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    التجارة الدولية والتنمية

 التجارة الدولية والتنمية  
  

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
كـــاال ااض ـــا  الـــده يفـــال أمـــدا ي التاـــاابة الجاملحملـــا مااابوـــا للنـــا   ا  ـــ  ا  ـــا  وا  ـــزال  

مــدعاة ل ا ــب البــال ال وؤــو ا  ــؤاش ااــىا مبا ــشا ع ــ  لعــا  التنمحملــا ي الجد ــد مــن الب ــداال ي  حملــ  أ ــا  
اابة واهلاـــــشة الجــــاس عحبـــــحب  ـــــت  ؤـــــاابد كـــــدلف  بـــــاتاا متزا ــــدة اـــــول ااو تـــــا  ي  ـــــااا التاـــــ

  شمتهاال والجوملا
و بــــ ا ؤــــدا التاش ــــش الهــــو  ع ــــ  اا اؤــــاا اجد ةــــا البــــا دة ي  ــــااا التاــــاابة والبحملا ــــا  

التاااب ا والنظام التااابهب م   شكحملز خاص ع   مجاجلا أ باب اا تحملا   اا التااابةب وع   التدا ى الـ  
املكا ـح ا ااـا مـن التاـاابة ع ـ  ابقجـا أو ـ  و اقـاب ااب  تخدؤا ابامسو البحملا اا من أجـت مـماال اوت ـ

وع ــ  الكحمل حملــا الــ   كــن مــا ل نظــام التاــاابه الــدو  أال  واجــد ؤــدا التحــد اب وأال  بــاعد ي  احملــب 
ال وقـــد أعـــد ؤـــدا التاش ـــش مـــؤ ش األمـــم ٢٠٣٠أؤـــدال التنمحملـــا املبـــتداما ي خ ـــا التنمحملـــا املبـــتداما لجـــام 

 ال٧1/٢1٤من قشااب اجلمجحملا الجاما  ٢٩عمال لل اشة  حملاباملتحدة ل تااابة والتنم
 
 

  

 
 

 * A/72/150ال 

https://undocs.org/ar/٧١/٢١٤
https://undocs.org/ar/A/72/150


 A/72/274 

 

2/26 17-13248 

 

 مقدمة - أوال 
حـــدةب خ ـــا التنمحملـــا املبـــتداما ب اعتمـــد اعتمـــ  الجـــامل ب  ـــت ابعا ـــا األمـــم املت٢٠1٥ي عـــام  - 1

لـشوا  التاــاابة الجاملحملــاال و نبتـ  التجامــت مــ  ب الــ  ت ـت اجــشا اا  شمــ  اب ئحمل ـا  حمل ــا موا حملــا ٢٠٣٠ لجـام
ؤــدا اة ــا  و ــ ها أ ـــات  نــا  مبــتابت البحملا ـــا التاااب ــاال عحالــا عــدم التـــحملا ن الــ    ــوب ااقتؤـــا  
الجــامل  واجاجــا اب ا ــاا حملاحملاا اأا حملــا أكةــش تــوا ل امحملــ  وأكةــش ا ــتداما  ت  بــاال التزامــاا أقــو  ي 

حملد ن الــويفو والــدو ال و ةــى الــف  ــواحت اب حملبــحملا اــول ك ا ــا الاواعــد  ــال البحملا ــا الجامــا ع ــ  الؤــج
واا  اقـــاا التاااب ـــا الدولحملـــا الاا مـــا هلـــدا التـــش  أو وجـــوب  جز زؤـــاال ووظـــشا اب أال التاـــدم ا ـــش    ـــ ال 
خ ـــا التنمحملـــا املبـــتداما ا  كـــن اابجاتؤـــاب عمـــن املهـــم أا  اتؤـــش  بـــ  النظـــام التاـــاابه ع ـــ  ا  ـــا  

تج ـــب للنمـــو ااقتؤـــا هب  ـــت   ـــمت أ هـــا النمـــو ال ـــامت ل امحملـــ  واملبـــتدامب واجـــد مـــن ال اـــشب   عحملمـــا
 الشعااال و   ة

  
 االجتاهات السائدة يف التجارة - اثنيا 

ـــا ”وا ـــا اواـــالب ي لاب ـــ  التاـــاابة الجاملحملـــا اجـــد    ـــو  ٢٠16-٢٠1٥  ـــكت ال ـــاة  - ٢ اال
لالقتؤا  الجامل ب لكن ؤدا اجالا ال بحملجحملا ا  ـزال ي ااجـا اب التجش ـفال عبجـد الجوملـا  “يفبحملجحملا جد دة

امل شيفا ال   هدؤا ِعاد  بجحملنحملاا الاشال الج ش ن وم    الجاد األول من األل حملا الةاوحملـاب عـاا ااقتؤـا  
ده اــديف ي عـــام الجــامل  مــن وااــدة مــن أ ـــد اــااا الكبــا  ي التــااب  ال وابحــم ااوتجـــا  البــش   الــ

ب  ـدأ ااقتؤــا  الجــامل    اــد  ذـد  جــد الــفب وقــد خا ــت اامـال ي عو  ــد اب ا اؤــاا مــا قبــت ٢٠1٠
األ ماال عاد اض هـت أ ـجااب البـ   األ ا ـحملاب وكـدلف البـ   املؤـنجاب لكـن  دابجـا أقـتب  ـا  بـبح ي 

ي اــد اا ـدب ول مــشة األوبب خــالل اوكمـا  الاحملمــا اامسحملـا ل تاــاابة اوكما ـا كبــىاال وااـش ااــم التاـاابة 
ال (1) وال مجـــدل أـــو النـــا   ا  ـــ  ا  ـــا  ي الجـــاس  ـــل النمـــو التاـــاابه اجاحملاـــ  اب مـــا ـــناب اض 1٥

و جـــــــش  ؤـــــــدا ال ؤـــــــت أاـــــــديف ا اؤـــــــا اا التاااب ـــــــاب و بـــــــ ا الهـــــــو  ع ـــــــ  األ ـــــــباب الش حملبـــــــحملا 
 اا اؤااال هلدا
 

 والتنوعات اإلقليمية القوى احملركة واالجتاهات العاملية - ألف 
من املب م  د ع   و ا  وا ـ  أال التاـاابة  تـ اشب ي األجـت ال و ـتب  جوامـت ؤحملك حملـا مةـت املـزا   - ٣

النبــــبحملاال لكــــن ي األجــــت الاؤــــىب  كــــوال الاــــو  الش حملبــــحملا ا شكــــا ل تاــــاابة ؤــــ  ال  ــــح ع ــــ  الــــوااب اا 
ىاا الش حملبــــحملا ي ال  ــــح ال ج ــــ  ع ــــ  والتتــــىاا ي البحملا ــــاا التاااب ــــاال و بــــتجش  ؤــــدا ال ــــش  التتحملــــ

الـــــوااب ااب الـــــده قحملد ـــــد ي ااووـــــا األخـــــىة الجوامـــــت ااا األاـــــش املخت ـــــف لخـــــتالل املن اـــــاال و جـــــش  
ــــِا ت ي التــــدؤواب ا ق حملمــــ  ي الاــــو  ا شكــــا ل   ــــحب  جــــد مجــــداا  1 اجلــــدول النمــــو الاو ــــا الــــ    

 ال٢٠16و  ٢٠1٥الده وق  ي عام  ب مبا ي الف ااوكما  الوا   الن ا  ٢٠11 عام
 

__________ 

 United Nations Conference on Trade and Development, “Key statistics and trends inاوظـــــــــــــــــــــــــــــــــش أ هــــــــــــــــــــــــــــــــــا   (1) 

international trade 2016: a bad year for world trade?”, 2016   الوؤــــــــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــــ  الجنــــــــــــــــــــــــواال التــــــــــــــــــــــــا
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2016d3_en.pdfال 
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 1اجلدول 
 2016-2011الطلب على الواردات السلعية حسب املنطقة، الفرتة   

 )للنبح امل و ا ومجداا النمو البنو ا ع   أ ات الاحملم اامسحملا ال ؤ حملا(

 مجداا النمو  الو ال 
)أ(٢٠16 ٢٠1٥ ٢٠1٤ ٢٠1٣ ٢٠1٢ ٢٠11 ٢٠1٠   
 -٣,٣ -1٢,٤ ٠,6 1,6 ٠,٩ 1٩,٥ 1٠٠  ) ( )ب(بالجاس        

 -٢,٩ -٤,٤ ٣,٣ ٠,1 ٣,٣ 1٥,٤ 1٧ أمش كا ال مالحملا
 -1٥,٢ -16,٢ -٣,٣ ٢,٩ ٣,1 ٢٣,٩ ٤ أمش كا اجلنو حملا وأمش كا الو   

 ٠,٢ -1٣,٢ 1,1 1,٥ -٤,٣ 1٧,٧ ٣8 )أ(أوابول
 -٤,٤ -٣٣,٥ -11,1 ٠,٧ ٥,8 ٣1,٤ ٣ ابا  ا الدول املبتا ا

 -٩,٩ 1٣,6 ٢,٢ 1,٠ ٣,٧ ٢1,٥ ٢ أعش احملا
 -٩,٧ -٧,1 ٢,٤ ٢,٤ ٧,1 1٤,٧ ٢ ال ش  األو ا

 -٤,٩ -1٣,٩ -٠,٤ ٢,٠ ٤,٢ ٢٢,8 ٣٢ )ب(ل حملا
 -6,1 -18,٢ -٢,٠ -6,1 ٤,6 ٢٢,6 6 الب داال اا حملو ا املتادما النمو

 -٤,٧ -1٣,٠ -٠,1 ٣,٩ ٤,٢ ٢٢,8 ٢6 الب داال اا حملو ا النامحملا
 -٥,٩ -1٤,٣ ٠,٥ ٧,٢ ٤,٤ ٢٥,٢ ٩ الؤ 

 -٤,٠ -1٢,٢ -٠,٤ ٢,1 ٤,٠ ٢1,6 1٧ الب داال اا حملو ا النامحملا األخش  
 
وااب اا الجـاس مـن البهـا   عؤـ حملا ابـح املن اـا و موعـا ”منظما التااابة الجاملحملـا  - قاعدة  حملاانا األووكتا   املؤداب 

 ال“منتااة من ااقتؤا اا
     الأولحملا  اد شاا (أ)  

 ل وااب اا  اخت اا ا  األوابويب ال   ا ت أبقت من األعدا  اجاحملااال  مت  جد ال  )ب( 
   مت وااب اا كبىة من أجت اعا ة التؤد شال ) ( 

  
ؤــدا اا اؤــااب وا  ـــحملما ي الب ــداال النامحملــاب  كـــن أال   بــشؤا التا بــاا الكبـــىة ي أ ــجااب البـــ    - ٤

تااابه    املبتواب  نال وقد  وق ت ملدة وجحملزة ال اة ال و  ا األ ا حملا الدولحملا ال   ؤاش ع   مجداا التبا ل ال
ب الــ    ــدع د الــدوابة الكــ   ل بــ   األ ا ــحملاب ٢٠11اب عــام  ٢٠٠٣مــن النمــو امل ــش  ي األ ــجااب مــن عــام 

ب وؤب ــت ٢٠11أ انا(ال مث  مــدا األ ــجااب  جــد عــام  1)اوظــش ال ــكت  ٢٠٠٩-٢٠٠8 بــبح أ مــا ال ــاة 
ب ا ــتاشا أ ــجااب البــ   األ ا ــحملا واوتج ــت  جــل ال ــ   ي ٢٠16ال وي عــام ٢٠1٥و  ٢٠1٤ي عــام  

ب وخا ــا عحملمــا لــط الــن ا واملجــا الال وي هنا ــا ؤــدا ٢٠11هنا ــا   ــف البــنوااب لكنهــا ق ــت  وال قــحملم عــام 
الــــدوابةب ا ــــتمش ااب  ــــا   ــــجش البــــ   األ ا ــــحملا مااابوــــا للبــــ   املؤــــنجا الــــ   ؤــــدابؤا الب ــــداال املتادمــــا النمــــو 

ــــز  ة ي عــــد  املنتاــــ   عمــــا ــــاال وي الواقــــ ب اــــدا ال ــــا الةاوحمل ــــ  الجاــــد األول مــــن األل حمل ــــد ي م   ــــت ع حمل كاو
املنخ ه  التك  ا واملكا ح ا وتاجحملا ال   تحملحها التكنولوجحملا واوت ااب  ال ت الاحملما الجاملحملـا مـن أنـاال البـ   

مـــن ابقمــــ  الـــده اــــديف ي أ ـــجااب البــــ   ال حملـــد أال ااض ــــا   نبـــبا  تــــ لف (٢)املؤـــنجاب وا  ـــحملما ي ل ــــحملا
__________ 

 (٢) United Nations Conference on Trade and Development, “Global value chains and development”, 2013, 
 الhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diae2013d1_en.pdf متا  ع   الجنواال التا   وؤو
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قــد  بــبح ي  ــدماا ي مجــداا التبــا ل التاــاابه للنبــبا اب الب ــداال النامحملــا  ٢٠11األ ا ــحملا منــد عــام 
 ال(٣)أ انا( ٢املؤد ابة ل ب   األ ا حملاب وا  حملما الب داال املؤدابة ل  اقا )اوظش ال كت 

 
 1ال كت 

 2016إىل كانون األول/ديسمرب  2000كانون الثاين/يناير مؤشرات أسعار السلع الدولية، شهراي، من  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     الاألووكتا  ااؤا اا  املؤداب  
  بتند مؤ ش الب   املؤنوعا اب قحملم وِاداا  ا اباا الب داال املتادما النموال  مالاظا 
  

 ٢ال كت 
 2015-2000 مؤشرات معدالت التبادل التجاري حسب فئات منتقاة من املصدرين، الفرتة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     الاألووكتا  ااؤا اا  املؤداب  
__________ 

ــــم (٣)  ــــب  ه٢٠11ند عـــام ــ ــــدا الب ــ ي املا ـــا ي مجـــداا التبـــا ل التاـــاابهال اوظـــش   ٢1داال املؤـــدابة ل ـــن ا اض امـــا قـــدابا ـــ
World Bank, “Commodity markets outlook”, January 2017   ال وؤــــــــــــــــــــــــو متــــــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــــ  الجنــــــــــــــــــــــــواال التــــــــــــــــــــــــا
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-marketsال 
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 أهي عودة إىل اختالل التوازن يف التجارة؟ - ابء 
ختت ــــف ااملاب املا بــــا ع ــــ   بــــايفؤ التاــــاابة لخــــتالل املن اــــاال عاــــد ا ــــت اعت  جــــل الب ــــداال  - ٥

ااخـشب ا  ـحملما الب ـداال املؤـدابة ا اعظا ع    ا ابائاب أو اىت التو   عحملهاب ي ا  كاال ع   البجل 
ل بــ   األ ا ــحملاب مواجهــا ؤبــوع اــا  ي عا ــداا التؤــد شال و جشمــت اقتؤــا اا أخــش ب كاوــت أكةــش 
 نوعا أو متخؤؤا ي  ؤـد ش خـدماا  ااب ـا  دابجـا أقـتب ل تبـايفؤ الجـامل ال ووتحملاـا لـدلفب كاوـت اب و  

