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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الثالثة والستون

 2016األول/ديسمرب كانون   9-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 تطور النظام التجاري الدولي واتجاهاته من منظور إنمائي

سالسل األنشطة المولِّدة للقيمة فيما يخص  السصلا الاراةيصةث ر صار ت   صا   
 الحالة المتعلقة بالكا او  -األسواق ةلى الماارةين والبلدان المنتجة 

 نة األونكتادأما اأةدته مذ  ة  

 تنفيذي موجز  
تتنااول ذاذا املاذكمس مساتلك تمكألاز األوااواع وتوييا  الايماك صيماا ملال ة ا ا  امل اا  ك  

يف والول األنشاةك املولادس ل ايماك ع اص ال اليد اللاامل  صيماا عاا السا   الزباعياك  وتب ا  
املكاناك العاليفك املذكمس ع ص وجه الت ديد ذيك يك  ناعك الكاكاو، اليت يساتمم صيااا تااوي  

ل مااازابعل املشاااتتل يوي ا ياااايايف ال اااألنس يف والوااال األنشاااةك املولااادس ل ايماااك ع اااص  ة اااالا 
، مباان صاايا  جيااداا اا ال االيد اللااامل  ع ااص ةياادي ة اا ا  امل اا  ك ا ااامين املنااد ل اناادماج

جتاااااب منتاااااايف الكاكاااااو والشااااكوملتك وملاااااوو ذااااذا املنتاااااايف وم اااانلوذا  وذااااذا ا يك يااااك، 
الساااةدس يف مل اا  والواال األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الساا   الزباعيااك يف  ياا  ة ااا  

يذكم ل مزابعل لزيادس عاةداهت  ملأليك تألةيك تكاليف اإلنتاج ومتكينا  من  اللامل، مل تتيح  املا 
التمت  هبامش من ةجل مليشك ملةااك، وذاو ماا قاد يااوبل قامل ياك اواتمماب مؤوساايف األعماال 

زباعيك ما مل تتخذ إجما ايف متعاصمس مللاوك الوض   وتسا   ذاذا املاذكمس العاو  ع اص مللا  ال
اخليابايف ع ص  ليد السياوايف لدع   ألاب ة ا ا  امل ا  ك يف والوال األنشاةك املولادس 
ل ايماااك ع اااص ال اااليد اللاااامل  صيماااا عاااا السااا   الزباعياااك، مل وااايما املزابعاااون، ملواجااااك يياااادس 

    قةاعايف ذذا السالول الرتكألز يف  ي
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 مقدمة -أولا  
ااز يف  ياا  املمالاال ع ااص  ااول والواال األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الساا    -1 الرتكأل

ة ابح موضاوا السااعك يف السانوايف  -مبا يف يلك الرتكألز األصاا  واملنادماج اللماودي  - الزباعيك
صثمك عدد حمدود من الشمكايف الكارب  تات ك  يف جاز  كبان مان األواواع، ملاد اا مان   (1)األانس

ع ااص واابيل املثااال،   2002املجتاااب ملاملنتاااايف الزباعيااك إت ملاوتاااا ومليلاااا ملالتازةااك  صفاا  عااا  
مان جتاابس املااوي اللاملياك ومتسااك رامكتان ةاميااان اا يف املاةاك تاميباا 50كانات رامكتان تت كمااان يف 

يف املاةاك مان نشااع ملاواك  45، قُادرب ةن 2008ويف عاا    (2)بملااا جتاابس ا باو  اللاملياكملثالثك ة
يف املاةاك  80ال اناعك وةن  االُُب ع اص ال اليد اللاامل  كانات تااو  ملاه ةبملا  رامكايف كارب  يف ذاذ

، قُاادرب ةن ةبملاا  2012ويف عااا    (3)ماان ةوااواع الشاااي كاناات تاات ك  صياااا ثااال  راامكايف صااا 
ويف الفاااارتس   (4)يف املاةااااك ماااان جتااااابس ا بااااو  اللامليااااك 90 و نيااااك كاناااات تاااات ك  يف راااامكايف عاااارب

نفساا، اررتيف اواايف الفاع ك األبمل  الماةدس يف ةوواع الكاكاو يف كال مان ناناا وكاويف ديفاواب 
   (5)ونيانيا ةكثم من ن ف منتوج لبو  الكاكاو يف ذذا الب دان

ااز يف والواال األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الساا   والساابا املنةااا  وبا  ة اااع  -2 الرتكأل
الزباعيااااك ذااااو ذاااادت الشاااامكايف املتمثاااال يف لاياااا  وصاااامايف ا ااااا ، يف  اااال تزايااااد عوملااااك السالواااال 
الألذاةياااك  و كااان  يك ياااك الساااوع الناجتاااك عااان يلاااك ةن تسااااذ  ملفلالياااك يف لايااا  قااادب ةصعااال مااان 

لالياااك والوااال األنشاااةك املولاادس ل ايماااك ع اااص ال اااليد خت اايا املاااوابد، ويف الوقااات نفساااه لساال ص
اللاااامل  صيماااا عاااا املنتااااايف الزباعياااك، مااا  ماااا يرتتاااا ع اااص يلاااك مااان منااااص  تلااا   يااا  ة ااا ا  
اااز منااااا ا اجاااك  امل ااا  ك ع اااص  اااول والوااال األنشاااةك املولااادس ل ايماااك  وماااك ةوااابا  ةاااام  ل رتكأل

اليت ية باا الزملاةن، وابتفااا تكااليف املواتثماب  ملالنسبك ل شمكايف ملمابوك بقاملك  ابمك ع ص النوعيك
يف النشاع التاابي الزباع  ويف مادمتاا التكاليف اليت مل  كن اورتدادذا وتكااليف التساوي  الايت 
اااز  كااان ةيعااا اا لااد مااان الواصااادين اوااادد ةو تااادص  ملالشااامكايف ال ااألنس ااااابج األواااواع  وة ااااع الرتكب

اااز يف اا تفساانذا جزةيااا ممل اااك والااادس مااان و سااا ك األنشاااةك املولااادس ل ايماااك )ممل اااك امللاواااك ملاااتن الرتكأل

__________ 

  األنشاااةك املولااادس ل ايماااكاملا اااود ملاااالرتكألز األصاااا  ذاااو ذيمناااك ملعااالك رااامكايف ع اااص قةااااا ملليناااه يف و سااا ك  (1)
املندماج اللمودي ةو الرتكألز )يستخد  امل ة  ان ملنفس امللىن( صيلين ةن الشامكك نفسااا ةو عادد حمادود  ةما

  األنشةك املولدس ل ايمكمن الشمكايف يايمن ع ص ةكثم من قةاا والد يف و س ك 
(2) South Centre and ActionAid, 2008, Commodity Dependence and Development – Suggestions to 

Tackle the Commodities Problems (Geneva)  
  )وارنةن، اللا مك( : الزباعك من ةجل التنميك2008 تاميم التنميك يف اللامل للا ، 2007البنك الدويل،  (3)
(4) S Murphy, D Burch and J Clapp, 2012, Cereal secrets – the world’s largest grain traders and global 

agriculture, Oxfam Research Reports  
(5) Ecobank, 2012, Structure and competition in West Africa’s cocoa trade تشامين  21، عامل قُادب  يف

)ةمكااان امل اااالا ع ياااه  http://www.ecobank.com/rc_presentations.aspxالثااااو/نوصمرب، متااااا ع اااص املوقااا  
 ( 2016لزيمان/يونيه  27 يف
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( قد حيد  نفس األثم يف املمالل األام  )مثل الت اني  ةو املجتااب(  ويسامح يلاك ملثلادا  مثالا 
    (6)تواين يف الادبس ع ص املساومك ع ص  ول والول األنشةك املولدس ل ايمك

ولادس ل ايماك ع اص ال اليد اللاامل  صيماا عاا ع ص ةنه، ملينما تشاد والول األنشةك امل -3
اللن م األواس لإلنتااج الزباعا  الألاذاة  يف اللاامل  -، ي ل املزابعون متزايداا  الس   الزباعيك تمكيزاا 

مشتتل ومن مث نان قاادبين ع اص سابواك  -ملتوما، الذين يلم ون ع ص مستو  األنشةك ال ألنس 
ل ةقويا  ل ألايك  وذاذا الوضا  يثان مشااكل ملشاتن لالاك و ةك تلويعيك يف مااملل مشرتين وملاو

اناااادماج مثاااال ذااااذا الشاااامكايف يف والواااال األنشااااةك املولاااادس ل ايمااااك يف الوقاااات الااااذي ياديف صيااااه 
إلراكاليك، اا إ اللايف الت ميم التاابي من تلمضاا لألوواع  وتمكألز األواواع قاد ي ابح م ادب 

ل ايمااك   سبيااك ع ااص  ااول والواال األنشااةك املولاادمل واايما إيا ةد  إت تلزيااز املجتاذااايف امللتكا
صمثل ذذا الس وك يزيد من قدبس املتلام ل الكباب ع ص املساومك ع ص لسا  املتلام ل ال ألاب، 
مباان صاايا  املزابعااون ة اا ا  ا يااايايف ال ااألنس والشاامكايف ال ااألنس  ومثاال ذااذا ا يك ااك السااوقيك 

ألاب، وكذلك ل ك الايمك املعاصك املت  ل ع يااا يف متيل إت تا يا ةبملاا ذؤمل  املتلام ل ال 
الب اادان املنتاااك  صااالرتكألز يف والواال األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الامااح واألبي والسااكم 
ع ص وابيل املثاال ةد  إت تلزياز الااوس الساوقيك ل شامكايف التاابياك الدولياك، وذاو ماا وااذ  ملادوبا 

