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 الدورة احلادية والسبعون

 من جدول األعمال املؤقت* )أ( 17البند 

    املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي
 التجارة الدولية والتنمية  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 2030متّثل اإلجراءات اليت سيتم اختاذها من أجل ترمجـة طةـة التنميـة املسـتدامة لعـام       

على أرض الواقع إحدى املهام البارزة الـيت يولـل  ـا إجمل اعتمـع الـدود  وقـد حققـت الـدورة         
إجمل  17املعقـــودة ل الةتـــرة مـــن    الرابعـــة ع ـــرة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة        

ل نريويب  توافقا دوليا لآلراء ل هذا الصدد  ولئن لانت التجـارة تععدـد     2016يه متوز/يول 22
أحــد العنا ــر التمكينيــة الرئيســية لتحقيــت أهــداس التنميــة املســتدامة  فهــي  اجــة أي ــا إجمل أن  

لعامــة  وإقامــة ةــرالة عامليــة  تعــدعم مــن طــمل اعتمــاد إجــراءات مدروســة ل اــال السياســة ا 
ددية األطراس تععترب من املنافع العامة العاملية اليت يـتعني دعمهـا وتعزيزهـا لتهيئـة بيئـة      تزال تع وال

مواتية للتنمية املستدامة  ويظـّل إاـاد نظـام يـارمل عـاملي متعـدد األطـراس قـائم علـى القواعـد            
  ومةتوح وغري متييزمل ومنصف  جزءا ال يتجزأ مـن ال ـرالة العامليـة لتحقيـت التنميـة املسـتدامة      

ومن األمهية مبكان مواءمة ذلك النظام مع ال رورات العاملية املنصوص عليها ل أهداس التنميـة  
  70/187من قرار اجلمعية العامة  5املستدامة  وقد أعدَّ األونكتاد هذا التقرير عمم بالةقرة 
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http://undocs.org/ar/A/RES/70/187
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة - أوال 
مــن املتوقــع أن تــؤدمل التجــارة الدوليـــة دورا متكينيــا إلحــداق التحــوالت العميقـــة         - 1

غايـة مـن أهـداس وغايـات التنميـة املسـتدامة         169 هـدفا و  17املتوطاة لتحقيت مـا اموعـه   
ف م عن االلتزامات املعلنة ل طةة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية املعتمدة ل املـؤمتر الـدود   

  ومع ذلك  فإن تسخري اإلمكانات اليت تتيحهـا  2015التنمية  املعقود ل عام  الثالث لتمويل
ــدعو إجمل اختــاذ إجــراءات مدروســة ل اــال السياســات  والعمــل ل إطــار ةــرالة        التجــارة ي
عامليــة  وعلــى نةــام منظومــة األمــم املتحــدة  يعمــل األونكتــاد باعتبــار  مرلــز تنســيت ملعاجلــة 

ةريقة متكاملة  ف م عن عدد من اعاالت املترابةة من قبيل املاليـة   مسائل التجارة والتنمية ب
والتكنولوجيا  واالستثمار  والتنمية املسـتدامة  وقـد متّكـن اجتمـاو األونكتـاد الـوزارمل الـذمل        

إجمل  17املعقـــودة ل الةتـــرة مـــن يـــنظمم مـــرة لـــل أربـــع ســـنوات  ل دورتـــه الرابعـــة ع ـــرة   
ــه  22 ــؤمتر وزارمل مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة     ل  2016متوز/يولي ــار  أول م ــريويب  باعتب ن

  من حتقيت توافت دود لـآلراء ب ـ ن مسـارات العمـل     2015املتعلقة خبةة التنمية ملا بعد عام 
الرئيسية اليت ال غـ  عنـها لبلـوه أهـداس التنميـة املسـتدامة  عـن طريـت االسـتةادة مـن الـدور            

 تن ــيل النظــام التجــارمل املتعــدد األطــراس مــن طــمل زيــادة    ويععتــرب(1)الــذمل تؤديــه التجــارة
الترليز على التنمية  ويديد الزطم المزم هلذ  العملية وإبـراز أمهيتـها  مـن العنا ـر األساسـية      

مـن أهـداس التنميـة     17لربنامج العمل املعّد على الصعيد العاملي  ال سـيما بييـة تنةيـذ اهلـدس     
  رالة العاملية وحتقيت التنمية املستدامة املستدامة املتعلت بتن يل ال

  
 االياهات السائدة ل التجارة الدولية والتنمية -ثانيا  

حــــوا ل الســـنوات األطــــرية  فةــــي  تباطـــ ت وتــــرية التجـــارة الدوليــــة ب ـــكل مل    - 2
ل  1.5  ازداد حجم التبادل التجارمل العاملي للسلع بوترية متواضـعة جـدا بليـت    2015 عام

  2015و  2012املائة  وهي أبة  وترية من نوعها منذ األزمة العاملية  ول الةترة بني عـامي  
ل املائـة )انظـر ال ـكل األول(      3.1ظّل معدل النمو السنومل لتجارة السـلع العامليـة مـا دون    

ل املائـة ل   3نظمة التجارة العاملية أن يتوا ل بلء معدل النمـو مبسـتوى ال يتجـاوز    وتتوقع م
  وميثل بلء وترية التوسـع التجـارمل انعكاسـا للتبـاطؤ احلـاد ل االقتصـاد العـاملي         2016عام 

ول حــني لــان تبــاطؤ اــو النــاتج ل االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية يععدــد  ل املاضــي مــن أبــرز   
مــل الــيت تســهم ل ضــعف حرلــة االســترياد والةلــل علــى الصــعيد العــاملي  فقــد أ ــب     العوا

 تراجـــــع االســـــترياد ل االقتصـــــادات الناةـــــئة مـــــن االياهـــــات البـــــارزة أي ـــــا ل الةتـــــرة 
__________ 

  2016  نريويب مافيكيانو ونريويب أزمييومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   (1) 
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  وهــذا ي ــري إجمل أن اقتصــادات البلــدان املعنيــة غــري مةصــولة عــن احلرلــة         2014-2015
تقــديرات إجمل أن تبــاطؤ حرلــة الــواردات ل الصــني لــان املتباطئــة لمقتصــاد العــاملي  وت ــري ال

ما قدر  ثلث التباطؤ ل او حجم الـواردات ل البلـدان غـري     2015 و 2014ميثل بني عامي 
ــدان االقتصــادمل   ــة ل املي ــع أن ين ــ  زطــم  (2)األع ــاء ل منظمــة التعــاون والتنمي   ومــن املتوق

ت املتقدمـة النمـو  وال سـيما أوروبـا اليربيـة       جديد ل السنوات املقبلة انةمقـا مـن االقتصـادا   
غري أن اخلروج املتوقع للمملكة املتحدة من االحتـاد األورويب قـد أوجـد حالـة  مـن عـدم الـيقني        
ب  ن التوقعات االقتصادية على الصعيدين اإلقليمي والعـاملي  ال سـيما وأن اقتصـاد هـذا البلـد      

 د لمحتاد األورويب ل املائة من الناتج احمللي اإلمجا 16يبلغ 
 

 ال كل األول  
 2015-2002  النمو ل حجم الصادرات العاملية من السلع ول الناتج احمللي اإلمجاد  

 )بالنسبة املئوية واملعدالت(

ــؤون االقت    :املصدر  ــة وإدارة ال ــ ــادر الوطنيــ ــاد واملصــ ــاءات األونكتــ ــة   إحصــ ــة التابعــ ــادية واالجتماعيــ صــ
  املتحدة لألمم

ول حني أن التجارة لانت أسرو اوا من الناتج مبقدار ال ـعف قبـل األزمـة العامليـة       - 3
فقـد سعـجل تبـاطؤ ملحـوا ل اـو التجـارة باملقارنـة مـع اـو النـاتج احمللـي اإلمجـاد منـذ بدايــة              

قبــل األزمــة  1:2اإلمجــاد مــن األزمــة  إذ تراجعــت نســبة اــو التجــارة إجمل اــو النــاتج احمللــي   
  ولـــئن أســـهمت العوامـــل الدوريـــة ل تلـــك 2015و  2012للةتـــرة بـــني عـــامي  1: 1 إجمل

__________ 

التوقعااات االقتصاااملية ملنالااة التعاااوي والتنليااة   (  2015منظمــة التعــاون والتنميــة ل امليــدان االقتصــادمل ) (2) 
  (2015)باريس   1  العدد امليداي االقتصاملي
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النتائج  ومع األطذ ل االعتبار وجوب عدم املياالة ل إيمء أمهية هلـذا التراجـع  فمـن احملتمـل     
ة التجـارة إزاء اـو النـاتج    أن تكون عدة عوامـل أطـرى قـد أسـهمت ل ا سـار قابليـة اسـتجاب       

يتعلت أحد التةسريات املمكنـة بتبـاطؤ ن ـاال سمسـل القيمـة العامليـة        ال كل األول(  و )انظر
ف وال  سعى عدد مـن األطـراس الةاعلـة الرئيسـية ب ـكل متنـامل إجمل التـزّود مبصـادر املـدطمت          

  وثانيـا   (3)على الصعيد احمللي  وهو ما يعكس اجلهود املبذولة إجمل حد ما بايا  إعادة التصنيع
ستثمار ينعكس مـن طـمل ااةـاض حصـة السـلع اإلنتاجيـة مـن إمجـاد         لعل ال عف ل او اال

الصادرات  فيما تزداد إجمل حد ما حصة السلع االستهملية اليت ت مل قدرا أقـل مـن العنا ـر    
املستوردة )انظر ال ـكل الثـا.(  و ـة عامـل هطـر هـو االنتعـاء البةـيء الـذمل ت ـهد  معظـم            

ــرا إ   ــة الكــبرية نظ ــة     االقتصــادات األوروبي ــل حصــة ألــرب ل القيم ــك االقتصــادات متث جمل أن تل
 اإلمجالية للتجارة باملقارنة مع الناتج احمللي اإلمجاد العاملي 

 
 ال كل الثا.  

 )بالنسبة املئوية( 2014 و 2000الصادرات العاملية حسل فئة املنتجات    

 
اسـتنادا إجمل بيانـات القاعـدة اإلحصـائية لتجـارة السـلع األساسـية املسـتمدة مـن           حسابات األونكتـاد  :املصدر 

 نظام احلل التجارمل العاملي املتكامل )نظام ويتس( 

  ألول مــرة 2015وقــد تقلصــت قيمــة التجــارة العامليــة ل الســلع واخلــدمات ل عــام  - 4
ترليـون دوالر   19العامليـة مـن   منذ األزمة العاملية  إذ ااة ت القيمة االمسية لصادرات السـلع  

ــون دوالر ل عــام   16.5إجمل  2014ل عــام  ــد علــى     2015ترلي ــل نقصــانا يزي وهــو مــا ميث
__________ 

 Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo and Michele Ruta, ”The global trade: انظر  على سبيل املثال (3) 

slowdown: cyclical or structural?”, Policy Research Working Paper, No. 7158 (World Bank, 2015).  
-http: //documents.worldbank.org/curated/en/991561468127799318/The-global: متاح على الرابل التاد

trade-slowdown-cyclical-or-structural  
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http://undocs.org/ar/http:/documents.worldbank.org/curated/en/991561468127799318/The-global-trade-slowdown-cyclical-or-structural
http://undocs.org/ar/http:/documents.worldbank.org/curated/en/991561468127799318/The-global-trade-slowdown-cyclical-or-structural
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ل املائة  وعلى الرغم من تباطؤ او التجارة العاملية  أدى ااةاض قيمة العممت الرئيسـية   13
املقـوَّم بالـدوالر  وإجمل   مقابـل دوالر الواليـات املتحـدة إجمل ااةـاض ل قيمـة التـداول التجـارمل        

تراجع لبري ل أسعار السلع األساسـية  وخبا ـة أسـعار الوقـود املعـد. الـيت أدت إجمل ااةـاض        
قيمـة الصــادرات الســلعية  وهنــا  تبــاين لــبري بـني املنــاطت )انظــر ال ــكل الثالــث(  ول حــني   

اةـاض    فقـد سعـجل ألـرب ا   2015ةهدت مجيع الةئات تقلصـا ل حجـم الصـادرات ل عـام     
ل املائـة  ويعـزى ذلـك أساسـا إجمل      30ل االقتصادات اليت متر مبرحلـة انتقاليـة  بقـدر يتجـاوز     

االاةاض ل أسعار الوقود والسلع األساسية  لما ت ثرت أقل البلدان اوا وأفريقيا ب ـدة  ـذا   
 الوضع نظرا العتمادها على الصادرات من السلع األولية 

 
 ال كل الثالث  

 (100=2008) 2015-2008الصادرات من السلع حسل املنةقة والوضع اإلاائي    

 إحصاءات األونكتاد  :املصدر 

صـــادرات العامليـــة مـــن الســـلع ل ل املائـــة مـــن ال 45ولانـــت البلـــدان الناميـــة متثـــل  - 5
  ومـع ذلـك    2005ل املائـة ل عـام    36وهو ما يعكس زيادة من نسبة بليت   2015 عام

ه التباين الكبرية بني البلدان ال تزال قائمـة باملقارنـة مـع ألـرب مصـّدرمل السـلع  البـالغ        فإن أوج
مصّدرا  وهم ل املقـام األول االقتصـادات املتقدمـة النمـو وهسـيا  ولـانوا ميثلـون         18عددهم 

  ويبـّين األداء التجـارمل   2015ل املائة من  ادرات السلع على الصـعيد العـاملي ل عـام     70
تكــافن أن أوجــه عــدم املســاواة فيمــا بــني البلــدان وداطلــها ي ــكل حتــديا مســتمرا مــن    غــري امل

 حتديات التنمية 
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ــاير     - 6 ــانون الثا./ين ــن ل ــرة م   ســجل دوالر 2016إجمل نيســان/أبريل  2013ول الةت
 ل 13ل املائـة و   20الواليات املتحدة والراينيب الصيين ارتةاعا لبريا ل القيمة االمسية بنحو 

املائة على التواد  وقد أثر ارتةاو سعر الـدوالر علـى قيمـة التـداول التجـارمل املقـوم بالـدوالر        
إجمل  2013وأســــعار الســــلع األساســــية  وعنــــد النظــــر ل الةتــــرة مــــن لــــانون الثا./ينــــاير 

لكـل  يمحدـأ أن قيمـة الريـال الربازيلـي والروبـل الروسـي قـد ااة ـتا           2016نيسان/أبريل 
ل املائـة  علـى التـواد  لمـا ااةـ  سـعر الـني اليابـا.          40ل املائـة و   20لـى  بنسبة تزيـد ع 

 ل املائة  بينما استقر سعر اليورو )انظر ال كل الرابع(  9بنحو 
 

 ال كل الرابع  
 (100=2013/1)أسعار الصرس اإلمسية الةعلية  اقتصادات خمتارة   

  مصرس التسويات الدولية :املصدر 

  وةـهدت  2015استمرت أسعار السلع األساسية ل تسجيل ااةـاض حـاد ل عـام     - 7
  2014مجيع فئات السلع األساسية تراجعا ل األسعار بدرجـة ألـرب  ـا لانـت عليـه ل عـام       

