
GE.17-11057(A) 



 جملس التجارة والتنمية
  رابعة والستونالدورة ال
 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٢-١١جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت  ٧البند 

 تطوُّر النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  

 تنفيذي موجز  
ضافف ريا  عالماات  ما فتئت تظهر على التجارة الدولية يف السنوات القليلة املاضية 
زال تاال و . ٢٠١٨و ٢٠١٧إجيابية بشأن عامي أكثر توجد توقفات  بيد أنه. ومتواصلةمفتادة 
رة ففلاي للتجاااألداء ال هاذ  التوقفاات، وسايفتمد بشابي كبا هباو  كثا ة ضامن خماارر توجد 

علااى و . صااادية الفامليااةومااا بفااد  علااى الفوامااي الاال تااؤار يف البيئااة االقت ٢٠١٧الدوليااة يف عااا  
مهاا  علاى نفساها ات جتارياة منللقاةواحتمال تنفياذ سياسا التيّقنعد  ارتفاع اخلصوص، فخطر 

ا اجملتما  مالاي أن يفاههينبو إبنفاش التجارة الدولية املتفلقة رئيسية الشواريي المن بني شاريالن 
 الدويل. 
يف حتقياااه أهااادام التنمياااة  إساااهامهاوينبلاااي للبلااادان تنشاااي  التجاااارة الدولياااة وتفزياااز  

يف  لاي  فقا ساه  تيقاة جتفاي التجاارة تجارياة بطر السياساات الوضا  أيضاا  املستدامة. وينبلاي 
 يفيفااأ أنااه هااذا و  ومسااتدا .للجمياا  مناو شااامي أيضااا  يف حتقيااه قتصااادي، بااي االنمااو الحتقياه 
ً  وض  السياسات ينبلي أن تتصدى اسرتاتيجيات تفزيز التجارة عملية  لشاواريي ل ا  باشار متصاد

مااي، واألماان اد فاارص علفقاار، وإجياااالقتصااادية والبيئيااة وايمنائيااة مثااي ا ااد ماان ا - االجتماعيااة
 اللذائي، واملساواة بني اهنسني، واالستدامة البيئية.

تركيااز املسااتدامة، رااور التنميااة  وينبلااي أن تبااون التنميااة املسااتدامة، ال ساايما أهاادام 
يمنائيااة، ملسااائي احااي عياا  اال تسااتطي  االساارتاتيجيات التجاريااة. وملااا كاناات التجااارة وحاادها 

 لدولياة األرارىلمنظمات االسياسات واملبادرات الدولية لم   وايقا   تنسيقها تنسيقا   فإنه ينبلي
 .وكاالت األم  املتحدةلو 

 
 

 

 TD/B/64/5 األم  املتحدة

 لتجارةؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

3 July 2017 

Arabic 

Original: English 



TD/B/64/5 

GE.17-11057 2 

 مقدمة  
متواصااااي يف الساااانوات القليلااااة املاضااااية. و رياااا  مفتاااااد  اتساااامت التجااااارة الدوليااااة بضاااافف -١
 قاد لااال ٢٠١5مث تراجفهاا يف عااا  ، ٢٠١4إىل عاا   ٢٠١٢تباارؤ التجاارة يف الفاارتة مان عااا  ف

ايحصااءات التجارياة ال تشا   آرار ريا  أنعي  أنواع السل ، بفضاها أكثار مان الابفخ ا رار. 
ظااي يف التجااارة الدوليااة ألن النمااو ايعااايل يف حجاا  التجااارة الدوليااة تراجاا  إىل حاادو  عيفهااا 
فاااإن ا يتفلاااه بنماااو الصاااادرات، يف املائاااة فقااا . وفيمااا ١.5لبااان بنسااابة و ، ٢٠١5يف عاااا   إجيابياااا  
قااد ، تساافينات القاارن الفشاارين ابتااداء ماانابلركاا ، الاال لوحظاات اللحااا  البلاادان الناميااة راولااة 

سااواء. ومنااذ  لاا  الفيمااا يتفلااه ابلساال  وابخلاادمات علااى  ٢٠١٢إىل حااد كباا  يف عااا   وقفااتت
لبلادان املتقدماة. جتا  مثيلتها يف اال ممااال   الوقت، اتبفت األمنا  التجارية يف البلدان النامية اجتاها  

، مبا يف  ل  االقتصادات ا سايوية، ويف بلادان البلدان النامية ر يف عي  منارهوتبارؤ التجارة أا  
فيماا التجاارة مناو  ، تباراأ بدرجاة كبا ة٢٠١٢مناذ عاا  و جناو  الصاحراء الباربى. الواقفة أفريقيا 

يف  ١٠، وتراجفات بنسابة ٢٠١4يف عاا   أي مناو تقريباا  التجارة سجي ت  مل إ  بني بلدان اهنو : 
وما فتئ ضفف التجارة الدولياة ياؤار بشابي كبا  يف انادمال البلادان  .٢٠١5يف عا  تقريبا  املائة 

الفامليااة  البضااائ ماان صااادرات  أقااي البلاادان منااوا   نصااي أن  ويف حاانيالفقاا ة يف االقتصاااد الفاااملي. 
يف  ١.٢نساابة  عنااديف الساانوات الاال تلاات  لاا  اسااتقر  فإنااه، ٢٠٠٨قبااي عااا   سااريفا   عاارم منااوا  

 . تقريبا   املائة
النمااو و  املبث فااة لتجااارة الدوليااةاوأييت هااذا التبااارؤ املتواصااي للتجااارة بفااد فاارتة رويلااة ماان  -٢

تاادهورت فقااد  .٢٠٠9-٢٠٠٨ عااامي االقتصااادي القااوي انتهاات ماا  اناادالع األةمااة الفامليااة يف
لبلادان الناميااة. اب فيماا يتصاايال ساايما و ، ٢٠١5و ٢٠١4يف عاامي  جاة أكاارببدر التجاارة الدوليااة 

دةإىل  ٢٠١٦وتشاا  البياااألت األوليااة لفااا           يف حجاا  التجااارة، ولااو أنااه دون  حاادو  بفااخ الااًز
 ٢٠١٧أكثااار إجيابياااة بشاااأن عاااامي  وي توق ااا  ظهاااور صاااورةعلياااه االجتاهاااات يف الساااابه.  تماااا كانااا

، االجتاااا  النااازويل التوقفاااات تنطاااوي علاااى الفدياااد مااان خماااارر ومااا   لااا ، ال تااازال هاااذ  .٢٠١٨و
ً  وماااا بفاااد   ٢٠١٧وسااايتأار األداء الففلاااي للتجاااارة الدولياااة يف عاااا   ي اضاااطرا  قاااد أب أتاااارا  قاااو

 البيئة االقتصادية الفاملية.  حيد  يف
ويقاااد  الفصاااي األول مااان هاااذ  الورقاااة بيااااألت حديثاااة، وينااااق  الفواماااي الااال أاااارت يف  -3

ن أبالفصااااي الثااااا  دف  البلاااادان الناميااااة. وياااا يف  لاااا  اجتاهااااات التجااااارة الدوليااااة املفاصاااارة، وآ ر
مان الفواماي.  جمموعة متنوعةإىل  ميبن إرجاعهاأسبا  التلي ات الراهنة يف أمنا  التجارة الدولية 

بيفياة تباون  ات رأن ، و آ ر مؤقتاة فقا من احملتمي أن يبون لبفخ هاذ  الفواماي يف حني أن و 
أماااد روياااي وأن يااارتب  بتحاااوالت  ا لااابفخ ا رااار اأن يباااون  بدرجاااة أكاااربمااان احملتماااي فدورياااة، 

بااني السياسااات التجاريااة أنااه ينبلااي التمييااز  هيبليااة. وابيضااافة إىل  لاا ، يوضااا الفصااي الثااا 
ميبااان أن لبنهاااا ال و  التجارياااة أمااار هاااا  اتأن السياساااشااادد علاااى ، وييةوالفواماااي ريااا  السياساااات

ر ري  جزء من التباين امللحاو  يف تادفقات التجاارة الدولياة. أماا الفصاي الثالاش فيستبشاف تفس
االقتصااادية واالجتماعيااة عاان  للتنميااةوتنفيااذ اساارتاتيجيا ا  لتحساانيلبلاادان أمااا  ا املتاحااةالفاارص 

شاأن بامتاة بفاخ التوصايات السياسااتية اخليف  وت قاد  رريه حترير جتار ا وعملياات التباماي فيهاا. 
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على الصفد الورنية وايقليمية والدولياة،  عليهاالتجارة يف حتقيه أهدام التنمية املتفه  أتا تفزيز 
 ، وأهدام التنمية املستدامة. ٢٠3٠مبا يف  ل  رطة التنمية املستدامة لفا  

 التغريات يف أمناط التجارة الدولية -أولا  
 قيمة التجارة -ألف 

، األراااااا ينعرفتااااااه التجاااااارة الدوليااااااة راااااوال مفظاااااا  الفقااااادين بفاااااد النماااااو املطاااااارد الاااااذي  -4
. (١ش(١متواصاااي شالشااابي و تظهااار عليهاااا يف ا وناااة األرااا ة عالماااات ضااافف ريااا  مفتااااد  بااادأت
ألةمة الفاملياة نتيجة  لهذا التبارؤ يف أعقا  فرتة رويلة من النمو املرتف  الذي توقف فجأة  وأييت
سياساااااات مواتياااااة ب املدفوعاااااةفالتجاااااارة الدولياااااة يف السااااال  واخلااااادمات،  .٢٠٠9-٢٠٠٨ للفااااارتة

الاااااال ضحاااااات ملفااااااخ تباااااااليف املفااااااامالت  ومنااااااا ل نشااااااا  األعمااااااالالبتبااااااار التبنولااااااوجي ابو 
ً   ١5 ماااان أكثاااار أضااااافت قاااادا اااادود،  عاااارب إىل  ١99٠يف الفاااارتة ماااان عااااا   تريليااااون دوالر ساااانو
تريليااااااون دوالر يف  ٢٠ حنااااااوإىل  ١99٠دوالر يف عااااااا   تتريليااااااوأل 4 حنااااااو، وماااااان ٢٠٠٨ عااااااا 
تباااليف املفااامالت عاارب ا اادود دو  اخنفااايف يف وقااد كااان هااذا التوساا  نتيجااة  اا .٢٠٠٨ عااا 

، البباا قتصااادي االنمااو بفضااي البفضااي التقااد  التبنولااوجي وسياسااات حترياار االقتصاااد، و حتقااه 
 بني االقتصادات الناشئة. فيما ال سيما و 
، منااااات التجاااااارة ٢٠٠9-٢٠٠٨ الفااااارتةمااااان البسااااااد الببااااا  يف  التفاااااايفبياااااد أناااااه بفاااااد  -5

ي هاااذا االجتاااا  . وياااوح٢٠١5يف عاااا   تااادهورت بدرجاااة أكاااربباااوت ة بطيئاااة ماااا فتئااات أن  الدولياااة
اتج فاملياة إىل النالتجاارة الانسبة قيمة ف. الدويل فملية التبامياحملركة ل اتيف الدينامي حبدو  تلي 

عنااد  اراوحاات مبا اا قااد -مؤشاار بااديي للاارتاب  االقتصااادي الفااا  وهااو  -احمللااي ايعااايل الفاااملي 
          ماااارة يف  شوهااااو مسااااتوى س ااااجي ألول ٢٠١4و ٢٠١١بااااني عااااامي تقريبااااا  يف املائااااة  3٠ مسااااتوى

 .٢٠١5يف املائة يف عا   4 بنحو(، مث اخنفضت ٢٠٠٧عا  

__________ 

 UNCTAD, 2017a ,Key Statistics and Trends in: علاى حتلياي مفصاي يف هاذا الشاأن، انظارلالراالع  (١ش

International Trade 2016 – A Bad Year for World Trade? (United Nations publication, Geneva). 
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  ١الشبي   
 بة املئوية(سابلن) ٢٠١٥-١٩٩٦التجارة والناتج احمللي اإلمجايل، 

 
 .(UNCTAD, 2017aش أ٢٠١٧األونبتاد،  املصدر:

ومل تنااااااقخ التطاااااورات األرااااا ة يف التجاااااارة االجتاهاااااات الساااااابقة فحسااااا ، باااااي النماااااو  -٦
صاادرات ب مقيساا  ش ٢٠١5تواصي منو االقتصاد الفاملي يف عا  وبينما . أيضا   ايعايلاالقتصادي 

 (. ١يف املائة شالشبي  ١٠بنسبة  الفامليةمنو التجارة تراج  السل  واخلدمات(، 

 حجم التجارة -ابء 
إىل حاادو  تراجاا  يف التجااارة قااد أشااارت كافااة ايحصاااءات التجاريااة األراا ة   ليساات -٧