   (7)وحم ياا اا ا املنتاايف عاملييف ييادس تووي  ا وس ملل ةولاب ذذ
تاربي قعاايا الرتكألاز يف قةااا اا ماؤام  (8)وتستند ذذا املذكمس إت دباوك ل ي يك ةجماذاا األونكتااد -4

اااز األصاااا  واملنااادماج اللماااودي يف  اااناعك الكاكااااو وتنااااقش  ثاب اااا  الكاكااااو  وتب ااا  مساااتليت الرتكأل
األنشاةك املولادس ل ايماك ع اص ال اليد اللاامل  صيماا احملتم ك ع ص ة ا ا  امل ا  ك ع اص  اول و سا ك 

عاااا الكاكااااو  ويب ااا  الف ااال الثااااو ا يك اااك ا الياااك  اااذا ال اااناعك، وحي ااال الف ااال الثالااا  األثااام 
احملتمل  ذا ا يك ك ع ص خمت ف ة  ا  امل   ك، صيماا يتنااول الف ال الماملا  مللا  التو ايايف ع اص 

 ك، ةما الف ل اخلامس صيلمل النتاةج املستخ  ك إت املناقشاا  ليد السياوايف اوتناد

 صناةة الكا او العالميةث هيكلة السوق والت  ُّا - انياا  
تتكااون و ساا ك األنشاااةك املولاادس ل ايمااك ع اااص ال االيد اللااامل  صيماااا عااا الكاكاااو )الااايت  -5

ا الكاكاااو ملاواا  و ساا ك األنشااةك املولاادس ل ايمااك ع ااص ال االيد اللااامل  صيمااا عاااا يشاااب إلياااا ةيعاا
والشكوملتك( من مخسك قةاعايف كرب  وذ : اإلنتاج؛ التزويد والتسوي ؛ امللاوك؛ الت ني  والتوييا ؛ 

 ةدناا حملك عامك مبسبةك  ذا الس س ك  1البي  ملالتازةك ل مستا كل النااةيل  ويادب  الشكل 
__________ 

(6) J Humphrey and O Memedovic, 2006, Global Value Chains in the Agrifood Sector  صييناا، من ماك(
 األم  املت دس ل تنميك ال ناعيك( 

  2007البنك الدويل،  (7)
 Cocoa Industry: Integrating Small Farmers into the Global Value Chain، 2016األونكتاااد،  (8)

 وجنيف، مةبوعايف األم  املت دس( )نيويوبك 
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  1الشكل 
عصالمي فيمصا يخص  الكا صاو لمحة ةامة ةن سلسلة األنشطة المولدة للقيمة ةلى الصعيد ال

 من الماارةين إلى المستهلكين 

 
الرتكألاز األصااا  واملنادماج اللماودي يف  يا  قةاعاايف و ساا ك و كان مالل اك عم ياايف  -6

، كماااا ذاااو ُمبااالب يف ذاااذا الف ااال  وا يك اااك األنشاااةك املولااادس ل ايماااك صيماااا عاااا الكاكااااو تاميبااااا 
السااوقيك يف  ااناعك الكاكاااو اللامليااك ذاا  نتاااج عاادد ماان عم يااايف اناادماج ورااما  الشاامكايف، وياامد 

  1تف يل مللعاا يف اإل اب 
  1اإل اب 

 2010في صناةة الكا او منذ  صفقات مختارة لكب ى ةمليات اندماج وش اء الش  ات

ومامذااا يف الومليااايف املت اادس األمميكيااك )الاايت  Kraft،  ااابيف راامكك كماصاات لألنذيااك 2010يف  
، وذاا  راامكك دوليااك Cadbury( تاات ك  يف راامكك Mondelez Internationalتساامص  2012ة ااب ت يف 

 ل   ويايف والسكميايف مامذا يف املم كك املت دس لربيةانيا الل مص و يملندا الشماليك 
لألنذياك، وذا   Dongguan Hsu Fu Chiالسويساميك رامكك  Nestlé، ارارتيف رامكك نيسا   2011ويف  

 يف ال ل   مت صاعل يف ووع ا  ويايف والسكميايف يف ال ل، وملالتايل تلزي لعوب رمكك نيس  
السويسميك ةعما ا ملشما  داةمس املكوبنايف الكاكاويك  Barry Callebaut، ووبلت رمكك 2013ويف  

اا لألنذيااك الساانألاصوبيك، صت ااب ت ملااذلك الةاامت الفاعاال األكاارب واألكثاام اناادماج Petraالتامللااك لشاامكك 
 ع ص  ول و س ك األنشةك املولدس ل ايمك صيما عا الكاكاو اا عمودي
، وذااااا  رااااامكك عاملياااااك لتااااااابس Ecom Agroindustrial، ارااااارتيف الشااااامكك السويساااااميك 2014يف و  

األواويك م  الرتكيز ع ص و   الُُب والاةن والكاكاو، قس  التاابس يف الس   األواويك  وملاوك الس  
ذاااذا يف يف املم كاااك املت ااادس  وواصاااات املفوضاايك األوبوملياااك ع اااص عم ياااك الشاااما   Armajaro التااامل  لشااامكك

  2014 مايو ةياب/
يف الوملياااايف املت ااادس عااان  Archer Daniels Midland، ةع نااات رااامكك 2014ويف ةي ول/وااابتمرب  

  وواصاات املفوضايك األوبوملياك ع اص Cargillاتفاع لبي  ةنشةتاا التاابياك اللاملياك يف  اال الشاكوملتك لشامكك 
 Archer Daniels Midlandم اان   Cargillكك ملشاامع ةن تبياا  راام  2015ال اافاك املارتلااك يف متوي/يوليااه 

يباعاااااااااااااااااك نباتااااااااااااااااااايف 
 الكاكاو

ل اااااااااااااااااد قمنااااااااااااااااايف 
 الكاكاو

ختمااااااااااااان وتنشااااااااااااايف 
 لبو  الكاكاو

حببااااااااااااااااو  التزويااااااااااااااااد 
الكاكاااااااااو وتن يفااااااااااا 

 وجتابهتا

لماااااااااايا و  اااااااااان 
 لبو  الكاكاو 

إنتااااااااااااااااج منتااااااااااااااااايف  
كاكااااو راااابه م اااانلك 
)مساااااااا وع، يملاااااااادس، 

 واةل(

رااااااااكوملتك  ااااااااناعيك 
 )الألةا (

منتااااااااااااااايف األلباااااااااااااان 
 وا  ويايف واملخاملز

تل ياااااااااااا منتااااااااااااايف 
الشكوملتك وتسويااا 
التاااااااااااااابي ومليلاااااااااااااا 

 ملالتازةك

اإلنتاج من 
 الماارةين

التاويد والتسويق 
 )التجار(

البيا بالتجائة  التصنيا والتوزيا التجهيا
 للمستهلكين النهائيين
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إلنتاااج الشااكوملتك األكاارب يف ةوبوملااا )الكاااةن يف ماااااىل ملتملانيااا( إت ةلااد املناصساال ماان ةجاال ا فااا  ع ااص 
 الادبس التناصسيك يف السوع اللامليك ل شكوملتك 

تفاع م  رمكك الدوليك السنألاصوبيك إت ا Olam، تو  ت رمكك 2014ويف كانون األول/ديسمرب  
Archer Daniels Midland  لشااما  األعمااال التاابيااك اللامليااك يف  ااال الكاكاااو التامللااك لشاامككArcher 

Daniels Midland 2015  وواصات املفوضيك األوبومليك ع ص ال فاك يف لزيمان/يونيه  

  2016، األونكتاد امل دب:

 الت  ُّا األفقي  -ألف 
األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الكاكاااو، وذااو اإلنتاااج، الاةاااا األول ماان و ساا ك  -7

ويُاااد ب ةن اا  وتباااص ةصميايااا املنةاااك املنتاااك ل كاكاااو األكاارب عاملياا متسااك ملااه ملعاالك مل اادان منتاااك 
م يون  ن مان لباو  الكاكااو،  3.2،  و 2014-2013الاابس ةنتات، يف السنك احمل وليك 

يف  60(  ويف الفارتس نفسااا، كاان  او 2تااج اللاامل  )الشاكل يف املاةاك مان اإلن 73وذو ما  ثال 
املاةك من اإلنتاج اللامل  مليد مل دين منتال كبنين،  ا نانا وكويف ديفواب  وملالتاايل  كان اعتبااب 
ااز يف عاادد حمادود ماان الب ادان  ع ااص ةن الكاكاااو ينتااه عااادس عاادد  اإلماداد ملالكاكاااو راديد الرتكب

م يااااون ماااازابا يف اللااااامل  6 إت 5شااااتتل، الااااذين ياااااد ب عااااددذ  ملن ااااو ماااان املاااازابعل ال ااااألاب امل
يف املاةك من الكاكاو إت  85إت  80صف  كويف ديفواب ع ص وبيل املثال، يلز  إنتاج   (9)ملتوما

  (10)صماد  املزابعل الذين مل ينتمون إت ةي تلاونيك ومل إت ةي من مك
  2الشكل 
  2014-2013السنة المحصولية  ،مناطقحبوب الكا او حسب الإنتاج 

 (نسبك مئويك)

 
 ألن األبقا  تاميبيك   100اجملموا مل يساوي  مالل ك:
 Quarterly Bulletin of Cocoa،2015إت نشامس من ماك الكاكااو الدولياك، اا اواتناد ةمانك األونكتاد امل دب:

Statistics: XLI(2) – Cocoa Year 2014–2015 (London)   
__________ 

،  ياب/مابس، متاا ع ص املوق  Cocoa market updateمؤوسك الكاكاو اللامليك،  (9)
http://worldcocoafoundation.org/wp-content/uploads/Cocoa-Market-Update-as-of-3.20.2012.pdf ،

 ( 2016لزيمان/يونيه  27)ةمكن امل الا ع يه يف 
(10) International Labour Rights Forum, 2014, The Fairness Gap (Washington, D.C.)  