  ـــواب  ـــدعااا  ـــاابة البهـــا   للاحملمـــا  ٢جلـــدول أعجــال املـــوا  ن التاااب ـــا تت  ـــا اختالعـــا كبـــىاال و جـــش  ا
ي املا ـا مـن التاـاابة الجاملحملـاب واملـوا  ن  8٠اامسحملا )الؤا اباا مهـاعا الحملهـا الـوااب اا(ب وؤـو مـا  ةـت  ـو 

 التاااب ا )الؤا اباا م شواا منها الوااب ااب ي  كت وببا م و ا من ا ا  التااابة(ال
 

 ٢اجلدول 
 2016-2011رة البضائع واملوازين التجارية حسب املناطق، الفرتة معدل النمو السنوي لتجا 

 )النبح امل و ا ومجداا النمو البنو ا ع   أ ات الاحملم اامسحملا ال ؤ حملا(

 
متو ا مجدل النمو البنوه ل تااابة )الوااب اا مهاعا الحملها 
  الؤا ابااب للاحملما اامسحملاب  دوااباا الوا ا املتحدة(

 لؤاي املحملزاال التااابه ل ب  املتو ا ال ؤ   
 وااب اا(/) ا اباا + وااب اا( -) ا اباا 

)ب(٢٠16 ٢٠1٥ ٢٠1٤ ٢٠1٣ ٢٠1٢ ٢٠11  )أ(٢٠16 ٢٠1٥ ٢٠1٤ ٢٠1٣ ٢٠1٢ ٢٠11   
 -1,1 -٠,٧ -٠,6 -٠,٩ -٠,٧ ٠,٩ -٣,٢ -1٢,8 ٠,٥ ٢,٠ ٠,٧ 1٩,٧ )ب(الجاس             

 -1٥,6 -1٣,٧ -1٣,6 -1٤,٥ -1٤,8 1٥,٢ -٣,1 -6,٢ ٣,٢ 1,٠ ٣,6 1٥,٩ ) (أمش كا ال مالحملا
 -6,٩ -٣,6 -1,٩ ٠,6 ٢,6 ٠,٩ -1٠,٥ -18,٩ -٤,8 ٠,٤ 1,1 ٢6,٠ أمش كا اجلنو حملا وأمش كا الو   

 ٠,٤ -٠,1 ٠,٢ -1,٤ -٢,1 ٢,٣ -٠,1 -1٢,٩ -٠,8 ٣,1 -٣,٥ 1٧,8 أوابول
 18,٢ 1٧,٠ 1٤,1 1٥,6 1٧,٥ 16,٥ -1٠,٣ -٣٢,٧ -8,٤ -٠,8 ٣,8 ٣٢,٧ ابا  ا الدول املبتا ا

 -1٧,٤ -8,6 -٥,٤ -1,٥ 1,8 ٠,٥ -1٠,6 -٢٠,٧ -1,1 -٢,٧ ٠,٣ ٢٣,٢ أعش احملا
 11,8 ٢٩,٤ ٣٣,6 ٣6,٧ ٣8,6 ٢٩,8 -٩,6 -٢1,٥ -٢,٠ -1,1 ٤,8 ٢٧,٢ ال ش  األو ا

 ٤,٥ ٠,٩ -٠,٥ -٠,٩ -٠,1 1,٩ -٤,٣ -1٠,٧ 1,٠ ٢,٥ ٣,٣ ٢٠,٤ )ب(ل حملا
 -٢,٧ -٥,8 -٥,٠ -٤,1 -٠,٢ ٤,٥ -1,8 -1٥,٥ -٢,٧ -6,٩ ٠,6 1٧,٢ النموالب داال اا حملو ا املتادما  
 ٥,8 ٢,٢ ٠,٤ -٠,٢ ٠,٠ 1,٣ -٤,٧ -٩,٧ 1,٧ ٤,6 ٤,٠ ٢1,٢ الب داال اا حملو ا النامحملا 
 1٥,٠ 8,6 6,٢ ٥,٧ ٤,1 ٥,٩ -6,٩ -8,٥ ٣,٠ ٧,٧ 6,٢ ٢٢,٩ الؤ   
,٣ -٤,٠ -٢,٥ 1,٤ -٣,٠ -1٠,8 ٠,8 ٢,٧ ٢,٥ ٢٠,٢ الب داال اا حملو ا النامحملا األخش    -٤  ٠ -٢,٢,6- 

 
     ال“ا و موعا منتااة من ااقتؤا ااوااب اا الجاس من البها   عؤ حملا ابح املن ا”منظما التااابة الجاملحملا  - ا تنا ا اب قاعدة  حملاانا األووكتا   املؤداب  
        اد شاا أولحملاال )أ(  

  عا ة التؤد ش والتااابة  اخت املن اا الواادةال  مت الوااب اا املهما املخؤؤا  )ب( 
 ألحشا  التح حملت التااابهب   مت الب داال الةالاا األيفشال ي ا  ا  التااابة اجشة ألمش كا ال مالحملاال ) ( 

  
كـاال ال  ـح ع ــ  الـوااب اا مــن الب ـداال األوابو حملــا مـجحمل ا ع ـ  مــد  عـدة  ــنوااب وؤـو مــا أاـش ع ــ   - 6

(ال وقـد اـدا الؤـجولا املالحملـا واض ـا  ٣األوابويب ع   وجد اةؤوص )اوظـش ال ـكت التااابة  اخت اا ا  
النموب ومها عامالال  ؤاشاال ع   اقتؤا اا من اا الحملوابوب من ال  حب وؤو مـا أ   اب ااب  ـا  مجـداا الب الـا 



 A/72/274 

 

6/26 17-13248 

 

ملاوحملــــا اب واض ــــا  ا و ــــا  اةــــاصال ووظــــشا اب مــــجف ال  ــــح ي اا ــــا  األوابويبب أعحملــــد  وجحملــــد  ــــا اباا أ
ال شكا  التاااب   خااب  اا ا  األوابويبب وؤـو مـا   بـش اعـا ة التـوا ال ي التاـاابة ي أوابول الـ  اوتا ـت  ـداب حملا 

 ي املا اب ع   النحو املومح أ اناال ٠,٥ي املا ا اب  احملب عا ل ماداابا أقت من  ٢من  كبد عاز ماداابا 
 

 ٣ال كت 
 2015-2011اري، أورواب، جتارة البضائع وامليزان التج  

 
 
 
 
 
 
 
   
(ب ا  ـــحملما   جـــت ااـــى ٤وقـــ  أـــا  ااـــتب لكنـــد أقـــو ب ي الب ـــداال اا ـــحملو ا النامحملـــا )اوظـــش ال ـــكت  - ٧

أعـالا(ال وؤـبا ال  ـح الؤـحملو ع ـ  الـوااب اا للاحملمـا اامسحملـاب  بـبح اض ـا  أ ـجااب  ٢الؤ  )اوظش اجلـدول 
األيفول أجال املتمة ا ي اا تجاما عن الـوااب اا  بـبح  ـد   الا ـا   الب   األ ا حملا املبتواب ة والتحشكاا

ب ٢٠1٥الؤناع  الؤحملوال واماعًا اب الفب  ـهدا  هواب ـا كـواب  أـوا  ـش جا ي الؤـا اباا املؤـنجا ي عـام 
ىةب  هـشاب  جــل الب ــداال اا ـحملو ا النامحملــا الكبــ مــن مـ  ا ــت ا ئا مــن األ ـجااب املنخ هــا ل ــوااب ااال وع ـ  الــشحم

مةــت اودووحملبــحملاب لهلبــوع ي أ ــجااب البــ   األ ا ــحملاب عاــد ااب  ــ  متو ــا ال ــا ل ي املحملــزاال التاــاابه ل من اــا 
 ي املا ا من التدعااا التاااب اال 6ب احمل       و ٢٠16و  ٢٠1٥ااب  اعا كبىا ي عام  

 
 ٤ال كت 

 2015-2011جتارة البضائع وامليزان التجاري، البلدان اآلسيوية النامية،   
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وكاوــت الؤــدما ي مجــداا التبــا ل التاــاابه الــ  عــاا منهــا مؤــدابو البــ   األ ا ــحملا وا ــجا  - 8
 “ااقتؤــا اا النا ــ ا”الن ـا ب اا ت ــت املؤـداب ن مــن الب ــداال ااا الـدخت املش  ــ  )  ــداال اة ـحمل (ب و

الكبــىة )مةــت ال ا  ــت واا ــا  الشو ــ (ب وأقــت الب ــداال أــوا )مةــت أوتــوا(ال وأ   اض ــا  الش ــ ب وؤــو ي  
كةـى مـن األاحملــاال أؤـم مؤــداب ل  ـشا اا هلــدا الـدولب اب اجــد مـن ا و ــا  اجكـوم ب  ــا أ   اب لملاب 

  بحملها للكبا  ع   ااقتؤا  األو   و اقاال
 هشابا للؤدما ال  ادات ي مجداا التبـا ل التاـاابه  بـبح اعتما ؤـا وكاوت أعش احملا أكةش  - ٩

(ال و ــجشا أ ــد الب ــداال عاــشا ع ــ  وجــد ٥األكــ  عمومــا ع ــ   ــا اباا البــ   األ ا ــحملا )اوظــش ال ــكت 
اةؤـوص للاحملـو  امل شومـا ع ـ  البـحملولا مـن الجم ـا الؤـجباال وي أوتـواب أ مـج ت الاـدابة ع ـ  اا ـتىا  

 ببح الناط ي الجم ا الؤجباال أما وحملاى ب ملين أك  اقتؤـا  ي أعش احملـاب عاـد  خ ـت ي اب اد كبى 
 ي املا اال 1,٥ب م  اوكما  النمو  نببا ٢٠16مشا ا كبا  ي عام 

 
 ٥ال كت   

 2015-2011جتارة البضائع وامليزان التجاري، أفريقيا،   
 
 
 
 
 
   
 
 
    

األكةـــش  نوعـــاب كاوـــت الؤـــدما  ـــد دة ل تا ـــا  عمـــا عت ـــت أمش كـــا واـــىت للنبـــبا اب املؤـــداب ن  - 1٠
(ب الــ   ا ا مــن اعتما ؤــا ع ــ  الؤــا اباا األولحملــا أانــا  الــدوابة الكــ   ل بــ   6اجلنو حملــا )اوظــش ال ــكت 

للكبـــا  ع ـــ  الا ـــا  اةـــاابج ب وؤـــو مـــا أاـــش  ـــدوابا ع ـــ   احملـــا  ااأل ا ـــحملاب  جـــاين مـــن الهـــتوع ال ـــبحمله
   الق اعاا ااقتؤا  ا 
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 6ال كت 
 2015-2011جتارة البضائع وامليزان التجاري، أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطى،   

 
 
 
 
 
 
 
 
    

ختت ــف االــا ابا  ــا الــدول املبــتا ا عــن االــا الب ــداال األخــش  املؤــدابة ل بــ   األ ا ــحملاال عج ــ   - 11
ي  1٥ ــاابه كبــى  أع ــ  مــن الــشحم مــن اض ــا  أ ــجااب البــ   األ ا ــحملاب ا ــتمش  تــ  املن اــا   ــا ل 

(ال و  جــز  الـــف اب التجــد الا الكبــىة ي الـــوااب اا ٧)اوظـــش ال ــكت  ٢٠16و  ٢٠1٥املا ــا ي عــام  
أعــالا(ب  ــا أ   اب اض ــا  ي الؤــا اباا والــوااب اا مجــا  1)اوظــش اجلــدول  ٢٠1٥الــ   ــهدؤا عــام 

  ـــاال وعـــالوًة ع ـــ  الـــفب س  تبـــبح  جـــد ي املا ـــاب وؤـــ  أكـــ  وبـــبا  ـــهدئا املنـــايفب املخت ٣٠ نبـــبا 
 اض ا  أ جااب الب   األ ا حملا ي ااب  ا  ال  ح ع   ؤدا املنتاااال

 
 ٧ال كت 

 2015-2011جتارة البضائع وامليزان التجاري، رابطة الدول املستقلة،   
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 تب ـواب مبـا اا التاـاابة ي (ب س 8وي الب ـداال املتادمـا النمـو ي ل ـحملا وا ـحملا اهلـا ر )اوظـش ال ـكت  - 1٢
ال عج ــ  ٢٠16 ــكت    ة كبــىة ي الــوااب ااب واض ــل  ــاي ال  ــح ع ــ  البهــا   مــن ؤــدا املن اــا ي عــام 

 ال٢٠16و  ٢٠1٥ بحملت املةالب  ولت الحملالال من اب حملد   يب اب اب حملد ا ايب ل محملزاال التااابه    عام  
 

 8ال كت 
 2015-2011لبلدان املتقدمة النمو يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، جتارة البضائع وامليزان التجاري، ا  

 
 
 
 
 
 
    
 

وي الواقــ ب س  ظهــش  ــو  عــد  ق حملــت مــن ا  ــااباا ا  ا حملــا مــن اناحملــا ال  ــح ي أه من اــا  - 1٣
ال وي أمش كا ال ـمالحملاب  ا  الجاـز التاـاابه النبـيب ي  ـحملا  اض ـا  التاـاابةال ٢٠16-٢٠1٥ي ال اة 

(ال واــىت مــ  النمــو الاــوه ي ٩و جكــه ؤــدا النتحملاــا ا ــاؤ  تت  ــ ب لكنهمــا ماا  ــاال )اوظــش ال ــكت 
ب  ا أ ـ ش ٢٠16عشص الجمت ي الوا ا املتحدةب قت ال  ح ع   الوااب اا مجحمل ا خالل مجظم عام 

مــــن الــــفب ي املا ــــا ي الجاــــز ي املحملــــزاال التاــــاابه ل بهــــا  ال وع ــــ  الجكــــه  1,6عــــن اض ــــا   نبــــبا 
الــوااب اا الؤــاعحملا الكند ــا واملكبــحملكحملاب و شجــ  الــف أ ا ــا اب اض ــا  الؤــا اباا اب الــوا ا   ا ا

 املتحدة األمش كحملاال
 

 ٩ال كت 
 2015-2011جتارة البضائع وامليزان التجاري، أمريكا الشمالية،   
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 التجارة يف اخلدمات - جيم 
ي املا ـــا مـــن  مـــو  التاـــاابة( أقـــت  ا بـــا مااابوـــًا  ٢٢التاااب ـــا ) ـــو  بـــدو التاـــاابة ي اةـــدماا  - 1٤

للتاـــاابة ي البهـــا  ب اا أهنـــا ا  ـــزال مش ب ـــا  ت ـــف التا بـــاا  بـــبح التجـــش  امل ـــا  لـــدوابة األعمـــال 
التاااب ا الجاملحملا واملاب أ جااب الؤشل وال  حال وعاوت التااابة ي اةدماا التاااب ـا مـن اض ـا   نبـبا 

