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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
 الدورة السابعة

 5151نيسان/أبريل  51-51جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

إجراءات السياسات العامة للتخفيف من حدة تأثير تقلبات األسعار في   
أسووووال السووولع األساسوووية الوووئ األمووون الزوووةاإي العوووالمي و  وووادة إم ا يوووة 
الوصوووووى إلووووئ المعلومووووات اوووون األسوووووال والموووووارد الماليووووة واألسوووووال 

 لمعتمدة الئ السلع األساسيةللبلدان النامية ا
 مةكرة من إاداد أما ة األو  تاد  

 تنفيذي موجز  
تواجههههب الب ههههدان الناميههههى املسلمههههدس ع هههها السهههه ن األ ا ههههيى قيههههو ا  عديههههدس  نس هههها مههههن  

اال ههلفا س ا ههلفا س ةام ههى مههن ماا ههس عنلههاس السهه ن األ ا ههيى والل ههايسد والسديههد مههن ال يههو  
يل املثال ت  س أ ساي السه ن األ ا هيى، وق هى الو هول عو املهواي  طوي ى األمد، ومن ا ع ا  ب

املاليى، وضآلى املس ومات عن األ واق، وحمدو يى فرص الو ول عو أ واق الصها ياتد وتسيهد 
هههذا املههذةرس الن ههر ا هههذا املسههاىلل  ههاعيى عو اديههد الفههرص واللتههديات ا ديههدس، وتل هههد  

 لسيا ات السامىدأيضا  ببسض اللو يات امللس  ى با
وع ا مدى الس د املاضي،  يزت أ واق الس ن األ ا يى بايتفها  األ هساي وتزايهد ت  ب هاد  

وتنههههاقه هههههذا املههههذةرس ت  بههههات أ ههههساي السهههه ن األ ا ههههيى وتسههههلسر  ا جههههرا ات الرىليسههههيى املنفههههذس 
ثالث ل لخفيف من آثايها، مشد س ع ها أنهب ي هخن اضفها  ت  هس األ هساي ع ها مهدى السهنوات اله
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املاضيى عال أن الب دان، وخا ى من ا أشد الب دان ضسفا ، ال تهزال مسرضهى لل  بهات األ هسايد وهنها  
حاجهههى عو اسهههر ا يهههايات ال اىلمهههى أو املضهههي ا ا لاشهههاي  هههبل مبلاهههرس ل لخفيهههف مهههن آثهههاي 

 ت  س األ ساي الس بيى ع ا املسلويات الوطين وا ق يمي والدويلد
جيهها، وتو ههن  ال ههل ال ههيخن السامليههى، وتزايههد اللسههاون فيمهها بههر ب ههدان وتههآلف ت ههد  اللانولو  

ا نههو ، وقيهها  الب ههدان األعضههها  ا من مههى الل ههايس السامليههى مهههؤخرا  باعلمهها  االتفههاق بشهه ن تيسههه  
الل ايس، يليح فر ها  جديهدس ملسا هى ال يهو  امللوا ه ى الهه تواجهب الب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن 

يى ا جمههاالت املس ومههات عههن األ ههواق واللمويههل والو ههول عو األ ههواقد وتسلهه  السيا ههات األ ا ه
احلاوميههى السهه يمى ووجههو  قصهها  خههاص مبلاههر أمههرين حيههوير النل ههان هههذا الفههرص وا يهه  نلههاىل  

 عجيابيى ا جمال اللنميى
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 احمللويات
 الصفتى 

 4  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد م دمى   
ت  بههات أ ههواق السهه ن األ ا ههيى السامليههى وعجههرا ات السيا ههات السامههى ل لخفيههف مههن حههدس ت ث ههها ع هها  - أوال   

 1  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد االقلصا ياألمن الغذاىلي الساملي والرفاا 
 1  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  يى السامليىت  بات أ ساي الس ن األ ا - ألف   
ا جههههههههرا ات السيا ههههههههاتيى ل لخفيههههههههف مههههههههن تهههههههه ث  الل  بههههههههات ع هههههههها األمههههههههن الغههههههههذاىلي السههههههههاملي  - با    

 51  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد االقلصا ي والرفاا
بالنسههبى ل ب ههدان الناميههى املسلمههدس ع هها اسههر الو ههول عو مس ومههات السههوق، واملههواي  املاليههى، واأل ههواق،  - ثانيا   

 51  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الس ن األ ا يى
 51  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الو ول عو مس ومات السوق - ألف   
 51  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الو ول عو املواي  املاليى - با    
 52  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الو ول عو األ واق - جيخن   

 51  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد خا ى - ثالثا   
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 مقدمة  
مالىلمههى ل ههد أبههرنت واليههى الدوحههى أ يههى اديههد وتنفيههذ  يا ههات وطنيههى وعق يميههى و وليههى  -5

 فهت (د وقد ة52من أجل مسا ى آثاي ت  س الس ن األ ا يى ع ا اجملموعات الضسيفى )الف رس 
األونالا  أيضا  مبوا  ى عم ب ا جمال الزياعى ملسهاعدس الب هدان الناميهى ع ها نيها س ا هلدامى وقهديس 

 (د11نلاس الزياعي واألمن الغذاىلي وال ديس اللصديريى )الف رس ا 
أ ساي الس ن األ ا يى مسه لى طوي هى األمهدد  ه  أن الل  بهات ا أ هساي السه ن  وت  س -5

ت تضهههخما  ع ههها مهههدى الس هههد املاضهههي نلي هههى عهههد  مهههن السوامهههل، مهههن بين ههها األ ا هههيى قهههد ان ا 
السهههه ن  حههههواف   ههههدمات السوامههههل األ ا ههههيى املههههؤثرس ا السههههوق، ونيهههها س اال ههههلثمايات املاليههههى ا

األ ا ههههيى املدعومههههى وألههههاس أحههههوال الص ههههذ املل  بههههىد وتسههههلسر  هههههذا املههههذةرس واههههد  خيههههايات 
عد ع ههها اللخفيهههف مهههن تههه ث  الل  بهههات ا أ هههساي السههه ن السيا هههات السامهههى الهههه ااهههن أن تسههها

 األ ا يى ع ا األمن الغذاىلي الساملي والرفاا االقلصا يد
واملس ومات عن األ واق، واملواي  املاليى، والو ول عو األ واق ة  ا أموي هامهى بالنسهبى  -2

قديات ا جمال اللوييهد  ل ب دان الناميى املسلمدس ع ا الس ن األ ا يى لاي تاون قا يس ع ا بنا 
ونيهها س الساىلههدات ال اىلمههى ع هها السهه ن األ ا ههيى مههن أجههل اللنميههى املسههلدامىد وا الس ههد املاضههي، 
أتهههال ةهههلل مهههن اللنميهههى السهههريسى للانولوجيهههات املس ومهههات واالتصهههاالت، وتو هههن  ال هههل ال يمهههى 

مهههن ت هههد  ا املفاوضهههات  السامليهههى، وايتفههها  اللسهههاون فيمههها بهههر ب هههدان ا نهههو ، ومههها أ حهههرن مهههؤخرا  
الل اييهههى امللسهههد س األطهههراي، ةمههها يهههدل ع ههها الهههء توقيهههن الب هههدان األعضههها  ا من مهههى الل هههايس 
السامليههى ع هها االتفههاق بشهه ن تيسهه  الل ههايس، فر هها  جديههدس ل ب ههدان الناميههى املسلمههدس ع هها السهه ن 

ي  وي  ها، واحلهد مهن األ ا يى للتسر فرص و وهلا عو املس ومات عن األ هواق، وتنويهن مصها 
تااليف الل ايسد وا لنا  هذا الفرص من اللصرق ا نفذ الوقهت عو جمهاالت االخلنهاق امللب يهى، 
يلص ههس اللزامهها  مل ههد ا  بارههاا عجههرا ات منسهه ى ومبلاههرس ا جمههال السيا ههات السامههى وتنفيههذ هههذا 

 ا جرا اتد
آثههههاي ت  ههههس أ ههههساي السهههه ن وين ههههر ا ههههز  األول مههههن هههههذا املههههذةرس ا مههههدى وأ ههههبا  و  -4

األ ا يى و  لب باألمن الغذاىلي الساملي والرفاا االقلصا ي، ةما يسلسر  السيا ات الراميهى عو 
ه مسا ى اآلثاي السه بيى لل  هس األ هسايد أمها ا هز  الثهاق فينهاقه الفهرص واللتهديات ا ديهدس اله

اسههر فههرص الو ههول عو مس ومههات س ع هها السهه ن األ ا ههيى ا تواج  هها الب ههدان الناميههى املسلمههد
 السوق، وتنوين مصا ي اللمويل، وتو ين فرص الو ول عو األ واقد
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تقلبووات أسوووال السوولع األساسووية العالميووة وإجووراءات السياسووات العامووة  -أولا  
للتخفيوووووف مووووون حووووودة تأثيرذوووووا الوووووئ األمووووون الزوووووةاإي العوووووالمي والرفوووووا  

 القتصادي
 سية العالميةتقلبات أسعار السلع األسا -ألف 

عن مسهه لى ت  ههس أ ههواق السهه ن األ ا ههيى ليسههت مبسهه لى جديههدسد ففيمهها مضهها، أ ت  -1
احلاجههى عو مسا ههى الل  بههات عو وضههن ثصصههات للثبيههت اآلثههاي اههت يعايههى األمههخن امللتههدس، و  
ا اعلما  السديد من اتفاقات الس ن األ ا يى الدوليهى الهه ةانهت ترمهي عو تثبيهت األ هساي، مبها 

بشهه ن الههيف، وا  5515بشهه ن السههار، وا عهها   5514الههء االتفاقههات الههه أ برمههت ا عهها  
بشهه ن املصههاس الصبيسههيد و يههزت الصفههرس األخهه س  5511بشهه ن الااةههاو، وا عهها   5525عهها  

املسهه  ى ا أ ههساي السهه ن األ ا ههيى، وهههي األطههول واألو ههن ا اللههاييس احلههدي  أل ههواق السهه ن 
 بههات وا ههسى األ ههار وأةثههر ايتفاعهها د وقههد  عمل هها جزىليهها  أمولههى السهه ن األ ا ههيى األ ا ههيى، بل 

)أي الس ن األ ا يى اال لثماييى ومشل اهتا اله أ بح ي لاَجر هبا ة  ول ماليى(
د فس ها  هبيل (5)

 2011املثهههال، اضفهههض ملو هههت الل  بهههات ا مؤشهههر أ هههساي السههه ن األ ا هههيى  ههه  النفصيهههى  ون 
د  هه  أن 5115-5111خهالل الفه س  4051، ولانهب ايتفهن عو 5114-5511خهالل الفه س 

الل  بهههات اضفضهههت ع ههها مهههدى األعهههوا  ال  ي هههى املاضهههيى ع ههها أ هههواق السههه ن األ ا هههيى السامليهههىد 
د 5152-5151ا املاىلههى خههالل الفههه س  2واضفههض ملو ههت قيمل هها بالنسههبى ل مؤشههر عو قرابههى 

 د(5)5لايس، ةما هو مبر ا الشال ويالح  لت مماثل ا   ن أ ا يى ث

__________ 

ت ريهر السه ن األ ا هيى واللنميهىش املشهاةل املسهلداى ، 5152(، مهؤ ر األمهخن امللتهدس ل ل هايس واللنميهى )األونالها  (5)
 يف، منشويات األمخن امللتدس(د)نيويوي  وجنواللتديات ا ديدس واملن ويات امللصويس 

ي ههار ملو ههت ت  ههس األ ههساي ا هههذا املههذةرس ب نههب االلههراي املسيههايي ل لغهه ات بههال يخن الشهه ريى لسههسر السهه سى  (5)
 األ ا يى أو مؤشر األ سايد
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 5الشال 
 متوسط تقلب األسعار مقاساا كا حراف معياري للتزيرات في األسعار الشهر ة

 
احلصههول ع يههب ويههلخن يبههر ا ههدول االلههراي املسيههايي ل لغهه ات ا األ ههساي احل ي ههى )ال ههيخن الشهه ريى(  مالح ىش

 هههل ال  ا الواليهههات امللتهههدس األمريايهههىد أمههها مسيهههى ملؤشهههر أ هههساي االخبفهههض مؤشهههرات األ هههساي ا 
، حيه  يسه  rt = ln(pt) - ln(pt-1)ا األ ساي الش ريى ف د   حساهبا ع ا النتهو اللهايلش  اتاللغ  

ln يس   اعن لو اييلخن طبيسي فيمpt  ملو ت ش ري ملؤشر األ سايدعن 
، وهههي ملاحهههى ع ههها ا حصهههاىليى األونالهها  بيانهههاتقاعههدس حسههابات أمانهههى األونالهها ، باال هههلنا  عو  املصديش

 دhttp://unctadstat/EN/Index.htmlاملوقن اللايلش 

ول د عاذ تزايد الل  بات ا أ واق الس ن األ ا يى ع ا مدى الس د املاضي تساقهس  -1
  سههه ى مهههن عم يهههات تههه يجح قصهههوى  هههسو ا  وهبوطههها  ا األ هههسايد فس ههها  هههبيل املثهههال ايتفسهههت 

 واليا  ل صهههن ا ةهههانون  51مبسهههدل شهه ري قهههديا  5ات امللتههدس مهههن الصهههنف أ ههساي قمهههح الواليههه
 415قبههههل أن يب ههههب ايوتههههب بواقههههن  5112 واليات ا أياي/مههههايو  512عو  5111الثاق/ينههههاير 

 5151 واليا  ا  ون/يوليههههههههب  525د مث هبصههههههههت األ ههههههههساي عو 5111 واليا  ا شههههههههباس/ف اير 
د وايتفسههت أ ههساي األين مبسههدل شهه ري 5155شههباس/ف اير   واليا  ا 214وايتفسههت جمههد ا  عو 