          ، ولااااو أنااااه٢٠١5يف عااااا   إجيابيااااا  قااااد ظااااي حجاااا  التجااااارة الدوليااااة يف عااااايل اينمو فااااالالدوليااااة. 
قيماة التجاارة  اخنفاايف . وهلذا السب ، كان جزء على األقي مان يف املائة فق ١.5 حنومل يتجاوة 
ً   اخنفاضااا  الفامليااة  ، أي أنااه كااان بففااي تلاا ات األساافار و/أو أساافار حقيقيااا   انبماشااا   ولااي  رمااز

االجتاهاات االقتصاادية ما  التجاارة يتساه  أحجاا الصرم. وعلى الارري  مان أن النماو ايجياا  يف 
إىل وابلنساابة  (.٢شالشاابي التارخييااة ه اتااأقااي ببثاا  ماان اجتاهكااان جاا   ا يف النمااو فااإن ، ايعاليااة

يف  ١٠بنساا  جتاااوةت تنمااو أحجااا  التجااارة  فبينمااا كانااتلبلاادان الناميااة علااى وجااه اخلصااوص، ا
  ً . ٢٠١5الصافر يف عاا  يف ا ج  كان قريبا  مان حج  النمو األر  فإن روال الفقد  املائة سنو

النماااو االقتصاااادي الفااااملي.  أدىن مااان ٢٠١5جااا  يف عاااا  يف ا وعاااالوة علاااى  لااا ، كاااان النماااو 
 يف الفقود األر ة، واحنصر يف فرتات الركود االقتصادي ال ري .  ألدرا  وهذا األمر مل حيد  إال 
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  ٢ الشبي  
 ٢٠١٥-٢٠٠٥ التجارة، منو

 
 .(UNCTAD, 2017aش أ٢٠١٧األونبتاد،  املصدر:

 آخر التوقعات -جيم 
 فاااإنبفاااد،  متاحاااةريااا   ٢٠١٦علاااى الااارري  مااان أن ايحصااااءات الرضياااة النهائياااة لفاااا   -٨

دة يف أحجاا  التجاارة، ولاو أ اا ال تاازال دون الا ت ظهار حادو  بفااخالبيااألت األولياة والفصالية  ًز
قيمااااة التجااااارة  بيااااد أنخلاااادمات(. يف املائااااة، مبااااا يف  لاااا  جتااااارة ا ١.5 حنااااوش التارخييااااةاالجتاهااااات 

اخنفضاات األساسااية قااد الساال  كثاا  ماان ابلنظاار إىل أن أساافار   قااد تواصااي اجتاههااا الناازويل الفامليااة
. ٢٠١٨و ٢٠١٧أكثاار إجيابيااة بشااأن عااامي  ويتوق اا  ظهااور صااورة. ٢٠١٦يف عااا   بدرجااة أكاارب

ن أبلاا  املنظمااات الدوليااة، بااني خمتلااف كياااألت التوقفااات، مبااا يف  فيمااا ويوجااد توافااه يف ا راء 
يف  ياارتاو  التجااارة الدوليااة أحجااا يف  اراارادا  أكثاار  منااوا   ظَاار أن يشااهداتي ن ٢٠١٨و ٢٠١٧عااامي 

 تنمااوأن  توقاا  أيضااا  . وي  ٢٠١٨يف املائااة يف عااا   4و ٢٠١٧يف املائااة يف عااا   3مااا بااني املتوساا  
 . اجتاهها الصفوديأسفار السل  األساسية  م  توّق  استئنامقيمة التجارة الدولية 

األداء  تأار، وساياهلباو  خماارركثا  مان وم   ل ، ال تازال هاذ  التوقفاات تنطاوي علاى   -9
البيئاااة  ياااؤاّر علاااىي اضاااطرا  أب أتاااارا  شاااديدا   وماااا بفاااد  ٢٠١٧الففلاااي للتجاااارة الدولياااة يف عاااا  

دةالااااذي ميثلااااه اخلطاااار وبصااااورة راصااااة فااااإن اشااااتداد االقتصااااادية الفامليااااة.  التاااايّقن بشااااأن عااااد   ًة
ماان الشااواريي مهااا شاااريالن واحتمااال تنفيااذ سياسااات جتاريااة منللقااة علااى نفسااها هااو  السياسااات

مااان ذ  السياساااات األراااذ  اااالتجاااارة الدولياااة. ومااان شاااأن تاااراك  انتفااااش  هااااواجهيالرئيساااية الااال 
 ملطام النمو االقتصادي.يضفف يف  اية اأن جتارية و  احتباكات يتسب  يفالبلدان أن  جان 

 السلعأنواع  -دال 
يرج  منو التجارة الدولية قبي البساد الببا  إىل عادة عواماي، مباا يف  لا  النماو القاوي  -١٠

ً   ١5يف جتارة اخلدمات شةهاء  ، ٢٠٠3( وارتفااع أسافار السال  األساساية بفاد عاا  يف املائة سانو
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ً  يف  ٢٠مااا رفاا  قيمااة جتااارة الساال  األوليااة شحنااو  منااو الساال  الوساايطة  أيضااا  أسااه  (. و املائااة ساانو
ً   ١٢ حناوأقاي ش ولو بنسابةللتجارة،  ايعايل( يف النمو ا التواالستثمارية شمثي  ( يف املائاة سانو

ً   ١٠ بنحااومناات قااد قيمااة التجااارة املرتبطااة ابلساال  االسااتهالكية  حااني أنيف  قااد و . يف املائااة ساانو
 وكاان. ٢٠١5، وبدأت يف الرتاج  يف عاا  ٢٠٠٨بفد عا  بدأت التجارة الدولية تتبارأ تدرجييا   

 ٢٠١5عااا   هااو والتاادهور الااذي حااد  يف، ٢٠١4-٢٠١٢ التبااارؤ الااذي شااهدته الفاارتةهااذا 
(. وترتااا  علاااى ١بفاااخ شاهااادول و جبميااا  أناااواع السااال ، بااادرجات متفاوتاااة باااني بفضاااها يتفلقاااان 

املتبادلاة  األولياةاخنفايف يف قيماة السال  حدو  فايف أسفار السل  األساسية ضفف الطل  واخن
لباان بدرجااة و علااى أنااواع أراارى ماان الساال ،  يف املائااة. وتراجاا  الطلاا  أيضااا   3٠ نساابته جتاااوةت

         يف املائااااااة  ١٠ حنااااااويف املائااااااة فيمااااااا يتفلااااااه ابلساااااال  االسااااااتهالكية واالسااااااتثمارية، و  4 حنااااااوأقااااااي بللاااااات 
 يف املائة. ٨ بنحوقيمة اخلدمات املتداولة  ، اخنفضت٢٠١5ه ابلسل  الوسيطة. ويف عا  فيما يتفل

  ١ اهدول  
 السلع ونوع اخلدمات حبسب للتجارة، السنوي األداء

 (املئوية ابلنسبةش

 

٢٠٠3-٢٠٠ ٢٠٠٨9-٢٠١-٢٠١٢ ٢٠١١4 ٢٠١5 
 3.٧- ٢.٨ 3.5  9.٨ السل  االستهالكية

 9.4- ١.3 3.5  ١٢.٧ السل  الوسيطة
 3٢.٧- ٠.٧ 5.5  ٢٠.٧ األولية السل 

 3.9- ١.٦ ٢.9  ١٢.٢  السل  االستثمارية
 ٨.١- 4.٠ 3.٨  ١5.٧ اخلدمات
حساااابت األونبتاااد اسااتنادا  إىل بياااألت قاعاادة بياااألت إحصاااءات األونبتاااد، وقاعاادة بياااألت األماا   املصدر:

 املتحدة ايحصائية لتجارة السل  األساسية.

 البلدان النامية -هاء 
القااارن الفشااارين ويف الفقاااد األول مااان  كاااان األداء القاااوي للتجاااارة الدولياااة يف تسااافينات -١١

يف يف االقتصاااااد الفاااااملي الناااادمال التاااادرجيي للبلاااادان الناميااااة القاااارن ا ااااادي والفشاااارين ماااادفوعا  اب
أو ماااا أصااابا يسااامى يف  القااارن الفشااارين االقتصااااد مااان كاااوار  يف  انينااااتهاااذا أعقاااا  ماااا  اااه 

 ١١يف املتوس  صادرات البلدان النامياة بنسابة  اةدادتالبث  من األحيان "الفقد املفقود". فقد 
  ً يف املائااة  ٧ حنااو. وبللاات هااذ  النساابة ٢٠٠٨إىل عااا   ١99٠يف الفاارتة ماان عااا   يف املائااة ساانو

  ً التجارة  منأكرب  نصيبا  ن النامية البلدا حاةتلبلدان املتقدمة. ونتيجة لذل ، فيما يتفله اب سنو
والفقااد األول مااان القاارن ا ااادي والفشااارين  القااارن الفشاارين الفامليااة رااالل مفظااا  عقااد تساافينات

يف املائااة يف  3٠البلاادان الناميااة ماان أقااي ماان  نصااي (. وفيمااا يتفلااه ابلساال ، ارتفاا  3شالشاابي 
خلدمات، فإن البلدان النامياة اب ييتص وفيما .٢٠١5يف عا   يف املائة تقريبا   5٠إىل  ١99٠ عا 

يف املائاااااة يف  ٢٠الاااااش التجاااااارة الفاملياااااة، مقارناااااة مباااااا نسااااابته أقاااااي مااااان  حناااااو حالياااااا   يبلاااااب نصااااايبها
إىل  راوحاات مبا اااالبلاادان الناميااة بركاا  منااو الصااادرات، قااد  عمليااة  ااا  بيااد أن .١99٠ عااا 

منااذ  لاا  ا ااني، اتبفاات و . ، سااواء فيمااا يتفلااه ابلساال  أو ابخلاادمات٢٠١٢عااا   منااذحااد كباا  
 لبلدان املتقدمة. جتا  اال ممااال   األمنا  التجارية للبلدان النامية اجتاها  
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  3 الشبي  
  الدولية التجارة يف النامية البلدان نصيب

 (املئوية ابلنسبةش

 
 إىل بياألت قاعدة بياألت األونبتاد ايحصائية.ا  استناد، حساابت األونبتاد املصدر:

 الفوارق اإلقليمية -واو 
 فاإنباني البلادان النامياة، فيما تطور التجارة  من حيشعلى الرري  من وجود فوار  هامة  -١٢

مماا كانات علياه يف فارتة ماا قباي  صال ا   يف املتوسا  جازءا   قد ظلاتمفدالت النمو االضي للتجارة 
هااااذ   رة يف عياااا  منااااارهر تبااااارؤ التجاااااأا اااا، لبلاااادان الناميااااةففيمااااا يتفلااااه اب (.٢األةمااااة شاهاااادول 

جناو  الصاحراء الباربى. ومناذ الواقفاة ، مبا يف  ل  االقتصادات ا سيوية وبلدان أفريقيا البلدان
البسااااد الببااا  ومفااادالت مناااو الصاااادرات تقااارت  مااان الصااافر يف مفظااا  بلااادان أمريباااا الالتينياااة، 

تقدماة وبلادان شار  آسايا، جنو  الصحراء البربى. أما البلادان املالواقفة وجنو  آسيا، وأفريقيا 
، مفاادالت منااو أفضااي نساابيا  صااادرا ا  شااهدتعاان بلاادان رياار  آساايا ولااال أفريقيااا، فقااد  فضااال  

 وأصااابا تباااارؤ (.٢لبنهااا ال تااازال أقااي ببثااا  مماااا كاناات علياااه يف فااارتة مااا قباااي األةماااة شاهاادول و 
لصاااادرات يف عيااا  عنااادما ا اااارت قيماااة ا ٢٠١5يف عاااا   سااالبيا   البساااادبفاااد لفااارتة ماااا التجاااارة 

املناره. ويف املتوس ، تراجفت التجارة يف مفظ  املناره املصدرة للسل  األساساية، وبدرجاة أقاي 
. وتراجفاات صااادرات شاار  آساايا علااى وجااه اخلصااوص يف املناااره  ات الصااادرات األكثاار تنوعااا  

 .تقريبا  ئة يف املا ١١البلدان املتقدمة بنسبة  صادرات بينما اخنفضتيف املائة،  3,5بنسبة 
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  ٢ اهدول  
 املنطقة حسب للصادرات، السنوي األداء

 (املئوية ابلنسبةش

 

٢٠٠3-٢٠٠ ٢٠٠٨9-٢٠١-٢٠١٢ ٢٠١١4 ٢٠١5  
 ١٠.9- ٠.٧ ٠.٧ ١١.٢ البلدان املتقدمة

 3.5- 3.١ 4.٢ ١5.4 شر  آسيا
 ١4.٦- ١.٠ ٠.3- ١4.٧ أمريبا الالتينية
 ١٧.٢- ٠.5 ١.١ ٢٠.4 جنو  آسيا

 ٢٨.4- ٠.١ ١.5- ١٧.9 جنو  الصحراء البربى أفريقيا
 3١.١- ٠.5- ١.9- ٢١.١ بلدان االقتصادات االنتقالية 

 ٢١.٧- ٢.٨ 3.٠ ١٨.9 رير  آسيا/لال أفريقيا 
إىل بياااألت ماان قاعاادة بياااألت األونبتاااد ايحصااائية، وقاعاادة البياااألت  ا  األونبتاااد، اسااتناد حساااابت املصدر:

 ايحصائية لتجارة السل  األساسية.

