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موجز تنفيذي

تستترضرم متتذارع املضتومتتاس األهاهتتيخ طتتذل املوتتاهر التتد تواجننتتا البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع
عتتتل الستتتس األهاهتتيخ ،وتستتتا الاتتوخ عتتتل األةواس املورتفتتخ املراوتتخ ةا ع تت ت املوتتاهر ويراتتز
الرحتيتتل عتتتل تتاهر تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ واملوتتاهر املرضتعتتخ ل ع ت بو تتفنما مصتتد ين
ئيس تتيت لترعتب تتاس والص تتدماس والر ت توتراس ا جرماعي تتخ  -ا قرص تتاةيخ ويوج تتد ن تتا م تتن األةواس
وا ه تتاتياياس التتد استتن اهتترودامنا لتروفيتتف متتن املوتتاهر النابضتتخ متتن ق تتا الستتتس األهاهتتيخ
وطتتت تلتتمل أةواس ماليتتخ لترحتتور متتن تتاهر تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ ،وط توام أمتتان مالي تخ
هريضاب أوجه العصو يف عائداس الستس األهاهتيخ ،وهتنداس مرتب تخ لستتس األهاهتيخ لتحتد متن
خ ر الرضرم لاائعخ الديون يف أععاب دماس تعتتا أهتضا طتذل الستتس واستن أياتاص لبو تاس
الستتتس األهاهتتيخ ا تيتتخ أن تعتتدإ ختتدماس طةا ع املوتتاهر ملنراتتت الستتتس و ا طتتا وعت وع عتتتل لت ،
اسن ملو اس الرأمت العائم عتتل املؤرتراس تد تعتبتاس ال عت أن تستاعد عتتل حايتخ أ تحاب
احليازاس الصتريةع متن املوتاهر املرضتعتخ ل عت ومتن املنتم م والتخ أنته يوجتد رتفاخ متن اتل ةاخ
فيما يرضتق إبةا ع املواهر يف أهوا الستتس األهاهتيخ ويرضتت عتتل احلسومتاس ومنراتت و تا الستتس
األهاهيخ ،يف الواقتس الضمتتت ،أن يعيمتوا الرستاليف والفوائتد املرصتتخ إةواس طةا ع املوتاهر املراوتخ ،وأن
تتافخ ط وجتتوة اه تتاتيايخ
يسيف توا ت اتتل متتننم طزاخ طةا ع املوتتاهر تبض تاص لتتذل ويالتتل الرنويتتس،
فضالتتخ ةا ع املوتتاهر ،عنص تراص لتتل األديتتخ لتبتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ لستتت ترفتتس
قد هتا عتل الصموة وتعتل املواهر ا قرصاةيخ الستيخ املرضتعخ بع ا الستس األهاهيخ
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بد ة
 -1تُستتند الفعتترع  208متتن اتفتتا أاترا( )1و يتتخ ط ستت الراتتا ع والرنميتتخ الرتتابس ملتتؤ ر األمتتم
املرحدع لتراا ع والرنميخ (األونسراة) إبقامخ اجرما مرضدة السنواس لتورباخ بلتأن الستتس األهاهتيخ
والرنميتتخ وأعيتتد الرأايتتد عتتتل طتتذل الو يتتخ يف الفع تترع  17متتن و يتتخ الدووتتخ( ،)2التتد متتدةهتا م تتن
عتتاإ  2013ط عتتاإ  ،2016ويف الفعتترع الفرعيتتخ  ) (100متتن مافيسيتتانو نتتةوي( ،)3املضرمتتد يف
الدو ع الرابضخ علرع متن املتؤ ر ،التذي اتدة الو يتخ لفتتع ط تافيخ وت عتاإ  2020وطتذا ا جرمتا
طو الدو ع احلاةيخ علرع جرما اخلرباخ املرضدة السنواس بلأن الستس األهاهيخ والرنميخ
 -2وتستترضرم متتذارع املضتومتتاس األهاهتتيخ طتتذل املوتتاهر التتد تواجننتتا البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع
عتتتل الستتتس األهاهتتيخ ،وتستتتا الاتتوخ عتتتل أةواس واه تتاتياياس ةا ع تت ت املوتتاهر وتستترايا
بذل لتفعرع الفرعيخ  ) (76من مافيسيانو نةوي التد ةعتا فينتا األونسرتاة ط يتضزيتز قتد اس البتتدان
الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ والبتتتدان الناميتتخ املستترو ةع الصتتافيخ لاآلذيتتخ عتتتل تعتيتتل ا
الستبيخ العصةع األجل املتتبخ عتل تعتا األهضا  ،و ل هروداإ أةو ٍ
اس ةا ع اهر السو ي
 -3وتراز مذارع املضتوماس األهاهيخ عتل مصد ين ئيسيت لاخ ا الد تواجننا البتتدان
الناميخ املضرمدع عتل الستس األهاهيخ :تاهر تعتتا األهتضا واملوتاهر املرضتعتخ ل عت واملنتا
أمتتا تتاهر تعت تتا األهتتضا  ،فر تؤملر عتتتل ويتتس املل تتاات يف هتتو الس تتتس األهاهتتيخ يف البت تتدان
املنراخ هلذل الستس ط ترتبا طيراةاس أ تحاب احليتازاس الصتريةع و تا الستتس األهاهتيخ ا تباهتاص
مبار تراص بضائتتداس الستتتس األهاهتتيخ ،رتتأ ا يف ل ت رتتأن ميزانيتتاس البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل
طذل الستس ولتذا ،تبحتم متذارع املضتومتاس األهاهتيخ األةواس وا هتتاتياياس الراميتخ ط طةا ع
تتاهر تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ والراتتا ب الناجحتتخ التتد خا تترنا البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع
عت تتل الس تتتس األهاه تتيخ يف ط تتذا الل تتأن وع ت وع عت تتل ل ت  ،اس تتن أن تتت تتا عت تتل الص تتدماس
املرضتعخ ل عت اث لريتخ يف هتبل عتي املتزا عت وأهترطم ،فات ص عتن احملرمضتاس ا تيتخ الريفيتخ
استتل ويف طتتذا الستتيا  ،يستتتا الفتتر واو متتن الفصتتل األول متتن متتذارع املضتومتتاس األهاه تيخ
تتاس الرتتأمت املرضتعتتخ ل عت والعائمتتخ عتتتل املؤرتراس
الاتتوخ عتتتل التتد وف املستترفاةع متتن
ويعدإ الفصل الثاين متوصاص وتو ياس ترضتق لسياهاس

رولا -إدارة املخا ر ا الملدان النا ية املعتمدة على السلع األساسية
رلف -املخا ر ا رسواق السلع األساسية
 -4تن وي أهوا الستس األهاهيخ عتل سموعخ من املوتاهر ط يرضترم مسترنتسو الستتس
األهاهيخ ومنراوطا ملواهر تعتا األهضا الد تضين انضتداإ اليعتت بلتأن مسترعبل أهتضا الستتس
األهاهيخ ويرسبا انضداإ اليعت بلتأن ا ا تيل الز اعيتخ أو ا نرتا الرضتديين يف تاهر ا نرتا
ويرضرم تستيم الستس األهاهيخ متن املنراتت أو الراتا ط املسترنتست ملوتاهر النعتل وامتا يف
ويس سا س الراا ع ،يؤملر أيااص خ ر عاز األهراف األخرى عتتل املضتام س الستتضيخ وتالنتر
__________
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()2
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 ،TD/442 and Corr.1 and Corr.2الفصل الثاين
TD/500/Add.1
TD/519/Add.2
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اهر الضمتخ لتوجوة عند مباررع الراا ع يف الستس األهاهيخ بتت بتتدان لرتتف عم هتتا وعنتدما
ترضتتت تس تويخ املضتتام س متتن خ ت ل متتوي س الضم ت س وأخ تةاص ،يرزايتتد ملتتة املوتتاهر املرضتعتتخ
ل عت ت واملن تتا عت تتل أهت توا الس تتتس األهاه تتيخ وتروق تتف ة ج تتخ تض تترم احلسوم تتاس وا ن تتاس
الفاعتخ يف الع تا اخلتاجمل حملتا س اخل تر طتذل عتتل عتدع عوامتل فالبتتدان الناميتخ املضرمتدع عتتل
الستتتس األهاهتتيخ ترتأملر عتتتل تتو ختتاجمل بستتبا أديتتخ ق تتا الستتتس األهاهتتيخ قرصتتاةاهتا ولتتذا،
يربتتت أن طةا ع تتاهر تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ واملوتتاهر املرضتعتتخ ل ع ت تسرستتت أديتتخ
لريخ لست معق طذل البتدان الرنميخ املسردامخ فأما طةا ع اهر تعتا أهتضا الستتس األهاهتيخ،
فنتتت لريتتخ األديتتخ ملنراتتت طتتذل الستتتس وحلسومتتاس البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتينتتا ،يف وتتت أن
طةا ع املواهر املرضتعخ ل ع تلسل هتديداص مسرمراص لسبل عي أ حاب احليازاس الصريةع
 -5وترس ت تتم أه ت تتضا الس ت تتتس األهاه ت تتيخ بد ج ت تتخ عالي ت تتخ م ت تتن الرعت ت تتا (الل ت تتسل  )1ففيم ت تتا ب ت تتت
أيتول/ه تتبرمرب  2008وأيتول/ه تتبرمرب  ،2018عت تتل ه تتبيل املث تتال ،تعت تتا مروه تتا الس تتضر الف تتو ي
لربمي تتل خ تتاإ برن تتت ب تتت  124.9ةو اص و 30.8ةو اص و ملث تتل ،تعت تتا ه تتضر النح تتاف الل تتنري يف
بو خ لندن لتمضاةن بت  9 868ةو اص و 3 072ةو اص لت ن خ ل الفتتع نفستنا واانتت أهتضا
املنراتتاس الز اعيتتخ مرعتبتتخ أياتاص فضتتتل هتتبيل املثتتال ،و تتل مروهتتا الستتضر العياهتتت اللتتنري لتمنالمتتخ
الدوليتتخ لتتتم فيمتتا بتتت أيتول/هتتبرمرب  2008وأيتول/هتتبرمرب  2018ط وتتد أقصتتل بتتتل  231متتن
هنراس الو ايس املرحدع لترهل وط ود أةىن بتل  98من هنراس الو ايس املرحدع لترهل
اللسل 1
ؤشرات األونكتاد ألسعار السلع األساسية
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أيتول/هبرمرب 2018