 5115ةانون األول/ يسم    - 5111 واليا  ل صن خالل الف س ةانون الثاق/يناير  551قديا 
ايتفسههههت  5111د وا نيسههههان/أبريل وأياي/مههههايو 5111 واليا  ا ةههههانون الثاق/ينههههاير  252عو 

    واليد وحب هههههول ةهههههانون األول/ 5 111اونت ل عا تهههههيهههههاأل هههههساي عو مسهههههلوى م يسهههههب  لهههههب مث
 واليا  وظ ههت تل  ههس ا األعههوا  اللاليههىد و  هه ل  115ةانههت قههد هبصههت عو   5111 يسههم  

تههه يجح مماثهههل ا األ هههساي بالنسهههبى أل هههناي أخهههرى مهههن السههه ن األ ا هههيى مهههن قبيهههل املنل هههات 
اللهه يجح قههد ةههان أ   ع هها ، ومنل ههات الصاقههى، ولههو أن ح ههخن هههذا واملسهها نالزياعيههى، والف ههزات 

 د2وا الشال  5مدى السنوات الثالث املاضيى، ةما هو مبر ا الشال 

الس ن األ ا يى  ال مح الذيس األين فول الصويا ال صن  األلومنيو  النتار الر اص الزنء 
    النفصيى         
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 5الشال 
 - 3002التطووووور فووووي األسووووعار السوووومية لسوووولع أساسووووية  راايووووة مختووووارة  كووووا ون ال ا ي  نووووا ر 

 3002أ لوى سبتمبر 
 )بالدواليات(

 

قاعههدس بيانههات األونالهها  ا حصههاىليى، بيانههات مسههلمدس مههن حسههابات أمانههى األونالهها ، باال ههلنا  عو  شاملصدي
 دhttp://unctadstat/EN/Index.htmlع ا املوقن اللايلش وهي ملاحى 

وهنا  عد  من السوامل اله اان أن تسهاعد، ع ها املسهلوى الهوطين و/أو السهاملي ع ها  -2
يد الساملي تشمل هذا شرل ت  بات أ ساي الس ن األ ا يى ع ا مدى الس د املاضيد فس ا الصس

السوامل الصدمات ا مؤشرات السوق األ ا يى، والل  بات ا أ ساي الصاقى املن ولهى عو أ هواق 
السههههههه ن األ ا هههههههيى السامليهههههههى، واال هههههههلثمايات املاليهههههههى ا حهههههههواف  السههههههه ن األ ا هههههههيى املدعومهههههههى، 

نل ههت جزىليهها  عههن  أحههوال الص ههذ املل  بههىد وت  بههات األ ههساي ع هها املسههلويات الوطنيههى قههد وألهاس
اللغههه ات الهههه  ههه  ت ا األ هههواق الدوليهههىد وتشهههمل السوامهههل ا ا هههى بب هههدان حمهههد س  يا هههات 
االقلصا  الا ي، وارةات أ ساي الصري، وبىن السوق اللتليى وانفلاح ا، والصدمات املناخيهى، 

وا  الزياعيهههى واآلفهههات، وأمهههرا  النباتهههات، والو هههول عو اللانولوجيهههات، وو هههول املهههزايعر عو املههه
 الالنمى لإلنلاسد

 

 ) والي/طن( 5قمح الواليات امللتدس من الصنف 

 ا املاىلى ) والي/طن( 1األين املاسوي بنسبى  

 ) والي/طن( 2ايس الواليات امللتدس الصفرا  من الصنف 
 مؤشر توقسات ال صن "ألف" ) والي/يطل(
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 2الشال 
 أ لووووووووى  - 3002  كوووووووا ون ال ا ي  نوووووووا ر ةسووووووومية لمعوووووووادن مختوووووووار التطوووووووور فوووووووي األسوووووووعار اإ

 3002 سبتمبر
 )بالدواليات(

 

قاعههدس بيانههات األونالهها  ا حصههاىليى، حسههابات أمانههى األونالهها ، باال ههلنا  عو بيانههات مسههلمدس مههن  املصديش
 دhttp://unctadstat/EN/Index.htmlملوقن اللايلش وهي ملاحى ع ا ا

وت  س أ ساي الس ن األ ا يى، بصري الن ر عن  ببب، يؤثر   با  ع ا األمن الغهذاىلي  -1
الهه شه دت ايتفاعها  وت  بها  ا أ هساي  ،الساملي وع ا الرفاا االقلصا يد وقد  يزت الف س األخ س

السديههد مههن الب ههداند فس هها  ههبيل املثههال اضفههض انلشههاي  بايتفهها  مسههدل  ههو  اللغذيههى ا ،األ ذيههى
 5551ا املاىلهى مهن عيلهايل  هاان الب هد ا عها   5101ن ص اللغذيى ا ةولومبيا با لمراي مهن 

، ةمههها ههههو 5155ا املاىلهههى ا عههها   5102مث ايتفهههن مهههن جديهههد عو  5114ا عههها   5501عو 
ح املفهههرس ا أ هههساي األ ذيهههى، وال  هههيما د وبا ضهههافى عو الهههء أ ى اللههه يج4مبهههر ا الشهههال 

، عو 5111-5112مليههههههى ا الفهههههه س اللهههههه يجح ا اتههههههاا  ههههههسو ي خههههههالل األنمههههههى الغذاىليههههههى السا
 اجلماعيى ا السديد من الب دان الناميى واالقلصا ات الناشئىد اضصرابات 

بالنسههبى  وتزيههد ت  بههات األ ههساي الههه ال ااههن اللنبههؤ هبهها مههن عههد  الي ههر وتشههال خصههرا   -5
ل تاومات وتذةر بالنسبى ل منل هر والل هاي واملسهل  ار الهذين يلخهذون نلي هى لهذلء قهرايات 

د وع ا مسلوى االقلصا  الا ي بشال خاص، تؤثر الل  بات  ه با  ع ها (2) ون املسلوى األمثل
__________ 

، 5155من مهههى األمهههخن امللتهههدس لز ذيهههى والزياعهههى ومن مهههى اللسهههاون واللنميهههى ا امليهههدان االقلصههها ي، املنسههه ون،  (2)
ت  ههههههههههس األ ههههههههههساي ا أ ههههههههههواق األ ذيههههههههههى واأل ههههههههههواق الزياعيههههههههههىش اال ههههههههههل ابات السيا ههههههههههاتيى، ان ههههههههههر املوقههههههههههن 
http://www.oecd.org/agriculture/pricevolatilityinfoodand agriculturalmarketspolicyresponses.htm 

   (د5151ةانون الثاق/يناير   55)

 النتار ) والي/طن(
 )احملوي األان( الزنء ) والي/طن(

 ال صدير ) والي/طن(
 (ا الص الذهس ) والي/أوقيى الذهس

 )احملوي األان(

 حملوي األان() والي/طن( )االر اص 
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ميههزان املهههدفوعات وع هها مسهههلوى احلياطيههات الصهههري األجنهه ، ممههها يههؤ ي عو عهههد  ا هههل راي ا 
القلصههها  الا هههيد وبالنسهههبى ل ب هههدان املسهههلوي س الصهههافيى لز ذيهههى، يسهههين تههه يجح أ هههساي األ ذيهههى ا

ضهههمنيا  عهههد  اال هههل راي ا فهههوات  اال هههل ا ، األمهههر الهههذي يهههؤثر ع ههها قهههديهتا ع ههها تههه مر و هههول 
  ااهنا عو الغذا د

 4الشال 
 3002-0991ان  ا تشار  قص التزة ة في بلدان مختارة كنسبة مئو ة من إجمالي الس 

 )بالنسبى املئويى(

 

حسههابات أمانههى األونالهها ، باال ههلنا  عو البيانههات املسههلمدس مههن شههسبى ا حصهها ات مبن مههى األمههخن  املصديش
 د/http://faostat.fao.orgامللتدس لز ذيى والزياعى، وهي ملاحى ع ا املوقن اللايلش 

ت أ هههساي األ ذيهههى تسهههل مهههن الصهههسس أمههها ع ههها مسهههلوى االقلصههها  ا زىلهههي، فههه ن ت  بههها -51
يزانيات األ ر املنزليى، مبا يهؤ ي عو عنفهاق عشهواىليد وا مس هخن الب هدان وا أقهل الب هدان اديد م

لههوا  حيهه  تنفهه  األ ههر املسيشههيى نسههبى ةبهه س مههن  خ  هها ع هها الغههذا ، فهه ن عههد  الي ههر خبصههوص 
فهه ن  ،د وبا ضههافى عو الههء(4)ال الغههذا امليزانيههات  البهها  مهها يههؤ ي عو عههد  ا ههل راي ا جمههاديههد 

الل  بههات ا أ ههساي األ ذيههى الزياعيههى  البهها  مهها تنل ههل عو مزايعههي احليههانات الصههغ س، األمههر الههذي 
د وع هها  ههبيل املثههال، فهه ن مزايعههي احليههانات الصههغ س الههذين يزيههدون ا ههلثماياهتخن خنيضههر ب نشههصل 

ا هتهبت األ هسايد ى ا ا هلسا س ا هلثماياهتخن عنهدمبسد ف س من ايتفا  األ ساي قهد يواج هون  هسوب
زيهههد مهههن تفاقم ههها االفل هههاي لالىللمانههات أو ق هههى الو هههول علي ههها، وحمدو يهههى آليهههات واآلثههاي الضهههايس ي

__________ 

)نيويههوي  وجنيههف،  بههاألمن الغههذاىليأل ا ههيىش مسهه لى خا ههى تلس هه  حملههى  ههريسى عههن السهه ن ا، 5155األونالهها ،  (4)
  د(منشويات األمخن امللتدس

 ةوملبيا )احملوي األان( (جاماياا )احملوي األان يل وييى الاونغو
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اللخفيههف مههن املخههاطر، وةههون السديههد مههن املههزايعر ال يسم ههون ع هها نصههاق ةبهه  مبهها فيههب الافايههى 
زايعههي احليههانات الصههغ س يشهها ون السمههو  الف ههري ل حيههل الههدخل مههن مو ههخن عو آخههرد ومبهها أن م

 نلههاس األ ذيههى الزياعيههى ا السديههد مههن املنههاط  فهه ن أيههى ع بههى أمهها  أنشههصل خن، مههن قبيههل ت  ههس 
 األ ساي، تسل  هتديدا  خص ا   نلاس األ ذيى وباللايل لزمن الغذاىليد

 صهههت ع ههها مهههدى ةيهههف أن ت  بهههات أ هههساي السههه ن األ ا هههيى قهههد ت   5ويبهههر الشهههال  -55
السهههنوات الهههثالث املاضهههيىد  ههه  أن عهههد  ا هههل راي األ هههواق ملوا هههلد وتشهههمل السوامهههل الرىليسهههيى 
امللاهههريس الهههه  هههل ل ت  هههي بث   ههها ع ههها أ هههساي السههه ن األ ا هههيى الغذاىليهههى الزياعيهههى ألهههاس أحهههوال 

ى، والل  بهات ا الص ذ املل  بى، واللوترات ا يو يا يى ا بسهض املنهاط  الرىليسهيى املنل هى لز ذيه
أ ساي الصاقى وت يجح قيخن السمالت الرىليسهيى، وال  هيما  والي الواليهات امللتهدس، وعهد  ا هل راي 
االقلصا  الا ي الساملي، و رعى االنلساش االقلصا ي الساملي، وال  يما ا االقلصا ات الناشئى، 

 واال لثمايات ا مشل ات الس ن األ ا يىد
أن ي ههل ت  ههس أ ههساي السهه ن األ ا ههيى يههؤثر ع هها األمههن الغههذاىلي  ومههن امللوقههن باللههايل -55

هههههذا سههههلنبت ا ههههل ابات  يا ههههاتيى مالىلمههههى ومهههها م تنفههههذ السههههاملي والرفههههاا االقلصهههها ي، مهههها م ت  
ع ها املسهلوير الههوطين والسهامليد و هوي تله ثر الب ههدان الضهسيفى بشهال خهاص، ممهها اال هل ابات 

، وال  هيما عشهيى تنفيهذ جهدول أعمهال اللنميهى املسهلدامى  ي سل البت  عن احل هول أمهرا  حامسها  
 وشسايا هو "مشول ا مين وعد  ع فال أحد"د 5151ملا بسد عا  

اإجراءات السياساتية للتخفيف من تأثير التقلبوات الوئ األمون الزوةاإي العوالمي  -باء 
 والرفا  القتصادي

حلاوميهههى ومن مهههات اجمللمهههن املهههدق،  ههد أ ي  اجمللمهههن الهههدويل، مبههها فيهههب املن مهههات  ههه  ال -52
مهدى عحلهال السمهل ع ها تهالا اآلثهاي السه بيى لل  هس أ هساي األ ذيهى ع ها األمهن الغهذاىلي والرفهاا 

حسههنى االقلصهها ي ا الب ههدان الناميههىد وقههد أ ط هه  عههد  مههن املبهها يات  جيهها  ا ههل ابات منسهه ى و 
 هلذا املس لىداللوقيت 

بههههر ا يههههايات وا جههههرا ات السيا ههههاتيى املصههههممى ملنههههن أو ومههههن األ يههههى مباههههان اللمييههههز  -54
ت  ههيص ت  ههس األ ههساي وت ههء املسههلنبصى ل لخفيههف مههن عواقب ههاد وترةههز هههذا املههذةرس ع هها النههو  
الثهههاق مههههن ا جهههرا ات وا يههههاياتد وتشهههمل السيا ههههات ال صههه س األجههههل االحلياطيهههات الغذاىليههههى 

ايات امللو هصى عو الصوي هى األجهل اعلمها  اللنويهن وشباات األمان الوطنيى والدوليىد وتشهمل ا يه
 االقلصا ي وا  اتي يات ع ايس املخاطر ال اىلمى ع ا األ واقد