 رسيا وأوقيانوسيا
10 

 األم يكتان 
16 

 أف يقيا
73 



TD/B/63/2 

GE.16-17838 6 

ااز السااوع صياااا، وإن مل يكاان يلااك ةمااماا اا وتتميااز جتااابس الكاكاااو ةيعاا -8   صماان جديااداا  ملرتكب
إت مة ا  اللااد األول مان الاامن اواابي ع اص وابيل املثاال تنااقا عادد مؤوساايف  1980 عاا 

  (11)مؤوساك إت ماا دون اللشاامس 30اجا  ماان جتاابس الكاكااو يف لنادن ملثالثااك ةضالات، ليا  تم 
 وتسابعت وتنس الرتكبز يف األعوا  األانس ملسبا ل ول اللديد من عم ياايف املنادماج والشاما  

 Barry Callebaut -ونتيااك لاذلك، يُااد ب ةن الشامكايف الاثال  الكارب  لتااابس وجتاياز الكاكااو 
يف املاةاك مان اإلنتااج اللاامل   60إت  50تاجميف ملن و  - Archer Daniels Midlandو Cargillو

ةمااا ع ااص ال االيد الااو ين، صااثن قنااوايف تسااوي  لبااو  الكاكاااو ياات ك  صياااا   (12)ماان الكاكاااو
ارارتيف ثاال  رامكايف دولياك، عان  ميا  ، عدد حمدود من املتلام ل  صف  كاويف ديفاواب ماثالا اا ةيع

 2012-2011مااان الكاكااااو يف السااانك احمل ااااوليك يف املاةاااك مااان إنتاااااج الب اااد  50وكاااال  حم يااال، 
 (  3)الشكل 
  3الشكل 

السصصصصنة   صصصصوت ديفصصصصوارث الشصصصص  ات الكبصصصص ى مصصصصن حيصصصصم شصصصص اء الكا صصصصاو بحسصصصصب الحجصصصصم،
  2012-2011المحصولية 

  (نسبك مئويك)

 
  Ecobank ،2012لساملايف ةمانك األونكتاد اوتناداا إت مليانايف  :امل دب

ومااااك واااابا بةاااايس ملساااااب التلزيااااز يف قةاااااا التاااااابس لس ساااا ك األنشااااةك املولاااادس ل ايمااااك  -9
عا الكاكاو يكمن يف إ اللايف الت ميم التاابي  صالت ميم التاابي يف الب دان املنتااك   صيما

يياااادس املناصسااك يف الوواااا ك احمل يااك ويف ت اااديم لباااو  لت اياا    اااك ةذاادات منااااا اا كااان متوقلااا
الكاكاو ويلك ملزيادس عدد املتلام ل  ع ص ةن ابتفاا تك فك التشأليل، مبا يف يلاك تك فاك الناال، 
واااذ  يف تلزيااز موقاا  الشاامكايف عاارب و نيااك الاايت تتمتاا  ملثمكانيااك ا  ااول ع ااص املااوابد )التموياال 

ألاب التاااااب واملشااارتين  ونتيااااك لاااذلك، وجاااد املتلاااام ون والتكنولوجياااا( ةصعااال ساااا يتمتااا  ملاااه  ااا
ال ااألاب ةنفسااا  مسااتبلدين ماان قنااوايف جتااابس الكاكاااو ةو انااد وا يف راامكايف عاارب و نيااك  ااابيف 

__________ 

(11) TD/B/COM.1/EM.10/2  
 Reuters, 2013, Cargill on verge of buying Archer Danielsلسااملايف ةماناك األونكتااد اواتناداا إت  (12)

Midland cocoa unit ،2  تشمين األول/ةكتوملم 

 ش  ات أخ ى
50 

Cargill  
19 

Archer Daniels 

Midland 
16 

Barry Callebaut 
15 
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اا مايمنااا وقد ةوفم يلك عان اكتساا  عادد حمادود مان الشامكايف ممكاز   (13)تت ك  يف ةنشةتا 
 نتاك ل كاكاو ملاوت وايذا ع ص ل ا كبنس يف ةوواع الب دان امل

وصيمااا يتل ااا  ملااالتاايز، صااااد لساانت عم ياااك الة اان )عم ياااايف الة اان الااايت جتااامي يف  -10
(  ويايمن ع ص السوع عدد حمدود مان 2الب دان املنتاك ل كاكاو( يف السنوايف األانس )اإل اب 

 Barry Callebaut، كانت الشمكايف األبمل  الكارب ، وذا  2006الشمكايف عرب و نيك  صف  عا  
يف  50، تاات ك  يف Blommer Chocolate Companyو Archer Daniels Midlandو Cargillو

 2015يف املاةاك يف عاا   61املاةك من الةاقك اللامليك لة ن الكاكااو، وابتفلات ذاذا ا  اك إت 
  (14)(4)الشكل 
  2اإل اب 

 صعيد نشاط الطحننتجةث حقائق ةلى بتجهيا األغذية الاراةية في البلدان الماا التكفل محلي

مااان ةوبوملاااا وةمميكاااا اا ُتة ااان يف الب ااادان املساااتوبدس تا يااادياا كانااات لباااو  الكاكااااو تابعيااا 
الشماليك، لي  اوتةاعت رمكايف جتايز الكاكاو ت بيك متة بايف م نل  الشكوملتك مان ليا  

عم يااك جتايااز النوعيااك وتوقياات التساا ي  وصلاليااك التك فااك  ع ااص ةن اليااو ، جُتاام  املمالاال األوت ماان 
إنتااااااج لباااااو  الكاكااااااو إت لاااااد كبااااان يف الب ااااادان املنتااااااك، ويلاااااك باجااااا  ل  اااااواصز ا كومياااااك 

 40ياد   ن الكاكاو يف كويف ديفواب ملنسبك ، واوتثمابايف الشمكايف الو نيك وعرب و نيك  صمثالا 
  2014-2013 ان يف السانك احمل اوليك  519 400لي ل إت  2006-2005 يف املاةك من
عان  يادايف كبنس ساث ك يف مل دان منتاك ةام  مثل نانا وإندونيسيا )الشكل(  وصعالا ول  ت ي 

يلاااك، صااااد ةد   اااو ةواااواع حم ياااك وإق يمياااك ملنتااااايف الشاااكوملتك يف مناااا   يباعاااك الكاكااااو يف 
إتالك صمص اواتثمابيك ل م انلل، األمام الاذي وااذ  يف امللتفاا  ملاادب ةكارب  ةصميايا و ويا إت

 Cémoiع ص وبيل املثال، ةنشاتيف  موعاك  2015املعاصك يف ذذا املنا    صف  عا  من الايمك 
الفمنسيك ُمنشاتس  اناعيك ل شاكوملتك يف كاويف ديفاواب هبادت لفياز ودعا  ةواواع الألام  األصمياا  

 النمو  ملنتاايف الشكوملتك ا اذس يف

__________ 

 CL Gilbert, 2009, Cocoa market liberalization in retrospect, Review ofان ام ع اص وابيل املثاال،  (13)

Business and Economics, 54(3):294−312  
)جنيااف، مةبوعااايف األماا   Cocoa Study: Industry Structures and Competition ،2008األونكتااد،  (14)

 املت دس( 
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 )رلف األطنان(أنشطة طحن حبوب الكا او في البلدان المنتجة والمستوردة ال ئيسية 

 
 مل دان منتاك ل كاكاو *

وذذا التةوبايف متثل لمكك ت اعديك إت لد ما ع ص  ول و س ك األنشةك املولدس ل ايماك  
ماان جانااا الب اادان املنتاااك ل كاكاااو، وقااد وااا ت يف تلزيااز قيمااك معاااصك ملينااك يف منااا   يباعااك 

مان الة ان ل اال الب ادان املنتااك مشاكوك صيااا  الكاكاو  ع ص ةن الفاةادس املتوقا  لاياااا صلاالا 
  األول، ةن التااياااااز يف مل ااااادان اإلنتااااااج تعاااااة   ملاااااه يف الألالاااااا رااااامكايف عااااارب و نياااااك لساااااببل

الة ان رمكايف كانت ،  مثالا  2014)يف  تشابك يف يلك الشمكايف احمل يك يف اللادس إمل ق يالا  ومل
اخلمس الكرب  يف كويف ديفواب رمكايف عرب و نيك ةو صموا حم يك لشمكايف عرب و نيك، وذا  الايت 

لذلك، صالكثن مان الايماك اا يف املاةك من  اقك   ن الكاكاو يف الب د(  وتبل 85 اوتتثميف ملن و
، ملااا كااان قةاااا جتايااز الكاكاااو ياااو  ع ااص  املساات دثك يساات وي ع ياااا مسااتثممون ةجانااا  وثانياااا 