وز/يوليه 2017

أاي /مايو 2016

اث ا /ما ف 2015

اانون الثاين/يناير 2014

تلرين الثاين/نوفمرب 2012

أيتول/هبرمرب 2011

وز/يوليه 2010

أاي /مايو 2009

اث ا /ما ف 2008

اانون الثاين/يناير 2007

تلرين الثاين/نوفمرب 2005

أيتول/هبرمرب 2004

وز/يوليه 2003

أاي /مايو 2002

اث ا /ما ف 2001

اانون الثاين/يناير 2000

املواة اخلاإ الز اعيخ

ويس األآلذيخ

ويس فواس الستس األهاهيخ

املضاةن والرااز والفتزاس

الوقوة

املصد  :قاعدع بياانس طوصاخاس األونسراة

 -6ويب تتت الل تتسل  2الررييت تةاس الل تتنريخ لنس تتبخ املووي تتخ ملؤر تتر األونسر تتاة أله تتضا الس تتتس
األهاهيخ وقد و تت طذل الررييةاس اللنريخ ط وتد أعتتل نستبره  12يف املائتخ وط وتد أةىن
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نسبره انقص  19يف املائخ يف خ ل الفتتع متا بتت رتبار/فرباير  2000وأيتول/هتبرمرب ،2018
مبروها تريية رنري نسبره  4يف املائخ وتبت طذل األ قاإ مدى تعتا أهوا الستتس األهاهتيخ،
وتستا الاوخ عتل املواهر املعتنخ عرماة عتل طذل الستس
اللسل 2
التغيريات الشهرية ابلنسمة املئوية ا ؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسية
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ربار/فرباير 2000
تلرين األول/أاروبر 2000
وزيران/يونيه 2001
ربار/فرباير 2002
تلرين األول/أاروبر 2002
وزيران/يونيه 2003
ربار/فرباير 2004
تلرين األول/أاروبر 2004
وزيران/يونيه 2005
ربار/فرباير 2006
تلرين األول/أاروبر 2006
وزيران/يونيه 2007
ربار/فرباير 2008
تلرين األول/أاروبر 2008
وزيران/يونيه 2009
ربار/فرباير 2010
تلرين األول/أاروبر 2010
وزيران/يونيه 2011
ربار/فرباير 2012
تلرين األول/أاروبر 2012
وزيران/يونيه 2013
ربار/فرباير 2014
تلرين األول/أاروبر 2014
وزيران/يونيه 2015
ربار/فرباير 2016
تلرين األول/أاروبر 2016
وزيران/يونيه 2017
ربار/فرباير 2018

املصد  :قاعدع بياانس طوصاخاس األونسراة
* الررييةاس اللنريخ ميس فواس الستس األهاهيخ ،من ربار/فرباير  2000ط أيتول/هبرمرب 2018

 -7ومتتن ويتتم احملموعتتخ الستتتضيخ ،اانتتت املضتتاةن واخلامتتاس والفت تزاس أاثتتر الفوتتاس تعتب تاص،
عنتد قياهتنا مبضامتل تريتة املؤرتراس اللتنريخ منتذ عتاإ  ،2000يتينتا الوقتوة ا الريتذاخ املتواة اخلتاإ
الز اعيتتخ (اللتتسل  )3وجيتتا ا رتتا ع ط أن طنتتاً أيا تاص عتتدإ تتان رتتديد يف الرعتتتا ةاختتل
( )4
فواس الستس األهاهيخ طذل
 -8وتا تتمنت املبت تتاة اس الست تتابعخ لتست تتي رع عتت تتل تعت تتا أهت تتضا الست تتتس األهاهت تتيخ طعت تتداة
اتفاقتتاس هتتتضيخ ةوليتتخ متتن أجتتل هتتتس االستتسر والتتم والسااتتاو امل تتار ال بيضتتت يف الستترينياس
والستتبضينياس متتن العتترن الضل ترين واتتان متتن بتتت األطتتداف الرئيستتيخ ل تفاقتتاس الستتتضيخ الدوليتتخ
تثبيت أهضا الستس األهاهيخ بفرم وصص عتل الصاة اس والعياإ برتدخ س لرتوفة تزوانس
اورياهيتتخ ويف عتتاإ  ،1976اعرُمتتد التتربانم املرسامتتل لتستتتس األهاهتتيخ يف أملنتتاخ التتدو ع الرابضتتخ
مل تتؤ ر األم تتم املرح تتدع لترا تتا ع والرنمي تتخ ،لرثبي تتت أه تتضا الس تتتس األهاه تتيخ ع تتن هري تتق ا تفاق تتاس
الستتتضيخ الدوليتتخ وتتتوفة املويتتل لرحعيتتق طتتذل الريايتتخ عتتن هريتتق تتندو ملتتتً لتستتتس األهاهتتيخ
ويف الثمانينيتتاس والرستتضينياس متتن العتترن الضلترين ،ا تتتت ا تفاقتتاس الستتتضيخ الدوليتتخ أو توقفتتت

__________

()4
4

انالر  ،TD/B/C.I/MEM.2/42عن الرنويس وط افخ العيمخ ،الفصل الثاين ،الفر خ
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عن الردخل يف السو  ،لياص مس ا ال عتاملت ببتذ مريتر األهتضا وطهت احلريتخ لعتوى الستو
ويف خ ل الفتع نفسنا ،أُلريت الضديد من سال تسويق املنرااس الز اعيتخ وآلةطتا متن الواتا س
الد اانت هتدف ط تثبيت أهضا الستس األهاهيخ عتل الصتضيد التوهين ،أو قتصتت أنلت رنا
وع ت وع عتتتل ل ت  ،فبضتتد طنلتتاخ الصتتندو امللتتتً لتستتتس األهاهتتيخ ،س ويتتته تتضيفاص وآلتتة
قتتاة عتتتل تعتتدد مستتاعدع جوطريتتخ ط البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ متتن أجتتل
تثبيت أهضا هتضنا األهاهيخ اما اان ل مضرزماص أول األمر
اللسل 3
عا ااغ لغااري ؤش ارات األونكتاااد ألسااعار الساالع األساسااية كااانون ال ا يناااير - 2000
ريلول سمتمرب 2018
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الوقوة

