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 والسبعون الثالثة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من( أ) 18 البند

 الكلي االقتصاد بسياسات المتعلقة المسائل
   
 والتنمية الدولية التجارة  

  
 العام األمين تقرير  

  

 موجز 
 حيث العاملية، التجارة يف 2017بدأ عام  الذي االنتعاش مثار ظهور استمرار 2018 عام شهد 

يف األحوال  يؤدي هـذا أن ويف حني. أخرى مرة العـاملي اإلمجـاي احمللي يف النـاج  النمو التجـارة منو جتـاو 
 منو آفاق ومعها جتعرض للتهديد األطراف املتعدد التجاري النظام ســةمة فإن متفائلة، جوقعات إىل العادية
والســـب   التجارية، اإلحصــــا ات أحدث التقرير هذا ويعرض. الشــــاملة التنمية خطة وحتقيق العاملية التجارة

 للتجارة يتيح من أن والقادر على الصـــــــــــــمود جنشـــــــــــــيط  واملعاد األطراف املتعدد التجاري النظام اليت متكن
 .املستدامة التنمية وأهداف 2030 عام خطة لتحقيق متكينية كأداة  بدورها االضطةع
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 التجارة في السائدة االتجاهات - أوال 
 فقــد. املطــاف هنــايــة يف العــامليــة التجــارة انتعشــــــــــــــــت الرتاجع، من عــامني وبعــد ،2017 عــام يف - 1

. دوالر جريليون 23 يقارب لتصــــــ  قيمتها إىل ما الســــــابق، بالعام باملقارنة املائة يف 9 بنســــــبة منوا شــــــهدت
 بنحو 2014 عــام يف حققتهــا اليت الــذروة من أقــ  الــدوليــة التجــارة ظلــت الزيــادة، هــذ  من الرغم وعلى
 أن إىل واالجتماعية االقتصــــادية الشــــؤون وإدارة العاملية التجارة منظمة جنبؤات وجشــــر. دوالر جريليون 1.2

 .العاملي الناج  مبا يتفق مع 2018 عام يف املائة يف 4.5 بنحو جنمو أن يُتوقع التجارة
 التجارة ديناميات على طرأ قد جغيرا   هناك أن إىل اإلشـــــــــــــــارة جتدر االنتعاش، وبغض النظر عن - 2

 العشـــرين القرن من التســـعينات حقبة ســـنوات معظم ميزت اليت الدولية التجارة يف املطردة فالزيادة. الدولية
 القوي التعايف وبعد. عامة وهشــــاشــــة   جقلبا   أكثر منط   حملها ح  والعشــــرين، احلادي القرن من األول والعقد

 يف املائة يف 12 بنســـــــــــــــبة اخنفضـــــــــــــــت مث متباطئا منوا التجارة شـــــــــــــــهدت ،2008 عام يف املالية األ مة من
 الدولية التجارة قيمة جســــــــج  ومل. 2016 عام يف املائة يف 3 بنســــــــبة أخرى مرة جراجعت مث ،2015 عام

 . الثمانينات أوائ  منذ متتالني عامني مدى على اخنفاضا
 الســــــــابق االجتا  مع ليس متعارضــــــــا املاضــــــــية اخلمس الســــــــنوات خةل الدولية التجارة أدا  وظ  - 3

 النمو معدل على الدولية التجارة منو معدلُ  جفوق وبينما. العامة االقتصــــادية البيئة مع أيضــــا ب  فحســــ ،
يف  ارجفاعا   2016 و 2015 عاما شــــــهد فقد املاضــــــية، الثةثة العقود ســــــنوات معظم خةل االقتصــــــادي

 واحد   الديناميات هذ  ويسـج  .(1)الدولية التجارة قيمة اخنفاضـا  يف نفسـ  الوقت ويف العاملي احمللي الناج 
 العاملي الناج  إىل التجارة قيمة وهو نســـــــــــــــبة -العوملة  اجتاهات لقياس اســـــــــــــــت داما املؤشـــــــــــــــرات أكثر من
 مث 2014 و 2011 عامي بني املائة يف 62 حنو عند املؤشـــــــــــــر هذا جوقف وقد(. األول الشـــــــــــــك  أنظر)

 جفكـ  بفرتة كثر من األحيــان  يف إليهــا يشــــــــــــــــار عــامــان ومهــا - 2016 و 2015 عــامي خةل اخنفض
 . ذروج  دون يظ  أن  إال 2017 عام يف املؤشر وارجفع. العوملة

 
  

__________ 

 منذ الدولية التجارة جراجع أن إال ،2001 عام منذ االقتصـــادي التوســـع فرتة خةل التجارة قيمة يف اخنفاض أي ُيســـج  مل (1) 
 (.املائة يف 1 حىت يبلغ مل) هامشيا كان  احلني ذل 
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 األول الشك 
 2018-2000: الدولية التجارة ونمو االقتصادي النمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 إحصـــــا ات بيانات قاعدة بيانات إىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( أمانة جســـــتند حســـــابات :املصدر 

 . األونكتاد
 .جوقعات هي 2018 عام بيانات :مةحظة 
  
يف  2016 و 2015 عامي يف امللحوظ واخلدمات الســـــــــــــلع جتارة يف الرتاجع حجم ينعكس وال - 4

 فهو يتبدى األســــاســــية، الســــلع وأســــعار االســــتثمارات اخنفاض األمثلة عليها ومن وحدها، الدورية العوام 
 رتكيزال  يادة يف االقتصــــادات من العديد شــــرع وقد. الدوي التكام  الذي طرأ على عملية يف التغر أيضــــا
. البلدان امل تلفة يف الرأسي الت صص عملية يف املستمر للرتاجع نتيجة التنمية، لتحقيق حملي مسار على

 الوســـيطة الواردات بنســـبة جُقاس) املســـتوردة املدخةت على التحويلية الصـــناعة قطاع اعتماد فإن وبالفع ،
 .(2)املاضي العقد خةل البلدان من العديد يف اخنفض ،(املصنعة السلع من إىل الصادرات

. اجلغرايف واالنتشـــــــــــــار النطاق باجســـــــــــــاع 2016 و 2015 عامي يف التجارة جراجع اجســـــــــــــم وقد - 5
 بالبلدان حلق مما أكرب ضـــــــــــرر هبا حلق احلاالت معظم يف -التجارة  كثرا  باهنيار  النامية البلدان وجضـــــــــــررت

 . النمو )أنظر الشك  الثاين( املتقدمة
  

__________ 

 عام يف املائة يف 50 حواي من الصادرات مقاب  يف الوسيطة املدخةت نسبة اخنفضت املثال، سبي  على الصني، حالة يف (2) 
 (.األساسية السلع بيانات األمم املتحدة لتجارة قاعدة) 2017 عام يف املائة يف 30 حواي إىل 2007
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 الثاين  الشك 
 الصادرات  في واالنتعاش التراجع

 )كنسبة مئوية(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .األونكتاد بيانات إحصا ات قاعدة بيانات من إىل استنادا األونكتاد أمانة :املصدر 
 .2014 لعام األساس خط إىل النمو معدالت جشر :مةحظة 
  
 يف البضـــــــــــــــــائع صـــــــــــــــــادرات قيمـــة فـــإن ،2017 عـــام يف ومع أن التجـــارة عـــادت إىل االنتعـــاش - 6

 آســــــــــــــيا شــــــــــــــرق ومتث  البلدان. أغل  يف 2014 عام القيمة اليت بلغتها من بكثر أق  بقيت 2017 عام
 ،2014 عام اليت شـــــــــــــهدها للمعدالت مماثلة معدالت إىل الصـــــــــــــادرات فيها عادت اليت الوحيدة املنطقة
القدرة  وهذ . 2016 و 2015 عامي األكثر حمدودية يف االخنفاضـــــــــــــــات إىل كبر  حد إىل ذل  ويرجع

 جنوعا  وقدرة أكثر آســيا شــرق يف التحويلية الصــناعات مصــدري ألن للدهشــة، مثرة ليســت على الصــمود
 الظروف مواجهة يف أفضـــــــــ  بشـــــــــك  الصـــــــــمود هلم أجاح مما الدولية، األســـــــــواق يف عموما املنافســـــــــة على

 معظم فقد شــــهدت اإلقليمية، املتوســــطات أما بالنســــبة ملؤشــــرات أخرى غر ورا . املواجية غر االقتصــــادية
 االحتاد حقق الرئيســــــــــية، االقتصــــــــــادات بني ومن. خمتلفة بنســــــــــ  ولكن 2017 عام يف انتعاشــــــــــا البلدان
 وحققت املائة، يف 8 نســـــــبة صـــــــنيال وحققت املائة، يف 9 بنحو البضـــــــائع صـــــــادرات يف انتعاشـــــــا األورويب
 جيدا أدا  حققت فقد الناشئة، اآلسيوية االقتصادات أما. املائة يف 6.5 نسبة املتحدة األمريكية الواليات

 بنســـــــــــــــبة اهلند ويف املائة، يف 16 بنحو منوا كوريا  مجهورية يف الصـــــــــــــــادرات شـــــــــــــــهدت حيث عام، بوج 
 ذل  ويرجع أفريقيا، يف املتحققة االنتعاشـــــــــــات حجم يف نطاقا أوســـــــــــع اختةفات وُجةحظ. املائة يف 13

 جنوب حققت الرئيســــــية، األفريقية االقتصــــــادات بني ومن. التصــــــديرية اهلياك  جنوع اخنفاض إىل أســــــاســــــا
 حنو أثيوبيا وحققت املائة، يف 15.5 حنو نيجريا وحققت املائة، يف 18.5 بنحو الصادرات يف منوا أفريقيا
على  وكينيا يف مصـــــــر الصـــــــادرات اقتصـــــــر منو أخرى، ناحية ومن الصـــــــادرات. منو معدل يف املائة يف 8.5

 شـهدت فقد. الةجينية أمريكا بلدان معظم يف أيضـا بقوة الصـادرات وانتعشـت. فقط املائة يف 1نسـبت   ما
 9.5بنســبة  واملكســي  املائة، يف 12.5 بنســبة وشــيلي ،املائة يف 17.5 بنســبة الصــادرات يف منوا الربا ي 
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 أمريكا بلدان شـــــهدج  الذي النطاق الواســـــع االنتعاش من الوحيد االســـــتثنا  هي األرجنتني وكانت. املائة يف
 بني االنتعاش معدالت يف التجانس عدم ويرب . املائة يف 1 بلغت منو نسبة الصادرات شهدت حيث الةجينية،

 التنمية أهداف من 11-17 الغاية لتحقيق الة مة واملتنوعة امل تلفة الســــياســــاجية النُه  اجباع إىل احلاجة الدول
  .السياق هذا يف حتققت اليت املكاس  كما يرب  هشاشة  املستدامة،

 ويف. اجلنوب بلدان بني فيما التجارة ديناميات يف جغرا أيضـــا املاضـــية القليلة الســـنوات وشـــهدت - 7
 أن ويف حني. العاملية التجارة من املائة يف 27 حواي النامية البلدان بني التجارة نســبة بلغت ،2017 عام

 القرن من األول العقد شـــــــهد  الذي التجاري التوســـــــع من كبرا  جز ا غذَّت قد اجلنوب بلدان بني التجارة
 الســنوات خةل العاملية التجارة لنمو كمحرك  دورها جقلص فقد ،(الثالث أنظر الشــك ) والعشــرين احلادي
 وإذا. بالصـــــني يرجبط اجلنوب بلدان فيما بني التجارة نصـــــف حنو أن إىل اإلشـــــارة وجتدر. املاضـــــية اخلمس
 جشـــــــك  اجلنوب بلدان فيما بني التجارة فإن النامية األخرى، والبلدان الصـــــــني بني التجارة حجم اســـــــتبعد

 جأثرا  بالرتاجع أكثر اجلنوب بلدان فيما بني التجارة كانت  وقد. العاملية التجارة حجم من املائة يف 13 حنو
 يكون أن وميكن .2017 عام شـــــــــــــــهد  الذي باالنتعاش وكذل  2016 و 2015 عامي يف التجارة يف

 . املستدامة التنمية أهداف حتقيق أج  من التجارة جس ر على البلدان قدرة يف مهمة آثار لذل 
 

  الثالث الشك 
  (العالمية التجارة من مئوية كنسبة) الجنوب بلدان فيما بين التجارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .األساسية السلع لتجارة بيانات األمم املتحدة قاعدة بيانات إىل استنادا األونكتاد أمانة :املصدر 
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  النامية البلدان لمعظم بالنسبة أهمية بالغة األساسية السلع في للتجارة -ألف  
 اعتماد ومع. وكذل  يف جعافيها الدولية التجارة اهنيار يف كبرا  دورا األساسية السلع أسعار أدت - 8

  أق بني املائة يف 80 حنو إىل هذ  النســـــبة وصـــــول ومع األســـــاســـــية، الســـــلع على النامية البلدان ثلثي حنو
. البلدان من العديد يف التصدير عائدات على كبرا  جأثرا جؤثر األساسية السلع أسعار جزال ال منوا، البلدان
 التنمية جمال يف احتياجاهتا جلبية النامية على الدول قدرة على املطاف هناية يف األســـــــــــــــعار حركات وجؤثر