 بني بلدان اجلنوبفيما التجارة  -زاي 
ال سااايما علاااى و باااني اقتصاااادات البلااادان النامياااة،  بااارتاب  متزايااادالفقااادان املاضااايان  اتسااا  -١3

بااني بلاادان اهنااو  شالتجااارة بااني فيمااا التجااارة ، بلااب حجاا  ٢٠١5الصاافيد ايقليمااي. ففااي عااا  
. ٢٠٠3دوالر يف عاا   تريلياون ٢دوالر مقارنة أبقي من  تتريليوأل 5اهنو ( ما قدر  و  اهنو 

راااالل مفظااا   ايعاليااةمقارنااة ابلتجاااارة  أعلاااىباااني بلاادان اهناااو  مبفاادالت فيمااا ومناات التجاااارة 
 أدى ظهاااور، متصااالني ببفضاااهما مهاااا: أوال   نيبفااااملاألرااا ة، مدفوعاااة يف  لااا   ١5 السااانوات ال

دة الطل  على السل  األساسية؛ و نيا، أفضى هاذا الطلا  البب ة البلدان النامية   األعلاىإىل ًة
"الاادورة  ب ٢٠١١-٢٠٠3لااى الفاارتة ع طلااهي  كثاا ا  مااا إىل ارتفاااع أساافار الساال  األساسااية شحيااش  

ري الساااال  األساسااااية علااااى باااادور  قاااادرة مصاااادّ عاااازة األماااار الااااذي "(، األساسااااية للساااال  لفظمااااىا
، عنادما ا ااارت ٢٠٠9املواتيااة. وابساتثناء عااا   شارو  التبااادل التجااريبفضااي  ، و لا االسات اد
باااني بلااادان فيماااا ، منااات التجاااارة ايعالياااةالتجاااارة جانااا  باااني بلااادان اهناااو  إىل فيماااا التجاااارة 

ً   ٢٠اهنااو  مبفاادالت أعلااى ماان  تبارااأ  بيااد أنااه قااد. ٢٠١١و ٢٠٠3 ميبااني عااا يف املائااة ساانو
، بللت نسابة ٢٠١4ففي عا   .٢٠١٢منذ عا   تبارؤا  كب ا  بني بلدان اهنو  فيما منو التجارة 

، وهاو تقريبا   يف املائة ١٠بنسبة  ٢٠١5يف عا   بينما هبطت، التجارة الصفر تقريبا   ا النمو يفهذ
 (.4شالشبي ررى األتجارية التدفقات خنفايف الاخنفايف ممااي ال
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  4 الشبي  
 (املئوية ابلنسبة) التدفقات من بغريها مقارنة اجلنوب بلدان فيما بني التجارة منو

 

إىل بيااااألت قاعاااادة بيااااألت األونبتااااد ايحصاااائية، وقاعااادة البياااااألت  ا  حسااااابت األونبتااااد، اساااتناد املصدر:
 ايحصائية لتجارة السل  األساسية.

 أقل البلدان منواا  -حاء 

اندمال البلدان الفق ة  علىرئيسية انفباسات التجارة الدولية الذي حد  يف ضفف لل -١4
 ارتفاعااا  الفامليااة  البضااائ يف صااادرات  أقااي البلاادان منااوا   فبينمااا ارتفاا  نصااي يف االقتصاااد الفاااملي. 

عنااااد  هااااذا النصااااي  اسااااتقر أن يف الساااانوات الاااال تلاااات  لاااا  حااااد  ،٢٠٠٨قبااااي عااااا   سااااريفا  
يف االقتصااااد  ضاافف اناادمال أقااي البلاادان منااوا  فاااإن يف املائااة. وماا   لاا ،  ١,٢ حنااو مسااتوى بلااب

إىل كاااون حجااا  جتار اااا  اقتصاااادا ا باااي أيضاااا  النساااج  جااا  صااالر الإىل يرجااا  لاااي  فقااا  الفااااملي 
وهذ  املشاركة املنخفضاة تفبا  املفوقاات  أصلر ببث  مما قد يوحي به حج  اقتصادا ا. عموما  

كماا السال  األساساية،   راارل نطاا تنويا  اقتصاادا ا ب ما تقاو عناد أقاي البلادان مناوا  الل تواجههاا 
ماان املصاانوعات لبااي الاال ينبلااي أن تتللاا  عليهااا صااادرا ا املرتففااة التباااليف التجاريااة تفباا  

. وهاااذ  الفماااي املنخفضاااةيف الساااو  الفاملياااة علاااى الااارري  مااان تبااااليف تبقاااى  ات قااادرة تنافساااية 
ماان الناااتج  ذي يشااّبي نصاايبا  متزاياادا  اخلاادمات، الاا قطاااعببثاا  يف ىت ماان  لاا  حاااملسااألة أعمااه 

 يف صادرا ا.  كام  بشبي   ري  ممثيإىل حد كب   احمللي ايعايل هلذ  البلدان، لبنه
يف املتوساااا   نساااا  الصااااادرات إىل الناااااتج احمللااااي ايعااااايل يف أقااااي البلاااادان منااااوا  وتبلااااب  -١5
البلادان النامياة  حالاة يفتقريباا  يف املائاة  35ا نسابته وسا  أقاي ببثا  ممايف املائاة، وهاو مت ٢5 حنو

 أن نس  الصادرات إىل الناتج احمللي ايعايل يف أقي البلدان مناوا  من  ل  (. واأله  5شالشبي 
             ماان هااذ  البلاادان كثاا ا  ن  أب، مااا يااوحي ٢٠١١منااذ عااا   قااد ظلاات تشااهد اجتاهااا  نزوليااا  واضااحا  

 تتصاايياازال يبااافا ماان أجااي التناااف  يف االقتصاااد الفاااملي. وهااذ  االجتاهااات هلااا آ ر مباشاارة ال 
ألمج الفمااي لصااال أقااي رب هاادام التنميااة املسااتدامة، وبااأب، و٢٠3٠طااة التنميااة املسااتدامة لفااا  مل

إىل تيسا  إدماال  حتديادا   ١٧يدعو اهلادم بصورة راصة، . و ٢٠٢٠-٢٠١١للفقد  البلدان منوا  
 يف أقااي البلاادان منااوا   نصااي البلاادان الفقاا ة يف االقتصاااد الفاااملي، مبااا يف  لاا  عاان رريااه مضاااعفة 

 . ٢٠٢٠الصادرات الفاملية حبلول عا  
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  5 الشبي  
  ٢٠١٥-٢٠٠٥ العاملي، القتصاد يف منواا  البلدان أقل صادرات

 
 ,UNCTAD, 2017b, Key Statistics and Trends in Trade Policy 2016 (United Nations publication,  املصدر:

Geneva).  

 العوامل والسياسات املؤثرة يف أمناط التجارة الدولية -اثنياا  
يف أمناا  التجاارة الدولياة ا الياة يف جمموعاة متنوعاة مان  الراهناة أسابا  التليا اتبمن ت -١٦

تماااي أن يباااون لاااه آ ر بفاااخ هاااذ  الفواماااي ويف حاااني أن الفواماااي.  باااون  ا مؤقتاااة فقااا  وأن يحي 
أماااد روياااي وأن يااارتب  آ ر  ات أن يباااون للااابفخ ا رااار  بدرجاااةمااان احملتماااي فربيفياااة دورياااة، 

باااااني السياساااااات التجارياااااة والفواماااااي ريااااا   وينبلاااااي إجاااااراء متيياااااز مهااااا  آراااااربتحاااااوالت هيبلياااااة. 
امللحاو   التباينال تفسر ري  جزء من  ابألمهية فإ االسياسات التجارية بينما تتس  السياساتية. ف

 يف تدفقات التجارة الدولية. 

 العوامل غري السياساتية -ألف 
 القتصاد الكلي املتسمة ابلطابع الدوري وبطابعالعوامل   

دورات االقتصاااد البلااي والاادورات الساالفية الاال متااارري أتا هااا ماان بااني الفوامااي الدوريااة  -١٧
 ظلات، ٢٠١١يف ا وناة األرا ة. فمناذ عاا   الدولياةبقدر كبا  يف ضافف التجاارة  الل أسهمت

 عان ررياهسااه  يف اخنفاايف التجاارة االضياة، إماا مباشارة أو تشهد اجتاها  نزوليا  السل  األساسية 
 اخنفااايف االسااتثمار األجنااج املباشاارري أيضااا  ر وماااماادفوعات البلاادان املصاادرة.  مااواةينمفوقااات 

ي فاازى جاازء ماان تبااارؤ االسااتثمارات إىل  ميباان أيضااا  أن ويف واقاا  األماار،يف تبااارؤ التجااارة.  دور 
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فلاااى سااابيي املثاااال، أفضاااى تاااد  أسااافار السااال  األساساااية إىل فضااافف األداء التجااااري ايعاااايل. 
التوقفااات  بينمااا أّدتالتفاادين واسااتخرال الاانف ، قطاااعي ملشاااري  اهدياادة يف يف اتوقااف مفاااجئ 

دةالفاملياااااة القامتاااااة إىل   واختاااااذتاالساااااتثمار يف أنشاااااطة أرااااارى.  وإىل تثباااااي  رالاااااوعي ابملخاااااار ًة
 ٢٠١5، مث مل ترتفا  إال يف عاا  ٢٠١١عاا   اجتاهاا  نزولياا  يف تدفقات االستثمار األجناج املباشار

 . ٢٠١٦تراجفت مرة أررى يف عا  مث (، ٦شالشبي 

  ٦ الشبي  
  ٢٠١٦-٢٠٠٠ املباشر، األجنيب والستثمار األساسية، السلع أسعار مؤشر

 
 إىل بياألت قاعدة بياألت األونبتاد ايحصائية. حساابت أمانة األونبتاد استنادا   :املصدر

، كااان اخنفااايف أساافار الاانف  وارتفاااع قيمااة ٢٠١5وفيمااا يتفلااه أبمنااا  التجااارة يف عااا   -١٨
 الفاملياااااااة.لتجاااااااارة يف اهاااااااامني ساااااااامها يف االخنفاااااااايف ايضاااااااي  عااااااااملني الاااااااوالًت املتحااااااادةدوالر 
إىل  ٢٠١4دوالر للربميااي الواحااد يف عااا   ١٠٠اخنفضاات أساافار الاانف  ماان متوساا  يفااو   فقااد
اخنفاايف  لىع وترت  أيضا   .٢٠١٦عا  وهو مستوى استمر يف ، ٢٠١5يف عا   دوالرا   5٠ حنو

ارتفاااع يف قيمااة الاادوالر مقابااي عياا  الفمااالت الرئيسااية. وارتفاا  حاادو  القيمااة االضيااة للتجااارة 
 ٢٠١4يف املائاة باني عاامي  ١5 ًت املتحدة املرج ا ابلتجاارة ارتفاعاا  بلاب قراباةدوالر الوالمؤشر 

. وقاد ارتفاعاا  هامشايا  علاى الارري  مان أناه كاان  ٢٠١٦. وواصي الدوالر ارتفاعه يف عاا  ٢٠١5و
البضااائ  األحجااا  نفسااها ماان شااراء أصاابا ماان املمباان يف قيمااة التجااارة الدوليااة ألنااه   لاا أااار 
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 التغيري اهليكلي  
 جاازءا  أن يفّساارا وعوامااي االقتصاااد البلااي هااو خنفااايف أساافار الساال  األساسااية ميباان ال -١9

 أيضاااا   فأمناااا  التجاااارة الدولياااة يف ا وناااة األرااا ة هاااي فقااا  مااان أسااابا  ضااافف التجاااارة الدولياااة.
أحاد الفواماي اهلاماة الال أاارت و نتيجة لتحاوالت هيبلياة أعماه حادات داراي االقتصااد الفااملي. 