 ل لمل يف الب دان املنتاك صيه ن م  اا كثاصك بةس املال، صثن مد  توليدا صم 

  2016األونكتاد،  :امل دب
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  4الشكل 
 2015طاقة الطحن في صناةة تجهيا الكا صاو مصن حيصم حصصة مجمصوط نشصاط الطحصن، 

 (نسبك مئويك)

 
يف  Archer Daniels Midlandةعماال جتاياز الكاكااو التامللاك لشامكك  Olam Internationalملشاما  رامكك  :مالل ك

 ةبمل  رمكايف لتاايز الكاكاو يف  و ث ث  الةاقك اللامليك لة ن الكاكاو اا ، تت ك  لالي2015عا  
  2016األونكتاد،  :امل دب

ااز يف قةاااا جتايااز الكاكاااو يف الساانوايف األااانس  -11 وكااان الساابا الاامةيس يف ل ااول الرتكب
املنتلاااا األااان يف ةواالاب الساا   األواواايك  صاااد ةد  ابتفاااا ةواالاب املاادااليف، مبااا يف يلااك 
لبااو  الكاكاااو والةاقااك، إت ييااادس تكاااليف اإلنتاااج ع ااص راامكايف التاايااز، سااا ةد  ملاادوبا إت 

وملالتاااايل، صااااد اواااُتلم ت اوااارتاتيايايف انااادماج   (15)  ا اااوامش ملالنسااابك لألالبياااك املتلاااام لتعااايي
ورما  الشامكايف يف ذاذا الاةااا مان قبال املتلاام ل اللاام ل يف امليادان وواي كا لزياادس الفلالياك مان 
لي  التكاليف ولت اي  املزيد من وصوبايف ا ا   وي دع يلك ملوجه ااص ع ص اللام ل يف 

ال جتاياز الكاكااو الاذين يتناصساون ملالدبجاك األوت ع اص التكااليف  وملاإلضااصك إت يلاك، صاثن  
نشاااع جتايااز الكاكاااو ياااو  ع ااص كثاصااك بةس املااال، ماا  مااا ينةااوي ع يااه ماان تكاااليف ناان قامل ااك 

 من الاادمل اودد احملتم ل اا لالورتداد، وذو ما يكون قد نفبم بمبا عدد
الشاااكوملتك ملالتازةااااك مااان و سااا ك األنشاااةك املولاااادس ل ايماااك صيماااا عااااا ويف قةااااا مليااا   -12

الكاكااااو، يت ااادب األواااواع عااادد حمااادود مااان رااامكايف ا  وياااايف والشااامكايف  اااالبك اللالماااايف 
ع ص وبيل املثال، مل غ  موا مبيلايف الشمكايف اللشم الكرب  من قعبان  2013التاابيك  ويف 

 املاةااك ماان مبيلااايف ا  ويااايف يف اللااامل، الاايت تااادبب يف 42الشااكوملتك وننذااا ماان ا  ويااايف نساابك 
م يااب دوملب  ومتثاال منتااايف الشاكوملتك الايت مليلاات عارب الاناوايف امللا اامس  196.6قيمتااا مبب اغ 

اةاك مان  ماوا املبيلاايف يف امل 56لباامليف التازةك، مبا يف يلك احملااليف التاابياك الكارب ، نسابك 

__________ 

(15) Hardman and Co, 2014, Giant on a Pinhead: A Profile of the Cocoa Sector (London)  

  أخ ىش  ات 
25 

Barry Callebaut  
24 

Cargill 
17 

Archer Daniels 

Midland 
13 

Blommer Chocolate Company 
7 

Olam International 
4 

JB Foods (JB Cocoa) 
4 

BT Cocoa 
3 

Ecom Agroindustrial 
3 



TD/B/63/2 

GE.16-17838 10 

ع ااص صااتح متاااجم ل بياا  ملالتازةااك مللالماهتااا اا شااكوملتك لاليااويلكااف مللاا  م اانل  ال  (16)اللامليااك
اخلا ك، وذاو ماا ةد  إت توواي  لعاوب اللالماايف التاابياك يف األواواع ولسال  اوبهتا، ومان 
مث يياااادس ل اااتاا يف الايماااك ع اااص  اااول و سااا ك األنشاااةك املولااادس ل ايماااك صيماااا عاااا الكاكااااو  

ملعاالك راامكايف  صفاا  صمنسااا ع ااص اا هتاايمن ع ياااا ةيعااع ااص ال االيد الااو ين، صاألوااواع احمل يااك  ةمااا
 Ferreroذاا  رااامكك  2014واابيل املثااال، كاناات راامكايف ل ويااايف الشااكوملتك المةيساايك يف عااا  

يف  Mondelez (11و Nestléيف املاةااك(، و 13) Sprüngliو Lindtيف املاةاك ماان السااوع(، و 19)
ع ا  وياايف ملاالتنوبا الشاديد مان ليا  ويف الوملياايف املت ادس، تتسا  واو   (17)املاةك لكل مناماا(

جااااااايف اللااااامل، مباااااا يف يلاااااك الشااااامكايف عااااارب و نياااااك والشااااامكايف الو نياااااك واإلق يمياااااك واحمل ياااااك  
يف  65، ملنسااابك Marsو Hersheyاملااملاال، اواااتتثميف ةكاارب رااامكتل لت اااني  الشااكوملتك، و اااا  ويف

يف  5مناصساياما ةكثام مان   ومل تتاااوي ل اك ةيم مان 2014املاةك من مبيلايف الاةاا يف عاا  
   (18)املاةك مبفمدا

 الندماج العمودي  -باء 
موجااك كباانس ماان اا لاااد راااديف و ساا ك األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا الكاكاااو ةيعاا -13

املناادماج اللمااودي، متثاال يف تووااي  الشاامكايف ةنشااةتاا، ماان التزويااد ملااا بو  إت إنتاااج منتاااايف 
ملالعااموبس  صفاا  املاضاا ، كااان عاادد ماان منتااا  الشااكوملتك اا جدياادالشااكوملتك  وذااذا الاانم  لاايس 
من و س ك األنشةك املولدس ل ايماك، مان راما  ا باو  إت جتاياز اا كبن اا  الكباب يديمون ملتنفسا  قدب 

يملدس ومس وع الكاكاو إلعداد الشكوملتك  وصيما مللد، عدبل عدد من الكيانايف التاابياك يف  اال 
ملااتن الكثاان اا تموقاا  يف قةاااا مللينااه ماان و ساا ك األنشااةك املولاادس ل ايمااك، ع مااالشااكوملتك مواقلاااا لت

قةاااا الة اان األقاال بحبيااك  ع ااص ةن عم يااايف  مناااا مل يلااد لااه وجااود يف الاةاااا، وماان يلااك مثاااملا 
اندماج ورما  الشامكايف املتزايادس يف السانوايف األاانس ةديف إت دبجاك عالياك مان املنادماج اللماودي 

مان انادصاا رامكايف كارب  ل ات كب  يف املزياد مان منتااايف اا قد نشات ذاذا النسا  جزةيايف ال ناعك  و 
  (19)الكاكاو والشكوملتك، ملأليك ت بيك الة ا من لي  الكميك والنوعيك وتلاا مساب املنتوج

وتووبلت عم يايف ملل  رمكايف جتابس ةو جتان الكاكاو إت األوفل لىت مستو  املزبعك  -14
ياااا  حمةااااايف رااااما  الكاكاااااو ةو مل ااااوبس ناااان مباراااامس عاااارب اللالقااااايف ماااا  )مل ااااوبس مباراااامس عاااان  م 

اا الوكامليف(  وقد ةد  يلك إت تالر  ا د الفا ل ملل الشمكايف التاابيك ورمكايف التاايز، ن م 
ألن الشاااامكايف التاابيااااك عاااارب و نيااااك الكاااارب  ملاتاااات منخم ااااك ا ن يف جتايااااز الكاكاااااو، واللكااااس 

__________ 

(16) Candy Industry Magazine, 2014, The face of Fazer, January; Candy Industry Magazine, 2014, 
 Global state of the industry, June  

(17) Euromonitor International, 2014, Country report: Chocolate confectionery in France  
 امل دب نفسه  (18)
(19) C Ménard and PG Klein, 2004, Organizational issues in the agrifood sector: Toward a 

comparative approach, American Journal of Agricultural Economics, 86(3):750−755  
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لكاارب  تاااو  ذاا  األااام  ملاادوب كباان ماان لياا  نشااتس وجتايااز ملاااللكس  صشاامكايف جتايااز الكاكاااو ا
كانتاا يف األ ال متخ  اتل يف   Cargillورامكك  Archer Daniels Midlandوجتابس الكاكاو  صشمكك 

جتابس لبو  الكاكاو لكناماا عم تاا ا ن ع اص تنويا  ةنشاةتاما لتشامل الة ان، وإنتااج مسا وع 
 يف ال ناعك  ذاةالا اا عمودياا ويملدس وواةل الكاكاو، وت ني  الشكوملتك، حمااكا ملذلك اندماج

ول و سا ك األنشاةك تلمال يف ةنشاةك ووايةك ع اص  ااا ومك رمكايف ةاام  كانات تابعيا -15
املولااادس ل ايماااك صيماااا عاااا الكاكااااو عماااديف إت توواااي  ةعما اااا التاابياااك مات ماااكا الاةاعاااايف 
اململتداةيك والنااةيك من الس س ك، ةي من إنتاج منتاايف الكاكاو ربه امل نلك إت التزوياد حبباو  