وسجل النةل اخلام ألرب تراجع ل األسعار على اإلطمم  ولان االاةاض ال ـديد ل أسـعار   
ل املائـة  وهـو مـا ميثـل نسـبة ألـرب        37السلع األساسية بنحو  النةل وراء تقلص مؤةر أسعار

ل املائـة ل أعقـاب األزمـة العامليـة      29  والذمل بلغ 2009من االاةاض الذمل سعجل ل عام 
زود ل أسـعار السـلع   ـ  يبـدو أن االيـا  النـ   2016)انظر ال كل اخلامس(  ومنذ هذار/مـار   

ي طـــذ اياهـــا عكســـيا  وعلـــى مـــدى  ت بـــدأ األساســـية قـــد توقـــف  بـــل ول بعـــ  احلـــاال 
  لانت العوامل الرئيسية اليت تقف وراء املستويات املنخة ة نسـبيا ملعظـم أسـعار    2015 عام
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ــات ذات الصــلة      ــائ  املســتمر ل العــرض  ومســتويات املخزون   (4)الســلع األساســية هــي الة
الــواردات مــن جانــل    أدى تــد. أســعار الســلع األساســية إجمل ااةــاض الةلــل علــى        وقــد

االقتصادات املصّدرة للسلع األساسـية   ـا تسـبل ل ن ـوء مـا يسـمى بجلثـار اجلولـة الثانيـة ل          
 مجيع أ اء البلدان املعنية  وهي هثار تعلقي بظمهلا أي ا على مصّدرمل غري السلع األساسية 

 
 اخلامس ال كل  

 (100=2000)السلع األساسية حسل األةهر مؤةرات أسعار   
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  األونكتادإحصاءات  :املصدر 

وعلى  و ما لوحأ طمل األزمة االقتصادية العاملية  اتسـمت التجـارة ل اخلـدمات      - 8
  ةـهدت  2015مرة أطرى  بقدر ألرب من الصمبة باملقارنة مع التجارة ل السـلع  ول عـام   

ل املائـة    6أي ا القيمة االمسية للصادرات من اخلـدمات علـى الصـعيد العـاملي ااةاضـا بنحـو       
  ومـع االسـتثناء   2015ترليون دوالر ل عام  4.8إجمل  2014دوالر ل عام ترليون  5.1من 

ل املائة  ةهدت مجيـع الةئـات تقلصـا ل     1.3البارز ألقل البلدان اوا اليت سجلت اوا بنسبة 
)انظـر ال ـكل السـاد (  ولمـا هـي احلـال ل يـارة         2015 ادراهتا مـن اخلـدمات ل عـام    
ل  15االقتصادات اليت متـر مبرحلـة انتقاليـة  مبـا يتجـاوز نسـبة       السلع  سعجل ألرب ااةاض ل 

__________ 

 )يصدر قريبا(  2016تقرير التجارة والتنلية لعام األونكتاد   (4) 
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ل  23املائة  وزادت البلدان النامية من حصتها ل يارة اخلـدمات علـى الصـعيد العـاملي  مـن      
ان ألــرب املصــّدرين مــن اخلــدمات   ولــ2015ل املائــة ل عــام  31إجمل  2005املائــة ل عــام 

تحــدة  والصــني  وأملانيــا  ملتحــدة األمريكيــة  واململكــة املالواليــات ا 2015العــامل ل عــام  ل
 وفرنسا 

 
 ال كل الساد   

 (100=2008) 2015-2008الصادرات من اخلدمات حسل املنةقة والوضع اإلاائي    

 إحصاءات األونكتاد  :املصدر 

ول ــف حتليــل مةصــل أن الةئــات األلثــر تــ ثرا ت ــمل النقــل  والســةر  والبنــاء            - 9
وطدمات يارية األطرى  وال يزال قةاو السةر يوا ل او  ل أقل البلدان اوا  وعلـى وجـه   
ــت االتصــاالت الســلكية والمســلكية  واخلــدمات احلاســوبية  وطــدمات        ــا زال اخلصــوص  م
املعلومات حتقت اوا ضمن اعموعة الواسـعة الـيت تععـرس باالقتصـادات الناميـة نتيجـة  للنمـو ل        

المتينية ومنةقة البحر الكارييب  ولانت بعـ  القةاعـات ذات القيمـة امل ـافة      هسيا وأمريكا
العالية ألثر ديناميكيـة ل البلـدان ذات االقتصـادات الناميـة منـها ل البلـدان ذات االقتصـادات        
املتقدمة النمو  ويبدو أنه ما زال لدى البلدان النامية ال مـن التخصـص يرلـز علـى اخلـدمات      

ــة مثــ  ــل البلــ   التقليدي ــا وأق ــدان  ل النقــل والســةر  وال ســيما ل أفريقي دان اــوا  ل حــني أن البل
االقتصــادات املتقدمــة النمــو تتســم بةــابع ألثــر ختصصــا ل اــال اخلــدمات ذات القيمــة    ذات

 ( 1امل افة العالية من قبيل اخلدمات املالية وطدمات الت مني )انظر اجلدول 
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 1اجلدول   
 )بالنسبة املئوية( 2015الصادرات من اخلدمات التجارية حسل الوضع اإلاائي    

 الفئة
االقتصاااااااااااااملات 

 املتقدمة النلو
االقتصاااملات الاا  
 متر مبرحلة انتقالية

االقتصاملات 
 أقل البلداي منوا النامية

 3,7 3,1 5,6 3,2 اخلدمات املتصلة بالسلع     

 20,8 20,4 35,0 17,0 النقل

 52,6 37,4 22,6 20,6 السةر

 2,2 2,8 5,6 1,3 البناء

 2,7 5,8 2,2 14,2 القةاو املاد  الت مني

 0,3 1,0 0,9 8,9 امللكية الةكرية

االتصــاالت الســلكية والمســلكية   
 6,2 8,6 8,3 10,6 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 8,2 19,5 16,5 23,1 طدمات يارية أطرى

 0,3 0,6 0,6 0,9 ترفيهية طدمات ةخصية  ثقافية 

100 اعموو  ,0  100 ,0  100 ,0  100 ,0  

 
  إحصاءات األونكتاد :املصدر 

  بليت حصة اخلدمات من إمجاد الصـادرات مـن السـلع واخلـدمات     2015ول عام  - 10
ل املائــة ل االقتصــادات الناميــة  وترلــز   15ل املائــة ل االقتصــادات املتقدمــة النمــو  و   27

هذ  البيانات املتعلقة بتجارة اخلدمات على التجـارة عـرب احلـدود  وال ت ـمل يـارة اخلـدمات       
تجـارمل أو االنتقـال املؤقـت لألةـخاص الةبيعـيني  ويكتسـي هـذا األمـر         عن طريـت الوجـود ال  

أمهيــة بوجــه طــاص مــع األطــذ بعــني االعتبــار أن األن ــةة التجاريــة امل ــةلع  ــا عــن طريــت    
الوجــود التجــارمل  مــن طــمل االســتثمار املباةــر األجــنيب  هــي األســلوب الرئيســي للتوريــد    

اليت حتققها فـروو ال ـرلات األجنبيـة الـيت بليـت       وميكن استنتاج ذلك من طمل او املبيعات
ــام  37 ــادة مــــن ق2015ترليــــون دوالر ل عــ ــة بليــــت   أمل بزيــ ــون دوالر ل  34يمــ ترليــ
ــام ــام   32 و 2014 ع ــون دوالر ل ع ــل       ول(5)2013ترلي ــت متث ــع أن اخلــدمات لان الواق
ــتثمار املباةــر األجــنيب ل اعــاالت اجل      53 ــة مــن االس ــى ل املائ الصــعيد العــاملي ل   ديــدة عل
بميـني دوالر  أمـا الصـادرات مـن اخلـدمات املقدمـة        408  وقد بليـت مـا قـدر     2015 عام

  فإهنا تسـجل اياهـا تصـاعديا بوجـه عـام  علـى أسـا  النمـو ل عـدد          4عن طريت األسلوب 
__________ 

 (5) World Investment Report 2016: Investor Nationality — Policy Challenges (United Nations publication, 

Sales No. E.16.II.D.4)  
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املهاجرين والتحويمت  ويكتسي هذا النوو من التجارة أمهية بوجه طاص ل اال اخلـدمات  
ــذلك ل اخلــدمات املتصــلة بالزراعــة والصــن      امل ــدين   هنيــة والتجاريــة  ول اعة التحويليــة والتع

بليـون دوالر إجمل بلــداهنم األ ـلية  مبــا ل    582  أرسـل املهــاجرون مـا قــدر    2015عـام   ول
ل املائـة مـن    71  لانـت نسـبة   2013بليون دوالر إجمل البلدان الناميـة  ول عـام    432ذلك 

    (6)مليون ةخص  مرّلزة على قةاو اخلدمات 150املهاجرين  البالغ عددهم العمال 
وعـــموة علـــى ذلـــك  ال تعكـــس البيانـــات املتعلقـــة بتجـــارة اخلـــدمات عـــرب احلـــدود   - 11

يتجـزأ مـن الصـادرات مـن السـلع       اخلدماِت ذات القيمة امل ـافة العاليـة الـيت ت ـكل جـزءا ال      
  2011كيميائيات واألجهـزة ومعـدات النقـل  ول عـام     سيما ل قةاعات مثل الةاقة وال وال

ل االقتصــادات املتقدمــة النمــو  ل املائــة مــن الصــادرات اإلمجاليــة  59لانــت اخلــدمات متثــل 
ل املائة ل االقتصادات األطرى  وهو ما يتجاوز إجمل حد لبري حصصها من  ـادرات   43 و

املستوردة الـيت ي ـاس مـا حتققـه مـن      اخلدمات ضمن إمجاد الصادرات  وات نسبة اخلدمات 
  حيث لانـت  2011و  1995قيمة إجمل القيمة اإلمجالية للصادرات جلميع البلدان بني عامي 

ــل  ــو و   16متثـ ــة النمـ ــادات املتقدمـ ــة ل االقتصـ ــرى  ل  11ل املائـ ــادات أطـ ــة ل االقتصـ املائـ
ت  وإجمل دورهـا التمكـيين   ال كل السابع(  وهذا ي ري إجمل زيادة القابليـة لتـداول اخلـدما    )انظر

للم ارلة ل سمسل القيمة العاملية  وما حيّر  هـذ  العمليـة أي ـا هـو حتـّول االقتصـادات إجمل       
حيـث يتزايـد اعتمـاد الزراعـة والصـناعة التحويليـة والقةاعـات         “تقدمي اخلـدمات ”اقتصادات 

ل املكونـات املاديـة   األطرى على اخلدمات ل ااد اإلنتـاج والتجـارة  فعلـى سـبيل املثـال  متثـ      
ل املائــة مـن الــثمن مبـا ي ــمل    9حـ  لقةعـة ملبوســاتي بسـيةة  مــن قبيـل ســترة مـثم  اـرد       

ــة  وقــدرها    ل املائــة  فهــي متثــل اموعــة واســعة مــن    91العمــل والنســيج  أمــا النســبة املتبقي
  وهـذا  (7)اخلدمات مثل يارة التجزئة  واخلدمات اللوجستية  واألعمـال املصـرفية  والتسـويت   

ي ـري إجمل أمهيـة اخلـدمات  وال ســيما اخلـدمات املتعلقـة باهليالــل األساسـية  باعتبارهـا عنصــرا        
متكينيا للقةاعني التجارمل واالقتصـادمل  وأداة لتنويـع الصـادرات  غـري أن العديـد مـن البلـدان        

ــى اخلــدمات      ــائمني عل ــة لمقتصــاد والتجــارة الق ــات الكامل ــة مل تســتيل بعــد اإلمكان   (8)النامي
واــرمل ل إطــار عمليــات اســتعراض السياســات املتعلقــة باخلــدمات  الــيت يعجريهــا األونكتــاد   

__________ 

 ( TD/B/C.I/MEM.4/11(  اخلدمات والتنمية والتجارة )2016األونكتاد ) (6) 
(  تقريــــر اجتمــــاو اخلــــرباء املتعــــدد الســــنوات ب ــــ ن التجــــارة واخلــــدمات والتنميــــة  2016) األونكتــــاد (7) 

(TD/B/C.I/MEM.4/12 ) 
 (8) Mina Mashayekhi, Marcelo Olarreaga and Guido Porto, “Services, trade and development” (UNCTAD, 

2011); Economic Development in Africa Report 2015: Unlocking the Potential of Africa’s Services Trade 

for Growth and Development (United Nations publication, Sales No. E.15.II.D.2); UNCTAD, ”Services 

policy review: Bangladesh”, 2015  

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/11
http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/12
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ية سـعيا إجمل  تقدمي املساعدة إجمل البلدان من أجل وضع سياسات متسقة وأطر تنظيميـة ومؤسسـ  
 تعزيز قةاو اخلدمات 

 
 ال كل السابع  

 2011 و 1995الصـادرات   حصة اخلدمات األجنبية ذات القيمة امل افة مـن إمجـاد     
 )بالنسبة املئوية(

األونكتاد  استنادا إجمل قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية ل امليدان االقتصادمل املتعلقـة باألن ـةة    :املصدر 
 التجارية ذات القيمة امل افة 

  
 1اإلطار 

 االقتصاد الرقمي والتجارة
والمسـلكية وتكنولوجيـا املعلومـات     تتي  اخلدمات الـيت توفرهـا االتصـاالت السـلكية     

ــة  وهــو مــا يســهم ل زيــادة          واالتصــاالت االضــةمو ب ن ــةة اقتصــادية واجتماعيــة حديث
ل املائة ل اسـتخدام ةـبكة    10اإلنتاجية والقدرة على املنافسة  إذ يؤدمل حتقيت زيادة قدرها 

تداولــة بــني بلــدين بنســبة  ت املاإلنترنــت ل بلــد مــن البلــدان املصــددرة إجمل زيــادة عــدد املنتجــا  
ل املائة  ولذلك إجمل زيادة متوسل قيمة التجارة الثنائية لكل منتج من املنتجـات بنسـبة    0.4
  وتتعـزز التجـارة عـرب احلـدود إجمل حـد لـبري عـن طريـت حتقيـت أوجـه الكةـاءة            )أ(ل املائة 0.6

ترونيـة  ويكتسـي هـذا    النامجة عن تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت وبوسـائل اإلاـاز اإللك     
النــوو مــن التجــارة اإللكترونيــة  والتجــارة القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت   
ب ــكل عــام  أمهيــة حامســة بالنســبة للمؤسســات الصــيرية واملتوســةة  إذ يتــي  هلــا النةــاذ إجمل     

ــة     ــدة  وامل ــارلة ل سمســل القيمــة العاملي ــة جدي ــة ودولي ــؤدمل طــدم )ب(أســوام يلي ات   وت

0

4

8

12

16

 االقتصادات األطرى االقتصادات املتقدمة النمو

1995  2011-1995التيري 



 A/71/275 

 