 إىل حااد كباا  بسالسااي القيمااة الفامليااة.يتصااي  األراا ينيف أمنااا  التجااارة الدوليااة رااالل الفقاادين 
الساال  واخلاادمات والفمالااة والتبنولوجيااا  يف املاضااي، الااذي ظلاات تقااو  يف إرااار  نتااالايهيبااي ف

ن أجاي االساتفادة مان املازاً النسابية ما هجرى تدويلا، قد ا دود الورنيةبدورها داري ورأري املال 
وفااااورات ا جاااا . وأصاااابحت هااااذ  الفمليااااة ممبنااااة بفضااااي ماااان اخنفااااايف تباااااليف اينتااااال و ماااان و 

أاتحتااااه االبتبااااارات التبنولوجيااااة والسياسااااات  الااااذي اااادود ا عاااارباخنفااااايف تباااااليف املفااااامالت 
مت ا ار  البااردة الال قس الفواماي ريا  االقتصاادية، مثاي  اياة كماا أن ا.  التجارية األكثر انفتاحاا  

وكاناات يف هااذا التلياا  اهليبلااي.  دورا   أيضااا  قااد مارساات االقتصاااد الفاااملي إىل كتلتااني متفارضااني، 
دة ك  كبااا ة تفمااايبلااادان ألمياااة  هاااي ظهاااور هاااذ  الفملياااة  نتيجاااة مراكاااز للتصاااني ، ماااا أفضاااى إىل ًة

 ساايما وال ،٢١ألول مان القاارن الفقااد اوأوائاي القارن الفشاارين مطاردة يف التجااارة راالل تساافينات 
 له ابلسل  الوسيطة.فيت ما

بفااد البساااد  فشاايئا   فقااد ة ااه شاايئا  قااد باادأ يفمليااات اينتااال بيااد أن التاادويي الصااار  ل -٢٠
تقهقار إىل الاوراء. والتفسا  املنطقاي لاذل  هاو يبان ي، إن مل ا ن يرتاو  مباناه البب ، ويبدو أنه

اساات نفدت، قااد أن الفوائااد املسااتمدة ماان االبتبااارات يف جمااال تبنولوجيااا املفلومااات واالتصاااالت 
مل يتقد  حترير التجارة واملواءمة التنظيمية ابلسرعة البافية لتوف  حوافز جديادة ملواصالة نقاي بينما 

أ ااا قااد متااددت ماان سالسااي القيمااة الفامليااة  لبثاا يف الواقاا   وأصاابا يتبااني الشااركات إىل اخلااارل.
ا املتفلقاة بنقاي يف اسرتاتيجيا يف إعادة التفب   حاليا  بدأت بفد البساد البب  و أبكثر مما ينبلي 

هااااو تنااااامي املشاااااعر القوميااااة يف ا ونااااة األراااا ة، فااااإن وعااااالوة علااااى  لاااا ،  .النشااااا  إىل اخلااااارل
 باااادأت سياساااااتية، ومااااا يرافقهااااا ماااان حااااوافز وفاااارص الفماااايجاااارة والفمالااااة هلاملتفلقااااة ابشااااواريي الو 

أقااار  إىل لتباااون عملياااات اينتاااال  نقاااييف  أساااهمت عيفهاااا أيضاااا   قاااد، يف تنفياااذها ا بوماااات
 املستهلبني. 

رتاجاااا  امل هااااو النصااااي عمليااااة إعااااادة تااااورني الشااااركات وأحااااد االجتاهااااات الباشاااافة يف  -٢١
 تقاااديرا  تقريبياااا   املقيااااريفة. ويتااايا هاااذا رناااة بصاااادرات السااال  املصااان  قاابملواردات السااال  الوسااايطة لااا

 ٢٠٠٠روال مفظ  الفرتة بني عاامي  هذا احملتوىبفد ارتفاع فالصادرات.  مناملستورد  للمحتوى
(. ٧شالشااابي  ٢٠٠٨مناااذ األةماااة االقتصاااادية لفاااا   ظاااي ميضاااي يف مساااار نااازويل، فإناااه ٢٠٠٨و

 املصاااانوعاتكااااي وحاااادة ماااان صااااادرات يف  احملتااااوى املسااااتورد  اةدادلبلاااادان الناميااااة، إىل اوابلنساااابة 
إىل  ٢٠١5يف عااا  هااذا احملتااوى  وارتااد، ٢٠٠٨و ٢٠٠٠بااني عااامي  يف املائااة تقريبااا   4٠ بنساابة

ت عا   قارناة ابمل ٢٠١5. وفيما يتفله ابلبلدان املتقدمة، تراج  هاذا الارق  يف عاا  ٢٠٠3مستًو
 . ٢٠٠٠عا  مبا كان عليه يف 
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  ٧ الشبي  
  ٢٠١٥-٢٠٠٠ والبلدان املتقدمة، النامية البلدان صادرات يف املستورد احملتوى تغري

 
إىل بيااااألت قاعاااادة بيااااألت األونبتااااد ايحصاااائية، وقاعااادة البياااااألت  ا  حسااااابت األونبتااااد، اساااتناد املصدر:

 ايحصائية لتجارة السل  األساسية.

  شرق آسيايف  مناذج النمو  
تباااارؤ النماااو االقتصاااادي  هاااولالجتاهاااات التجارياااة يف ا وناااة األرااا ة   ن  عنصااار يوجاااد  -٢٢

شاارقي بلاادان يف اقتصااادات ماان االقتصااادات الناشاائة، وإعااادة التااواةن إىل منااو ل النمااو  لاادى كثاا 
 علاااى التجااارة وأكثااار تاااواةأل   سياسااات أقاااي اعتمااادا   و لااا  ابالجتااا  حناااوال سااايما الصااني، و ، آساايا

الطلاااا  احمللااااي. ويظهاااار هااااذا االجتااااا  بوضااااو  يف نساااابة التجااااارة إىل الناااااتج احمللااااي  ابلتوّجااااه حنااااو
يف املائاة  35 حناوإىل  ٢٠٠5يف املائة يف عا   ٦5 حنوالصني من حالة ايعايل، إ  تراجفت يف 

 . شرقي آسيايف الفديد من اقتصادات  مواةية .٢٠١5يف عا  
الدولياة، فاإن لضافف النماو االقتصاادي وإعاادة وابلنظر إىل أمهية شر  آسايا يف التجاارة  -٢3

هامااة علااى  انفباساااتالنهائيااة الساال  الطلاا  احمللااي علااى الساال  الوساايطة و  ابالجتااا  حنااوالتااواةن 
بلادان يف أجازاء تتفاداها إىل ال تقتصار علاى البلادان اجملااورة باي  وهي انفباساتالتجارة الدولية؛ 
املصااانوعات جتاااارة  حباااش االخنفاااايف يفعناااد وضاااوحا  هاااذا األاااار أكثااار  ويصااابا أرااارى مااان الفاااامل.

يف املصاانوعات التجااارة الفامليااة  اخنفضاات فماان حيااش القيمااة، .٢٠١5يف عااا   (فةالساال  املصاان  ش
يف املائاة مان هاذا  ٢5 حناوواردات بلدان شار  آسايا  نصي  . وبلبتريليون دوالر تقريبا   ١ مبقدار

            يف املائااة(. ١٠لصااادرات شحنااو اب قابااي املتفلااهببثاا  ماان الاارق  املأكاارب  وهااو نصااي ، االخنفااايف
لااديه  ملصاانفني ماان هااذ  املنطقااة األن املصاادرين  آسااياوال ينبلااي اسااتلرا  مرونااة صااادرات شاار  

تجارياة ريا  وما  البيئاة الأقدر علاى التفاماي ما  ضافف الطلا  ولذل  فإ   قدرة تنافسية عالية، 
بدرجاة طاعاات التصاني  يف شار  آسايا تتفازة وتفتماد أن ق هاو  ل  إليه يش  وما. اتية عموما  و امل

على موردين إقليمياني ورلياني أكفااء، وبادرجات أقاي علاى ماوردين مان أجازاء أرارى  أكرب فأكرب
 من الفامل. 
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 السياسات احلكومية -ابء 
 احلمائية والتعريفات  

مااان الواضاااا أن أمناااا  التجاااارة الدولياااة تتاااأار بتااادرالت ا بوماااات. وتوجاااد يف الواقااا   -٢4
دة األراا ة البطاايء املصااحو  النمااوالقائلااة أبن بفااخ الشااواريي  الشاافبوية واملشاااعر  نزعااةيف  ابلااًز

كباا ة علااى التجااارة الدوليااة   مبااا لااذل  ماان انفباساااتأن يتحااول إىل ساالوئ  ااائي ميباان القوميااة 
ال توجد حاىت ا ن أدلاة كافياة علاى أن ا بوماات ت نفاذ سياساات  بيد أنهاالقتصادي. والتبامي 

علااااى األقااااي  -اسااااتخدا  السياسااااات ا مائيااااة فاالقتصاااااد املفتااااو .  تبتفااااد بشاااابي حاساااا  عاااان
ساااه  ين مباااا يبفاااي أل كماااا أناااه مل ينتشااار،  هاااو مفتاااادكثااا ا  عماااا مل خيتلاااف   - مبفهومهاااا التقليااادي
 ضفام التجارة.إسهاما  كب ا  يف إ

عمليااااة حترياااار  ه مل يتحقااااه سااااوى تقااااد  ضاااائيي يفأنااااأيضااااا  ويف الوقاااات نفسااااه، ال شاااا   -٢5
ال سااايما حتريااار التفريفاااات اهمركياااة يف إراااار مفاوضاااات جااادول و التجاااارة يف السااانوات األرااا ة، 

كانت هذ  الفملية كب ة يف الفرتة ماا باني في الواق  بينما  ف. أعمال الدوحة ملنظمة التجارة الفاملية
(. وم   لا ، ٨هامشية منذ  ل  ا ني شالشبي أكثر أصبحت  فإ ا، ٢٠٠5و ١995عامي 

التبااليف التجارياة ريا  التفريفياة إىل تقلاي  تنفيذ االتفا  املتفله بتيس  التجارة  يؤّديي توق  أن 
  ام  كب . 

 التدابري غري التعريفية  
دة ساريفة يف عادد  التفريفات املنخفضة عموما   يظيف  -٢٦ راالل الفقاد املاضاي، حادات ًة

قوية على التجارة الدولية، رري  أ اا مل تبان تساتهدم التجاارة  انفباساتمن السياسات الل هلا 
دة يف يف السااانوات الااال تلااات األةماااة  ظلااات(. ففلاااى سااابيي املثاااال، ٨شالشااابي  حتديااادا   حتاااد  ًة

 ااد ماان نقااي الوظااائف األراارى الراميااة إىل االتااداب  يف إىل الصااناعات احملليااة و  ايعاااألت املقدمااة
 سلبية.  على التجارةهذ  السياسات من احملتمي أن تبون آ ر و  إىل اخلارل.

واسافة مان التاداب   مبصافوفةالتجاارة الدولياة  جياري علاى حناو متزاياد تنظاي وبصفة عامة،  -٢٧
الصااااحة النباتيااااة، وا ااااواجز التقنيااااة أمااااا  التجااااارة، مفاااااي  الصااااحية و التفريفيااااة شمثااااي املفاااااي   رياااا 

ال تنطااوي علااى نااواً  ائيااة،  وإن كانااتوا صاا ، وتااداب  الطااوارن(. وماان شااأن هااذ  التااداب ، 
دة تباليف التجارة على اكب ة   آ رأن تبون هلا  وكذل  من حياش لتجارة الدولية، من حيش ًة
هااذ  التااداب   أن املاادى الااذي أسااهمت يف حاادود وعلااى الاارري  ماان  حتويااي التجااارة. آ رهااا علااى

  ا تشابي يف الواقا  عقباة أماا  افإ، هي مسألة ميبن اهادل بشاأ ا ري  التفريفية يف تبارؤ التجارة
احملليااة  سااوقهاماان الشااركات الصاال ة واملتوسااطة ا جاا  يف ساافيها إىل تنوياا  أسااواقها رااارل  كثاا 

الشااااركات يف البلاااادان الناميااااة  مفظاااا منتجا ااااا. وابلنظاااار إىل أن  استبشااااام فاااارص لتصااااديرإىل و 
علاى البلادان النامياة  إضاافيا   عبئاا   ت لِقايالتداب  ري  التفريفياة الصاارمة  فإنملفاي  الدولية، ابصل ة 

تباااار املفاااي  فااإن فيمااا يتفلااه بتنوياا  صااادرا ا. وابيضااافة إىل  لاا ،  هاأهاادافملصااوص حتقيااه 
 املنااَتج  تطلبااات تتبّااباارامج إصاادار الشااهادات املسااتوفية ملو هااي املنتجااات، شااأن اصااة بالطوعيااة اخل

هااي ملسااؤولية االجتماعيااة والبيئيااة للشااركات املتفلقااة ابشااواريي الاسااتجابة لشااواريي املسااتهلبني، و 
تااداب  السياسااات التجاريااة  كمااا أن مصاافوفةالساال  إىل األسااوا .   وصااولؤار يف أمااور مااا فتئاات تاا

  .دقيقا   تقييما  يتطلبان وتداعيا ا  وأتا ها على إمبانية الوصول إىل األسوا  اوة التفريفاتالل تتج
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  ٨الشبي   
 ٢٠١٥-١٩٩٥التدابري التعريفية وغري التعريفية، 

 

 (.UNCTAD, 2017aأ ش٢٠١٧األونبتاد،  :املصدر
تضاايف تااداب  مثااي التااداب  التفريفيااة املبينااة أعااال  تباااليف إىل التجااارة. ويف البثاا  ماان  -٢٨

ا اااالت، ال تبااون هااذ  التااداب  متبافئااة إ  كثاا ا  تتحمااي البلاادان الناميااة تباااليف امتثااال أعلااى. 
رة ويف هااذا الصاادد، أ رلااه مااؤررا  عاادد ماان املبااادرات الراميااة إىل رفااخ تباااليف املفااامالت الفاااب

للحادود علاى املساتويني الثناائي األرارام واملتفادد األرارام. وي شاار بوجاه رااص إىل أن االتفااا  
املتفله بتيس  التجاارة يتضامن أحباماا   ادم إىل ايساراع حبركاة السال  املتجار  اا وايفارال عنهاا 

ملسااااعدة املالياااة وختليصاااها. فاااإ ا ن فاااذ هاااذا االتفاااا  تنفياااذا  كاااامال ، وق ااادمت إىل البلااادان النامياااة ا
والتقنية الضارورية لبنااء قادرا ا املطلوباة، ي توقا  أن ياؤدي االتفاا  إىل رفاخ ملماوري يف تبااليف 
التجارة. وعالوة  على  ل ، يتيا االتفا  فرصاة جيادة لتفزياز مشااركة البلادان، وال سايما البلادان 

 النامية املنخفضة الدري، يف االقتصاد الفاملي. 