ن يلاك ع اص الكاكاو من جاك، وإنتاج الشكوملتك ع ص مستو  املوتاالك من جاك ةاام   وما
، ال تاان Blommer Chocolate Companyورامكك  Barry Callebautوابيل املثاال، عماديف رامكك 

مل ااانل  الشاااكوملتك، إت  منتااااايف الكاكااااو رااابه امل ااانلكاعتادتاااا ع اااص جتاياااز ا باااو  وإنتااااج 
اواات دا  م ااال  ااا ماان التزويااد ملااا بو  إلنتاااج الشااكوملتك  ويلماال كباااب م اانل  الشااكوملتك 

ع ص التزويد حببو  الكاكاو اا ، لاليNestléو Marsا  اللالمايف التاابيك، ومنا  رمكيت وة  
تازال تلمال يف قةااا  من املزابعل  ونتياك  ذا التةاوبايف، ماك الا يال صاا  مان الشامكايف الايت مل

 ،  ويف قةاا التاابس يف لبو  الكاكاو مثالا األنشةك املولدس ل ايمكوالد مللينه صا  من و س ك 
 Novel Commoditiesو Continafجنااااااد ماااااان ذااااااذا الشاااااامكايف ع ااااااص املسااااااتو  الاااااادويل راااااامكايف 

-Roig Agro)كاااويف ديفاااواب( و Saf Cacao، وع اااص املساااتو  الاااو ين رااامكايف Touton Groupو

Cacao (واو )ماوبيك الدومينيكيكAkuafo Adamfo  )نانا( 

صصصصا فصصصصي سلسصصصصلة األنشصصصصطة المولصصصصدة للقيمصصصصة ةلصصصصى  - الثاا   اآل صصصصار المحتملصصصصة للت   
 الصعيد العالمي فيما يخ  الكا او 

ااز يف ال اااناعك الألذاةياااك يسااااذ  يف لسااان خت اايا املاااوابد ولايااا  وصاااوبايف ا اااا   -16 الرتكب
   وياؤدي يلاك يف النااياك إت يياادس الفلالياك مان ليا األنشاةك املولادس ل ايماكع ص  ول و س ك 

التك فك ع ص  ول الس س ك، م  لاي  صواةد لشىت اواايف يايف امل   ك  وملالتايل، صثن التوييا  
اا اللااادل ل فواةااد، وذااو ةماام قااد مل يكتساا  نفااس امللااىن صيمااا ملاال ة اا ا  امل اا  ك، يلااد حماادد

ااز  وصيمااا يتل اا  ملالكاكاااو، صااثن ييااادس التلزيااز قااد يكااون  ااح ملت اياا اا بةيسااي  لنااااا مساااب الرتكب
وصااوبايف ا ااا  ويكااون ملااذلك قااد واااذ  يف لساال صلاليااك ال ااناعك  وعااالوس ع ااص يلااك، صاااد 
واعد املندماج اللمودي يف  ناعك الكاكاو الشمكايف عارب و نياك ع اص ضامان التلااا والنوعياك 

ةن ملثمكاااا  Barry Callebautاملة وملل مان الزملااةن  ومان يلاك ع اص وابيل املثاال، يكاميف رامكك 
، ومامذاا يف  اوبياك تنزانياا Biolands Internationalلكاكاو املازوبد ملاه عارب صمعااا، ضمان تلاا ا

وماااك مللااا  الفااااع ل يف األواااواع، ومااانا  املشااارتون املناااد ون، يلتاااربون ةن عم ياااك   (20)املت ااادس
 التلزيز إجيامليك ألاا تا ل من عدد املناصسل 

__________ 

(20) Barry Callebaut, 2014, Annual Report 2013–2014 (Zurich, Switzerland)  
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ا إيا ةد  إت تلزيز الس وك امللتكاابي مليد ةن الرتكبز قد ينةوي ع ص إركاليك، مل ويم -17
يف ال ناعك  صاذا الس وك يزيد من قدبس املتلام ل الكباب واملند ل ع ص املسااومك ع اص لساا  
املتلام ل ال ألاب، مبن صيا  املنتاون )ةي املزابعون( والتااب وكذلك م نلو الشاكوملتك ل اماا  

ااز يف قةاااا ماان و ساا  ك األنشااةك املولاادس ل ايمااك صيمااا عااا ال ااناعك وماان الشاااة  ةن يااؤدي الرتكب
الألذاةياك إت إلادا  تأليانايف ساث اك يف  اناعك ةاام ؛ وذاو ماا يسامح ملثلادا  تاواين يف الااادبس 

إيا كااان مااك، يف اا، لكاان مث مااا واابات اإلرااابس  نفاا  (21)ع ااص املساااومك ع ااص  ااول ذااذا الس ساا ك
والتويياااا  لس سااااك األنشااااةك املولاااادس ل ايمااااك يف قةاااااع  التاايااااز اا كباااان اا   ااااناعك الكاكاااااو، تمكيااااز 

عا الكاكاو، صثن قةاا اإلمداد )ةي إنتاج لبو  الكاكاو( ي ال، كماا ذا  اللاادس،  ازةا  صيما
ال ألنس املشتتل  وينشت عن ذذا الوض  ذيك ك تتس  هبيمنك ق بك من  صيما ملل ة  ا  ا يايايف

املشرتين يف ووع الكاكاو، وذو ما يلين وجود عدد كبن من الباةلل وعدد حمدود من املشرتين  
ونتياااك لااذلك، ينااام املزابعااون إت وضاا  ضااليف ماان لياا  الااادبس ع ااص املساااومك، األماام الااذي 

صامص ل او   ع اص اا يا  مان األوالاب، يف وقات تتعاا ل صياه ةيعاجيل ا  ياب ون مبا يلامل ع ا
    (22)التمويل واملل ومايف السوقيك واملدااليف الزباعيك مثل البذوب املةو بس واأل دس

والدباواايف التاميبيااك الاايت ةجمياات لاىت ا ن ملشااتن التمااال سابوااك وا وك ذيمنااك ق ااك ماان  -18
 س ك األنشةك املولدس ل ايمك صيما عا الكاكااو مل تسامح الباةلل ةو ذيمنك ق ك من املشرتين يف و

( ذيك ااك السااوع واملناصسااك صياااا يف 2011) Anangملالتو اال إت نتاااةج لا ااك  صاااد حبثاات دباوااك 
قةاا الكاكاو يف نانا مللاد إدااال إ االلايف الت ميام التااابي وتو ال إت ةناه بنا  ذيمناك ملعالك 

Abbot (2004 )و Wilcoxواواااتخدمت دباواااك   (23)صااااد   ااات الساااوع تناصسااايكرااامكايف كبااانس 
ةو و  املقت اد الاياو  لتاديم دبجك الاوس السوقيك الساةدس يف ةواواع لباو  الكاكااو يف كاويف 
ديفااواب ونيانيااا ومل يلثاام ع ااص دلياال ع ااص سابوااك م اادبي ةو  ااازي الكاكاااو املتلااددي اونساايايف 

وبوااات ذااذا الاااوس يف كاااويف ديفااواب ع ااص ماااا قااوس وااوقيك ع ااص مزابعااا  الكاكاااو يف نيانيااا، وإن م
ااااااز يف جتااااااابس الكاكاااااااو يف الب اااااادان Traoré (2009وملل اااااات دباوااااااك   (24)يباااااادو ( ةن تزايااااااد الرتكب

امل دبس، مل ويما يف نم  ةصميايا، ةد  إت تا يا نةاع املناصسك ملال املشارتين وةن الوصاوبايف الايت 
    (25)ف  هبا املزابعونلاات نتياك لت سل الفلاليك يف الاةاا ق بما انت

__________ 

(21) J Humphrey and O Memedovic, 2006  
 Commodities and Development Report 2015: Smallholder، 2015ان اام ع ااص واابيل املثااال، األونكتاااد،  (22)

Farmers and Sustainable Commodity Development  )نيويوبك وجنيف، مةبوعايف األم  املت دس( 
(23) BT Anang, 2011, Market structure and competition in the Ghanaian cocoa sector after partial 

liberalization, Current Research Journal of Social Sciences, 3(6):465−470  
(24) MD Wilcox and PC Abbott, 2004, Market power and structural adjustment: The case of West 

African cocoa market liberalization, presented at the 2004 American Agricultural Economics 

Association annual meeting, Denver, Colorado, 1–4 August  
(25) D Traoré, 2009, Cocoa and coffee value chains in West and Central Africa: Constraints and 

options for revenue-raising diversificationو  All African, Caribbean and Pacific Group of States 

Agricultural Commodities Programme Paper Series No. 3  ال ااادبس عاان من مااك األنذيااك والزباعااك
 التامللك لألم  املت دس 
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ع اص  اول اا عموديا -ويف الب دان املنتاك ل شكوملتك، صثن املستو  اللايل مان املنادماج  -19
 -يف قةاااا جتايااز الكاكاااو وقةاااا ت ااني  الشااكوملتك اا و ساا ك األنشااةك املولاادس ل ايمااك ةو ةصاياا

يُااامجح ةن يا باااا إمكاناااايف التزوياااد ملاملااادااليف ل مؤوساااايف امل ااانلك ل شاااكوملتك ل اااماا  وقاااد 
يتمثال ةثاام يلاك ع ااص املاد  الةوياال يف ن اا  مؤوساايف ةو رااماةاا مان قباال رامكايف قويااك كاارب   

