تؤ ــد عمليــي وضــس ا ــاي  لا  ال ــلي  تطــويا الزتاعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  ال ــ   

سياســا  ايســتومات أايــي التــ ظ ا  ال ويــي احملتملــي لالســتوماتا  الــز تســتلدي أغــحا  ا يــا ا  
ال ـــ  ة علـــئ اإلنتـــات الزتاعـــ  املســـتدال، واألمـــن ال ـــذاي  والت ـــذوي، وتـــوي  يـــا  عمـــن، وت لـــي  
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األتاضـــ  الزتاعيـــي ومـــنح بـــت اينتفـــاا يـــام  ـــ أ  ن ـــن مل يـــي االف ـــا، و  يـــت سياســـي الشـــمول  واع  
ل ـــاحل األجانـــ  مســـ لي بساســـي يف معدـــم البلـــداأ، ي ســـيما البلـــداأ لا  ا موعـــا  الســـ انيي 

، يـــن   لـــات األون تـــا  لسياســـا  (24)الايفيـــي ال بـــ ة وبيـــه ي ـــوأ األمـــن ال ـــذاي  مســـ لي ملمـــي 
لح ومـــا  أأ تـــوا عنايـــي واغـــي ايســـتومات مـــن أجـــن   يـــت التنميـــي املســـتدامي علـــئ أنـــ   ينب ـــ  ل

لوضــس وتنفيــذ لــوايح  مايــي امل ــلحي الولنيــي علــئ األجــن الطويــن وأي تتنــا ل عــن امل ــلحي الولنيــي 
 م ا ن م اس  ق  ة األجن للمرموعا  لا  امل احل ا اغي   

وتشـــمن امل  بـــا  وضـــس ضـــمانا  إلتابـــي  ـــب ي أمـــاأ  مايـــي م ـــاحل املـــزاتعا احملليـــا  -43
مســــتويا  يف ع ــــو  ايســــتومات للدولــــي املتــــيفي؛ وعلــــئ مســــتو  ال ــــانوأ العــــال، يف اتفاقــــا  علــــئ 

ايسـتومات  وتيفــم أأ الت ايــا يــدعو  أ أأ تةااعــئ م ــاحل أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة املااعــاة الواجبــي 
ا  يـــ أ مســـ لي  ديـــد و ـــاي  اثليـــ ،يف  لـــات الشـــاوط التعاقديـــي املتعل ـــي  ايســـتوماتا  الزتاعيـــي

  (25)ال تاييي لا  ال لي ذات عن نطا  الت ايا
وينب ــــ  للح ومــــا  أأ تيســــا أيتــــام ايســــتوماتا  يف أجــــزامن أوــــا  مــــن سلســــلي ال يمــــي،  -44

ــــز تعــــ ي ز ــــاي   ــــس ال ــــي مل ــــاحل اعمي ــــي الشــــاملي املااعي  ت ــــددخ بــــوايز واغــــي للنمــــالت التراتي
ي  و  ي ــام لــذلي، ينب ــ  اعتمــا  امل ونــا  اعلــا  الفاعلــي ال ــ  ة يف مجيــس ماابــن سلســلي ال يمــ

العا يــي الال مــي إلنشــامن املشــاتيس ال ــ  ة واملتوســطي ا رــم، موــن التــدتي  وتــوي  املــوات  املخ  ــي، 
 مس ت ددخ بوايز حمد ة للمشاتيس الزتاعيي التراتيي، وأوذ و اي  البلد يف ايعتبات 

ل ـ  ة ويـاتام مسـتدامام ل سـ  العـيش، ينب ـ  ول   ت ـوأ الزتاعـي ال ايمـي علـئ ا يـا ا  ا -45
أيتــام وضــس جمموعــي جديــدة مــن السياســا  واإلجــاامنا  الــز جتعــن الزتاعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا  
ال ـــ  ة جال ـــي ل عـــدا  املتزايـــدة مـــن الشـــبا   وينب ـــ  أأ تشـــمن  ـــذس السياســـا  وضـــس أ وا  

عم  شــ ن وــا  مبــا تا  تندــيم املشــاتيس تنديميــي، منلــا األمــوال الال مــي لبــدمن التشــ ين ل ــ  تــد
 الز يطل لا الشبا  يف جمال الزتاعي وال طاعا  لا  ال لي  ا 