ال و بـج  الب ـداالب ع ـ   ــو ٢٠16ب لكنهـا  احملـت مبـتاشة وبـبحملا خـالل عـام ٢٠1٥املا ـا ي عـام ي  ٥
متزا ــدب اب اا ــت ا ة مــن اقتؤــا  اةــدماا والتاــاابة عحملهــا  عمــا ل تحــول اهلحملك ــ  مــن أجــت  احملــب النمــو 

التنمحملـــا  ال وعـــالوًة ع ـــ  الـــفب  ت  ـــح  احملـــب الجد ـــد مـــن أؤـــدال(٤)ال ـــامت ل امحملـــ  والتنمحملـــا املبـــتداما
املبـــتداما اؤـــول اجلمحملـــ  ع ـــ  اةـــدماا الهـــشواب ا واهلحملاكـــت األ ا ـــحملاب مبـــا ي الـــف الؤـــحا والتمو ـــت 

 وال اقا والنات واا ؤااا الب كحملا والال  كحملاال
 

 ٣اجلدول 
 2016-2011التجارة يف اخلدمات التجارية حسب املنطقة،  

 )التتى النبيب ع   أ ات الاحملم اامسحملا(
 وااب اا اةدماا التاااب ا  اةدماا التاااب ا ا اباا  
)أ(٢٠16 ٢٠1٥ ٢٠1٤ ٢٠1٣ ٢٠1٢ ٢٠11  )أ(٢٠16 ٢٠1٥ ٢٠1٤ ٢٠1٣ ٢٠1٢ ٢٠11   
 ٠,٥ -٥,٩ ٧,٣ 6,1 ٣,6 11,٩ ٠,1 -٥,٥ 6,٣ 6,6 ٢,٧ 1٢,٢ الجاس             

 ٢,٢ -٠,٣ ٣,6 ٢,٧ ٤,٥ ٧,٩ ٠,٥ ٠,1 ٥,٥ 6,8 ٤,6 11,٢ أمش كا ال مالحملا
 -٤,8 -11,8 1,٢ ٥,٩ 6,٥ 1٩,8 -٠,1 -٤,٤ ٢ ٢,٤ ٥,8 1٤,٤ أمش كا اجلنو حملا وأمش كا الو   

 1,1 -٧,٢ ٧,٢ ٧,٩ -1,1 1٠,٣ -٠,٣ -8,٩ ٧,٣ 8,1 ٠ 1٢,6 أوابول
 ٢,6 -٣ 11 ٤,٩ 8,٣ 1٤ -٠,٩ -٣,٢ 6,٩ ٤,٧ ٥,٣ 1٢,٧ ل حملا

 -٧,٤ -11,8 ٥,٢ 6,1 8 1٥,6 -٠,6 -٣,٤ 1,٤ ٥ 6,٥ 8,8 )ب(منايفب أخش 
 
 مشكز التااابة الدولحملا ال ؤ حملا الاؤىة األجتالوكتا  ومنظما التااابة الجاملحملا و  اد شاا ا تنا ا اب ااؤا اا األو  املؤداب  

     ال أولحملا  اد شاا (أ)  
   مت   داان من أعش احملاب وابا  ا الدول املبتا اب وال ش  األو اال )ب( 

  
ي املا ــا  ٠,6و  ــداال ابا  ــا الــدول املبــتا ا أكــ  اض ــا  )و ــهدا أعش احملــا وال ــش  األو ــا  - 1٥

ـــــــ ٧,٤ل ؤـــــــا اباا و  ـــــــوااب اا(ب وؤـــــــو مـــــــا   جمـــــــب الت  ٢٠1٥دؤواب الـــــــده اـــــــديف ي عـــــــام ي املا ـــــــا ل 
(ال و ببت ااض اماا ي النات واةدماا املالحملـا واةـدماا املتؤـ ا ٣ب اجلدول “منايفب أخش ” )اوظش

املتحـــدة األمش كحملــا اوكما ــا ي  ـــا اباا أمش كــا ال ــمالحملاال واض ـــل   تكنولوجحملــا املج ومــاا ي الــوا ا
ي املا ـا وتحملاـا اض ـا  الؤـا اباا وااب  ـا   ٥,٥عا ل الوا ا املتحدة ي التاـاابة ي اةـدماا  نبـبا 

ال  ح ع   الوااب اا من أجت الب شب مبـا ي الـف البـحملااا والتج ـحملمال وابكـدا  ـا اباا أوابولب وظـشا اب 
 اباا النات والب ش واةدماا املالحملاب مة ما عج ـت  ـا اباا أمش كـا اجلنو حملـا وأمش كـا الو ـ  ب  شاج   ا

ع   الشحم من ااب  ا  ا شا اا الب شب وؤ  أؤم ع ا من ع اا اةدماا ل من ااال أما ي ل حملاب عاـد أ   
__________ 

 (٤) TD/B/C.I/MEM.4/14ال 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/14
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ا الناتب وااب  ـ  النمو الكبى ي الب ش وخدماا التكنولوجحملا املت وابة اب  جو ل ااض ا  ي متحؤال
ي املا اال و هدا ل ـحملا أ هـا أ ـش  ااب  ـا  ي الـوااب اا مـن  1 مو   ا اباا اةدماا التاااب ا  نببا 

اةدمااب  ببح ااب  ا  مدعوعاا املن اا ماا ت اةدماا التاااب ا األخـش  والبـ ش اب اةـااب ال ول بـنا 
ي املا ـا(ب و شجـ  ال هـت  ٤ي الؤـا اباا )الشا جا ع   التوا ب  ا ت   داال ال ش  األو ا أع ـ  أـو 

 ي الف اب ق ا  النات اجلوه والبحملااا وخدماا  كنولوجحملا املج ومااال
  

 اجتاهات التجارة يف أقل البلدان منوا - دال 
مــن أؤــدال التنمحملــا املبــتداما ؤــو مهــاع ا اؤــا أقــت  1٧مــن اهلــدل  11التــش  مــن التا ــا  - 16

ال ومـ  الـفب  جـو  التبـايفؤ ي التاـاابة املبـات منـد ٢٠٢٠لجاملحملـا ل ـول عـام الب داال أوا ي الؤـا اباا ا
اجلهو  الشامحملا اب  احملب ؤدا التا اال واض هت  ا اباا أقت الب داال أوا من البها    نبـبا  ٢٠11عام 
ب وؤــو مــا  ــبح  شاججــا أ ــش  مــن  شاجــ  الؤــا اباا الجاملحملــاال  ــت كاوــت أابقــام ٢٠16ي املا ــا ي عــام  6

 ي املا اال ٢٤أكةش قتاماب اا اض هت ؤدا الؤا اباا مبادااب  ٢٠1٥ عام
و جكه ؤدا األ ا  اعتما  أقت الب داال أوا ع    ؤد ش الوقو  ومنتاـاا التجـد نب األمـش الـده  - 1٧

 ٢٠16ا  ـــزال  تـــ اش  ـــ با لض ـــا  األ ـــجااب و شاجـــ  ال  ـــحال وي واقـــ  األمـــشب س  اـــب أـــوا ا ا حملـــا ي 
لب داال أوا من مؤدابه الب   املؤنجاال و ت لف ؤدا الب ـداال أ ا ـا مـن الب ـداال اا ـحملو ا مـن  و  أقت ا

 ي املا اال ٩أقت الب داال أوا املتخؤؤا ي  ا اباا املنبوجاا واملال هب احمل   ا ا  ا ابائا  نببا 
ا ــا عاــح ي امل ٣ب اض هــت الــوااب اا مــن البــ   اب أقــت الب ــداال أــوا  نبــبا ٢٠16وي عــام  - 18

ال وقــد أ ــ ش ؤــدا عــن عاــز قحملا ــ  ي  ــاابة البهــا   ٢٠1٥ي املا ــا ي عــام  1٠اض ــا    تــت وبــبتد 
ال واـــــىت الب ـــــداال ٢٠1٥  حملـــــوال  وااب ي عــــام  81ب مااابوـــــًا  ـــــ ٢٠16  حملـــــوال  وااب ي عــــام  8٣ احملمــــا 

عاـد  ـا ت عاـزا ي  املؤدابة ل ن اب وؤ  أقت الب داال أوا الواحملدة ال   بـات عـوا ل  ااب ـا لوتظـامب
 ال٢٠16و  ٢٠1٥عام  
 ٢٠1٥ي املا ـــا ي عـــام  ٣بـــبا واض هـــت  ـــا اباا اةـــدماا مـــن أقـــت الب ـــداال أـــوا أ هـــا  ن - 1٩
أكةـش اض ـا  اـدًة خـالل ال و ا ت الب داال األعش احملا من أقـت الب ـداال أـوا ٢٠16ي املا ا ي عام  ٤ و

و ــاابا وااب اا أقــت الب ــداال أــوا مــن اةــدماا ي ي املا ــا  ــنو (ال  ٥)اــوا   ٢٠16و  ٢٠1٥ عــام 
ي املا ـا  1٥ض ـا   نبـبا ب عاح ا٢٠16ي املا ا ي عام  6اا اا و بدب م   ناقط الوااب اا  نببا 

 ال٢٠1٥ ي عام
وقد ا تاشاب وتحملاا لدلفب اؤا أقت الب داال أوا ي الؤا اباا الجاملحملا من البها   عند وبـبا  - ٢٠

ال  ــت اض هــت اؤــتها ي  ــا اباا اةــدماا التاااب ــاب ٢٠16ي املا ــا ي عــام  ٠.٩أع ــ   ا حملــت مــن 
ي املا اال وا تمشااب  بايفؤ التااابة الجاملحملا  جو  قدابة أقت الب داال أـوا ع ـ   احملـب التا ـا  ٠,٧احمل    تت 

   من أؤدال التنمحملا املبتداماب و ـز ا  الومـ   جاحملـدا  بـبح  ـدين الو ـول الت هـحمل 1٧من اهلدل  11
 اب األ وا  ي  جل الا اعاا الش حملبحملاال

مـن أؤـدال التنمحملـا املبـتداما اب  احملـب التن حملـد املنا ـح  1٧مـن اهلـدل  1-1٢و دعو التا ا  - ٢1
التوقحملــت لو ــول منتاــاا  حملــ  أقــت الب ــداال أــوا اب األ ــوا   وال اب ــوم  شكحملــا أو اؤــط م شومــاال 

اال املتادمــا ع ـ  املنتاـاا الـ  من ـؤؤا ي أقـت الب ـداال أــوا وق ـت التجش  ـاا اجلمشكحملـا الـ    شمـها الب ـد
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ي املا ـــا ي املتو ـــاال ومـــ  الـــف  ش  ـــ  متو ـــا التجش  ـــاا اجلمشكحملـــاب ي الا اعـــاا  ٢مل تـــاب أه  وال 
الش حملبـــحملا مةـــت املال ـــهب  بـــبح ا ـــتبجا  املال ـــه مـــن النظـــام الـــده  تبجـــد الـــوا ا املتحـــدة وؤـــو وظـــام 

ب داال املنتاا )مةت  نتال  ش وكمبو  ( ال   بات محملـزة وبـبحملا ع ـ  حىؤـا مـن أقـت األعه حملاا املجمم ل 
 الب داال أواال

 - و جـل الب ـداال النامحملـا -واب الو ـول الت هـحمل   اب األ ـوا  الـده  نحـد الب ـداال املتادمـا النمـو  - ٢٢
ويفنحملـا و ولحملـا  شمـ  اب  جز ـز الاـداباا ا  ك   لتمك  أقت الب داال أوا من  نو    ا ابائاب مـا س  اـاال وهـو  

التاااب ا وا تتالل عشص الو ول اب األ وا ال و كتب   حملبـى التاـاابة والناـت أمهحملـا خا ـا عنـدما  كـوال أاـد 
ــــااباا الش حملبــــحملا مــــن أجــــت  نو ــــ  الؤــــا اباا  هــــم التؤــــنحمل  ؤــــو ااوهــــمام اب  ال ــــت الاحملمــــا ا ق حملمحملــــا  اةحمل

قــــت الب ــــداال أــــوا ي ل ــــحملا منــــد  هــــت ي التحبــــن النبــــيب ي أ ا   ــــا اباا أال وي الواقــــ ب  شجــــ  ال(٥)والجاملحملــــا
 اب التنو   من خالل  ال ت الاحملما الجاملحملا ي  ا  املنبوجاا واملال هال ٢٠11 عام
 

 1٠ال كت 
 متوسط التعريفات اجلمركية اليت تطبقها البلدان املتقدمة النمو على الواردات من أقل البلدان منوا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
مبــــامها مشكــــز التاــــاابة الدولحملا/األووكتا /منظمــــا التاــــاابة الجاملحملــــا ي  اش ــــش األمــــ  الجــــام عــــن أؤــــدال التنمحملــــا   املؤداب 

 ال٢٠1٧املبتداماب لاااب/ماابت 
  ش  الش وم اجلمشكحملا لبح البجش ي  كت وبح م و اال  مالاظا 
  

 الوصول إىل األسواق والسياسة التجارية - هاء 
كةـىا مــا   جتـ   حملا ــا اجما ــا و ـحمل ا  ــه ا و ـا جا ملواجهــا اــااا الكبـا  ي الــداختب اــىت  - ٢٣

لـو ابـت أهنـا خايف ـا كمـا  ـديف ي الجـا ةال وي الواقـ ب مـن أجـت  نـح الـف النـو  مـن  حملا ـاا عـال  
أكـدا  ـد ا ااقتؤا  إبمشااب اجلىاال ال  ا مت ااقتؤا  الجامل  ي أوا ت االاحملنحملـاا الاـشال الج ـش نب 

ب التزامهـا لامتنـا  عـن ومـ  اـواجز ٢٠٠٩ موعا الج ش نب ي اجتماعها الده ع اـد ي وحملبـاال/أ ش ت 

__________ 

 (٥) H. Escaith and B. Tamenu, “Surfing on the tide? Least-developed countries trade during the great global 

transition”, Theoretical and Practical Research in Economic Field, Vol. V, (summer 2014)ال 
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جد دة أمام اا تةمااب أو التااابة ي الب   واةدمااب أو عش  قحملو  جد ـدة ع ـ  الؤـا ابااب أو  ن حملـد 
 لؤا ابااال دا ى ا  تما   م  ما  دعو الحملد منظما التااابة الجاملحملا ج ز ا

 حملد أال الةاا ي ا ا  وظام  اابه متجد  األيفشال  تبم لاو تا  آتك ت  ـداب حملاال وقـد  وق ـت  - ٢٤
جولــا الدواـــا ا أا حملــا ل م اومـــاا التاااب ــا املتجـــد ة األيفــشال الـــ  عاــدئا منظمـــا التاــاابة الجاملحملـــا مـــ  

نظمــا التاـــاابة الجاملحملــا الــده عاـــد ي  ب واوتهـــ  ااجتمــا  الــو اابه مل٢٠٠٩-٢٠٠8األ مــا الجاملحملــا ل  ــاة 
 ــــناال وي  1٤ وال اعــــا ة اكحملــــد اختتــــام اجلولـــا الــــ    تــــت مــــن الجمــــش  ٢٠1٥كـــاووال األول/  بــــم  