 Archer Daniels Midlandةن عم ياك املنادماج املارتلاك ملال  صااد يكاميف املفوضايك األوبوملياك ماثالا 
 كاان ةن تااؤدي، ملاعاااةاا ع ااص مناااصس كباان، إت تا اايا اخليااابايف املتالااك ل مااوبدين  ،Cargillو

األماام الااذي قااد يااؤدي ملاادوبا إت ييااادس األواالاب، ماا  ، املناواابل يف ةوااواع تتساا  ملااالرتكيز ة ااالا 
 ، ع اص املنادماج2015لذلك من ةثم و يب ع ص املستا كل  وواصاات املفوضايك، يف متوي/يولياه  ما

ملناصس  Archer Daniels Midlandةكرب م ن  ركوملتك يف ةوبوملا تامل  لشمكك  Cargill ملشمع ملي 
  (26)لك  تباص ةوواع الكاكاو تناصسيك  ام
اا وييادس التاويك ع ص  ول و س ك األنشةك املولدس ل ايماك صيماا عاا الكاكااو يزياد ةيعا -20

لعااامين ةو ال ااااذم صيماااا ملااال كبااااب مااان خماااا م املمابواااايف املخ باااك ملاملناصساااك والسااا وك التاااوا ئ  ا
عنادما  2008الكندياك يف  ComWestاملتلام ل  وكانت ت ك ا اك المةيسيك الايت وااقتاا رامكك 

بصلاات دعااو  قانونيااك يف الومليااايف املت اادس ضااد مللاا  املتلااام ل الكباااب، ماان ضاامنا  راامكايف 
Hershey Company وMars وNestlé واهتمت رمكك  ComWest  ملثتياان سابواايف ذذا الشمكايف

  (27)خم ك ملاملناصسك، مبا يف يلك إملما  اتفاقايف تسلن يف ووع الشكوملتك اللامليك
اااز األواااواع يف  اااناعك الكاكااااو قاااد تكاااون لاااه  ثااااب إجياملياااك ووااا بيك ع اااص ة ااا ا   -21 وتمكب

 امل ا  ك ع اص  اول و سا ك األنشاةك املولادس ل ايماك  وتشاكل لالاك املازابعل ة ا ا  ا ياايايف
لا ا  ملاالغ ملواتدامك اقت ااد الكاكااو، اا م ادب  -وذ  عماد إنتااج الكاكااو يف اللاامل  -ال ألنس 

يف ذاااذا الس سااا ك مل يااازال يتلااامل ل تااااوي  مااان قبااال  ع اااص اعتبااااب ةن وضااالا  العاااليف ة اااالا 
مبااااان صااااايا  جتااااااب و اااااازو وم ااااانلو منتااااااايف الكاكااااااو اا، ة ااااا ا  امل ااااا  ك املناااااد ل جياااااد

ك لذلك، صثن اجملال املتاا ل مزابعل ضي  ل ألايك ل تفاول ع ص ةولاب مناوبك والشكوملتك  ونتيا
ملنتوجاهت  لتألةيك تكاليف اإلنتاج وتمك ذاامش  ا  ل لايش عيشاك كم اك  وماك تااديمايف تفياد ملاتن 

يف املاةك من  موا الايمك املعاصك لةن والد من لباو   7املزابعل مل حي  ون وو  ع ص  و 
اا  وتذذا نالبيك الايماك املعااصك إت ة ا ا  امل ا  ك ا اامين، ومانا  امل انلون الكاكاو املب

  ( 5والباةلون ملالتازةك )الشكل 

__________ 

(26) European Commission, 2015, Mergers: Commission opens in-depth investigation into Cargill 

and Archer Daniels Midland’s proposed industrial chocolate merger  متاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ع ااااااااااااااااااااااااااااااااااص املوقاااااااااااااااااااااااااااااااااا ،
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4479_en.htm  ( 2016لزيمان/يونيه  27)ةمكن امل الا ع يه يف 

(27) J Cappelle, 2008, Towards a sustainable cocoa chain: Power and possibilities within the cocoa 

and chocolate sector, Oxfam International Research Report  
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  5الشكل 
طصصن مصصن الكا صصاو ةلصصى طصصون سلسصصلة األنشصصطة المولصصدة  1توزيصصا القيمصصة الم صصافة ةصصن  صصل 

 للقيمة ةلى الصعيد العالمي

 
، متااااااااااااااااااا ع اااااااااااااااااص املوقااااااااااااااااا  Cocoa Barometer 2015إت  لسااااااااااااااااااملايف ةماناااااااااااااااااك األونكتااااااااااااااااااد اواااااااااااااااااتناداا  امل دب:

http://www.cocoabarometer.org/Download.html  ( 2016لزيمان/يونيه  27)ةمكن امل الا ع يه يف 

وملاألبقااا  املة اااك، صااثن عاةاادايف مزابعاا  الكاكاااو متدنيااك ل ألايااك  ويااادبب احملفاال الاادويل  -22
ل ذيكتااابين ماان األبل ل  اااوع يف  ااال اللماال ةن  ااايف إياامادايف ماازابا كاكاااو  ااويج  يسااتأل

دوملب  2.69و 2.07ةدين يف إنتاج الكاكاو، كويف ديفواب وناناا، ذا   او ايف ةلد الب دين الم 
دوملب  1.90يف الياااو ، ع اااص التاااوايل  وذاااذا املباااالغ ملالكااااد تفاااوع اااا  الفاااام اللاااامل  احملااادد ملاااا 

ألن متووااا  اا م ون ااا  (28)ل شاااخا يف الياااو  ومل تسااامح ل مااازابعل وةوااامذ  ملاااالليش عيشاااك كم اااك
ةن الادال اا عدد ةصماد األوامس الميفياك يف ذاذين الب ادين قاد يتاااوي مخساك ةراخاص، يبادو ملادياي

 ال ايف اليوم  ل شخا يف اجملتملايف املنتاك ل كاكاو قد يكون دون ا  الفام اللامل  ملكثن 
 ةيعااا ومثل ذذا الوض  راة  ليس يف اجملتملايف املنتااك ل كاكااو ص ساا، ملال ماتلوت  -23

يف الاةاا الزباع ، مل ويما يف اللامل النام   وع يه، صثن وبل عايش املازابعل يف مل ا  الب ادان 
املنتاك ل س   األواويك الزباعيك صانس ملوجه عا ، وذو وض  يثب     مل   الشبا  عن اعتبااب 

إجيااد صامص تتايح  ا  ملشابيلا   لذا يسلص املزابعون الشابا  إت اا مناوباا اللمل يف الزباعك اياب 
وبل عيش ةصعل، مبا يف يلك اللمل يف ةنشةك مدببس ل دال اابج املزبعك، ةو ا امس إت املادن 

__________ 

(28) International Labour Rights Forum, 2014  

البي  ملالتازةك 
 والعماةا 
44.15 

 املزابعون 
6.63 

 النال الداا   
 النال الدويل  0.53

0.26 

 العماةا و/ةو مكاتا التسوي  
4.24 

 التااب الدوليون 
0.25 

تكاليف املينا  عند 
 الو ول 
1.10 

 اجملازون 
7.64 

 امل نبلون 
35.20 
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عاان صاامص عماال ةصعاال  ومثاال ذااذا التةااوبايف تاااوبل اوااتدامك املقت اااد الزباعااا  اا الكاارب  حبثاا
ااااك اللاااامل  وقاااد هتااادد األعماااال التاابياااك الزباعياااك ع اااص  اااو اةااان ماااا مل تلاااا  ملاااثجم  ا ايف منسب

)الف اال الماملاا (  وماان مث، صااثن متكااال املاازابعل ملأليااك ييااادس مااادااي ا  ماان اااالل بصاا  األوااالاب 
مل نااىن عنااه ملوااتدامك اا احمل يااك ل منتوجااايف، والاايت ية اا  ع ياااا عااادس ةواالاب املنتااال، ملااايف راام 

ابعل، إي قاد وقد يساعد يلاك يف اواتاةا  األجياال الشااملك مان املاز   (29)قةاا األنذيك الزباعيك
 لسبل عيش مستدامك اا ليوياا ياتنلون عندةذ ةن الاةاا  ثل م دب 

 توصيات بشأن السياسات العامة -رابعا 
اااز رااااة  يف والوااال  -24 األنشاااةك املولااادس ل ايماااك مث ماااا بةيناااا يف قةااااا الكاكااااو، صاااثن الرتكب
 ااااص  ااااول ذااااذا الساااا   األواواااايك الزباعيااااك  وينااااتج عاااان يلااااك ااااااتالل يف الاااااو  ع عااااا صيمااااا

  (30)السالول ويتسبا يف مليئك مناوبك إلوا س اوتألالل الاوس يف السوع من قبال كبااب املتلاام ل
األنشااةك وإيا مااا واااديف مثاال ذااذا ا يك ااك السااوقيك دون قيااود، صسااتاوبل املناصسااك يف والواال 

اصيك ع اااص إضاااا ، مساااببك ملااذلك ضاااألو صل ياااا  األنذياااك الزباعيااك تاويعااااا  املولاادس ل ايمااك صيماااا عااا
األولاب املدصوعك ل مزابعل يف اجتاا املخنفال  وإيا كان ذناك عدد حمدود من املتلام ل الكبااب 

، صاااثن يلاااك لااان ياااؤدي إت إلااادا  مناااا  مناواااا األنشاااةك املولااادس ل ايماااكع اااص  اااول والوااال 
إت تا ايا ذاامش اا ل ممابواايف املخ اك ملاملناصساك ص ساا، ملال وايؤدي ع اص وجاه التتكياد تاميبا