  
 إيالء األولوية ألهداف األمن الجوائي  لى الإ يد اإلقليمي -باء 

 
يســتلزل   يــت ا ــدي املتموــن يف عــام  وأ جــوا أأ تــوا اعماعــا  ايقت ــا يي اإلقليميــي  -46

أولويـــي عاليـــي لتنـــاول مســـ لز األمـــن ال ـــذاي  والزتاعـــي ال ايمـــي علـــئ ا يـــا ا  ال ـــ  ة  ويتـــيح العـــد  
ايــــن املتزايــــد مــــن اتفاقــــا  التعــــاوأ اإلقليمــــ  الــــز ربــــاي   ااملــــا  ــــذس الفاغــــي  ويف  لــــات  ــــذس احمل

ا  وميــي الدوليــي، ن ــن للبلــداأ األعتــامن أأ تشــاا يف  جــاامنا  اســتنا ام  أ اي تمامــا  املشــ  ي 
__________ 

،  لـــات األون تـــا  لسياســـا  ايســـتومات مـــن أجـــن   يـــت التنميـــي املســـتدامي، متـــا  يف املوقـــس 2012 اندـــا األون تـــا  (24) 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_en.pdf،  متو / 21)جا  ايلالا علي  يف  33غفحي 

 ( 2015يولي  
 املاجس نفس   (25) 
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وأأ تتـــيح ياغـــام ت ـــول علـــئ الت امـــن  ـــا  ـــذس البلـــداأ  وربـــدت تســـايس وتـــ ة اعلـــو  الاا نـــي املبذولـــي 
ــــت الت امــــن اإلقليمــــ ، مــــن أجــــن تيســــ  الترــــاتة اإلقليميــــي يف املنترــــا  ا ل ذاييــــي  و شــــ ن لتح ي

وــا ، مــن املم ــن ألعتــامن اعماعــا  ايقت ــا يي اإلقليميــي أأ تتعــاوأ يف ا ــاي  التاليــي   نشــامن 
البنيــي التحتيــي وماايــت التخــزين الــز متــ  ا اجــي  ليلــا، وــا يف للــي سالســن التربيــد؛ و نشــامن ماايــت 

يميـــي واألقاليميـــي املعنيـــي  البحـــه ون ـــن ماليـــي  قليميـــي ألنشـــطي املشـــاتيس الزتاعيـــي؛ وتعزيـــز املاا ـــز اإلقل
ــــا، وايســــتومات ييلــــا؛ واذــــال  جــــاامنا  تســــتلدي أغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة؛ و عــــم  الت نولوجي
التخ ـــ  يف سالســـن ال يمـــي الزتاعيـــي  اوـــن ال تلـــي اإلقليميـــي اســـتنا ام  أ امليـــزة النســـبيي ل ـــن  لـــد 

ا ــــا اإلقليمــــ ، البابــــه عــــن األســــوا ، يف عتــــو؛ واذــــال تــــدا   لتشــــريس ايســــتومات األجنــــيب املب
سالسن ال يمـي الزتاعيـي عـن لايـت ال تيبـا  التعاقديـي الـز يشـاتك ييلـا أغـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة؛ 
و قامي  اا ا   ا ال طاعا العال وا ـا  مـن أجـن النلـو   املبـا تا  يفـ  ا  وميـي الـز أظبتـت 

 يا ا  ال   ة قدتاا علئ الت ظ   ربا يام علئ أغحا  ا 
وعــالوة علــئ للــي، تســتلزل   الــي ال يــو  الــز تعــ   تطــويا الزتاعــي ال ايمــي علــئ ا يــا ا   -47

ال ــ  ة  ــذل جلــو  مشــ  ي مــن جانــ  جلــا  ياعلــي خمتلفــي  وينب ــ  التعايــف علــئ نطــا  واســس 
يــا الــذي تشــاتك ييــ   اإلجنــا ا  الــز    لــا املبــا تا  الناجحــي، موــن  ــالف الوــوتة ا تــاامن يف أياي 

و ــاي   ذاييــي ومندمــا  يفــ  ب وميــي ومندمــا  و يــي، وتشــريس موــن  ــذس اإلجنــا ا  وتعزيز ــا  
وي ـــول معدـــم  ـــذس املبـــا تا  علـــئ ًـــ   انـــاجم  لي توجـــ  حملـــ  يلـــدي  أ وضـــس بلـــول م يفـــي 