 ا األجل ال ص ى السيا ات السامى ا ل اب  
 احتياطيات األغة ة -0 

 5111تزايهد الل  هس ا أ هواق السه ن األ ا هيى الزياعيهى وأنمهى األ ذيهى لسها   ال د أحي -51
 ها السهوق قهد أظ هر قيهو ا  مهن اش حهول احلياطيهات األ ذيهى ةا هل ابى طايىلهىد واالعلمها  عالن 
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األمن الغذاىلي الوطين وا ق يمي ا أوقات األنمات، وال  يما عنهدما تاهون هنها  حي  ضمان 
د وا مثهل ههذا السهياق فه ن احلياطيهات األ ذيهى حلهاالت (1) دمات مفرطهى مهن حيه  األ هساي

 ح خيايا   يا اتيا  وجي ا دالصوايئ  وي تصب
ات الغذاىليهى ع ها الصهسيدين الهوطين يهون فذ حىت اآلن عد  من املبا يات بشه ن االحلياط -51

وا ق يمهههههيد فس ههههها  هههههبيل املثهههههال عمهههههل برنهههههام  احليهههههاطي األين ملواج هههههى حهههههاالت الصهههههوايئ ا 
و  ععهههالن اللههه   ثالثهههى ب هههدان ع ههها عقامهههى ثزوناتهههب  ا  يابصهههى أمهههخن جنهههو  شهههرقي آ هههيا ناىلهههد ب هههدان

د وبههدأت ا ماعههى االقلصها يى لههدول  ههر  أفري يهها (1)لهذلء الغههر طههن مههن األين  212 111 بهه
ا عقامى احلياطي أمين  ذاىلي عق يمي به  ايس الوةالهى ا ق يميهى ل زياعهى واأل ذيهى الهه يوجهد م رهها 

ثيوبيههههها ومصهههههرد د وتوجهههههد أيضههههها  احلياطيهههههات مماث هههههى ا ب هههههدان أخهههههرى مثهههههل ع(2)ب هههههومي ا تو هههههو
واالحلياطيات الغذاىليى هذا هتدي، فيما هتدي، عو توف  تدخل ا حاالت الصهوايئ ا شهال 

 مسونى  ذاىليى ل ساان الذين يواج ون  دمات ا األجل ال ص د
وتواجب مبا يات االحلياطيات الغذاىليى ا اييى وا ديدس بسض اللتدياتد فس ا الصسيد  -52

اللتهههديات الرىليسهههيى ا اتفهههاق املن مهههى السامليهههى ل ل هههايس بشههه ن الزياعهههى،  السهههاملي، يلمثهههل اهههد مهههن
)بند السال ( وأحاامبد وجيس أن ينصوي االتفاق ع ا شي  من املرونى  52 يما منب املا س  وال

للماههر الب ههدان الناميههى الضههسيفى وأقههل الب ههدان لههوا  مههن عقامههى ثزونههات عموميههى لز ذيههى أل ههرا  
أن يلصرق أيضا  ألوجب االخلالل ا مسام ى ا عانات واملساىلل اله تنصوي ع ا الصوايئد وجيس 

بايام ات من قبيل األ ساي املرجسيى ا ايجيهى وا نلهاس املسهين املؤههل واملسهلخد  ا حسها   عهخن 
د وع ا الصسيدين الوطين وا ق يمي، جيس أن تاون املبا يات ال اىلمهى وا ديهدس (1)أ ساي السوق

ايت ئهههي أن برنهههام  احليهههاطي األين ملواج هههى  ، اال هههل ابى ل صهههدماتد فس ههها  هههبيل املثهههالفسالهههى ا
ثالثهى ب هدان حباجهى عو اسهر احلياطياتهب  ا  الصوايئ ا ب دان يابصى أمخن جنو  شهرقي آ هيا ناىلهد

مههههن حيهههه  احلوةمههههى والاميههههات عاا مهههها أ ييههههد لههههب أن ب هههه  األهههههداي الههههه يلوخاهههههاد ومههههن بههههر 
خهههههرى اديهههههد أههههههداي ااهههههن ا ي  ههههها بالنسهههههبى ل مخزونهههههات، واخليهههههاي تاهههههوين اللتهههههديات األ

املخزونهههات ومسا هههى اللاهههاليف اات الصههه ى ب قامهههى ههههذا االحلياطيهههاتد وهنههها  أيضههها  حاجهههى عو 
ا لنباس ا  اتي يات من ش هنا أن تش ن برام  االحلياطيهات الغذاىليهى ع ها اقلنها  أ هذيل ا مهن 

 سدفاىلض مزايعي احليانات الصغ  
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(2) R Blein, 2013, What’s new about the project of regional food security reserve in the Economic 

Community of West African States space? Food Reserves, available at http://www.foodreserves. 
org/?p=396 (accessed 21 January 2015)د  

(1) P Konandreas and G Mermigkas, 2014, WTO domestic support disciplines: Options for alleviating 

constraints to stockholding in developing countries in the follow-up to Bali, Commodity and Trade 

Policy Research Working Paper No. 45, Food and Agriculture Organization of the United Nationsد  

http://www.fao.org/3/a-i3819e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3819e.pdf


TD/B/C.I/MEM.2/30 

GE.15-01805 12 

 شب ات األمان الوطنية والدولية -3 
تشهمل بهرام  شهباات األمهان الوطنيهى والدوليهى بهرام  اللتويهل الصهايئ  ه  ا  ه امي،  -51

ن هههدا  أو عينيهههها ، املصههههممى لل ههههدا الههههدعخن ل بهههدان الضههههسيفى و/أو السههههاان الضههههسفا  أثنهههها  فهههه ات 
 س ن األ ا يىداألنمات، مبا ا الء ف ات الصدمات املفرطى ا أ واق ال

وع ههها الصهههسيد السهههاملي، قهههد  املهههالون الهههدوليون مثهههل ههههذا املسهههاعدس مهههن خهههالل أ وات  -55
ثل فهى، مههن بين هها اللمويههل وال هرو  الصايىلههى ع هها  ههبيل اهلبههى )مهثال  برنههام  البنههء الههدويل السههاملي 
ل لصههههههههدي ألنمههههههههى الغههههههههذا ، الههههههههذي ا ههههههههلفا  مههههههههن شههههههههراةات مههههههههن من مههههههههات اجمللمههههههههن املههههههههدق 

زمخن امللتدس من قبيل من مى األمهخن امللتهدس لز ذيهى والزياعهى، ومن مهى تابسى ل ووةاالت توهيئا
األمهههههخن امللتهههههدس ل صفولهههههى، وبرنهههههام  األ ذيهههههى السهههههاملي( ملواج هههههى أنمهههههى الغهههههذا  وا نفهههههذ الوقهههههت 

السيا هههات الزياعيهههى ل ب هههدان املسهههلفيدس قصهههد نيههها س قهههديهتا ع ههها مواج هههى الصهههدماتد  تشههه ين
ا هههههلفا   5111انص ههههه  ا أوس ايتفههههها  أ هههههساي األ ذيهههههى ا عههههها   ل ابى، الهههههذيوبرنهههههام  اال ههههه

د ووضههههن البنههههء الههههدويل أ وات جديههههدس لال ههههل ابى (5)ب ههههدا   45م يههههون شههههخص ا  1105 منههههب
حلههاالت الصههوايئ ا املسههل بل، والههء جزىليهها  باالعلمهها  ع هها تربههى ال نههام ، مبهها ا الههء نافههذس 

بى الفوييههههى اللابسههههى ل مؤ سههههى ا لاىليههههى الدوليههههى وعطههههاي ع ايس اللصههههدي لزنمههههات وآليههههات اال ههههل ا
اللسهههر  لزنمهههات اللهههابن ل بنهههء الهههدويل لإلنشههها  واللسمههه ، املصهههمخن لهههدعخن الب هههدان الهههه تلسهههر  
جملموعى ملنوعى من األنمات والصوايئ اله اان أن ت و  ج و ها ا جمهال اللنميهى االقلصها يى 

 وليهههى أخهههرى، مهههن قبيهههل  هههندوق الن هههد الهههدويل، مبسهههاعدس  واالجلماعيهههىد ةمههها ت هههو  مؤ سهههات
الب دان منخفضى الهدخل مهن خهالل قهرو  ل لصهدي ل ل  بهات ا ميهزان املهدفوعات الناشهئى عهن 
ت  س أ واق الس ن األ ا يىد    أن فساليى هذا األ وات ا تسزيز قديس الب دان ع ها اللصهدي 

يور املسهلفا س مههن تههاي  املاضهي جيههس ع ماج هها لزنمهات ا املسههل بل حباجهى عو اسههرد والههد
ا األ وات ا ديهههدسد وبشهههال خهههاص، يسهههد تسهههديد املصهههروفات السهههرين والل  يهههل عو أ   حهههد 

 عس  اللااليف بالنسبى ل ب دان املسنيى أمرا  حيويا دمن ممان 
 أما ع ا املسلوى الوطين ف د مستت بهرام  شهباات األمهان ل تاومهات بهدعخن الف هرا  -51

واملسلضههسفرد وتشههمل مثههل هههذا الهه ام  السيا ههات للسههويض املههزايعر عههن آثههاي عههد  ا ههل راي 
األ هواق واضفها  األ هساي بشهال  ه  عها ي أو اللهداب   ه  املشهوهى ل ل هايس ملسهاعدس الف ههرا  
والضهههسفا  ع ههها ع ايس ثهههاطر األ هههسايد وا الس هههد املاضهههي، أ قيمهههت بهههرام  لشهههباات األمهههان ا 

مههن االقلصهها ات الناميههى والناشههئىد أمهها اليههو  فهه ن أةثههر مههن نههذ  ههاان الب ههدان الناميههى  السديههد
يسههل دي برنههام  شههباات  ،مههثال   ،د وا عثيوبيهها(51)منخرطههون ا برنههام  شههباى أمههان اجلماعيههى

__________ 

(5) World Bank, 2013, Global food crisis response programme, available at  
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/11/global-food-crisis-response-program-results-

profile (accessed 22 December 2014)د  
(51) U Gentilini, M Honorati and R Yemtsov, 2014, The state of social safety nets 2014, Working Paper No. 

87984, World Bank, available at http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/19487568/state-

social-safety-nets-2014 (accessed 21 January 2015)د  
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د وقهد ارهذت خصههوات (55)األمهان ا نلاجيهى األ ههر املسيشهيى  ه  امللملسههى باألمهان ا جمهال الغههذا 
مبا يات مماث ى ا بنغال يه ويل وييى تنزانيا امللتهدس و ومينياها و انها، أو اسهر   ع ا لالعلما

 هذا املبا ياتد
عو بههرام  شههباات األمههان واسههين ا ع هها  اال ههلنا وع هها الههر خن مههن ا  ههو  الراميههى عو  -55

ا  الذين هخن ، ي دي أن ث ثي الف ر 5154املسلويات الوطنيى، ال تزال اللتديات قاىلمىد ففي عا  
د وتسي  عدس ع بهات، مثهل (55)ا أشد الف ر  ي  ون بدون تغصيى من أي شباى أمان اجلماعيى

، اللغصيهى خنتس د الن   وعد   ا ها ا والصهسوبات ا اديهد السهاان املسهل دفر والو هول علهي 
ع هها  اع هها نصههاق أو ههند ومههن شهه ن تبسههيت وتنسههي  الهه ام  ا ةههل ب ههد مههن الب ههدان أن يسههاعد

الشهديدس ل غايهى مهن الصهدمات  خناوي  ا عو أ وات ح ي يى حلمايهى الف هرا  واملسلضهسفر ووقهايل 
 ا أ واق األ ذيىد

 ا األج ر امللو ت عو الصويل السامى السيا ات ىا ل اب  
 تنو ع القتصاد -2 

ريهه  يسههزن تنويههن االقلصهها  قههديس الب ههدان الغنيههى بههاملواي  ع هها اللصههدي ل صههدمات عههن ط -55
 اين هها مههن جههين مههداخيل مههن مصهها ي ثل فههى ويسههاعد الب ههدان املسههلوي س لز ذيههى ع هها ا يهه  
 ال ى فوات  ا ل ا ها من خالل اقلنا  األ ذيى من قنوات ثل فى أو ع  حما يل بدي ىد وهنا  

دان ثههالث ا هه اتي يات ل لنويههن وهههي ةاللههايلش اللنويههن األف ههي مههن خههالل اللصههدير )بالنسههبى ل ب هه
املصهههديس( أو اقلنههها  السههه ن األ ا هههيى البدي هههى )بالنسهههبى ل ب هههدان املسهههلوي س(  واللنويهههن الرأ هههي مهههن 
خالل الل  يز  واللنوين ا األنشصى    امللص ى بالس ن األ ا يى اله تسلغل امليزس امل اينى لدفن 

 لوها االقلصا يد
األ ا ههههيى بشههههال يىليسههههي ع هههها وتسلمههههد مس ههههخن الب ههههدان الناميههههى املسلمههههدس ع هههها السهههه ن  -52

  سى وثالث   ند وهذا ال ةز يزيد من ما بر  ا يات عد  ق يل من الس ن األ ا يى، وعا س 
مفاقمههى  هههرعى ت ثرهههها بالل  بهههات ا أ هههواق السهه ن األ ا هههيىد وبا ضهههافى عو الهههء، هنههها  نزعهههى 

ا لهوح  الهء أثنها  لدى الل  بات ا أ هساي السه ن األ ا هيى عو أن تاهون وا هسى األ هار، ةمه
الصفههههرس األخهههه سد فههههاللنوين األف ههههي قههههد ال يسههههاعد باللههههايل الب ههههدان الناميههههى املسلمههههدس ع هههها السهههه ن 

اللنويهن الرأ هي الهذي ال ارةههب أملها األ ا هيى ا الل  يهل عو أ   حهد مهن آثهاي ت  بههات األ هسايد 
خاطر ا األ واق السامليىد أةثر وجاهى ملواج ى امل ىسياون باألحرى ا  اتي يفالس ن األ ا يى 

وهذا األشاال من اللنوين الهاس عو بيئهى  اينيهى تشه ن اال هلثماي والل هايس واللنميهى الصهناعيىد 
__________ 