 الســــلع أســــعار  ادت وبينما الصــــدد، هذا ويف. املســــتدامة التنمية أهداف وحتقيق واالقتصــــادية االجتماعية
(. الرابع أنظر الشــك ) 2017 عام يف جنوعا أكثر اجتاهاهتا كانت  فقد ،2016 عام يف مجيعها األســاســية

مؤمتر األمم املتحدة  مبؤشـــر قياســـها عند يتضـــح كما  جرجفع، األســـاســـية للســـلع اإلمجالية األســـعار فتئت وما
 يف املائة يف 8.5 بنحو ارجفع الذي احلرة الســوق يف األســاســية الســلع ألســعار للتجارة والتنمية )األونكتاد(

 ارجفع بنســـــــــــبة) الوقود ببند أســــــــــــاســــــــــــا مدفوعة كانت  املرك  املؤشــــــــــــر هذا يف الزيادة أن إال. 2017 عام
يف  ختفيضـــــــــات بســـــــــب  عامني منذ ل  مســـــــــتوى أعلى إىل وصـــــــــ  الذي( 2017 عام يف املائة يف 13.5

 األعضـــا  يف منظمة البلدان املصـــدرة للنفط )أوب (، الرئيســـية املنتجة الدول عليها اجفقت اليت اإلمدادات
 عام يف املائة يف 7 بنسبة) والفلزات واخلامات املعادن أسعار مؤشر أيضا وارجفع. يف املنظمة األعضا  وغر

 جل  ســــــيما ال األســــــاســــــية، الفلزات لبعض احملدود العرض إ ا  والشــــــواغ  القوي الطل  بفع  ،(2017
 واملواد األغذية أســـــعار يف العامة الزيادات فإن أخرى، ناحية ومن. الكهربائية املركبات بنا  يف املســـــت دمة

شــــــــــــــهد  عام وهو ،2017 عام يف ذل  بعد اجتاهها عكســــــــــــــت 2016 عام يف بدأت اليت الزراعية اخلام
 بنحو األغذية أســعار مؤشــر اخنفض ،2017 عام وخةل. الزراعي اإلنتاج مســتوى يكاد يكون قياســيا  يف

 األولية اإلحصـــــــــا ات وجشـــــــــر. املائة يف 6 بنحو الزراعية اخلام املواد أســـــــــعار مؤشـــــــــر واخنفض املائة، يف 7
 وجود مع ،2017 عام شـــهدها اليت االجتاهات مســـار عكس إىل 2018 عام من األوىل الثةثة لألشـــهر

 فإن ذل ، ومع. الزراعية الغذائية املواد أســـــعار يف جصـــــاعدي واجتا  والفلزات الوقود أســـــعار يف جنا ي اجتا 
 الفلزات أســـــــــــــعار يف انتعاش حدوث إمكانية إىل جشـــــــــــــر( الشـــــــــــــك  الرابع يف جظهر ال) التوقعات أحدث
 ومن. األســـــــعار يف االنتعاش هذا ســـــــيســـــــتمر مدى أي إىل حتديد الصـــــــع  من املرحلة، هذ  ويف. والوقود
 يؤثر وميكن أن املثال، على ســــــــــبي  احلبوب، أســــــــــواق على احلاي املتعلق بالتجارة اخلطاب يؤثر أن املتوقع
 هي لألغذية الصـــــــافية املســـــــتوردة البلدان معظم أن إىل وبالنظر. الغذائي واإلنتاج الغذائية اإلمدادات على
 أســـــــواق ضـــــــربت اليت الســـــــياســـــــياجية بالصـــــــدمات أكرب بدرجة جتأثر أن املتوقع فإن من النامية، البلدان من

 .الدولية احلبوب
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 .األونكتاد بيانات إحصا ات قاعدة بيانات من إىل األونكتاد استنادا أمانة :ملصدرا 
  

  

60

70

80

90

100

110

120

130

140
ثاين

ن ال
كانو

/
اير 

ين
20

15
ذار

آ
/

س 
مار

20
15

/أيار
يو 

ما
20

15
/متو 

لي  
يو

20
15

لول
أي

/
مرب 

سبت
20

15
ثاين

ن ال
شري

ج
/

مرب 
نوف

20
15

ثاين
ن ال

كانو
/

اير 
ين

20
16

ذار
آ

/
س 

مار
20

16
/أيار

يو 
ما

20
16

/متو 
لي  

يو
20

16
لول

أي
/

مرب 
سبت

20
16

ثاين
ن ال

شري
ج

/
مرب 

نوف
20

16
ثاين

ن ال
كانو

/
اير 

ين
20

17
ذار

آ
/

س 
مار

20
17

/أيار
يو 

ما
20

17
/متو 

لي  
يو

20
17

لول
أي

/
مرب 

سبت
20

17
ثاين

ن ال
شري

ج
/

مرب 
نوف

20
17

ثاين
ن ال

كانو
/

اير 
ين

20
18

ذار
آ

/
س 

مار
20

18

وق احلرة مؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسية يف الس
مجيع أنواع املنتجات الغذائية
املواد اخلام الزراعية
املعادن والفلزات واخلامات
الوقود



 A/73/208 

 

8/27 18-12039 

 

  النامية البلدان المتاحة أمام الفرص مجال: الخدمات في التجارة -باء  
 

 اخلامس الشك 
 (100=2005) 2017-200٥ ،والسلع الخدمات صادرات

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 .األونكتاد بيانات إحصا ات قاعدة بيانات من إىل األونكتاد استنادا أمانة :املصدر 
  
 النـــاميـــة فـــإن البلـــدان اخلـــدمـــات، يف التجـــارة هتيمن على جزال النمو ال املتقـــدمـــة البلـــدان مع أن - 9

 مبعدل اخلدمات صادرات منوا  يف املاضي العقد شهد اخلامس، الشك  يبني وكما. بالرك  جواص  اللحاق
. النامية أكرب من  يف البلدان املتقدمة النمو البلدان كان منو اخلدمات يف  كما  الســــــــلع، صــــــــادرات من أكرب

 من وهو ما يظهر صــــــــــادرات الســــــــــلع، من قدرة على الصــــــــــمود أكثر أيضــــــــــا اخلدمات صــــــــــادرات وكانت
 أو عند 2009 عام يف العاملية واملالية االقتصادية األ مة سوا  يف اخلدمات، صادرات يف الكبر االخنفاض

 .(3)2015 عام يف لتجارةا جراجع
 يف املائة يف 23 من لل دمات العاملية الصــــــــــــــادرات يف النامية االقتصــــــــــــــادات حصــــــــــــــة وارجفعت - 10
 معدالت أســــــــرع آســــــــيا ســــــــجلت النامية، املناطق بني ومن. 2017 عام يف املائة يف 30 إىل 2005 عام

 هذا يف النمو معدالت أبطأ أفريقيا وســــجلت ،2017 و 2005 عامي بني اخلدمات صــــادرات يف النمو
 2005 عامي بني النامية، البلدان يف التصـدير مناذج يف والسـفر النق  على الرتكيز من الرغم وعلى. اجملال

 املالية؛ واخلدمات واملعلومات؛ احلاســــــــوب وخدمات والةســــــــلكية الســــــــلكية االجصــــــــاالت فإن ،2017 و
نفت األخرى، األعمال وخدمات  االقتصـــــادات يف اخلدمات صـــــادرات بني منوا الفئات أســـــرع ضـــــمن صـــــُ

 املائة يف 9 يف املائة و 11 يف املائة و 12 بلغت سنوية منو معدالت القطاعات هذ  وقد شهدت. النامية
 بالصــــــادرات باملقارنة من فضــــــة جدا   جزال ال منوا البلدان أق  يف اخلدمات صــــــادرات أن ومع. التواي على

__________ 

من أسالي   4و  3 األسلوبان) فئات معينة كثرا  ما جستبعد  اليت القومية، احلسابات إحصا ات إىل االجتاهات هذ  جستند (3) 
 ضـــــــمن اخلدمات وأنشـــــــطة الســـــــلع صـــــــادرات يف املدرجة لل دمات املضـــــــافة والقيمة ،(التوريد لدى منظمة التجارة الدولية

 .التجارة يف اخلدمات مسامهة أمهية من جقل  التحويلية. ولذا فإن هذ  االجتاهات  الصناعات شركات

100

140

180

220

260

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Developed economies Goods Developed economies Services

Developing economies Goods Developing economies Services

النمو املتقدمة االقتصادات سلع النمو املتقدمة االقتصادات خدمات   

النامية البلدان سلع النامية البلدان خدمات   



A/73/208 
 

 

18-12039 9/27 

 

 متثـــ  حيـــث ســـــــــــــــريعـــة،  يـــادة حتقق فهي ،2017 عـــام يف املـــائـــة يف 0.7 بنحو العـــامليـــة من اخلـــدمـــات،
يف  اخلدمات من للصـــــــادرات يرب  الدور املمكن وهذا. منوا البلدان أق  صـــــــادرات جمموع من املائة يف 19

 .املستدامة التنمية أهداف من 11-17 الغاية حتقيق
 الدولية، األسـواق إىل الوصـول إمكانية إجاحة طريق يف التنمية عن اخلدمات مسـامهة جعزيز وميكن - 11
 ويدعم. احمللية اخلدمات لدعم الة مة الصـــــلة ذات والعوام  املدخةت وجوفر املنافســـــة من املزيد هتيئ اليت

 غر اخلدمات شــــركات باملقارنة بإنتاجية املصــــدرة لل دمات اخلدمات شــــركات إنتاجية ارجفاعُ  هذ  الفكرة
 يف التجارة على املفروضـــــــــــة القيود جســـــــــــتمر أمهية ذل ، ومع .(4)الدخ  املن فضـــــــــــة البلدان يف املصـــــــــــدرة
 على البلدان بعض جعكف حني ويف. والنق  املهنية اخلدمات قطاعي يف ســــــيما وال صــــــلة، ذات اخلدمات

 جزال ال من أســـــــــــالي  التوريد لدى منظمة التجارة الدولية، 3 األســـــــــــلوب يف ســـــــــــيما وال القيود، من احلد
 العم ، سوق واختبارات احلصص، مث  مشددة، قيود من جعاين لألفراد املؤقت التنق  خدمات يف التجارة
 باملؤهةت االعرتاف وعدم العم ، وجصــــــــــاريح التأشــــــــــرات إلصــــــــــدار التقييدية والقواعد ،(5)البقا  وفرتات

 من أبطــــأ حنو على وهي جن فض مرجفعــــة اخلــــدمــــات يف التجــــارة جكــــاليف أن إىل وبــــالنظر. والرتاخيص
 .التجارية السياسة يف حامسا عنصرا يكون أن ينبغي القيود هلذ  التصدي فإن السلع، يف التجارة جكاليف

أو يف  الســـــــــــــــلع ســـــــــــــــوا  يف الدولية، التجارة اإللكرتونية التجارة قنوات متزايد جيســـــــــــــــر حنو وعلى - 12
 انتشــــــــــار فإن ت التجارية،املؤســــــــــســــــــــا بني باملعامةت جتعلق اإللكرتونية التجارة معظم أن ومع. اخلدمات
 التجارية املعامةت أمهية  يادة إىل أدى املســـــــــــــــتهلكني بني واالجصـــــــــــــــاالت املعلومات جكنولوجيا جقنيات

 التجارة جمموع قيمة األونكتاد وجقدر. واملســـــــــــــــتهلكني التجارية املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات بني جتري االلكرتونية اليت
هذ   معظم ويبقى .(6)دوالر جريليونات 3 بنحوواملســـــــــــــــتهلكني  التجارية املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات بني اإللكرتونية
 التجارية املؤســــــــســــــــات بني اإللكرتونية التجارة جزال وال. كبر  حد احمللي إىل االقتصــــــــاد ضــــــــمن املعامةت

 بني اإللكرتونية التجارة قيمة أن إىل األونكتاد جقديرات وجشـــر. نســـبيا من فضـــة احلدود عرب واملســـتهلكني
 من املائة يف 7 يعادل ما وهو ،2015 عام يف دوالر بليون 189 بلغت واملستهلكني التجارية املؤسسات

 واالحتاد املتحدة والواليات الصــني وجتبوأ. واملســتهلكني التجارية املؤســســات بني اإللكرتونية التجارة جمموع
 احلدود، عرب واملســــــتهلكني التجارية املؤســــــســــــات بني اإللكرتونية التجارة جمال يف القيادة موضــــــع األورويب
 بني اإللكرتونيـــة التجـــارة حتقق أن املتوقع ومن. دوالر بليون 40 حنو على منهـــا كـــ   يســـــــــــــــتحوذ حيـــث

 يف األساسي السب  ويرجع املقبلة، السنوات خةل كبرا  منوا احلدود عرب واملستهلكني التجارية املؤسسات
 آثار النمو هلذا يكون أن املرجح ومن. واالجصـــــــــاالت املعلومات جكنولوجيا جقنيات انتشـــــــــار  يادة إىل هذا