 ــنواا ع ــ   1٠ب أ ــااب اجتمــا  و ابا  مالحملــا  موعــا الج ــش نب  جــد مــشواب أقــت مــن ٢٠1٧لاااب/مــاابت 
امل ب ومــــ  الــــفب ا ــــتبجدوا الؤــــحملتا الــــ   جــــد االتــــزام الــــده ق جــــواب اب أمهحملــــا التاــــاابة لالقتؤــــا  الجــــ

 ال“مااوما  حمل  أ كال  حملا ا اجما ا”  ـ
 

 التدابري التنظيمية والتدابري غري التعريفية - 1 
   حملـد التاــد شاا أال التـدا ى حــى التجش  حملـا أكةــش  احملحملـدا مــن التجش  ـاا اجلمشكحملــا امل باـا االحملــا مباــدااب  - ٢٥
مشااال و واجد الؤا اباا الزاباعحملا ل ب داال املنخ ها الدختب ع   وجد اةؤـوصب و  من مش   اب أاب   ا ا 

ال و ـــحملؤ ه الاهــــا  ع ـــ  ااملاب التاااب ـــا الت ـــو هحملا املا بـــا ع ــــ  (6)ي املا ـــا ٢٠مكاع ـــاا قحملمحملـــا  تخ ـــ  
 ال(٧)واابا  حملوال   ٢٣التدا ى حى التجش  حملا اب    ة  ا اباا أقت الب داال أوا اب  موعا الج ش ن  نحو 

و بج  األابقام املتااا إب ااباا متهااب ا   ـ ال الت ـواباا األخـىة ي البحملا ـاا التاااب ـاال عبجـد  - ٢6
ب ا ـتاش  ـوا ش   بحملـب التـدا ى ٢٠1٥ب وااوتجا  الده اديف ي عـام ٢٠11الدابوة ال  ادات ي عام 

ال ولـ ن كــاال ؤــدا (8)(11ال ــكت ( )اوظـش ٢٠16 ــد ىا جد ـدا ي ال ــهش ي عــام  1٥التاحملحملد ـا عنــد  ـو 
ب عاــد أ لتــ  عــد  ق حملــت مــن ا جــشا اا ٢٠1٥التــوا ش  ةــت اض امــا مااابوــا للــدابوة الــ  اــدات ي عــام 

ي املا ـــا  اش بـــا اعتبـــاابا مـــن  1٧البـــا ااب و  ـــد املخـــزوال ا  ـــا  ل تـــدا ى حـــى التجش  حملـــا  نبـــبا  ؤـــت اب 
اابوئــاب ي اــ    تــت  ٢٠16ا إب ــال  التاــاابة لجــام ال وكــدلفب   تــت التحاحملاــاا املتج اــ٢٠1٥ عــام

ال ووتحملاــا لــدلفب  ا  عــد  ٢٠٠٩الاــشااباا النها حملــا املتج اــا إب ــال  التاــاابة أ ا مبــتو  هلــا منــد عــام 
التحاحملااا اجلااب اال و ؤكد ؤدا اا اا  اش ش  ا اب عن منظما التااابة الجاملحملا    ال التدا ى التاااب ـا الـ  

وعد  التدا ى اجلد دة املاحملدة ل تاـاابة الـ  و ـدئا   ـداال  موعـا الج ـش ن ي  ال(٩)لج ش ن ن دؤا  موعا ا
 و ِ ــــدا ي أع ــــ   ا حملــــت مــــن التــــدا ى الــــ  ٢٠1٧ وأ اب/مــــا و ٢٠16 ن األول/أكتــــو ش ال ــــاة  ــــ    ــــش 

وي  ال٢٠1٥-٢٠٠٩ب ولكند ا  زال أ ا من اا اا األيفول أجال الده لـوا  عـن ال ـاة ٢٠16 عام
  اا ـــــاا املتنـــــاقط الـــــده لـــــوا  الوقـــــت و بـــــدب  ظـــــت التـــــدا ى اجلد ـــــدة املحملبـــــشة ل تاـــــاابة متما ـــــحملا مـــــ

 ال٢٠16 عام ي

__________ 

 (6) UNCTAD, “Non-tariff measures to trade: economic and policy issues for developing countries”, 2013  
 الhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20121_en.pdfوؤو متا  ع   الجنواال التا   

 (٧) A. Nicita. and J. Seiermann, “G20 policies and export performance of least-developed countries”, 2016 ال
 الhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtab77_en.pdfوؤو متا  ع   الجنواال التا   

 ا  واب ا ل بحملا اا التاااب االب  بتند للحملا الش د واملشاقبا الش حملبحملا ملنظما التااابة الجاملحملا اب ا تجشاما٢٠٠٩-٢٠٠8مند ال اة  (8) 
 الhttps://www.wto.org/english/news_e/news17_e/g20_wto_report_june17_e.pdfمتا  ع   الجنواال التا    (٩) 
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ـــــب التـــــا ا  - ٢٧ ـــــداال اب  احمل ـــــا مـــــ   ـــــج  الب  ـــــدا ى التنظحملمحمل ـــــز ا  ا ـــــتخدام الت ومـــــن املـــــشجح أال  
اب ال ـــــ اعحملا واملمااب ـــــاا  ااجتماعحملـــــا والبحمل حملـــــا الـــــوااب ة مـــــمن أؤـــــدال التنمحملـــــا املبـــــتداماال ونـــــا ااجـــــا

التنظحملمحملــا البــ حملما والتاــاابب التنظحملمــ ب وا  ــحملما  ــاا املجــا ى الدولحملــاب مــن أجــت   ــا ه  اــو ل الشكحملــزة 
 ال(1٠)ااقتؤا  ا ل تنمحملا املبتداما واجد من  كالحملف التااابة

 
 11ال كت 

  2016-2009تدابري تقييد التجارة، ابستثناء اإلجراءات اإلصالحية،   
 )املتو ا ال هشه(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األماوا الجاما ملنظما التااابة الجاملحملا  املؤداب 
 ال٢٠16ابقم أو  ب ا تنا ا اب األابقام املتااا اىت   ش ن األول/أكتو ش  ٢٠16الشقم اةاص  جام   مالاظا 
  

 االجتاهات السائدة يف السياسة التجارية - 2 
امل اوماا التاااب ا املتجد ة األيفشال  ادما   ش اـا أكةـش  شكحملـزا ع   الشحم من النكبااب  ش   - ٢8

لكنهــا أقــت يفمواــاال وقــد  خــت ا  ــا  منظمــا التاــاابة الجاملحملــا   ــ ال  حملبــى التاــاابةب وؤــو ا  ــا  او أمهحملــا 
ــــز الن ــــاا ي  ــــباع/ع ا ش  ب و تهــــمن أاكامــــا  شمــــ  اب ٢٠1٧وظــــشا اب لملابا ااقتؤــــا  ا املتوقجــــاب احمل

ال و و ـــحمل  ا عـــالال (11)كـــا البهـــا   الدولحملـــاب مبـــا ي الـــف ا اابة اجلمـــااب  والتخ ـــحملط اجلمشكـــ التجاحملـــت لش 
الو اابه املتج ب للتااابة ي منتااا  كنولوجحملا املج ومااب الده ا  ب ع حملد ي مؤ ش وىويب الـو اابه الـده 

اـا  ي ؤـدا اا  ـا  ال والن(1٢)ب ي يفش اد اب ام  التن حملد الكامت٢٠1٥ع اد ي كاووال األول/  بم  
الا ــاع ب عــالوًة ع ــ  التوقحملــ  التــاابل  ع ــ  ا  ــا  لاب ــه   ــ ال  تــى املنــاش ي الــدوابة اجا  ــا والج ــش ن 

__________ 

  حملـــد  اـــد شاا التح حملـــت الـــده  ش ـــد األووكتـــا  ي الوقـــت اجـــا  أوـــد  كـــن خت ـــحملل الـــز  اا ي أ ـــجااب املنتاـــاا  بـــبح  (1٠) 
 ي املا ا من خالل التااابب التنظحملم ال ٣٠اب  ٢٠حملا  نببا  ااو  من التدا ى التنظحملم

أال الناـــا  ي  ن حملـــد اا  ـــا    ـــ ال  حملبـــى  ٢٠1٥ ـــدكش  اش ـــش التاـــاابة الجاملحملـــا الؤـــا اب عـــن منظمـــا التاـــاابة الجاملحملـــا لجـــام  (11) 
 ااب ي البناال  حملوال  و  ٧٣٠التااابة من   ود أال  ز د من  ا اباا الب داال النامحملا مبادااب  ؤت اب 

  ت  ا عالال الو اابه املو   املتج ب للتااابة ي منتااا  كنولوجحملا املج وماا التجش  اا اجلمشكحملا امل شومـا ع ـ  منتاـاا  (1٢) 
  ش  حملوال  وااب ي التااابة البنو اال 1.٣اماعحملا  تااو  قحملمتها 
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ملؤ ش األيفشال ي ا  اقحملا األمم املتحدة ا يفااب ا    ال  تـى  املنـاشب قـد مهـد ال ش ـب  جـشا  جولـا جد ـدة 
عهـوا  ٤6   البحمل حملـاال وقـد اوهـم اب امل اومـاا مـا  موعـد من امل اوماا    ال ا شام ا  ا   تج ـب للبـ

من أعها  منظما التااابة الجاملحملاب ي ايفااب البج  اب التا  التجش  ـاا اجلمشكحملـا امل شومـا ع ـ  املنتاـاا 
ال أمـــا امل اومـــاا املتج اـــا لةـــدمااب الـــ  كاوـــت قـــد مه ـــت ي البـــا ب (1٣)املهمـــا ااا الؤـــ ا للبحمل ـــا

ا ا أا حملــاب عاــد أخشجــت مــن املشا ــا املتجــد ة األيفــشالب وأ خ ــت ي اا  ــا    ــ ال خــالل جولــا الدواــ
 ال(1٤)التااابة ي اةدمااب ع   الشحم من أهنا لحملبت م اوماا ابمسحملا  ش ها منظما التااابة الجاملحملا

 عـام  دا ـا وي وقد اوت شا ا  اقاا التااابة ا ق حملمحملا اوت اابا  ش جا ع ـ  مـد  الجاـو  املامـحملاال - ٢٩
ال الت ــاو  قحملــد ااال وؤــ  الابحملــتب ؤــدا مــن ا  ــا  6٠٠ أبكةــش الجاملحملــا التاــاابة منظمــا أخ ــشا ب٢٠1٧

اابة الجاملحملــا اب مج ــم لاب ب ا ــشام ا  ــا  التاــاابة ا ق حملمحملــا  ــ  الحملــالال ومنتولحملــاب و ــ ت منظمــا التاــ ومــ 
  اابه اق حملم  وااد ع   األقتالوؤو  م اابكا  حمل  أعها  منظما التااابة الجاملحملا ااال ي ا  ا   أا
وقد   ـكت خـشو   -حى أال اا  اقاا التاااب ا ا ق حملمحملا أ بحت ااال  واجد عاباا جد دة  - ٣٠

ال وواجـد اا  اقحملــا ااقتؤــا  ا والتاااب ــا ال ــام ا  ــ   (1٥) ش  اوحملـا مــن اا ــا  األوابويب أكــ    ــف الجابــاا
ال وي ٢٠1٧بت قبـول ال ملـاال األوابويب هلـا ي  ـباع/ع ا ش كندا واا ا  األوابويب م اكت ي لخش جظا ق

ب اوبـــحبت الــوا ا املتحـــدة األمش كحملـــا مـــن ا  ــا  ال ـــشاكا ااقتؤـــا  ا اا ـــاا حملاحملا ٢٠1٧أوا ــت عـــام 
 ال(16)ل مححملا اهلا رب وؤ   ؤد  اعا ة الت او     ال ا  ا  التااابة اجشة ألمش كا ال مالحملا

مت ا ق حملم  أ ا   واب كبى ي  د د املبتابت ااقتؤا ه لبال   من وم  الفب  حملوا ت التكا - ٣1
النــات ي املبــتابت املنظــوابب وا  ــحملما ي الجــاس النــام ال وقــد  ــول ااؤتمــام الجــامل  اب ال ــشاكا ا ق حملمحملــا 

  ـواب ااقتؤا  ا ال ام ا  احملا ة ابا  ا أمم جنوب  ش  ل حملاال ومن النااحملـا اا ـاا حملاحملاب  ـتحد  كحمل حملـا 
ال ــشاكا الــدواب التنمــوه ل تاــاابة ي تت ــف   ــداال من اــا ل ــحملا وا ــحملا اهلــا ر األو ــ  و اقــاال وكــدلفب 
 توقــ  أال  ــديف املبــا ابة الؤــحملنحملا اــزام وااــدب يفش ــب وااــد  ــوا جــداب  ي التاــاابة ع ــ  و ــا  ل ــحملا ي 

 ا   شاا اقتؤا  ا  كن أال   حملوال  وااب ا ٩٠٠الجاد الاا مال و حملتهمن ؤدا امل شو  الده  ب   قحملمتد 
  حملبش اجؤول ع   ال اقا واو ا   موعاا  ناعحملاال

وعــالوًة ع ـــ  الــفب التزمـــت الــدول األعهـــا  ي اا ــا  األعش اـــ  إبو ــا  من اـــا التاــاابة اجـــشة  - ٣٢
ب احملــ  ا التو ــت اب مج ــم اه أمهحملــا خــالل ؤــدا الجــام ؤــو اعتمــا  ٢٠1٧الاااب ــا األعش احملــا  نها ــا عــام 

ـــد  ـــشام  اا ـــتةمااب عحملمـــا ؤـــو (1٧)يفشا ـــب امل اومـــاا   ـــ ال التجش  ـــاا اجلمشكحملـــا واةـــدماا ـــا  تن حمل ال وابؤن
م موت وحى م موت ي  حملبى التااابة والنات املؤـااح لـدلفب  كـن هلـدا املن اـا أال  اـب    ة كبـىة 

أمـــام التؤـــنحمل ب و نو ـــ  ي النمـــو ي التاـــاابة  اخ هـــاال ومـــن املتوقـــ  أال  ـــؤ ه  ن حملـــدؤا اب  هحملـــد ال ش ـــب 
__________ 

البحمل حملا ع   وببا كبىة من التااابة الجاملحملا ي الب   البحمل حملاب  بتحوا امل اابكوال ي امل اوماا ع   ا شام ا  ا     ال الب    (1٣) 
 و دلف  ة وال كت ا اشجا  كن أال  ك ت  د د عوا د اا  ا  لت مت  حمل  أعها  منظما التااابة الجاملحملاال

مكن اب ا اب ومجد ااا و ت اا  ا     ال التااابة ي اةدماا اب كت ا اشجا من األيفشال املوقجاب ع    بحملت املةالب عحمل (1٤) 
 البا ب  و  د ا  اقا متجد  األيفشالال