12/35 16-13375 

 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أي ا دورا هاما ل دعم تعميم اخلـدمات املاليـة مـن طـمل     
وضع طدمات مالية رقميـة  وال تـزال االلتزامـات السـارية عـرب احلـدود  ل اـال االتصـاالت         
الســلكية والمســلكية وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت  يــدودة ل ســيام االتةــام العــام   

بالتجارة ل اخلدمات )غاتس(  ول حني أّدت االتةاقـات التجاريـة اإلقليميـة إجمل زيـادة     املتعلت 
ــات        ــا املعلومـ ــلكية وتكنولوجيـ ــلكية والمسـ ــاالت السـ ــدمات االتصـ ــة خبـ ــات املتعلقـ االلتزامـ
ــل الوجــود التجــارمل          ــن قبي ــزال قائمــة  م ــارزة ال ت ــة ب ــة قواعــد تنظيمي ــإن   واالتصــاالت  ف

ــات إضــةاء الةــابع  ــت بالتجــارة ل      ومتةلب ــام املتعل ــرح  ل إطــار االتة ــي  وميكــن أن يعقت احملل
اخلــدمات  أن تــتم معاجلــة مســائل يايــة البيانــات عــن طريــت االعتــراس املتبــادل بــنعظم يايــة  

 املستهلك بدال من متةلبات الوجود احمللي 

 الرقمية العوائد : 2016(  تقرير التنمية ل العامل 2016البنك الدود ) )أ( 
  تقرير اجتماو اخلرباء املتعـدد السـنوات ب ـ ن التجـارة واخلـدمات والتنميـة       TD/B/C.I/MEM.4/12 )ب( 

   األونكتاد 2016عن أعمال دورته الرابعة  حزيران/يونيه 
   

ــؤدمل ضــبل حرلــة التجــارة      - 12 ــرج  أن ي ــن امل ــو   وم ــة إجمل لــب  احتمــاالت النم الدولي
االقتصادمل العاملي على األمد الةويل  وهو ما سـيترتل علـى انعكاسـات لـبرية علـى اجلهـود       
العاملية اليت تعبذل من أجل تنةيذ أهداس التنمية املستدامة  وينبيي أن ت ـكل يـاوالت توسـيع    

عنصرا هاما مـن تلـك اجلهـود      نةام الةرص التجارية الرامية إجمل حةز النمو ال امل واملستدام
وال بد أن يعستعان باعتبارات السياسة العامة ل توجيـه إجـراءات السياسـات الوطنيـة واجلهـود      

 العاملية اهلادفة إجمل حتقيت نتائج جولة الدوحة املوجهة  و التنمية 
  

 (9)ن القرارات إجمل اختاذ إجراءاتم - 2030التجارة وطةة عام  - ثالثا 
ميكــن أن تــؤدمل التجــارة دورا هامــا ل إطــار املســاعي املبذولــة علــى الصــعيد العــاملي     - 13

لتحقيت التنمية املستدامة  وعلى مدى العقود املاضـية  انـدمج عـدد متزايـد مـن البلـدان الناميـة        
ل االقتصاد العاملي  ول معظـم التجـارب اإلاائيـة الناجحـة الـيت تعـروى  تععدـد  التجـارة عنصـرا          

مـن عنا ـر هـذ  العمليـة  غـري أنـه ال تـزال هنـا  بلـدان وةـعوب ختلةـت عـن الرلـل                هاما
ويظل الةقر وأوجه عدم املساواة  سـواء  فيمـا بـني الـدول أو داطلـها  مـن التحـديات الكـربى         

  حتققت معظم النتائج البارزة املتعلقة باحلـد مـن الةقـر ل عـدد قليـل      1990املاثلة  ومنذ عام 
__________ 

 (9) UNCTAD, “From decisions to actions: report of the Secretary-General of UNCTAD to UNCTAD XIV” 

(New York and Geneva, 2015)  

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/12
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مية الكبرية  وال يزال ألثـر مـن بليـون ةـخص يعي ـون ل فقـر مـدقع ل مجيـع         من البلدان النا
املتعلقـة بالق ـاء علـى الةقـر      2030أ اء العـامل  وهـذ  الظـروس يعـل مـن تنةيـذ طةـة عـام         

حتديا من نوو طاص  ألهنا تتةلل رفـع حـد االسـتهم  األد  ل عمليـة إعـادة التوزيـع علـى        
دوالر يوميا  وستكون أقل البلـدان اـوا    1.25طل الةقر البالغ  الصعيدين العاملي والوطين إجمل

العنصر األساسي ل االطتبار احلاسم لتحقيـت هـذا اهلـدس  وهـذا يعـين أن الق ـاء علـى الةقـر         
ل أقــل البلــدان اــوا يتةلــل حــدوق معجــزة اقتصــادية ألــرب مــن معجــزة   2030 لــول عــام 

 جهود غري مسبوقة   وهذا يتةلل اختاذ إجراءات وبذل (10)الصني
   

 2اإلطار 
 التجارة والعمالة

يععدد  ضعف أداء االقتصاد العاملي السبل والنتيجـة ل هن معـا لظـاهرة البةالـة املنت ـرة       
ليــون ةـــخص عــاطلني عــن العمـــل ل    م 197.1فلقــد ظــل   : علــى نةــام واســع ل العـــامل   

  )أ(عن فتـرة مـا قبـل األزمـة العامليـة      مليون ةخص 27  وهو ما ميثل زيادة قدرها 2015 عام
ــد مــن         ــت  وال ســيما ل العدي ــوفري العمــل المئ ــل ل ت ــد مــن حجــم التحــدمل املتمث وهــذا يزي
االقتصادات النامية  حيـث ال يـزال العمـل غـري النظـامي ظـاهرة مسـتمرة  ومـن ةـ ن الةـرص           

  أن تكــون مةيــدة الـيت تتيحهــا التجــارة  ف ــم عـن السياســات األطــرى الــيت تعنتـهج لتكّملــها   
لتحســني مســتوى العمالــة  وخبا ــة بالنســبة للبلــدان ذات األســوام احملليــة الصــيرية  وقــد          
أ بحت التجارة ل اخلدمات على وجه اخلصوص ذات أمهيـة متزايـدة  وهـو عامـل يـتعني أن      
يؤطذ بعني االعتبار ل عملية وضع السياسات على الصعيد الوطين  وي كل قةـاو اخلـدمات   

وظــائف علــى الصــعيد العــاملي ل  ل املائــة مــن ال 46الرئيســي للعمالــة  إذ لــان ميثــل   املصــدر
  وهو بـات يكتسـي أمهيـة متزايـدة إلاـاد الوظـائف ذات الصـلة بسمسـل القيمـة          2015 عام

العاملية )انظر ال كل أدنا (  أما اآلثار غري املباةرة الناةئة عن الصادرات من اخلدمات  فهـي  
قةاعات معينة  إذ ميكن لوظيةة واحـدة ل اـال السـياحة أن تـؤدمل إجمل إن ـاء      ألثر بروزا ل 

ل اـال تكنولوجيـا املعلومـات     ثمق وظـائف ل أمـالن أطـرى  لمـا ميكـن لوظيةـة واحـدة       
 تؤدمل إجمل إن اء أربع وظائف ل أمالن أطرى  أن
 

__________ 

 (10) Least Developed Countries Report 2015: Transforming Rural Economies (United Nations publication, 

Sales No. E.15.II.D.7)  
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  2013-1995عدد ونسبة وظائف اخلـدمات ذات الصـلة بسمسـل القيمـة العامليـة       
 )باملاليني وبالنسب املئوية(

إدارة البحــوق التابعـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة  اســتنادا إجمل قاعـــدة البيانـــات العامليـــة للمـــدطمت    :املصدر 
  واملخرجات

 International Labour Organization, World Employment Social Outlook 2016: Transforming )أ( 

Jobs to End Poverty (Geneva, 2016)  
   

األساسـية لتحقيـت    وبذلك تزداد أمهيـة دور التجـارة باعتبارهـا مـن العنا ـر التمكينيـة       - 14
التنمية املستدامة  غري أن حتويل املكاسل النامجة عـن التجـارة الدوليـة إجمل اـو مسـتدام ليسـت       

ل للـدطل أو إجمل إن ـاء فـرص عمـل     بالعملية التلقائية  وهي عمليـة ال تـؤدمل إجمل التوزيـع العـاد    
أساســي مســبت حتقيــت التنميــة املســتدامة  ورغــم أن القــدرة التنافســية للتصــدير هــي ةــرال    أو

اـاح التكامـل التجـارمل ال يعـين     تكون التجارة مصـدرا مـن مصـادر متويـل التنميـة  فـإن        لكي
ستوزَّو ب كل عادل بني خمتلـف ةـرائ  السـكان      مكاسل الرفا  االجتماعية واالقتصادية أن

ذلك أن التيـيريات اهليكليـة املرتبةـة بالتجـارة تنةـومل علـى تكـاليف التكّيـف  حـ  أن أوجـه           
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ولذا فمن ال رورمل وضع اموعـة متسـقة ومتكاملـة مـن السياسـات االسـتباقية  مـع         - 15
اتباو هنج مشود قائم على تعبئة مجيع أدوات السياسة املتاحة مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى      

هـذا اخللـيل    تعزيز قدراهتا على االستةادة من التجارة لتحقيت التنمية املسـتدامة  وينبيـي اتبـاو   
من السياسات بةريقـة متسـقة  ومصـممة طصيصـا لتلبيـة احتياجـات التنميـة لكـل بلـد  ومـن           

وأهـدافها املتعلقـة    2030األمهية مبكان االستةادة من الزطم اهلام الناتج عن اعتماد طةة عـام  
الصـدد  بالتنمية املستدامة  وترمجة الثبات ل العـزم الـذمل يتبـدى ل القـرارات املتخـذة ل هـذا       

ــن  إجمل أفعـــال  وقـــد متكـــن مـــؤمتر األونكتـــاد الرابـــع ع ـــر ا   إجمل  17لـــذمل ععقـــد ل الةتـــرة مـ
ل نريويب  بو ةه أول مؤمتر وزارمل من مؤمترات األمم املتحـدة خلةـة    2016متوز/يوليه  22

  من حتقيت توافت لآلراء على الصعيد العاملي ب  ن مسـارات العمـل   2015التنمية ملا بعد عام 
ية اليت ال غ  عن اعتمادهـا لبلـوه أهـداس التنميـة املسـتدامة عـن طريـت االسـتةادة مـن          الرئيس

 الدور الذمل تؤديه التجارة 
ت ــكل التجــارة : بناااا القاادرات اجنتاجيااة جحاادام قااوالت قليقااة   االقتصاااملات   - 16

ــول       ــر  لـ ــى الةقـ ــاء علـ ــتدامة والق ـ ــة املسـ ــداس التنميـ ــت أهـ ــة لتحقيـ ــائل اهلامـ إحـــدى الوسـ
  ويتعني دعـم هـذ  العمليـة بسياسـات متسـقة ت ـمل املـوارد املاليـة  واالسـتثمار           2030 امع

والتجـــارة  والتكنولوجيـــا  وتنظـــيم امل ـــاريع  واســـتيمل العمقـــة بـــني التجـــارة واالســـتثمار  
ألغراض التنويع مـن طـمل االسـتةادة مـن سمسـل القيمـة العامليـة  ورغـم أن سمسـل القيمـة           

ر ـا للبلـدان مـن أجـل التخصـص ل جـزء معـني مـن عمليـة اإلنتـاج  أو ل أداء           العاملية تتي  ف
مهام يددة  ومتّكن بالتاد من إااز م روو التصنيع ب كل أسـرو  فـإن الةوائـد النامجـة عـن      

االستةادة مـن فوائـد سمسـل القيمـة العامليـة      أن نظرا إجمل سمسل القيمة العاملية ليست تلقائية  
تســّلت سمســل القيمــة امل ــافة لــيس بالعمليــة الســهلة  ول  أن و لتلقائيــة ليســت مــن األمــور ا

  حيـث  “تصـنيع هزيـل  ”بع  احلاالت  أّدت التجارة ذات الصلة بسمسل القيمة العاملية إجمل 
يتخصص البلد املعين ل أن ةة ال تتةلل سوى مهارات قليلة وإنتاجيـة منخة ـة  وال تـؤدمل    

ــة األ  ــة الةويل ــت التنمي ــر مــن     إجمل حتقي ــال  يتكــّون ألث ــى ســبيل املث ــن   85جــل  فعل ــة م ل املائ
الصادرات اإلمجالية ألقل البلدان اوا ل اال الصناعات التحويليـة مـن السـلع املصـنعة القائمـة      
علـــى لثافـــة اليـــد العاملـــة  ولثافـــة اســـتهم  املـــوارد  واملهـــارات القليلـــة  ولثافـــة العنصـــر  

اص ألن البلـدان الـيت تعنـتج منتجـات ألثـر تةـورا مـن        التكنولوجي  وهذ  نقةة هامة بوجه ط
 الناحية التكنولوجية بقيمة م افة عالية متيل إجمل حتقيت النمو ب كل أسرو 
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ال يزال تدطل الدول علـى النحـو املمئـم أمـرا     : ملول أكثر فعالية وأسواق أكثر كفااة - 17
ت ةلع الـدول بـدور فعـال     مربَّرا لكي تعمل األسوام بكةاءة  ول حني أن ذلك يستدعي أن

ل تنظيم األسوام لكةالة املنافسة وياية املستهلك  فإن تيسري بيئة األعمال وتنمية املهـارات   
وتنظــيم وتعزيــز طــدمات اهليالــل األساســية  مبــا ل ذلــك اخلــدمات املاليــة  وطــدمات النقــل  

ــا  والةاقــة  أمــور تك    ــا املعلومــات واالتصــاالت  وطــدمات املي ــة بوجــه  وتكنولوجي تســي أمهي
طاص  إذ توّفر طـدمات اهليالـل األساسـية املـدطمت األساسـية جلميـع األن ـةة االقتصـادية         
وت كل عامم يدددا مباةرا إلنتاجية االقتصـادات وقـدرهتا علـى املنافسـة  بينمـا متثـل القواعـد        

عو احلاجـة إجمل  التنظيميـة احملـدددات الرئيسـية لـألداء القةـاعي  ول الوقـت نةسـه  لـثريا مـا تـد          
تــوافر القواعــد التنظيميــة لكةالــة حصــول اجلميــع علــى اخلــدمات األساســية  مثــل الصــحة          
والتعليم  ول الواقع  يتةلل حتقيت العديد مـن األهـداس واليايـات ل إطـار التنميـة املسـتدامة       
توافر هيالل وطدمات أساسية تعمـل ب ـكل جيـد  وإتاحـة اإلمكانيـة للجميـع لمنتةـاو  ـا          

 6املتعلـت بتحقيـت املسـاواة بـني اجلنسـني )اخلـدمات املاليـة(  واهلـدس          5اهلدس : هي ت ملو
املتعلـت ب ـمان    7املتعلت بتوافر امليـا  وطـدمات الصـرس الصـحي )طـدمات امليـا (  واهلـدس        