 اليت األســـاســـية اهلياك  جطوير احلصـــر ال املثال ســـبي  على ذل  يف مبا التنمية، وخطة التجارة على عديدة
 .واملستهلكني التجارية املؤسسات بني التجارية املعامةت ختدم

__________ 

 (.2017)نيويورك وجنيف،  التنميةاخلدمات والتحول اهليكلي من أج  األونكتاد،  (4) 

حتوي  التجارة إىل حمرك للنمو بالنسبة للجميع: التدلي  على  العاملية، التجارة ومنظمة الدوي، والبن  الدوي، النقد صندوق (5) 
 .(2017التجارة وسياسات جيسر التكيف )

وجنيف، رقم املبيع  نيويورك املتحدة، مطبوعات األمم). والتنمية والتجارة الرقمنة: 2017 لعام املعلومات اقتصــــــــــــــــاد جقرير (6) 
E.17.II.D.8.) 
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 نموا البلدان أقل في الصادرات تحدي: المنال البعيد الهدف - جيم 
. 11-17 الغاية بلوغ عن كمجموعة،  منوا، البلدان أق  مزيدا  من ابتعاد 2017 عام شـــــــــــــــهد - 13

نتيجة  كبر  حد إىل وذل  العاملية، الصـــــــــــــــادرات من حصـــــــــــــــة هذ  البلدان جراجعت ،2014 عام فمنذ
 0.93 ث  ما نســـبت منوا  مت البلدان أصـــبحت أق  ،2017 عام ويف. الطبيعية املوارد صـــادرات يف الخنفاض

  يادة جي  ،11-17 الغاية كمجموعة،  منوا، البلدان أق  حتقق ولكي. العاملية الصـــــــــــــــادرات من املائة يف
 لتعزيز السـياسـات متسـق هن  اجباع وجي (. السـادس أنظر الشـك ) سـنويا املائة يف 33 بنحو احلصـة هذ 

 .مستدام يف الصادرات منو وحتقيق اهليكلي التحوي 
 

  السادس الشك 
 العالمية السلع صادرات قيم في نموا البلدان أقل حصة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 األونكتاد إحصا ات بيانات قاعدة :املصدر 
  

 عــدم من كبر  قــدر مثــة، أمهيتــ ، كمجموعــة،  منوا البلــدان أقــ  يواجــ  الــذي لتحــديل أن حني يف - 14
 الغاية بالفع  حققت، وآســـــــــــــــيا أفريقيا يف الواقعة منوا البلدان أق  من ســـــــــــــــبعة فهناك. بينها فيما التجانس

 يف احلــاي النمو إىل اســـــــــــــــتنــادا 2020 عــام قبــ  حتققهــا أن يتوقع أن ميكن أو 2017 عــام يف 17-11
 املطلوبة املســـــــــــــــتويات دون ظلت ولكنها كبرا  منوا حققت قد آخر بلدا 11 وكانت. لديها الصـــــــــــــــادرات

 بلدان 6 هناك، املتبقية البلدان بني ومن. 2020 عام حبلول العاملية الصـــــــــادرات من حصـــــــــتها ملضـــــــــاعفة
 ا  منو  شــــهدت بلدا 20 أن حني يف، العاملية الصــــادرات من 2011 عام بلغتها اليت حصــــتها على حافظت

 .(7)ا  كبر   يا  سلب

__________ 

 الدميقراطية، الكونغو ومجهورية ليشـــــــــــــــيت، - جيمور) منوا البلدان أق  من عن ثةثة التقرير البيانات هذا كتابة  وقت مل جتوفر (7) 
 (.السودان وجنوب
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 وقد. الطبيعية املوارد على اعتمادها يف منوا البلدان أق  صــــــــادرات على اهلامة القيود أحد ويتمث  - 15
 بســـــــب  األخرة الســـــــنوات خةل املصـــــــدرين جلميع بالنســـــــبة الســـــــلع هذ  من الصـــــــادرات قيمة جراجعت
 الســـلع على املعتمدة منوا البلدان أق  من الصـــادرات وكانت. األســـعار واخنفاض اخلارجي الطل  انكماش
 ارجفعت وقد. (السابع الشك  أنظر) التطور هلذا نتيجة خاص بشك  شديدا ضررا جضررت قد األساسية

 كانت  فقد واملةبس املنســـــوجات أما. متواضـــــعا ارجفاعا هامن منوا البلدان أق  ونصـــــي  الزراعية الصـــــادرات
 قيمــة جرفع مل منوا البلــدان أقــ فــ: 11-17 الغــايــة حتقيق حنو احملر  للتقــدم احملركــة الرئيســـــــــــــــيــة العوامــ  من

 مسار يف متضي وهي، العاملية الصادرات يف حصتها أيضا ولكن، فحس  واملةبس املنسوجات صادراهتا
 . 2020 عام حبلول حصتها ةملضاعف جيد

 
  السابع الشك 
 القطاع حسب ،السلع من الصادرات قيم في نموا البلدان أقل حصة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 األونكتاد :املصدر 
 املوارد: وهي ،منوا البلدان أق  لصــــــــادرات بالنســــــــبة ألمهيتها نظرا رئيســــــــية منتجات قطاعات أربعة اختيار جرى :مةحظة 

 للتجارة املوحد للتصـــنيف 3 التنقيح رمو ) الزراعية الســـلع باســـتثنا  األولية األســـاســـية الســـلع وجشـــم  ،الطبيعية
 واحليوانات الزراعية الســـــــــــلع وجشـــــــــــم  ،والزراعة واحليوانات ؛(971 و 667 و 68 و 3 و 28 و 27 الدولية

 ؛(4 و 29 و 26 و 24 و 22 و 21 و 1 و صـــــــــــــــفر الدولية للتجارة املوحد للتصـــــــــــــــنيف 3 التنقيح رمو )
 للتصـــــــنيف 3 التنقيح رمو ) واألحذية واملةبس واملنســـــــوجات اجللدية الســـــــلع وجشـــــــم  واملنســـــــوجات واملةبس

 .األخرى السلع مجيع وجشم  ،وغرها واملصنوعات ؛(85 و 84 و 83 و 65 و 61 الدولية للتجارة املوحد
  

 املصــــدرة منوا البلدان أق  جعرض من للحد أســــاســــيان أمران اإلنتاجية والقدرات اهليكلي والتحول - 16
 إىل الفعال الوصول أن بيد. والطل  باألسعار املتعلقة اخلارجية للصدمات األساسية السلع على املعتمدة
 التنمية أهداف من 12-17 الغاية وجدعو. البلدان هذ  صادرات  يادة أمام عائقا أيضا يشك  األسواق
 مفروضـة حصــص أو مجركية رســوم بدون األســواق إىل منوا   البلدان أق  مجيع منتجات وصــول إىل املســتدامة
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 قبي  من مســــــــائ  أن (9)،(8) حبوث يف األونكتاد أظهر، ذل  إىل وباإلضــــــــافة. املنشــــــــأ قواعد جبســــــــيط إىلو 
 الصادرات أمام حواجز متث  أن ميكن التجارة وجيسر واملوصولية اللوجستية واخلدمات اجلمركية غر التدابر

 2020 عام حىت منوا البلدان أق  صــــــــــادرات حصــــــــــة  يادة كفالة  أج  ومن. اجلمركية التعريفات من أكرب
 خةل من دعمها وينبغي، العامة الســـــــــياســـــــــة جماالت خمتلف بني فيما اجســـــــــاق وجود يلزم، ذل  بعد وما

 .(10)أساسية عامة منفعة األطراف املتعدد التجاري النظام جيع  الذي األمر، العاملية الشراكات جعزيز
 

 ةالتجاري االختالالت - دال 
 أعمال جدول ويف العامة املناقشـــــــة يف هاما   حيزا   التجارية االختةالت جشـــــــغ ، الراهن الوقت يف - 17

 القرن من األول العقد منتصـــف يف ذروهتا العاملية التجارية االختةالت بلغت أن وبعد. الســـياســـات وضـــع
 غرابة وال. (الثامن الشك  أنظر) العاملي الناج  من املائة يف 2 حواي عند استقرت فقد، والعشرين احلادي

 يف الفائض كان،  2017 عام ففي. العاملية االختةالت يف مسامهة األكثر هي الكبرة االقتصادات أن يف
 ناحية ومن. دوالر بليون 180 حنو الصـــــــــــــني ولدى دوالر بليون 300 حنو أملانيا لدى اجلاري احلســـــــــــــاب

. 2017 عام يف دوالر بليون 450 حنو كان  املتحدة للواليات اجلاري احلســـــــــــــــاب يف العجز فإن، أخرى
 يتوقف مما أكثر اإلمجاي احمللي الناج  إىل بالنســبة حجمها على ال أم مســتدامة االختةالت كون  ويتوقف

 االقتصــــــادات من العديد لدى اجلارية احلســــــابات حالة أصــــــبحت، الصــــــدد هذا ويف. املطلقة قيمتها على
 من الصــــني لدى اجلاري احلســــاب فائض اخنفض، خاصــــة وبصــــفة. اســــتدامة األكثر املســــتويات إىل أقرب
 . 2017 عام يف املائة يف 2 حواي إىل 2008 عام يف اإلمجاي احمللي ناجتها من املائة يف 8 من أكثر

 
  

__________ 

 (8) Allessandro Nicita and Julia Seiermann, G20 Policies and Export Performance of Least Developed Countries, 

Policy Issues in International Trade and Commodities, Study Series No. 75 (Geneva, UNCTAD, 2016). 

 (9) UNCTAD, “Trade facilitation and development: driving trade competitiveness, border agency effectiveness 

and strengthened governance”, Transport and Trade Facilitation Series No. 7 (2016). 

 (10) Mukhisa Kituyi, “How to ensure the continued participation of least developed countries in the multilateral 

trading system?”, UNCTAD, 3 February 2016. Available at http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx? 
OriginalVersionID=1196. 
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  الثامن الشك 
 العالمي الصعيد على التجارية ختالالتاال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 إحصا ات األونكتاد واإلحصا ات املالية لصندوق النقد الدوي. قاعدة بيانات حسابات أمانة األونكتاد استنادا إىل  :املصدر 
 .اثنني على مقسومة البلدان مجيع يف اجلارية احلسابات ألرصدة املطلقة القيم جمموع أهنا على حمسوبة العاملية االختةالت :مةحظة 
  

 األسواق إلى بالوصول المتعلقة التحديات - هاء 
 خةل من فضة مستويات عند مستقرة اجلمركية التعريفات ظلت، التجارية بالسياسة يتعلق فيما - 18

 ويف. االجتا  هذا يغر أن ميكن الرئيسية التجارية الدول بني اجلاري التوجر أن غر. املاضية القليلة السنوات
 حواي الدولية التجارة على املنطبقة بالرعاية األوىل للدولة اجلمركية التعريفات متوســــــــــــط كان،  2017 عام
 املائة يف 2 حواي التفضـــــــــــــــيلية( التجارة اجفاقات إىل )بالنظر فعليا املنطبق املعدل كان  بينما، املائة يف 3
 الراهن الوقت يف حامسا عامة اجلمركية احلماية جزال ال، املتوسطات يتجاو  وفيما. التاسع( الشك  نظرا)
 قطـاعـات يف أعلى التعريفـات جكون مـا وغـالبـا. األســـــــــــــــواق من حمـدود عـدد ويف فقط معينـة قطـاعـات يف

 بالنسبة كبرة  التعريفات جزال ال كما.  اجللدية واملنتجات ،واملنسوجات واملةبس ،الزراعة قبي  من حساسة
 يتعلق فيما خاصـــــــــــــــة، املائة( يف 5 حواي هو فعليا املطبق )املعدل اجلنوب بلدان بني فيما التجارة ملعظم

 أســـــــاســـــــا هي هذ  الكبرة التعريفات ومعدالت. الكربى الصـــــــحرا  جنوب وأفريقيا آســـــــيا جنوب بواردات
 .احلكومية امليزانيات لتموي  احلدودية الضرائ  على املناطق هذ  يف البلدان من العديد اعتماد بسب 
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  التاسع الشك 
 التجارية السياسات اتجاهات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 املتكاملة والبوابة لألونكتاد التجارية واملعلومات التحليةت نظام من مســــتقاة بيانات على بنا ، األونكتاد أمانة :املصدر 

 .العاملية التجارة ملنظمة التجارية للمعلومات
  

 من الرغم على ،أهنا غر، األســــــــواق إىل الوصــــــــول أمام العوائق أوضــــــــح اجلمركية التعريفات ومتث  - 19
 ومتزايدة كبرة  جمموعة ومثة. التجارة أمام عائق أهم األوقات من وقت أي يف جشك  ال جكاد ،احلاي املناخ
 ويتعني، األســـواق جل  جدير وهي، األســـواق إىل الوصـــول إمكانية عليها جعتمد اليت والشـــرو  األنظمة من