(55) G Ayel, R Beaujeu, R Blein, J Coste, F Gerard, S Konaté, H Leturque, P Rayé and G Siam, 2014, 

Food reserves and regulating market volatility in Africa, French Development Agency, available at 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-

savoir/23-VA-A-Savoir.pdf (accessed 21 January 2015)د  

(55) Gentilini et al., 2014د  
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وا ههل راي االقلصهها  الا ههي واال ههل راي السيا ههي، فضههال  عههن هنهه  ل توةمههى ا جمههال اللنميههى، هههي 
س مهههن  يور عندونيسهههيا وجنهههو  أيضههها  عنا هههر يىليسهههيى لن هههال  يا هههى اللنويهههند وااهههن اال هههلفا 

 أمث ى جيدس للنوين االقلصا دتسل  أفري يا، من بر ب دان أخرى 
 استراتيجيات إدارة المخاطر القاإمة الئ السول -2 

تلههيح اال هه اتي يات ال اىلمههى ع هها السههوق، مبهها في هها آليههات ع ايس املخههاطر املاليههى، فر هها   -54
س املخاطر اات الص ى باأل ساي ا أ هواق السه ن األ ا هيىد ل ب دان ولوةالىل ا االقلصا ير   اي 

وقد اعل  ت هذا اآلليات خيايات مام ى أو بدي ى لإلجرا ات السيا هاتيى األخهرى الهه تناقشه ا 
 هذا املذةرسد

واأل وات ال اىلمههى ع هها السههوق، مبهها ا الههء املشههل ات مههن قبيههل ع ههو  اللسهه يخن اآلجههل  -51
سهمح ل مسهلثمرين تبصري ى أةثر تس يهدا  بهر ههذا األ وات،  أو ا منات والس و  اآلج ى، وا ياي 

د فس هها (52)بههرسور أمههوال املخههاطرس حبمايههى أنفسهه خن مههن عههد  الي ههر ا أ ههساي السهه ن األ ا ههيى
 ههبيل املثههال، جيههون ل تاومههى الههه تر ههس ا اايههى فههوات  واي اهتهها مههن االيتفهها  احلهها  احمللمههل ا 

و ا  آج هههى بشههه ن الهههذيس، ومهههن مث املواف هههى ع ههها الاميهههات املهههرا  تسههه يم ا األ هههساي أن تشههه ي ع ههه
واأل ساي الواجس  فس ا وقت عبرا  الس دد ومبثل هذا الس و  ال تنشغل احلاومهات بالل  بهات ا 
أ ساي الذيسد وااهن أن يفاهر ا اتفاقهات مماث هى الب هد املصهدلي الهذي ي هدي عو ا يه  مهداخيل 

اي ا الصبيسيهىد وامليهزس الرىليسهيى مهن مثهل ههذا األ وات   ايس املخهاطر ههي أن  بيسب مو  منب مضمونى
ةيان اال لثماي برسور أموال املخاطرس ااهن أن بهد  تا فهى الساىلهدات وقهت عطهالق اال هلثماي 

 برسور أموال املخاطرسد 
واللههه مر باال هههلنا  عو مؤشهههر أحهههوال الص هههذ ي سهههلخد  ل لخفيهههف مهههن تههه ث   هههدمات  -51
ص ذ من خالل ا لخدا  مؤشرين ألحوال الص ذ من قبيل هتاطل األمصاي أو  يجات احلرايس ال

للتديد املدفوعات لصاحس املؤمن لبد واان أن يسلخد  مثل هذا الل مر ع ا مسهلوى املنهل  
أو ع ا مسلوى الب د ل لسويض عن ا ساىلر الناتى عن ألاس الص ذ  ه  املواتيهىد وتنبهن وجاهلهب 

ب ااههن أن ياههون ما فهها  أةثههر م اينههى مههن اللهه مر الل  يههدي ع هها احملا ههيل، الههذي ةثهه ا  مههن ةونهه
 د د ع ا ت ييخن ميداق ل خساىلر طويل وما فيسلم ما

__________ 

ع ههد اللسهه يخن اآلجههل هههو اتفههاق لشههرا  أو بيههن أ ههل مههن األ ههول مثههل السهه ن األ ا ههيى )ةالههذيس( ا فهه س نمنيههى  (52)
الس هدد وتهلخن امللهاجرس  مسينى ا املسل بل بسسر مسر يلتد  مسب ا  بصهيغى مها وقهت اللسه يخن عو املاهان احملهد  ا

 بب ا السوق    الرمسيىد 
د اآلجل يسمح ل مش ي ب بول ةميى مسينى من   سى أ ا يى حمهد س مباهان و هسر ونمهن حمهد س ا والس  

املسهههل بل، ويسهههمح ل بهههاىلن بلسههه يخن ههههذا الاميهههىد وههههي شهههال آخهههر مهههن أشهههاال الس هههد اآلجهههل، ولهههب خصهههاىلص 
 موحدس يلاجر هبا ا البوي ىد 

ا يههههايات هههههي أ وات ماليههههى  ههههنح املالههههء احلهههه ، ولههههيذ االللههههزا ، ا شههههرا  أو بيههههن أ ههههل مههههن األ ههههول و  
 األ ا يى بسسر مسر، يسري ب نب  سر ا حران أو  سر مماي ى االخلياي وباميى حمد س حب ول تاييس مسرد  
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وأ وات ع ايس املخههههاطر ال اىلمههههى ع هههها السههههوق م تسههههلخد  بسههههد  ع هههها نصههههاق وا ههههن ا  -52
ق هى اال هلئنار هبهذا األ وات ع ها  الب دان املسلمدس ع ا الس ن األ ا هيى بسهبس أمهوي مهن بين ها

مسههلويات احلاومهههى واملنهههل  وال صههها  ا هههاص، وحمدو يههى ا ههه س الل نيهههى وا  اييهههى، وضهههسف األطهههر 
وال صهها  املههايل احمللشههخند وقههد   ،املؤ سههيى وال انونيههى، وتاههاليف اال ههلثماي بههرسور أمههوال املخههاطرس

ياجسها  جزىليها  أ هار مؤشهر أحهوال الص هذ ةان حىت اآلن الن ال احملدو  ا الله مر ال هاىلخن ع ها 
 عن الص ذ وتا فى تسوي  ع و  الل مرد املوثوقى ق ى البيانات عو 
وااههن أن تالحهه  ب ههدان أخههرى تههاي  الب ههدان الههه ح  ههت قههديا  مههن الن ههال ا ا ههلخدا   -51

واملاسههيء ا هلصاعت شههي ي  ،أ وات ع ايس املخهاطر ال اىلمههى ع ها مؤشههرات السههوقد ع ها  ههبيل املثههال
وأ وات ع ايس املخههاطر  دا مههن املههواي  الصبيسيههى مههن خههالل أ ههواق املشههل اتما ههل راي عاىلههداهت اأن ا  هه

من قبيل املشل ات قاىلمى بالفسل بالنسبى ل منل هر واملشه ين ا بوي هات السه ن األ ا هيى الوطنيهى ا 
ثيوبيههها وةولومبيههها ومهههالوي بسهههض الب هههدان الناميهههى، مثهههل جنهههو  أفري يههها واهلنهههد، ا حهههر ا هههلخدمت ع

الاههايي  اللهه مر ال ههاىلخن ع هها مؤشههر أحههوال الص ههذد وقصههد عشههاعى ا ههلخدا  هههذا منص ههى ا  وب ههدان
األ وات، بلهههههاس األمهههههر عو ا هههههلثمايات اات شههههه ن، والهههههء ع ههههها  هههههبيل املثهههههال ل لغ هههههس ع ههههها ق هههههى 

  قههديس ثل ههف ا  ههات  ههاحبى الل نيههىد وبلههوف  الههدعخن الاههاا واللههدييس املالىلههخن، ااههن أن تههز ا ا هه س
 املص تى ع ا ا لنباس السيا ات وا لخدا  أ وات املخاطر ال اىلمى ع ا السوقد 

تحسووين الوصوووى إلووئ معلومووات السووول  والموووارد الماليووة  واألسوووال   -ثا ياا  
 بالنسبة للبلدان النامية المعتمدة الئ السلع األساسية

نهههاظر املس ومهههات عا يسهههاعد ع ههها مسا هههى عن اسهههر مس ومهههات السهههوق  فهههض عهههد  ت -55
، أط  هههت 5111الل  هههس املفهههرس ا أ هههواق السههه ن األ ا هههيىد وع ههها عثهههر أنمهههى الغهههذا  ا عههها  

جمموعهههى السشهههرين ن ههها  مس ومهههات عهههن األ هههواق الزياعيهههى للسزيهههز شهههفافيى السهههوق قصهههد احلهههد مهههن 
ات مفرطهى ا األ هسايد ايتفا  األ هساي الهذي تلسهبس فيهب حالهى اهل هن ومها اتصهل بهذلء مهن ت  به

ومس ومهات السههوق يسههلخدم ا  ههانسو السيا ههات للتسههر ع ايس حههاالت األمههن الغههذاىلي وت ههدا 
 ا  اثى الغذاىليىد 

والو ول عو املواي  املاليى حيوي بالنسهبى ل ب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيى  -21
لسر ، وتنوين ال واعد االقلصها يى ومهن مث قصد اسر البنيى اللتليى، و فن ال ديس ع ا جانس ا
 قديهتا ا يلاليى ع ا امل اومى من الناحيى االقلصا يىد 

 ههههيما اللههههداب   هههه  اللسريفيههههى، الههههه تواج  هههها الب ههههدان الناميههههى  ورفههههيض اللسريفههههات، وال -25
املشههوهى  املسلمههدس ع هها السهه ن األ ا ههيى ا أ ههواق الصهها يات الزياعيههى وعنالههى ا عانههات الزياعيههى

ل ىلامههههى ااههههن أن تسههههاعد ع هههها نيهههها س حصههههال ل ههههايس الههههه  نت هههها الب ههههدان املل دمههههى عجههههرا ات ه
 الصا يات بالنسبى ل ب دان الناميى املسلمدس ع ا الس ن األ ا يى وتسزيز األمن الغذاىليد 

 وتناقه الفرو  اللاليى هذا املساىلل بلفصيلد  -25
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 الوصوى إلئ معلومات السول -ألف 
 تصهول لنا  ط س ملزايهد مهن جانهس الب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيى ه -22

ا الوقت املنا س ع ا مس ومات عن السوق موثوقى و قي ى للصوير السوق، ورصيت امليزانيهات، 
وي ههد حههاالت األمههن الغههذاىليد ويليههن املشههايةر ا املشههايين الل اييههى ا  ال ههل توييههد السهه ن 

ى عو أن تاون مس ومات السوق أةثر فساليى وتنافسيىد وبالنسبى ملزايعي احليانات األ ا يى حباج
ا املاىلههى مههن األ ذيههى املسههل  اى ا الب ههدان الناميههى، يشهه ن اسههر  11الصههغ س الههذين ينل ههون 

ا ع ههها اللفهههاو  فهههرص الو هههول عو مس ومهههات السهههوق اللتاهههيخن املاهههاق والهههزمين ويسهههزن قهههديهتا 
 ييىد الصف ات الل ا

أتال اللصوي السرين ا تانولوجيات املس ومهات واالتصهاالت  ،وع ا مدى الس د املاضي -24
 هههيما تزايهههد ا هههلخدا  اهلواتهههف الن الهههى، فر ههها  جديهههدس للتسهههر و هههول  ا الب هههدان الناميهههى، وال

مزايعههههي احليههههانات الصههههغ س عو املس ومههههات ا الب ههههدان الناميههههى املسلمههههدس ع هههها السهههه ن األ ا ههههيى 
ةههان مههن امللوقههن أن الثغههرس الرقميههى بههر األييهاي واملههدند وا منص ههى آ ههيا واحملهيت اهلهها ئ   وتضهيي 
ا  ويهههههى  -مسهههههدل تغ غهههههل اهلواتهههههف الن الهههههى )املسرفهههههى ب هنههههها اشههههه اةات ا اهلواتهههههف الن الهههههى يب هههههب 
وأن يرتفهههن عهههد  األ هههر املسيشهههيى  ،5154ا املاىلهههى ا عههها   1505 هههاةن(  511لاهههل  بالنسهههبى

 2105عو  5111ا املاىلهى ا عها   5501ه تلملن خبهدمات شهباات ا ن نهت ا املنهزل مهن ال
د وا أفري يا، وهي واحهدس مهن املنهاط  الهه هلها أقهوى لهو فيمها يلصهل (54)5154ا املاىلى ا عا  

ا املاىلههههههى ا  5504ا  ويههههههى، ايتفههههههن مسههههههدل تغ غههههههل اهلواتههههههف الن الههههههى مههههههن  -بههههههاهلواتف الن الههههههى 
ا املاىلهههى مههن  هههاان األييهههاي ا  15د وقرابهههى 5154ا املاىلهههى ا عهها   1502عو  5111 عهها 

، وينل ههر أن 5111خ ويههى ا عهها   -م يههون نسههمى( ةانههت تغصي هها عشههايس ن الههى  512أفري يهها )
 د (51)5151ا املاىلى حب ول عا   51يل اون هذا املسدل نسبى 

الت ا الب هههدان الناميهههى، تشههه د طري هههى النمهههو اهلاىلهههل للانولوجيهههات املس ومهههات واالتصههها -21
تس يخن خدمات مس ومات السوق اوال  حيويا  وجذييا د فبالنسهبى ملزايعهي احليهانات الصهغ س الهذين 
يسلمههههدون عهههها س ع هههها أفههههرا  األ ههههرس أو ع هههها الههههزمال  مههههن املههههزايعر أو ع هههها خههههدمات ا يشهههها ، 

لمههد ع هها تانولوجيهها املس ومههات ل تصههول ع هها املس ومههات عههن السههوق، تههوفر اللصب ههات الههه تس
ا امللنههاولد فس هها  ههبيل  نواالتصههاالت قنههوات جديههدس ل و ههول عو مس ومههات عههن السههوق تاههو 