 حبس  الواقس احملل  تليب متطلبا  أغحا  ا يا ا  ال   ة 
علـــئ الف ـــا   2008ظـــات املبا ـــاة واملتوســـطي األجـــن ل  مـــي ال ذاييـــي لعـــال وأوـــ ام، تؤ ـــد اث -48

التـــعيفي ا اجـــي  أ ت ـــوين ابتياليـــا  مـــن ا بـــو  تترـــاو  بـــدو  الوييـــي الولنيـــي  وي ـــدل ت ايـــا 
استعااضــام مف ــالم للمبــا تا  املتعل ــي  ت ــوين ابتيــال  يفــذاي  وقــدتة  ــذس  (26)(2012األون تــا  )

ســــا األمــــن ال ــــذاي   ويبــــا ايســــتعاا  أأ ت ــــوين ايبتياليــــا  ال ذاييــــي يف املبــــا تا  علــــئ  
،  ـــدي   يـــت اســـت اات األســـعات، 1945البلـــداأ املت دمـــي ويف العـــام النـــام ، الـــذي  ـــدأ  عـــد عـــال 

يشن والل ع د أو ع ـدين مـن  ـدمن تنفيـذس   ـن تبـا األ لـي املتابـي أأ  ـاام  ت ـوين ايبتياليـا  
وضــعت  ــ  وا  لالســترا ي يف بــاي  الطــوات ،  ــ  الــز ســرلت معــدي    ــامن  ال ذاييــي، الــز

أعلــئ يف الع ــا ا ــديه  و نــامنم علــئ للــي، عنــدما تتعــا   عــا البلــداأ أل مــا  يفذاييــي مت ــاتة، 
ينب ـــ  للرماعـــا  اإلقليميـــي  ـــذس البلـــداأ أأ ت ـــو أ ابتياليـــا   قليميـــي مـــن ا بـــو   مخزونـــا  

جتـــات   لـــداأ خمتلفـــي يف  ســـيا وأماي ـــا الالتينيـــي أأ   اتة  ـــذس املخزونـــا  يفذاييـــي للطـــوات   وتبـــا 
تز ا  يعاليي علئ املسـتو  اإلقليمـ   وتيفـم أأ  ـذس ايبتياليـا  عـا ة مـا تشـمن املخزونـا  املا يـي 

__________ 

  املشـــــا ن املســـــتدني والتحـــــديا  اعديـــــدة 2012ساســـــيي والتنميـــــي لعـــــال ، ت ايـــــا الســـــلس األ2012األون تـــــا ،  (26) 
 واملندوتا  املتطوتة )نيويوتك وجنيف، منشوتا  األمم املتحدة( 
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املخ  ي علئ ال ـعيد الـولل، تعتمـد لبيعتلـا الدقي ـي علـئ ا  ـاي  اإلقليميـي وال طايـي ندـاام  أ 
   يف األيفذيي ولبيعت  برم الن 

  
 السيا ا  والتدابير  لى الإ يد الدولي -جيم 

 
 أ يـــا  واقـــس  2015ت ايـــا الســـلس األساســـيي والتنميـــي لعـــال علـــئ ال ـــعيد الـــدوا، يـــدعو  -49

ا يــا ا  ال ــ  ة يف الندــال الترــاتي املتعــد  األلــااي  وييمــا يلــ   جديــد ودمــيم مل ــلحي أغــحا 
 توغيا  حمد ة يف  ذا ا ال 

 
 إنشاء بيئة تمكينية  لى الإ يد الدولي  

يبــا الت ايــا أأ  نتــات أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة يةوجــ  أساســام ل ســوا  احملليــي واإلقليميــي،  -50
وال ليـــن جـــدام منـــ  ل ســـوا  الدوليـــي  وتـــؤ ي قيـــو  خمتلفـــي يف الندـــال الترـــاتي الـــدوا، موـــن اتتفـــاا 