املساومك ملالنسبك ملزابعل يف لالك  زةس  ونتياك لذلك، قد مل يكون ذؤمل  املزابعل قادبين ع اص 
املساومك ل   ول ع اص ةوالاب ةع اص ةو عادلاك ملنتوجااهت   ولكا  يتساىن تلزياز اواتدامك والوال 

الاااوس  الساا   الزباعياك، ماان العااموبي متكال املاازابعل ملتواابا  األنشاةك املولاادس ل ايمااك صيماا عااا
ااز ع ااص  ااول ذااذا السالواال  ويف ذااذا ال اادد، ماان ا يااوي انتااااج وياوااايف  ملواجاااك تزايااد الرتكب

وإت الناول مبن مايف قويك تع   األنشةك املولدس ل ايمكتمم  إت اإلملاا  ع ص تناصسيك والول 
 املزابعل  وذذا السياوايف مشمولك يف ذذا الف ل ملالتف يل 

__________ 

 ييادس إنتاجيك النشاع الزباع   لكن ذذا اوانا اابج  ال تناول ذذا املذكمس  من املا  ةيعاا  (29)
 ,PW Dobson, R Clarke, S Davies and M Waterson, 2001ذاذا املساتلك موثبااك جيادا إت لاد ماا  ان ام  (30)

Buyer power and its impact on competition in the food retail distribution sector of the European 

Union, Journal of Industry, Competition and Trade, 1(3):247−281؛ وBK Goodwin, 1994, 

Oligopsony power: A forgotten dimension of food marketing? American Journal of 

Agricultural Economics, 76(5):1163−1165؛ وDJ Menkhaus, JS St Clair and AZ Ahmaddaud, 

1981, The effects of industry structure on price: A case in the beef industry, Western Journal of 

Agricultural Economics, 6:147−153؛ وB Shepherd, 2004, Market power in international 
commodity processing chains: Preliminary results from the coffee market, Institute of Political 

Studies, World Economy Group  
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 المولدة للقيمة فيما يخ  السلا الاراةية التنافسية  تعايا سالسل األنشطة -ألف 
الساااا   الزباعيااااك تفعاااا ،   األنشااااةك املولاااادس ل ايمااااك صيمااااا عاااااا يك ااااك ا اليااااك لسالواااال  -25
 وة  ا  ا ياايايفاا عالياا ةو فنا، إت ااتالمليف يف الاوس ملل متلام ل كباب مند ل اندماج كما

ال اااألنس، مل وااايما  اااألاب املااازابعل  وع ياااه صاااثن إجيااااد وضااا  مااان تكااااصؤ الفااامص وميااا  ة ااا ا  
امل ااا  ك يف ذاااذا السالوااال، ملكفالاااك وجاااود ةواااواع تناصسااايك ع اااص املساااتويل الاااو ين والااادويل، ةمااام 

 ليوي لتمكل ة  ا  ا يايايف ال ألنس املشتتل  وياتع  يلك ملوجه عا  اختاي إجما ين 
من العموبي ون ةو تدعي  قانون املناصسك يف الب دان املنتاك ل س   الزباعيك من  األول، -26

ةجاال مناا  املمابوااايف املخ ااك ملاملناصسااك وا ااد ماان الاااوس السااوقيك لشاامكايف املجتاااب والتاايااز الاايت 
تتاازود ملاملنتاااايف ماان املاازابعل  والت ااديايف الاايت تواجااااا ذااذا الب اادان   ااوص قااانون املناصسااك 

 الألالا مبستلتل  ا: السبيل لسان وتلزياز مثال ذاذا الااانون، وكيفياك ملاواك ال الوملايف تتل   يف
اليت يواجااا املشمبعون ملسبا ا اةا األوواع الو نياك الايت يتاااوي نةاقااا ا ادود اإلق يمياك، 
وذو األمم النارئ عان كاون مل ا  الشامكايف املتلاددس اونسايايف اللام اك يف  اال جتاابس ةو جتاياز 

نذياااك الزباعياااك مل ختعااا  ل وملياااك الاعااااةيك ل ب ااادان املنتااااك  و كااان الت ااادي ل ت ااادي األول األ
ملت سااال الااااادبايف املؤوساااايك ع ااااص املسااااتو  الااااو ين، ملالتتكااااد ماااان وجااااود وكااااامليف قويااااك ملنيااااك 

موا مااك الاواعااد امللنيااك اا ملاملناصسااك  ةمااا الت اادي ل ت اادي الثاااو صيتة ااا ع ااص وجااه التتكيااد تاميباا
عااان التلاااون ملاال وكاااامليف املناصسااك ع ااص املساااتو    ااك املمابوااايف املخ اااك ملاملناصسااك، صعااالا مبكاص

 الدويل، م  وجود إرمات صلال من قبل ذيئك دوليك 
تتة ااا ةوااواع الكاكاااو احمل يااك التناصساايك مليئااك داعمااك ل ااألاب املتلااام ل احمل ياال، مثاال اا، ثانياا -27

اااز املشااارتين  اااألاب التاااااب و اااازي األنذياااك الزباعياااك، ل  بااااا  يف  اااال األعماااال  والاااداص  المةيسااا  لرتكب
ملدبجاااك عالياااك يف األواااواع الزباعياااك احمل ياااك ل ب ااادان املنتااااك يكمااان يف ال ااالوملايف الااايت يواجاااااا  اااألاب 

لتمتااا  ذاااذا اا املتلاااام ل احمل يااال يف التنااااصس مل اااوبس متكاصئاااك مااا  الشااامكايف املتلاااددس اونسااايايف، ن ااام 
رب ل   ااااول ع ااااص املااااوابد مثاااال التموياااال  وا فااااا  ع ااااص ة اااا ا  امل اااا  ك الشاااامكايف ملثمكانيااااك ةكاااا

األنشاااةك احمل يااال، مباااا يف يلاااك املؤوساااايف احمل ياااك ال اااألنس واملتوواااةك ا اااا ، اللاااام ل يف والوااال 
الاااو ين يتة اااا ملاواااك مساااتلك ابتفااااا تكااااليف التمويااال  واإلملااااا  ع اااص  املولااادس ل ايماااك ع اااص ال اااليد

ع ااص لساال ةنشااةك الايمااك املعااااصك اا  ياال يف  ااال األعمااال قااد يسااااعد ةيعااة اا ا  امل اا  ك احمل
وذااو مااا  كاان ةن ياؤدي ملاادوبا إت ابتفاااا األواالاب املدصوعااك ل مازابعل  صفاا  ماليزيااا ع ااص واابيل اا، حم يا

بيك املثااال، ونتياااك  زمااك ماان احملفاازايف املاليااك املادمااك ل متلااام ل احمل ياال، مبااا يف يلااك اللااالوايف العاامي
ع ص املوتثماب ةو اإلعفا  اوزة  من العماةا، ة ابح اللدياد مان املاااولل احمل يال منخام ل مبارامس 

  (31)يف قةاا الكاكاو، األمم الذي واذ  يف ا فا  ع ص مزيد من الايمك ع ص املستو  الو ين
__________ 

(31) African Centre for Economic Transformation, 2014, The cocoa agroprocessing opportunity in Africa ،
 /http://acetforafrica.org/publication/the-cocoa-agroprocessing-opportunity-in-africaمتاااااااااااااا ع ااااااااااااص املوقاااااااااااا  
 ( 2016لزيمان/يونيه  27)ةمكن امل الا ع يه يف 
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وينبألااا  اواااتكمال مسااااع  تلزياااز األواااواع التناصسااايك ملاااثجما ايف تسااااعد املااازابعل ع اااص  -28
 تادىل منتوجاهت  كماموعك  ويستدع  يلك تن ي  ذؤمل  املزابعل يف من مايف قويك جتملا   

 تعايا منظمات الماارةين  -باء 
تويايف إن  بيلااك التشاااتت الااايت يليشااااا املزابعاااون، و ااألم لاااا  ةنشاااةتا ، وتااادو مسااا -29

وضا  ضاليف مان ليا  الاادبس ع اص املسااومك ملاثيا  مشارتين مناد ل ةكثام يف تن يما  جيل اا  
صتكثم، وذو ما قد  نلا  من التفاول ل   ول ع ص ةولاب ممتفلك ملنتوجاهت   صتن ي  املزابعل 
يف من ماااايف تعاااما  تلماااال مل اااوبس جياااادس كفيااال ملاااتن يساااااعد ع اااص ملاوااااك مشاااك ك التشااااتت 

املشاارتين، وماان مث متكاال املاازابعل ماان التفاااول ع ااص ةواالاب ممتفلااك  وقااد قاادمت  ومواجاااك قااوس
من مايف قويك يف  ال الكاكاو تع  املزابعل يد املساعدس ألععاةاا، يف الكامنون ع ص وابيل 
املثااال، ل تفاااول ع ااص ةواالاب ةصعاال حملا ااي ا  و  اات  اا  ملا  ااول ع ااص وصااوبايف اإلنتاااج يف 

وعااالوس ع ااص   (32)اكاااو ويف الوقاات نفسااه ا ااد ماان املخااا م املتل اااك ملالنوعيااكالتزويااد حببااو  الك
يلااك، تسااابل من مااايف املاازابعل ألععاااةاا الو ااول إت ةوااواع املنتوجااايف وتساااعد املاازابعل يف 