 الTD/B/64/10ا تجشا  اا اؤاا ي النزعا ا ق حملمحملاب اوظش الواحملاا  (1٥) 
 ألمش كا ال مالحملاالأعش ت كندا واملكبحملف ك تامها عن ا تجدا مها ل ت او     ال ا  ا  التااابة اجشة  (16) 
 (1٧) UNCTAD, “Elements of modalities for the African Continental Free Trade Area market access negotiations on tariffs”, 

 الunctad.org/en/PublicationsLibrary/ditc2015misc3_en.pdfال وؤو متا  ع   الجنواال التا   2015

https://undocs.org/ar/TD/B/64/10
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الؤا ابااب والتحول ااقتؤا هب وؤ  عوامت ا ما ك   اب الب داال األعش احملـا التـا ا ال مواـا الـوااب ة 
ال ونا عش ا كبـىة ٢٠6٣واة ا اةا ا أبعش احملاب وؤ  خ ا عام  ٢٠٣٠ي خ ا التنمحملا املبتداما لجام 

 تــت اؤــا الؤــا اباا والــوااب اا عحملمــا  ـــ  لتحاحملــب مكا ــح مــن التكامــت التاــاابه األعش اــ ب احملــ   
ي املا ــــاب مااابوــــًا  نبــــبا  1٥ ــــو  ٢٠1٥الب ــــداال النامحملــــا األعش احملــــا مــــن ا ــــا  التاــــاابة الجاملحملــــا ي عــــام 

ي املا ـــــا ي الب ـــــداال  ٥1و  ٤8ي املا ـــــا ي الب ـــــداال األمش كحملـــــا النامحملـــــا و ـــــ   ٢٠و  1٩ شاواـــــت  ـــــ  
 ال(18)اا حملو ا النامحملا

 
 ايفااب

 طور التجارة فيما بني بلدان اجلنوبت 
ا بــم الجاــداال املامــحملاال  ــاا ا متزا ــد  ــ  اقتؤــا اا الب ــداال النامحملــاب وا  ــحملما ع ــ  الؤــجحملد  

ا ق حملمــ ال ع ــ  الجاــد البــا ب ع ــ  األ مــا الجاملحملــاب ااب  ــ  ااــم التاــاابة عحملمــا  ــ    ــداال اجلنــوب مــن 
ــه التاــاابة الجاملحملــا اب  ــو اب جهــاب وؤــ  وبــبا  نــاؤز ااــم التاــاابة  ال ــمالال ومنــد  ــ    ــداال  عحملمــاذ 

 ب  او ا  ا اباا الب داال النامحملا ك ها اب اجلنوب  ا ابائا اب ال مالال٢٠٠8عام 
ب عنــــدما اهنــــاابا التاــــاابة عحملمــــا  ــــ    ــــداال اجلنــــوب اب جاوــــح التاــــاابة ٢٠٠٩ول ــــتةنا  عــــام  

 ٢٠٠٣عـام  ي املا ـا  ـنو   ـ   ٢٠ا  الحملاب أت التااابة عحملما      ـداال اجلنـوب مبجـداا  تخ ـ  
ب  تبايفــ  أــو التاــاابة عحملمــا  ــ    ــداال اجلنــوب  بــايفؤا  ــد داب ٢٠1٢ال ومــ  الــفب عمنــد عــام ٢٠11و 

ب  وقـــف أـــو التاـــاابة  ـــ    ـــداال ٢٠1٤متـــ اشا أبمـــواب منهـــا اض ـــا  أ ـــجااب البـــ   األ ا ـــحملاال وي عـــام 
ي املا ـا  اش بـاب وؤـو  1٥ نبـبا  ٢٠1٥ اا األولحملا اب أود اض ل ي عاماجلنوبب ي ا    ى التاد ش 

مـــا  ةـــت اض امـــا أكـــ   ا حملـــت مـــن ااض ـــا  ي التـــدعااا التاااب ـــا  ـــ    ـــداال ال ـــمال واجلنـــوبب الـــ  
    ي املا اال 1٣اض هت  نببا 

ــــداال ال٢٠1٥وي عــــام  - ٣٣ ــــداال اجلنــــوب( ب   ــــ  ااــــم التاــــاابة عحملمــــا  ــــ  الب  ــــا )عحملمــــا  ــــ     نامحمل
ال ول ت ال ا  ـت والؤـ  واهلنـد ٢٠٠٠ حملوال  وااب ي عام   ش  1,٥ دلف عن  ش  حملوانا  واابب مش  جا  ٥

ي املا ـــا  1٠منهـــا ا  تاـــاو   بـــتحوا ع ـــ  اب ـــ   مـــو   ـــا اباا أعش احملـــا  اش بـــاب  جـــدما كـــاال وؤـــحملبها 
ي املا ـا  ٥٤ال ع   الوقت اجا ب   كت اام التااابة عحملما      ـداال اجلنـوب ٢٠٠٥ق حملال ي عام  اا

اب  اعــا عــن وبــبتد الــ    تــت ي املا ــا مــن الــوااب ااب مبــاال  ــدلف ا ٥٣و   ــا اباا البــ   و مــن  مــ
 ي املا ا من الوااب اا ي م    الجاد األول من األل حملا الةاوحملاال ٣٤املا ا من الؤا اباا و  ي ٢٧
 

__________ 

 (18) Economic Development in Africa Report 2013 (United Nations publication, Sales No. E.13.II.D.2)ال 
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 الدو البنف   املؤداب 
 ا تنا ا اب  ا اباا الب   ابح ع ا الدختال  مالاظا 
  

 التجارة بوصفها هدفا للشعبوية والقومية واألحادية - اثلثا 
 لتباطؤ النمو التجاري؟ “احلالة الطبيعية اجلديدة”أهي عودة إىل  - ألف 

 ــا  ي الجــاسب ااب  ــ   جــد عاــو  عد ــدة مــن    ة التاــاابة  ــو ىة أ ــش  مــن أــو النــا   ا  ــ  ا  - ٣٤
ي املا ا ي عـام  ٣1اب  1٩8٠ي املا ا ي عام  1٩مجدل التااابة الجاملحملا اب النا   ا    ا  ا  من 

ال واملناق ـاا الـ   اابا ي ٢٠16ي املا ـا ي عـام  ٢٥ال ومند الف اج ب اض ـل اب مـا  وال ٢٠٠8
 ـــحملما  وامـــت الدواب ـــا الـــ   ـــد مـــن ال  ـــحب ا بتك ـــف الج (1٩)ؤـــدا اا ـــاا مومـــو  مؤل ـــاا مـــخما

ال  ــح ع ــ  الــوااب ااب مةــت  الشكــو  ااقتؤــا ه ي مشا ــا مــا  جــد األ مــا الجاملحملــا )وا  ـــحملما ي أوابول( 
 و   ة الب الا وعح  الد وال امل شيفا اةا ا والجاما ال   ؤ ه اب مجف اا تهال  واا تةماابال

ب اا ـــتاشااب ي ااقتؤـــا اا النا ـــ اب الـــ   ـــهدا ااوـــدما  وقـــد  جكـــه التبـــايفؤ أ هـــا  احملـــ - ٣٥
البـــش   ل ـــش  ل ـــحملا وأوابول ال ـــشقحملا ي ااقتؤـــا  الؤـــناع  الجـــامل ال و  ـــى البحملـــاانا اب أال ؤـــدا اا ـــاا 
اوا   مؤقتا ي أول األمـش   جـت األ مـا املالحملـا الجاملحملـاب ولكـن ا وتـا  الـدو  املتاـزر عـ   ال ـت الاحملمـا 

 ٢٠11اة املمتــــــدة مــــــن عــــــام ال و  ــــــى أاــــــديف البحملــــــاانا عــــــن ال ــــــ٢٠11حملــــــا ا ــــــتمش اــــــىت عــــــام الجامل
 ال(٢٠)اب أال عم حملا التازت الدو   وق ت ي البنواا األخىة ٢٠1٤ عام اب

__________ 

ال وؤــــو متــــا  ع ــــ  الجنــــواال ?B. Hoekman, ed., The Global Trade Slowdown: A New Normalلال ــــتجشا ب اوظــــش   (1٩) 
 الwww.voxeu.org/content/global-trade-slowdown-new-normalالتا   

 (٢٠) M. Timmer, B. Los, G. de Vries, and R. Stehrer, “An Anatomy of the Global Trade Slowdown based on the 

WIOD 2016 Release”, Groningen Growth and Development Centre research memorandum No. 162 

(University of Groningen, Netherlands), 2016ال 
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وعــالوًة ع ــ  الــفب اولــت الــز  ة ي ا  ــشا اا الــ  اباعاــت عم حملــا الجوملــا املتزا ــدة ال  ــح مــن  - ٣6
ال (٢1) ـو املنتاـاا األقـت قا  حملـا ل تـداول مةـت البـكن والتج ـحملم واةـدماا الؤـححملا األ ش املجحمل حملا  ـداب حملا

ومند األ ما املالحملاب ق ت األجواب اجاحملاحملـا الـ   تاامـاؤا الجمالـا حـى املـاؤشة ي كةـى مـن الب ـداال املتادمـا 
   عـن التجـايال اباكدةب وع اد الجد د من الوقا ف ي الؤـناعا والؤـناعا التحو  حملـاب ع ـ  الـشحم مـن اجـد

وس  جد  ش  البجل أال ااو تا  التااابه ا اا حملاحملا مشلا ل امحمل  كما كاوت ع حملد عنـدما كاوـت التاـاابة 
 نمــو  بــشعاال وقــد لــوا  اــدويف    ة ي  حملا ــاا اجما ــا وي الــدعم اجكــوم  ل ؤــناعاا ا  حملــا ي 

 لؤجحملد الجامل المواجها  بايفؤ أو التااابة وأو النا   ا    ا  ا  ع   ا
 

 هل تكمن املشكلة احلقيقية يف التجارة؟ - ابء 
التاــاابة أمــش مــشوابهب لكنهــا لحملبــت ومــجا كاعحملــا ل ــمول اجلمحملــ  و احملــب التنمحملــا املبــتداماال وي  - ٣٧

اــــ  أال التاــــاابة مــــا عت ــــت  اــــب عوا ــــد  ــــاعحملاب عبــــتااكم مكا ــــح عج حملــــا   ش اــــا مت او ــــا ي تت ــــف 
 ال ــت التواب ــد  ــ  ال  ــاا ااجتماعحملــا ااقتؤــا  اال وع ــ  الــشحم مــن ااعــاال الا اعــااب عــن يفش ــب 

 ال و ت األمد مدا اة تب ع م    جت  و  الا حملت من أجت  ن حملد للحملاا التخ حملف من لملابا  ن حملدا عجااال
وي قـــت ؤـــدا الظـــشولب   بـــتخدم التاـــاابة ككـــبش عـــدا ال عـــالااج  ي عـــشص الجمـــت ي ق ـــا   - ٣8

التحو  حملــــا والا اعــــاا الؤــــناعحملا مــــا  ـــش    جــــز  اب اــــد كبــــى اب الناــــت اب اةــــااب  واب    ة الؤـــناعا 
املناعبـــا مـــن الـــوااب اا الشخحملؤـــاال وهلــــداب اـــديف  ـــول كبـــى ي اة ــــاب املتج ـــب  نظـــام التاـــاابة املتجــــد  

اب تـول اجلمحملـ   األيفشالب األمـش الـده  تنـاقل مـ  عـدم الةاـا ي التاـاابة والبحملا ـا التاااب ـاال وااعتاـااب
 ي التااابةب  وا  أكاال متؤوابا أم ااحملاحملاب قد أ   اب آتكت م شوعحملا البحملا ا التاااب اال

ومـــن املبـــ م  ـــد ل تا ـــا أال عوا ـــد التاـــاابة  ـــااكم ع ـــ   ـــو مت ـــاوا وأال    ة املناعبـــا قـــد أ ا اب  - ٣٩
لنمـوال و بـ ا  ابا ـاا تت  ـا الهـو  ع ـ  اض ا  ي أعدا  الجام   ي  جل الا اعاا ي الب داال املتادمـا ا

الـــا ي الـــوا ا املتحـــدةب لكـــن قهـــواب الؤـــ  مؤـــدابا عاملحملـــا لعتبـــااب الـــف الظهـــواب أاـــد الجوامـــت ا ـــد ة ل ب 
ي املا ــا عاــا مــن اــااا عاــداال عــشص الجمــت ي الؤــناعا التحو  حملــا ي  ٢٠  جــز  اب ؤــدا الجامــت  ــو   ا

ب عاـد خ ؤـت ٢٠1٠اب  ٢٠٠٠ال أما عحملما  تج ب لل اة من عام (٢٢)٢٠11اب عام  1٩٩٩ال اة من عام 
مال   وقحمل ـا الـ  عاـداب  كـن  ٥,6 ابا ا أخش  اب أال من    وقا ف الؤناعاا التحو  حملا البال  عد ؤا 

تحـدة و اـداب الدابا ـا أال   بحملـب الـوا ا امل ال(٢٣)ي املا ا اب التاـاابة 1٣ي املا ا اب أو ا وتاجحملا و  8٥عزو 
مال ـــ  عامـــت  8 حملبـــت زم   ـــتحملت أكةـــش مـــن  ٢٠1٠ع ـــ  النـــا   مـــن عـــام  ٢٠٠٠مبـــتو ا ا وتاجحملـــا لجـــام 

 اماعحمل  ي  ال الؤناعاا التحو  حملاال

__________ 

 (٢1) H. Escaith and S. Miroudot, “World Trade and Income Remain Exposed to Gravity”, in B. Hoekman, ed., 

The Global Trade Slowdown: A New Normal? pp 127-160   ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــواال الت ــــــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــــ  الجن ال وؤــــــــــــــــــــــــو مت
www.voxeu.org/content/global-trade-slowdown-new-normalال 

 (٢٢) D. H. Autor, D. Dorn and G. H. Hanson, “Untangling trade and technology: evidence from local labour markets”, 

The Economic Journal, Vol. 125 (May 2015), pp. 621–646ال 
 (٢٣) Michael J. Hicks, and Srikant Devaraj, “The myth and the reality of manufacturing in America”, Center for 

Business and Economic Research (Ball State University, United States of America) 2015ـــــــا  ع ـــــــ   ال وؤـــــــو مت
 الhttp://conexus.cberdata.org/files/MfgReality.pdfالجنواال التا   
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وقــد أ   التاــدم التاــو والت ــتحملت اا  اب اجــد مــن ال  ــح ع ــ  الجمالــا املنخ هــا واملتو ــ ا  - ٤٠
مـــــال الؤـــــناعا والؤـــــناعا التحو  حملـــــا املتهـــــشاب ن و بـــــبح ي املهـــــاابةب وؤـــــو مـــــا اـــــال  وال    ة أجـــــواب ع