 الدول من املوجهة اإلشعارات عدد ظ  قدو . اجلمركية غر التدابر وهي، هلا االمتثال التجارية السلع على
 من أكثر عنـــد التعريفيـــة غر التـــدابر من خمتلفـــة أنواع بشـــــــــــــــــأن العـــامليـــة التجـــارة منظمـــة يف األعضـــــــــــــــــا 

 . 2012 عام منذ ثابت بشك  إشعار 2 500
 عايرمب متزايد بشــــك  الصــــادرات من العديد يفي أن يتعني، اجلمركية غر التدابر إىل وباإلضــــافة - 20

 سةس  رفوف إىل جص  كي  واألخةقية والبيئية االجتماعية املعاير الحرتام اخلاصة أو الطوعية االستدامة
 وجديرها جضـــــــعها ومعظمها، الطوعية االســـــــتدامة معاير من 400 من أكثر ينطبق، واليوم. الكربى املتاجر
 . حكومية غر فاعلة جهات

 بســـــــــــــــب  ذل  يكون ما وغالبا، الدولية التجارة حترف هامة آثار واملعاير التدابر ذ هب وللوفا  - 21
 وهذ . األســـاســـية للهياك  وقاعدة لإلنتاج ومرافق جقنية دراية جوفر على جعتمد قد اليتو ، االمتثال جكاليف

 صـــــــغار قدرة على خاص بشـــــــك  ؤثري مما، الصـــــــغرة واملشـــــــاريع النامية البلدان من الكثر إليها فتقري أمور
 .للبيئة واملراعية الطبيعة على القائمة لمنتجاتل املت صصة األسواق دخول على املنتجني

 

(األيسر احملور) التعريفية غر التدابر  

بالرعاية األوىل الدولة شر  مبقتضى اجلمركيةالتعريفات   

املطبقة اجلمركيةالتعريفات   

ركية
جلم

ت ا
ريفا

التع
ط 

وس
 مت

املية
 الع

جارة
ة الت

ظم
ىل من

مة إ
ملقد

ت ا
عارا

إلش
دد ا

 ع



A/73/208 
 

 

18-12039 15/27 

 

 2018 لعام الدولية التجارة آفاق - واو 
 2018يف عام  متينا  يســــتمر يف كون  ســــأن النمو االقتصــــادي العاملي  إىلجشــــر معظم التوقعات  - 22
أن حيـذو النمو يف التجـارة حـذو ، حيـث يتوقع أن يســـــــــــــــتمر  املنتظر من فـإن ولـذا. (11)يف املـائـة( 4 )حنو

الرتابط التارخيي بني التجارة والنمو االقتصــــــــــادي، رغم حدوث انفصــــــــــام بينهما مؤخرا. وإذا مل حتدث أي 
من قبي  االجتاهات السائدة يف النفقات االستهةكية  -صدمات اقتصادية عاملية كربى، فإن العوام  الدورية 

  من شأهنا أن جستمر يف اإلسهام يف النمو التجاري يف األج  القصر. -ألساسية ودورة السلع ا
، األخرة اآلونة يف التجارية بالســـــــياســـــــات احمليط اليقني عدم يف الســـــــريعة الزيادة فإن، ذل  ومع - 23

 التجارة على ســــــــــلبيا جأثرا جؤثر أن ميكن، األطراف املتعدد الصــــــــــعيد على وأ احمللي الصــــــــــعيد على ســــــــــوا 
 اقتصــادية بيئة التجارية لألعمال جتيح اليت القواعد من حمددة مبجموعة االلتزام أن إذ، الدوليني واالســتثمار

 .الدولية للتجارة ضروري أمر هو، هبا التنبؤ ميكن
  

 بالحماية يحظى أن ينبغي نظام - الدولية والتجارة األطراف المتعدد التعاون - ثانيا 
 الدول بعض بني فيما التجاري للتكام  األخرة اآلونة يف والشــــعي الســــياســــي الدعم جناقص أثر - 24
 جنقــــ   يــــادة ذلــــ  يف مبــــا، التجــــاري التكــــامــــ  وجزايــــد. األطراف املتعــــدد التجــــاري التعــــاون آفــــاق على

، املساواة عدم يف يتسب  أن  على األطراف بعض جان  من متزايدة بصفة إلي  يُنظر أمر هو، األش اص
 كبرا  مدى التجارية األحوال عن الرضـــــــــــــــا عدم بلغ وقد. االجتماعي والتفك  االجتماعية التوجرات ويف

 األمر، التجارة بشــــــــــــــأن األطراف املتعدد التعاون ربراتمبو  التجاري النظام وجودب حىت التشــــــــــــــكي  لدرجة
 الرتجيبات بشــأن التفاوض وإعادة انتكاســات وحدوث املســار جصــحيح عمليات من الكثر إىل أدى الذي

 األورويب االحتاد من بريطانيا خلروج اجلارية املفاوضـــــــــــــــات األمور هذ  ومشلت. واملقرتحة القائمة التجارية
يف شــــراكة التجارة واالســــتثمار  واالنتكاســــاتشــــراكة احمليط اهلاد ،  اجفاق وانســــحاب الواليات املتحدة من

اد األورويب واملفاوضات على اجفاق التجارة احلرة ألمريكا االحتبني الواليات املتحدة األمريكية و عرب األطلسي 
 الواليات املتحدة.و  مجهورية كوريا جفاق بنياالالشمالية واجفاقات ثنائية أخرى للتجارة احلرة من قبي  

 أوائ  يف ونفذهتا للتجارة املقيدة االنفرادية التدابر من ســـلســـلة عن املتحدة الواليات أعلنت وقد - 25
 يهدد الذي اخلطر حجم من  اد مما، عليها للرد انتقامية جدابر عن املتضــررة البلدان أعلنتو ، 2018 عام

 التدابر هذ  أن من متزايد قلق مثة، التقرير هذا إعداد وقت ويف. األطراف املتعدد التجاري التعاون آفاق
 . للجدل مثرة سياساجية سبابأل انفرادية جدابر فرض إىل جؤدي أن ميكن
 التعريفات متوســـط فإن، التوجرات هذ  جصـــعيد اســـتمرار حال يف أن  إىل األونكتاد حبوث شـــرجو  - 26

 حنو جبلغ اليت احلالية املســـــــتويات من لرجفع، أضـــــــعاف عشـــــــرة يزيد أن ميكن الدولية التجارة على اجلمركية
 ســـــــــلبية آثار الســـــــــياســـــــــات يف اليقني عدمل فإن، ذل  على وعةوة. املائة يف 30 من أكثر إىل املائة يف 3

 العاملي االستثمار جقرير ويشر. االستثمار جدفقات أصاب ما املثال سبي  على ومنها، بالفع  علي  جرجبت
 بنســـبة اخنفضـــت العاملي الصـــعيد على املباشـــر األجني االســـتثمار جدفقات أن إىل 2018 لعام لألونكتاد

 ســــلبا التأثر إىل نطاقها وجوســــيع التجارية التوجرات جصــــعيد يؤدي أن وميكن. 2017 عام يف املائة يف 23
__________ 

-https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic :املثــــــال ســـــــــــــــبيــــــ  على انظر، (11) 

outlook-april-2018. 
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 أحد ميث  الذي، املباشــر األجني االســتثمار من بالتاي حيد   مما، العاملية القيمة ســةســ  يف االســتثمار على
 .استقرارا وأكثرها النامية للبلدان التموي  مصادر أهم
 الشـــــاغ  يتمث و . التجارية التوجرات جصـــــاعد ضـــــد ضـــــمان أفضـــــ  هو األطراف املتعدد والتعاون - 27

 ل  يتوفر مل إذا، بســـــرعة مرجعيت  يفقد أن ميكن الدولية للتجارة القواعد على القائم النظام أن يف الرئيســـــي
 معظم مصلحة يف أمرا القوة على قائم جتاري نظام إىل التحول يكون ولن. الكربى االقتصادات من دعمال

 .الدخ  املن فضة البلدان سيما وال، البلدان
 إىل للتجــارة التقييــديــة االنتقــاميــة التــدابر من حمتملــة دوامــات يف الوقوع يؤدي أن املمكن ومن - 28

 األطراف املتعدد التجاري ماالنظ ســــــــةمة ويف األطراف املتعدد التعاون مربرات يف مباشــــــــر بشــــــــك  الطعن
 جســـــــــوية ليةآل النطاق والواســـــــــعة منهجيا   املعقدة القضـــــــــايا هذ  أخضـــــــــعت إذا وحىت. القواعد على القائم

 هذ  ليةفاآل. كبرا  حتديا يشـــــــك  أن شـــــــأن  من فيها الفصـــــــ  فإن، العاملية التجارة ملنظمة التابعة املنا عات
 أصــــــــ  من شــــــــاغرة مقاعد 3 جزال ال) االســــــــتئناف هيئة قضــــــــاة جعيني جتميد بســــــــب  ضــــــــغطل جعرضــــــــت

 هيئة ألن، وفعاليتها العاملية التجارة منظمة مصــــــــــــداقية على بقوة اآللية شــــــــــــل  يؤثر أن ميكنو . مقاعد( 7
 يف احنســـــار أي يلحق وســـــوف. وضـــــوابطها نظمةامل لقواعد الفعال لإلنفاذ الضـــــامن مبثابة هي االســـــتئناف
 جتارية لبيئة إياها معرضــــــــــا، النامية البلدان من بالعديد ضــــــــــررا األطراف املتعدد التجاري النظام مصــــــــــداقية
، اإلمنائية خططها يف قدما املضـــــــــــــــي من خةهلا من جتمكن ال قد متزايد بشـــــــــــــــك  اليقني عدم يســـــــــــــــودها

 هبا جقوم محائية جدابر أي ضـــــد بفعالية االنتقام على القدرة لديها يكون أن أو، شـــــواغلها عن اإلعراب أو
 . األكرب التجارية الدول
 أهنا هو احلالية التجارية لةحتكاكات املهمة الســـــــــــلبية اجلوان  أحد فإن، ذل  إىل وباإلضـــــــــــافة - 29
 التعاون إىل فيها احلاجة جشـــــــــــــــتد اليت املبادرات عن بعيدا بالفع  األطراف املتعددة واجلهود االنتبا  حتول

 االســـتدامة دعمو ، الشـــركات على املفروضـــة الضـــرائ  ومعاجلة، املاي التكام  إدارة مث ، األطراف املتعدد
 جضــــــــــافر تطل ج فهي، انفرادية بإجرا ات العاملية املشــــــــــاك  جصــــــــــحيح ميكن ال، املطاف هناية ويف. البيئية
 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق يف جقدم إحرا  إىل االهتمام إية  مع اجلهود

 
النتائج السررررياسرررراتية للمؤتمر الوااري الحادي عةررررر لمنظمة التجارة العالمية والمفاو ررررات  -ألف  

 منظمةالالةاملة المعلقة حاليا في 
 من كاف  قدر إحرا  بعدم متزايد حنو على األطراف املتعدد التجاري للنظام املركزي الدور تأثري - 30

 من الرغم وعلى. اإلمنــائيــة الــدوحــة جولــة إطــار يف األطراف املتعــددة التجــاريــة املفــاوضـــــــــــــــــات يف التقــدم
 /األول كانون  يف ُعقد الذي العاملية التجارة نظمةمل عشــــــــــــر احلادي الو اري املؤمتر قب  املكثفة املناقشــــــــــــات

 القرارات من جمموعة اخُتذت وقد. شـــــام  و اري إعةن دون املؤمتر ىانته فقد،  وخةل ،2017 ديســـــمرب
 .(12)املؤمتر بعد ما لفرتة للتقدم إطارا حتدد، املسائ  بعض يف الو ارية

__________ 

 وبرنام  ؛(WT/MIN(17)/W/64) األمساك مصـــــــــــــــائد إىل املقدمة اتاإلعان بشـــــــــــــــأن الو ارية القرارات: القرارات هذ  مشلت (12) 
بأوضــــــاع  املتعلقة والشــــــكاوى بانتهاك املتعلقة غر والشــــــكاوى ؛(WT/MIN(17)/W/65) اإللكرتونية بالتجارة املتعلق العم 
 بشــــــــــــــأن العم  وبرنام  ؛(WT/MIN(17)/66) الفكرية امللكية حقوق من بالتجارة املتصــــــــــــــلة اجلوان  اجفاق إطار يف معينة

 .السودان جنوب جعىن بانضمام عاملة فرقة وإنشا  ؛(WT/MIN(17)/63) الصغرة االقتصادات
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 املقدمة باإلعانات املتعلقة املفاوضـات يف البنا  العم  مبواصـلة التزام إىل التوصـ  مت بار  وبشـك  - 31
 .(13)والفعالة الشــاملة الضــوابط بشــأن اجفاقا 2019 عام يف الو اري املؤمتر يعتمد أن بغية األمساك ملصــائد
 جســهم اليت الضــارة االقتصــادية للحوافز للتصــدي ســليم ح  إىل للتوصــ  هنائيا موعدا اهلدف ذل  ويضــع