املتعلـت بـالنمو املةـرد )اخلـدمات املاليـة(        8احلصول على الةاقة )طدمات الةاقـة(  واهلـدس   
تعلت بإقامة بع  حتتية قادرة على الصمود )اخلدمات املالية  وطـدمات تكنولوجيـا   امل 9واهلدس 

املتعلـت باحلـد مـن     10املعلومات واالتصاالت  وطدمات النقـل علـى سـبيل املثـال(  واهلـدس      
انعدام املسـاواة )التحـويمت(  ونظـرا لكثـرة ورود موضـوو اخلـدمات ضـمن أهـداس التنميـة          

 طةة  لتوفري اخلدمات أساسا  2030عام املستدامة  تععترب طةة 
يتةلل الق ـاء علـى الةقـر معاجلـة     : معاجلة أوجه الضعف، وبناا القدرة قلى الصلومل - 18

أوجه ال عف االقتصادية ل البلدان ذات االحتياجات اخلا ة  مبـا ل ذلـك أقـل البلـدان اـوا       
ــة ال    ــدول اجلزريـ ــاحلية  والـ ــري السـ ــة غـ ــدول الناميـ ــيرية والـ ــامي  صـ ــني عـ ــة  وبـ  2005الناميـ

ــة متوســل     35  ةــهد 2015 و ــدان النامي ــن البل ــدا م ــن    بل ــو ســنومل للصــادرات م ــدل ا مع
ــجلت تقلصـــا ل    بلـــدا مـــن ت  32ل املائـــة  ولكـــن   10 يزيـــد علـــى  الســـلع لـــك الةئـــة سـ

ــادرات ــار   الصــ ــر اإلطــ ــامن ا 3)انظــ ــى مكــ ــل علــ ــذ    (  وللتيلــ ــى هــ ــتعني علــ ــعف  يــ ل ــ
ــدان ــلي  وضــع البل ــتراتيجيات س ــة      اس ــى الصــمود إزاء الصــدمات اخلارجي ــدرة عل ــاء الق مة لبن

 “طلـيل ذلـي مـن املنتجـات    ”يعـين حتديـد القـدرات اإلنتاجيـة المزمـة للحصـول علـى         هذاو
األمثلـــة املكللـــة بالنجـــاح  ي ـــمل زيـــادة القيمـــة امل ـــافة  وإاـــاد عمالـــة منتجـــة  ومـــن   مبـــا

ألساســـية  يعـــذلر التخصـــص ل االتنويـــع هـــذ  ل البلـــدان الـــيت تعتمـــد علـــى الســـلع   لعمليـــة
ــة   اــاالت ــة املصــنعة  واملنتجــات اليذائي ــل املنتجــات املعدني الع ــوية  وطــدمات الســياحة   مث

ــة       املتخصصــة  وطــدمات التصــدير املتصــلة باألعمــال  وطــدمات االســتعانة مبصــادر طارجي
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فر الكةـاءة ل  ومتثل يارة اخلدمات طيارا رئيسيا لتنويع الصادرات  وتدعو احلاجة هنا إجمل تـوا 
ــوفري املــدطمت       ــة وطــدمات اهليالــل األساســية مــن أجــل ت ــة واملهني تقــدمي اخلــدمات التجاري

 األساسية لدعم التجزؤ الدود لإلنتاج 
  

 3اإلطار 
 األداء التجارمل ألقل البلدان اوا وبرنامج عمل إسةنبول

املتحـدة الرابـع   ل مـؤمتر األمـم    2010حدد برنامج عمل إسـةنبول  املعتمـد ل عـام     
املعين ب قل البلـدان اـوا  هـدفا طموحـا يتمثـل ل متكـني نصـف أقـل البلـدان اـوا مـن اسـتيةاء             

  مبـا ل ذلـك عـن طريـت م ـاعةة حصـتها مـن        2020معايري رفعها من تلك الةئة  لول عام 
يـة  مـن أهـداس التنم   11-17التجارة العاملية  على النحو الذمل جرى ت ليد  اـددا ل اليايـة   

املستدامة  وقد بليت أقل البلدان اوا منتصف الةريت على مسار العقـد احملـدد  لكنـها ليسـت     
ل سبيلها إجمل حتقيت هـذا اهلـدس  وقـد ااة ـت حصـة أقـل البلـدان اـوا مـن الصـادرات مـن            

ــن    ــاملي مــ ــعيد العــ ــى الصــ ــلع علــ ــا  1.1الســ ــة ل عــ ــة ل  0.9إجمل  2010م ل املائــ ل املائــ
ل  0.6ارتةعـت حصـة  ـادرات اخلـدمات مـن أقـل البلـدان اـوا مــن            ل حـني 2015 عـام 

)انظـر ال ـكل أدنـا (  وأقـّر اسـتعراض       2015ل املائة ل عـام   0.8إجمل  2010املائة ل عام 
ــايو        ــذمل أ جــرمل ل أيار/م ــامج عمــل اســةنبول  ال ــذ برن ــع املســتوى لتنةي ــدة الرفي منتصــف امل

 يزال يواجه حتديات متعددة  مبا ل ذلـك حالـة مـن      ب ن الكثري من أقل البلدان اوا ال2016
الرلود ل التدفقات التجارية  وقد وعجهت ل هذا الصـدد دعـوة إجمل اختـاذ إجـراءات سـريعة       
وعلــى الــرغم مــن التحســينات األطــرية الــيت جــرى إدطاهلــا علــى ال ــروال املتعلقــة بنةــاذ أقــل   

ــع املن    ــل و ــول مجي ــدان اــوا إجمل األســوام  مــن قبي  األســوام مــن دون رســوم  تجــات إجملالبل
ــة أو ــإن       مجرلي ــة قواعــد ةــةافة وبســيةة  ف حصــص مةروضــة  وجعــل قواعــد املن ــ  املنةبق

دد قليـل مـن املنتجـات األوليـة       ادرات أقل البلدان اوا ال تـزال مرلـزة إجمل حـد لـبري ل عـ     
ن عرضـة لتقلـل   ل املائة من  ـادراهتا  وتظـل تلـك البلـدا     70متثل السلع األولية ألثر من  إذ

  ومـن ،  فـإن أحـد التحـديات الـيت تكتســي      )أ(أسـعار السـلع األساسـية والصـدمات اخلارجيـة     
أمهية طا ة يتمثل ل تعزيز بناء القدرات اإلنتاجيـة ل قةـاعي الصـناعة واخلـدمات مـن أجـل       

 النهوض بالتنويع االقتصادمل 
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 2015-2010وطدمات  عاملية من سلع حصة أقل البلدان اوا من الصادرات ال
 )بالنسب املئوية(

  إحصاءات األونكتاد :املصدر 
(  اســـتعراض منتصـــف املـــدة ال ـــامل والرفيـــع املســـتوى لتنةيـــذ برنـــامج   2016األمـــم املتحـــدة ) ( )أ 

 ( A/CONF.228/L.1اسةنبول ) عمل
  

يععدـد  العمـل اجلمـاعي علـى الصـعيد      : األطارا،، وجيااامل حلاول مكاتركة    تعزيز تعدملية  - 19
العاملي من طمل التعاون املتعدد األطراس أمرا ال غ  عنه من أجل مواجهـة التحـديات املاثلـة    
ــة      ــة  ســواء  فيمــا يتعلــت بالبعــد االقتصــادمل أو االجتمــاعي أو البيئــي للتنمي عــرب احلــدود الوطني

ل ال ــرالة العامليــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة أمــرا حامســا لتنةيــذ   املســتدامة  ويكتســي تن ــي
أهداس التنمية املستدامة  ول اال التجارة  ال يزال إااد نظام يارمل عاملي متعـدد األطـراس   
وقائم على القواعد ومةتوح وغري متييـزمل ومنصـف  يععتـرب حجـر الزاويـة هلـذ  ال ـرالة  علـى         

ل إطــار أهــداس التنميــة املســتدامة  وينبيــي النظــر إجمل   10-17ة النحــو املعتــرس بــه ل اليايــ 
النظـام التجـارمل املتعــدد األطـراس باعتبــار  مـن املنـافع العامــة العامليـة  نظــرا إجمل أن مبـدأ عــدم        
التمييز إاا يعكس اخلصائص غري التنافسية الـيت ال يعسـتث  منـها أحـد والـيت ت ـكل مسـة املنـافع         

لنظام التجارمل املتعـدد األطـراس مـن طـمل تعزيـز الترليـز علـى التنميـة         العامة  وميثل تن يل ا
باعتبــار  مــن املنــافع العامــة العامليــة  ويديــد الــزطم الــمزم هلــذ  العمليــة وإبــراز أمهيتــها  مــن     

 العنا ر األساسية لتحقيت أهداس التنمية املستدامة 
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 األطراس النظام التجارمل املتعدد التةورات املستجدة ل - رابعا 
يبدو أن التحوالت األطـرية ل اـاد التجـارة والسياسـة العامـة تـدّل علـى بـدء حقبـة           - 20

جديدة ل النظام التجارمل الدود  إذ بات الـدور املرلـزمل للنظـام التجـارمل املتعـدد األطـراس       
يتــ ثر علــى  ــو متزايــد بعــدم إحــراز قــدر لــاس مــن التقــدم ل املةاوضــات التجاريــة املتعــددة   

ألطراس ل إطار جولة الدوحة  وذلك مبوازاة انت ار املةاوضـات اإلقليميـة اجلماعيـة الكـربى     ا
 بوترية متسارعة  وقد تنةومل هذ  التةورات على هثار تتعلت ب هداس التنمية املستدامة 

وال يزال النظام التجارمل املتعدد األطراس ي كل يور اإلطار املؤسسي العـاملي الـذمل    - 21
التجارة  ويظل يتمتع بامل روعية باعتبار  من املنافع العامة العاملية  وتعسـهم القواعـد    تقوم عليه

وال وابل املتةـاوض عليهـا تةاوضـا متعـدد األطـراس ل احلـّد مـن التمييـز ومـن احلـواجز الـيت            
تعوم التجارة  لما أن املهام غري التةاوضية تكتسي طابعـا أساسـيا لتحقيـت ال ـةافية والقـدرة      

لتنبؤ واالستقرار ل إطار التجارة الدولية  وقـد طلـص تقريـر ملنظمـة التجـارة العامليـة إجمل       على ا
 2015أن اقتصادات اموعة الع رين طّبقـت  ل الةتـرة مـن منتصـف ت ـرين األول/ألتـوبر       

من التـدابري اجلديـدة الـيت تقّيـد التجـارة  ول       145  ما اموعه 2016إجمل منتصف أيار/مايو 
ل املائـة(  تليهـا تعريةـات االسـترياد       61ل إجراءات تصحيحية للتبـادل التجـارمل )  املقام األو

ل املائــة ل  10وقــد أّدى ذلــك  إجمل جانــل الــوترية البةيئــة إلزالــة القيــود  إجمل زيــادة قــدرها   
دة للتجـــارة الـــيت سعـــجلت منـــذ العـــدد اإلمجـــاد للتـــدابري التقييديـــة  ومـــن بـــني التـــدابري املقيدـــ 

تـدبريا  لـول منتصـف     387تـدبريا  مل تـتم إزالـة سـوى      1 583البـالغ عـددها     2008 عام
مــن التــدابري التقييديــة ال تــزال قائمــة  وهــي  1 196  وهــذا يعــين أن هنــا  2016أيار/مــايو 

  (11)ل املائة من قيمة الواردات العاملية 5.0 ت مل
وتقوم القواعد وال وابل املتةاوض عليهـا تةاوضـا متعـدد األطـراس علـى نظـام إنةـاذ         - 22

فعال  ذلك أن هليـة تسـوية املنازعـات التابعـة ملنظمـة التجـارة العامليـة متّثـل هيئـة ق ـائية دوليـة            
فريدة من نوعها وتكةل الةابع التلقائي إلجراءات هيئـات التحكـيم واإلجـراءات التصـحيحية     

حال عدم االمتثال  وقد جرى استخدام هذا النظـام علـى نةـام واسـع مـن جانـل       املتخذة ل 
ــني األطــراس ل        ــة ب ــك ل حــل املنازعــات التجاري ــة  مبــا ل ذل أع ــاء منظمــة التجــارة العاملي
الترتيبات التجارية اإلقليمية  وهو ما يدل على استمرار فعاليـة النظـام وم ـروعيته  ومنـذ عـام      

(  2016طلبـات للت ــاور )حـ  حزيران/يونيــه    507املنازعــات    تلقـت هليــة تسـوية  1995
وهو ما يةـوم عـدد املنازعـات الـيت تلقتـها اموعـة االتةـام العـام ب ـ ن التعريةـات اجلمرليـة            

__________ 

  2016حزيران/يونيـه   21  “التقريـر املتعلـت بالتـدابري التجاريـة عموعـة الع ـرين      ”امليـة   منظمة التجارة الع (11) 
  http: //unctad.org/en/PublicationsLibrary/ecidc2014misc1_bp10.pdf: متاح على الرابل التاد

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ecidc2014misc1_bp10.pdf
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منازعة  وتتعامـل اآلليـة التابعـة     300عاما  البالغ عددها  47والتجارة )اموعة غات( طمل 
تيةـي ألثـر مـن ترليـون دوالر مـن التـدفقات التجاريـة         ملنظمة التجارة العامليـة مـع منازعـات    

ومع بلء وترية وضع القواعد الثابتة والراسخة املتةاوض عليها تةاوضا متعـدد األطـراس  بـرز    
ايا  لدى البلدان يتمثل ل السعي إجمل حل املنازعات التجارية عن طريت هلية ق ائية بـدال مـن   

ت األطــرية املســائل املتعلقــة بربنــامج املةاوضــات جهــود وضــع القواعــد  وقــد تناولــت املنازعــا
)اإلعانات الزراعية على سبيل املثال(  وااالت جديدة لتجارة اخلدمات  مـن قبيـل اخلـدمات    
املالية واملسـائل ذات الصـلة مبـن  ت ةـريات ليـري املهـاجرين  واملسـائل الناةـئة الـيت ختلـف أثـرا            

ة  والسياســة الصــناعية  والةاقــة املتجــددة  علــى السياســات العامــة األطــرى )لالصــحة العامــ 
واملوارد الةبيعية(  ول الوقت نةسه  ت لـدت مـن طـمل ذلـك أي ـا ضـرورة حتـديث قواعـد         

 منظمة التجارة العاملية عن طريت التةاوض ال عن طريت مراجعة األحكام الق ائية 
ويتجه النظام التجارمل املتعدد األطراس أي ـا  ـو حتقيـت الةـابع العـاملي مبـا يتةـت مـع          - 23

نظـام يـارمل عـاملي متعـدد األطـراس وقـائم علـى القواعـد ومةتـوح          ”ال رورة احلتمية لتعزيـز  
مـن أهـداس التنميـة     10-17علـى النحـو املنصـوص عليـه ل اهلـدس       “وغري متييزمل ومنصـف 