مواجهتهم الكةـى مـن امل ـاا والت ـش دال ومـ  وجـو  اـوابة  ـناعحملا جد ـدة ي يفـواب الاحملـامب وع ـ  الـشحم مـن 
أــو ان ــ  الؤــناعاا التحو  حملــا ي الجد ــد مــن الب ــداال املتادمــا النمــوب  بــدو أال ؤنــا   ــاا كبــىا ملوا ــ ا 

ي املا ـا مـن الجـام    ٤٧أال وقـا ف  ٢٠1٧داب ااد  الدابا اا ال  و شا ي عام ؤدا الجم حملاال و ا
ال و  حملـد (٢٤)ي الوا ا املتحدة  تجش  ملخـايفش كبـىة  تمةـت ي عاـدؤا وتحملاـا ل ت ـتحملت اا  ي املبـتابت

 مالحملا اــــد شاا  ابا ــــاا أخــــش  أال نــــا وبــــبا  اا ــــا ي املم كــــا املتحــــدة ل   اوحملــــا الجظمــــ  وأ شلنــــدا ال ــــ
ي املا ا(ال وي الوقت و بدب  ا ا اوتاجحملـا الجـام   اوه املهـااباا الجالحملـا  ٤٩ي املا ا(ب والحملالال ) ٣٥)

 و خ همب وؤو ما  ؤ ه اب    ة ا با  ال اواا الكا نا ي الدخولال
و تخ ـــف كةـــى مـــن النـــات عـــن الشكـــح ا  بـــبح التاـــاابةب  ـــت  بـــبح ق ـــا ال ـــشص ااقتؤـــا  ا  - ٤1

  ااجتمـــاع ال و  ـــكت املكا ـــح ا وتاجحملـــا البـــبح الش حملبـــ  ي  شاجـــ  عـــشص الجمـــت ي ق ـــاع  واجـــشا
الؤناعا والؤناعا التحو  حملاب ي ا   ؤ ه التااابة  وابا ملوو ال ومن ابن اج  أال اـت قهـا  الجمالـا 

ألولو ــا ؤــداب  ــوا  أكاوــت ان ــا عــن التاــاابة أم عــن التكنولوجحملــاب متمااــت عمومــاال و نبتــ  أال  ظــ  ل
لد  ابامس  البحملا اا ا  حملا الـ ام  اجلحملـدة التن حملـد الشامحملـا اب مبـاعدة الجـام   ع ـ  اكتبـاب املهـااباا 

  د ا و تحملى موايفنهم لال ت ا ة من عوا د النمو ااقتؤا ه وااو تا  والتادم التكنولوج ال
ا اؤــــاا ع ــــ  خ ــــش  ن حملــــد  ن ــــوه اة ــــ  املتمةــــت ي اعتبــــااب التاــــاابة ا ــــش  الش حملبــــ  هلــــدا ا - ٤٢

اجــشا اا  حملا ــا حملا  بــتا   املــزا  التاااب ــا  وال التؤــده لة ــباب ال ج حملــا ل نمــو حــى املن ــ  ل جمالــاال 
ول ن كاوـت التاـاابة ا  بـهم ي عاـداال الوقـا ف ي  جـل الا اعـااب عاجـد مـن ال ـشص التاااب ـا ومنـ  

التكنولوجحملا اجلد دة واا تكااباا والتادمب وظـشا  ال شكاا من املناعبا ا  ؤ ه اا اب عدم اؤوهلا ع  
اب اوتاــال اا ــتةمااب اب أ ــوا  أكةــش  ناعبــحملاال وع ــ  الــشحم مــن   ــاوا املــزا  التاااب ــاب  بــ  الدابا ــاا 
أال التاـاابة  كــن أال  بــاعد ال اـشا  وأال  اــب عوا ــد  ــاعحملاال وقـد  ــ  ت  ابا ــا اد ةـا الهــو  ع ــ  أاــش 

ل اـــشا ب الـــده  ة ـــد اض ـــا  األ ـــجااب الـــ   ـــدعجها املبـــته ف و   ة ااختحملـــااباا التاـــاابة ا  ـــايب ع ـــ  ا
ال واوتهـت (٢٥) تج ـب للبـ   التاااب ـا املتداولـا  ـداوا كبـىا مةـت األحد ـا واملال ـه ااملتااا لدب وخا ا عحملم

اب أال التاــاابة مــ  الؤــ   ــؤ ه اب    ة الشعــاا ي الــوا ا املتحــدة األمش كحملــا  نبــبا  (٢6) ابا ــا أخــش 
ي املا ــــا ي األجــــت ال و ــــتب وأال الشعــــاا الجــــامب اــــىت ي املــــد  الاؤــــىب وع ــــ  الــــشحم مــــن مناعبــــا  ٧,6

 ي املا ا م   احملب مكا ح ي  حمل  الوا اال ٠,٢الوااب اا الشخحملؤاب  ز د  نببا 
ع   الؤجحملد الجامل ب وتات عن البحملا اا التاااب ا التو جحملا    ة التوا ـت والـاا ا  ـ  كـت و  - ٤٣

ب ٢٠1٥اب عــام  1٩٧٠مــن أه وقــت مهــ ال وي ال ــاة مــن عــام أكةــش مــن األ ــخاص والب ــداال ااال 
__________ 

 (٢٤) Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. “The future of employment: how susceptible are jobs to 

computerisation?”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 114 (2017), pp. 254-280ال 
 (٢٥) Fajgelbaum and Khandelwal, “Measuring the unequal gains from trade,” The Quarterly Journal of 

Economics, Vol. 131,2016ال 
 (٢6) Lorenzo Caliendo, Maximiliano Dvorkin and Fernando Parro, “The impact of trade on labor market 

dynamics”, National Bureau of Economic Research working paper No. 21149 (Washington, D.C) ال 
 الwww.nber.org/papers/w21149وؤو متا  ع   الجنواال التا   
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 ٢8و  هاع ت اؤا التااابة من النا   ا    ا  ا  الجامل  مبادااب االيف مشاا  اش باب اىت   تت  
ـــــاب أو  ـــــد أ   الـــــف اب وعـــــواباا اجاـــــم والتخؤـــــط  ٤٣ي املا  ي املا ـــــا  اخـــــت اا ـــــا  األوابويبال وق

واملناعبـــا الـــ  أ ا  ـــدوابؤا اب البـــحمل شة ع ـــ  التهـــخمب و و ـــحمل   ـــال ااختحملـــاابب و   ة جـــو ة املنـــت ب 
 لجامل الوااض ا  ي األ جااب ال   دعجها اجلحملت اجلد د من املبته ك  ع   الؤجحملد ا

اقتؤـــا ه و جز ـــزاب احملـــ  اوت ـــ ت وقـــد أابتـــت التاـــاابة أ هـــا أهنـــا و ـــحمل ا  تـــا ة لـــز  ة النمـــو ا - ٤٤
 اــشب مــن   حملــوال  ــخط مـن  ــشاان ال اــش املــدق ال وع ــ  ؤـدا النحــوب ومــ  ا ــتمشااب الت ــواب والتحبــنب  مـا

 احملــب املكا ــح ل تالبحملــا   كــن أال  وا ــت التاــاابة والبحملا ــا التاااب ــا والنظــام التاــاابه املتجــد  األيفــشال
 الجظم  من النات لبنواا عد دة قا ماال

 
 تعددية األطراف بوصفها أول أفضل خيار للنظام التجاري الدويل - جيم 

 ظــت  جد  ــا األيفــشال أول أعهــت خحملــااب ل نظــام التاــاابه الــدو ب واةحملــااب الــده   ــكت  ــواباب  - ٤٥
جتمـاع ال اا  ـوعش ايفـاابا مـن الاواعـد والـنظم واملبـا ر و دلف  كوال  شكا أ ا حملا ل تحول ااقتؤـا ه واا

التوجحملهحملـا الـ   نبتـ  أال  تاحملـد مــا  حملـ  األعهـا ب وؤـو مـا  ــؤ ه اب الاـا عـشص متكاع ـا جلمحملـ  الــدول  
ك   بت حملد اجلمحمل  من النظـام التاـاابه الـدو  ع ـ   ـو  تبـم للجدالـاب  ـوا  أكاوـت   ـف الـدول حنحملـا 

كبــىة أم  ـــتىةال و ــوعش النظـــام التاــاابه املتجـــد  األيفــشال أ هـــا للحملــاا لتبـــو ا   أم عاــىةب و ــوا  أكاوـــت
 املنا عاا  ك ت ا وؤال والادابة ع   التنبؤب واألؤم من الفب أود  تحملح ا وا ل نزاعاا التاااب اال

ومــا عت ــت الــدول األعهــا  ي األمــم املتحــدة  ج ــن التزامهــا إب ــا  وظــام  ــاابه متجــد  أيفــشالب  - ٤6
حملـــ   كـــوال وظامـــا عاملحملـــا مبـــتندا اب قواعـــد وم تـــو  ل امحملـــ  و ـــ ال و تـــحملح امكاوحملـــا التنبـــؤ و ـــامت ل

ل امحمل  وحى  حملحملزه ومنؤفب مبا  تبب م  األؤدال ا أا حملا املت ـب ع حملهـا  ولحملـاب ع ـ  النحـو املنؤـوص 
 ال(٢٧)من أؤدال التنمحملا املبتداما 1٧من اهلدل  1٠ع حملد االحملا ي التا ا 

النظـــام التاـــاابه املتجـــد  األيفـــشال املجام ـــا لملةـــت  و ـــ ها م هومـــا أ ا ـــحملا مـــن م ـــاؤحملم  و جـــز  - ٤٧
الجالقـــاا التاااب ــــا الدولحملـــاال وعــــدم التمحملحملـــز  ــــ  الب ـــداال التاااب ــــاب الـــده  ــــحمل  ي قاعـــدة الدولــــا األوب 

 احملــب  للشعا ــاب مبــدأ أ ا ــ  مــن مبــا ر النظــام اجــد  ب  هــ  وؤــح عحملنحملــد اهلــدل النهــا   املتمةــت ي
 ش ش التااابةال و ك ت قاعدة الدولا األوب للشعا ا  الما النظام من خالل  وعى املباواة ي اجاـو   ـ  
 حملــ  األيفــشالب  تــل النظــش عــن الاــوة الت اومــحملاب و احمل ــد البــ و  التجبــ   والنتــا   املتححملــزة ي التنــاعه 

 ع   الو ول اب األ وا ال
ب مــن خــالل  و ــحمل  و ــا   حملا ــاا التاــاابة اجــشةب ؤحملكــت ومــا  شاــت الجوملــا ااقتؤــا  - ٤8  ا  تــى 

الجد د من اعتمجاا  بشعا حى مببوقاال و تحملح عش ا جد دة ل بجلب  حملنما  ببح ام شالا اخش نب 
ـــد م ـــك ا    ة   ـــا  ـــؤ ه اب و ـــو  تـــايفش جد ـــدة  تمةـــت ي اـــدويف  ا بـــاا اقتؤـــا  اب وؤـــو مـــا  جا 

   ة عدم املباواةال أما  حملا ا اجما ا التاااب ا ال   تببح عحملها ااوبـحاب الك ا ة جنبا اب جنح م  
من االتزاماا املا وعا ي ايفااب النظام التااابه املتجـد  األيفـشالب عـال  كـن اعتباابؤـا اـالال وأمـا اةـشو  
ا  مــن  جــل أكــ  التكــتالا التاااب ــا املتجــد ة األيفــشالب عاــد  ا ــح ع حملــد خ ــش النحملــت مــن  ــالما األ 

ااقتؤــا ه الــويفوب وؤــو مــا  ـــد مــن و ــا  البــالل اا ــتهالكحملا و ـــواعش اةــدماا اجد ةــاب واجــد مـــن 
__________ 

 ال٧1/٢1٤و  ٧٠/18٧اوظش الاشااب ن  (٢٧) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/187
https://undocs.org/ar/A/RES/71/214


A/72/274 
 

 

17-13248 21/26 

 

ــــؤ ه اظــــش اجؤــــول ع ــــ   ــــاال ومــــن منظــــواب  ال ــــت الاحملمــــاب   املــــدخالا ي  ال ــــت الاحملمــــا ا وتاجحمل
ي مـــدخالا مبـــتواب ة أابخـــط  ـــجشا أو أع ـــ  ك ـــا ة اب اجـــد مـــن الاـــدابة التناعبـــحملا ل  ـــشكاا املؤـــدابة 

الداختال و حمل ؤ ه ا اابة الب داال الؤـناعحملا والب ـداال النا ـ ا والب ـداال النامحملـا وأقـت الب ـداال ل تـو شاا النا ـ ا 
عــــن الت ــــاعالا ااقتؤــــا  ا املكة ــــا مــــن عدمــــدب وكحمل حملــــا عجــــت الــــف للت كحملــــد اب  د ــــد و ــــا  الجوملــــا 

 ااقتؤا  ا وا تدامتهاال
اجد من التااابةب ي ايفـااب النزعـا ااو شا  ـا وااوجزالحملـاب  اال ات ؤدا املجه ا ا  نبت  أال  كوال - ٤٩

 ت  بحملنهاب ي ايفااب مبدأه تول اجلمحمل  وا وؤالال  حملـد أال التاـاابة واـدؤا ا  ك ـ  لتمكـ  الب ـداال 
مـــن  احملـــب أؤـــداعها ااقتؤـــا  ا وااجتماعحملـــاب و ـــح أال  ؤـــاابها  موعـــا مـــن البحملا ـــاا ااقتؤـــا  ا 

أجت أال  كوال  ام ا ل امحملـ  ومبـتداماب وأال  ؤـاابها  ـشام  اجتماعحملـا مـن أجـت الك حملا والا اعحملا من 
 مماال مجام ا من خت  وا عن الشكح إبوؤالال

وع ــ  الجكــه مــن الــفب ابــت مــشاابا أال  حملا ــا اجما ــا  ــؤ ه اب  ولحملــد ال ــجواب لا ــتحملا   ــ   - ٥٠
ده أعهــ  مــن النااحملــا التاابلحملــا اب الب ــداالب وؤــو مــا  ــؤ ه اب الهــتا ع ــ  الجالقــاا الدولحملــاب األمــش الــ

مواجهاا اقتؤا  ا و حملا حملا  ت اىت عبكش اال ومن املهم ل ماتم  الدو  أال  جـال مـدا امل ـاعش وأال 
 تؤــد  أل ــباماال ولــ ن كاوــت التاــاابة قــد أابــت أهنــا قــوة ؤا  ــا لتحاحملــب التنمحملــا والتمكــ  ااقتؤــا هب 

الدولحملــا عــن قهــحملتها   ش اــا متبــاا والا ــحملا مــن خــالل عحملاــح أال  جــ  اجكومــاا الويفنحملــا واملؤ بــاا 
  ب حملا الهو  ع   مبدأ عدم التمحملحملز من خالل  جد  ا األيفشالال

وعـــالوًة ع ـــ  الـــفب س  جـــد ل مكـــاال اـــت مجظـــم املبـــا ت املبـــتادة   ش اـــا أاا  ـــاال عتـــدؤواب  - ٥1
 حمل ا نــا أو أ ـــباب ولملاب  تــى املنـــاش الــده  هـــد  قــدابة عـــد  كبــى مـــن النــات ع ـــ  أال  حملــوا احملـــاة كش ـــا 