 ســـهمج أن املتوقع ومن. الســـاحلية املناطق لســـكان العيش ســـب  وجعط ، الســـمكية األرصـــدة اســـتنزاف يف
 يف هبا احملدد النهائي باملوعد الوفا  مع، املســـــــتدامة التنمية أهداف من 6-14 الغاية إجنا  يف اجلهود  هذ
 املنظم وغر عن  املبلغ وغر املشــــــــــروع غر األمساك صــــــــــيد إىل املقدمة اإلعانات من للت لص 2020 عام

 ويف هبا املسموح القدرات فوق الصيد يف وجسهم األمساك مصائد إىل جقدم اليت اإلعانات أنواع بعض منو 
 الواعدة اإلجنا ات أفضــــــــ  اعُتربت قد كانت  املســــــــألة هذ  أن إىل وبالنظر، ذل  ومع. الصــــــــيد يف اإلفرا 
 .املؤيدين من العديد جان  من لآلمال خميبة كانت  النتيجة هذ  فإن، للمؤمتر

 مبكان األمهية من فإن، عليها متفق موضـــــــوعية نتائ  وجود عدم يف املتمثلة اخللفية هذ  ظ  ويف - 32
 جيســــــــــــــر )ب(، اإللكرتونية التجارة )أ(: جديدة قضـــــــــــــــايا ثةث مؤيدي جان  من مبادرات اختاذ مت أن 

. الدولية التجارة يف احلجم واملتوســـــــــطة والصـــــــــغرة الصـــــــــغرى املنشـــــــــ ت مشـــــــــاركة جعزيز )ج(، االســـــــــتثمار
 .باخلدمات املتعلقة احمللية األنظمة بشأن مبادرات اخُتذت كما
 التجارة منظمة خةل من للتعام  جديدة ســــــــــبة متث  بوصــــــــــفها املبادرات هبذ  البعض وأشــــــــــاد - 33

 معاصــــــرة بقضــــــايا يتعلق فيما قدما للمضــــــي اســــــتعداد لديها اليت لبلدانا أمام اجملال بإجاحة وذل ، العاملية
 األساسية املباد  بعض مع جتعارض قد العمليات أن من القلق عن آخرون أعرب فقد، ذل  ومع. حمددة

 أي جوجد ال كبر  حد إىل وأن  - اآلرا  جوافق على القائم القرار وصــــــنع األطراف جعددية وهي - لمنظمةل
 .اإلمنائية الدوحة جولة إطار يف املواضيع هذ  بشأن حمددة واليات

 املتعدد التجاري للنظام العامة املربرات بشــــأن اآلرا  يف جوافق إىل املؤمتر يف املشــــرتكون يتوصــــ  ومل - 34
 اوهذ. احلالية اإلمنائية الدوحة جولة مفاوضــــــــــــــات أســــــــــــــاس جشــــــــــــــك  اليت التنمية خطة ومفهوم، األطراف
 األطراف املتعدد التجاري النظام وجعزيز دعمل جعاونية إجرا اتب األخذ ضــــمانب املتعلق املســــتمر االنقســــام

 .النامية البلدان بني استيا  مصدر أصبح قد
 جنفيذ حنو هام جقدم حتقيق أج  من ضـــــــائعة فرصـــــــة يُعترب أن ميكن املؤمتر فإن، املطاف هناية ويف - 35

، املســـــــــــتدامة التنمية أج  من العاملية الشـــــــــــراكة جنشـــــــــــيط وهو املســـــــــــتدامة التنمية أهداف من 17 اهلدف
 ومفتوح القواعد على وقائم عاملي األطراف متعدد جتاري نظام إجياد يف املتمثلة 10-17 الغاية ســـــيما وال

 .العاملية التجارة منظمة إطار يف ومنصف متييزي وغر
 

 اإليجابي التطور مجاالت - باء 
، األطراف املتعددة التعاونية العمليات يف العامل يف جتارية دولة ألكرب املوثوقة املشــــــــــــــــاركة بدون - 36
 جان  من واملشــــــاركة القيادة جظ ، مث ومن. اإلمنائية الدوحة جولة بشــــــأن مفاوضــــــات ةأي جصــــــور ميكن ال

. األطراف املتعدد التجاري للنظام املســــتقبلي االجتا  يف ا  أســــاســــي ا  حمور  العاملية التجارة منظمة أعضــــا  مجيع
 إدخال خةل من األطراف املتعدد التجاري النظام جعزيز ســـب  بشـــأن أخرى مرة املناقشـــات إطةق وميكن

 منظمة أعضـــــا  أن يُذكر، الصـــــدد هذا ويف. عمل  طريقة على مؤســـــســـــية أو عملية أو معيارية إصـــــةحات
__________ 

 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/documents_e.htmنظر ا (13) 
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؛ اآلرا  جوافق إىل اســــتنادا   القرار صــــنع عملية مث  مســــائ  ملعاجلة ســــابق وقت يف جتمعوا قد العاملية التجارة
 األوىل الدولة ومبدأ؛ التفاوض عمليات يف والشـــــــــــــفافية والشـــــــــــــمول والكفا ة؛ الوحيد الكلي التعهد ومبدأ

 .اإلمنائي والبعد؛ والتفضيلية اخلاصة واملعاملة بالرعاية

 بني الفرتة خةل ،نظمةامل أعضـــــــــــــــا  أن إىل (14)التقارير أحد يف العاملية التجارة منظمة وجشـــــــــــــــر - 37
 جديدة جدابر 108 طبقوا، 2017 أكتوبر/األول جشرين ومنتصف 2016 أكتوبر/األول جشرين منتصف

 جدبرا   128 أيضــــــــــا نفذوا ولكنهم، جديدة جعريفات فرض أو التعريفات  يادة ذل  يف مبا، للتجارة مقيدة
 االســـــــــــــــتراد جيســـــــــــــــر لتــدابر املقــدرة التجــاريـة التغطيــة جكون أن داللتــ  لـ  وممـا .التجــارة جســـــــــــــــهيــ  هبـدف

 الضـــــــــــــــعفني عن يزيــد مبقــدار لةســـــــــــــــتراد املقيــدة للتــدابر التجــاريــة التغطيــة من أكرب دوالر( بليون 169)
 املقيدة األخرة التدابر أخذت إذا الســـــــــــياســـــــــــاي املشـــــــــــهد هذا يتغر أن ميكن وبينما. دوالر( بليون 79)

 اختاذ عند نظمةامل بقواعد االلتزام على باقون العاملية التجارة منظمة أعضـــــــــــــــا  ما ال، االعتبار يف للتجارة
 .التجارية بالسياسة جتعلق ا اتإجر 
 لنظاما على التدلي  أمهية إىل التجاري التبادل بنظام حتيط اليت املتزايدة اليقني عدم حالة وجدل - 38

 التجارة إدارة يف الزاوية حجر بوصـــــــــــــف  - متزايدة شـــــــــــــرعية يكتســـــــــــــ  الذي - األطراف املتعدد التجاري
 التزامها جعلن املتحدة األمم يف األعضا  الدول فتئت وما. املستدامة التنمية أهداف يف اومسامهته، العاملية

 وشــــــــــــفافا للجميع ومفتوحا قواعد إىل مســــــــــــتندا عامليا نظاما يكون، األطراف متعدد جتاري نظامل بالرتوي 
 أهداف من 10-17 الغاية مع يتســـــــــق مبا، متييزي وغر ومنصـــــــــفا للجميع وشـــــــــامة التنبؤ إمكانية ويتيح
 .(15)املستدامة التنمية

 أساسية أمهية وجكتسي احلمائية النزعة ضد ضمان خر هي األطراف ةتعددامل والضوابط والقواعد - 39
 والتوجرات املتكررة االنتكاسات من وبالرغم. الدولية التجارة يف واالستقرار التنبؤ وقابلية الشفافية حتقيق يف

 جكميلية ســـياســـات خةل من التجاري للتكام  العامة للمربرات العاملي الدعم ما ال، املتصـــاعدة التجارية
 .النطاق وواسع ثابتا   األطراف املتعدد التجاري والتعاون كافية

 
 البلدان من كثير  سررررررررعىي، األطراف المتعدد التعاون تواجه التي الكثيرة التحديات من الرغم على  

  تقليله إلى ال التعاون هذا ايادة إلى
 اإلقليمية األطر )أ( 

، للبلدان اإلمنائية االســـــــرتاجيجيات إطار جشـــــــك  التجاري التكام  لزيادة العامة املربرات وما الت - 40
 العاملية التجارة منظمة لعضـــوية االنضـــمام إىل النظام هامش على جقف اليت البلدان ســـعي من يتضـــح كما
 والنمو االقتصـــادي التحول وحفز التجارية الســـياســـات إصـــةحات من االســـتفادة فرصـــة اقتناص أج  من

 أهداف من 10-17 الغاية مع يتماشـــــــــــى مبا العضـــــــــــوية عاملية حتقيق يف العملية هذ  وجســـــــــــاهم. والتنمية
 . االنضمام عمليات جسريع إىل والسودان القمر جزر من ك   سعى، األخرة اآلونة ويف. املستدامة التنمية

__________ 

 (14) WTO, Overview of Developments in the International Trading Environment: Annual Report by the Director-

General (WT/TPR/OV/20), 16 November 2017. 

 بشأن التجارة الدولية والتنمية. 72/202و  71/214و  70/187انظر على سبي  املثال قرارات اجلمعية العامة  (15) 
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 اإلقليمية التجارية االجفاقات يف البلدان من لعديدا مشـــــــــــاركة اســـــــــــتمرار دلي، ذل  على وعةوة - 41
 إصةح يف للمضي البلدان استعداد ذل  يعز  أن وميكن. التجاري التكام  من االستفادة يف رغبتها على

 يف األطراف املتعدد التجاري املســــــــــتوى على واملفاوضــــــــــات التعاون يف واملشــــــــــاركة التجارية الســــــــــياســــــــــات
 من اإلقليمية التجارية االجفاقات من جديد جي  إبرام إىل البلدان من العديد ســعىي، الواقع ويف. املســتقب 

 االســــــــــــتجابة إطار يف ما بدرجة وذل ، للحدود املتجاو ة التدابر من جملموعة العميق التكام  حتقيق أج 
 .العاملية القيمة سةس  ضمن التجارة يف السريع للتوسع

 على اهلاد  احمليط شـــــراكة اجفاق يف األصـــــليني األعضـــــا  من 11 وقع، 2018 مارس/آذار ويف - 42
، الثنائية اإلقليمية التجارة اجفاقات أيضا وجبلورت. اهلاد  احمليط شراكة أج  من واملرحلي الشام  االجفاق

 أمهية االجفاقات وهلذ . األورويب واالحتاد اليابان وبني األورويب واالحتاد كندا  بني املربمة االجفاقات قبي  من
 يف التجارة حترير على جشـــجع املســـتوى عالية جتارية ضـــوابط إنشـــا  إىل جســـعى أهنا حيث من للنظام كبرة

 مع جتة م حبيث املكيفة القواعد من جديد جي  وإنشـــــــا ، وجيســـــــر  االســـــــتثمار وحترير واخلدمات الســـــــلع
، اإللكرتونية والتجارة، الفكرية امللكية مث ، اجملاالت من واســـــــــــــــعة جمموعة يف والعشـــــــــــــــرين احلادي القرن

 .والبيئة ،لدولةا متلكها اليت واملؤسسات
 

 األفريقية القارية الحرة التجارة منطقة )ب( 
 األفريقي االحتاد يف األعضـــا  الدول من دولة 44 وقعت، كيغاي  يف 2018 مارس/آذار 21 يف - 43

 في  يشـــك  وقت يفو . األفريقية القارية احلرة التجارة ملنطقة املؤســـس االجفاق على دولة 55 عددها البالغ
 التجارة لصــاح جريئة خطوة هذ  كانت،  الدولية التجارة ومزايا األطراف املتعدد التجاري النظام يف البعض

 . األفريقية القارة يف االقتصادي والتكام 
 من أكثر وجشـــم  أفريقية دولة 55 جضـــم نطاقا أوســـع ســـوقا املطاف هناية يف االجفاق وســـينشـــئ - 44

 اجلمــاعــات دم  إىل ؤديوســـــــــــــــت، دوالر جريليون 2.1 جمتمعــة القومي دخلهــا ويبلغ نســـــــــــــــمــة بليون 1.2
 البلــدان بني التجــارة االجفــاق يعز  أن املتوقع ومن. واحــدة قــاريــة كتلــة  يف القــائمــة اإلقليميــة االقتصــــــــــــــــاديــة

 لةســـــــــــــــتثمار احلجم وفورات حيقق أنو ، جتارهتا( جمموع من املائة يف 18 حواي حاليا متث  )اليت األفريقية
 خيضــع أن املتوقع ومن. الداخلي الطل  حيركها اليت التصــنيع عمليات يعز  وأن اإلقليمية القيمة وســةســ 

 لت فيضــــــات، واملســــــتبعدة احلســــــاســــــة املنتجات باســــــتثنا ، اجلمركية التعريفات بنود مجيع من املائة يف 90
 التجارة أن إىل التقديرات جشر، األونكتاد أجراها حبوث إىل استنادا  ، الطوي  املدى وعلى. جدرجيية جعريفية