ي إجمل حتقيت ذلك من طمل عمليات االن مام إجمل منظمـة التجـارة   املستدامة  وقد جرى السع
 1995 ــمة إجمل املنظمـة منـذ عــام     بلــغ عـدد البلـدان املن  2016العامليـة  فبحلـول متوز/يوليـه    

مـن أقـل البلـدان اـوا  وجـرى مـؤطرا ل املـؤمتر الـوزارمل          9بلدا  مبا ل ذلـك   36اموعه  ما
مهدـدة الن ـمام لـّل مـن أفيانسـتان وليربيـا  وبـذلك يصـب          العاةر اعتمـاد اموعـة التـدابري امل   

ع ـوا  وقـد اعتمـدت هـذ  البلـدان إ ـمحات        164عدد األع اء ل منظمة التجارة العاملية 
سياســاتية هامــة جلعــل نظمهــا التجاريــة متوافقــة مــع منظمــة التجــارة العامليــة  ويعــذلر مــن بــني  

ض علــى ةــروال متوازنــة لمن ــمام التةــاو التحــديات الرئيســية الــيت  ــودفت ل هــذا الصــدد
رحلـة مـا بعـد االن ـمام  ولـثريا      يتةت مع احتياجاهتا اإلاائية  وتنةيـذ االلتزامـات املتعلقـة مب    مبا
يد البلدان املن مة نةسها م ةرة لقبول ةروال ألثر تقييدا إجمل حد لبري على الـرغم مـن    ما

األونكتــاد املســاعدة إجمل هــذ  البلــدان ل مجيــع  املرحلــة اإلاائيــة املتواضــعة الــيت بليتــها  ويقــدم
 مراحل عمليات ان مامها 

 
 جولة الدوحة  

  وي ــمل جــدول أعماهلــا اموعــة واســعة مــن  2001بــدأت جولــة الدوحــة ل عــام  - 24
املسائل املتعلقة بالنةاذ إجمل األسوام ووضع القواعد ضمن إطار العملية الواحـدة  باإلضـافة إجمل   

نيني يتعلقــان بالزراعــة واخلــدمات  ولــان اهلــدس مــن املةاوضــات إيــمء   جــدودأ أعمــال ضــم
االهتمام على سبيل األولوية إجمل الصعوبات الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة ل التنةيـذ  واملعاملـة       



A/71/275 
 

 

16-13375 21/35 

 

اخلا ة والتة يلية بيية تصحي  االطتمالت اليت تنةـومل عليهـا نتـائج جولـة أوروغـوامل  ول      
  ول أعقـاب املـؤمتر الـوزارمل    2004تعختـتم املةاوضـات  لـول عـام      البداية  لـان اهلـدس أن  

 2013لـانون األول/ديسـمرب    6إجمل  3التاسع ملنظمة التجـارة العامليـة  املعقـود ل الةتـرة مـن      
  مبـا ي ـمل اتةاقـا ب ـ ن     “اموعـة تـدابري بـاد   ”ل باد  إندونيسيا  والـذمل اعتعمـدت طملـه    

ليــذائي  لــان يــور ترليــز املناق ــة القيــام   لــول متوز/يوليــه  تيســري التجــارة ومســ لة األمــن ا
  بصياغة برنامج عمل ملرحلة ما بعد باد من أجل اطتتام جولة الدوحة وإحـراز تقـدم   2015

ــري التجـــ      ــام تيسـ ــى اتةـ ــديت علـ ــو التصـ ــه  ـ ــت نةسـ ــ لة   ل الوقـ ــم ملسـ ــل دائـ ــاد حـ ارة وإاـ
التصـديقات علـى اتةـام تيسـري التجـارة        بلـغ عـدد   2016اليذائي  ول حزيران/يونيـه   األمن
تصــديقا  ل حــني ســيبدأ نةــاذ هــذا االتةــام مبجــرد إعــمن ثلثــي أع ــاء منظمــة التجــارة    84

 العاملية عن قبول االتةام رمسيا 
إجمل  15املعقــود ل الةتــرة مــن  وأ ــر املــؤمتر الــوزارمل العاةــر ملنظمــة التجــارة العامليــة   - 25
  ل نــريويب  عــن اعتمــاد إعــمن وزارمل إجمل جانــل ســتة    2015لــانون األول/ديســمرب   19

  وهـي ت ـمل أربعـة قـرارات ب ـ ن الزراعــة      (11)قـرارات وزاريـة ب ـ ن املسـائل قيـد التةــاوض     
)أ( القدرة التنافسية ل اال التصدير  مبا ل ذلـك إليـاء إعانـات    : )تتعلت  على التواد  مبا يلي

وهليـة   ليذاء ألغراض األمن اليـذائي  )ج( ية من االتصدير  )ب( واالحتةاا مبخزونات حكوم
ة ب قـل البلـدان اـوا     النامية  )د( والقةن(  واثنتني من املسـائل املتعلقـ   ضمانات طا ة للبلدان

)هـ( املعاملة التة يلية للخدمات املقدمة مـن أقـل البلـدان اـوا مبوجـل إعةـاء يعمـن          تتعلقان بـ
  )و( قواعــد املن ــ  التة ــيلية ألقــل البلــدان اــوا  ولــان ألقــل البلــدان اــوا ل اــال اخلــدمات

القرار املتخذ ب  ن إلياء إعانات التصدير ل اعال الزراعي يكتسي أمهية طا ة رغـم التراجـع   
ــام    ــذ عـ ــوء إجمل تلـــك التـــدابري منـ ــت    2001امللحـــوا ل اللجـ ــوازل  وافـ ــايب مـ ول تةـــور إاـ

علـى جـداول إليـاء التعريةـات مبوجـل االتةـام        ع وا من أع اء منظمة التجـارة العامليـة   53
 املتعلت بتكنولوجيا املعلومات 

 
 عملية ما بعد نريويب  

برزت أهم العقبات نتيجة  لعدم متكن أع اء منظمة التجارة العاملية مـن االتةـام علـى     - 26
ر ليةية امل ي قدما ل مةاوضات جولـة الدوحـة بعـد املـؤمتر الـوزارمل العاةـر  وجـرى اإلقـرا        

مـــن اإلعـــمن الـــوزارمل  باإلةـــارة إجمل أهنـــم   30بـــاخلمس القـــائم بـــني األع ـــاء ل الةقـــرة  
يدرلون أن العديد من األع اء يعيـدون الت ليـد علـى طةـة الدوحـة اإلاائيـة  واإلعمنـات        ”

والقرارات اليت اعتعمدت ل الدوحة ول املؤمترات الوزارية اليت ععقدت منذ ذلـك احلـني ولكـن    
ين ال يعيـدون الت ليـد علـى الواليـات املنوطـة اولـة الدوحـة  ألهنـم يعتقـدون أنـه           أع اء هطر
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ــددة األطــراس       ــائج ذات ميــزى ل املةاوضــات املتع ــت نت ــدة لتحقي ــزم اعتمــاد نعهــج جدي   “يل
أعربت عدة بلدان عن اعتقادهـا بـ ن هـذا يعـين ضـمنا إهنـاء جولـة الدوحـة  وفـت  البـاب            وقد

الواحدة والبحث عـن نعهـج جديـدة ومسـائل جديـدة  ورأت بلـدان       أمام تةكيك إطار العملية 
عدة أطرى  وال سـيما البلـدان الناميـة  أن قـرار البـدء اولـة الدوحـة قـد اتعخـذ بتوافـت اآلراء            

 وبالتاد فإنه ال ميكن إهناء اجلولة دون اختاذ قرار بتوافت اآلراء ل هذا الصدد 
لقـة بعمليـة مـا بعـد نـريويب إجمل وضـع مةاوضـات        وبذلك  أّدت حال عـدم الـيقني املتع   - 27

عاما على مةترم طرم  مـع مـا يسـتتبع ذلـك مـن انعكاسـات        15جولة الدوحة املستمرة منذ 
هامــة علــى مهــام التةــاوض الــيت ت ــةلع  ــا منظمــة التجــارة العامليــة  ومــن اجلــدير بالــذلر أن  

الواحـدة الـذمل ي ـمل جـدول     هيكل جولة الدوحة وأساليل عملها  مبا ل ذلك إطار العملية 
أعمال واسع النةام  هي مواضيع باتت مثار ت ـكيك علـين  بـل ومـن املقتـرح طـرح مسـائل        
جديدة أطرى للمناق ة  وقد أعربت البلدان املتقدمة النمو عن طيبة أملـها إزاء اسـتمرار عـدم    

دعــت إجمل املعاملــة باملثــل ل إطــار املةاوضــات مــن جانــل االقتصــادات الناةــئة  ولــذلك فقــد  
املمايزة بني البلدان النامية من أجل لةالة أن يتعهد لل بلد بالتزامـات علـى  ـو يتناسـل مـع      

د حصته ل التجارة العاملية  وتعتـرب البلـدان الناميـة ب ـكل عـام أن هيكـل جولـة الدوحـة احلـا         
وضـات  وعضع لتصحي  االطتمالت الناية عن جولة أوروغوامل  وهي توّد أن تعواِ ـل املةا  قد

 ب  م املسائل الرئيسية ل إطار اهليكل احلاد ومبادئ املعاملة اخلا ة والتة يلية 
وقد أّدت مةاوضات جولة الدوحة اليت طال أمدها إجمل حتويل يور ترليز العديـد مـن    - 28

األطــراس الةاعلــة إجمل نعهــج بديلــة لتــ مني مصــاحلها التجاريــة مــن طــمل املةاوضــات املتعــددة    
إلقليميـة حيـث اـرمل بالةعـل  مـن الناحيـة العمليـة  معاجلـة املسـائل اجلديـدة الـيت            األطراس وا

ــية         ــدرة التنافسـ ــتثمار  والقـ ــة )لاالسـ ــارة العامليـ ــة التجـ ــامج منظمـ ــا ل برنـ ــوطى إدراجهـ يعتـ
واملؤسسات اململولة للدولة(  ويعنظر إجمل هذ  اخلةـوات علـى أهنـا أضـعةت اهتمـام األطـراس       

ت املتعــددة األطــراس  وأّدت بالتــاد إجمل إضــعاس م ــارلة االقتصــادات  امل ــار إليهــا بالعمليــا
الناةــئة الــيت ال تــزال تواجــه  بــاألطص منــذ األزمــة االقتصــادية العامليــة  حتــديات لــبرية علــى   
 ــعيد السياســيات االقتصــادية احملليــة  مــن قبيــل اطــتمالت االقتصــاد الكلــي  وانعــدام األمــن   

 اليذائي  وتقلص التصنيع 
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ويربز هذا اجلمود أي ا ل إطار العملية املتعددة األطراس  ل وقت ت ـهد فيـه طبيعـة     - 29
التجارة بعينها تيريا لبريا نتيجة  لتوسع األن ةة التجاريـة علـى طـول سمسـل القيمـة العامليـة        

  وبــروز االقتصــادات الناةــئة  واــو  “اقتصــادات تقــدمي اخلــدمات ”وحتويــل االقتصــادات إجمل 
رقميــة  وتــؤدمل األمهيــة املتزايــدة الــيت تكتســيها خمتلــف التــدابري التنظيميــة  مــن قبيــل  التجــارة ال

ــت      ــة  إجمل تعمي ــة  ضــمن هيكــل التجــارة احلديث ــة الةكري االســتثمار واخلــدمات وحقــوم امللكي
التكامــل وحتقيــت التقــارب التنظيمــي علــى  ــو قابــل ألن يعــالاج ل إطــار االتةاقــات التجاريــة    

ــا  ــة  وبينمـ ــواز   اإلقليميـ ــة ل مـ ــات اجلمرليـ ــي  التعريةـ ــتم ختةـ ــدابري  يـ ــبية للتـ ــادة النسـ اة الزيـ
اجلمرليـة  فقـد حتـوَّل برنـامج السياسـة التجاريـة إجمل طةـة لتحقيـت تكامـل عميـت لصـا              غري

حتريرل أعمت ومواءمةي تنظيمية ودعم يارة سدِلسة وحرية حرلـة السـلع واخلـدمات ورأ  املـال     
ــا  والتكنولوج  ــار   واملصــانع والن ــر اإلط ــا )انظ ــا يســمى     (  وي4ي ــر ي ــع م ــذا األم ــدو أن ه ب

الذمل تدعمه املعايري واألدوات احلالية ملنظمة التجارة العامليـة ل وضـع    “التكامل السةحي” بـ
 غري موات على اإلطمم  بل وي كك ل فعاليته لدعم هيكل التجارة احلاد 

  
 4اإلطار 

 التجارمل هثار التدابري غري التعريةية على الن اال
علـى الـرغم مـن ختةـي  التعريةـات اجلمرليـة عـن طريـت التحريـر التـدراي للتجـارة             

على مدى العقود املاضية  فـإن ةـروال النةـاذ إجمل األسـوام تتحـدد ب ـكل متزايـد مـن طـمل          
  ومتثـل تلـك التـدابري عقبـة ألـرب بالنسـبة إجمل  ـادرات البلـدان الناميــة         التـدابري غـري التعريةيـة   

التـدابري  جراهـا األونكتـاد أن   باملقارنة مع التعريةات اجلمرليـة  وقـد أظهـرت البحـوق الـيت أ     
حتّد ب كل غري تناسيب من حجم الصادرات من البلدان املنخة ة الـدطل وأقـل    التعريةية غري

يـة  البلدان اوا  فعلى سبيل املثال  ت ري التقديرات إجمل أن التدابري الصحية وتدابري الصـحة النبات 
لــدان ذات الــدطل املــنخة  بنســبة  ل االحتــاد األورويب حتــّد مــن الصــادرات الزراعيــة مــن الب 

  لمـا أن التـدابري غـري التعريةيـة الــيت تةبقهـا بلـدان اموعـة الع ـرين حتـّد مــن          )أ(ل املائـة  14
 ادرات أقل البلدان اوا ب لثر مـن ال ـعف إذا مـا قورنـت بالتعريةـات اجلمرليـة  وبالنسـبة        

 أقــل البلــدان اــوا  فمــن ةــ ن تــوافر إمكانيــة النةــاذ إجمل األســوام مــن دون دفــع تعريةــات   إجمل
ل املائـة  ولكـن    7مجرلية أن يزيد من  ادرات أقل البلدان اوا إجمل اموعـة الع ـرين بنحـو    

اآلثار النامجة عن التدابري غري التعريةية املةبقة حاليا  واليت تنعكس مـن طـمل تراجـع الن ـاال     
ــو   الت ــدَّر بنحـ ــارمل  تقـ ــة 17جـ ــة )ب(ل املائـ ــي معاجلـ ــدابري      وتكتسـ ــن التـ ــئة عـ ــار الناةـ اآلثـ

التعريةية على الن اال التجارمل  وبناء قدرات أقل البلدان اـوا مـن أجـل االمتثـال للتـدابري       غري
 غري التعريةية املنةبقة  أمهية أساسية لتحقيت التوسع التجارمل لتلك البلدان 