املضاةن والرااز والفتزاس

املواة اخلاإ الز اعيخ

ويس األآلذيخ

ويس فواس الستس األهاهيخ

املصد  :قاعدع بياانس طوصاخاس األونسراة

 -9ويس تتبا تعت تتا األه تتضا انض تتداماص لتيع تتت بل تتأن الضائ تتداس املعبت تتخ م تتن مبيض تتاس الس تتتس
األهاهتيخ و تاة اهتا و لنستتبخ حلسومتاس البتتتدان الناميتخ املضرمتتدع عتتل الستتتس األهاهتيخ ،ويتتم
تضرمد ا يراةاس الضامخ ط ود ابة عتل الصاة اس متن طتذل الستتس ،يلتسل طتذا متدايص طتائ ص
فالرنبؤ الدقيق يراةاس املعبتخ أمر رو ي لترو يا املتا لتنفعتاس وا هترثما اس وبنتاخ عتتل
ل  ،يتافق مس وجوة انضداإ اليعت بسبا اهر تعتا األهضا هتديد هتردامخ بترام الرنميتخ
احلسومي تتخ واه تترمرا يرنا ويل تتسل ط تتذا ب تتدو ل خ ت تراص عت تتل معي تتق أط تتداف الرنمي تتخ املس تتردامخ يف
البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ و ملثتتل ،يواجتته منراتتو الستتتس األهاهتتيخ و ا طتتا
ومصتتد وطا يف البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ خ تتر تعتتتا األهتتضا التتذي يتُتتجم
ط انضداإ لتيعت بلأن طيراةاهتا املعبتخ
 -10ويرضتتتق مصتتد اثختتر متتن مصتتاة اخل تتر التتد ت تؤملر لرحديتتد عتتتل امل تزا عت يف البتتتدان
الناميخ لالروف البيويخ ،مثل أمنتار ط تول األم تا فأ تحاب احليتازاس الصتريةع مضر تون عتتل
تتو ختتاجمل لالتتروف مناخيتتخ آلتتة مواتيتتخ وا توا ة هبيضيتتخ مرتب تتخ ل ع ت اسننتتا هتديتتد طيتراةاهتم
فا ص عن أمننم الريذائت ويف آلياب الرتأمت ،استن أن تتتتا عتتل الصتدماس املرضتعتخ ل عت
اث لريخ يف هبل عي املزا عت وأهرطم وسرمضاهتم ا تيخ الريفيخ الد تضرمد يف الريالا اعرمتاةاص
ابةاص عتل الز اعخ
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ابء -األدوات املالية للتحوط ن خما ر لبلع رسعار السلع األساسية
 -11توجتتد أةواس ماليتتخ مرنوعتتخ ،تُضتترف أيا تاص مللتترعاس ،استتن اهتترودامنا لترحتتور متتن
تتاهر تعت تتا أهتتضا الس تتتس األهاهتتيخ وبوج تته ع تتاإ ،ترتتألف ط تتذل األةواس متتن الضع تتوة ا جت تتخ
وعع تتوة الرس تتتيم ا ج تتل واخلي تتا اس واملب تتاة س وتع تتدإ الفعت تراس الرالي تتخ تتخ عام تتخ م تتوجزع ع تتن
اخلصائص األهاهيخ هلذل األةواس ،فا ص عن ربخ البتدان الناميخ يف اهرودامنا
 -12ترمثل الستس ا جتخ يف ععوة للراخ هتضخ أو بيضنا يف ات يخ حمدة يف املسرعبل:
تنالم البو اس ععوة الستس ا جتخ وجيري تتداوهلا فينتا ،ومتن ا فنتت مووتدع
(أ)
املضاية من ويم اميخ الستتس الرئيستيخ وخصائصتنا واستن تربتس ات يتخ أول هتو مرازيتخ لتستتس
ا جت تتخ ط أوائ تتل الع تترن الث تتامن عل تتر ،و تتت ا تتان جي تتري ت تتداول عع تتوة األ ز ا جت تتخ يف بو تتخ
ةوجيما لا ز يف أوهااا( )5واليوإ ،جيري تداول الستس ا جتخ يف بو اس عديتدع وتول الضتا ،
متتن بيننتتا بو تتخ رتتيساآلو الراا يتتخ ،وبو تتخ ةاليتتان الستتتضيخ ،وبو تتخ لنتتدن لتمضتتاةن ،وبو تتخ
مومب تتاي الس تتتضيخ املرض تتدةع يف اهلن تتد ،وبو تتخ الربازي تتل وبولس تتا و لس تتاو يف ه تتاو ول تتو ،وبو تتخ
الضعوة ا جتخ يف جنوب أفريعيا ،وآلةطا السثة؛
(ب) لرآلم من أن ععتوة الستتس ا جتتخ تعتوإ عتتل بيتس يف املسترعبل لستتضخ متا ،فضتاةع
ما تسوى نعداص وانة اص ما تنرنت برستيم ماةي ولذا ،لي امللتااون يف هتو تتداول الستتس ا جتتخ
لاتترو ع منراتتت لتستتتس أو ملتتين هلتتا يبحثتتون عتتن الرحتتور متتن تتاهر تعتتتا األهتتضا  ،ولستتننم
عتتاةع مستترثمرون متتن ختتا احملتتال الستتتضت ينتتدفون ط معيتتق مسستتا متتن املضتتام س ،مستترفيدين
متتن مراتتاس أهتتضا الستتتس وتلتتمل الضعتتوة ا جتتتخ ن اق تاص عريا تاص متتن الستتتس يف ستتا س الز اعتتخ،
واملواة اخلاإ ،والفتزاس ،وال اقخ ونالراص لالنو ععوة اثجتتخ ماليتخ ،تعتوإ عتتل أ تول ومؤرتراس ماليتخ
مثل األهنم ،أو أ ون اخلزانخ ،أو أهتضا الفائتدع أو أهتضا الضمت س ،بتد ص متن الستتس ،فتون تتداول
الستس ا جتخ اليوإ يلسل وصخ ريةع نسبياص من هو الضعوة ا جتخ اسل
 -13وععتتوة الرستتتيم ا جتتل لاملتتتخ لتضعتتوة ا جتتتخ متتن ويتتم ط تتا تعتتوإ عتتتل اتفتتا عتتتل بيتتس
هتضخ ما يف املسرعبل:
يسمن الفر الرئيست بت األةاتت يف أن ععتوة الرستتيم ا جتل ليستت مووتدع
(أ )
املضاية ،وعامخ متا جيتري تتداوهلا ختا البو تاس يف ةاختنتا وطتذا يضتين أن تستاليف املضامتتخ
لترحور من اهر تعتا األهضا هروداإ ععوة الرستيم ا جتل قتد تستون أعتتل متن تستاليف
الضعتوة ا جتتتخ وجيتتري الرفتتاوم عتتتل ععتتوة الرستتتيم ا جتتل بتتت األهتراف يف أهتوا تعتتس ختتا
البو خ ب ريعخ مرازيخ ولذا ،اسن تسييف ععوة الرستيم ا جل حبيم تر خإ متس اورياجتاس
خا تتخ ألهتراف الرضاقتتد فضتتتل هتتبيل املثتتال ،استتن أن ترفتتق األهتراف امللتتااخ عتتتل هتتضر بتتت
لبيس هتضخ ما أو هضر مرجضت معبل ،وأن تنص عتل خصائص فرةيخ أخرى لترضاقد؛
(ب) مبتتا أنتته توجتتد آلرفتتخ معا تتخ مضنيتتخ بضعتتوة الرستتتيم ا جتتل ،فو تتا ممتتل خ تتر
تضثتتر أوتتد أه تراف الضعتتد وع ت وع عتتتل ل ت  ،فضعتتوة الرستتتيم ا جتتل تستتفر عتتاةع عتتن تستتتيم
__________

()5

:Schaede U, 1989, Forwards and futures in Tokugawa-period Japan

A new perspective on the

Dojima rice market, Journal of Banking and Finance, 13(4-5):487-513
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ماةي ،و جيري طآل قنا قبل ات يخ انرنائنا وطسذا ،اثةاص ما يسرودإ ا الستس املاةيخ ععتوة
الرستتتيم ا جتتل لترحتتور متتن تتاهر تعتتتا األهتتضا وهتتو ععتتوة الرستتتيم ا جتتل لتستتتس آلتتة
مراانسخ اماص ،وتتاوح بت اتفاقاس رراخ ال اقخ السبةع بت مولدي ال اقخ وملتينا ،واتفاقتاس
بت مزا عت الستس األهاهيخ الز اعيخ و ا طا ،مثل الساااو والسسر
 -14أمتتا اخليتتا اس ،فنتتت أةواس ترتتين لتمل تتين والبتتائضت لستتتضخ متتا تثبيتتت وتتد أةىن ووتتد
أقصل لتسضر ،عتل الروا :
يسدة ملتي اخليا لت رف ا خر ةفضخ معدمخ لتحصتول عتتل احلتق يف رتراخ
(أ)
الستتتضخ الرئيستتيخ أو بيضنتتا بستتضر حمتتدة مستتبعاص (يهتتضر الرنفيتتذي) يف ات يتتخ ا نرنتتاخ أو قبتتته و تتنن
خيتتا اس الل تراخ حلائزطتتا احلتتق يف ر تراخ الستتتضخ الرئيستتيخ ،بينمتتا ثتتل خيتتا اس البيتتس احلتتق يف بيتتس
الستضخ الرئيسيخ؛
تن تتوي اخلي تتا اس عت تتل أي الر تزاإ بل تراخ الس تتتضخ أو بيضنتتا ،ويف و تتال ع تتدإ
(ب)
اهتترودامنا ،تستتون الدفضتتخ املعدمتتخ طتتت الرستفتتخ الوويتتدع التتد يرسبتتدطا وامتوطتتا وجيتتري تتتداول
اخليتتا اس يف اتتل متتن البو تتاس ويف األهتوا املراوتتخ خا جنتتا واثتةاص متتا يستتون األ تتل الرئيستتت
خليا اس الستس املرداولخ يف البو خ ععد لستس اثجتخ ،ولي هتضاص ماةيخ واخليتا اس أةواس ماليتخ
جديتتدع نستتبياص؛ فعتتد اهتترحدملت أو اخليتتا اس املرداولتتخ يف البو تتخ التتد ترضتتتق بستتتس اثجتتتخ يف
البو اس املوجوةع يف الو ايس املرحدع األمريسيخ يف أوائل الثمانينياس من العرن الضلرين
 -15وأما مباة س الستس ،فنت أةواس ماليخ يرباةل فينا أهراف الضعتد تتدفعاس نعديتخ تعتوإ
عتل هضر هتضخ ئيسيخ:
تستترودإ املبتتاة س عتتاةع عتتن هريتتق مستترنتست الستتتضخ لرثبيتتت أهتتضا طا عتتتل
(أ)
مدى يتاوح بت املروها وال ويل فضتل هبيل املثال ،تسرودإ ررااس اخل ور ا ويتخ اتفاقتاس
املباة س لترحتور متن اخل تر النارتع عتن ا تفتا أهتضا الوقتوة ومبوجتا مثتل طتذا ا تفتا  ،ط ا
تتاوزس ا تفاعتتاس أهتتضا التتنفا الستتضر التتذي هتتبق مديتتدل ،ترتعتتل رتتراخ اخل تتور ا ويتتخ مبتري تاص
مسافواص لفر األهضا عن اميخ الوقوة ا مسيخ املنصوجمل عتينا يف الضعد ويف والخ اخنفام هضر
وق تتوة ال تتائراس النفامل تتخ ،ت تتدفس ر تتراخ اخل تتور ا وي تتخ مبتريت تاص مس تتاوايص لف تتر األه تتضا ويف اتر تتا
احلتتالرت ،يُسفتتل للتتراخ اخل تتور ا ويتتخ هتتضر بتتت لوقتتوة ال تتائراس النفاملتتخ ،وتستترودإ اللتتراخ
اتفا املباةلخ لترحور من اهر تعتا األهضا ؛
(ب) يستترودإ منراتتو الستتتس املبتتاة س لترحتتور متتن تتاهر تعتتتا األهتتضا فضتتتل
هبيل املثال ،يربإ منراو احلبوب ععوة مباةلخ لرأمت هضر نراجنم ولترحور من خ ر اخنفام
األه ت تتضا وتب ت تتا مب ت تتاة س الس ت تتتس عام ت تتخ يف األه ت توا خ ت تتا البو ت تتخ ،و جي ت تتري ت ت تتداوهلا يف
البو تتاس وامتتا طتتت وتتال الضعتتوة ا جتتتخ واخليتتا اس ،تستترحو مبتتاة س الستتتس عتتتل وصتتخ
تريةع نستبياص متتن الستو  ،بينمتا تعتتوإ أآلتبيتخ ععتوة املباةلتتخ عتتل أ تول أو مؤرتراس أخترى ،مثتتل
أهضا الفائدع أو أهضا الصرف
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 -16ويف وت أن و ملتثت البتدان الناميخ تضرمد عتتل الستتس األهاهتيخ( ،)6فتون األةواس املاليتخ
لترحتتور متتن تتاهر تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ ليستتت منرلتترع بتتت احلسومتتاس بيتتد أن طنتتاً
بضتتا احلتتا س التتد تستترودإ فينتتا وسومتتاس مصتتد ي الستتتس أو اللتترااس املمتواتتخ لتتتدول أةواس
ماليخ ةا ع اهر تعتا أهضا الستس األهاهيخ فضتل هتبيل املثتال ،ترحتور املسستي متن تعتتا
طيراةاهتتتا املرأتي تتخ م تتن الص تتاة اس النف ي تتخ من تتذ ع تتاإ  ،2000وق تتد أنفع تتت  1.25متي تتا ةو عت تتل
خيتتا اس البيتتس يف عتتاإ  2017متتن أجتتل تثبيتتت أهتتضا الصتتاة اس النف يتتخ لضتتاإ  2018وع ت وع
عتتتل لت  ،آل تتت رتتراخ التتنفا املسستتيسيخ التتد تتتديرطا الدولتتخ ،Petróleos Mexicanos ،جتتزخاص متتن
طنراجنا لضاإ  2018لرحور عن هريق خيا اس البيس ومن األمثتتخ األخترى رتراخ التنفا الربازيتيتخ
التتد تستتي ر عتينتتا الدولتتخ ،Petróleo Brasileiro ،والتتد أنفعتتت  445متيتتون ةو عتتتل خيتتا اس
البيتس لاتمان وتتد أةىن لربميتل التنفا بتتتل  65ةو اص تزخ متن طنراجنتتا متن التنفا يف عتتاإ 2018
ور تتاات طات تواةو يف عمتي تتخ م تتور نف تتت ان تتوس عت تتل خي تتا اس بي تتس ومباةل تتخ يف ع تتاإ 1993
أهتتفرس عتتن تستتاليف بتريتتت  20متيتتون ةو  ،لتتا تستتبا يف ا ت را س هياهتتيخ أةس ط ط تتاخ
الرحتتور النف تتت لتبتتتد( )7وتوجتتد أيا تاص ختتا ق تتا التتنفا أمثتتتخ عتتتل اهتتروداإ األةواس املاليتتخ
لترأمت د الر و اس آلة املواتيخ ألهضا الستس فضتل هتبيل املثتال ،ترتاجر اللتراخ اللتيتيخ لرضتدين
النحتاف املمتواتخ لتدولتخ ،Corporación Nacional del Cobre ،يف امللترعاس متن أجتل الرحتور متن
املواهرع املاليخ املعتنخ برعتا أهضا النحاف
 -17واهرودمت البتدان املسرو ةع لتستس األهاهيخ أيااص األةواس املاليخ لترحور متن تاهر
تعتت تتا األهت تتضا فعت تتد وتت تتت بنمت تتا تري ت تتت وا ةاهتت تتا النف يت تتخ عت تتن هريت تتق خيت تتا اس الل ت تراخ منت تتذ
عاإ  ،2009لتياص متس اهتتاتيايرنا الوهنيتخ لترحتور متن أخ تا اهليتد واربوانس( )8ويف هتيا
برانم ط ح ا عاانس النف يخ ،آل ل املريرب وا ةاته متن التديزل عتن هريتق خيتا اس اللتراخ يف
ع تتاإ  )9(2013وار تتتس جامايس تتا أيا تاص خي تتا اس ر تراخ لرري ي تتخ وا ةاهت تتا النف ي تتخ خ ت ل الف تتتع
ما بت وزيران/يونيه  2015واانون األول/ةيسمرب 2016؛ ومشل برانم الرحور ما سموعه 8
م يتتت برميتتل متتن التتنفا ،أي ملتتتم وا ةاس البتتتد خت ل الفتتتع امللتتمولخ( )10وارتتتس أو وآلتواي
خيتتا اس رتراخ لرري يتتخ  6م يتتت برميتتل متتن التتنفا ،تعابتتل تتو نصتتف وا ةاهتتتا النف يتتخ الستتنويخ،
__________