ت هههن ع ههها  وقتا فهههى احلصهههول ع ههها املس ومهههات عهههن األ هههساي مهههن  ههه تاملثهههال، ا الني هههر هبصههه
بس ، والههههء بسهههه5111و 5115ا املاىلههههى ا الفهههه س مهههها بههههر  21ةي ههههوم ات بنسههههبى   51 ب سههههد

__________ 

(54) Key ICT indicators (totals and penetration rates) for developed and developing countries and the 

world are available from the International Telecommunication Union at http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx . 
(51) International Telecommunication Union, 2010, World Telecommunication/ICT Development 

Report 2010: Monitoring the World Summit on the Information Society Targets (Geneva)د  
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ول د ش د الس د املاضي مبا يات عدلس من ال صهاعر السها  وا هاص  (51)الن الى فا لخدا  اهلوات
ومهههههن املهههههالر للسزيهههههز خهههههدمات مس ومهههههات السهههههوق الزياعيهههههى مهههههن خهههههالل تانولوجيههههها املس ومهههههات 
واالتصههاالت السصههريى مههن قبيههل خدمههى تههوف  مس ومههات السههوق ا الوقههت احل ي ههي، الههه طلويهتهها 

، وههههي بوابهههى Agmarknetثيوبيهههى وشهههباى مس ومهههات السهههوق الزياعيهههى السههه ن األ ا هههيى ا بوي هههى 
 وطنيى هنديى ع ا الشباىد 

وا دمات املدعومى بلانولوجيات املس ومات واالتصاالت ال تؤ ي بالضرويس عو اسر  -21
أ ههساي   هنن ال ههرايد وقههد خ صههت عههدس  يا ههات عو أن املههزايعر ال يلو هه ون عو احلصههول ع هها

د والسهبس ا الهء أن نوعيهى ارههاا (52)تسهوي  أع ها حهىت عنههدما تاهون مس ومهات السهوق ملاحههى
ال ههراي تلهه ثر لههيذ ف ههت بالو ههول عو املس ومههات وعلهها أيضهها  بال ههديس ع هها ا يههل املس ومههات وتههوافر 

ع هها  املهواي  املاليهى ال هلخدا  هههذا املس ومهاتد واسهن فهرص الو ههول عو مس ومهات السهوق يهؤثلر
اقلصهها يى أفضههل وأةثههر مههن تهه ث ا ع هها  -املههزايعر املث فههر وأولئههء الههذين هلههخن خ فيههى اجلماعيههى 

د وباللههههايل فهههه ن اسههههر مسههههلوى تس ههههيخن مزايعههههي (51)املههههزايعر األميههههر الههههذين يفل ههههرون عو املههههواي 
لزيهها س احليهانات الصهغ س ومسا هى جمههاالت االخلنهاق األخهرى مههن خهالل هنه  مشههويل أمهران هامهان 

 ت ث  مس ومات السوق ع ا الف را د
والشهههراةى بهههر ال صههها  السههها  وال صههها  ا هههاص حيويهههى للسزيهههز و هههول مزايعهههي احليهههانات  -22

الصهههغ س ا الب هههدان الناميهههى املسلمهههدس ع ههها السههه ن األ ا هههيى عو مس ومهههات السهههوق وا هههلخدام ا 
ات قاىلمههى ع هها تانولوجيهها بشههال فسههالد ول  صهها  ا ههاص أن يرةههز ع هها عنلههاس منل ههات وخههدم

املس ومههات واالتصههاالت أةثههر ابلاههايا  لل بيههى االحلياجههات ا ا ههى لصههغاي املههزايعرد وع هها  ههبيل 
املثال ف ن مس ومات السهوق ال اىلمهى ع ها الصهوت وال غهات احمل يهى، بالنسهبى ل مهزايعر األميهر ا 

فى عو الههههء، جيههههس أن توا ههههل املنههههاط  الناىليههههى، أةثههههر مال مههههى مههههن الر ههههاىلل املالوبههههىد وبا ضهههها
احلاومههات ج و ههها للو ههين تغصيههى شههباات اهلواتههف الن الههى و  ههها مههن البههىن اللتليههى ا جمههال 
تانولوجيههات املس ومههات واالتصههاالت ا املنههاط  الناىليههى، ونيهها س فههرص الو ههول عو الا ربهها ، مبهها 

ي املههزايعر مههن اويههل ا الههء مههن خههالل ألههوال الصاقههى الشمسههيى، قصههد  اههر املزيههد مههن  ههغا
ههههواتف خن وأج هههزهتخن ال اىلمهههى ع ههها تانولوجيهههات املس ومهههات واالتصهههاالت وتزويهههد  هههغاي املهههزايعر 

 باللس يخن األ ا ي وم ايات اللدييس ا تفس  بيانات السوق وا لخدام اد
__________ 

(51) JC Aker and M Fafchamps, 2010, How does mobile phone coverage affect farm-gate prices? 

Evidence from West Africa, paper presented at the Allied Social Sciences Association meeting, 

Atlanta, 3–5 Januaryد  

-M Fafchamps and B Minten, 2012, Impact of short message serviceان هر ع ها  هبيل املثهال مها ي هيش  (52)

based agricultural information on Indian farmers, World Bank Economic Review, 26(3):383–414; 

and J Aker and C Ksoll, 2012, Information technology and farm households in Niger, Working 

Paper No. 2012–005, United Nations Development Programmeد 

(51) J Ali and S Kumar, 2011, ICTs and farmers’ decision-making across the agricultural supply chain, 

International Journal of Information Management, 31:149–159د 
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 الوصوى إلئ الموارد المالية -باء 
ا السهه ن األ ا ههيى الو ههول عو مصهها ي ل ههد ا ههلصا  السديههد مههن الب ههدان الناميههى املسلمههدس ع هه -21

ماليهههى أةثهههر تنوعههها  ع ههها مهههدى الس هههد املاضهههيد ولهههئن ظ هههت املسهههاعدس ا لاىليهههى الرمسيهههى الل  يديهههى  ثهههل 
هاما  من مصا ي اللمويل بالنسهبى ل ب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيى، وال  هيما ا  مصديا  

ا ايجيههى مههن قبيههل اللمويههل فيمهها بههر ب ههدان ا نههو  وأ ههواق الب ههدان املنخفضههى الههدخل، فهه ن املصهها ي 
يسور األموال الدوليى قد اةلسبت أ يى ا السديد من الب دان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيىد 
   أن ق ى الو ول عو  ويل ميسوي ما نالت  ثل، بالنسبى عو  غاي املهزايعر ا السديهد مهن الب هدان 

 سلمدس ع ا الس ن األ ا يى، قيدا  يىليسيا  لإلنلاجيى ولو املشايين الل اييىدالناميى امل
 المساادة اإ ماإية الرسمية -0 

تشه  البيانهات الهواي س مههن من مهى اللسهاون واللنميههى ا امليهدان االقلصها ي عو أن عيلههايل  -25
نههى املسههاعدس ا لاىليههى اللابسههى  ههاا املسههاعدس ا لاىليههى الرمسيههى الههه توفرههها الب ههدان األعضهها  ا  

ا املاىلهى ليصهل عو مب هب قيا هي  1ملن مى اللساون واللنميى ا امليدان االقلصا ي قد ايتفن بنسهبى 
د  ههه  أنهههب، با هههلثنا  نسهههى ب هههدان، قصهههرت الب هههدان 5152م يهههاي  والي ا عههها   52401قهههديا 

امللتهههههدس امللمثهههههل ا رصهههههيص األعضههههها  ا  نهههههى املسهههههاعدس ا لاىليهههههى ا ا يههههه  ههههههدي األمهههههخن 
ا املاىلى من النات  ال ومي ا يلايل أل را  املساعدس ا لاىليى الرمسيىد ومن بر أةه   102 نسبى

الب هههدان املالهههى ا مسهههى م ا ههه  عال املم اهههى امللتهههدس ل يصانيههها الس مههها وأيرلنهههدا الشهههماليى الهههء 
اىليى الرمسيى ةنسهبى مئويهى مهن الهدخل ، ا حر ةانت حصى املساعدس ا ل5152اهلدي ا عا  

ا املاىلهههى بالنسهههبى ل ب هههدان  102ال هههومي ا يلهههايل ا الواليهههات امللتهههدس واليابهههان أ   مهههن مسهههدل 
د وعههالوس ع هها الههء، اضفضههت حصههى  ههاا املسههاعدس (55)األعضهها  ا  نههى املسههاعدس ا لاىليههى

ا املاىلهى ا  25عو  5151املاىلى ا عها   ا 24ا لاىليى الرمسيى املخصصى ألقل الب دان لوا  من 
د وتشهه  الديا ههى اال ل صههاىليى الههه أجرهتهها  نههى املسههاعدس ا لاىليههى بشهه ن خصههت (51)5155 عهها 

املالر لإلنفاق املسل ب ي عو ا لمراي هبوس املسونى امل جمى ألقهل الب هدان لهوا  و  هها مهن الب هدان 
 ي ياداات الدخل املنخفض، وال  يما ا أفر 

، انلسه  اا املساعدس ا لاىليى الرمسيهى امل دمهى مهن الب هدان األعضها  5112ومنذ عا   -41
ا  نى املساعدس ا لاىليى ل صا  الزياعى، مبا ا الء  يد األمسها  واحلراجهى، فهايتفن وتسهاد بسهد 

 1 ههههداي ات ال هههرن املاضههههي فب هههب ماللسههههسينات والس هههد األول مههههن عشهههريناالضفههها  املسههه ل ا 
ا املاىلههههى مهههها ةههههان ع يههههب ا  5أي أنههههب تههههاون بنسههههبى  5155م يههههايات مههههن الههههدواليات ا عهههها  

__________ 

، قاعههدس بيانههات املسههاعدس ا لاىليههى الرمسيههى، ان ههر املوقههن 5152من مههى اللسههاون واللنميههى ا امليههدان االقلصهها ي،  (55)
 دhttp://www.oecd.org/statistics/datalab/oda2012.htm (accessed 2 December 2014) اللايلش 

(51) OECD, 2014a, Targeting official development assistance towards countries in greatest need, 

DCD/DAC(2014)20, available at http://www.oecd.org/dac/externalfinancingfordevelopment/ 
documentupload/DAC(2014)20.pdf(accessed 21 January 2015)د 
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د (55)5151ا املاىلهههى مهههن الهههذيوس الهههه ب غ ههها ا عههها   1، ولاهههن ةهههان أ   بنسهههبى 5155 عههها 
أ   باثهه  مههن املسههلوى الههذي   5155ةانههت املسونههى امل دمههى ل زياعههى ا عهها    وباأليقهها  احل ي يههى،

ةانت ع يب ا الثمانيناتد وع ا املسلوى ا ق يمي هنا  اعه اي ملزايهد ب  يهى تسزيهز اال هلثماي 
ا املاىلههى مههن  51اللههز  ال هها س األفايقههى بلخصههيص مهها ال ي ههل عههن  5112 ا الزياعههىد ففههي عهها 

ب دا  ف ت ود هبذا النسهبى احملهد س ة هدي أو تاونهها خهالل  52يى ل زياعىد لان ميزانيل خن الوطن
د وباملثهههل، فههه ن مس هههخن الب هههدان م ا ههه  اهلهههدي (55)5151-5112 هههنى أو أةثهههر أثنههها  الفههه س 
ا املاىلههى مههن النههات  احمل ههي ا يلههايل الزياعههي ع هها البتهه  واللنميههى ا  5امللمثههل ا عنفههاق نسههبى 

 عي، اله حد هتا الشراةى ا ديدس من أجل تنميى أفري ياد امليدان الزيا
 التعاون فيما بين بلدان الجنوب -3 

ل ههد أ ههبح اللسههاون فيمهها بههر ب ههدان ا نههو  مصههديا  ملزايههد األ يههى مههن مصهها ي  ويههل  -45
اىلي اللمويهل ا له 1اللنميى بالنسبى ل ب دان الناميى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيىد ويبهر الشهال 

بشروس ميسلرس الذي وفرا ا األعوا  األخ س الشرةا  الرىليسيون ا ب دان ا نهو د والصهر واحهد 
مهههن أةههه  الشهههرةا  ا اللسهههاون فيمههها بهههر ب هههدان ا نهههو د وحبسهههس البيانهههات الرمسيهههى امل دمهههى مهههن 

من الفاىلدس وال رو  احلاومى الرمسيى ب ب عيلايل املسونى األجنبيى امللمث ى ا املنح وال رو  املسفاس 
ههرس م ههداي   5115م يههاي  والي(د وبامل اينههى مههن عهها   54015م يههاي يههوان ) 15024بشههروس ميسل

ا املاىلهى، فيمها ايتفسهت  1505عو  2502ايتفست حصى املسونى املخصصى ألقل الب دان لوا  مهن 
 د(52)ا املاىلى 1501عو  4102املسونى امل دمى عو أفري يا من 

ومهات ةهل مهن االاها  الرو هي وال انيهل وجنهو  أفري يها والصهر واهلنهد مهؤخرا  وقيا  حا -45
ب هههدا  آ هههيويا  بلوقيهههن مهههذةرس  55، وقيههها  5154ب نشههها  املصهههري ا لهههاىلي ا ديهههد ا  ون/يوليهههب 

لغهههههر  عنشههههها  البنهههههء اآل هههههيوي لال هههههلثماي ا البهههههىن  5154تفهههههاهخن ا تشهههههرين األول/أةلهههههوبر 
فا  الصهههبغى املؤ سهههيى ع ههها تسميههه  اللسهههاون فيمههها بهههر ب هههدان ا نهههو د اللتليهههى، قهههد نا ا مهههن عضههه

وهاتهههههان املبا يتهههههان ا ديهههههدتان ينل هههههر أن تهههههوفرا  هههههويال  عضهههههافيا  ملشهههههايين البهههههىن اللتليهههههى واللنميهههههى 
الهههه الهههاس علي ههها البهههدان الناميهههى أشهههد احلاجهههى، مبههها في ههها الب هههدان الناميهههى املسلمهههدس ع ههها  املسهههلدامى
 ىد األ ا ي الس ن