 A/71/275 

 

24/35 16-13375 

 

 )بالنسبة املئوية واألرقام( 2014-2000التدابري التعريةية وغري التعريةية  
 

 حسابات األونكتاد  استنادا إجمل نظام احلل التجارمل العاملي املتكامل )نظام ويتس(  :املصدر 
أمــام التجــارة يــرد ل احملــور األميــن عــدد التــدابري الصــحية وتــدابري الصــحة النباتيــة واحلــواجز التقنيــة  ممحظة: 

املعمول  ا حاليا  وي كل لّل من التـدابري الصـحية وتـدابري الصـحة النباتيـة واحلـواجز التقنيـة أمـام         
 التجارة تدابري غري تعريةية 

 Marina Murina and Alessandro Nicita, Trading With Conditions: The Effect of Sanitary and ( )أ 

Phytosanitary Measures on Lower Income Countries’ Agricultural Exports, Research Study 

Series No. 68 (New York and Geneva, UNCTAD, 2014).  
  )يصدر قريبا( UNCTAD, “G20 policies and LDC export performance”, 2016 ( )ب 

  
ويــدعو هــذا الوضــع إجمل تةكــري متــ ّن ل طريقــة عمــل املةاوضــات التجاريــة املتعــددة     - 30

األطراس  ولان من املتوقع أن يؤدمل جدول األعمال الواسع النةام املعتمـد ل إطـار العمليـة    
الواحــدة ل جولــة الدوحــة إجمل تيســري عمليــات املبادلــة امل ــترلة بــني القةاعــات  ولكــن هــذا  

 بد من إيمء االهتمام على سبيل األولوية إجمل وضع طةة إاائيـة أساسـية    األمر مل يتحقت  وال
مبا ل ذلك جدول أعمال ضمين يتعلت بالزراعة واخلدمات  و ة ما يربر تصحي  املسـار جلهـة   

  وميكـن  2030تعزيز املصلحة اجلماعية العليا من أجل حتقيت التنمية املستدامة وفقا خلةة عام 
مواءمـة النظـام التجـارمل املتعـدد األطـراس مـع ال ـرورات العامليـة املنصـوص          النظر ل إمكانية 

(  وقـد تتمثـل العقبــات   70/1عليهـا ل أهـداس التنميـة املسـتدامة )انظـر قــرار اجلمعيـة العامـة        
يــث أن الةــابع امللــزم قانونــا أي ــا ل الصــعوبات املرتبةــة بوضــع القواعــد الثابتــة والراســخة ح

لملتزامــات قــد دفــع بــاألطراس املتةاوضــة إجمل اعتمــاد اليقظــة ب ــكل طــاص ل اإلعــمن عــن   
التزامات  ولـذا ميكـن اسـتكمال عمليـة وضـع القواعـد الثابتـة والراسـخة الـيت اـرمل التةـاوض            
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مب ـارلة مجيـع   ب  هنا بني األطراس اهود تعبـذل لوضـع قواعـد لّينـة علـى أسـا  توافـت اآلراء        
أ حاب املصلحة  فمـن احملتمـل أن تـؤدمل جهـود تيسـري توافـت اآلراء ب ـ ن جـدول األعمـال          
التجارمل الناةن ووضع أف ـل املمارسـات واملبـادئ التوجيهيـة والـدرو  املسـتةادة  إجمل بـذل        
املســاعي لوضــع القواعــد الثابتــة الراســخة  لمــا هــي احلــال ل اــال تيســري يــارة اخلــدمات     

 ان منظومة األمم املتحدة  وال سيما األونكتاد  االضةمو بدور هام ل هذا الصدد وبإمك
وميثل إحراز تقدم له ميزا  ل جولة الدوحة أمرا ضروريا لتن يل ال رالة العاملية مـن   - 31

ــة املســتدامة  وخبا ــة اهلــدس     ـــ   10-17أجــل التنمي ــت ب ــدد   ب”املتعل إاــاد نظــام يــارمل متع
ائم على القواعـد ومةتـوح وغـري متييـزمل ومنصـف ل إطـار منظمـة التجـارة         األطراس عاملي وق

  ومن ة ن ذلـك أن يـؤدمل أي ـا إجمل إحـراز تقـدم  ـو حتقيـت أهـداس يـددة أطـرى           “العاملية
املتعلـت بتحقيـت التنةيـذ     12-17اهلـدس  : ترتبل باطتتام جولة الدوحـة بنجـاح  وهـي ت ـمل    

ــل البلــ     ــت لو ــول منتجــات أق ــوا املناســل التوقي ــة    دان ا ــوم مجرلي ــدون رس ــوام ب إجمل األس
ب املتعلت مبنع القيود املةروضة علـى التجـارة   -2حصص مةروضة وقواعد املن    واهلدس  أو

وتصــحي  الت ــوهات ل األســوام الزراعيــة العامليــة  مبــا ل ذلــك عــن طريــت اإلليــاء املــوازمل    
إمكانيــة احلصــول علــى األدويــة ب املتعلــت بتــوفري -3إلعانــات الصــادرات الزراعيــة  واهلــدس 

ــة  واهلــدس    ــة اخلا ــة والتة ــيلية    -10األساســية ب ســعار معقول ــدأ املعامل ــذ مب ــت بتنةي أ املتعل
   ظــر بعــ  أةــكال 2020املتعلــت بالقيــام   لــول عــام  6- 14للبلــدان الناميــة  واهلــدس 

   اإلعانات املقدمة ملصائد األمسا  اليت تسهم ل اإلفراال ل  يد األمسا  
 

 الزراعة  
أدى املؤمتر الوزارمل العاةر إجمل اختاذ قـرار ب ـ ن اإلليـاء الةـورمل ملسـتحقات إعانـات        - 32

بالنسـبة إجمل   2018املتقدمـة النمـو  والقيـام باملثـل  لـول عـام        التصدير املتبقية للدول األع اء
ب املـذلور أعـم  ومـع أهـداس التنميـة املسـتدامة        -2البلدان النامية  وهذا يتةـت مـع اهلـدس    

وقد معن  عدد قليل من البلدان فترة متديد مـن أجـل التنةيـذ  ومنـها سويسـرا ولنـدا والنـرويج        
ــر واللحــوم          ــان وحلــم اخل ي ــزة ومنتجــات األلب ــات التصــدير للمنتجــات اعه ــدم إعان ــيت تق ال

تقـدم مسـتحقات إعانـات التصـدير  وأن      بلدا فقل مـن البلـدان الـيت    25وبالنظر إجمل أن هنا  
استخدام إعانات التصدير قد ااة  بالةعل إجمل حد لبري ل البلدان الرئيسية اليت تلجـ  إليهـا    
فإن األثر املباةر هلذا القـرار يظـل يـدودا  ويـدر اإلةـارة إجمل أن احلـّد مـن اسـتخدام إعانـات          

 ـندوم  ”م احمللـي املصـنف علـى أنـه     التصدير قوبـل ل بعـ  احلـاالت بزيـادة اسـتخدام الـدع      
غري م ود  للتجارة )دعم الدطل غري املرتبل باألسعار أو اإلنتاج علـى سـبيل املثـال(      “أط ر

وهنا  ةـواغل قائمـة ب ـ ن األثـر احملتمـل امل ـود  للتجـارة نتيجـة  لتـدابري الصـندوم األط ـر             
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  وت ـري  (12)دميها حتـت هـذ  الةئـة   حيث أنه ال توجد حاليا أمل قيود على املبـالغ الـيت ميكـن تقـ    
التقديرات املتعلقة بالدعم املقدم إجمل املنتجني الصـادرة عـن منظمـة التعـاون والتنميـة ل امليـدان       

ل املائـة مـن    40االقتصادمل إجمل أن الدعم املقـدم إجمل املنـتجني ل ةسـة بلـدان ميثـل ألثـر مـن        
ــزارو )ال ــكل التاســع(  وهــذا يســلل ال ــوء ع     ــرادات امل ــدعم   إي ــة معاجلــة مســ لة ال ــى أمهي ل

 الزراعي وياية احلدود على  و ةامل 
 

 ال كل الثامن  
  2015 و 2014التقديرات املتعلقة بالدعم املقدم إجمل املنتجني حسل البلد    

 )بالنسبة املئوية جمجايل جييراملات املزارع(

  ر د وتقييم السياسة الزراعية(  2016منظمة التعاون والتنمية ل امليدان االقتصادمل ) :املصدر 

__________ 

ــال   (12)  ــبيل املثــ ــى ســ ــر  علــ  ,Rashmi Banga, ”Impact of green box subsidies on agricultural productivity: انظــ

production and international trade”, Background Paper, No. RVC-11 (2014)  متــــاح علــــى الــــرابل التــــاد: 
http: //unctad.org/en/PublicationsLibrary/ecidc2014misc1_bp10.pdf  
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من أهداس التنمية املسـتدامة إجمل الق ـاء علـى اجلـوو وتـوفري األمـن        2ويدعو اهلدس  - 33
  وبليـت ذروهتـا   2002اليذائي بوجه عام  وقد أّدت زيادة أسعار اليـذاء الـيت بـدأت ل عـام     

احملـــك ل إجمل وضـــع املزيـــد مـــن املســـائل علـــى  2013إجمل عـــام  2012ل الةتـــرة مـــن عـــام 
املةاوضات الزراعيـة املتعلقـة بالتـدابري ذات الصـلة بالتجـارة املتخـذة ألغـراض األمـن اليـذائي           
ويتعلــت أحــد هــذ  التــدابري بــربامج االحتةــاا مبخزونــات حكوميــة مــن اليــذاء  ويعيــد القــرار   
الــوزارمل اخلــاص باالحتةــاا مبخزونــات حكوميــة مــن اليــذاء ألغــراض األمــن اليــذائي ت ليــد  

رارات املعمول  ـا حلمايـة حكومـات البلـدان الناميـة مـن الةعـون القانونيـة ل حـال قيامهـا           الق
( إجمل أن يتم االتةام ب ـ ن حـل   “ةرال السمم”ب راء خمزونات من اليذاء من مزارعيها )أمل 

دائـم  ويســعى املؤيــدون إجمل التو ــل إجمل حــل دائــم يق ــي بــ ن يعســتث  مــن احلــدود القصــوى  
امج االحتةـــاا مبخزونـــات حكوميـــة املقـــدم إجمل املـــزارعني عـــن طريـــت بـــرلإلعانـــات الـــدعم 

 اليذاء  من
ويتعلت تـدبري هطـر مـن تـدابري األمـن اليـذائي الـيت اـرمل  ثهـا  ل إطـار املةاوضـات             - 34

الزراعية  بجللية ال مانات اخلا ة اليت تععترب أداة هامة ملواجهة الزيادات املةاجئـة ل الـواردات    
ــوال األ ــرار      أو هب ــة األساســية  ويؤلــد الق ــي لألغذي ــاج احملل ــة اإلنت ــك  ــدس ياي ســعار  وذل

الوزارمل املتعلت بجللية ال مانات اخلا ة من جديد على حت البلدان الناميـة ل اللجـوء إجمل هليـة    
التحقـت  : ال مانات اخلا ة  ولانت املسائل الرئيسية اليت نوق ت ل املةاوضات امل ار إليهـا 

املؤهلـة النةبـام تلـك التـدابري عليهـا  والظـروس الـيت ميكـن أن تـؤدمل إجمل           من عـدد املنتجـات  
ــواردات(          ــادات احلــادة ل ال ــعار والزي ــوال األس ــة ال ــمانات اخلا ــة )لهب ــذ هلي ــدء بتنةي الب
ــة        ــات التصــحيحية باعتبارهــا هلي ــرض التعرية ــيت ميكــن مــن طمهلــا ف ــت ال واملســتويات والةرائ

 ال مانات اخلا ة 
القرار الوزارمل املتعلت بالقةن  الذمل يعاجل مجيـع رلـائز املةاوضـات الزراعيـة      وينص  - 35

على إلياء إعانـات التصـدير ل البلـدان املتقدمـة النمـو علـى الةـور  ول البلـدان الناميـة  لـول           
مت يا مع القرار الوزارمل املـذلور أعـم  ب ـ ن املنافسـة التصـديرية        2017لانون الثا./يناير 

االلتـزام ل القـرار ببـذل أف ـل اجلهـود إلدراج القةـن واملنتجـات الزراعيـة احملـددة          وقد جـرى  
مسبقا على أهنـا ذات  ـلة بـالقةن ل طةـل النةـاذ إجمل األسـوام مـن دون رسـوم مجرليـة أو          

  2016حصص مةروضة  لول عام 
 

 سائل املتعلقة ب قل البلدان اواامل  
دة ل قرار باد الوزارمل ب  ن قواعد املن   التة ـيلية  بناء على املبادئ التوجيهية الوار - 36

(  ينص القرار الذمل اعتعمـد ل املـؤمتر الـوزارمل العاةـر علـى مبـادئ توجيهيـة إضـافية         2013)
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غري ملزمة ب  ن متةلبات املن   املوضوعية واإلجرائية ل إطار املبـادرات التة ـيلية للنةـاذ إجمل    
ص مةروضـة ألقـل البلـدان اـوا  ويعتـوطى مـن تلـك        األسوام من دون رسوم مجرلية أو حصـ 

املبـادئ أساسـا ت ــجيع البلـدان الـيت متــن  معاملـة تة ـيلية علــى اعتمـاد معايري/أسـاليل ســهلة         
ــى       ــل املوضــوعية  ي ــجع القــرار عل ــت بقاعــدة التحوي ــد املن ــ   وفيمــا يتعل االســتعمال لتحدي

عايري النسـبة املئويـة حسـل القيمـة )أمل     استخدام مستوى اخلدمات امليسَّرة )العتبة املنخة ة( مل
ل املائة من قيمـة املنتجـات(  واسـتخدام تيـري بسـيل       75بإتاحة استخدام املواد غري الناةئة لـ 

ل القواعد املتعلقـة بـالبنود التعريةيـة أو بـالبنود التعريةيـة الةرعيـة  واسـتخدام قاعـدة التحويـل          
لقــرار إجمل التوســع ل اســتخدام بــدل التــرالم الوحيــدة للمنتجــات مــن امللبوســات  لمــا دعــا ا

 واعتماد متةلبات أسهل استعماال فيما يتعلت بالوثائت املةلوبة واإلجراءات اجلمرلية 
ــة التة ــيلية إزاء اخلــدمات       - 37 ــت باملعامل ــوزارمل املتعل ــرار ال وتكمــن القيمــة الرئيســية للق

ان اـوا ل متديـد اإلعةـاء حــ     لـد املقدمـة مـن أقـل البلـدان اـوا ومقـدمي اخلـدمات مـن أقـل الب         
إلتاحـــة اســـترداد العائـــدات عـــن الســـنوات األربـــع الـــيت  2030لـــانون األول/ديســـمرب  31

  وحيــّث القــرار البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان 2011انق ــت منــذ اعتمــاد اإلعةــاء ل عــام 
ات القيمـــة الناميـــة األع ـــاء علـــى م ـــاعةة جهودهـــا لإلطةـــار فـــورا باملعاملـــة التة ـــيلية ذ 