()6

UNCTAD, 2017, State of Commodity Dependence 2016 (United Nations publication, Sales No.
)E.17.II.D.9, New York and Geneva

()7

Cameron P and Stanley MC, 2017, Oil, Gas and Mining: A Sourcebook for Understanding the
Extractive Industries, World Bank, Washington, D.C

()8

Yépes-García RA and Dana J, 2012, Mitigating Vulnerability to High and Volatile Oil Prices:
Power Sector Experience in Latin America and the Caribbean, World Bank, Washington, D.C

()9

Reuters, 2013, Morocco turns to Wall Street for oil imports hedge deal - FT, 9 October, available
at https://www.reuters.com/article/morocco-hedging/morocco-turns-to-wall-street-for-oil-imports)hedge-deal-ft-idUSL6N0HZ3CS20131009 (accessed 31 January 2019

()10

Jamaica Information Service, 2015, Jamaica hedges 8 million barrels of crude in deal with
Citibank, 1 October, available at https://jis.gov.jm/jamaica-hedges-8-million-barrels-of-crude-in)deal-with-citibank/ (accessed 31 January 2019
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عتل مدا فتتع متن  12رتنراص بتدخاص متن منرصتف عتاإ  )11(2016وآل تت آلتاان وا ةاهتتا النف يتخ
عتتن هريتتق خيتتا اس اللتراخ خت ل الفتتتع متتا بتتت عتتامت  2010و2012؛ واتتان التتربانم يلتتمل
وام تاص أولي تاص معتتدا ل متيتتون برميتتل يف اللتتنر ،ا ا تفتتس ط متيتتوين برميتتل يف اللتتنر( )12وعنتتدما
أ تتبحت آلت تتاان ةول تتخ مصت تتد ع لت تتنفا ،آل ت تتل البت تتد أيا ت تاص تتاة اته النف يت تتخ يف عت تتامت 2011
()13
و 2012ويف عاإ  ،2018نالرس آلاان يف طه برانم جديد لترحور النف ت
 -18وتوجتتد وتتا س قتيتتتخ اهتترودمت فينتتا احلسومتتاس أو نالتترس يف اهتتروداإ أةواس ماليتتخ
لترحتتور متتن تتاهر تعتتتا أهتتضا وا ةاس ز اعيتتخ ئيستتيخ فعتتد آل تتت م ت وي  60 000هتتن
متتتي متتن وا ةاهتتتا متتن التتذ ع يف عتتاإ  2005عتتن هريتتق خيتتا اس اللتراخ ،واانتتت خيتتا اس تستتفر
عتتن تستتتيم عتتن تستتويخ نعديتتخ( )14ويف تتوخ تعتتتا أهتتضا احلبتتوب ،نالتترس مصتتر يف تري يتتخ
وا ةاهتا من العمن يف عاإ  )15(2018وتبتت طتذل املما هتاس أن طتذل األةواس استن أن تستون
عنا ر مفيدع هتاتيايخ طةا ع اهر تعتا األهضا
 -19واألةواس املاليتتخ ،رتتأ ا يف ل ت رتتأن ويتتس منراتتاس الرتتأمت ،ممتتل تستتاليف يرضتتت
تعييمن تتا بضناي تتخ يف معاب تتل مزاايط تتا ا رمت تتخ وينبري تتت ا ر تتا ع يف ط تتذا الص تتدة ط أن الري تترم م تتن
األةواس املالي تتخ يف ه تتيا طةا ع املوت تتاهر ط تتو الروفيت تتف م تتن الرض تترم ملوت تتاهر تعت تتا األهت تتضا
املاا بخ يف مرااس األهضا املواتيخ ا رمتخ ولذا ،يبدو أن البتدان خا ت ا ب أفال متس
األةواس املاليت تتخ عنت تتدما اانت تتت طت تتذل األةواس مدست تتخ يف طهت تتا وا ت تتن ةا ع املوت تتاهر وعنت تتدما
اهرُودمت عتل مدا فتع زمنيخ هويتخ

جيم -المورصات السلعية ا الملدان النا ية
 -20البو تتاس الستتتضيخ أه توا منالمتتخ جيتتري فينتتا تتتداول الستتتس األهاهتتيخ ،بتتل وامللتترعاس
الستتضيخ يف اثتة متن األويتان وتتتؤةي بو تاس الستتس يف طتذا الصتتدة عتدع ووتائف منمتخ ،متتن
بيننتتا اارلتتاف األهتتضا  ،وطةا ع املوتتاهر ،وتيستتة الراتتا ع يف الستتتس األهاهتتيخ وتتتؤةي ال بيضتتخ
املرازيتتخ واملنالمتتخ لتبو تتاس الستتتضيخ ط خفتتا تستتاليف املضتتام س املرضتعتتخ لراتتا ع يف الستتتس
األهاهتيخ ،ويتم ط تا تيستر الرنستتيق بتت امللتتين والبتائضت وتسفتتل تتوافر املنتر وجوةتته واستتن
__________

()11

World Bank, 2016, Managing exposure to oil price volatility in Uruguay, Case study (Financial
Advisory and Banking Department), September

()12

Institute for Fiscal Studies, 2015, The falling crude oil prices: Mitigating the risk. Policy Brief
Paper No. 1

()13

Dzawu, MM, 2018, Ghana to buy contracts to protect it from high oil prices, Bloomberg, 11 June,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-11/ghana-to-buy-contracts-to-

at

available

)protect-it-from-high-oil-prices (accessed 31 January 2019

()14

Geman H, ed., 2009, Risk Management in Commodity Markets: From Shipping to Agriculturals
and Energy, John Wiley and Sons, Chichester, United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