 ة اإلقليمية اتفاقات التجار   
ينطوي أيضا  كث  من اتفاقات التجارة ايقليمية اهديدة على أحبا   دم إىل رفخ  -٢9

شااهد الفقااد األراا   تباااليف التجااارة فيمااا بااني البلاادان األعضاااء يف هااذ  االتفاقااات. ويف الواقاا ،
دة مستمرة يف اتفاقات التجارة الل تتجاوة التسهيالت املتبادلة يف التفريفاا ت اهمركياة. وعاادة  ًة

، اضط ل  ٢٠١5ما ي شار إىل هذ  االتفاقات ابس  اتفاقات التجارة الفميقة. ويف الفرتة منذ عا  
أبكثاار ماان نصااف التجااارة الفامليااة مبوجاا  نظاا  التفريفااات اهمركيااة التفضاايلية، ون ظاا  الااش حركااة 

. وأظهاارت التجااارة املضااطل  التجااارة الفامليااة مبوجاا  قواعااد ومفاااي  تتجاااوة التسااهيالت التفريفيااة
(. ويف 9 ا مبوج  اتفاقات التجارة الفميقة مرونة أكرب رالل السنوات القليلة املاضية شالشبي 
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حاااني أن التجاااارة الااال ال ختضااا  ألي اتفاااا  أو الااال تساااتفيد فقااا  مااان التساااهيالت التفريفياااة قاااد 
تفاقاااات الفميقاااة يف ، اساااتمرت التجاااارة املضاااطل   اااا مبوجااا  اال٢٠١٢ظلااات راكااادة مناااذ عاااا  

. ويف حاني أن مناو التجاارة يف إراار اتفاقاات التجاارة التفضايلية ٢٠١4و ٢٠١3التزايد يف عامي 
        يف املائاااااة التجاااااارة الااااال  ١5، اخنفضااااات بنسااااابة تزياااااد علاااااى ٢٠١5الفميقاااااة كاااااان صااااافرا  يف عاااااا  

روناة األكارب الال ال ختض  ألي اتفا  أو الل ختض  التفاقات تفضايلية. ومان احملتماي أن ت فازى امل
اتساامت  ااا التجااارة يف إرااار االتفاقااات الفميقااة إىل أن هااذ  االتفاقااات، يف ظااي بيئااة اقتصااادية 
تتساا  ابلبساااد، تتاايا للشااركاء يف التجااارة ماازاً تنافسااية ابملقارنااة ماا  املنافسااني األجاناا ، ابلنظاار 

ول أيضاا  التبااليف التجارياة إىل أن هذ  االتفاقات ال تتناول فحس  التفريفات اهمركية باي تتناا
 األررى شالتداب  ري  التفريفية(. 

  9الشبي   
 ٢٠١٥-٢٠١٠منو التجارة من عام إىل عام يف إطار اتفاقات التجارة التفضيلية وخارجها، 

 

 املتفلاهمنظماة التجاارة الفاملياة  مفلوماات نظاا  من مستمدة بياألت أساري على األونبتاد،حساابت  :املصدر
 وقاعدة البياألت ايحصائية لتجارة السل  األساسية.  ايقليمية، التجارة ابتفاقات

 -أي االتفاقااااااات التجاريااااااة املفقااااااودة بااااااني بلاااااادين  -وقااااااد ظلاااااات االتفاقااااااات الثنائيااااااة  -3٠
حياازا  أكاارب علااى حنااو متزايااد يف جاادول أعمااال التجااارة الدوليااة رااالل الفقاادين املاضاايني.  تشاالي

اتفااا  جتااارة إقليمااي  ٦٠٠طاارت منظمااة التجااارة الفامليااة إبباارا  أكثاار ماان ، أ ر١995فمنااذ عااا  
شانائي األررام وعدياد األرارام(. واةداد هاذا االجتاا  اةدًدا  حاادا  عقا  البسااد الببا  شانظار 

(. وبينما كان ال يوجد سوى  سة اتفاقات انائية األررام ساارية املففاول، ابملقارناة ١٠الشبي 
اتفاقاااا   ١5٦، أصااابا عااادد االتفاقاااات الثنائياااة ١99٠لتجاااارة ايقليمياااة يف عاااا  اتفاقاااا  ل ٢٨مااا  

. وكانت البلادان التجارياة الببا ة ٢٠١5اتفاقات يف عا   ١٠9وعدد اتفاقات التجارة ايقليمية 
هي تقود االندفاعة حنو إبرا  اتفاقات التجارة الثنائية وايقليمية، مبا يف  ل  االندفاعاة إىل حتوياي 

 اقات التجارة التفضيلية املربمة بينها وبني البلدان النامية إىل اتفاقات جتارية متبادلة. اتف
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  ١٠الشبي   
 ٢٠١٥-١٩٥٠عدد اتفاقات التجارة الثنائية األطراف واإلقليمية السارية، 

 
املتفلاه منظماة التجاارة الفاملياة أساري بياألت مستمدة من نظاا  مفلوماات  على األونبتاد،حساابت  :املصدر

 . ايقليمية التجارة تفاقاتاب

الباااااربى واملتفاااااددة األرااااارام تشاااااّبي -ظلااااات االتفاقاااااات الثنائياااااة وايقليمياااااة وايقليمياااااة -3١
حركاااة التجاااارة الدولياااة مناااذ أتساااي  االتفااا  الفاااا  بشاااأن التفريفاااات اهمركياااة والتجاااارة يف  مفظاا 
. ورريااا   لااا ، فمااان املمبااان أن تاااؤدي املوجاااة اهديااادة مااان االتفاقاااات الثنائياااة الااال ١94٧ عاااا 

لوحظااات ماااؤررا  إىل نشاااوء عااادد مااان حااااالت تشاااويه التجاااارة يفاااو  عااادد حااااالت  يئاااة فااارص 
التجااارة، و لاا  إ ا كاناات هااذ  االتفاقااات الثنائيااة مللقااة. وقااد يطاار  هااذا االجتااا  مسااألة  ايااة 

 ي املتفدد األررام، وهو ما ميبن أن يزيد من  مي  أقي البلدان منوا . وجتزؤ النظا  التجار 
وسااايقت حجاااة مفادهاااا أن البلااادان التجارياااة الببااا ة تتمتااا  مبيااازة يف مفاوضاااات التجاااارة  -3٢

الثنائيااااة نظاااارا  إىل أنااااه ميبنهااااا أن تسااااتلي أتااااا  اقتصااااادا ا البباااا ة يف إباااارا  اتفاقااااات جتاريااااة تلااااج 
ة واالقتصااادية. أمااا البلاادان األصاالر، وال ساايما البلاادان املنخفضااة الاادري، فهااي مصااا ها التجارياا

           يف وضااااا  أضااااافف ال يتااااايا هلاااااا الااااادفاع عااااان مصاااااا ها التجارياااااة واالقتصاااااادية وايمنائياااااة. ولبااااان
رة تقد  يف مفاوضات جدول أعمال الدوحة اهارياة يف إراار منظماة التجاارة الفاملياة، لان  ما مل حي 

ان النامية الصال ة مان رياار ساوى الادرول يف اتفاقاات جتارياة انائياة ما  البلادان يبون أما  البلد
التجارياااة الببااا ة املتفاملاااة مفهاااا، إن ر لااا   لااا . ويف الوقااات الاااراهن، تشااابِّي البلااادان املتقدماااة 
الرئيسااية أسااوا  التصاادير األساسااية لبثاا  ماان البلاادان املنخفضااة الاادري؛ وماان مث حتتااال البلاادان 

الااادري إىل مواصااالة التجاااارة مااا  هاااذ  البلااادان املتقدماااة مبوجااا  قواعاااد جتارياااة متفاااددة  املنخفضاااة
 األررام وعادلة وشفافة وميبن التنبؤ  ا. 
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 التجارة والتنمية املستدامة  -اثلثاا  
أاتحاات عمليااة التبامااي التجاااري يف الفقااود الثالاااة األراا ة، ررياا  تفاو ااا، فرصااا  واساافة  -33

 تاااازال توجااااد اعيااااة. وال وتنفيااااذ اساااارتاتيجيا ا للتنميااااة االقتصااااادية واالجتمأمااااا  البلاااادان لتحسااااني
ش الب فااد ني ماان حيااخماااوم ماان أن تبااون فوائااد االقتصاااد املفااومَل قااد حتققاات يف الفقاادين املاضااي
النتيجااة  ليساات هااذ االقتصااادي للتنميااة أكثاار منهااا ماان حيااش االسااتدامة االجتماعيااة والبيئيااة. و 

 دي، وألنتصااااااادي، ألن التجااااااارة هااااااي يف املقااااااا  األول نشااااااا  اقتصااااااامفاجئااااااة، ماااااان منظااااااور اق
دة البفااءة االقتصااادية وا . والشااواريي ينتاجياةالسياساات التجارياة توضاا  إىل حاد كباا   ادم ًة

كاي مان أمناا    تفاماي ما االجتماعية والبيئية هي موضوع السياساات احملاددة واألكثار لاوال  الال ت
ام قاد ابت باار دد األرار وعاالوة  علاى  لا ، كاان النظاا  التجااري املتفا اينتاال وأمناا  االساتهالئ.

  ااارو  التجارياااةي مينااا  الباااي يتنااااول الشاااواريي امل كانتيلياااة الااال تاااؤار علاااى ا وكماااة الفاملياااة ولبااا
دامة. التنميااة املساات ر لتناااولوالفساابرية الاال عااادة  مااا اقرتناات ابمل كانتيليااة أكثاار ماان كونااه قااد ابت باا

يف املقاا   اقتصااديةشففي أحيان كث ة تركزت فوائد التبامي التجاري يف بضافة عواماي  وم   ل ،
جيااة. وهااذ  وامااي رار عاألول(، يف حااني اعت ااربت القضاااً الشاااملة للجمياا  واالجتماعيااة والبيئيااة 
 ارة، ومن أسابا والتج ةالنتائج ري  املتبافئة هي من بني أسبا  التشبي  مؤررا  يف فوائد الفومل

 ر الللو الورأ. نبفا  مشاعا
ويسااال  عااادد مااان الفواماااي، منهاااا ا اااديش املنااااهخ للتجاااارة يف ا وناااة األرااا ة، الضاااوء  -34

على التحادًت الال يواجههاا النظاا  التجااري الاراهن يف دعا  مناو ل للتنمياة أكثار لاوال  للجميا  
ساألة أمهياة راصاة يف سايا  وأكثر استدامة  يف إرار التجارة املتفاددة األرارام. وتبتساي هاذ  امل

اخلطة اهديدة للتنمية املستدامة الال أرلقتهاا األما  املتحادة يف شابي أهادام التنمياة املساتدامة. 
ادد هاذ   وإبجياة، فلبي تبون عملية التبامي التجاري مقبولة على نطاا  واسا ، ال ينبلاي أن حت 

ر أوساااا  هااااو التنميااااة الفمليااااة ماااان حيااااش املباساااا  االقتصااااادية فحساااا  بااااي أيضااااا  ماااان منظااااو 
املساااتدامة. ويفاااأ  لااا  أناااه يف سااايا  عملياااة وضااا  السياساااات، ينبلاااي أن تتنااااول اسااارتاتيجيات 

االقتصااادية وايمنائيااة مثااي ا ااد ماان الفقاار،  -تفزيااز التجااارة أيضااا  بوضااو  الشااواريي االجتماعيااة 
يئياة. وينبلاي أن تركاز وتوف  فارص عماي، واألمان اللاذائي، واملسااواة باني اهنساني، واالساتدامة الب

. ومباا أن (٢شاالسرتاتيجيات التجارية على التنمية املستدامة، مبا يف  لا  أهادام التنمياة املساتدامة
التجاااارة وحااادها ال ميبنهاااا أن حتاااي عيااا  القضااااً، فينبلاااي التنسااايه الواياااه بينهاااا وباااني املباااادرات 

؛ واملبااادرات الاال تتناااول مسااائي الفمااي الدوليااة األراارى مثااي االتفاقااات البيئيااة واملتفااددة األراارام
والصااااحة والبيئااااة والاااال أرلقتهااااا منظمااااة الفمااااي الدوليااااة ومنظمااااة الصااااحة الفامليااااة وباااارألمج األماااا  
 املتحدة ايمنائي؛ واملبادرات الل أرلقتها منظمات دولية أررى ووكاالت اتبفة لألم  املتحدة. 