 أن كما  ،املائة يف 1.2 بنســــبة ســــيزيد العمالة جمموع وأن املائة يف 33 بنســــبة ســــتزيد األفريقية البلدان بني
 .القارة يف املائة يف 3 و 1 بني جرتاوح بنسبة سرجفع اإلمجاي احمللي الناج 
 جفصـــــــــــيلية شـــــــــــرو  جأخر دون وضـــــــــــعج أن جي ، لةجفاقية الكاملة الفوائد لتحقيقو ، ذل  ومع - 45

. املنشــأ قواعدبو  اجلمركية لةمتيا ات الوطنية باجلداول املتعلقة شــرو ال ذل  يف مبا، األســواق إىل للوصــول
 القوائم هلذ  احملتملة الســــــلبية بالعواق  يتعلق فيما واملعفاة احلســــــاســــــة املنتجات قوائم يف النظر ينبغي كما
 البنيــة روابط لتعزيز املوارد جعبئــة إىل االجفــاق يف األطراف الــدول حتتــاج كمــا  .(16)اإلقليمي التكــامــ  على

 اجلزرية النامية واالقتصــادات الســاحلية غر النامية والبلدان منوا   البلدان أق  يف ســيما ال، بينها فيما التحتية
__________ 

 David Vanzetti, Ralf Peters and Christian Knebel, “Non-tariff measures: lifting CFTA and ACP tradeانظر:  (16) 

to the next level”, UNCTAD Research Paper No.14 (February 2018). 
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 جعزيز ينبغي، وأخرا. مشوال   أكثر أساس على أفريقيا عرب للسلع السلس التدفق جيسر على عمة   ،الصغرة
، (17)اجلمركية غر واحلواجز التجارة وجيسر واجلمارك املنشأ قواعد بشأن األفريقية البلدان بني فيما التعاون

 التصــــــــحيحية واإلجرا ات والعبور النباجية الصــــــــحة وجدابر الصــــــــحية والتدابر التجارة أمام التقنية احلواجزو 
 القيود إ الة إىل ســــــــيؤدي الذي، اخلدمات يف التجارة بشــــــــأن االجفاق صــــــــياغة من االنتها  ويلزم .التجارية

 نطاق جوســـــيع مبجرد بكثر أعلى القارة مكاســـــ  وســـــتكون. جدرجييا اخلدمات جقدمي وســـــائ  خمتلف على
 .جل  التعاون جماالت ليغطي االجفاق

 
 األسماك مصائد إلى المقدمة اإلعانات )ج( 

 على األمساك مصــايد بإعانات املتعلقة القواعد وحتســني لتوضــيح معمقة مفاوضــات عقدت بينما - 46
 التجارة ملنظمة عشـــــر احلادي الو اري املؤمتر لتوصـــــ  لحةامل اجةاحل فإن، (18)ونصـــــف عقد من أكثر مدى

 من اجلهود مضــــــــــاعفة إىل القواعد بوضــــــــــع املعين التفاوض جمموعة برئيس تحد، حمددة نتيجة إىل العاملية
 اســتثنائية مواضــيعية جفاوضــية دورات وعقد حمددة جلهة منســوب وغر مشــرتك نص مشــروع صــياغة خةل
، 2019 عام حبلول األطراف متعددة وفعالة شـــاملة ضـــوابط إلنشـــا  صـــلبة قاعدة لبنا  2018 عام طوال
 الغاية هذ  ألن ونظرا.. املستدامة التنمية أهداف من 6-14 الغاية يف حتديدا املذكور النهائي املوعد قبي 
 عن التقاعس على جرتج  فقد، 2030 لعام املســـــتدامة التنمية خطة من “مبكرا حصـــــادا” اعتبارها ميكن

 .بأكملها اخلطة على جنسح  شاملة جداعيات 2020 عام حبلول جنفيذها
 

 والتجارة الرقمنة )د( 
 ويوضــــــــــــــح. للجميع حتويلية جأثرات طياج  يف حيم  جديد رقمي عهد أعتاب على العامل يقف - 47

 جنامي أن “: الرقمنة والتجارة والتنمية2017جقرير اقتصــــاد املعلومات لعام ” املعنون منشــــور  يف األونكتاد
 الذي الوقت ويف. التكيف على واألفراد والشركات احلكومات لقدرة حتديا   يشك  سوف الرقمي االقتصاد

 ســـيصـــبحو ، واخلدمات الســـلع لشـــرا  لإلنرتنت ســـوا  حد على واملســـتهلكني الشـــركات اســـت دام في  يزداد
 عميقا   جأثرا   التجارة وجتأثر. الســــــــــــوق يف متزايد بشــــــــــــك  خمفيني اإلنرتنت على هلم وجود ال الذين البائعون
 والتشغي  ،مهام إىل والتجارة اإلنتاج وجتزؤ، للتداول اخلدمات قابلية  يادة خةل من ذل  يف مبا، بالرقمنة

 مبيعات معظم تمي، احلاي الوقت ويف. الرقمية املنصــــــــــــات على واالعتماد ،األبعاد ثةثيةال والطباعة ،اآلي
، النمو املتقــــدمــــة االقتصــــــــــــــــــادات يف ،دوالر جريليون 26 قيمتهــــا جبلغ اليت ،العــــامليــــة اإللكرتونيــــة التجــــارة

 الفجوات جســـب  عدم ولضـــمان. اإلنرتنت عرب منوا   البلدان أق  يف الناس من املائة يف 2 إال يتســـوق ال إذ
 يف النامية البلدان لدعم العاملية اجلهود جضـــــــــــافر إىل حاجة مثة، الدخ  جفاوجات اجســـــــــــاع يف احلالية الرقمية

 .الرقمية التحوالت إحداث
 مع للتكيف االســتعداد على الرقمنة من املســتفيدة البلدان حتققها اليت النهائية النتيجة وســتتوقف - 48
 الصغرى والشركات املستهلكني معظم على يتعني ما ال، خاص بشك  النامية الدول ويف. التحوالت هذ 

__________ 

جتضــا ل املكاســ  املتأجية من ختفيضــات التعريفات اجلمركية أمام املكاســ  املتأجية من القضــا  على  ميكن أناملرجع نفســ .  (17) 
 .اللوائح التنظيميةيف جمال احلواجز غر اجلمركية، و يادة التعاون 

وإعةن هونغ كونغ الو اري ملنظمة التجارة العاملية  2001مبا يف ذل  جولة الدوحة اإلمنائية ملنظمة التجارة العاملية يف عام  (18) 
 .2005يف عام 
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 وعةوة. جقدمها أن اإللكرتونية للتجارة ميكن اليت اإلمكانيات من االســــتفادة احلجم واملتوســــطة الصــــغرةو 
 لضـــمان مســـتمرة دولية جهود ا 2030 عام خطة مث  الدولية االلتزامات مع االجســـاق يتطل ، ذل  على
 يف أساسي بدور األطراف املتعدد النظام وسيضطلع .(19)الرقمي االقتصاد يف الرك  خلف أحد جرك عدم
 جدعم قواعد وجود بني التوا ن حول جدور اليت األطراف املتعددة املناقشـــــــــــات يف ســـــــــــيما وال، العملية هذ 

 قبي  من، املشروعة التنظيمية األهداف لتحقيق الة م السياسات حيز وجوفر اإللكرتونية التجارة إمكانات
 .السيرباين واألمن واخلصوصية البيانات محاية

 
  المسائل بعض معالجة في تقدم يتحقق، األطراف المتعدد المسار على )ه( 
 املساواة بني اجلنسنياخلاص بعةن اإل (1) 

 يف ومراقب ا عضـــــــــــو ا 121 وافق، العاملية التجارة ملنظمة عشـــــــــــر احلادي الو اري املؤمتر هامش على - 49
 مشـــاركة  يادة إىل يهدف والذي، اقتصـــاديا   ملرأةا ومتكني التجارة حول املشـــرتك اإلعةن دعم على نظمةامل

 الســــــــياســــــــة أنب اإلعةن ويســــــــلم. اقتصــــــــاديا   ملرأةا ومتكني وجعزيز احلواجز إ الة خةل من التجارة يف املرأة
 اإلقرار ذل  على ويرتج ، اقتصــاديا املرأة ومتكني اجلنســني بني املســاواة حتقيق يف جســهم أن ميكن التجارية

 .املستدامة التنمية حتقيق يف أساسيان عنصران اقتصاديا   ملرأةا ومتكني اجلنسني بني املساواة بأن
 املســـــــــتوى على األمام إىل هامة خطوة ميث  إن ف، ملزما   قانونيا   صـــــــــكا   ليس اإلعةن أن حني ويف - 50

 اجملتمع أن على يدل مما، التجارية الســــــــــــــياســــــــــــــة يف اجلنســــــــــــــاين املنظور مراعاة جعميم حنو األطراف املتعدد
 بني التقري  إمكانية على اإلعةن هذا وينطوي. جنســـانيا   حمايدا نشـــاطا التجارة اعتبار جتاو  قد التجاري
 احملر  التقدم عن باإلبةغ املوقعون التزم قدو . القانونية واألطر اإلنســان حقوق وأوســا  التجارية األوســا 

 .2019 عام يف سيعقد الذي، عشر الثاين الو اري املؤمتر يف اإلعةن جنفيذ حنو
 

 اخلدمات (2) 
 منح العاملية التجارة منظمة ألعضـــــــــــــــا  اخلدمات جمال يف منوا   البلدان ألق  املمنوح اإلعفا  يتيح - 51

 البلدان أق  من اخلدمات ومقدمي لل دمات، األســــواق إىل التفضــــيلي الوصــــول ذل  يف مبا، األفضــــليات
 أن األونكتاد أجرا  حتلي  كشـــــــــف،  اإلعفا  اعتماد على ســـــــــنوات ســـــــــت من أكثر مرور بعد أن  غر. منوا

 اإلمنائية الدوحة جولة إطار يف املمنوحة األفضـــــليات جســـــاوي اليت جل  - األق  على األفضـــــليات نصـــــف
 من اخلدمات ومقدمي لل دمات إضـــــافية أســـــواق فتح جتيح أو فعلية جفضـــــيةت جقدم ال - عنها جق  أو

 يغطي وال، األسواق إىل الوصول عنها املبلغ األفضليات معظم جغطي، ذل  على وعةوة. منوا   البلدان أق 
أق  البلدان  منيف املائة منها جوسيع نطاق املعامةت الوطنية لتشم  اخلدمات وموردي اخلدمات  15سوى 

منوا ، بينما يركز كثر منها على فئة حمدودة من اخلدمات. وجتعلق نســـــــبة صـــــــغرة من األفضـــــــليات بالســـــــياحة 
  البلـدان منوا  بإمكـانات والتشــــــــــــــييـد وخدمات الصــــــــــــــحـة والتعليم، وهي جماالت يتمتع فيهـا العـديد من أقـ

  نظمة املطالبة بتعزيز جفعي  اإلعفا .املالتصدير. ونتيجة لذل ، جواص  جمموعة أق  البلدان منوا  يف 
 يتقيدوا أن، ذل  إىل باإلضافة، ينبغي ب ، اإلخطارات بتقدمي نظمةامل أعضا  يكتفي أال وينبغي - 52

ـــااللتزامـــات ـــال الو اريـــة املؤمترات خمتلف يف هبـــا التعهـــد مت اليت ب  يف الوارد النحو على التنميـــة على رتكيزوب
__________ 

ان منوا  يف ( مصــــــــممة خصــــــــيصــــــــا  لدعم البلدان النامية وأق  البلدetradeforall.orgجوجد منصــــــــة لألونكتاد على اإلنرتنت ) (19) 
 العثور على املعلومات واملوارد الة مة لتعزيز التجارة اإللكرتونية من أج  التنمية املستدامة.
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 املتعلق اإلعفــا  لتفعيــ  إجرا ات اختــاذ ذلــ  وســـــــــــــــيتطلــ . اخلــدمــات يف بــالتجــارة املتعلق العــام االجفــاق
 اإلعةن أكد  الذي النحو على التوريد على بالقدرة املتعلقة املسائ  معاجلة جدابر ذل  يف مبا، باخلدمات

 جنفيذ حالة اســتعراض مت  أن في  وذكروا عشــر احلادي الو اري املؤمتر يف منوا البلدان أق  و را  أصــدر  الذي
 إىل األعضــا  ودعوا، باخلدمات املتعلق اإلعفا  ذل  يف مبا، منوا البلدان أق  لصــاح املت ذة القرارات مجيع

 انتها  بعد األعضـــا  جان  من االلتزام هذا يســـتمر أن وجي . ونصـــا   روحا   القرارات لتل  الكام  التنفيذ
 .العناية أقصى بذل صيغة يتجاو  وأن، الو ارية املؤمترات

 
 التقدم احملر  يف جنفيذ االجفاق بشأن جيسر التجارة  (3) 

 أن إال، الزمان من عقد من أكثر اســـــتغرق التجارة جيســـــر اجفاق بشـــــأن املفاوضـــــات إمتام أن مع - 53
. أمثر قد األطراف املتعدد التجاري النظام خةل من أجري الذي واملتعمق الشـــــــــــــــام  التحضـــــــــــــــري العم 