()15

Blas J, de Sousa A and Jha M, 2018, Biggest wheat importer may turn to hedging after price spike,
Bloomberg, 4 September, available at https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09)04/biggest-wheat-importer-may-turn-to-hedging-after-price-spike (accessed 31 January 2019
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أن يفات ل ط مست الو ول ط األهوا  ،وخبا خ أماإ أ حاب احليازاس الصريةع الذين
ينحصرون عاةع يف ز اعخ السفاف بسبا ا تفا تساليف املضام س املرضتعخ لرداول و افخ
ط ل ت  ،تتتوفر البو تتاس الستتتضيخ مضتومتتاس عتتن األه توا بنلتتر بيتتاانس عتتن األهتتضا وهتتيولخ
السو وأ دع املسروةعاس
 -21وع ت وع عت تتل ل ت  ،ير تتين الضدي تتد م تتن البو تتاس الس تتتضيخ طياا تتل ماةي تتخ منم تتخ ،مث تتل
املربة ،مبا تروافر من ةون البو تاس الستتضيخ طتذل ويف هتيا
املسروةعاس ومنلآس الروزين ّ
طةا ع املوتتاهر ،اس تتن أن تس تتاعد البو تتاس الس تتتضيخ منرا تتت الستتتس و ا ط تتا يف البت تتدان النامي تتخ
املضرم تتدع عت تتل الس تتتس األهاه تتيخ عت تتل طةا ع تتاهر تعت تتا األه تتضا وآلةط تتا م تتن مص تتاة انض تتداإ
اليعت ،مثل اهر األهراف األخرى و اهر ا وةع
 -22وتوجتتد عوامتتل عديتتدع اسننتتا طعاقتتخ ار تتاً منراتتت الستتتس و ا طتتا يف البو تتاس الستتتضيخ
الدوليتتخ فضت تتل ه تتبيل املث تتال ،اث تةاص م تتا ارت ت أ تتحاب احليتتازاس الص تتريةع املضتوم تتاس أو املن تتا اس
الرعنيتتخ أو ه تتبل الو تتول ط الضم ت س األجنبيتتخ ال زم تتخ ل ر تتاً يف ا تتا يف البو تتاس الس تتتضيخ
األجنبيخ اما أن الراا واملسرو ةين املوجوةين يف البتدان الناميخ قتد يواجنتون ععبتاس تناليميتخ وماليتخ
وآلةطتتا متتد متتن قتتد هتم عتتتل الو تتول ط البو تتاس الستتتضيخ السائنتتخ ختتا بتتتدا م وع ت وع عتتتل
ل  ،اسن لتملاات يف األهوا املوجوةين يف البتدان الناميتخ أن يسترفيدوا مبارترع متن ختدماس
البىن الرحريتخ املاةيتخ ،مثتل املستروةعاس ،التد تعتدمنا البو تاس الستتضيخ السائنتخ يف اخلتا واستن أن
تا تس البو اس الستضيخ يف البتدان الناميخ بدو منم يف هد طذل الثريرع يف البىن الرحريخ
 -23وأاتترب البو تتاس الس تتتضيخ السائن تتخ خ تتا البتتتدان املرعدم تتخ ،وأاثرط تتا تع تتدماص ،موج تتوةع يف
ا قرصاةاس الناروخ ،ومن بيننا بو خ الربازيل وبوه و لساو يف الربازيل؛ وستت وزا يتو لتراتا ع
يف األ جنر تتت؛ وبو تتخ الس تتتس املرض تتدةع يف اهلن تتد ،والبو تتخ الوهني تتخ لتس تتتس واملل تترعاس يف اهلن تتد؛
وبو خ ةاليان الستضيخ ،وبو خ رتنريناي لتستتس ا جتتخ وبو تخ زانريتزو لتستتس يف الصتت؛ وبو تخ
متتاليزاي؛ وبو تتخ جنتتوب أفريعيتتا لتستتتس ا جتتتخ وخبت ف طتتذل البو تتاس الاتتومخ لتستتتس ا جتتتخ،
يوجتتد الضديتتد متتن البو تتاس الستتتضيخ السائنتتخ يف البتتتدان الناميتتخ التتد تتتوفر تتتداو ص يف امللتترعاس،
ولسننتتا تعتتدإ أه تواقاص فو يتتخ ،ونالتتم اهتتر إ يف املستتروةعاس ،وختتدماس منمتتخ أختترى فضتتتل هتتبيل
املثتتال ،تل تريّل البو تتخ الستتتضيخ الز اعي تتخ ألفريعي تتا يف م ت وي ،التتد أنل تتوت يف ع تتاإ  ،2006ع تتدع
مس تتروةعاس وت تتوفر الرا تتا ع يف احلب تتوب واخلا تترواس وا تتوز وم تتن األمثت تتخ األخ تترى بو تتخ طمليوبي تتا
الستضيخ الد أنلوت يف عاإ  2008والد لدينا نالاإ ل هريدا ا لستتوين وتتوفر هتوقاص فو يتخ لتتم
وبذو السمسم وآلةدا من الستس األهاهيخ وأنلأس وانتدا بو تخ رتر أفريعيتا يف عتاإ 2013
وتلتترمل الستتتس األهاهتتيخ املرداولتتخ يف بو تتخ رتتر أفريعيتتا عتتتل البعتتول ،والتتذ ع ،واأل ز ،والصتتواي،
والتتذ ع الرفيض تخ ،والعمتتن وأنلتتأس بو تتخ رتتر أفريعيتتا فتتروعت هلتتا يف اينيتتا وأوآلنتتدا ولتتدينا خ تتا
لتروهس أاثر من ل يف بتدان أخرى يف واعخ رر أفريعيا
 -24واس تتن أن ترو تتذ البو تتاس الس تتتضيخ أر تتسا ص رتف تتخ ،تل تتمل هيفت تاص عريات تاص م تتن الب تتىن
الرحريخ املاةيخ وا لستونيخ واملؤهسيخ الد تيسر الراا ع ومسن الو تول ط األهتوا و ستن متن
نع تتل املو تتاهر فيم تتا ب تتت املل تتتات يف الس تتو و لنس تتبخ أل تتحاب احلي تتازاس الص تتريةع ،اس تتن
خلتتدماس مثتتل مرافتتق الرو تزين ونالتتم ا هتتر إ يف املستتروةعاس أن متتد متتن تتاهر اخلستتا ع بضتتد
احلصتتاة وتض تتزز الو تتول ط الرموي تتل و لنس تتبخ لترا تتا  ،اس تتن أن م تتد البو تتاس الس تتتضيخ م تتن
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تتاهر األه تراف األخ تترى واملو تتاهر املرضتع تتخ تتوةع بي تتد أن تته جي تتا ا ر تتا ع ط أن البو تتاس
الستتتضيخ استتن أن تستتون فضالتتخ وانجحتتخ ط ط ا لبتتت رتتروهاص مستتبعخ مضينتتخ ،متتن بيننتتا وجتتوة
طها تناليمت وقانوين مناها ،وا ورياجاس من البىن الرحريخ املاةيخ( )16واسن يف طذا الصتدة
لبو اس الستس املصممخ تصتميماص جيتداص والتد تتتت اورياجتاس املسترودمت ا رمتتت أن لفتا
تستتاليف املضتتام س املرضتعتتخ براتتا ع الستتتس األهاهتتيخ وأن تستتاعد منراتتت طتتذل الستتتس و ا ط تتا
ومصد ينا عتل طةا ع املواهر

دال -صناديق الت ميت والدخار الحتيا ي
 -25اسن احلد من املواهر املرضتعخ إهضا الستس األهاهتيخ مبراامتخ املتدخراس يف أملنتاخ فتتاس
ا تفا أهضا طذل الستس متن أجتل مستت الرسيتف ا قرصتاةي وطوت ل ا هترعرا يف املاليتخ الضامتخ
يف أوقتتاس اخنفتتام أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ وقتتد أنلتتأ الضديتتد متتن البتتتدان الرينيتتخ مل توا ة ،يف طتتذا
الصتتدة ،تتناةيق ملتتروع هتتياةيخ تُتتدخر متتن خ هلتتا أج تزاخ متتن عائتتداس الستتتس األهاهتتيخ واستتن أن
يسون لصناةيق الثروع السياةيخ املمولخ من الستس األهاهيخ ن ا متن األطتداف السياهتاتيخ ،يلتمل
طو ل ا هرعرا يف امليزانيخ يف أععتاب تعتبتاس أهتضا الستتس ( تناةيق الرثبيتت) ،أو مراامتخ الثتروع
ونعتنا ط األجيال املعبتخ ( ناةيق ا ةخا )( ،)17أو ا مس بت أطتداف مرضتدةع فصتندو التنفا
النروجيت ،عتل هبيل املثتال ،وطتو أاترب تندو ملتروع هتياةي مترتبا لستتس األهاهتيخ برتوي عتتل
أ تتول خا تتضخ لتتةةا ع تراتتاوز قيمرنتتا تريتيتتون ةو  ،يستترودإ اصتتندو اةختتا ي ولسنتته يستتاعد
أيااص يف ويل عاز امليزانيخ آلة املرضتق لنفا
 -26واستتن أن يا ت تس اتتل متتن تتناةيق الرثبيتتت و تتناةيق ا ةختتا بتتدو يف هتتيا طةا ع
املواهر يف البتدان الناميتخ املضرمتدع عتتل الستتس األهاهتيخ فصتناةيق الرثبيتت تستاعد عتتل حايتخ
امليزانيتتخ الستتنويخ متتن الصتتدماس النارتتوخ عتتن تعتتتا عائتتداس الستتتس األهاهتتيخ وقتتد أملبتتت وجتتوة
تتناةيق الرثبيتتت يف البتتتدان الرينيتتخ مل توا ة أنتته إلفتتا تعتتتا ا نفتتا احلستتومت( )18وطتتذا يضتتزز
اهردامخ برام الرنميتخ احلسوميتخ واهترمرا يرنا وعت وع عتتل لت  ،فبومستان تناةيق الرثبيتت أن
تتتدعم تنفيتتذ قواعتتد السياهتاس املاليتتخ ملواجنتتخ الرعتبتتاس الدو يتتخ واستتن أياتاص أن تستتنم تتناةيق
ا ةخ تتا يف طةا ع املو تتاهر ع تتن هري تتق الرنوي تتس ،أي برحوي تتل مل تتروع امل توا ة ط أر تتسال أخ تترى م تتن
األ ول و افخ ط ل  ،فتاام األ ول يساعد عتتل مستت مراتز املديونيتخ الصتايف لتبتتد،
()19
الذي ملبت أنه حمدة منم من حمدةاس تساليف الرمويل احلسومت
__________