يف ال ــــوة املعــــاي  املتعل ــــي  ال ــــحي والســــالمي واعــــو ة، وعــــدل اســــت اات األســــعات، واوــــتالل التــــوا أ 
الســــوقيي،  أ ا ــــد مــــن قــــدتة أغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة علــــئ املشــــات ي   ــــوتة أاــــن يف الترــــاتة 
ـــن أغـــحا   الدوليـــي  ومـــن  ـــ أ الت ـــدي  ـــذس ال يـــو  عـــن لايـــت التـــدتي  و نـــامن ال ـــدتا  أأ ن  
ا يــــا ا  ال ــــ  ة مــــن املشــــات ي علــــئ يــــو أ ــــرب، اــــا يتــــمن تشــــاتك مجيــــس البلــــداأ و ــــعو ا يف 
اي   ات   ما أأ تنفيذ التوغيا  علئ ال ـعيد الـدوا، وتوـا  ـاأ للـي  ـو األ ـم، سيسـتلزل تعزيـز 
الشــــاا ا  والتحالفــــا   ــــا أغــــحا  م ــــلحي متعــــد ين ل ــــاحل أغــــحا  ا يــــا ا  ال ــــ  ة يف 
ي احملايــن املتعــد ة  وينب ــ  للشــا امن يف التنميــي أأ يوبــدوا غــفلم يف الــدعوة  أ  ــذل مزيــد مــن العنايــ

لتلبيــي ابتياجــا  أغــحا  ا يــا ا  ال ــ  ة وتعزيــز  نتــات الســلس األساســيي املســتدامي  وينب ـــ  أأ 
 ت وأ املفاوضا  ال ا مي املتعل ي  املنار والتراتة    أول مدا ا  ذس التحالفا   

 
ضمان ان تفيزد نتزائج جولزة الدوحزة ابزحاا الحيزارا  الإزجيرة  وان ت زعر األمزن الجزوائي    

 ابحاا الحيارا  الإجيرة المنتجين للقطن  لى وجه التحديدوتد م 
لـــي باجــــي  أ   يــــت نتيرـــي  ربا يــــي  شــــ أ األمــــن ال ـــذاي  يف املفاوضــــا  الاا نــــي ملندمــــي  -51

الترــاتة العامليــي يف  لــات جولــي الدوبــي، مــن أجــن  عــم   يــت ا ــدي األول مــن األ ــداي اإلذاييــي 
 لـات أ ـداي التنميـي املسـتدامي  وملـا  ـاأ العـام يترـ  يـو ايلتـزال ل لفيي وا دي الذي سيخلف  يف 

   ـداي التنميـي املسـتدامي، الـز ستشـمن  ـات اعميـس مـن اعـوا، ينب ـ  عميـس األعتـامن يف مندمــي 
الترـاتة العامليـي اإلسـلال يف   يــت  ـذس ال ايـي  وتتــيح جمموعـي متنوعـي مــن األبـداي الاييعـي املســتو  

ياغـي ل طــس وطـوا  يــو  سـا أســبا  معيشـي املــزاتعا أغــحا   2015بـ  ًايــي  الـز ســتةع د
ا يــا ا  ال ــ  ة  و املوــن، نوــن ال طــن أبــد ايوتبــاتا  الاييســيي ل ــدتة جولــي الدوبــي علــئ الويــامن 
 وعو  ا يف تعزيـز التنميـي  ولـذلي ينب ـ  املسـاتعي  أ بـن  ـذس املسـ لي يف مفاوضـا  مـا  عـد مـؤمتا 

ــل  عليلــا التــومن يف مندمــي الترــاتة   ــاا  و اإلضــايي  أ اعوانــ  املتعل ــي  الترــاتة والتنميــي، الــز سة
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العامليــي، ينب ــ  أيتــام ذ ــي  مزيــد مــن املــوات  مــن أجــن اإلنتاجيــي والتســويت و  يــت قيمــي متــايي، 
 وي ام ملا جامن يف واتلي لايت ال طن األياي   

 
ليزززة للسزززل  األ ا زززية مززز  التركيزززع  لزززى رلزززا  ابزززحاا إبزززالم  مليزززة تنظزززيم األ زززواق الدو   

 الحيارا  الإجيرة
ينب ــ  أأ يندــا ا تمــس الــدوا  شــ ن مجــاع  يف اســتحداي  ليــا  لتحســا أ امن األســوا   -52

الدوليـي للسـلس األساسـيي، مــس ال  يـز  شـ ن وــا  علـئ  عـم تطـويا الزتاعــي ال ايمـي علـئ ا يــا ا  
ــــــي أســــــوا  الســــــلس األساســــــيي ال ــــــ  ة  وقــــــد أ ــــــد  البحــــــوي ا ــــــز أجاا ــــــا األون تــــــا   وت أمول ل