التجارية  وسيعتمد األثر الةعلي لإلعةاء على يتوى وطريقة تةبيت املعاملة التة يلية الـيت يـتم   
منحها  وقدرة أقل البلدان اوا على االستةادة مـن تلـك املعـاممت  وقـد أعربـت أقـل البلـدان        

ارت إجمل أن اــوا عــن ةــواغلها ب ــ ن القيمــة التجاريــة للمعــاممت التة ــيلية الــيت تعمــن   وأةــ
بعــ  اإلطةــارات ال حتــدد ليةيــة تةبيــت املعاملــة لتلــك البلــدان  وذلــرت البلــدان نقصــا ل   

  ورأت أنه مـا زال يـتعني بـذل املزيـد مـن اجلهـود       4املعاممت التة يلية اليت تيةي األسلوب 
ــص التحليــل األود الــذمل أجــرا           ــدم النةــاذ إجمل األســوام  وطل ملعاجلــة ال ــواغل املتعلقــة بع

تلقـــى عمومـــا معـــاممت تة ـــيلية بتيةيـــة قةاعيـــة  3و  2و  1ألونكتـــاد إجمل أن األســـاليل ا
 ( 5معاجلة تامة )انظر اإلطار  4واسعة  ل حني ما زال يتعني معاجلة األسلوب 

  
 5اإلطار 

 )أ(4يارة اخلدمات عن طريت األسلوب 
( معاجلــة  4)األســلوب مل تعــالاج بعــد مســ لة االنتقــال املؤقــت لألةــخاص الةبيعــيني    

ــيت      ــوا ال ــدان ا ــل البل ــة التة ــيلية ألق ــة ل إطــار املعامل ــاء     لافي ــا ب ــ ن اإلعة اــرمل إطةاره
مبعظمــه غــري موّحــد وي ــع لقيــود مثــل متةلبــات الوجــود التجــارمل    4يــزال األســلوب  وال

ــرات اإلقامــة     ــة املــثرية لمهتمــام  لةت  وعلــى الــرغم مــن أن اإلطةــارات تت ــمن بعــ  األمثل
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ــن رســوم ت ةــرية        ــاء م ــارات االحتياجــات االقتصــادية  واإلعة ــن اطتب ــاء م امل ــاعةة  واإلعة
الدطول وتصاري  العمل  فلم يعحـرز حـ  اآلن تقـدم ملحـوا ل هـذا الصـدد  وعلـى  ـعيد         

ــلوب    ــه األسـ ــة  يواجـ ــات التجاريـ ــف     4االلتزامـ ــابقة للتوظيـ ــات السـ ــة  للمتةلبـ ــودا نتيجـ قيـ
ت االحتياجات االقتصادية  وباإلضافة إجمل ذلك  فـإن االلتزامـات   واحلصص العددية  واطتبارا

ت امل ـمولة  ول بعـ  احلـاالت     ما زالت غـري لافيـة  سـواء مـن حيـث الةئـات أو القةاعـا       
ــيم مقــدمي اخلــدمات  مــع اســتبعاد       ال ــة ل تقي ــار ســوى املــؤهمت الرمسي يؤطــذ بعــني االعتب

اإلجراءات املتعلقـة بالت ةـريات وتصـاري  العمـل     املهارات أو تقييم اخلربات  ولثريا ما تكون 
مرِهقــة ومكلةــة  وتةتقــر إجمل معــايري واضــحة  ومنحــازة ملســتويات املهــارة العاليــة  وتتمحــور   
احلواجز األطـرى حـول اجلنسـية وةـروال اإلقامـة  وعـدم قابليـة حتويـل اسـتحقاقات ال ـمان           

د املهـاجرين  مبـا ي ـمل حتديـد     االجتماعي  لما أن بع  السياسات اهلادفة إجمل احلد مـن عـد  
  4عتبات ملرتبات الرعايا األجانل  تؤثر على مقدمي اخلدمات ل إطار األسلوب 

 .UNCTAD, “Trade, migration and development, in Global Migration Group” (forthcoming) ( )أ 

Handbook for Improving the Production and Use of Migration Data for Development   
  )يصدر قريبا(

  
 املةاوضات احملدودة األطراس  

ر اتةــام تكنولوجيــا املعلومــات مــن امل ــارلني ل إطــا 53لــان االتةــام الــذمل أبرمــه  - 38
طرفــا باعتبــار االحتــاد األورويب طرفــا واحــدا( طــمل املــؤمتر الــوزارمل العاةــر  يتعلــت    24 )أو

ــرية اجلــداول   ــن    مبســتوى ووت ــة م ــات اموعــة مؤلة ــة تعرية ــة إلزال ــن منتجــات   201الزمني م
  ووعقِّع االتةام علـى  2015تكنولوجيا املعلومات بعد املوافقة على تلك العملية ل متوز/يوليه 

نةام يدود األطراس لكن تةبيقه سيجرمل على أسا  الدولة األوجمل بالرعاية  وهذا يعين أنـه  
املتةت عليه بني تلك اعموعة الةرعية من أع ـاء منظمـة    سيتم توسيع نةام ختةي  التعريةات

ل املائـة مـن    65التجارة العاملية لي مل مجيع أع اء املنظمة  ومن املقرر إليـاء مـا يقـرب مـن     
  وإزالة اخلةـوال التعريةيـة املتبقيـة    2016هذ  اخلةوال التعريةية إلياء  لامم  لول متوز/يوليه 

  وتقـدَّر القيمـة التجاريـة ملنتجـات تكنولوجيـا املعلومـات       2019على  و تدراي  لول عام 
ــدان امل ــارلة بنحــو     ــه البل ــذمل أبرمت ــام ال ــا نســبته   1.3 امل ــمولة باالتة ــون دوالر  أو م ترلي

ل املائــة مــن التجــارة  90ل املائــة مــن التجــارة العامليــة مــن الســلع  ومتّثــل مــا يقــرب مــن  10
ــة ل هــذ  املنتجــات  وت ــمل    ــا    العاملي ــيت ييةيهــا توســيع نةــام اتةــام تكنولوجي املنتجــات ال

املعلومات منتجاتي من قبيل اجليل اجلديد من الـدوائر املتكاملـة املتعـددة العنا ـر  وال اةـات      
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اليت تعمل باللمس  ومعدات االستعانة بالنظام العاملي لتحديد املواقـع  واملعـدات الةبيـة  ومـن     
 ة توّسع االقتصاد الرقمي املتوقع أن يعسهم االتةام ل موا ل

ــات يــدودة األطــراس باخلــدمات       - 39 ــرام اتةاق ــة إلب ــت املةاوضــات األطــرى اجلاري وتتعل
والسلع البيئية  وت ار  األطراس الةاعلة الرئيسية أي ا ل املةاوضـات احملـدودة األطـراس مـن     

وت ــمل هــذ  أجــل إبــرام اتةــام ب ــ ن التجــارة ل اخلــدمات طــارج منظمــة التجــارة العامليــة   
ل املائـة مـن التجـارة العامليـة ل اخلـدمات  وهتـدس        70من البلدان الـيت متثـل    24املةاوضات 

إجمل حترير اخلدمات على نةام طموح  وقد أّدى عدم م ارلة بعـ  البلـدان الناميـة الرئيسـية     
اخلـدمات   إجمل م ارلة بلدان ال متّثل اموعة حامسة  ولذا فإن االتةام املقبل ب  ن التجـارة ل 

ســي طذ ةــكل اتةــام معاملــة تة ــيلية للتجــارة ل اخلــدمات ال ي ــمل مجيــع أع ــاء منظمــة    
 التجارة العاملية 

بلــدا ل متوز/يوليــه  17وقــد بــدأ التةــاوض ب ــ ن االتةــام املتعلــت بالســلع البيئيــة بــني   - 40
ى هـذا النحـو    من أجل إلياء التعريةات املتصلة مبجموعة من السـلع البيئيـة احملـددة علـ     2014

مـن السـلع البيئيـة املتةـت عليهـا ل إطـار منتـدى التعـاون االقتصـادمل           54استنادا إجمل قائمة من 
لدول هسيا واحمليل اهلادئ  وطلصت البحوق اليت أجراها األونكتاد إجمل أن امل ـارلني ميّثلـون   

ض مـن إبـرام     واليـر (13)ل املائة مـن حرلـة التجـارة العامليـة ل هـذ  السـلع       80ما يقرب من 
يتي  إضافة منتجـات جديـدة  ومعاجلـة مسـ لة      “اتةام قابل للتعديل”االتةام املقبل هو توفري 

التـدابري غـري التعريةيـة واخلـدمات املرتبةـة بالسـلع البيئيـة  وسـيتم توسـيع نةـام االتةـام علــى            
ل تيسـري  أسا  الدولة األوجمل بالرعاية لي مل مجيع أع ـاء منظمـة التجـارة العامليـة  ومـن طـم      

ــتخدام        ــادة اسـ ــادرة إجمل زيـ ــذ  املبـ ــؤدمل هـ ــع أن تـ ــن املتوقـ ــة  مـ ــلع البيئيـ ــى السـ ــول علـ احلصـ
 التكنولوجيات البيئية 

  
 ت باالتةاقات التجارية اإلقليميةالتةورات املستجدة فيما يتعل - طامسا 

تتســم التةــورات األطــرية املســتجدة ل النظــام التجــارمل الــدود بــإبرام االتةاقــات          - 41
  جرى إطةار منظمـة التجـارة   2016التجارية اإلقليمية على  و متزايد  فمنذ حزيران/يونيه 

مـن االتةاقـات الـيت بـدأ نةاذهـا        419اتةاقا من هذ  االتةاقـات  مبـا ل ذلـك     625العاملية بـ 
ةاقات التجارية اإلقليمية ت مل ب كل متزايد اموعة من التـدابري املتجـاوزة   وقد أ بحت االت

  “االتةاقـات التجاريـة اإلقليميـة الكـربى    ”للحدود  وقد تعزَّز هذا االيا  ألثر نتيجـة  لن ـوء   
__________ 

 (13) UNCTAD, Trading Into Sustainable Development: Trade, Market Access and the Sustainable 

Development Goals (New York and Geneva, 2016)  
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ــة الكــربى ردا علــى التوســع الســريع ل التجــارة داطــل      ــة اإلقليمي وت ــكل االتةاقــات التجاري
ملية  ويعنظر إليها على أهنا تعن ن بيئة معةاة من الرسوم اجلمرلية  طالية مـن  سمسل القيمة العا

احلواجز غري اجلمرلية  وتعاجل العمقة القائمـة بـني التجـارة واخلـدمات واالسـتثمار  لمـا أهنـا        
تعاجل التنوو التنظيمي عن طريت حتقيت أوجه االتسام والتقارب  ومن املتوقع أن يؤدمل اتةـام  

مليــون  800يل اهلــادئ الــذمل جــرى إبرامــه مــؤطرا إجمل إن ــاء ســوم ت ــمل  ــو  ةــرالة احملــ
ل  40ترليـون دوالر  أمل مـا ميثـل     28ةخص  ويبلغ اموو نايها احمللي اإلمجـاد مـا قـدر     

املائة من الناتج احمللي اإلمجاد العاملي  ومن ة ن اتةام ال ـرالة ل اـال التجـارة واالسـتثمار     
املقتــرح بــني االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة األمريكيــة أن ييةــي    عــرب احملــيل األطلســي 

نصف الناتج العـاملي وثلـث حجـم التجـارة العامليـة  ومـن ةـ ن ال ـرالة اإلقليميـة االقتصـادية           
ال املة اليت ارمل التةـاوض ب ـ هنا أن تة ـي إجمل إبـرام اتةـام للتجـارة احلـرة بـني رابةـة أمـم           

اخلـارجيني السـتة  وي ـمل نصـف سـكان العـامل  ومـن اجلـدير          جنوب ةرم هسيا وةـرلائها 
بالذلر أن االتةاقات التجاريـة اإلقليميـة الواسـعة النةـام بـدأت تظهـر أي ـا ل العـامل النـامي           
ومنها مـثم اتةـام منةقـة التجـارة احلـرة الثمثيـة واتةـام منةقـة التجـارة احلـرة القاريـة اللـذان             

 يا ارمل التةاوض ب  هنما ل أفريق
 

 اتةام ةرالة احمليل اهلادئ -االتةاقات التجارية اإلقليمية الكربى   
ــام ةــرالة احملــيل اهلــادئ ل ت ــرين        - 42 ــرام اتة ــل ل إب ــل أن التةــور األهــم يتمث ال ري

ــوبر  ــني  2015األول/ألت ــن األع ــاء هــي  12ب ــريو  وســنيافورة    : م ــرو.  وب أســتراليا  وب
نام  ولندا  وماليزيا  واملكسيك  ونيوزيلندا  والواليـات املتحـدة األمريكيـة      وةيلي  وفييت

واليابــان  وهــذ  هــي املــرة األوجمل الــيت يــتم فيهــا إبــرام اتةــام يــارمل إقليمــي لــبري ومكتمــل     
ينةومل على أثر على النظام التجارمل الدود  وهو اتةام ةـامل مـن حيـث النةـام  إذ تيةـي      

فصــم الســلع  واخلــدمات  واالســتثمار  والتجــارة اإللكترونيــة        30فصــوله البــالغ عــددها   
وامللكية الةكريـة  وامل ـتريات احلكوميـة  واملنافسـة  ويايـة اليـد العاملـة  والبيئـة  واالتسـام          
التنظيمــي  واملؤسســات الصــيرية واملتوســةة  واملؤسســات اململولــة للدولــة  ويســعى االتةــام 

تثمار بني األطراس ل اتةام ةرالة احمليل اهلادئ  مبـا ل ذلـك   أساسا إجمل تيسري التجارة واالس
وفت معايري رفيعة إلبرام االتةاقات التجاريـة ل   “اوذجا”من طمل املواءمة التنظيمية  وحيدد 

القرن احلادمل والع رين  وقد اذب قريبا أع اء جدد مثل مجهورية لوريا  وت ـري البحـوق   
قيـــت اجلـــزء األلـــرب مـــن املكاســـل مـــن املواءمـــة التنظيميـــة        احلاليـــة إجمل أن مـــن املتوقـــع حت  

 املتبادل  واالعتراس
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وسيترتل اتةام ةرالة احمليل اهلادئ  ةـ نه ةـ ن أمل اتةـام مـن االتةاقـات التجاريـة        - 43
اإلقليمية األطرى  على هثار بالنسبة إجمل اجلهات اخلارجية  يعتوقع أن تنةـومل علـى أبعـاد هامـة     

لتجارية اإلقليميـة الكـربى  نظـرا ألمهيـة النظـام الـذمل تعن ـئه ولـرب نةاقـه           ل إطار االتةاقات ا
ومــن الناحيــة النعظميــة  تيةــي االتةاقــات التجاريــة اإلقليميــة الكــربى نســبة لــبرية مــن النــاتج    