()16

UNCTAD, 1997, Emerging commodity exchanges: From potential to success. Report by the
UNCTAD secretariat, UNCTAD/ITCD/COM/4, Geneva, 17 June

( )17ل هت

عتتتل تصتتنيف أاثتتر تفصتتي ص لصتتناةيق الثتتروع الستتياةيخ ،انالتتر

International Working Group of

Sovereign Wealth Funds, 2008, Sovereign Wealth Funds: Generally Accepted Principles and

 ،Practices - Santiago Principlesمراح عتل الرابا الرا :
https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf

()18

Sugawara N, 2014, From volatility to stability in expenditure: Stabilization funds in resource-rich
countries, Working Paper 14/43, International Monetary Fund

()19

Hadzi-Vaskov M and Ricci LA, 2017, Does gross or net debt matter more for emerging market
spreads?, Working Paper 16/246, International Monetary Fund
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 -27و تسون ناةيق الرثبيت وا ةخا العائمخ عتل الستس األهاهيخ فضالخ ومستردامخ ط ط ا
اتسمت بوجوة اللتفافيخ وطةا ع قويتخ وقواعتد لترتدفق ط التداخل/اخلا متهتوخ يف طهتا لتسياهتخ
املاليتتخ مصتتمم تصتتميماص جيتتداص وقتتد اتتان لتبتتتدان الرينيتتخ مل توا ة يف طتتذا الصتتدة تتا ب لرزجتتخ متتس
ناةيق الرثبيت فصندو الرثبيت ا قرصاةي وا جرمتاعت يف رتيتت ،التذي يرتستز عتتل عائتداس
النحاف ،عتل هبيل املثال ،يضررب عامخ مثا ص انجحتاص عتتل تندو هتياةي لتثتروع قتائم عتتل الستتس
األهاهتتيخ ويضمتتل تتندو الرثبيتتت ا قرصتتاةي وا جرمتتاعت ق تتان متتس قاعتتدع لترتوازن اهليستتتت
ممت امليزانيتخ متن تعتتا أهتضا النحتاف ،ولسننتا متد أياتاص متن عمتيتاس الستحا متن الصتندو
و تتندو بتتو يف بوتس تواان ،العتتائم عتتتل الضائتتداس املرأتيتتخ متتن ق تتا املتتاف ،يستتاعد احلسومتتخ عتتتل
تنفيذ هياهاهتا املاليخ ملواجنخ الرعتباس الدو يخ وأملبرت تيمو  -ليلد ،من خت ل تندو التنفا
اخلتتاجمل ،تتا ،أن تتناةيق الرثبيتتت تستتر يس أياتاص الضمتتل يف هتتيا متتا بضتتد انرنتتاخ النتزا ( )20واانتتت
ناةيق تثبيت أخرى أقل فضاليخ ،مثل تندو تثبيتت أهتضا املتوا ة املضدنيتخ يف بتوا آلينيتا ا ديتدع
الذي أُآلتق بضد هحا يدل املربعت لرسديد ةين احلسومخ يف عاإ 1999
 -28وقتتد أاتتد اهلبتتور يف أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ يف أععتتاب فتتتع ا زةطتتا يف الضعتتد األول
من العترن الواوتد والضلترين أديتخ وجتوة طهتا فضتال لتسياهتاس املاليتخ يف البتتدان الناميتخ املضرمتدع
عتتتل الستتتس األهاهتتيخ ويلتتمل لت تتتوفة ط توام أمتتان متتا  ،أي متتدخراس يف رتتسل هتتيولخ
أو أ ول هائتخ ،من أجل طةا ع املواهر وأوجه انضداإ اليعت الناوخ عن تدماس أهتضا الستتس
األهاهتتيخ وتعتباهت تا وط توام األمتتان املتتا طتتذل ليستتت وهتتيتخ لترتتأمت التتذا تتد الصتتدماس
الستتتبيخ الناوتتخ عتتن تعتتتا أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ فحستتا ،بتتل طن بوهتتضنا أياتاص املستتاعدع يف
تنفيتتذ السياهتتخ املاليتتخ ملواجنتتخ الرعتبتتاس الدو يتتخ واحلتتد متتن منتتو التتدين اخلتتا جت يف أوقتتاس تراجتتس
أهضا الستس األهاهيخ وهوف تسون تعتبتاس أهتضا الستتس األهاهتيخ و تدماهتا ةائمتاص مصتد اص
لتمواهر عتل الوف ميزانيخ البتدان الناميخ املضرمدع عتل الستس األهاهيخ بيد أنه اسن ةا ع
طذل املواهر عن هريق ا ةخا ا ورياهت وطها قوي لتسياهخ املاليتخ أن متد متن واتم ا
الستبيخ النابضخ من الر و اس آلة املواتيخ عتل األهوا الستضيخ الدوليخ

هاء -السندات املرلمطة أبسعار السلع األساسية
 -29اام الضديد من البتدان الناميخ املضرمدع عتل الستس األهاهيخ اميتاس ابتةع متن التديون
اخلا جي تتخ يف خ ت ت ل ف تتتع ازةطت تتا أه تتضا الست تتتس األهاه تتيخ يف الضعت تتد األول م تتن العت تترن الواوت تتد
والضلرين ويف أععا،ا وتلسل طذل التديون مصتد اص ابتةاص لتو تر عتتل وسومتاس البتتدان الناميتخ
املضرمدع عتل الستس األهاهيخ ومن ل بصفخ خا خ أنه عندما تضرمد امليزانياس ط وتد ابتة
عتل عائداس الستس األهاهيخ ،يسمن اخل ر يف أن يرستبا طبتور أهتضا طتذل الستتس يف ا تفتا
الضتاخ النستتت ملتتدفوعاس خدمتتخ التتديون ،ومتتن ا تعتتتص احليتتز السياهتتا املرتتاح لتحسومتتخ فعتتد
اخنفات ،عتل هبيل املثال ،وصخ خدمخ الديون متن التدخل العتومت ا وتا  ،يف املروهتا ،يف
البتدان الناميخ األفريعيخ املضرمدع عتتل الستتس األهاهتيخ يف الفتتع متا بتت عتامت  2000و2010
__________

()20

McKechnie A, 2013, Managing Natural Resource Revenues: The Timor-Leste Petroleum Fund.
Overseas Development Institute, London

12

GE.19-01660

TD/B/C.I/MEM.2/46

ولسننتتا وتتتت ترتفتتس اتتل هتتنخ منتتذ لت احلتتت (اللتتسل  )4ومتتن هتتبل احلتتد متتن طتتذل املوتتاهر
اهروداإ أةواس الدين املرتب خ إهضا الستس األهاهيخ
اللسل 4
خد ااة الااديونا ا الملاادان النا يااة األملريبيااة املعتماادة علااى الساالع األساسااية ورسااعار الساالع
األساسية
مؤرر األونسراة ألهضا الستس األهاهيخ
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مؤرر األونسراة ألهضا الستس األهاهيخ

املصد  :قاعدع بياانس مؤرراس الرنميخ الضامليخ ،فيما يرضتق ببيتاانس خدمتخ التدين؛ وقاعتدع بيتاانس طوصتاخاس
األونسراة فيما يرضتق مبؤرر أهضا الستس األهاهيخ
* احصخ من الدخل العومت ا وا
م والخ :املروهتتا البستتيا لنستتبخ خدمتتخ التتدين ط التتدخل العتتومت ا وتتا يف  36بتتتداص أفريعيتتا تتاوزس فينتتا
وص ت تتخ الس ت تتتس األهاه ت تتيخ األولي ت تتخ يف سم ت تتو الص ت تتاة اس نس ت تتبخ  60يف املائ ت تتخ يف املروه ت تتا خ ت ت ت ل
الفتع  ،2016-2000وتوجد عننا بياانس يف قاعدع بياانس مؤرراس الرنميخ الضامليخ

 -30ومتتن الناويتتخ املفاطيميتتخ ،تعتتس الستتنداس املرتب تتخ إهتتضا الستتتس األهاهتتيخ تتمن الفوتتخ
األوهتتس ألةواس التتديون امللتتروهخ حلالتتخ ا قرصتتاةيخ لتدولتتخ وتسمتتن الفستترع الرئيستتيخ ألةواس
الديون امللروهخ حلالخ ا قرصاةيخ لتدولخ يف طقامخ تخ بت الرزامتاس التديون وقتد ع املتدين عتتل
الستتداة ومتتن ا ،ترتستتز أةواس التتديون امللتتروهخ حلالتتخ ا قرصتتاةيخ لتدولتتخ عتتتل مرريتتة يرضتتتق
بعتتد ع البتتتد عتتتل تستتديد التتديون ،مثتتل الراتتوم ،أو النتتات ا تتتت ا وتتا  ،أو يف والتتخ البتتتدان
الناميخ املضرمدع عتل الستس األهاهتيخ ،أهتضا الستتس األهاهتيخ وطستذا ،ترتين الستنداس املرتب تخ
إهتتضا الستتتس األهاهتتيخ ترييتتة متتدفوعاس ةيتتون بتتتد متتا متتس تريتتة مستتروى أهتتضا أطتتم هتتتضنا
اقتوت خصائص تصتميم رتفتخ ،مثتل بتا فوائتد العواهتم أو األقستار
األهاهيخ املصد ع وقد ُ
()21
الرئيستتيخ أو جتتداول الرستتديد إهتتضا الستتتس األهاهتتيخ وان قتاص متتن لت  ،استتن أن تضمتتل
الس تتنداس املرتب تتخ إه تتضا الس تتتس األهاه تتيخ بو تتفنا اثلي تتخ لتر تتأمت ا زئ تتت تتد خ تتر الرض تترم
لاائعخ الديون أو و الرضثر بسبا اخنفا اس أهضا الستس األهاهتيخ واسننتا أياتاص أن تضتزز
__________