 املفاوضـــــــــــات أثنا  الدولية املنظمات قدمت  الذي الدعم أثبت، منوا   البلدان وأق  النامية للبلدان وبالنســـــــــــبة
 األحكام جكتســــــــي، ل ذ على وعةوة. النتائ  حتقيق حنو وموج  فعال اجتا  يف املفاوضــــــــات لســــــــر أمهيت 

 أمهية منوا   البلدان وأق  النامية للبلدان والتفضـــــــــــــــيلية اخلاصـــــــــــــــة باملعاملة املتعلق االجفاق يف الواردة اجلديدة
 .املفاوضات ختام يف إجيابية نتائ  إىل التوص  يف أساسية

. بامل اطر حمفوفة باجت الدولية التجارة جبســـــيط يف جقدم إحرا  جيســـــر على االجفاق قدرة أن بيد - 54
 التقنية الناحيتني من، املســــــــاعدة من كبر  قدر إىل حاجة هناك، منوا   البلدان وأق  النامية للبلدان فبالنســــــــبة

 الــدوليـة واملنظمــات املــاحنــة اجلهــات جقــدمــت وقــد. االجفــاق مبوجــ  االلتزامــات من العــديــد لتنفيــذ، واملــاليــة
 بإخطارات احملر  التقدم ويقاس. التقنية واملســـــــــــــــاعدة القدرات وبنا  للتموي  بربام  مجيعا اخلاص والقطاع
 واملساعدة التنفيذ  خم على احلفاظ ويلزم. االلتزامات هذ  جنفيذ وجتابع حالة بشأن العاملية التجارة منظمة

 مدهتا جزيد قد واليت، منوا البلدان وأق  النامية البلدان هبا غجبل   اليت املتســــلســــلة التنفيذ مراح  مع متشــــيا هذا
نظمة املســنوات. ومن األمور ذات الداللة أن املفاوضــات املتعددة األطراف بشــأن االجفاق يف إطار  10عن 

شـــكلت مصـــدر إهلام للتوصـــ  إىل حلول لتيســـر التجارة على الصـــعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، من قبي  
 يف منظمات من قبي  مجاعة شرق افريقيا.منطقة التجارة احلرة األفريقية القارية، ولتنفيذ هذ  احللول 

 أحد اآلخرون التنمية وشــــــركا  (20)املتحدة األمم بذلتها اليت واملتضــــــافرة املســــــتمرة اجلهود وكانت - 55
، الدولية التجارة إلجرا ات التبســــيط من مزيد إىل بالتأكيد وســــتؤدي، االجفاق العتماد األســــاســــية األركان

 .مةاملستدا لتنميةا افهدأ حتقيقو للبلدان االقتصادية - االجتماعية التنمية يف يسهم مما
  

__________ 

يشـــــــــــــــارك يف جقدمي هو قدم األونكتاد دعما دؤوبا للبلدان النامية وأق  البلدان منوا  طوال مرحلة التفاوض بشـــــــــــــــأن االجفاق و  (20) 
، من خةل نظام  اآلي للبيانات اجلمركية، جنفيذ حلول آلية للت ليص اجلمركي يف أكثر الدعم لتنفيذ . ويواصــــــ  األونكتاد

بلدا . ومن خةل أداة التسجي  اإللكرتوين، يساعد األونكتاد البلدان يف الوفا  بالتزاماهتا املتعلقة بالشفافية مبوج   90من 
 دين الوطين واإلقليمي.االجفاق من خةل جطوير بوابات املعلومات التجارية على الصعي
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 لتحقيق األطراف المتعررردد التعررراون مبرررادرات عليررره تركز أن ينبغي الرررذي مرررا - ثالثا 
 المحددة المستدامة التنمية أهداف

 جرمي جذرية حتوالت إلحداث قوية متكينية أداة بوصـــــفها التجارة دور 2030 عام خطة أكدت - 56
 .املستدامة التنمية حتقيق إىل
 يف احملدد النحو على) املســـــــــــــــتدامة التنمية أهداف لتنفيذ وســـــــــــــــيلة بأهنا الدولية التجارة وجعر ف - 57

 العاملية الشـــــراكة لتنشـــــيط أســـــاســـــيا   أمرا اإلمنائية الدوحة جولة يف ملموس جقدم إحرا  ويعترب ،(17 اهلدف
 التقدم على أيضـــا يؤثر أن الشـــراكة جنشـــيط شـــأن ومن. 10-17 للغاية وفقا ،املســـتدامة التنمية أج  من

: فيها مبا ،اإلمنائية الدوحة جلولة الناجح باالختتام املرجبطة األخرى املوضـــــــــــــــوعية األهداف حتقيق حنو احملر 
 األســـواق إىل منوا البلدان أق  منتجات لوصـــول التوقيت املناســـ  التنفيذ بتحقيق املتعلق 12-17 اهلدف
 والغاية ،؛وبسيطة شفافة املنشأ قواعد جكون أن ضمان يشم  مبا، مفروضة حصص أو مجركية رسوم بدون

 ؛التصــدير إلعانات املوا ي اإللغا  جشــم  بطرق العاملية الزراعية األســواق يف التشــوهات جصــحيح (ب) 2
 التجارة؛ لصـــــاح املعونة  يادة( أ) 8 والغاية األســـــاســـــية؛ األدوية على احلصـــــول إمكانية جوفر( ب) 3 والغاية
 ،2020 عام حبلول بالقيام، املتعلقة 6-14 والغاية والتفضــــيلية؛ اخلاصــــة املعاملة مبدأ جطبيق( أ) 10 والغاية
 . األمساك صيد يف اإلفرا  يف جسهم اليت األمساك ملصائد املقدمة اإلعانات أشكال بعض حبظر
 ،األجنبية واألسواق واخلدمات املنتجات إىل الوصول إمكانية التجارة جتيح ،املناسبة الظروف ويف - 58

 بصورة اإلنتاجية املوارد است دام من التجارة ومتكن. العم  فرص وجولد ،احلجم وفورات حتقيق من ومتكن
 االقتصـــــــــــــادي والتطور التكنولوجية القدرات مســـــــــــــتوى ارجفاع ظ  يف اهليكلي التحول حتفز وقد ،أفضـــــــــــــ 

 شـــــــــــاملة جعد اليت التنمية لتحقيق التجارة فوائد جســـــــــــ ر ويدل. األج  طويلة اقتصـــــــــــادية جنمية حُيدث مما
. املةئمة الظروف حتديد إىل جرمي ســــياســــات وضــــع إىل احلاجة إىل وبيئيا   واجتماعيا   اقتصــــاديا   ومســــتدامة

 التوجرات وجضــاعف التفاوت أوج  من التجارة جزيد أن احملتم  من ،الرخا  لتقاســم ســياســات وضــع وبدون
 . بيئي جدهور حدوث إىل وجؤدي الجتماعيةا

 مواجهة يف أســـــــــاســـــــــيا   األطراف املتعدد التجاري التعاون خةل من العاملي اجلماعي العم  ويعد - 59
 أهداف لتنفيذ األمهية بالغ العاملية الشراكة جنشيط يزال وما. التنمية جعرتض اليت للحدود العابرة التحديات

 اعتبار  وينبغي الشــراكة هلذ  الزاوية حجر يعد األطراف املتعدد التجاري النظام يزال وما ،املســتدامة التنمية
 .عاملية عامة منفعة مبثابة

 
 (لأللفية اإلنمائية األهداف من 2 الهدف) الزراعة - ألف 

 القيام وبـدون. األطراف املتعـدد التجـاري للنظـام أســــــــــــــــاســـــــــــــــيـة جعـد الوطين الـدعم ركيزة جزال مـا - 60
 البلدان حبق منصـــــــفة غر أهنا على عام بوج  إليها وينظر ،مشـــــــو هة الزراعية األســـــــواق جبقى ،بإصـــــــةحات

 املشـــــوهة غر “األخضـــــر الصـــــندوق” جدابر إىل دعمها معظم الرئيســـــية االقتصـــــادات حولت وقد. النامية
 والقطن واحلبوب والـــدواجن األلبـــان منتجـــات مثـــ ) الوطين الـــدعم من األكرب اجلز  متثـــ  واليت ،للتجـــارة

 ،األدىن باحلد جشـــويهها أو التجارة جشـــوي  عدم هو الدعم من النوع هبذا املقصـــود أن ومع. (الصـــويا وفول
 . التجارة جشو  قد اإلمجالية الدعم كمية  أن من شواغ  مثة
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 حيم  الذي للتجارة املشـــــــــــــو  الدعم خبفض جتعلق التزامات أي النامية البلدان معظم لدى وليس - 61
 2-6 املادة يف احملدد والدعم الدعم من األدىن احلد ســـــــــوى هلا حيق وال ،“الكهرماين الصـــــــــندوق” اســـــــــم

 مبلغ يف التدقيق من أكرب قدر جوخي ويعترب. (املوارد يف الفقرا  املزارعني أو املزارعني لصــــــــــــغار يقدم الذي)
 الرئيســـــية املســــــائ  بني من مســــــألتان مها ،ل  أقصــــــى حد وضــــــع واحتمال، للتجارة املشــــــو  اإلمجاي الدعم
 . العاملية التجارة منظمة مفاوضات عرب جناوهلا ينبغي اليت املعلقة

 (21)املناصــــــــــرة األربعة البلدان وهتدف. أيضــــــــــا للقطن اهلامة املســــــــــألة يعد الوطين الدعم يزال وما - 62
 الدعم يف وحمددة وســــــريعة طموحة ختفيضــــــات حتقيق إىل جســــــعى - القطن طريق خارطة - القطن ملبادرةا

 يف أكرب ختفيضـــــــــــات وحتقيق ؛حتديدا   بالقطن املتصـــــــــــلة اجملمعة الدعم جدابر إلغا  منها ســـــــــــب  عرب الوطين
 .“األخضر الصندوق” جدابر بشأن الشفافية و يادة ،األدىن احلد استحقاقات

 
 (لأللفية اإلنمائية األهداف من ٥ الهدف) الجنسين بين المساواة - باء 

 على النامية البلدان من العديد اعتمد وقد. للمرأة العم  فرص جوفر يف أســـــــــــاســـــــــــية التجارة جعد - 63
 يف ســــيما وال ،النســــا  منها اســــتفادت كثرة  عم  فرص ولدت التصــــدير على املرجكز للنمو اســــرتاجيجيات

 ،للمرأة العم  فرص متزايد بشـــــــــــك  اخلدمات قطاع ويوفر. العمالة كثيفة  التحويلية الصـــــــــــناعات قطاعات
 . اخلدمات إىل الزراعة من املرأة عمالة انتقال منوا البلدان وأق  النامية البلدان من العديد ويشهد

 إطــار خــارج جت ــذ اليت االنفراديــة واإلجرا ات التجــاريــة العةقــات يف التوجرات جؤدي أن وميكن - 64
 وإىل ،األســــواق انكماش إىل، التصــــعيد يف آخذة التجارية التوجرات بأن والتصــــورات العاملية التجارة منظمة
 يؤثر ب  ،فحس  التجارة عن جنشأ اليت الوظائف كمية  على ذل  يؤثر وال. العم  فرص إجياد على التأثر
 اســــــرتاجيجية باعتبار  العم  ظروف ويف األجور يف اجلنســــــني بني التفاوت ويســــــت دم. نوعيتها على أيضــــــا

 إىل مؤخرا   (22)األونكتاد أعدها اليت التقارير أحد ويشر. العاملية القيمة سةس  داخ  سيما وال ،جنافسية
 فئة يف املرأة عم  يف  يادة إىل أدى قد الشــــــاملة العاملية والســــــوق اإلقليمية الســــــوق من ك   بني الدم  أن

 املســـــؤوليات من أعلى مســـــتوى هبم ينا  الذين اإلداريني املوظفني مهام يف ليس ولكن ،التقليديني العمال
 .غرهم مرجبات جفوق مرجبات ويتقاضون

 التنمية لتحقيق ضروريا   اجلنساين املنظور جراعي بصورة املستدامة التنمية أهداف مجيع جنفيذ ويعد - 65
 إىل اجلنســــــاين للمنظور املراعية التجارية الســــــياســــــات وجســــــتند. بالكام  والشــــــاملة املســــــتدامة االقتصــــــادية
 ،اجلنســــانية املســــائ  لتناول جصــــمم مل التجارية واألعمال التجارة إحصــــا ات أن غر. ســــليمة إحصــــا ات

 أنشطة يف النسا  جست دم ما وكثرا. نادرة إحصا ات األسرة داخ  القرار صنع بشأن اإلحصا ات وجعد
 مثة ،وهلذا. األسرة ضمن الرعاية وأنشطة األجر املدفوع غر والعم  الرمسي غر العم  مث  ،قياسها يتعذر
 حســـ  املصـــنفة البيانات جوافر حتســـني: يلي ملا موجهة األطراف املتعدد للتعاون مبادرات اختاذ إىل حاجة