االقتصاادية  -لة لتحقيه التنمياة االجتماعياة وال يشّبي االعرتام ابلتجارة الدولية كوسي -35
  أبن: ، اعرتم اجملتم  الدويل١9٦4ظاهرة جديدة. ففندما أتس  األونبتاد يف عا  

التقد  االقتصاادي واالجتمااعي يف عيا  أرجااء الفاامل يفتماد إىل حاد بفياد علاى التوسا  
التجاااارة الدولياااة  املساااتمر يف التجاااارة الدولياااة. فمااان شاااأن التوّسااا  علاااى نطاااا  كبااا  يف

__________ 

املساتدامة: التجاارة والنفاا  التجاارة مان أجاي التنمياة ، ٢٠١٦لالرالع على مزيد من املناقشة، انظر األونبتاد،  (٢ش
  .شمنشورات األم  املتحدة، نيويورئ وجنيف( إىل األسوا ، وأهدام التنمية املستدامة
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املنصاااافة واملفياااادة بشاااابي متبااااادل أن ي رسااااي أساسااااا  جياااادا  يقامااااة عالقااااات جااااوار بااااني 
الدول، وأن يساعد على تفزياز الساال  و يئاة مناا  مان الثقاة املتبادلاة والتفااه  فيماا باني 
ت مفيشاااية أعلاااى وتقاااد  اقتصاااادي أسااارع يف  البلااادان، وأن يشاااج  علاااى حتقياااه مساااتًو

 . (3شلفاملعي  بلدان ا
ً  كباا ا  يتمثااي يف  -3٦ رياا  أن راضااي السياسااات التجاريااة يواجهااون، يف الواقاا  الفملااي، حتااد

 جفي التجارة والسياسة التجارية داعمتني للتنمية املستدامة. 
وراااالل السااانوات الفشااارين األرااا ة، اساااتوع  إراااار النظاااا  التجااااري املتفااادد األرااارام  -3٧

مان  ١٠-١٧  ادم اللاياة واه الشواريي صلة ابلتنمية املستدامة. فمثال ،استيفااب  تدرجييا  بفخ أ
القواعاااد  قاااائ  علاااىأهااادام التنمياااة املساااتدامة إىل "إجيااااد نظاااا  جتااااري متفااادد األرااارام عااااملي و 
  أاباب عمااي أدياا ومفتااو  ورياا  متيياازي ومنصااف" يف إرااار منظمااة التجااارة الفامليااة. وتاادعو رطااة

ة عان لوةارياة الصاادر القرارات ا الثالش لتمويي التنمية إىل ايسراع بتنفيذ الصادرة عن املؤمتر الدويل
ياة فاوضاات التجار ا ن امل منظمة التجارية الفاملياة واملوجهاة حناو التنمياة، والال وافقات عليهاا حاىت

ملتفاااادد لتجاااااري اهولااااة الدوحااااة. وبصااااورة عامااااة، أحاااارةت املفاوضااااات اهاريااااة يف إرااااار النظااااا  ا
ياااااة نااااا  التنمدما ، وإن كاااااان بطيئاااااا ، يف تنااااااول الشاااااواريي  ات الصااااالة بااااابفخ جوااألرااااارام تقااااا

ن لفاملياة بضارورة أا، مثال ، اعرتم بفخ األعضاء يف منظماة التجاارة ٢٠١4املستدامة. ففي عا  
رارام بشاأن فاددة األتفب  السياسات املتفلقة ابلتجارة الشواريي البيئياة، وأرلقاوا مفاوضاات مت

خ ه، هاااو رفاااياااة. واللاااريف مااان هاااذا االتفاااا ، رريااا  عاااد  االنتهااااء مااان وضااافاتفاااا  السااال  البيئ
قياة   يف إراار اتفافا  ابريالتفريفات اهمركية على السل  املفيدة للبيئة. وقد كان التوقي  على ات

 ملفاوضات. ( حافزا  جديدا  هلذ  ا٢٠١5األم  املتحدة ايرارية بشأن تل  املنا  ش
فلقااة بقضاااً التنميااة املسااتدامة تساا  بااب ء علااى املسااتوى املتفاادد بيااد أن املفاوضااات املت -3٨

األراارام، كمااا ال ياازال مااا ات فااه عليااه راادودا . وماان الناحيااة األراارى، أحاارةت اتفاقااات التجااارة 
الثنائياة وايقليمياة تقادما  أسارع يف تنااول شاواريي التنمياة املساتدامة. ويف الواقا ، فاإن عاددا  متزاياادا  

تجااااااارة الثنائيااااااة أو ايقليميااااااة أو األقاليميااااااة يتضاااااامن أحبامااااااا  تتناااااااول الشااااااواريي ماااااان اتفاقااااااات ال
االجتماعيااااة وايمنائيااااة. وأحااااد األمثلااااة علااااى  لاااا  هااااو مفاااااي  الفمااااي. وعلااااى الصاااافيد املتفاااادد 
األررام، ت ستبفد مفااي  الفماي مان إراار مفاوضاات منظماة التجاارة الفاملياة، ابعتباار أن منظماة 

اهليئاااة املناااو   اااا تنااااول هاااذ  املساااألة. وكثااا ا  ماااا تقتصااار املفاوضاااات املتفاااددة الفماااي الدولياااة هاااي 
األررام املتفلقة مبفاي  الفمي على االلتزاماات الفاماة. ومان الناحياة األرارى، أصابا مان الشاائ  
علااى حنااو متزايااد إدرال التزامااات أكثاار صاارامة  بشااأن هااذ  املفاااي  يف كثاا  ماان األحبااا  املتفلقااة 

دامة يف اتفاقاااااااات التجاااااااارة ايقليمياااااااة. وتشااااااا  تقاااااااارير منظماااااااة الفماااااااي الدولياااااااة إىل أن ابالسااااااات
 التجارية السارية الال تتضامن أحباماا  بشاأن الفماي قاد بلاب عاددها، يف كاانون األول/ االتفاقات
 ٢٠٠٨اقتصااااااادا (، أ باااااار  حنااااااو نصاااااافها بفااااااد عااااااا   ١35اتفاقااااااا  شتلطااااااي  ٧٦ ،٢٠١5ديساااااامرب 
 ٢٠١3يف املائة من االتفاقات الل بادأ ساًر ا مناذ عاا   ٨٠كثر من (. ويتضمن أ١١ شالشبي

أحباما  تتفله مبفااي  الفماي. وتلطاي هاذ  االتفاقاات عموماا  أريلبياة مفااي  الفماي األساساية الال 
حدد ا منظمة الفمي الدولية، مبا يف  ل  حرية تباوين اهمفياات، وا اه يف إنشااء نقااابت ويف 

__________ 

 ,United Nations, 1964, Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development (3ش

Final Act and Report, Volume I (Sales No. 4, II.B. 11, Geneva)  
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وفاااريف قياااود علاااى عماااي األرفاااال، والقضااااء علاااى الفماااي القساااري. وتلطاااي التفااااويف اهمااااعي، 
أيضا  بفخ هذ  االتفاقات مفاي  تتفله اب د األدىن لألجور ومساائي تتصاي ابلساالمة والصاحة 
املهنيتني. وم   ل ، ت ظِهر األحبا  املتفلقة ابلفمي يف اتفاقات التجارة ايقليمية وجاود درجاات 

 ا ، إ  ال يزال كث  منها جمرد رموحات عامة ولي  مفاي  ألفذة. متفاوتة من وجو  اينف

  ١١لشبي ا  
  ٢٠١٥-١٩٩٥ن أحكاماا بشأن العمل، تطور اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تتضم

 (املئوية والنسبة الرق ش

 
املتفلاه  الفاملياة التجاارة منظماةأساري بياألت مستمدة من نظاا  مفلوماات  على األونبتاد،حساابت  :املصدر

 . ايقليمية التجارة تفاقاتاب

وي شااابي جماااال ا ماياااة البيئياااة مثااااال  آرااار لبيفياااة حتاااّول اتفاقاااات التجاااارة ايقليمياااة إىل  -39
أدوات يف اساارتاتيجيات التنميااة املسااتدامة. وتشاا  منظمااة التفاااون والتنميااة يف املياادان االقتصااادي 

كانات شاائفة ابلففاي يف اتفاقاات التجاارة ايقليمياة يف السانوات إىل أن األحبا  البيئية األساسية  
، وجاود اجتاا  متصااعد يدرال ٢٠١٠. وي الحا،، مناذ عاا  (4شاألوىل من القارن ا اادي والفشارين

أحبااا  بيئيااة أكثاار تركياازا  علااى "اهااوهر" يف اتفاقااات التجااارة ايقليميااة، كاألحبااا  الاال تشاا  إىل 
اهمهور، وتسوية النزاعات، وتلطية مساائي بيئياة مفيناة، وآلياات التنفياذ  التفاون البيئي، ومشاركة

(. ووفقااااا  لتقااااارير منظمااااة التجااااارة الفامليااااة، فااااإن عاااادد االتفاقااااات البيئيااااة املتفااااددة ١٢شالشاااابي 
اتفاقاا . ومان الواضاا وجاود تفااوت   ٢5٠األررام السارية الال تتضامن أحباماا  بيئياة يزياد علاى 

__________ 

 Organization for Economic Cooperation and Development, 2017, Assessing implementation of  (4ش

environmental provisions in regional trade agreements, Joint Working Party on Trade and 

Environment, 6 June. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

جارة
 الت
ات

تفاق
ة ال

ملئوي
بة ا

لنس
ا

جارة
 الت
ات

تفاق
دد ا

ع

ال تتضمن أحكاماً بشأن العمل

تتضمن أحكاماً بشأن العمل

النسبة المئوية لالتفاقات المتضمنة أحكاماً بشأن العمل
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اقات التجارة من حيش مدى صرامة األحبا  البيئية. ومن منظور بيئي، تباون كب  فيما بني اتف
أكثر اتفاقات التجارة رموحا  مصاحوبة ابتفاقاات جانبياة تتنااول مساائي بيئياة، أو تتضامن فصاال  
رددا  يتناول املسائي البيئية. وعلى الطرم ا رر، توجد اتفاقات تتناول بصورة ساطحية املساائي 

مااا يبااون كثاا ا  يف شاابي بنااود االسااتثناءات ماان االلتزامااات التجاريااة الفامااة مبوجاا  البيئيااة، وهااو 
االتفاقاااات. بياااد أناااه بينماااا ت ساااه  اتفاقاااات التجاااارة ايقليمياااة يف حتساااني إدماااال املساااائي التجارياااة 

رة إال تقد  بطيء على املستوى املتفدد األررام.  والبيئية مفا ، مل حي 

  ١٢الشبي   
   ٢٠١٥-١٩٩٥التجارة اإلقليمية املتضمنة أحكاماا بيئية، تطور اتفاقات 

 شالرق  والنسبة املئوية(

 

حساابت األونبتاد، على أساري بياألت مستمدة من نظاا  مفلوماات منظماة التجاارة الفاملياة املتفلاه  املصدر:
 ابتفاقات التجارة ايقليمية. 