()21

International Monetary Fund, 2017, Staff Notes for the G[roup of] 20: State-Contingent Debt
Instruments for Sovereigns, February
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قد ع احلسومخ عتل تنفيذ هياهاس ماليخ ملواجنخ الرعتباس الدو يخ عن هريق احلد من احلاجخ ط
طجراخ لفيااس يف ا نفا لتوفاخ لرزاماس الديون يف فتاس اخنفام أهضا الستس األهاهيخ
 -31ويف وتتت أن طنتتاً أمثتتتخ اثتتةع عتتتل اللتترااس اخلا تتخ يف ق تتا الستتتس األهاهتتيخ التتد
أ تد س هتنداس مرتب تتخ إهتضا الستتتس األهاهتيخ( ،)22تتاتتأ وسومتاس البتتتدان املصتد ع هلتذل
الستس بسثرع ط اهروداإ طذل األةواس املاليخ ومن األمثتخ عتل ل املسسي الد اانت أول
بت تتد ُع تترف إن تته أ تتد ه تتنداس مرتب تتخ إه تتضا ال تتنفا خت ت ل الف تتتع  1980-1977وا تتان
ما ُعرف ب يالستنداس النف يتخي وهتيتخ متس ،تا احلسومتخ األمتوال متن أجتل ت توير تناعخ التنفا
بفوائتتد امسيتتخ منوفاتتخ جتتداص نستتبياص( )23وتتعتتل وتتامتو الستتنداس النف يتتخ مبتريتاص عنتتد ا هتترحعا
هرناة ط هضر تصدير النفا ومثتخ اتفتا طقترام أاثتر تضعيتداص مترتبا لستتس األهاهتيخ ُععتد
بت رراخ التنفا والريتاز هتوانهراً التد تسنتا وسومتخ ا زائتر وسموعتخ متن املصتا ف الدوليتخ يف
عتتاإ  1989وتاتتمن العتترم البالريتتخ قيمرتته  100متيتتون ةو مويتتل خيتتا اس الل تراخ املرضتعتتخ
لتنفا متن رتراخ هتوانهراً ط املصترف التتدائن الرائتد ،التذي مستن لستوانهراً قتتام بستتضر
()24
فائدع امست منوفا نسبياص
 -32وتوج تتد ع تتدع أه تتباب حمرمت ت تخ ل تتنعص ت تتو ه تتو الس تتنداس املرتب تتخ إه تتضا الس تتتس
األهاهتتيخ فضتتتل هتتبيل املثتتال ،نالتراص لضتتدإ وجتتوة هتتو عاليتتخ الستتيولخ لتستتنداس املرتب تتخ إهتتضا
الستتتس األهاهتتيخ ،فعتتد يروتتوف املستترثمرون متتن ر تراخ طتتذل األةواس أو ي تبتتون ب تزايةع ع ت واس
املوتاهر ا طن وسومتتاس البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتس األهاهتتيخ قتتد تستتون مرووفتتخ متتن
ة الفضتتل الضسستتت السياهتتت ا رمتتل بستتبا ا تفتتا متتدفوعاس التتديون يف أوقتتاس ا تفتتا أهتتضا
الستتتس األهاهتتيخ وقتتد يرضتتت تعيتتيم طتتذل الرستتاليف احلعيعيتتخ واملرصتتو ع يف معابتتل الفوائتتد ا رمتتتخ
لتستتنداس املرتب تتخ إهتتضا الس تتتس األهاهتتيخ يف هتتيا طةا ع املو تتاهر الستتياةيخ والسياهتتخ املالي تتخ
ملواجنخ الرعتباس الدو يخ يف ا قرصاةاس املضرمتدع عتتل الستتس األهاهتيخ ويف توخ اتاح أةواس
التتديون األختترى امللتتروهخ حلالتتخ ا قرصتتاةيخ لتدولتتخ ،وخبا تتخ الستتنداس املرتب تتخ لراتتوم التتد
تل ت تتسل ه ت تتوقاص عاملي ت تتخ قيمرن ت تتا  3تريتي ت تتوانس ةو وال ت تتد أ ت تتد طا ع ت تتدة م ت تتن البت ت تتدان النامي ت تتخ
وا قرصاةاس الناروخ ،يلمل الربازيل ،وبةو ،واتيتند ،وجنتوب أفريعيتا ،ورتيتت ،واولومبيتا ،يبتدو
من الوجاطخ مبسان طجراخ تعييم مرتأن لتستنداس املرتب تخ إهتضا الستتس األهاهتيخ بو تفنا أةواس
طةا يخ حلسوماس البتدان الناميخ املضرمدع عتل الستس األهاهيخ

واو -التأ ني البائم على املؤشرات ضد لبلمات الطبس ن رجغ املزارعني
 -33ملواابخ الصدماس املرضتعخ ل ع الد لاس لترأمت ،اثةاص ما يتاأ املزا عون لن ا
من ا هتاتياياس الد ترسم نضداإ السفاخع واملسببخ لتملاال من املنالو ا منائت ،والد اسن
أن تتتتتا عتينتتا اث هتتتبيخ هويتتتخ املتتدى ففتتت والتتخ فلتتل حمصتتول متتا بستتبا ا فتتاف ،عتتتل
__________

( )22انالتر عتتل هتبيل املثتال

Privolos T and Duncan R, eds., 1991, Commodity Risk Management and

Finance, World Bank, Washington, D.C

()23

Attah-Mensah J, 2004, Commodity-linked bonds: A potential means for less-developed countries
to raise foreign capital. Working Paper 2004-20, Bank of Canada

()24
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هبيل املثال ،قد يُا ر املزا عون ط بيس أ ول طنراجيخ مثل املاريخ أو األ م الز اعيخ ،لتا يعتتل
فرجمل وصوهلم عتل الدخل عتل املدى البضيد وع وع عتل ل  ،قد يُتدفس مبتزا أو إهترع متن
امل تزا عت ط الفعتتر ط ا اتتان ةختتل األهتترع املضيلتتيخ قبتتل الصتتدمخ قريب تاص متتن عربتتخ الفعتتر وترمثتتل
ا هتتاتياياس األختترى آلتتة املواتيتتخ ملواجنتتخ الصتتدماس يف احلتتد متتن ا نفتتا يف احملتتا س البالريتتخ
األدي ت تتخ ،مث ت تتل الرضت ت تتيم والص ت تتحخ ،أو خف ت تتا ا ه ت تترن ً الري ت تتذائت و ط ت تتذل ا هت ت تراا س
لتصتتدماس ر هتتتبيخ عتتتل منتتو األهفتتال و تتحرنم ومصتتيتنم الضتمتتت ،لتتا يتؤملر عتتتل ا نراجيتتخ
وطمسانيخ معيق الضائداس عتل املدى البضيد ووت يف والتخ عتدإ وقتو تدمخ ،استن أن يتؤةي
عدإ الرأمت د املواهر ط فعدان لتتدخل بستبا وتم املتزا عت عتتل التا قترا اس اهترثما يخ
وخيتتا اس لتمحا تتيل ةون املستتروى األمثتتل وطستتذا ،توجتتد فوائتتد حمرمتتتخ عديتتدع استتن احلصتتول
عتينا من اهرحداة منرااس مينيخ مناهبخ
 -34وانضداإ افاخع السو  ،متن قبيتل نعتص ت توير الع تا املتا وا تفتا تستاليف املضتام س
والعيوة ا ع ميخ ،يضرقل اهرحداة املنرااس الرأمينيتخ املناهتبخ لرري يتخ املوتاهر املرضتعتخ ل عت
من أجل املزا عت يف البتدان الناميتخ فمو تاس الرتأمت الرعتيديتخ العائمتخ عتتل الرضتويا ،عتتل
هبيل املثال ،تر تا الرحعق من األ را عتل املستروى الفترةي واستن أن تستون تستاليف طتذل
املسألخ طالخ ،و هيما يف السياقاس الريفيخ وعندما يستون عتدة ابتة متن املتزا عت قتد تاتر وا
ولترريتتتا عتتتل طتتذل الضعبتتاس ،بتتدأ الضمتتل مبو تتاس الرتتأمت العتتائم عتتتل املؤرتراس تتد تعتبتتاس
ال عت متتن أجتتل املتزا عت اعربتتا اص متتن أوائتتل الضعتتد األول متتن العتترن الواوتتد والضلترين يف الضديتتد
متن البتتتدان الناميتخ ،ومشتتل لت طمليوبيتتا ،وبتتنري ةي  ،واتيتنتد ،وونو يتتخ تنزانيتا املرحتتدع ،و وانتتدا،
والسنريال ،وفييت انإ ،واينيا ،واملسسي  ،وم وي ،ونيسا اآلوا ،واهلند
تاس الرتأمت العتائم عتتل املؤرتراس تد تعتبتاس ال عت عتاةع لرلتا ً بتتت
وتضتد
َ -35
الع تتاعت الضتتاإ واخلتتاجمل ،وبتتدعم متتن املتتا ت يف اثتتة متتن األويتتان ويتتدعم البنت التتدو  ،عتتتل
هتتبيل املثتتال ،تصتتميم طتتذل املو تتاس وتنفيتتذطا متتن خ ت ل ب ترانم مرفتتق الرتتأمت الضتتاملت العتتائم
عت تتل املؤر تراس( )25وتس تترند ط تتذل احلت تتول الرأميني تتخ ط مؤر تراس ترضت تتق ل ع ت  ،مث تتل ط تتول
األم ا أو ة جخ احلترا ع ،وتصترف مبتالل ماليتخ لتمتزا عت املتؤمن عتتينم ط وتدة تاوز ملستروى
أةىن لتمؤرر
 -36ومن مزااي الرأمت العائم عتل املؤرراس يف معابل الرأمت العائم عتل الرضويا عتدإ ترو ع
طجتراخ معتتق مستتتف عتتتل مستتروى ف تراةى املتزا يف والتتخ املو تتا األول والضامتتل الرئيستتت جيتتاة
متت قتائم عتتل املؤرتراس يرستتم لسفتاخع طتو أنته ينبريتت أن يستتون املؤرتر قتاب ص لتعيتاف وأن يستتون
مرص ت ص اتصتتا ص ومليع تاص خلستتائر الز اعيتتخ التتد تتحتتق مل تزا عت املتتؤمن عتتتينم ولتتي الوفتتاخ ،تتذين
املضيتا ين ّ ،تت يف الواقتس الضمتتتت ،ومبتا أنته يوجتتد أي مؤرتر مرضتتق أل تتاة ا ويتخ يرصتل اتصتتا ص
تاس الرتأمت العتائم عتتل املؤرتراس تتتً بضتا
اتماص خلسائر عتل مستروى فتراةى املتزا  ،فتون
املو تتاهر املربعي تتخ ةون م تتت وم تتن ا ،يسم تتن الرح تتدي يف تص تتميم الر تتأمت ب ريع تتخ تعت تتل تتاهر
األهاف املربعيخ ط احلد األةىن ،مس احلفاظ عتل تساليف املضام س عند أةىن مسروى لسن
__________