__________ 

 االقلصا يدقاعدس بيانات من مى اللنميى واللساون ا امليدان  (55)
(55) S Benin and B Yu, 2013, Annual Trends and Outlook Report 2012: Complying with the Maputo 

Declaration Target (Washington, D.C., International Food Policy Research Institute)د 
 نيسان/أبريل، ان ر املوقن اللايلش ، املسونى ا ايجيى الصينيى، 5155الصر، مالس ععال  جم ذ الدولى،  (52)

http://www.gov.cn/gzdt/2011-04/21/content_1849712.htm (accessed 22 December 2014) وةالههى  
 ون/يوليهب،  51، املسونى الصهينيى ا ايجيهىش مالهس ععهال  جم هذ الدولهى، الويقهى البيضها ، 5154الصر لزنبا ، 

 http://news.xinhuanet.com/politics/2014-07/10/c_1111546676.htm (accessed 22ان هر املوقهن اللهايلش 

December 2014)د 
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 1الشال 
 3003تمو ل التنمية بشروط ميسرة  الموفر من الشركاء الرإيسيين لبلدان الجنوب في اام 

 ) اا ا نفاق باملالير بالسسر احلايل ل دوالي(

 

 -ا مههههايات السربيههههى امللتههههدس  -اهلنههههد  -قصههههر  -ال انيههههل  -االاهههها  الرو ههههي  -جنههههو  أفري يهههها 

 الصر -يا ترة -املم اى السربيى السسو يى 

 

املسههلمدس مههن الل ههايير السههنويى، مبهها ا الههء  5151( عو بيانههات *تشهه  الن مههى الصههغ س الواحههدس ) مالح ىش
املسههلمدس مههن الل ههايير  5155( عو بيانههات **بشهه ن اللسههاون امللسههد  األطههراي  وتشهه  الن ملههان )

 5155( عو بيانهات ***الهثالث ) السنويى، مبا ا الء عن اللساون امللسد  األطراي  وتش  الن هو 
بشه ن اللسهاون الثنهاىلي  وتشه   5155( عو بيانهات ****بش ن اللساون الل ين  وتش  الن و  األيبن )

 ( عو البيانات امللس  ى باللساون امللسد  األطرايد*****الن و  ا مذ )
 هدان  ه  األعضهها  ا  نهى املسههاعدس الب ،) (5154ى ا امليهدان االقلصهها ي، من مهى اللسهاون واللنميهه املصديش

 ، ان ههر املوقههنDCD/DAC(2014)6، 5151 عهها  بسههد ا لاىليههى والن ههاش حههول قيههار  ويههل اللنميههى ملهها
 -http://www.oecd.org/dac/externalfinancingf ordevelopment/documentupload/DCD اللهايلش

DAC(2014)6-ENG.pdf (accessed 21 January 2015)د 

 الوصوى إلئ أسوال رؤوس األمواى الدولية -2 
ل د وفهر اسهن بيئهى االقلصها  الا هي احمل يهى، عا ترافه  مهن أ هساي فاىلهدس منخفضهى وفهرس  -42

ا السههههيولى ا أ ههههواق يسور املههههال الدوليههههى، مناخهههها  مالىلمهههها    ههههداي الب ههههدان الناميههههى األفري يههههى 
وا الفهه س د 5يههر  بيههان الههء ا ا ههدول املسلمههدس ع هها السهه ن األ ا ههيى لسههندات  ههيا يى، ةمهها 

م يههاي  54، يلسههت الب ههدان األفري يههى الواقسههى جنههو  الصههترا  5152عو عهها   5112مههن عهها  
 والي من أ واق السندات األويوبيى بساىلدات  ندات أ   باث  من مسدالت االق ا  احمل هي، 

ومس ههخن  د(54)منص ههى اليههويو بههل وحههىت أ   ا بسههض احلههاالت مههن املسههدالت ا بسههض اقلصهها ات
يسور األموال اجملمسى ةانت أل را  تصوير اهلياةل األ ا يى أو ععا س هيا ى الهديون، ةمها ههو 

 د5مبر ا ا دول 
__________ 

 ويهل ثهويأ أفري يها الزيقها   -ش احلبهو  واألمسها  والن هو  5154ت ريهر ت هد  أفري يها ، 5154فري  ت د  أفري يها،  (54)
 )جنيف(د  وا ضرا 
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 5ا دول 
إصوودار السووندات السووياد ة فووي بلوودان مختووارة موون البلوودان الناميووة المعتموودة الووئ السوولع 

 3002-3003األساسية في أفر قيا  

  داي  نى ا  الب د
ال يمى )مبالير 

 الدواليات(
ال سهيمى )بالنسهبى 

 املئويى(
آجال اال لت اق 

 اال لخدا  )بالسنوات(
اال ههههههههههههههلثماي ا البههههههههههههههىن اللتليههههههههههههههى،  51 1٫221 211 5155 نامبيا

  يما ا قصاعي الن ل والصاقى وال
ععهها س الشههرا  ا زىلههي ل ههديون ال اىلمههى  51 1٫221 5 111 5152  ابون

   لال لثماي السا و ويل برنام
نف ههههههات اال هههههههلثماي وععهههههها س  ويهههههههل  51 2٫121 211 5152  انا

الههههههههههدين السهههههههههها  للخفههههههههههيض تا فههههههههههى 
 االق ا 

 111 5152 ني  يا
111 

1٫551 
1٫221 

1  
51 

 ويهههههل املشهههههايين ا قصههههها  الا ربههههها  
و عهههخن اللتهههول عهههن االقههه ا  احمل هههي 
واالنل ههال عو اىللمههان أجنهه  بشههروس 

 ميسلرس أةثر
بنههها  حمصهههى توليهههد الصاقهههى الا رماىليهههى  51 1٫151 411 5152 اندايو 

ميغهههههاواس وتسهههههديد  يهههههن  51ب ههههديس 
( RwandAirشهههههههههههرةى يوانهههههههههههد أيهههههههههههر )

 املم وةى ل دولى
 ويههل اال ههلثماي السهها ، وال  ههيما ا  51 1٫221 211 5154 ةوت  يفواي

 جمايل الرعايى الصتيى واللس يخن
الا ربههها  والسهههاء احلديديههههى   ويهههل 51 1٫151 5 111 5154 عثيوبيا

 ومشايين  ناعى السار
 5 111 5154 ةينيا

211 

10121 
10121 

51 
1 

مشايين البهىن اللتليهى وتسهديد قهر  
 م يون  والي 111قديا 

 Bloomberg, Reference data services; R Brand, P Wallace and L Pronina, 2014, Ethiopia starts marketing املصها يش

debut Eurobond for projects, Bloomberg, 4 December; T Hale and E Moore, 2014, Strong demand for 

Ivory Coast bond, Financial Times, 16 July; Z Hou, J Keane, J Kennan, I Massa and DW te Velde, 2014, 

Shockwatch Bulletin: Global Monetary Shocks – Impacts and Policy Responses in sub-Saharan Africa 

(London, Overseas Development Institute); K Manson and J Blas, 2014, Kenya’s debut $2 billion bond 

breaks Africa record, Financial Times, 16 June; T Sulaiman, 2013, Update 1: Gabon raises $1.5 billion 

through new Eurobond and partial buyback, Reuters, 5 Decemberد 

ههرس نسههبيا  لسههد  مههن  -44 ل ههد وفلههر ع ههداي السههندات السههيا يى مههواي  ماليههى طوي ههى األجههل ميسل
الب ههدان الناميههى املسلمههدس ع هها السهه ن األ ا ههيى ا أفري يهها وحههد  عالمههى مرجسيههى ل شههرةات احمل يههى 

أ ههواق السههندات األويوبيههىد  هه  أن ع ههداي  الههه قههد تر ههس ا حماةههاس احلاومههى ا الو ههول عو
السهههندات ملصهههل أيضههها  مبخهههاطر اات شههه ن مهههن قبيهههل اللههه خ  ا تنفيهههذ مشهههايين البهههىن اللتليهههى، 
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ورفيض قيمى السم ى احمل يى بسبس هبوس أ ساي السه ن األ ا هيى وايتفها  الس هز الضهري  وع هز 
ع ههها النتهههو املالىلهههخن، ااهههن أن تهههؤ ي عو احلسهههابات ا اييهههىد وههههذا املخهههاطر، عاا م تهههلخن ع ايهتههها 

مسهههلويات ال ااهههن ام  ههها ا جمهههال الهههدين ا الب هههدان الناميهههى املسلمهههدس ع ههها السههه ن األ ا هههيىد 
واملهدى الهذي ااهن أن تصههبح بهب أ هواق السهندات األويوبيههى مصهدي  ويهل مسهلدا   ههيلوقف عو 

 ا ههيى ا أفري يهها ع هها ع ايس الههديون حههد ةبهه  ع هها قههديس الب ههدان الناميههى املسلمههدس ع هها السهه ن األ
ا ايجيى واقلصا اهتا بشال عا د و ياون أحد مساي  االخلباي ةيفيى مواةبى ت ء الب دان ل بيئى 
االقلصا يى الدوليى امللغ س بسرعى، مثل اهلبوس األخ     امللوقن ا أ ساي الوقو  وايتفها  أ هساي 

 الفاىلدس ا الواليات امللتدسد
 ى مزاراي الحيا ات الصزيرة إلئ الإتمانوصو  -2 

عن ثل ههههف ال يههههو ، مههههن قبيههههل الشههههروس وضههههمانات ال ههههرو  الصههههايمى وق ههههى  هههه الت  -41
االىللمهههان وايتفههها  تا فهههى تهههوف  اللمويهههل الزياعهههي ا املنهههاط  الريفيهههى، ة  ههها أمهههوي تسهههل االىللمهههان 

سلمهدس ع ها السه ن األ ا هيىد وع هها الزياعهي ا  ه  ملنهاول  هغاي املهزايعر ا الب ههدان الناميهى امل
مدى الس دين املاضير أ ى تصوي  ال ل اللوييد السامليى، الهذي ترافه  مهن ظ هوي آليهات مبلاهرس 

أمث ههى  5ل لمويههل، عو خ هه  فههرص جديههدس لو ههول  ههغاي املههزايعر عو االىللمههاند وي ههد  ا ههدول 
م هههى، واللمويهههل مبوجهههس عيصهههاالت آلليهههات اللمويهههل ا ديهههدس مهههن خهههالل الزياعهههى اللساقديهههى، والسو 

اللخههزيند ول ن ههو  مبخصصههات اللمويههل هههذا لصهها  عههد  ةبهه  مههن  ههغاي املههزايعر يسلهه  الههن   
امللسههد  ا  هههات  هههاحبى املصههه تى حيويههها ، الههء أن  هههغاي املهههزايعر بلهههاجون عو أشهههاال  عهههخن 

ييهد، والسمهل ا مهاعي، ثل فى فيما  ص الو هول عو األ هواق، واالملثهال ل  هو س، و ا هء اللو 
 والو ول عو الل مر الزياعي وا ملا  باملساىلل املاليىد 

 5ا دول 
 آليات التمو ل المبت رة لوصوى مزاراي الحيا ات الصزيرة إلئ الإتمان

 أمث ى ا صاىلص الرىليسيى اآلليى 
اللمويهههل مهههن خهههالل 

 الزياعى اللساقديى
  جهههد أيهههى قيهههو  عماانيهههى اللصبيههه  مس ولهههى بشهههال عههها  وال تو

 ع ا أنوا  املنل ات الزياعيى
  أةثهر املخصصهات حاحها  والهه هلها  ه ى باملنل هات الزياعيهى الهه

 هي عاليى ال يمى أو اله تنل  أل را  الل  يز و/أو اللصدير
  ةبه  قهد تاهون أقهل حم هي  املنل ات اله يوجد ع ي ا ط هس

 ا لنسابا  بسبس احلمال البين املواني

( Starbucks)شهههههههههههههههههرةى  هههههههههههههههههلايباذ 
 ةابيلههههههههههههههههههههههل  بشههههههههههههههههههههههراةى مههههههههههههههههههههههن يووت

(Root Capital) تههوفر  ههويال  ملهها قبههل ،
احلصهههها  ملهههههالاي احليههههانات الصهههههغ س ا 
أمرياهها الو ههصا الههذين يههزو ون الشههرةى 

 باليف
 أ اس للمويل الل ايس ا األجل ال ص    السوم ى

  هذا اآلليى ممانى لدعخن يلين أنوا  احملا يل 
  يههههههل يقههههههخن أعمههههههال يأر املههههههال تسههههههلخد  هههههههذا اآلليههههههى للس

 امللداول
  هههههذا اآلليههههى املؤ سههههات الصههههغ س وملو ههههصى احل ههههخن  رههههد

 بسد  ةب  من الصف ات
  ال  ول عال االللزامات اللساقديى بسد تسديد الفاتويس 

قههههديس  ههههغاي املنل ههههر ا في ههههي ع هههها 
بيهههههههههن البصاطههههههههها عو اجمل هههههههههزين احمل يههههههههههر 
ومسا ههههى املشهههه ين ل ههههدفوعات امللهههه خرس 

خههالل ثصههت عوم ههى مبسههت تههوفرا مههن 
 واىلهههههههههر مصهههههههههري أ ههههههههه اليا ونيوني نهههههههههدا 
لزعمههههههال املصههههههرفيى واللمويههههههل الصههههههغ  

 ع ا املسلوى الريفي
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 أمث ى ا صاىلص الرىليسيى اآلليى 
اللمويهههههههههههههل مبوجهههههههههههههس 
عيصهاالت اللخههزين أو 

 املخزونات اتاىللمان

 هذا اآلليات مالىلمى ل متا يل    ال اب ى ل ل ف 
 ويل قص  األجل  
 ي ال ههانوق املالىلههخن هامههان اللخههزين الههذي يفههي بههالغر  وا طهها