و املاا نــــا  ال ايمــــي علــــئ التوقعــــا  والبال ــــي قيمتلــــا م ــــا  مليــــاتا  الــــدويتا    اعتبات ــــا ال ــــوة 
الدايعــــي وتامن  يــــا ة ت لــــ  أســــعات الســــلس األساســــيي  و ي نــــت  ــــذس البحــــوي أأ برــــم املشــــت ا  

ضــعف اإلنتــات املــا ي، و التــاا أ    30 أ  20ا   أ يــو املتداولــي يف أســوا  الســلس األساســيي   
  وقــد  عــا األون تــا  مــااتام  أ (27)تـ ظ  األســوا  املاليــي  أ  ويــن األســوا  ا  ي يــي  أ أســوا  ماليــي

اذال  جـاامنا  قويـي ويوتيـي علـئ غـعيدي السياسـي العامـي والتندـيم يف األسـوا  املاليـي،  اإلضـايي  أ 
  شـــ أ األســـوا  املا يـــي  و عـــا  ــذس امل  بـــا  املتعل ـــي  السياســـي العامـــي وظيـــت ال ـــلي اذــال تـــدا  

  غـحا  ا يـا ا  ال ـ  ة، ومنلــا  ديـدام الـدعوة  أ  يـا ة الشــفاييي و أ تـوي   يانـا  أيتــن ويف 
    (28)توقيت أنس   ش أ ال واعد األساسيي يف األسوا  املا يي

 
التنميزززة والتمويزززل المت لزززق بالمنزززاا لزززي القطزززا  العرا زززي  الحزززرل  لزززى ان يسزززتهدف تمويزززل  

 العرا ة الإجيرة النطاق لي المقام األو 
ينب ــــ  أأ تعــــز  البلــــداأ املايــــي مســــتو  مســــاعداا اإلذاييــــي الاايــــي املوجلــــي للزتاعــــي، مــــس  -53

د ال  يـــز  شـــ ن وـــا  علـــئ أغـــحا  ا يـــا ا  ال ـــ  ة  و اإلضـــايي  أ للـــي، ينب ـــ  أأ تســـتفي
أنشــــطي البحــــه والتطــــويا ا اغــــي  الزتاعــــي املســــتدامي ال ايمــــي علــــئ ا يــــا ا  ال ــــ  ة مــــن  ليــــا  
التمويـــن املبت ـــاة األيســـا منـــايم علـــئ املســـتو  الـــدوا، و ـــذلي مـــن األمـــوال امل دمـــي مـــن امل ـــاتي 

ئ ا يــــا ا  اإلذاييـــي اإلقليميــــي والدوليــــي   مــــا ربــــ  أأ تتبــــوأ الزتاعــــي، ي ســــيما الزتاعــــي ال ايمــــي علــــ
 ال   ة، م اًا املناس  يف املفاوضا  امل بلي املتعل ي  املنار 

وييمــا يتعلــت  ــاإلجاامنا  الــز ن ــن اذال ــا مــن أجــن الت ــدي للتــ ظ  احملتمــن لت ــ  املنــار  -54
، يؤ ـــد ت ايـــا ا ي ـــي ا  وميـــي 32وللدـــوا ا اعويـــي املتطايـــي علـــئ الزتاعـــي،  مـــا  ـــو مبـــا يف الف ـــاة 

وليي املعنيي  ت   املنار ضـاوتة ايفتنـال الفـا  إلقامـي عالقـا  تـن ت  ـا  ليـا  التمويـن الدوليـي مـن الد
__________ 

، ي لـــول علـــئ األســـوا  املا يـــي  ياألمولـــي  ـــ  الســـب  اعـــذتي لت لـــ  أســـعات الـــنف  والســـلس، 2012األون تـــا ،  (27) 
  2012/سبتمرب ، أيلول25موجز السياسي العامي تقم 

  التحديا  الز يواجللا ايقت ـا  العـامل  يف يـ ة مـا  عـد 2011، ت ايا التراتة والتنميي لعال 2011األون تا ،  (28) 
  2012، ت ايــا الترــاتة والتنميــي لعــال 2012األ مــي )نيويــوتك وجنيــف، منشــوتا  األمــم املتحــدة(؛ واألون تــا ، 