( )25انالر:
GE.19-01660
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 -37وقتتد بينتتت الراربتتخ متتس الرتتأمت العتتائم عتتتل املؤرتراس تتد تتاهر ال عت وت ا ن أن
ط تتذل املو تتاس ت ت تؤملر عت تتل م تتا يرو تتذل املزا ع تتون آل تتة امل تتؤمن عت تتينم يف الس تتابق م تتن ق ت ترا اس
وما يعدمون عتيه متن ُ تاهرع فيمتا يرضتتق نرتا ( )26فتو جانتا مستاعدع املتزا عت عتتل طةا ع
املوتاهر املرضتعتخ ل عت  ،استن أياتاص أن تولتد طتذل املو تاس فوائتد نويتخ متن ويتم تستنيل
()27
احلصول عتل ا ئرمان ،مبا أن الرأمت بد من خ ر الرضثر
 -38بيتتد أنتته يوجتتد أيا تاص الضديتتد متتن العاتتااي الرلتترييتيخ التتد ت فتتو عتتتل الس ت ن وأدنتتا أن
اخنفام ا هرضمال بد من ملة احلتول العائمتخ عتتل املؤرتراس( )28وقتد جترى الرضترف عتتل عتدع
أهباب خنفتام اهترضمال الرتأمت تد تاهر ال عت بتت املتزا عت( )29وتراتمن طتذل األهتباب
تتاهر األه تتاف ،والعي تتوة عت تتل ا ئرم تتان ،وع تتدإ وج تتوة طه تتا تناليم تتت ،وا فرع تتا ط املضتوم تتاس
وةفس أيااص إن أ تحاب احليتازاس الصتريةع يواجنتون تضو س يف ةفتس
والعد اس الرناليميخ والثعخ ُ
أقسار الرأمت ويرضت أن يرصدى تصميم منراتاس الرتأمت العتائم عتتل املؤرتراس هلتذل الرحتدايس
و تسون مرد جخ ومسردامخ ،أي سديخ ا ايص بضد اوز مروتخ ريبيخ
 -39واستتن أن ياتتيف تريتتة املنتتا يف املستترعبل املزيتتد متتن املوتتاهر املرضتعتتخ ل ع ت  ،ومتتن
ويسنل الو ول طلينا ةا ع املواهر من أجل افالخ
رأن ل أن يضزز احلاجخ ط أةواس فضالخ ُ
هبل الضي الريفيخ ،و مان األمن الريذائت ،ومسافحخ الفعر

اثنيا -وجز واعتمارات تعلبة ابلسياسات
 -40طن أهتوا الستتتس األهاهتتيخ مرعتبتتخ ومتتن ا فنتتت تلتتسل مصتتد اص لتو تتر وانضتتداإ اليعتتت
ألولو الذين يضرمدون عتينا ويف طذا الصدة ،تؤملر املواهر النابضخ متن ق تا الستتس األهاهتيخ
عتل ويس ا ناس الفاعتخ يف طذا الع ا ويلمل ل وسوماس البتدان الناميخ املضرمدع عتتل
الس تتتس األ هاه تتيخ ،واملص تتد ين ،والرا تتا  ،ومنرا تتت الس تتتس األهاه تتيخ ،مث تتل أ تتحاب احلي تتازاس
الصريةع ،لن اسننم ويضاص ا هرفاةع من ا ةا ع الفضالخ لتمواهر
 -41وترباين هبيضخ املواهر الد ترضرم هلتا احلسومتاس و رتتف ا نتاس الفاعتتخ متن الع تا
اخلت تتاجمل امت تتا يربت تتاين ن اقنت تتا واث طت تتا ا رمتت تتخ ولت تتذا ،است تتن توقت تتس اخت تتر ف اخليت تتا اس املثتت تتل
__________
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ل تتاةواس وا هت تتاتياياس املرضتع تتخ إبةا ع املو تتاهر خ تتر ف ا ن تتاس تتاوبخ املص تتتحخ وع تترب
رتف طذل ا ناس
 -42و لنس تتبخ حلسوم تتاس البت تتدان النامي تتخ املضرم تتدع عت تتل الس تتتس األهاه تتيخ ،اس تتن أن تس تتون
تتاهر تعتتتا األهتتضا حمتتدةاص ئيستتياص لستتل متتن التتدخل (امليزانيتتخ) وا نفتتا (متتدفوعاس التتديون)
و لرا  ،فعد تسرفيد احلسوماس من الرحتيل املرتأين لرضر تنا ملوتاهر تعتتا األهتضا ومتن تعيتيم
األةواس املراوخ لتروفيف من املواهر ويلمل لت عتتل هتبيل املثتال األةواس املاليتخ لترحتور
من الرحرااس آلة املواتيخ ألهضا أطم الستس األهاهيخ املصد ع وينبريت ا رتا ع يف طتذا الستيا
ط أن الري تترم الرئيس تتت م تتن طةا ع املو تتاهر ط تتو احل تتد م تتن املو تتاهر املا تتا بخ بل تتأن ت تتو اس
األهتتضا املواتيتتخ ا رمتتتخ و ملثتتل ،استتن اعربتتا ط توام األمتتان املتتا مبثابتتخ متتت تتد الا توائق
املاليتتخ اللتتديدع يف والتتخ اخنفتتام أهتتضا الستتتس األهاهتتيخ وعت وع عتتتل لت  ،استتن لتستتنداس
املرتب تتخ إهتتضا الستتتس األهاهتتيخ أن تستتاعد احلسومتتاس عتتتل احلفتتاظ عتتتل ت توازن بتتت الرزامتتاس
خدمخ الديون والعد ع عتل السداة
 -43واستن أن تستتاعد البو تاس الستتتضيخ ا تيتخ ن اقتاص عرياتاص متتن ا نتاس تتاوبخ املصتتتحخ،
متتن بيننتتا أ تتحاب احليتتازاس الصتتريةع ،والراتتا  ،واملستترو ةون ،عتتتل طةا ع املوتتاهر املرضتعتتخ لستتتس
األهاهتتيخ وقتتد ترآلتتا البتتتدان الناميتتخ املضرمتتدع عتتتل الستتتس األهاهتتيخ يف ة اهتتخ األمثتتتخ الناجحتتخ
لتبو اس الستضيخ يف الضا النامت وتعييم الضنا ر الد اسن أن تستون مفيتدع يف الستيا التداختت
واستتن أن يراتتمن طتتذا الرعيتتيم متتتي ص لتاتتدوى والرستتاليف والفوائتتد الناوتتخ عتتن رتتتف أرتتسال
البو اس الستضيخ وا ها الرناليمت والعانوين ال زإ ،فا ص عن املر تباس من البىن الرحريخ
 -44وتضد الصدماس املرضتعخ ل ع واملنا من بت املواهر الرئيسيخ الد هتتدة هتبل عتي
املتزا عت يف البتتدان الناميتخ فسثتةاص متا ي بتق املزا عتون املضر تون ملوتاهر آلتة مري تاع لرتأمت متن
أهتتاليا طةا ع املو تتاهر م تتا ب تتد متتن عائ تتداهتم ا رمت تتخ ،ويتاو تتون يف والتتخ وق تتو تتدمخ م تتا ط
اه ت تتاتياياس تسي ت تتف تتت ت تتا عتين ت تتا اث ه ت تتتبيخ يف أ ت تتوهلم و ف ت تتاطنم وةختن ت تتم يف املس ت تترعبل
ولتحسومتتاس أن تعتتيم طمسانيتتخ ت بيتتق وتتتول الرتتأمت العتتائم عتتتل املؤر تراس وآلةطتتا متتن الوهتتائل
السفيت تتخ حبماي تتخ أ تتحاب احلي تتازاس الص تتريةع م تتن الص تتدماس املرضتع تتخ ل عت ت واملن تتا وتثب تتت
الراتتا ب العائمتتخ يف طتتذا اللتتأن أن متتن األديتتخ مبستتان تصتتميم وتتتول الرتتأمت وفعتاص ورياجتتاس
املسرودمت املسرندفت وأولوايهتم ،ماانص لتفضاليخ والعبول وا هرضمال
تافخ ط تضزيتتز طةا ع
 -45وأختةاص ،فضتتل املستتروى ا قرصتاةي الستتتت ،جيتا م والتخ أنتته
املوتتاهر ،يتزال احلتتد متتن ا عرمتتاة عتتتل الستتتس األهاهتتيخ عتتن هريتتق تنويتتس ا نرتتا والصتتاة اس
ومصتاة التدخل أقصتتر هريتق لتزايةع الرسيتف ا قرصتاةي الستتتت والروفيتف متتن املوتاهر املرضتعتتخ
ألهتوا الستتتضيخ الدوليتتخ و ملثتتل ،فتتون مسافحتتخ الفعتتر وزايةع متتداخيل أاثتتر الفوتتاس تتضفاص يف
احملرمتتس ،لتتياص متتس أطتتداف الرنميتتخ املستتردامخ ،تسرستتيان أديتتخ وامستتخ لرضزيتتز الرسيتتف ا قرصتتاةي
وا جرماعت عتل الصضيد ا قرصاةي ا زئت
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