 لن ال اآلليى

 املخزونهههاتاللمويهههل مبوجهههس عيصهههاالت 
ا يل وييهههههههى تنزانيههههههها امللتهههههههدس بالنسهههههههبى 
ل تبهههههو  مهههههن قبيهههههل الهههههذيس واألين  ههههه  

 امل شوي
املخزونهات ا الني هر ل هدخن  اتاىللمان

والفهههههول السهههههو اق وال وبيههههها واألين  ههههه  
 امل شوي

 ,C Miller and L Jones, 2010, Agricultural Value Chain Finance: Tools and Lessons (Bourton on Dunsmore املصا يش

Food and Agriculture Organization of the United Nations and Practical Action Publishing); and 

UNCTAD, forthcoming, Commodities and Development Report: Inclusive and Sustainable Commodity 

Development – The Case of Smallholding Farmersد 

وانص  هههت مهههؤخرا  مبههها يات جديهههدس ملسا هههى احلياجهههات اللمويهههل األطهههول أجهههال  ا جمهههال  -41
الزياعهههى بالنسهههبى ل تيهههانات الصهههغ س، مبههها ا الهههء  هههندوق الو هههول عو الل هههايس السا لهههىد وههههذا 

يرمي عو ت بيى احلياجات تساونيات  ،5155نشئ ا عا  الصندوق اال لثمايي املبلار، الذي أ  
ويلسيهههات مزياعهههي احليهههانات الصهههغ س ا جمهههال الل هههايس السا لهههى واحلياجهههاهتخن مهههن حيههه  اللمويهههل 
واملسهههاعدس الل نيهههىد وبا ضهههافى عو يأر املهههال امللهههداول و ويهههل الل هههايس، يلمثهههل ترةيهههز الصههههندوق 

و  طوي ى األجل ملدس مها بهر  هنى ونهذ  هنوات مبها االهن الوحيد والفريد من نوعب ا توف  قر 
 ههغاي املههزايعر مههن اال ههلثماي ا تديههد احملا ههيل، واسههر املههزاي ، واملسههدات، ومرافهه  الل  يههز، 

 د(51)واال لسدا  لل بيى شروس منح ش ا ات الل ايس السا لى
هه -42 ر الههاس احلاومههات وملسههاعدس مزايعههي احليههانات الصههغ س ع هها احلصههول ع هها  ويههل ميسل

عو اسههر بنيل ههها اللتليههى املاليهههى وأطرههها ال انونيهههى، وتسزيههز اللس هههيخن األ ا ههي، وتهههوف  بههرام  حملهههو 
األميهههى ا اجملهههال املهههايلد وبا ضههههافى عو الهههء، ااهههن أن تسههههل صس ثصصهههات ضهههمان االىللمههههان 

اللمويهل ب  هساي فاىلهدس أ    املصممى ع ا النتو املالىلخن اله توفرها احلاومات أو يوفرها املهالون
مههن أجههل نياعههى احليههانات الصههغ سد ول ههد أنشهه  اللتههالف مههن أجههل ثههويس خضههرا  ا أفري يهها، عو 
جانس شرةا  آخرين،  نا ي  ضمان ال رو  ال ل صا  قهرو  أةه  مهن املصهايي الل اييهى، 

والسهندات م يون  والي من ال هرو  املنخفضهى الفاىلهدس مهن مصهري األ ه خن  11وقد مشل الء 
 د(51)الايين، للوف  االىللمان ملزايعي احليانات الصغ س واملشايين الزياعيى الصغ س

 الوصوى إلئ األسوال -جيم 
بسهههد ع هههد مهههن املفاوضهههات الهههه م تفهههضل عو أي نلي هههى، تو هههل أعضههها  من مهههى الل هههايس  -41

د وةان االتفاق بش ن تيسه  5152السامليى عو اتفاق ا بايل، عندونيسيا، ا ةانون األول/ يسم  
__________ 

(51) Fairtrade Access Fund, 2012, Fairtrade Access Fund Brochure (Colombia)د 

 )ن ويب(د ل ثويس ا ضرا  ا أفري يا 5151ا  اتي يى ، 5115االىللالي من أجل ثويس خضرا  ا أفري يا،  (51)
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تو ل األعضا  عو اعلما  تسهديل ل  وتوةهول  5154الل ايس عحانا  هاما ، وا تشرين الثاق/نوفم  
ألهف لالتفهاق املنشهئ ملن مهى الل هايس السامليهى، مم هدا  بهذلء السهبيل  5ي ديس يمسيها  االتفهاق ا املرفه  

لمدس ع ا الس ن األ ا يى، اان أن  فض االتفهاق بشه ن عو تنفيذاد وبالنسبى ل ب دان الناميى املس
تيسهه  الل ههايس تاههاليف الصههف ات الل اييههى ويسههزن الل ههايس ا ق يميههى ويزيههد ح ههخن الل ههايسد  هه  أن 
الب هههدان الناميهههى املسلمهههدس ع ههها السههه ن األ ا هههيى ال تهههزال تواجهههب السديهههد مهههن اللتهههديات ا جمهههاالت 

الدوليهههى مهههن قبيهههل احلههد األقصههها ل لسريفهههات ا مرةيهههى وتصهههاعد يىليسههيى أخهههرى مهههن جمهههاالت الل ههايس 
 اللسريفات، وعنالى ا عانات الزياعيى املشوهى ل ل ايس واللداب     اللسريفيىد

 تيسير التجارة -0 
يلنههاول تيسهه  الل ههايس جمههاالت االخلنههاق الرىليسههيى ا لوجسههليات الل ههايس ويسههزن الفساليههى  -45

لدوليهههىد وبالنسهههبى ل مسهههلوي ين واملصهههديين، رفهههض تهههداب  تيسههه  الل هههايس والشهههفافيى ا الل هههايس ا
تااليف الصف ات وتؤ ي عو توف  ا الوقتد وقد خ صت  يا ى حديثى الس هد عو أن اللنفيهذ 
الاامههههل لالتفههههاق بشهههه ن تيسهههه  الل ههههايس ااههههن أن يههههؤ ي عو رفيضههههات ا اللاههههاليف الل اييههههى 

ا املاىلهههههى بالنسهههههبى  5105دان اات الهههههدخل املههههنخفض، وبنسهههههبى ا املاىلهههههى ا الب ههههه 5405 بنسههههبى
ا املاىلهههى ا الب هههدان اات الهههدخل امللو هههت  5505ل ب هههدان اات الهههدخل امللو هههت األ   وبنسهههبى 

وااهههن أن يفضهههي الهههء عو ايتفههها  الل هههايس ولهههئن ظ هههت ماا هههس اال هههل ا  أع ههها  د(52)األع ههها
 د(51)ناميىباث  من ماا س اللصدير بالنسبى ل ب دان ال

وتسهههاعد ع هههالحات تيسههه  الل هههايس ع ههها اهههدي  الرقابهههى ع ههها احلهههدو  وتسهههزن اصهههيل  -11
(، وههو برنهام  آيل Asycudaالساىلداتد وقد ن فذ برنام  الن ها  اآليل لل  يهز البيانهات ا مرةيهى )

 ب دا  ناميها ، ح هي بهدعخن ت هين مهن األونالها ، وقهد أ ه خن عو حهد ةبه  51يلرةي، ا أةثر من 
ا اسر الرقابى ع ا احلدو  ويلن املداخيلد وبالنسبى لبسض املناط ، مثل أفري يا حي  ال  ثل 
الل ههايس ا ق يميههى عالل قرابههى ع شههر عيلههايل الل ههايس وحيهه  تل ههاون تا فههى ا جههرا ات ا مرةيههى عو 

ل هايس اللهدف ات حد ةب  امللو ت الساملي، اان أن بفز اللنفيذ الناجح لالتفاق بشه ن تيسه  ال
 الل اييى ا ق يميى ويش ن اللاامل ا ق يميد

   أن تااليف تنفيذ تداب  تيسه  الل هايس ااهن أن تاهون مصهدي ق ه  لهبسض الب هدان  -15
وبا ضههافى عو الهء، لاههي ياهون التفههاق تيسه  الل ههايس  د(55)الناميهى، وال  ههيما أقهل الب ههدان لهوا  

__________ 

، اتفههاق من مههى الل ههايس السامليههى 5154مديريههى الل ههايس والزياعههى مبن مههى اللسههاون واللنميههى ا امليههدان االقلصهها ي،  (52)
اللهههههههههههههه ث  احمللمههههههههههههههل ع هههههههههههههها تاههههههههههههههاليف الل ههههههههههههههايس، ان ههههههههههههههر املوقههههههههههههههن اللههههههههههههههايلش  بشهههههههههههههه ن تيسهههههههههههههه  الل ههههههههههههههايسش

http://www.oecd.org/trade/tradedev/OECD_TAD_WTO_trade_facilitation_agreement_potential_i

mpact_trade_costs_february_2014.pdf (accessed 21 January 2015)د 
(51) GC Hufbauer, JJ Schott, M Adler, C Brunel and WF Wong, 2010, Figuring Out the Doha Round 

(Washington, D.C., Peterson Institute for International Economics)د 
(55) R Banga, 2014, Trade facilitation and hollowing-out of Indian manufacturing, Economic and 

Political Weekly, 49(40):57–63د 
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ي  الواقهن، بلهاس تنفيهذا عو ال افه  مهن ا هلثمايات عضهافيى ا ت ث  علهاىلي م مهور أةثهر ع ها أ
البههىن اللتليههى املا يههى واالقلصهها يى ا بسههض الب ههدان الناميههىد وقههد أط  ههت من مههى الل ههايس السامليههى 
مؤخرا  مرف  اتفاق تيسه  الل هايس الهذي يرمهي عو مسهاعدس الب هدان الناميهى وأقهل الب هدان لهوا  ع ها 

وبلههاس األمههر عو مزيههد مههن اللمويههل لههدعخن هههذا املرفهه ، وةههذلء عو بههرام  مماث ههى  تنفيههذ االتفههاقد
 أخرى ل مساعدس الل نيى من برنام  الن ا  اآليل لل  يز البيانات ا مرةيىد

 الحد األقصئ للتعر فات الجمركية وتصاادذا -3 
سهههههدالت ل تهههههد األقصههههها ل لسريفهههههات، الهههههذي ةثههههه ا  مههههها يسهههههرلي ب نهههههب تسريفهههههات تب هههههب م -15

ا املاىلههى، تهه ث  ع هها السهه ن الزياعيههى أقههوى مههن اللهه ث  ع هها السهه ن  هه  الزياعيههىد وا  51 تل ههاون
م تلهه ثر باحلههدو  ال صههوى ل لسريفههات ا ب ههدان من مههى اللسههاون واللنميههى ا امليههدان  5152 عهها 

ياعيهى، م اينهى  مهن ا املاىلى من ا صهوس اللسريفيهى  ه  الز  501االقلصا ي الساليى الدخل عال نسبى 
ا املاىلههههى فيمهههها يلصههههل بهههها صوس اللسريفيههههى الزياعيههههىد وتههههدهوي الوضههههن م اينههههى  مههههن  2101نسههههبى 
ا املاىلههى مههن ا صههوس  2204عنههدما أثههرت احلههدو  ال صههوى ل لسريفههات ع هها نسههبى  5111 عهها 

 د(21)اللسريفيى الزياعيى
ريفهات منخفضهى ع ها املهوا  ا ها  ويش  تصاعد اللسريفات عو احلالى اله ت صبه  في ها تس -12

املسههلوي س، وت صبهه  تسريفههات أع هها ع هها املنل ههات تامههى الصههنند ومههن خههالل تصههاعد اللسريفههات 
تسههسا الب ههدان املسههلوي س عو اايههى  ههناعاهتا اللتوي يههى احمل يههى مؤمنههى ا نفههذ الوقههت توييههد املههوا  

أل ا هيى، ي ثهين تصهاعد اللسريفهات عهن ا ا  بلا فى منخفضىد وبالنسبى ل ب هدان املصهديس ل سه ن ا
عضههافى قيمههى حم يههى ل سهه ن األ ا ههيى أل ههرا  اللصههديرد وتصههاعد اللسريفههات وجيههب بشههال خههاص 
بالنسبى ل س ن الزياعيىد وا ب دان من مى اللساون واللنميهى ا امليهدان االقلصها ي الساليهى الهدخل،  

للامهههى الصهههنن بشهههال ة هههي واللسريفهههات ةهههان الفهههرق بهههر تصبيههه  اللسريفهههات ع ههها السههه ن الزياعيهههى ا
ا  5501م ابههل نسههبى  5152ا املاىلههى ا عهها   5101املصب ههى ع هها املههوا  ا هها  الزياعيههى بنسههبى 

 د(25)5111املاىلى ا عا  
 اإاا ات الزرااية -2 

 511، وفلرت ب دان من مى اللساون واللنميى ا امليدان االقلصا ي قرابى 5152ا عا   -14
ا املاىلههى مههن حصههاىلل الزياعههى  51ي لههدعخن منل ي هها الههزياعير، وةههان الههء اثههل نسههبى م يههاي  وال

د 1، ةما هو مبر ا الشال 5552-5551ا املاىلى ا الف س  21ا يلاليى، م اينى  من نسبى 
وع ا الر خن من هذا االضفها  ظ هت حصهى أةثهر أشهاال الهدعخن تشهوي ا  ل ل هايس وا نلهاس  ثهل 

د فس ا  بيل املثال ظهل  عهخن 5152-5155اىلى من  عخن املنل ر خالل الف س ا امل 15نسبى 

__________ 

مهههن األههههداي ا لاىليهههى  1اهلهههدي ، 5154ملسنيهههى بال صهههوي ا ا يههه  األههههداي ا لاىليهههى لزلفيهههى، فرقهههى السمهههل ا (21)
 )نيويوي ، منشويات األمخن امللتدس(د لزلفيىش حالى الشراةى السامليى من أجل اللنميى