إمكانياايف ةصعال اا ا  ول ع ص املدااليف مثال الباذوب واأل ادس ملاوم اك  وتتايح ل مازابعل ةيعا
واخلااادمايف اإلبرااااديك، وذاااو ماااا يسااااعدذ  ملااادوبا يف تا ااايا تكااااليف  ل   اااول ع اااص التمويااال

 إنتاجا  وييادس إنتاجيتا ، ومن مث ييادس ذوامش بحبا  ومدااي ا  
ومن مايف املزابعل الاويك قد تعة   ملدوب لاو  يف متثيل ومحايك م ال ةععااةاا  صفا   -30

كانات ق ااك متثياال املازابعل يف وااان لديااد قةااا الكاكاااو يف كاويف ديفااواب ونانااا ع اص واابيل املثااال،  
صااا   3صفاا  كااويف ديفااواب،   (33)ةواالاب املنتااال تلااين لمماااا  ماان  ااويف يف مساااةل تااؤثم صاايا 

مك فون ملت ديد ةولاب إنتاج الكاكاو ذ  مزابعاون، ويف ناناا سثال والاد صاا  عان اا ععو  12 من
اجتماعااايف ال انااك الاايت تن اام يف األواالاب الاادنيا املاازابعل، ينلاات ملاواا  بةاايس املاازابعل، يشااابك يف 

ونتيااك لاذلك، يتبال ضالف  لياك التمثيال، الايت يفارتل ةن   (34)اليت تُدص  ملزابع  الكاكاو يف الب د
 تلمل ع ص توليد ولديد التياجايف و با  املزابعل ملواجاك قوس مشرتي الكاكاو 

زابعل ل مزابعل ولألانذ  مان املتلاام ل ع اص وبن  املناص  اليت  كن ةن جت باا من مايف امل -31
الكاكااو، صاثن تشاكي اا ووانذا ملفلالياك يف الب ادان  األنشةك املولدس ل ايمك صيما عا ول و س ك 

املنتاااك ل ساا   الزباعيااك دونااه عاادس عواةاا ، مبااا يف يلااك البيئااك العااليفك ناان املناواابك وراا ك املااوابد  
ديف عواماال تلااوع ةنشااةتاا وماان يلااك ا ااوس يف املساااواس وليثمااا وجااديف من مااايف ل ماازابعل، وجاا

  (35)ملل اونسل وعد  واقليك األذدات ووو  اإلدابس والفساد وتدال األ مات السياويك
__________ 

(32) MD Wilcox and PC Abbott, 2006, Can cocoa farmer organizations countervail buyer market 

power? presented at the 2006 American Agricultural Economics Association annual meeting, 

Long Beach, California, 23–26 July  
(33) International Labour Rights Forum, 2014  
 املمج  نفسه  (34)
  2015األونكتاد،  (35)
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دوب يف املسااعدس  ول  كومايف والاةاا اخلاص واملن مايف نن ا كوميك واملا ل  يلاا  -32
نبأل   ا هتيئاك مليئاك مواتياك، مباا يف يلاك إجيااد ع ص تكوين من مايف قويك ل مزابعل  صا كومايف ي

املسااعدس ع اص اا إ اب تن يم  ومؤوس  قوي، لدع  قيا  من مايف صلالك و وذا  وينبأل   ا ةيع
لساال الاااادبايف الفنياااك واإلدابياااك ل مااازابعل، وتشاااايلا  يف الوقااات نفساااه ع اااص لدياااد ةذااادات 

ماااا  املن مااااايف ناااان اا ومااااايف، ملاللماااال وااااويمتواضاااالك وقامل ااااك ل ت اياااا  ملن ماااااهت   وينبألاااا  ل  ك
ا كوميااك واملااا ل، مبااا يف يلااك الاةاااا اخلاااص، إعةااا  األولويااك يف ملاامامج التنميااك الزباعيااك لاادياا 

إت ا اة ااا اا لتةويم ذذا املن مايف، م  لديد  اايج إدابس األعماال ملن ماايف ناج اك اواتناد
مااااا يفتااااامون إت بةس املااااال األواواااا  اا ال ااااألنس نالباااا ألن ة اااا ا  ا يااااايايفاا الاةميااااك  ون اااام 

واملاااااابايف اإلدابيااااك إلنشااااا  من مااااك، قااااد يكماااان اخلياااااب األجناااا  يف إجياااااد  ااااويج مسااااتدا  إلدابس 
األعمال يف  ل رماكك ملل الاةاا اللا  والاةاا اخلاص واملنتال  صل ص وبيل املثاال،  كان يف 

ال األواوا  املادعو  ملن ماايف املازابعل، وتا ايا ت اك  ل رماكك من ذذا الابيل تادىل بةس املا
  (36)اإلعانايف مبموب الوقت

 مالحظات ختامية -خامساا  
اخليااابايف ع ااص مسااتو  السياوااايف الاايت نوقشاات يف ذااذا املااذكمس ليساات كاصيااك لت ساال  -33

الزباعياك يف السا    األنشةك املولدس ل ايماك صيماا عاااندماج املزابعل ال ألاب واملشتتل يف والول 
ااز  وذااذا السياوااايف ينبألاا  ملالفلاال اوااتكما ا  وقاات يتلاال ع اايا  التلاماال ماا   ااناعك رااديدس الرتكب
ملسياوااايف ل تنميااك التاابيااك والزباعيااك ل ااال املاازابعل وملااثجما ايف ةااام  كفي ااك ملاملسااا ك يف لساال 

ة ااا ا  امل ااا  ك  األنذياااك الزباعياااك وميااا   األنشاااةك املولااادس ل ايماااك صيماااا عااااصلالياااك والوااال 
 ويكتس  دوب ا كومايف يف ت مي  السياوايف املناوبك وإقامك ةُ ُم مؤوسيك قويك ة يك كبنس 

وللاال لكومااايف الب اادان املنتاااك ل ساا   الزباعيااك ملثمكااااا املضااةالا ملاادوب مفيااد، ماان  -34
متاا  هبااا اااالل  ااالس تنميااك الساا   األواواايك، يف مساااعدس املاازابعل ع ااص مواجاااك الاااوس الاايت يت

وينبأل  ةمل تُات خذ املشاكل السااملاك الايت واجاتااا  االس تنمياك   (37)املتلام ون الكباب يف األوواع
الساا   األواواايك يف الب اادان الناميااك يبيلااكا إللاااا  ا كومااايف عاان مساااعدس املاازابعل، مل واايما 

ل ألاياااك  وامليااازس ملاااالن م إت ةن ذاااذا اجملاااالس قاااد تكاااون قااادبمت ل مااازابعل اااادمايف ودعااا  قيرمااال 
المةيسيك  ذا اجملالس ذ  ةاا إيا كانات تتبا  ا كوماايف واملازابعل صمان املامجح ةن ت ايب ةذادات 
امل   ك اللامك  الت رمكك اا ك لألعمال الزباعياك، مل وايما إيا كانات ذاذا األاانس متلامال 

الس كاناات تتل اا  والاعاايك المةيساايك الاايت ةثاانيف يف السااامل    ااوص ذااذا اجملاا  (38)عااامل  مااايمن
__________ 

إلعاناايف يف إ اااب وننذاا مان الب اادان منخفعاك الادال،  كان تااادىل مثال ذاذا ا صيماا عاا ةقال الب اادان  اواا  (36)
  "الل بك اخلعما "تداملن م نفك ضمن 

(37) S Murphy, 2006, Concentrated market power and agricultural trade, Ecofair Trade Dialogue 
Discussion Papers No. 1  

 املمج  نفسه  (38)
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مللد  صلاليك اإلدابس، وذو ما ينبأل  ملاوته ملاإل اللايف  صل ص وبيل املثاال، ةراابيف حباو  إت 
اازس الاايت ةجماذااا   ااس الكاكاااو يف نانااا مكنتااه ماان لساال إنتاجيااك املاازابعل  ةن اإل اااللايف املمكب

باعيااك، قااد تكااون ويااول  يلااك ملااتن مؤوسااايف الدولااك، مثاال  ااالس التنميااك الز   (39)وماادااي ا 
ناج ك يف دع  املزابعل ة  ا  ا يايايف ال ألنس ملشموع مليبناك، مثال اإلدابس اويادس واملساا لك 

  ع ااص ةناه ماك  ااامليف قاد تكاون صياااا واضا اا  وصاا  الت اديايف الاايت تواجاه  األاب املنتااال صامااا 
ا ااامون، مبااا يف قاادبس ا كومااك واربهتااا حماادودس والاايت  كاان ةن يعااة   صياااا ة اا ا  امل اا  ك 

يلك الاةاا اخلاص واجملتم  املدو واملن مايف الدولياك )مثال ال اندوع املشارتك ل سا   األواوايك 
واملن ماك الدوليااك ل كاكاااو واألونكتاااد(، ملاادوب تكمي ا   وع يااه، لكاا  تكااون ةي وياوااك صلالااك يف 

نفسااه اعتماااد اااج لكاال مل ااد، ويف الوقاات اا اال اااا دعاا  املاازابعل ينبألاا  ةن تكااون مكيبفااك تكيفاا
األنشااةك يااو  ع اص تلادد ة ا ا  امل اال ملثراماك  ياا  ة ا ا  امل ا  ك ع اص  اول و سا ك 

 اللامل ، وملذلك بص  مستو  امليزس النسبيك اخلا ك ملكل كيان  املولدس ل ايمك ع ص ال ليد
    

__________ 

(39) T Williams, 2009, An African success story: Ghana’s cocoa marketing system, Institute of 
Development Studies Working Paper No. 318  