شا اا  كـــن أال  ـــد اـــال أبه يفش اـــا أخـــش  حـــى  واعـــب ااابا  الجـــامل ال اا  ت  ـــح   ـــف املبـــا ت اجـــ ا
منبـاا و اعحملـا و ن حملـدؤا ع ـ  الؤـجحملد الجـامل ال و  ـكت النظـام التاـاابه املتجـد  األيفـشال ايفـاابا ومنتــد  
هلدا التش ال وي الواقـ ب ع ـ  الـشحم مـن  مـد الومـ  ي  جـل اعـاااب عمـا عت ـت  تحاـب التو ـت اب 

ا املج ومــــااب واعــــاانا ا  اقـــاا   ــــ ال يفا  ــــا وا ــــجا مــــن املبــــا تب مةـــت  حملبــــى التاــــاابةب و كنولوجحملــــا
 التؤد ش ي ايفااب منظما التااابة الجاملحملاال

  
 التجارة من أجل التنمية: خلق فرص يف أزمنة يشوهبا عدم اليقني - رابعا 
 تنشيط السياسة التجارية والنظام التجاري املتعدد األطراف - ألف 

ي قت مجف التااابة والتجاي ااقتؤا ه ي أعااب الكبـا  الكبـىب  نبتـ  أا   اـ  البحملا ـا  - ٥٢
ـــ  الا حملـــا مت  جـــا اب الـــداختال  ـــت ع ـــ  الجكـــه مـــن الـــفب مـــن  ـــ ال ا بـــا  هنـــ   التاااب ـــا اب ا بـــا  هن 

اال مـن النمـو متما ف أال  اب التمك  ي البحمل ـا ااقتؤـا  ا والتاااب ـا الدولحملـا لحملـ   بـت حملد  حملـ  الب ـد
 التااابه ا تنا ا اب موايفن الاوة التناعبحملا ما وم اابكتها ي التااابة الجاملحملاال

وي مواجهـــا التحـــد ا الدا مـــا التتـــى والت ـــواب ي ااقتؤـــا  الجـــامل ب مبـــا ي الـــف  ؤـــاعد ال ــــجواب  - ٥٣
لدولحملــــا    ة الشعــــاا الاـــوم  الــــده  دعمــــد اة ـــاب املنــــاور ل تاــــاابةب  نبتـــ  أال  بــــتهدل  حملا ــــاا التاـــاابة ا

ااجتمــاع ب و احملــب النمــو ااقتؤــا ه ال ــامت ل امحملــ  وأؤــدال التنمحملــا املبــتداما مــن خــالل التاــاابة الدولحملــا 
واأل واا والؤـكو  املتؤـ ا مـاال وعحملمـا  تج ــب لا  اقـاا التاااب ـا ا ق حملمحملـاب لــن   ـا  أه موقـف ان ـ  مــن 
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ال األمـجف مـن النااحملـا ااقتؤـا  ا ع ـ   نـح التجد  ـا لؤـا  مواقف البحملا ـا التاااب ـا ي ؤـدا الؤـد  الب ـدا
الؤـ ااا التاااب ـا الةنا حملـاب ألال ؤـدا املنحــ  األخـى مـن ا تمـت أال  ةـت  ــ ااا  ااب ـا حـى عا لـاال وي اــ  
أال جاا حملـا الو ـول الت هــحمل   اقتؤـا  اب حملبــ  قـد  تـشه الب ــداال األ ـتش اامــا ع ـ  ااو تـا  ع ــ  مةـت   ــف 

عآملاب الف ال   ااو  من لملاب متو  ا اب يفو ت األجت ع     ف الب داال  كن أال   مت عاـداال  الؤ اااب
 الادابة التناعبحملا و كبدؤا خبا ش ي ا وتا  الؤناع  وي الوقا فال

وع ــ  الؤــجحملد املتجــد  األيفــشالب  ظــت اختتــام جولــا الدواــا ا أا حملــا  نتــا   اأا حملــا ااا أمهحملــاب  - ٥٤
املتج اا لملجام ا اةا ا والت هحمل حملاب ؤدعا اب حملبحملاال وقد واب  الجد د من املوامـحمل  الش حملبـحملا ي مةت األاكام 

ب مةـــت التـــا  ا عـــاانا ٢٠٣٠م اومـــاا جولـــا الدواـــا ا أا حملـــا أ هـــا ي خ ـــا التنمحملـــا املبـــتداما لجـــام 
ااـشا   اـدم م مــوت  املادمـا ملؤـا د األمسـا ال وأمـام أعهـا  منظمـا التاــاابة الجاملحملـا  ـد  تمةـت ي مـماال

 ي املؤ ش الو اابه اجا ه ع ش ملنظما التااابة الجاملحملاال
و  ــــمت اا  اقــــاا التاااب ــــا اجد ةــــا الجهــــد قهــــا  جد ــــدةب مةــــت مجــــا ى الؤــــحا والبــــالماب  - ٥٥

اب وااو  امل كحملا ال كش اب واملجا ى البحمل حملـاب واملبـاواة  ـ  اجلنبـ ب والاواعـد اةا ـا للتاـاابة ي اةـدما
واملناعبـــاب واا ـــتةمااب األجنـــيبال وا ابا  ؤـــدا املبـــا ت ا  ـــؤاش ع ـــ  ال ش اـــا الـــ   ـــش  مـــا امل اومـــاا 
عحبحب  ت  ا ح ع حملـد أ هـا لملاب اجتماعحملـا وامـحاال عج ـ   ـبحملت املةـالب  بـ ا منظمـا الجمـت الدولحملـا 

ا  جـز  اجـوااب ااجتمـاع  الهو  ع   أال اا  اقاا التاااب ـا الـ   تهـمن أاكامـا   ـا  الجمالـا النبـا حمل
    ال قشول الجمتال

و تحملـا ك الــا الجدالــا ي التاـاابةب  كــن أال   تــا  امكاوحملـا  و ــحمل  و ــا  اا  اقـاا لحملــ   تهــمن  - ٥6
 ــدا ى مؤــمما ل تؤــده لجوامــت مجحملنــا  اــو  الا حملبــاا ااجتماعحملــا ا  حملــاال و جــل ؤــدا التــدا ىب مةــت 

الب  ـا   لل جـتال و ـتؤ ه مجاجلـا مبـ لا التـدعااا التاااب ـا مكاعحـا ا حـشا  ومـماال و ـا ت ااوتؤـ
الــ   ةــى قهــا  الجدالــا ي التو  ــ  الــ   شجــ  اب التبا نــاا الكبــىة ي ااــو  الجمــال أو املجــا ى البحمل حملــاب 

 ع    بحملت املةالب اب اشماال ال جبو   من عش ا  وجحملد اوتاا اا وا جا الن ا  اب التااابة  شمتهاال
وعالوًة ع   الفب قد ا  ك ت ا قشااب  تبا ن امل ـاابك   ن حملـد االتزامـاا  ن حملـدا مت ا اـاب لكـن  - ٥٧

مــن  ــ ود أال   مــ ن الــد ن  اولــوال  جــدم عدالــا املناعبــا أبهنــا عا لــاب مــ   احملــب أؤــدال ااا أمهحملــا ي 
ةـت البحملا ـاا ا  حملـا الوقت و بدال وأ  كاوت ال وااب  الدقحملاا اةا ا ي  حملا ا ماب عمن الهـشوابه أال  

 موعــا متبــاا ومتكام ــا التــدا ى )مبــا ي الــف املجــا ى املتج اــا وم ــا أمــواب منهــا البحمل ــا واملناعبــا والا ــا 
 و ام ا ل امحمل  ومبتداماال ا منؤاملبته ف والجمت ووو  اجلنه( ال   جز  التو ت اب وتا   

ابه لــــحمله عاــــا مــــن احملــــ  املكا ــــح وكــــدلفب اــــىت  تبــــي جــــو نــــااب عم حملــــا التكامــــت التاــــا - ٥8
ااقتؤا  اب  ت أ ها ي  ال التنمحملا املبتداما األو   و اقاب من املهم أال  تبـم النظـام التاـاابه املتجـد  
األيفـــشال   ـــكت متزا ـــد لا بـــا  املؤ بـــ  عحملمـــا  ـــ   ـــبكا مـــن املؤ بـــاا املتجاووـــا الجـــا شة ل حـــدو  

اواعــد م زمــا ومجــا ى ومبــا ر  وجحملهحملــا والتزامــاا حــى م زمــا الويفنحملــاب الــ   ن ــد أو ــ تها التاااب ــا وعاــا ل
للكامــتال وا  ــزال مــن الهــشوابه ل تا ــا أال  باــ  منظمــا التاــاابة الجاملحملــاب  ــوابا أ ا ــحملا ي وظــام  ــاابه 
متجد  األيفشال   اع   و جاوينال وي الوقـت و بـدب  نبتـ  ااـشا   اـدم ي ا اعـت الدولحملـا ااا الؤـ ا ي 

ل اا حملاحملاا  جز ز التااابة ال   جاجل ال واحت ااجتماعحملـا ااقتؤـا  ا وا أا حملـا مةـت اجـد   ال النهو 
 من ال اشب وخ ب عشص الجمتب واألمن التدا  ب واملباواة    اجلنب ب و تى املناشب واا تداما البحمل حملاال
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 النزعة اإلقليمية والتنمية - ابء 
 وابا للــ  األمهحملــا ي  نبــحملب املبــا اباا ا أا حملــا و جمحملمهــا ي   كــن ل تكامــت ا ق حملمــ  أال  ــؤ ه - ٥٩

ب وا  ـحملما مـن خـالل أ ا   واب اج ـا  ل حـد مـن اجـواجز (٢8)٢٠٣٠ حملا  خ ا التنمحملا املبـتداما لجـام 
التاااب اب و ن حملد ا الااا ي البحملا ااب وخت ـحملل  كـالحملف التاـاابةب و   ة م ـاابكا الب ـداال النامحملـا ي 

ا ق حملمحملــا والجاملحملــاال وي الواقــ ب نــا اعــاال متزا ــد لملكا ــح الكبــىة ي الشعــاا الــ   كــن   ال ــت الاحملمــا
 ال(٢٩) احملاها من خالل التكامت ا ق حملم  الده  همن موا ما األيفش الااوووحملا والتنظحملمحملا واملؤ بحملا

و كن أال  و   اا  اقاا التاااب ا ا ق حملمحملا األ وا   ؤوابة ؤا  ا أمام الب ـداال النامحملـا األ ـتش  - 6٠
ااماب وؤـو مـا  ز ـد مـن املناعبـا و بـن ا وتاجحملـا واا تكـاابال وي ؤـدا البـحملا ب وللنظـش اب  ن حملـد هنـ   

مــن ماعحملكحملــاوو  68و  ٥8   ك حملــا ومتكام ــا ا مــا لبنــا  الاــداباا ا وتاجحملــاب ع ــ  النحــو املبــ  ي ال اــش 
وـــىويبب  تـــحملح قهـــواب  ال ـــت الاحملمـــا ا ق حملمحملـــا عش ـــا ااا أمهحملـــاب وا  ـــحملما مـــن احملـــ  أهنـــا  ةـــت واـــاع 
او ــال  ل  ــشكاا الؤــتىة الــ    ــكت أح ــح مكــوانا ق ــاع  الؤــناعا والؤــناعا التحو  حملــا ي الجد ــد 

ي  حملا   ال ت الاحملما الجاملحملا  بحملت  احملب  من الب داال النامحملاال ومن املشجح أال  كوال التكامت ا ق حملم 
 النمو املوجد  و التؤد شب ومن مثب أ اة من أ واا البحملا ا ا أا حملاال

و كــن أال  كــوال التكامــت ا ق حملمــ  ال ــامت و ــحمل ا لتنبــحملب التــدا ى حــى التجش  حملــاب الــ   ــدعجها  - 61
الماب ونـا  زا ـد ي   ـف التـدا ىال ومـ  الـفب األؤدال البحملا ا حملا حى التاااب اب مةت مجا ى اجلو ة والبـ

هلا أ هـا  واب اا ـم ي  د ـد  ـشوع الو ـول اب األ ـوا ب ألال اامتةـال  كـوالب ي كةـى مـن األاحملـاالب 
 ــشيفا ا حــي عنــد مــن أجــت التؤــد ش اب أ ــوا  الب ــداال املتادمــا النمــوال و كــن اجــد مــن ااملاب البــ بحملا 

خــــالل املوا مــــا )ا ـــا   جش ــــف م ــــا  لكـــت مــــن األؤــــدال البحملا ــــا حملا  ا تم ـــا لتكــــالحملف اامتةــــال مـــن
واملت  بـــاا التانحملـــا( أو ااعـــاال املتبـــا ل )مةـــت قبـــول التـــدا ى امل باـــا ي كـــال الب ـــد ن مـــن لب املجام ـــا 
لملةــــت(ال و ن حملــــد ؤــــدا الجم حملــــاا أ بــــش ي ايفــــااب اا  اقــــاا التاااب ــــا ا ق حملمحملــــا  بــــبح    ة الةاــــا  ــــ  

 ا  و ادمي املباعدة التانحملا من أجت    ة الادابة ع   اامتةالالاألعه
وي البــنواا األخــىةب مهــت امل اومــاا املتج اــا  اهــا  التنمحملــا املبــتداما  ــو ىة أ ــش  وبــبحملا  - 6٢

ع ـــ  الؤـــجحملد ا ق حملمـــ ب مـــ   زا ـــد عـــد  اا  اقـــاا التاااب ـــا ا ق حملمحملـــا الـــ   تهـــمن أاكامـــا ئـــدل اب 
ت البحمل حملــا وااجتماعحملــا وا أا حملــاال وقــد  اــب ااوت ــااب  وجــد خــاص مــ  ا ابا   جمــحملم مشاعــاة مجاجلــا ال ــواح

 ال(٣٠)املنظواب اجلنباين ي الجد د من ا  اقاا التااابة ا ق حملمحملا املجا شة
وع   النحو الده اد ا ماعحملكحملاوو وىويبب نا ااجـا اب ك الـا عـدم  جمحملـب التكامـت ا ق حملمـ   - 6٣

اا  نبتـــ  أال  كـــوال اا  اقـــاا التاااب ـــا ا ق حملمحملـــا  ال(٣1)م التاـــاابه املتجـــد  األيفـــشالع ـــ  ابـــاب النظـــا
متبـــاا مـــ   جز ـــز الـــف النظـــامب و نبتـــ  أال  بـــهم ي الـــفب احملـــ  اهنـــا من تحـــا ع ـــ  ا ابا  االتزامـــاا 

__________ 

 (٢8) UNCTAD, Economic Development in Africa Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16.II.D.3), p.7ال 
 (٢٩) UNCTAD, Economic Development in Africa Report 2015 (United Nations publication, Sales No. 