 املرجن نفسبد (25)
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أ ههساي السههوق أهههخن أ اس ع هها ا طههالق لسم يههات اللتويههل ا عطههاي السيا ههات السامههى، فب ههب ا 
ا املاىلهههههى مهههههن  عهههههخن  44أو نسههههبى  5152-5155م يهههههاي  والي خهههههالل الفههههه س  554امللو ههههت 

أ ساي السوق ا ب دان من مى اللساون واللنميى ا امليدان  املنل رد وهنا  بواع  ق   ألن  عخن
االقلصا ي قد ايتفن ا  ياق هبوس أ ساي الس ن األ ا يى الزياعيهىد وبسهبس تهداب  الهدعخن ههذا،  
ةانت األ ساي اله بصل ع ي ا املزايعون ا ب هدان من مهى اللسهاون واللنميهى ا امليهدان االقلصها ي 

 د(25)5152-5155ا املاىلى خالل الف س  51الدوليى بنسبى  أع ا من مسلويات السوق
  1الشال 

اتجاذوووات اإاا وووات الزراايوووة التوووي توفرذوووا بلووودان منيموووة التعووواون والتنميوووة فوووي الميووودان 
 القتصادي

 )بالنسس املئويى(

 
 سد5154من مى اللساون واللنميى ا امليدان االقلصا ي،  املصديش

لدعخن امل د  لس ن أ ا هيى حمهد س ا ب هدان من مهى اللسهاون واللنميهى ا عيلاال ، اضفض ا -11
م يههاي  والي ا  522عو  5552-5551م يههاي  والي ا الفهه س  555امليههدان االقلصهها ي مههن 

__________ 

ش ب هههدان 5154ات الزياعيهههى ي هههد وت يهههيخن السيا هههس، 5154من مهههى اللسهههاون واللنميهههى ا امليهههدان االقلصههها ي،  (25)
 ، باييذدمن مى اللساون واللنميى ا امليدان االقلصا ي

ت دير  عخن املنل ر/عيلايل 
 عيرا ات املزاي 

ت دا  عخن عو املنل ر/ت دير 
 الدعخن ا يلايل

  عخن أ ساي السوق/ت دير
  عخن املنل ر

 5511-5511 5551-5552 5155-5152 
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د  ههه  أن هنههها  اخلالفهههات هامهههى بهههر الب هههدان والسههه ن األ ا هههيىد ففهههي 5152-5155الفههه س 
م يهههههههون  والي ا  151ملخصهههههههص ل  صهههههههن ا امللو هههههههت الواليهههههههات امللتهههههههدس مهههههههثال  ب هههههههب الهههههههدعخن ا

ا  15بنسهههبى  5552-5551، أي أع ههها مهههن مسهههلوى الهههدعخن ا الفههه س 5152-5155 الفههه س
، أ ني ههههت بههههرام  الههههدفوعات املباشههههرس 5154املاىلههههىد وا ال ههههانون الزياعههههي ل واليههههات امللتههههدس لسهههها  

ال الله مر ههو خصهت اايهى الهدخل و فوعات مواج ى الل  بات الدوييى و أ نشئ منل  جديهد ا جمه
املههه اةخن ملنل هههي ال صهههن ا املرتفسهههات ل وفههها  باللزامهههات الواليهههات امللتهههدس ع ههها عثهههر أحاههها  من مهههى 

ي لوقههن أن ياههون ملزايعههي  5151د وبلفسيههل ا صههى ا عهها  (22)الل ههايس السامليههى امللس  ههى مبنانعههى ال صههن
 د(24)بس اضفا  مسلوى الدعخن ا عطاي ا صىالواليات امللتدس حافز حمدو   نلاس ال صن بس

ويلمثهههل اتهههاا يىليسهههي آخهههر ا اهلبهههوس الابههه  ا ا عانهههات املشهههوهى ل ل هههايس ا عطههههاي  -11
تصهنيف الصهندوق األ هفر ملن مهى الل هايس السامليههى وايتفها  ا هلخدا  ععانهات الصهندوق األخضههر 

ل ل هايس أو تلسهبس ا تشهويب به     اله من املفرو ، حباهخن تسريف ها، أالل تلسهبس ا أي تشهويب
، الههدعخن 5151-5551مهها ااههند وع هها  ههبيل املثههال، نا ت الواليههات امللتههدس، خههالل الفهه س 

م ياي  والي ا حهر  551م ياي  والي عو  41احمل ي ا عطاي الصندوق األخضر يافسى عياا من 
د وتشههسر الب ههدان (21)م يههاي يههويو 11م يههاي يههويو عو  505يفههن االاهها  األويويب  عمههب احمل ههي مههن 

الناميى ب    ملزايد عنا  هذا االتاهات، الء أن بسض اللداب ، مثل الدفوعات املنفص ى، ااهن 
د وجيس ع ياس ا لسرا  ألحاا  الصهندوق األخضهر، مبها (21)أن تؤثر ا ا نلاس الزياعي والل ايس

ضهههر الهههه  نت ههها الب هههدان ا الهههء فهههر  حهههد أقصههها ع ههها ا عانهههات ا عطهههاي الصهههندوق األخ
املل دمى والسمال مبرونى خا ى ا اللصرق ملشاةل الب دان الناميى بش ن األمن الغهذاىلي واحلهد مهن 

 الف ر، ا برنام  املفاوضات الل اييى ملا بسد مؤ ر بايلد

__________ 

، أقامههت ال انيههل منانعههى ا عطههاي من مههى الل ههايس السامليههى ضههد الواليههات امللتههدس بشهه ن ععانههات 5115ا عهها   (22)
السامليههى بهه ن  ، حامههت من مهى الل ههايس5111و 5111ال صهن  هه  املنصههفى مههن جانهس الواليههات امللتههدسد وا 

خصهههاىلص مسينهههى ا بهههرام  الزياعهههى ا الواليهههات امللتهههدس ال تلفههه  مهههن اللزامهههات الب هههد ا عطهههاي من مهههى الل هههايس 
، تو ه ت ال انيهل والواليهات امللتهدس عو اتفهاق لوضهن حهد هلهذا النهزا  5154السامليىد وا تشرين األول/أةلوبر 

 ا من مى الل ايس السامليىد

ومضهههاعفاتب ع ههها منل هههي  5154"قهههانون الواليهههات امللتهههدس الزياعهههي لسههها   ريهههر وشهههيء الصهههدوي، األونالههها ، ت (24)
 ال صن ا الب دان الناميى منخفضى الدخل"د 

(21) R Banga, 2014, Impact of green box subsidies on agricultural productivity, production and 

international trade, Background Paper No. RVC-11, Development Oriented Integration in South 

Asia, UNCTADد 
، ا عانهههات الزياعيهههى ا الصهههندوق األخضهههر ملن مهههى الل هههايس 5115املرةهههز الهههدويل ل ل هههايس واللنميهههى املسهههلدامى،  (21)

 د  51السامليىش ضمان اللما ء من أهداي اللنميى املسلدامى، املذةرس السامليى يقخن 
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 التدابير غير التعر فية -2 
ل هههايس الدوليهههى ا ال صههها  ل هههد شههه د الس هههد املاضهههي انلشهههاي اللهههداب   ههه  اللسريفيهههى ا ال -12

الزياعيد ولو أن الغر  األول من هذا اللهداب  اللن يميهى م ياهن ي هدي عو ت ييهد الل هايس فه ن 
اللداب     اللسريفيى  ثل، حباخن الواقن، حاجزا  هاما  أما  الو ول عو األ واقد وهذا ههو احلهال 

ل دمههههى املل تيههههى مهههههن الب ههههدان الناميهههههى بشههههال خههههاص بالنسهههههبى ل صهههها يات الزياعيههههى عو الب هههههدان امل
 املنخفضى الدخلد

واللداب  الصتيى وتداب  الصتى النباتيى واحلواجز الل نيى أمها  الل هايس )مثهل شهروس ا هو س  -11
وتداب  اايى البيئى(  ا فئلان من فئات اللهداب   ه  اللسريفيهى املصب هى ا مس هخن األحيهان ا الل هايس 

  تفصههيل الههء ا الديا ههى املسنونههى "اللههداب   هه  اللسريفيههى أمهها  الل ههايسش مسههاىلل الزياعيههىد وةمهها يههر 
ا املاىلهى  15ا املاىلهى مهن احليوانهات احليهى و 25اقلصا يى و يا اتيى ل ب هدان الناميهى"، رضهن نسهبى 

ا املاىلهههى مهههن املنل هههات الغذاىليهههى اجمل هههزس لشهههال ع ههها األقهههل مههههن  12مهههن منل هههات ا ضهههراوات و
اللههداب  الصههتيى وتههداب  الصههتى النباتيههى، ا حههر أن احلههواجز الل نيههى أمهها  الل ههايس ت صب هه  أشههاال 
ا املاىلهى  25ا املاىلهى مهن احليوانهات احليهى و 21ا املاىلهى مهن املنل هات الغذاىليهى اجمل هزس، و 45ع ها 

ايتفها  تاهاليف د واال هلخدا  امللزايهد هلهذا اللهداب  ااهن أن يهؤ ي عو (22)من منل ات ا ضهراوات
 ا نلاس واللااليف الل اييى وي أ ع ا املاا س امللوخاس من اللخفيضات اللسريفيىد

والب دان املصديس ل س ن األ ا يى الزياعيى املنخفضهى الهدخل تله ثر بشهال  ه  ملنا هس  -15
  الصههتى مههن جههرا  هههذا اللههداب  بسههبس قههديهتا الل نيههى واملاليههى املنخفضههى نسههبيا  ع هها الوفهها  مبسههاي

والصههتى النباتيههى الصههايمى ورصههي احلههواجز الل نيههى احلاىل ههى  ون الل ههايسد ول مسههاعدس ع هها انل ههان 
الفههرص الل اييههى، الههاس هههذا املسههاي  وال ههواىلح الل نيههى عو تنسههي  وتوحيههد ع هها املسههلوير الههوطين 

 مسا ى ال يو  الرىليسهيى الهه والسامليد وبا ضافى عو الء، ت سل  املساعدس الل نيى واملاليى حيويى ا
تواج  هها الب ههدان املنخفضههى الههدخل ا اللصههدي ملثههل هههذا اللههداب ، مههن قبيههل تاههاليف االملثههال 

 د(21)املرتفسى، وعد  مال مى البىن اللتليى الل اييى، وق ى فرص الو ول عو اللانولوجيات املالىلمى

 خاتمة -ثال اا  
قههد اضفههض ع هها مههدى األعههوا  الثالثههى املاضههيى فهه ن ع هها الههر خن مههن أن ت  عههس األ ههساي  -11

مواةبى هذا الل  س ت ل اديا  بالنسبى ل سديد من الب دان الناميى املسلمدس ع ا الس ن األ ا هيىد 
__________ 

)نيويهوي   "اللداب     اللسريفيهى أمها  الل هايسش مسهاىلل اقلصها يى و يا هاتيى ل ب هدان الناميهى"، 5152ا ، األونال (22)
 وجنيف، منشويات األمخن امللتدس(د

ا بههرام  املسههاعدس الل نيههى اات الصهه ى باللههداب   5152م يههون يههويو ا عهها   21 رابههى ب ههاهخن االاهها  األويويب  (21)
الفواةهب وا ضهراوات )املرح هى الثانيهى مههن  -النباتيهى، مبها ا الهء برنهام  ا هو س واللوافه  الصهتيى وتهداب  الصهتى 

برنام  مبا يس مبيدات اآلفهات( وبرنهام  تصهوير مسهاي  السهالمى الغذاىليهى ا الب هدان األفري يهى وا ب هدان الاهايي  
 واحمليت اهلا ئد
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وأ بح ت  س األ ساي قاعدس  جديدس تؤثر ا الرفاا االقلصا ي لال مهن الب هدان املصهديس ل سه ن 
وبشهال خهاص الب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها السه ن األ ا هيىد األ ا يى والب دان املسلوي س هلها، 

وحىت اآلن م ا   اللداب  السيا اتيى اله هتدي عو اللخفيف مهن ته ث  ايتفها  ت  هس األ هساي 
عال نلههاىل  حمههدو س وملفاوتههىد ومههن الضههرويي اسههر ا يههايات ال اىلمههى مههن خههالل تبهها ل ا هه ات 

 لاشههاي  ههبل مبلاههرس ملسا ههى هههذا املسهه لى ع هها املسههلويات فيمهها يلصههل ب فضههل املماي ههات وا
 الوطين وا ق يمي والدويلد

وفيمههها يلس ههه  بالو هههول عو مس ومهههات السهههوق واللمويهههل، ظ هههرت فهههرص جديهههدس ا الس هههد  -15
املاضههي أل ههبا  مههن بين هها ت ههد  اللانولوجيهها وتسزيههز اللسههاون فيمهها بههر الب ههدان الناميههى، فضههال  عههن 

ان الناميههى امللزايههدس ا  ال ههل ال يمههى السامليههىد ومههن عجيهها   يا ههات مالىلمههى ومشههايةى مشههايةى الب ههد
نشههصى مههن جانههس ال صهها  ا ههاص وموا هه ى الههدعخن مههن جانههس الشههرةا  ا لههاىلير، قههد تلتههول هههذا 
الفهههههرص عو فواىلهههههد ومنهههههافن ح ي يهههههى بالنسهههههبى ل ب هههههدان الناميهههههى املسلمهههههدس ع ههههها السههههه ن األ ا هههههيىد 

الو ول عو األ واق، جيهس أن تبهين الب هدان األعضها  ا من مهى الل هايس السامليهى ع ها يلس   ب وفيما
الزخخن الذي تر لس أثنا  املؤ ر الونايي اللا هن ملسا هى املسهاىلل الهه هتهخن الب هدان الناميهى املسلمهدس ع ها 

شههوهى السهه ن األ ا ههيى بشههال خههاص مسا ههى فس يههى، ومههن بههر هههذا املسههاىلل ا عانههات الزياعيههى امل
 ل ل ايس، واحلدو  ال صوى ل لسريفات ا مرةيى، وتصاعد اللسريفات، واللداب     اللسريفيىد

    