 ويوتك وجنيف، منشوتا  األمم املتحدة( سياسا  النمو الشامن واملتوا أ )ني
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أجــــن   اتة خمــــالا ال ــــواتي والت يــــف مــــس ت ـــــ  املنــــار،  ل م يتح ــــت للــــي  عــــد   ــــوتة  املـــــي  
ويالبــــ  الت ايــــا أيتــــام أأ أنشــــطي ن ــــن الت نولوجيــــا، والتعــــاوأ علــــئ  يــــس جلــــو  ت لــــي  خمــــالا 

ـــي  ويشـــ  الت ايـــا  أ وجـــو  جمـــال ا ل ـــواتي والت يـــف مـــس ت ـــ  املنـــار، تيفـــم أايتلـــا، م ت ـــن  ايي
لتحسا الت امن علـئ مجيـس املسـتويا ، مـن املسـتو  الـدوا  أ احمللـ ،  ل  أ اعلـو  املبذولـي بـ  

 ل   اثأ علئ ال عيد الدوا ي تؤ ي  التاوتة  أ نتاي  ملموسي وسايعي علئ املستو  احمل
ويـذ ا الت ايــا ا ــا  لللي ــي ا  وميــي الدوليــي املعنيـي  ت ــ  املنــار أأ  الت امــن  ــا املعــاتي  -55

ــن عمليــي ت لــي  خمــالا ال ــواتي والت يــف مــس ت ــ   احملليــي واملعــاتي العلميــي والت نيــي ن ــن أأ  س 
ــــا أأ توظيــــت جتــــات  الســــ اأ احملليــــا يف التعامــــن مــــس ت ــــ  املنــــ ــــار   ويؤ ــــد الت اي ار، ي ســــيما املن

الدـــوا ا اعويـــي املتطايـــي، ن ـــن أأ ي شـــف عـــن ال ـــدتا  ال ايمـــي يف ا تمـــس وعـــن أوجـــ  ال  ـــوت 
الاا نــي امللمــي  ويف  ــذا ال ــد ، يتــيف الت ايــا ا ــا  أأ  ســا ســبن  تابــي تأس املــال البشــاي 

تي وت ــ  املنــار، مــن واملــاا واملعلومــا  املاليمــي ألغــحا  امل ــلحي احملليــا واملتعل ــي   وطــات ال ــوا
   ن  أأ يدع م الت يف ا تمع   

 
 مواءمة السيا ا  والت هدا  واإلجراءا   لى الإ يد الدولي واإلقليمي والوطني  

يستلزل تسايس واسـتدامي الت ـدل احملـا  يـو   يـت األمـن ال ـذاي  والتنميـي املسـتدامي والشـاملي  -56
ل،  ـــ   جـــدول أعمـــال األمـــن ال ـــذاي ، وجـــدول أعمـــال للرميـــس املوامنمـــي  ـــا ظالظـــي جـــداول أعمـــا

    (29)الت ذيي، وجدول أعمال الزتاعي
وينطبــــت  ــــاط املوامنمــــي نفســــ  علــــئ السياســــا  املتعل ــــي ورــــاا الت نولوجيــــا وايســــتومات   -57

اـا وييما يتعلت  املساعدة اإلذاييي، ينب ـ  للرلـا  املايـي و  ومـا  البلـداأ الناميـي أأ  ـ ل التزاما
 الز تعلد   ا يف  عالأ  اتي  لفعاليي املعوني 

 
 إنشاء آليا  لت عيع المساءلة والربد  

يتطلـــ    يـــت أ ـــداي التنميـــي املســـتدامي ا ـــاوت عـــن املـــ لوي، وـــا يف للـــي ييمـــا يتعلـــت  -58
يســـيي  املســـامنلي والاغـــد  ومتـــ  ا اجـــي  أ  ليـــا  لاغـــد الت ـــدل احملـــا  يـــو الويـــامن  ايلتزامـــا  الاي

املتعل ـــــي   غـــــحا  ا يـــــا ا  ال ـــــ  ة  وينب ـــــ  أأ يشـــــمن  لـــــات املســـــامنلي  ـــــالم مـــــن ا  ومـــــا ، 
ومندمـــــا  املـــــزاتعا، ومندمـــــا  ا تمـــــس املـــــد ، وال طـــــاا ا ـــــا ، يتـــــالم عـــــن سالســـــن ال يمـــــي 

 والشا امن اإلذاييا، وا يف للي املندما  الدوليي لا  ال لي 
 

__________ 

)جـــــــا  ايلـــــــالا عليـــــــ   http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtmlلاللـــــــالا علـــــــئ التفاغـــــــين، اندـــــــا  (29) 
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