E.15.II.D.2ال) 
 الTD/B/64/5اوظش الواحملاا  (٣٠) 
 الTD/519/Add.2من الواحملاا  ٢٩اوظش ال اشة  (٣1) 

https://undocs.org/ar/TD/B/64/5
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2


 A/72/274 

 

24/26 17-13248 

 

لتزامـاا املتجد ة األيفشال اجالحملا واملبتاب حملا ا تم ـاب و نبتـ  أال  باـ  األاكـام الـوااب ة عحملـد متبـاا مـ  اا
 ال(٣٢)ااا الؤ ا ي ايفااب منظما التااابة الجاملحملا

و كـــن أال  ـــوعش    ة التكامـــت ا ق حملمـــ  أ هـــا أ ا ـــا أكةـــش ا ـــتاشاابا ل نظـــام التاـــاابه املتجـــد   - 6٤
األيفشال عن يفش ب  جز ز الادابة الت اومحملا ل ب داال النامحملـا ي امل اومـاا املتجـد ة األيفـشالت وعـتح قنـواا 

مــا  ــ  الب ــداال النامحملــات و   ة املجشعــا للاــداباا املتااــا ي الب ــداال النامحملــا والةاــا عحملهــات ا ؤــال امــاعحملا عحمل
 و  احمل  التنبحملب واا با  ي البحملا اا املتج اا لملبا ت ااا الؤ ا للب داال النامحملاال

 
 شبكات األمان االجتماعي األوسع نطاقا - جيم 

 ن  تهــشابوال مــن التاــاابة والتاــدم التكنولــوج ب كــ   جــاجل كمــا  نبتــ   ظ مــاا األ ــخاص الــد - 6٥
 ــح أال  ؤــول االحملــاا املختؤــا البحملا ــاا الــ   جــو  املتهــشاب ن و جحملــد ا مــاجهم وأال  وهلــا و ن ــدؤاال 
عالجد ـــد مـــن الب ـــداال ا  ـــزال  ت ظـــا لجما ـــا ااجتماعحملـــا و ـــشام  اعـــا ة التـــداب حب ولكـــن ي كةـــى مـــن 

ةوابة التكنولوجحملا والتو   ي التااابة الجاملحملا ع   مد  الجاو  الا حمل ـا اجاااب س  و جها ك   بتوعح ال
املامــحملاال ومــن خــالل  و ــحمل  و اقهــا لت ــمت الجنا ــش املتؤــ ا للتناــت وا  ــكاال والتج ــحملم و نمحملــا املهــااباا 

ضـشاع واا تماالب  كن هلدا ال ام  أال   يب اجاجا اب قوة عام ا أكةش قدابة ع   التكحملف وقا ابة ع   اا
ي الجمت املتزا د ااعتما  ع   املهااباا أو اجو با أو اةدمااال وقد قدم  ـندو  الناـد الـدو  والبنـف 

 ال(٣٣)الدو  ومنظما التااابة الجاملحملا  ا عاما ووادا لةووا  املخت  ا من ؤدا ال ام 
حملـد الجام ـا حـى املـاؤشة وعالوًة ع   الفب قد   ى ا خال  كنولوجحملاا جد دة اب هنا ا وعـشة ال - 66

 و ــ ها محملــزة وبــبحملا ل بــ   املؤــنجا الكةحمل ــا الحملــد الجام ــاال و جــاين الجد ــد مــن الب ــداال النامحملــا مــن ااب  ــا  
مجــداا النمــو الــد تشاي الــ   ت  ــح مــا  جا هلــا مــن مجــداا عــشص الجمــتال واا ــتةمااب ي ابأت املــال 

   النحو الده  ـشو  لـد أؤـدال التنمحملـا املبـتداماب ؤـو الب شه من خالل التج حملم وال ام  ااجتماعحملاب ع
ا ا  نو ـــــ   ـــــا ابائا إب خـــــال أ هـــــا أولو ـــــا مـــــن أولـــــو ا الب ـــــداال املنخ هـــــا واملتو ـــــ ا الـــــدخت ااا أاب 

 املؤنجاال الب  
 

 وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة 2030خطة التنمية املستدامة لعام  - دال 
والهجف املبتمش ي التااابة الدولحملا ع   عـشص التنمحملـا  ـوا  مـن   ول  ؤاش التتحملىاا املبتمشة - 6٧

 ٢٠٣٠النااحملا ااقتؤا  ا أو من احمل  أؤـدال التنمحملـا املبـتداماال و  ـمت خ ـا التنمحملـا املبـتداما لجـام 
وأؤداعها اجشا اا  شم  اب ئحمل ا  حمل ا موا حملا لشوا  التااابة الجاملحملاب و نبت  التجامت مجها  و  ها األ ات 

 د ـــدا اب  حملبـــى ا مـــا   1٧ا  مبـــتابت البحملا ـــا التاااب ـــاال وع ـــ  وجـــد اةؤـــوصب  ـــدعو اهلـــدل لبنـــ
الب داال األعاش ي ااقتؤـا  الجـامل ب  و ـا ت منهـا مهـاع ا وؤـحملح أقـت الب ـداال أـوا ي الؤـا اباا الجاملحملـا 

 ال٢٠٢٠ل ول عام 
__________ 

 ة الشا جا والج ش ن أو  شع الت و ل ي اا  ا  الجام    ال التجش  اا اجلمشكحملا والتااابةالمن قبحملت املا  (٣٢) 
 (٣٣) International Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization, Making Trade an Engine of 

Growth for All: the Case for Trade and for Policies to Facilitate Adjustment (April 2017)وؤو متا  ع    ال
-www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/04/08/making-trade-an-engine-ofالجنواال التا   

growth-for-allال 
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ا قد  اات ألال عاة  ن حملدؤا  زامنـت و داب ا  اابة اب أال الجد د من األؤدال ا أا حملا لةل حمل - 68
مـــ  عـــاة مـــن النمـــو ااقتؤـــا ه الجـــامل  الاـــوه وااوـــدما  البـــش   ل جد ـــد مـــن الب ـــداال النامحملـــا ي اقتؤـــا  
الؤـــناعاا التحو  حملـــا الجـــامل ال و واجـــد أؤـــدال التنمحملـــا املبـــتداماب واال كاوـــت  تبـــم للهـــشوابة مبز ـــد مـــن 

ل حملـــاب  حمل ــا اقتؤـــا  ا وجحملو حملا ــحملا   ـــوما مز ــد مـــن عــدم الحملاـــ ال ال مــو  مااابوــا لألؤـــدال ا أا حملــا لة
وللنظــــش اب اا اؤــــاا األخــــىة ي التاــــاابة الدولحملــــا والنمــــو ااقتؤــــا هب  كــــوال مــــن ا تمــــت أال  واجــــد 

 أؤدال التنمحملا املبتداما  جل الجشاقحملتال
ي التاــاابة والو ـــول اب  وعــالوًة ع ــ  الــفب كةـــىا مــا ل  ــ ب ي أعاــاب التاـــدم الكبــى ا ــش  - 6٩

األ ــــوا  الــــده  اــــب ي ايفــــااب األؤــــدال ا أا حملــــا لةل حملــــاب أال  ااجــــ  مكاوــــا التاــــاابة ي اا ــــاا حملاحملا 
ا أا حملــا املجا ــشةال وي الوقــت اجــا ب  تبــم التجش  ــاا اجلمشكحملــا الــ    باهــا ااقتؤــا اا املتادمــا النمــو 

 تـى كبـى ي البـنواا  أداال أوا لاض ا  اب اد كبىب وس   ـش ع   الجد د من الب داال النامحملا وأقت الب 
األخىة ع   متو ا التجش  اا اجلمشكحملا امل شوما ع   منتاائا الش حملبحملاب ال   ناولتهـا األؤـدال ا أا حملـا 
لةل حملــاال و  ــكت الــف  ااــا لةؤــدال ا أا حملــا لةل حملــاب ولكــن كمــا اكــش أعــالاب  ةــت ححملــاب مبــا اباا 

 اب ا جد دة أ ما ووعحملا ي النظام التااابه املتجد  األيفشالال ا
وا  زال ؤنا  الكةى  ا  تج  ا ا ات عتجش  اا اا تىا  امل باـا ع ـ  ق اعـاا اب حملبـحملا ا  ـزال  - ٧٠

مش  جــاب  بــبح ا ــتبجا  املال ــه مــن وظــام األعهــ حملاا املجمــم الــده  تبجــد الــوا ا املتحــدة مــ  الب ــداال 
ن أقت الب داال أوا مةت  نتال  ش وكمبو  ال ومجظم الؤا اباا الكةحمل ا اا تخدام ل حملد الجام ا اا حملو ا م

مـــن أقـــت الب ـــداال أـــوا اب الب ـــداال النامحملـــا األخـــش  ا  بـــت حملد مـــن األعهـــ حملااب مـــ   جـــل اا ـــتةنا اا 
أمــام التاــاابة  ال وامــاعا اب الــفب اوت ــشا التــدا ى حــى التجش  حملــاب وؤــ    ــكت عابــاا كبــىة(٣٤)املهمــا

الجاملحملاال و ظت الؤـا اباا عحملمـا  ـ    ـداال اجلنـوب مـن أقـت الب ـداال أـوا ماكـزة ي الوقـو  واملجـا الب وؤنـا  
امكاوحملـــا كبـــىة لتحاحملـــب التنو ـــ  الـــده   ـــمت مز ـــدا مـــن املنتاـــاا الكةحمل ـــا اا ـــتخدام ل حملـــد الجام ـــا مةـــت 

 اال ناعا األحد ا التحو  حملا أو الؤناعا التحو  حملا اة حمل 
وي قت ا يفااب الشاؤنب  ا   احملب التنمحملا املبتداما اب اد كبى ممن و ا  البحملا اا الويفنحملاال  - ٧1

 حملد أود ااا كاوت الب داال  ا  ع حملها املبؤولحملا الش حملبحملا عن ا اا حملاحملائا ا أا حملا اةا ا ماب عمن املمكـن أال 
يفــاابا لةؤــدال ال و  ــا األجــتال و كــن أال  ــدعم الاواعــد التاااب ــا املنا ــبا ؤــدا اا ــاا حملاحملااب وأال  تــحملح ا

 ؤمم الاواعد التاااب ا ك   اب  اجد من أوجد عـدم الحملاـ  ي البحملا ـا التاااب ـات و جز ـز التحـول اهلحملك ـ  
ل ب ــداال النامحملــا ااا الــدخت املــنخ ل و/أو الــ   جتمــد ع ــ  البــ   األ ا ــحملات وا ــتحدايف  ــدا ى ومجــا ى 

حا والبحمل ـــا و حملا ـــا املناعبـــا(  جـــز  وا  اـــو  التـــدعااا التاااب ـــا ل ب ـــداال  نظحملمحملـــا )ي  ـــااا منهـــا الؤـــ
النامحملــــات واختــــاا  ــــدا ى ي  ــــال البحملا ــــاا مــــن أجــــت  احملــــب التاــــاابة ال ــــام ا ل امحملــــ  )كمــــا ؤــــو اجــــال 

 لط املؤ باا الؤتىة واملتو  اب واملشأةب وال بابب واأل خاص الهج ا (ال عحملما
عتبــاابب  كــن الاــول اال االــا عــدم الحملاــ  الــ    ــوب ااقتؤــا  الجــامل  وأبخــد كــت  ــ   ي اا - ٧٢

االحملــا واجاجـــا اب ا ـــاا حملاحملاا اأا حملــا أكةـــش تـــوا ل امحملــ  وأكةـــش ا ـــتداما  ت  بــاال التزامـــاا أقـــو  ي 
 ــال البحملا ــاا ع ــ  الؤــجحملد ن الــويفو والــدو ال ووظــشا اب أوــد مــن حــى املمكــن التــ خش ي  ن حملــد خ ــا 

__________ 
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ا املبتداماب عمن املهم أال  بن النظام التااابه  ن حملدؤاب ا من احمل  النمو ااقتؤا ه عحبحب التنمحمل
  ت أ ها من احمل  النمو ال امت ل امحمل  واملبتدامال

  
 االستنتاج - خامسا 

أاــــش ااض ــــا  الــــده يفــــال أمــــدا ي التاــــاابة الجاملحملــــا ي أعاــــاب األ مــــا مااابوــــًا للنــــا   ا  ــــ   - ٧٣
ب ااـىا مبا ـشا ي قـدابة الب ـداال ي  حملـ  أ ـا  الجـاس ٢٠16و  ٢٠1٥الده ا ـتمش اـىت عـام  ا  ا ب 

ع    احملب أؤدال التنمحملا املبتداماب وجا  مؤحول   واحت متزا دة    ال ااى    ة ااو تا  التاـاابه 
 ـتاا ا ااتمـال    ة ومـا  جـدا ا ٢٠1٧واهلاـشة والجوملـا  شمتهـاال و ـحملكوال أ ا  التاـاابة الجاملحملـا ي عـام 

عدم الحملا  ي البحملا اا ولتن حملد البحملا اا التاااب ا املت  جا اب الداختب ع ـ  وجـد اةؤـوصال وا  ـد 
من أال  جاجل اعتم  الدو  ؤدا ال واحت الش حملبحملا ا ا   جـاي التاـاابة الدولحملـاال ومـن  ـ ال النهـو  وـدول 

جاملحملـا والتاـدم ا ـش    ـ ال األ جـا  ا أا حملـا ل م اومـاا ي أعمال جولا الدواا ا أا حملا ملنظمـا التاـاابة ال
املؤ ش الو اابه اجا ه ع ش ل منظما أال  ةت  عجا   تد اجاجا الحملها  ـوب  احملـب قـداب أكـ  مـن الحملاـ  

 ي البحملا اا و جز ز قدابة النظام التااابه املتجد  األيفشال ع   املبامها ي وتا   التنمحملا املبتداماال
نبتــــ  ومــــ  البحملا ــــاا التاااب ــــا   ش اــــا  جــــت التاــــاابة  بــــهم ي  احملــــب النمــــو ااقتؤــــا ه و  - ٧٤

  ش اا  ام ا ل امحمل  ومبتداما ع   اد  وا ال و نبت  أال  كـوال ال ـواحت ااجتماعحملـا والبحمل حملـا مومـو  
ال ـت  حملا اا  تبم مبز د من ال ا   الك   و تناول أأاع ا وتا  واا تهال  ع   البوا ب من قبحملـت  

الاحملما ا ق حملمحملا والجاملحملاال وي  حملا  عم حملا وم  البحملا ااب  ح أال  تناول ا ـاا حملاحملاا  جز ـز التاـاابة 
 ومـــو  ال ـــواحت ااجتماعحملـــا ااقتؤـــا  ا وا أا حملـــا مةـــت اجـــد مـــن ال اـــشب و ـــوعى عـــشص عمـــتب واألمـــن 

ت  ـ  ب أال  كـوال التنمحملـا املبـتداماب التدا  ب واملباواة    اجلنب ب واا تداما البحمل حملاال و نبت ب قبـت كـ
 ال   ة ها  احملب أؤدال التنمحملا املبتداماب  واب  شكحملز اا اا حملاحملاا التاااب اال

 