 ومناقشـــــــة ؛اجلنســــــــاين للمنظور املراعية التجارية الســــــــياســــــــات لوضــــــــع الة مة البيانات وجقييم ؛اجلنس نوع
 الربط ،مث ) البيانات بني الربط جيســـر أج  من للبيانات األســـاســـية اهلياك  حتســـني هبا ميكن اليت الطريقة

__________ 

 وماي وجشاد فاسو وبوركينا بنن (21) 

 (.2018)اجلنسانية  واآلثار التجارة: أفريقيا شرق مجاعة يف اإلقليمي التكام األونكتاد.  (22) 
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 جلمع جديدة هن  ووضـــع ؛(األســـرة وبيانات اإلنتاج بيانات من وك  بالشـــركات املتعلقة اإلحصـــا ات بني
 .اجلنسانية لةعتبارات املراعية التجارية السياسات إلثرا  الة مة البيانات

 للســياســات اجلنســاين األثر جقييمات اســت دام نطاق جوســيع إىل حاجة مثة ،ذل  إىل وباإلضــافة - 66
 قيد جتاري اجفاق ألثر مســـــــــــــبق جقييم إجرا  فإن ،املثال ســـــــــــــبي  فعلى. وبعد  وأثنا   جنفيذها قب  التجارية
 جدابر اختاذ أو/و شــــــــروط  جعدي  وبالتاي املرأة على احملتم  بأثر  التنبؤ من ميك ن اجلنســــــــني على التفاوض

 وحتتاج .(23)املتوقعة اإلجيابية اآلثار لزيادة جكميلية جدابر اختاذ أو ،ســــــــلبيا احملتم  األثر كان  إذا جعويضــــــــية
 هذ  اجلنســــــــاين التقييم أدوات جطوير مواصــــــــلة دعم أج  من العم  إىل األطراف املتعدد التعاون مبادرات

 .النطاق الواسع واست دامها
 

 (للتنمية اإلنمائية األهداف من 10 الهدف) المساواة عدم أوجه من الحد - جيم 
 ،البطالة ختفيض إىل بالضرورة يؤدي ال التجارة حترير أن (24)عن  صادر جقرير يف األونكتاد أظهر - 67
 لنجاح اهلامة الشرو  أحد فإن ،هذا وعلى. القطاعي املستوى على ببط  إال العم  أسواق جتكيف مل إذا
 الشــــــواغ  أحد بوصــــــفها العم  ســــــوق نتائ  مع التعام  هو التعاونية للســــــياســــــات دولية اســــــرتاجيجية أي

 ينبغي ،املثال ســـــبي  فعلى. الدوي الصـــــعيد على أيضـــــا ب  ،فحســـــ  الوطين الصـــــعيد على ليس الرئيســـــية
 من أيضا ب  ،فحس  النسبية التنافسية والقدرة التجارية املصاح منظور من التجارية املفاوضات جوج  أال

 من التكيف ودعم االمتيا ات يف التفكر عدم ينبغي ذل ، على وعةوة  . واألجور العمالة اعتبارات منظور
 نفس ومن. واألجور العم  آثارها على حيث من أيضــــا ب  فحســــ ، األســــواق إىل الوصــــول شــــرو  حيث

 أيضـــــا ب  فحســـــ ، التجارة على احملتملة آثارها وفق التجارة لصـــــاح املعونة برام  جقييم عدم ينبغي املنطلق،
 يكون أن وميكن. النســــــبية اإليرادات يف الةحقة والتغيرات العم  فرص على صــــــايف خلق احملتم  أثرها وفق
 .املستدامة التنمية أهداف من 10 اهلدف حتقيق يف التجارة مسامهة جعزيز يف كبر  دور االعتبارات هلذ 
 

  (لأللفية اإلنمائية األهداف من 1٤ الهدف) األسماك مصائد إلى المقدمة اإلعانات - دال 
 احلوافز على األمساك مصائد إلعانات األطراف متعدد ح  إجياد على القدرة إىل االفتقار سُيبقي - 68

 التفاوض ثغرات سد يف السياسية اإلرادة وستكون. بالفع  اسُتنفذت اليت السمكية األرصدة جلين الضارة
 حتقيق يف أســاســيني أمرين األعضــا  الدول يعجلم والبنا ة النشــطة واملشــاركة ،التعقيد من باملزيد جتســم اليت

 األطراف متعددة أخرى جتارية هنُ  جســـــــــــــهم أن ميكن كما.  املســـــــــــــتدامة التنمية أهداف من 6-14 الغاية
 بني املوا مة شـــــــــــــــأن ومن. بذل  جقوم أن عليها إن ب ، األمساك مصـــــــــــــــائد اســـــــــــــــتدامة  يادة يف وإقليمية

 أن - الســياســات اجســاق جعزيز أج  من - املســتدامة التنمية ألهداف املعلنة الغايات جراعي اســرتاجيجيات
 األمم وبرنام  املتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة األونكتاد من ك   وســــــــيواصــــــــ . العملية هذ  يدعم

 إىل ،2019 عام حبلول، التوصــــــ  أج  من البلدان إىل ،االقتضــــــا  حســــــ  ،الدعم جقدمي ،للبيئة املتحدة
 .األمساك مصائد إىل املقدمة اإلعانات بشأن اآلرا  يف جوافق

 
__________ 
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  اإلنمائية المسائل - هاء 
 التجاري للنظام اإلمنائي للبعد وأســـاســـية األمد طويلة مســـألة والتفضـــيلية اخلاصـــة املعاملة جزال ال - 69

 لتل  األولوية إعطا  إىل النامية البلدان جســـــــــــــــعى ،ســـــــــــــــه  ح  من هناك ليس أن  ومع. األطراف املتعدد
 احمللي احملتوى شــــــرو  مث  ،التصــــــنيع أغراض حتقيق إىل الرامية الســــــياســــــات جيســــــر أن ميكن اليت األحكام
 ناحية ومن. التعويضــــــية والتدابر الدعم اجفاق وأحكام بالتجارة املتصــــــلة االســــــتثمار جدابر مبوج  املنشــــــأ
 الشـــــــواغ  أحد يعد والتفضـــــــيلية اخلاصـــــــة املعاملة بشـــــــأن الســـــــابقة للقرارات الفعال التنفيذ يزال ال ،أخرى

 املتصــــــــلة الفكرية امللكية حقوق جبوان  املتعلق االجفاق من 2-66 للمادة الكام  التنفيذ مث  ،الرئيســــــــية
  .بعد يؤمن مل والذي، منوا البلدان أق  إىل التكنولوجيا نق  أج  من للشركات احلوافز جوفر اليت بالتجارة

 جمال يف منوا البلدان ألق  املمنوح لإلعفا  الفعال اإلعمال ضـــــــــمان املهم من ،الســـــــــياق هذا ويف - 70
 البلدان أق  من اخلدمات وموردي لل دمات جتاريا اجملدية التفضـــــــــــــــيلية املعاملة جوفر خةل من اخلدمات

 ويف. باملؤهةت االعرتاف وجيســـــــــر ،اخلدمات جمال يف منوا البلدان أق  قدرات بنا  أيضـــــــــا   املهم ومن. منوا
 هلا املمنوح اإلعفا  مبوج  منوا البلدان ألق  التفضـــــــــــــيلية باملعاملة إخطارا   24 جقدمي اآلن حىت مت أن  حني

 .البلدان هذ  من أي   التدابر هذ  يست دم مل ،اخلدمات جمال يف
 على للحث فيها التجارة ومن اخلدمات اقتصاد من لةستفادة ،متزايد حنو على ،البلدان وجسعى - 71

 يتطل  عندما أكرب بشـــــــــــــك  ذل  وحيدث. املســـــــــــــتدامة التنمية حتقيق من للتمكن هيكلي حتول إحداث
 اخلدمات على اجلميع حصــــــــــول املســــــــــتدامة التنمية أهداف إطار يف والغايات األهداف من العديد حتقيق

 والطاقة والبيئة وامليا  واملالية والتعليم الصــــــحة خدمات فيها مبا ،األســــــاســــــية اهلياك  وخدمات األســــــاســــــية
 .واالجصاالت املعلومات وجكنولوجيا والةسلكية السلكية واالجصاالت والنق 

  
 االستنتاجات - رابعا 

 أن  غر. املســـــتدامة التنمية لتحقيق الة مة والقيم واألفكار للرخا  اهلامة املصـــــادر أحد التجارة جعد - 72
 وداخ  البلدان بني متســـــــــــــاويا جو يعا جو ع مل التجاري التكام  فوائد أن واســـــــــــــع نطاق على ب  املســـــــــــــلم من

 الشمولية على سلي أثر يف حني أن أي بينما الفاعلة، اجلهات من قلي  عدد يف جركزت ما وكثرا اجملتمعات،
 يف أســــــاس املتفاوجة النتائ  هذ  جكمن وقد. اخلارجية العوام  أســــــاســــــا  من اعترب والبيئية االجتماعية واألبعاد

 . االنعزالية إىل جدعو قومية وسياسات مشاعر ويف عودة ظهور والتجارة العوملة فوائد يف مؤخرا   التشكي 
 اليت والبيئية واالقتصـــــــادية االجتماعية األهداف لتحقيق العوملة جســـــــ ر إىل العامل يســـــــعى وبينما - 73

 النمو حتقيق يعين مما، الكام  بدورها التجارة جضـــــــطلع أن من بد ال ،املســـــــتدامة التنمية أهداف جتســـــــدها
 عرب املشرتك الرخا  حتقيق إىل جؤدي سياسات وضع وبدون. املستدامة التنمية مع االجساق وضمان املطرد
 التوجرات وجصعد ،املساواة عدم أوج  من جزيد أن للتجارة ميكن ،والعم  التجارة جكييف آليات منها سب 

 مزي ُ  الوطنية الســـياســـات خطط يف يعمم أن الضـــروري ومن. بيئي جدهور حدوث إىل وجؤدي االجتماعية
 واجملاالت الكلي واالقتصــاد والصــناعة والتنمية التجارة جماالت جيمع الذي واملتســقة االســتباقية الســياســات
 شكلها جغر التجارة أن إدراك املهم من ،العملية هذ  ويف. العامة السياسة جماالت من وغرها االجتماعية
 واالبتكارات التجارية األعمال ومناذج املوســــعة القيمة وســــةســــ  التكنولوجية التطورات من لك  اســــتجابة  

 .اجلديدة السياساجية
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 األسواق هذ  إدارة أيضا الضروري من ولكن ،مفتوحة الدولية األسواق جكون أن الضروري ومن - 74
 التنمية أهداف لتنفيذ أساسية وسيلة امليةالع الشراكة وجعد. املستدامة للتنمية التجارة جعزيز يكف  حنو على

 التمييزي وغر واملنفتح القواعد إىل واملرجكز األطراف املتعدد العاملي التجاري النظام شـــــــأن ومن املســـــــتدامة
 أهداف من 10-17 الغاية علي  نصت ملا وفقا   ،الشراكة هلذ  الرئيسية العناصر أحد يشك  أن واملنصف

 األطراف املتعددة التجارية املفاوضـــــات وانتكاســـــات التجارية التوجرات جزايد ســـــياق ويف. املســـــتدامة التنمية
 املتعدد التجاري النظام جنشـــــيط إعادةُ  أســـــاســـــيا   أمرا   جعترب ،املتنامية األطراف واحملدودة اإلقليمية والعمليات
 التنمية أبعاد بإدماج ذل  يبدأ أن وميكن. واألمهية الزخم جتديد مع عاملية عامة منفعة بوصـــــــــــــــف  األطراف
 .التجارية واالجفاقات واملفاوضات السياسات يف املستدامة

 ضــــــو  يف األطراف املتعدد التجاري النظام يف مؤثرا   رئيســــــيا   طرفا   املتحدة األمم منظومة وســــــتظ  - 75
 أن وينبغي. املســـــتدامة التنمية أج  من العاملية الشـــــراكة جنشـــــيط إعادة يف املتمثلة العاملية اإلمنائية الضـــــرورة

 بيئة حتقيق أج  من اإلمنائي ولبعد  األطراف املتعدد التجاري للتعاون في  لبس ال دعم جقدمي جواصـــــــــــــــ 
 القومية والنزعة احلمائية النزعة من للوقاية ضــــــــــــــمان أفضــــــــــــــ  متث  وهي. املســــــــــــــتدامة للتنمية عاملية متكينية

 وقد. وج  أفضــــ  على الدولية التجارة واســــتقرار التنبؤ على والقدرة الشــــفافية جدعم أن وميكن االقتصــــادية
 على جعتمد واليت وهشــــــاشــــــة ضــــــعفا   جزداد اليت االقتصــــــادات لفائدة خاصــــــة بصــــــورة املنظومة هذ  عملت
 األعضـــــــــا  جهود جمدية بطريقة جدعم أن هلا وميكن. اقتصـــــــــادية وجنمية اقتصـــــــــادي حتول إلحداث التجارة
 لدعم التجارية األطراف جعددية وجعزيز التجارة يف التشـــــــــــــــكي  على التغل  حنو الطريق لتمهيد املبذولة
 .املستدامة التنمية

 