  “تيـيري قواعـد اللعبـة   ”العاملي والتجارة واالستثمار ل العامل  ويعنظر إليها على أهنا تسةر عـن  
ــة متعــددة     ولــثريا مــا يع خ ــى أن تكــون ســببا ل احلــّد مــن احلــوافز إلجــراء مةاوضــات ياري

واــزأ  هــذا مــع العلــم أن مــن املتوقــع حتقيــت   “مــزدوج”األطــراس  ول إن ــاء نظــام يــارمل 
مكاسل اجتماعية عاملية ألرب لثريا ل حال ااح جولة الدوحة  باملقارنـة مـع أمل اتةـام مـن     

ــة   ــة اإلقليمي ــتم إجراؤهــا    االتةاقــات التجاري ــيت ي ــة ال األطــرى  وعمومــا  ت ــري البحــوق احلالي
باســـتخدام حتليـــل اـــوذج التـــوازن العـــام احملوســـل  إجمل أن األع ـــاء ل االتةاقـــات التجاريـــة 
اإلقليمية ميكـن أن حيققـوا مكاسـل مـن هـذ  االتةاقـات  ولكـن غـري األع ـاء سيصـبحون ل           

  ومن ة ن املكاسل السـنوية الـيت تتحقـت    وضع أسوأ نتيجة  لتحويل ارى التدفقات التجارية
ــات         ــة الناةــئة عــن االتةاق ــد العاملي ــة الدوحــة أن تتجــاوز إجمل حــد لــبري الةوائ ــائج جول مــن نت
التجاريــة اإلقليميــة الثمثــة  أمل اتةــام ةــرالة احملــيل اهلــادئ  وال ــرالة اإلقليميــة االقتصــادية  

ك أن اتةاقــات التجــارة احلــرة وإن ال ــاملة  وةــرالة التجــارة واالســتثمار عــرب األطلســي  ذلــ 
لانت تنةومل على قدر ألرب من التخةي ات التعريةية  فإهنا ال تنةبت علـى مجيـع املصـددرين     
ولذا سين   عنها حتما حا ل يتعلت بتحويل ارى التدفقات التجارية  ول النتيجة  فإن غـري  

ــذي       ــ  األع ــاء ال ن حيظــون مبعاملــة  األع ــاء ســيكونون ل موضــع اخلاســرين  لمــا أن بع
تة ــيلية للنةــاذ إجمل ســوم الواليــات املتحــدة قــد يكونــون أي ــا مــن اخلاســرين نتيجــة  لزيــادة     

 املنافسة من جانل األع اء اجلدد واإليرادات ال ريبية امل يَّعة 
ويعنظـر إجمل ال ــوابل الرفيعـة ذات الصــلة باملســائل التنظيميـة علــى أهنـا تــؤثر ل عمليــة      - 44

جارة العاملية  باعتبار أنه ميكن أن تصب  هلا األسبقية على القواعد املتةـت عليهـا   وضع قواعد الت
اتةاقـا متعــدد األطـراس  ومــن الناحيــة االقتصـادية  ســتت ثر اجلهــات اخلارجيـة بةريقــة مباةــرة     
وغري مباةرة من جـراء إجـراءات حتريـر التجـارة ب ـروال تة ـيلية واملواءمـة التنظيميـة الناةـئة          

ــا  ــر التجــارة      عــن االتةاق ــد القصــري  ميكــن أن يعحــدق حتري ــى األم ــة  وعل ــة اإلقليمي ت التجاري
ب ــروال تة ــيلية حتــوال ل اــرى التــدفقات التجاريــة واالســتثمارات  ول حــني يعنظــر إجمل         
املواءمة التنظيمية عادة  باعتبارها مصدرا رئيسيا لتحقيت املكاسل  فإهنـا قـد تـؤدمل إجمل مواءمـة     

عــ  أهنــا تةــرض تكــاليف التكيــف علــى األطــراس ل االتةاقــات الــيت   ذات ايــا  تصــاعدمل  مب
عـدد مـن اإلجـراءات الت ـريعية      تكون علـى مسـتويات تنظيميـة أد   وهـو مـا يتةلـل اختـاذ        

تتــر  تلــك املواءمــة أثــرا علــى اجلهــات اخلارجيــة أي ــا  الــيت يــتعني أن تتحمــل تكــاليف    وقــد
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  مبا ي مل ال رلاء التجاريني غري األع ـاء ل االتةاقـات   إضافية لتلبية املعايري التنظيمية العالية
التجارية  لالبلدان اعاورة اليت تكون أطرافا ل بع  خمةةـات التكامـل اإلقليمـي  وسـيكون     

 من األمهية مبكان التقليل قدر اإلمكان من هذ  اآلثار السلبية والتخةيف من حدة نتائجها 
 

 اتةاقات التجارة احلرة القارية -ما بني بلدان اجلنوب االتةاقات التجارية اإلقليمية في  
توّفر املةاوضات بني البلدان األفريقيـة إلبـرام اتةـام للتجـارة احلـرة القاريـة طـري مثـال          - 45

ــدان        علــى مــا يســّمى باتةــام يــارمل إقليمــي واســع النةــام ل ســيام العمقــات فيمــا بــني بل
ــدأت املةاوضــات املتعلقــة باتةــ      ــوب  وقــد ب ام التجــارة احلــرة القاريــة ل حزيران/يونيــه    اجلن

  واســتعّهّل م ــروو اتةــام 2017  وجــرى حتديــد موعــد إرةــادمل الطتتامهــا ل عــام 2015
التجارة احلرة القارية من منةلت ضرورة تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية  وذلـك باإلسـراو   

ــة      ــة  ــدس دعــم التنمي ــام التجــارة احلــرة القاري ــارة  وتكمــن   ل مســار اتة ــى مســتوى الق عل
األســباب األساســية الــيت تقــف وراء هــذ  املبــادرة ل املســتوى املــنخة  للتجــارة بــني البلــدان 

ل املائة من التجارة اإلمجاليـة مـن السـلع األفريقيـة       10األفريقية  الذمل ظّل مؤطرا ل حدود 
ــى التقــدم        ــوم عل ــن الســلع واخلــدمات  وتق ــا م احملــرز ل عمــل  وت ــمل هــذ  املةاوضــات لّل

اجلماعات االقتصادية اإلقليمية  مبا ل ذلك اتةـام منةقـة التجـارة احلـرة الثمثيـة املـربم مـؤطرا        
بــني الســوم امل ــترلة ل ــرم أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي  ومجاعــة ةــرم أفريقيــا  واجلماعــة    

ن األفريقيـة وأن  اإلاائية للجنوب األفريقي  والذمل يعتوقع أن يزيد من حجم التجارة بني البلـدا 
 يعنِتج مكاسل دطل حقيقية ألفريقيا 

وتتسم املةاوضات املتعلقة بإبرام اتةـام للتجـارة احلـرة القاريـة بالتعقيـد  إذ بـرزت ل        - 46
عملية التكامل التجارمل اإلقليمي درجات مـن عـدم التماثـل والتةـاوت  ومـن بـني اجلماعـات        

ائية للجنوب اإلفريقي ألـرب سـوم للمصـددرين األفارقـة     االقتصادية اإلقليمية  متّثل اجلماعة اإلا
ل املائـة مـن إمجـاد الـواردات فيمـا بـني البلـدان األفريقيـة           52على اإلطمم  فهي تستوعل 

وهنا  تةاوت لـبري أي ـا ل التـدفقات التجاريـة بـني خمتلـف اجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة          
ماعـة اإلاائيـة للجنـوب اإلفريقـي إجمل االسـترياد مـن       (  وميّثل امليـل القـومل للج  2)انظر اجلدول 

ــة علــى نةــام واســع علــى  ــعيد اجلماعــات       ــا انعكاســا إجمل حــد لــبري لتجارهتــا اجلاري أفريقي
ــة علــى االســترياد      ــة  وبصــةة عامــة  تعمــل اجلماعــات االقتصــادية اإلقليمي االقتصــادية اإلقليمي

امـل ياريـا ب ـكل مكّثـف مـع      ب كل مكّثف من ةرلائها  ولكن بعـ  تلـك اجلماعـات تتع   
ةرلاء طارجيني  وتقوم العمقة التجارية بني البلدان األفريقية وفقا ملبـدأ االنسـجام اجليـرال     
ولكنها تظّل ضعيةة أساسـا بـني املنـاطت النائيـة  ومـن املتوقـع أن يـتمكن اتةـام التجـارة احلـرة           

  املناطت دون اإلقليمية القارية ل املستقبل من تعميت وتعزيز الروابل التجارية بني
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 2اجلدول 
 2014اهتا اإلمجالية من أفريقيا  واردات اجلماعات االقتصادية اإلقليمية من اجلماعات االقتصادية اإلقليمية لنسبة من وارد

 )بالنسبة املئوية(

 املستوّرد

 املصدِّر

 اقامل املغرب العريب

وق املكاااااتركة السااااا
لكاااااااارق أفريقيااااااااا 

 واجلنوب األفريقي
اجللاقااة االقتصاااملية  

 الدول وسط أفريقي
لاقااة االقتصاااملية  اجل

 الدول غرب أفريقي
اجللاقاااااااة اجمنا ياااااااة  

 يللجنوب األفريق
61 احتاد امليرب العريب        ,4  34,0 0,7 3,8 5,8 

وم امل ــترلة ل ــرم أفريقيــا واجلنــوب الســ
39 17,1 األفريقي ,9  7,0 1,1 58,6 

12 16,6 26,3 اأفريقياجلماعة االقتصادية لدول وسل  ,2  20,2 38,9 

72 1,9 2,1 12,0 اماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياجل ,4  11,7 

80 12,7 9,4 19,0 1,7 ياجلماعة اإلاائية للجنوب األفريق ,2  

 
 إحصاءات األونكتاد  :املصدر 

احلــرة  وتتمثــل إحــدى املســائل احلامســة ل املةاوضــات املتعلقــة بــإبرام اتةــام للتجــارة    - 47
ومبـا أن اهلـدس مـن هـذا املسـعى       القارية ل التحّقت مـن وجـود مسـتوى لـاس مـن الةمـوح       

تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية  مبا ل ذلك من أجل زيادة حصـة التجـارة بـني البلـدان      هو
  فـإن تلـك املةاوضـات تتـوم إجمل أعلـى درجـات       2020األفريقية مبقدار ال ـعف  لـول عـام    

غري أهنا تنةومل على عـدد مـن التحـديات  مبـا ل ذلـك وجـود العديـد مـن عمليـات          الةموح  
التكامــل دون اإلقليمــي وفيمــا بــني املنــاطت دون اإلقليميــة  ف ــم عــن مســتوى التكامــل غــري    
املتماثل الذمل حتّقت ل خمتلـف اجلماعـات االقتصـادية اإلقليميـة  والتـداطل القـائم علـى  ـعيد         

ــع أن يــ  الع ــوية ل خمتلــف تلــك ا  ــى   جلماعــات  ومــن املتوق ــات التكامــل عل ؤدمل تعــدد عملي
املســتويات إجمل التــ ثري علــى مــدى عمــت اتةــام التجــارة احلــرة القاريــة وطريقــة تكوينــه      ةــ 

وسيكون من املهم أي ا تعميت التعاون التنظيمي واإلاائي ل املنةقـة مـن أجـل تعزيـز التجـارة      
 بني البلدان األفريقية 

  
 اخلم ة - سادسا 

ال بد للتجارة الدولية من ت دية دور متكيين ل النمو والتنمية  على النحو املةلـوب ل   - 48
اخلةة املتعلقة بتحقيت أهداس التنمية املستدامة  ويتعني إدماج اموعة مـن السياسـات املتسـقة    

امة  وينبيـي  االستباقية على أف ل  و ضمن برامج السياسات الوطنية بيية دعم التنمية املسـتد 
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لــذلك أن يــؤدمل اتبــاو النــهج الكلــي املتســت إجمل اجلمــع بــني اــاالت السياســات املتعلقــة          
بالتجارة  والتنمية  والصناعة  واالقتصاد الكلي  والسياسات االجتماعية وغريها من اعـاالت  

نويـع   دس الت جيع على إحداق التحول اهليكلي المزم لبناء القـدرات اإلنتاجيـة  وحتقيـت الت   
ــهوض االقتصــادمل  ويــؤدمل اقتصــاد اخلــدمات ويــارة اخلــدمات دورا مرلزيــا ل هــذ          والن
املســاعي الراميــة إجمل حتقيــت أهــداس التنميــة املســتدامة  وينبيــي أن يؤطــذ بعــني االعتبــار  عنــد  

  الدور املتعدد األبعاد للتجارة والسياسة التجارية ل إطـار العديـد مـن    2030تنةيذ طةة عام 
س واليايات اليت مت حتديدها  وقد أتاحت الدورة الرابعة ع رة لألونكتاد إقامـة منتـدى   األهدا

 ملناق ة سبل حتويل القرارات إجمل إجراءات ل هذا الصدد 
وال ةك أن إقامة ةرالة عاملية متّثل وسيلة أساسية لتنةيـذ أهـداس التنميـة املسـتدامة       - 49

وأن إاـاد نظــام يـارمل عــاملي متعـدد األطــراس  وقـائم علــى القواعـد  ومةتــوح وغـري متييــزمل       
ومنصف  سيكون عنصرا رئيسيا ل هـذ  ال ـرالة  وعلـى الـرغم مـن العقبـات الـيت تواجههـا         

املتعـددة األطـراس  ال بـد مـن تن ـيل النظـام التجـارمل املتعـدد األطـراس          املةاوضات التجارية 
باعتبار  من املنافع العامـة العامليـة  ويديـد الـزطم الـمزم هلـذ  العمليـة وإبـراز أمهيتـها  وت ـري           
الصـعوبات القائمـة ل هنـج السياسـة التجاريـة  جلهـة وضـع قواعـد ثابتـة راسـخة  إجمل ضــرورة           

إلقامة قواعد لّينـة لتكمدـل اجلهـود الراميـة إجمل وضـع قواعـد ثابتـة  والـيت          بذل املزيد من اجلهود
ميكن موا لتها ب كل مةيد ضـمن األطـر الدوليـة القائمـة  وقـد أظهـرت االتةاقـات التجاريـة         
اإلقليمية الواسـعة النةـام مـن اجليـل اجلديـد ضـرورة لةالـة أن هـذ  االتةاقـات تكمدـل النظـام            

س وتدعمه  دس تـوفري بيئـة مواتيـة جلميـع البلـدان  ومـن ةـ ن تعزيـز         التجارمل املتعدد األطرا
التعاون التنظيمي واإلاائي ل السياقات اإلقليميـة أن يعسـهم ل تعزيـز التجـارة وبنـاء القـدرات       
اإلنتاجيــة  ويــتعني ر ــد اآلثــار اإلاائيــة الناةــئة عــن ذلــك ر ــدا مســتمرا  ومناق ــتها علــى    

ويسع منظومـة األمـم املتحـدة  مبـا ل ذلـك األونكتـاد  االضـةمو        املستوى املتعدد األطراس  
 بدور هام ل هذا الصدد 

 
 