والنظر يف مسائي املساواة بني اهنسني هاو مثاال آرار حملاولاة اتفاقاات التجاارة ايقليمياة  -4٠
أن ت سه  يف التنمية املستدامة. إ  ي سّل  كث  من اتفاقات التجارة ايقليمية املفاصرة أبمهياة تفماي  

ور الرئيساي املنظور اهنسا  مان أجاي حتقياه النماو االقتصاادي الشاامي للجميا ، كماا ي ساّل  ابلاد
لسياسااااات املساااااواة بااااني اهنسااااني يف دعاااا  التنميااااة االجتماعيااااة واالقتصااااادية. ويتزايااااد االعاااارتام 
دة مشاااركة املاارأة يف االقتصاااد احمللااي والاادويل أن تضاامن  ابلتجااارة كمحاارئ للتنميااة، وماان شااأن ًة

  مراعاااة املسااائي حتقيااه التنميااة الشاااملة للجمياا  واملسااتدامة. وميباان بااذل املزيااد ماان اههااود لتفمااي
اهنسااانية عاان رريااه اتفاقااات التجااارة ايقليميااة، و لاا  إبدرال االعتبااارات املتفلقااة ابملساااواة بااني 
اهنسني يف صل  نصوص االتفاقات، علاى أن ت ؤراذ هاذ  االعتباارات يف ا سابان أانااء صايارية 

ة، ماا  إيااالء مفاملااة االتفااا  والتفاااويف بشااأنه لضاامان حتقيااه نتيجااة تراعااي االعتبااارات اهنساااني
أكارب، وال سايما يف تصامي  الاربامج التفضايلية  ث اي فيهاا املارأة متثايال   راصة ألسالي  التجاارة الال مت 

 من أجي الشركات الصل ة والتجارة ايلبرتونية. 
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تتضمن أحكاماً تتجاوز االستثناءات البيئية تتضمن أحكاماً تتصل فقط باالستثناءات البيئية

(النسبة المئوية)تضمن أحكاماً تتجاوز االستثناءات البيئية 
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و ااة سااؤال مهاا  هااو مااا إ ا كاناات أحبااا  اتفاقااات التجااارة ايقليميااة ومااا ياارتب   ااا ماان  -4١
اار أ  تفااو  االتفاقااات املتفااددة األراارام املتفلقااة التزامااات ملصااو  ص قضاااً التنميااة املسااتدامة تيسِّ

 ذ  املسائي. وبصورة عامة، يادرئ واضافوا السياساات هاذ  املشابلة. فمان املها  يف الواقا ، رريا  
           ، الااال ت فتماااد علاااى الصااافيد ايقليمااايابالساااتدامةوجاااود ارتالفاااات، أن تباااون األحباااا  املتفلقاااة 

ي، "صااااديقة لتفدديااااة األراااارام" مبااااا يشااااج  التقااااار . ولبااااي تبااااون أحبااااا  اتفاقااااات أو الثنااااائ
التجاارة ايقليميااة أحجااار للبناااء، ينبلاي أن تبااون متسااقة ماا  االلتزاماات  ات الصاالة املفمااول  ااا 
يف إرار منظماة التجاارة الفاملياة، وعناد إدماال تاداب  ايراار املوسا  ملنظماة التجاارة الفاملياة ينبلاي 

ون اتفاقات التجارة ايقليمية متسقة على حنو متبادل. وميبن ضمان حتقياه أفضاي اتساا  أن تب
عن رريه اتفاقات التجارة ايقليمية الل ميبن أن ت درل  اا االلتزاماات املتفاددة األرارام القائماة 
. حالياااا  واحملتملاااة مساااتقبال ، دون ا اجاااة إىل إعاااادة فاااتا اب  املفاوضاااات بشاااأن هاااذ  االتفاقاااات

وبصااورة أكثاار عمومااا ، ميباان اعتبااار اتفاقااات التجااارة ايقليميااة، الاال تشااج  أو تشاارت  اسااتخدا  
 املفاي  الدولية  ات الصلة، اتفاقات صديقة لتفددية األررام. 

وال ريااع عاان إدرال ب فااد التنميااة املسااتدامة يف املفاوضااات واالتفاقااات املتفلقااة ابلتجااارة،  -4٢
ا ، ابلنظاار إىل البيئااة االقتصااادية الدوليااة الراهنااة. وممااا يثاا  قلقااا  راصااا  أن ولبنااه قااد ال يبااون كافياا

التلااا ات اهارياااة وأوجاااه الضااافف املساااتمرة يف التجاااارة الدولياااة مااان احملتماااي أن تاااؤاّر علاااى فااارص 
التنمية لي  من املنظور االقتصادي فحس  ولبن أيضا  من حيش التنمياة املساتدامة. وقاد حتقاه  

دام ايمنائيااة لأللفيااة جملاارد أن فاارتة تنفيااذها قااد حاادات أاناااء فاارتة شااهدت تبااامال  كثاا  ماان األهاا
ً  قااااويني. وابلنظاااار إىل االجتاهااااات األراااا ة املتمثلااااة يف  كااااود التجااااارة الدوليااااة ر عامليااااا  ومنااااوا  اقتصاااااد

وضااااافف النماااااو االقتصاااااادي، يباااااون مااااان احملتماااااي أن تواجاااااه أهااااادام التنمياااااة املساااااتدامة بفاااااخ 
بوجااه راااص ميباان القااول إن الفاارتة الاال حتققاات فيهااا األهاادام ايمنائيااة لأللفيااة قااد الفقبااات. و 

تزامنت م  حدو  اندمال مبث اف لبثا  مان البلادان النامياة يف االقتصااد الفااملي، ماا أسافر عان 
حتّقه منو اقتصادي سري  يف كث  من مناره الفامل. ويف  اية األمر، أسه  هذا النماو االقتصاادي 

ا  كباا ا  يف حتقيااه كثاا  ماان األهاادام ايمنائيااة لأللفيااة. فمااثال ، اخنفضاات مبقاادار النصااف يف إسااهام
(. ١تلااا  الفااارتة نسااابة األشاااخاص الاااذين يفيشاااون علاااى أقاااي مااان دوالر واحاااد يف الياااو  شاهلااادم 

ويوجااااد قلااااه آراااار هااااو أن أهاااادام التنميااااة املسااااتدامة، وإن كاناااات ابلضاااارورة أكثاااار رموحااااا  ماااان 
ئيااة لأللفيااة، تواكاا  فاارتة تسااود فيهااا ببيئااة اقتصااادية وجلرافيااة سياسااية تتساا  بقاادر األهاادام ايمنا

 أكرب من عد  التيّقن. 
وأبرااااذ كااااي شاااايء يف االعتبااااار، ميباااان القااااول إن عااااد  التاااايّقن الااااراهن الااااذي يشااااو   -43

تطلباان االقتصاد الفاملي هو وا اجة إىل اسرتاتيجيات إمنائية أكثر لوال  للجمي  وأكثر اساتدامة ي
التزامات سياساتية أقوى على الصفيدين الورأ والدويل. وهاذا يقاود إىل شااريي رئيساي هاو: هاي 
قواعد التجارة الدولية الراهنة كافية لنطا  التنمية املساتدامة، أ  أ اا حتتاال إىل تفزيازل وابلنظار إىل 

دة أتراا  حتقيااه تقااد  يف تنفيااذ رطااة التنميااة املسااتدامة ل ، يبااون ماان ٢٠3٠فااا  أنااه ال ميباان ًة
امله  حتسني النظا  التجاري فيما يتفله ابلتنفيذ، ال من حياش النماو االقتصاادي فحسا  ولبان 
أيضاااا  مااان حياااش النماااو الشاااامي للجميااا  واملساااتدا . ويف ظاااي ايراااار الاااراهن، فاااإن عملياااة حتقياااه 

 التنمية املستدامة تق  إىل حد كب  ضمن نطا  السياسات الورنية. 
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ه إ ا كانت البلدان تق  عليها املسؤولية الرئيسية عن اسرتاتيجيا ا ايمنائية اخلاصاة بيد أن -44
 ا، فمن املمبان أن تادع  القواعاد التجارياة املناسابة هاذ  االسارتاتيجيات عان ررياه إاتحاة إراار 
ألهدام التنمية املستدامة على األجي الطويي. ولبي ميبن "استئصال الفقر وتفزيز االةدهاار يف 

(، ٢٠١٧عااامل متلاا " شموضااوع املنتاادى السياسااي الرفياا  املسااتوى املفااأ ابلتنميااة املسااتدامة، لفااا  
يتفاااني علاااى اجملتمااا  الااادويل اختاااا  إجاااراءات يف اجملااااالت التالياااة حياااش متااا  ا اجاااة إىل تنسااايه 

دة التآةر بني التجارة وأهدام التنمية املستدامة:   السياسات وحتقيه اتساقها من أجي ًة
 ا د من عد  التيّقن بشأن السياسات التجارية؛ شأ( 
 مبافحة نزعة ا مائية التجارية على الصفيدين ايقليمي واملتفدد األررام؛ ش ( 
تفزياااز التحاااول اهليبلاااي للبلااادان النامياااة املنخفضاااة الااادري و/أو املفتمااادة علاااى  شل( 

 السل  األساسية؛ 
ت مثاااااي الصاااااحة والبيئاااااة وسياساااااة وضااااا  تاااااداب  ومفااااااي  تنظيمياااااة، يف جمااااااال شد( 

 املنافسة، تفزة التدفقات التجارية للبلدان النامية وال تقوضها؛ 
وضاااا  تااااداب  سياساااااتية لتحقيااااه التجااااارة الشاااااملة للجمياااا ، مااااثال  ماااان أجااااي  شه( 

 املشاري  الصل ة واملتوسطة ا ج  والنساء والشبا . 

 تالستنتاج والتوصيات املتعلقة ابلسياسا -رابعاا  
تتوافااااااه ا راء فيمااااااا بااااااني املنظمااااااات الدوليااااااة الاااااال ترصااااااد اجتاهااااااات التجااااااارة علااااااى أن  -45

ي نتظَااار أن يشاااهدا مناااوا  أكثااار ارااارادا  يف أحجاااا  التجاااارة الدولياااة، يصاااي  ٢٠١٨و ٢٠١٧ عاااامي
. وي توقاا  أيضاا  أن تاازداد ٢٠١٨يف املائااة يف عاا   4وإىل  ٢٠١٧يف املائااة يف عاا   3متوساطه إىل 

ف اجتاههااااا تجااااارة الدوليااااة نظاااارا  إىل أن أساااافار الساااال  األساسااااية ي نتظَاااار أيضااااا  أن تسااااتأنقيمااااة ال
       التوقفااااات، زال يوجااااد كثاااا  ماااان خمااااارر حاااادو  اخنفااااايف يف هااااذ  الصاااافودي. وماااا   لاااا ، ال ياااا

ومااا بفاد  ساايفتمد اعتماادا  كباا ا  علااى أي  ٢٠١٧كماا أن األداء الففلااي للتجاارة الدوليااة يف عاا  
دة عااد  التاايّقن عوامااي  هلااا أتااا  علااى البيئااة االقتصااادية الفامليااة. وبوجااه راااص، يشاابي رطاار ًة

اعااي القلااه الرئيسااية فيمااا يتفلااه و السياسااايت واحتمااال تنفيااذ سياسااات جتاريااة منللقااة اانااني ماان د
 ابنتفاش التجارة الدولية سيتفني على اجملتم  الدويل مفاهتها. 

لورقااة، ي قاارت  أن تنظاار البلاادان يف التوصاايات السياساااتية التاليااة واسااتنادا  إىل حتليااي هااذ  ا -4٦
ماان أجااي تنشااي  التجااارة الدوليااة وتفزيااز إسااهامها يف حتقيااه أهاادام التنميااة املتفااه عليهااا ورنيااا  

 وإقليميا  ودوليا ، وال سيما أهدام التنمية املستدامة:
ينبلااي إعاااداد السياسااات التجارياااة علااى حناااو حتقااه باااه التجااارة لاااي  فقاا  مناااوا   شأ( 

ً  ولباان أيضااا  منااوا  شااامال  للجمياا  ومسااتداما . وهااذا يفااأ أن ماان املهاا  ضاامان ايدماااال  اقتصاااد
الففلاااااي لألهااااادام الورنياااااة وأهااااادام التنمياااااة املساااااتدامة يف عملياااااة وضااااا  السياساااااات الورنياااااة 

يات تنفيذها. ومن األمهية الباللة، يف عصر األهادام ايمنائياة املساتدامة، وايقليمية ويف اسرتاتيج
دفاا  جاادول أعمااال الدوحااة ملنظمااة التجااارة الفامليااة إىل األمااا  وحتقيااه تقااد  ملمااوري يف األبفاااد 
ايمنائيااة للمفاوضااات، وملاصااة يف املااؤمتر الااوةاري ا ااادي عشاار ملنظمااة التجااارة الفامليااة. وساايمثي 
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متاا  ا اجااة إليااه حنااو حتقيااه مزيااد ماان التاايّقن السياسااايت فيمااا يتفلااه إبسااها  النظااا    لاا  تقاادما  
التجاااري املتفاادد األراارام يف التنميااة املسااتدامة. وابيضااافة  إىل  لاا ، ينبلااي أن تبااون الشااواريي 
االجتماعيااااة والبيئيااااة هااااي موضااااوع سياسااااات رااااددة أكثاااار لااااوال  تتناااااول أمنااااا  اينتااااال وأمنااااا  

 ئ على السواء، مبا يف  ل  تناوهلا يف إرار سالسي القيمة ايقليمية والفاملية؛ االستهال
ماااان املمباااان أن تااااؤدي عمليااااات التبامااااي التجاااااري علااااى الصاااافيدين املتفاااادد  ش ( 

األراارام وايقليمااي دورا  حاساا  األمهيااة يف حتقيااه التنميااة املسااتدامة. وهااذا يفااأ أن اساارتاتيجيات 
ا  أن تتناااااول بوضااااو ، يف إرااااار عمليااااة وضاااا  السياسااااات، الشااااواريي تفزيااااز التجااااارة ينبلااااي أيضاااا

االقتصاااادية وايمنائياااة مثاااي ا اااد مااان الفقااار، وتاااوف  فااارص عماااي، وحتقياااه األمااان  -االجتماعياااة 
 اللااذائي، واملساااواة بااني اهنسااني، واالسااتدامة البيئيااة. كااذل  فااإن اساارتاتيجيات التنميااة الشاااملة، 

ة املراعياااة بشااابي مباشااار شال بشااابي ريااا  مباشااار( لتأا ا اااا علاااى مباااا يف  لااا  السياساااات التجاريااا
 التنمية، تؤدي دورا  مهما  يف حتقيه أهدام التنمية املستدامة؛

أصاابحت اتفاقااات التجااارة ايقليميااة ضااة قويااة للنظااا  التجاااري الاادويل. ولبااي  شل( 
ا ينبلاااي أن تباااون تباااون هاااذ  االتفاقاااات أحجاااار بنااااء للنظاااا  التجااااري املتفااادد األرااارام، فإ ااا

اااد  اااا يف إراااار منظماااة التجاااارة الفاملياااة، وينبلاااي، عناااد  متساااقة مااا  االلتزاماااات  ات الصااالة املتفه 
إدمال التزامات ايرار املوس  ملنظمة التجارة الفاملية، أن تبون هذ  االتفاقات متساقة علاى حناو 

مااات املتفااددة األراارام القائمااة متبااادل. واالتفاقااات ايقليميااة، الاال ميباان أن ت اادمج فيهااا االلتزا
واملسااتقبلية، دون ا اجااة إىل إعااادة فااتا املفاوضااات بشااأن اتفاقااات التجااارة ايقليميااة، ميباان أن 
تبفااي أفضااي اتسااا  بااني النزعااة ايقليميااة والنزعااة املتفااددة األراارام. وبصااورة أعاا ، فااإن اتفاقااات 

لدوليااة  ات الصاالة، مثااي نظاا  تفمااي  التجااارة ايقليميااة الاال تشااج  أو تشاارت  اسااتخدا  الاانظ  ا
مراعاة املنظور اهنسا ، ميبان اعتبارهاا صاديقة لتفددياة األرارام. وميبان باذل مزياد مان اههاود 
لتفمااي  مراعاااة املنظااور اهنسااا  عاان رريااه اتفاقااات التجااارة ايقليميااة، و لاا  إبدرال االعتبااارات 

 ؛ املتفلقة ابملساواة بني اهنسني يف نصوص االتفاقات
ينبلي أن تبون التنمية املستدامة، وال سيما أهادام التنمياة املساتدامة، موضا   شد( 

تركيااز اساارتاتيجيات التجااارة. ونظاارا  إىل أن التجااارة ال ميباان أن حتااي وحاادها عياا  قضاااً التنميااة، 
ائي ينبلااي التنساايه الوايااه بينهااا وبااني املبااادرات الدوليااة األراارى، مثااي املبااادرات الاال تتناااول مساا

الفمي والصحة والبيئة والل تطلقها منظماة الفماي الدولياة ومنظماة الصاحة الفاملياة وبارألمج األما  
املتحاادة للبيئااة، علااى التااوايل؛ وبينهااا وبااني املبااادرات الاال تطلقهااا منظمااات دوليااة أراارى ووكاااالت 

املتفااددة األراارام، األماا  املتحاادة. وينبلااي أيضااا  الساافي إىل حتقيااه التنساايه ماا  االتفاقااات البيئيااة 
مبا يف  ل  األحبا  املتفلقة بتنفياذ إساهامات تلا  املناا  احملاددة يف اتفاا  ابريا  املارب  يف إراار 

 اتفاقية األم  املتحدة ايرارية بشأن تل  املنا .
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 مرفق

 : هل توجد أوجه متاثل؟٢٠١٥و ٢٠٠٩تراجع التجارة يف عامي   
يف املائااة. ولبيااان  ١٠اليااة للتجااارة الفامليااة بنحااو ، اخنفضاات القيمااة ايع٢٠١5يف عااا   -١

األمااااور ماااان املنظااااور الساااالي ، مل تاااانخفخ قيمااااة التجااااارة الدوليااااة  ااااذ  النساااابة إالّ ماااارة واحاااادة يف 
، عناااادما ا ااااارت التجااااارة بنساااابة تزيااااد ٢٠٠9الساااانوات الثالاااااني األراااا ة. وكااااان  لاااا  يف عااااا  

التماااي باني هاذين ا اداني، توجاد أيضاا  ارتالفاات يف املائة. وبينما توجد بفخ أوجاه  ١5 على
 ٢٠٠9مهمااااة بينهمااااا. وابدن  ي باااادء، أسااااهمت عوامااااي خمتلفااااة يف ا يااااار التجااااارة يف عااااامي 

نتيجااة مباشاارة للبساااد االقتصااادي الناااج   ٢٠٠9. فبينمااا كااان ا يااار التجااارة يف عااا  ٢٠١5و
قااد وقاا  أاناااء فاارتة كااان فيهااا  ٢٠١5ا  ، فااإن تراجاا  التجااارة يف عاا٢٠٠٨عاان األةمااة املاليااة لفااا  

النماااو االقتصاااادي ايعاااايل رفيفاااا  ولبناااه إجياااا . ويشااا   لااا  وحاااد  إىل أن تااادهور التجاااارة يف 
ي فزى يف املقا  األول إىل صادمة قاساية وريا  متوقفاة أاارت علاى الطلا  الفااملي كماا  ٢٠١5 عا 

 وجاود عواماي أرارى أدت دورا  يف ، ولبان مان احملتماي أناه ي فازى أيضاا  إىل٢٠٠9حد  يف عا  
 ٢٠٠9. وممااا يتصااي بااذل  أنااه يوجااد ارااتالم مهاا  بينهمااا وهااو أنااه بينمااا أااار عااا  ٢٠١5عااا  

علاااى التجاااارة الدولياااة، و لااا  يف املقاااا  األول بففاااي اخنفاااايف الطلااا  يف البلااادان املتقدماااة شوهاااو 
كااان أوساا    ٢٠١5جااارة يف عااا  االخنفااايف الااذي انتشاار سااريفا  إىل الفااامل النااامي(، فااإن ا يااار الت

انتشاااارا  يف البلااادان النامياااة. وبينماااا كاااان نصاااي  البلااادان النامياااة حناااو الاااش االخنفاااايف يف جمماااوع 
 .٢٠١5يف املائة يف عا   5٠، كانت هذ  النسبة حنو ٢٠٠9الواردات يف عا  

باشاااارة ، بساااب  ا  ر ريااا  امل٢٠١5وكانااات البلااادان النامياااة أكثااار أتااااارا  نسااابيا  يف عاااا   -٢
 ٢٠٠9الطويلاااة األجاااي الناعاااة عااان أسااافار السااال  األساساااية. وانتفشااات بسااارعة يف  اياااة عاااا  

سيما النف ، ومتبنت البلدان املصدرة من احملافظة علاى رلبهاا علاى  أسفار السل  األساسية، وال
 الاااواردات ابساااتخدا  حساااا ا االحتيااااري الااادويل املااارتاك . وكانااات دورة األسااافار املنخفضاااة بفاااد

أكثااار هيبليااااة واساااتحّثت تفاااديالت أعمااااه. وكاااان رلااا  البلاااادان املصااادرة للساااال   ٢٠١١ عاااا 
ألن اخنفااااااايف إيااااارادات التصااااادير قااااااد أاااااار علاااااى ميزانيااااااات  ٢٠١5األساساااااية أضااااافف يف عاااااا  

ا بومات، وأسه  يف حدو  البساد، وأدى يف كث  من األحيان إىل اخنفايف أسفار الصرم، 
ر الساال  املسااتوردة أريلااى ببثاا . وحااد  هااذا االجتااا  يف كثاا  ماان ممااا جفااي يف  ايااة األماار أساافا

البلاادان املصاادرة للساال  األساسااية، مبااا يف  لاا  مفظاا  البلاادان الاال متاار اقتصااادا ا مبرحلااة انتقاليااة 
وبلدان أفريقيا الواقفة جنو  الصحراء البربى. ومن الناحية األررى، كان اخنفايف الطلا  علاى 

ساابيا  يف الشاار  األوساا ، حيااش بللاات نساابته حنااو  انيااة يف املائااة ابملقارنااة الساال  املسااتوردة أقااي ن
يف املائااة يف قيمااة الصااادرات. وأحااد األساابا  احملتملااة لااذل  هااو أن  ٢٢ماا  اخنفااايف قاادر  حنااو 

بفااخ البلاادان الرئيسااية املصاادرة للاانف  قاااد ظلاات تسااتخد  الصااناديه الساايادية للمحافظااة علاااى 
 قرار القتصادا ا. ميزانيا ا ولتحقيه االست
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  ٢٠٠٩و ٢٠١٥الخنفاض يف التجارة يف عامي   
  ٢٠٠9  ٢٠١5 

  االخنفايف 
 شكنسبة مئوية(

كنساابة مئويااة ماان االخنفااايف 
 يف التجارة الفاملية

  االخنفايف 
 شكنسبة مئوية(

كنسااابة مئوياااة مااان االخنفاااايف 
 يف التجارة الفاملية

 الصادرات الواردات الصادرات الواردات  الصادرات الواردات الصادرات الواردات 

 5٠ 5١ ١١- ١١-  54 ٦4 ٢٢- ٢5- البلدان املتقدمة

 9 ٢٦ 4- ١٢-  ١٦ ١4 ١٦- ١٧- شر  آسيا

 ٨ 5 ١5- ١٠-  ٦ ٦ ٢5- ٢5- أمريبا الالتينية

 4 4 ١٧- ١3-  ٢ ٢ ١٧- ١٦- جنو  آسيا

 ٦ ٢ ٢٨- ١١-  3 ١ ٢9- ١٠- أفريقيا جنو  الصحراء

 ١٠ ٨ 3١- 3٢-  ٧ 5 4١- 3٦- االقتصادات االنتقالية

 ١3 4 ٢٢- ٨-  ١3 ٨ 43- 35- رير  آسيا/لال أفريقيا

 حساابت أمانة األونبتاد املصدر:
ومثيلااه يف  ٢٠٠9ويتفلااه ارااتالم آراار جاادير ابملالحظااة بااني تراجاا  التجااارة يف عااا   -3

ببلااادان شااار  آسااايا، وبصاااورة  ٢٠٠9ببلااادان شااار  آسااايا. فقاااد أضااارت أةماااة عاااا   ٢٠١5عاااا  
، كااان أكاارب اخنفااايف يف واردات ٢٠٠9رئيسااية ماان حيااش دورهااا كقااوة مصاانِّفة عامليااة. ويف عااا  

املاادرالت الوساايطة وكنتيجااة الخنفااايف الصااادرات بسااب   شاار  آساايا قااد حااد  يف وراد ااا ماان
ضفف الطل  على السل  النهائية يف البلدان املتقدمة. واخنفضت واردات وصاادرات شار  آسايا 

يف املائة. ومن الناحية األرارى، اخنفضات الاواردات  ١٦، وهي حنو ٢٠٠9بنف  النسبة يف عا  
يف املائاااة، ابملقارناااة مااا  أربفااااة يف  ١٢رات شمبقااادار االااااة أمثاااال اخنفاااايف الصااااد ٢٠١5يف عاااا  

يف املائة من اال يار يف التجاارة الفاملياة يف  ١5املائة(. وابملثي، بلب نصي  منطقة شر  آسيا حنو 
حناو تسافة يف املائاة مان االخنفاايف يف الصاادرات  ٢٠١5، بينما بلاب نصايبها يف عاا  ٢٠٠9عا  
ات، وهاااو ماااا ي فااازى جزئياااا  إىل حااادو  اخنفاااايف يف يف املائاااة مااان االخنفاااايف يف الاااوارد ٢٦وحناااو 

 خنفايف الطل  على هذ  السل .ابأسفار السل  األساسية مرتب  
    


