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 والسبعون الرابعة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من )أ( 17 البند

 الكلي االقتصاد سياساتب املتعلقة املسائل
   
 والتنمية الدولية التجارة  

  
 العام األمني تقرير  

  

 موجز 
 حادي أ   لســسا ــ  املتزايد التأثري يعوقه األطراف املتعدد التجاري التعاون ظل، املاضــ  العام خالل 
 منو أتثرو. حدة زادت بل فحســـــــــــــــ  تســـــــــــــــتمر مل 2018 عام يف بدأت اليت التجاري  التوتراتو . الطرف
 عن تقل منو معدالت توق  إىل أدى مما، الســـــــــــــل   ـــــــــــــو  أ ـــــــــــــعار بتقل  وكذلك التوترات ذههب التجارة

 التجـاري والنظــام ،التجــارة فســه تلعــ  أن املتوق  من وقــت يف هــذا أييتو. اإلمجــاي احملل  النــات  معــدالت
. املســـــتدام  التنمس  أهداف لتحقسق العاملس  اجل ود يف رئسســـــًسا دورًا، صـــــلب ا يف يق  الذي األطراف املتعدد

 .مضى وقت أي من أكثر جديدة هن  إىل حاج  هناكو 
 نظام إىل املؤدي  الطر  ويناقش احلالس  التجاري  االجتاهات العام األمني يصــــــــ ، التقرير هذا يفو  

 2030 لعــام خلطــ  متكني كعــامــل  دورهــا تؤدي أن للتجــارة يتسح ومرن نشـــــــــــــــ  األطراف متعــدد جتــاري
 .73/219 العام  اجلمعس  بقرار عمالً  التقرير أ عد وقد. املستدام  التنمس  وأهداف
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 التجارة اجتاهات - أوال 

، 2014 و 2012 عام  بني هزيل منو عن أوالً  احلديث  الدولس  التجارة أمناط حتلسل يكشـــــــــــــــ  - 1
 طويل  فرتة وبعـد. 2018 و 2017 عـام  يف قوي انتعـا  وأخرياً ، 2016 و 2015 عـام  يف ركود مث
 لتصـــــــل 2018 و 2017 عام  يف املائ  يف 10 حواي بنســـــــب  العاملس  التجارة قسم  ازدادت، التقل  من
 تنمو أن املتوق  من أنــه إىل العــاملســ  التجــارة ملنظمــ  األولســ  التوقعــات وأشــــــــــــــــارت. دوالر تريلسون 25 إىل

 بنســـب  العامل  النات  منو متجاوزة، 2021 و 2019 عام  بني  ــــنو ً  املائ  يف 3.7 بنحو العاملس  التجارة
 التوقعات آخر تشري، العاملس  التجارة جمال يف احلالس  السقني عدم حلاالت ونتسج ، ذلك وم . املائ  يف 0.7
 النات  لنمو فق  مســـــــــــــــاو  يظل قد التجارة منو أن إىل (األونكتاد) والتنمس  للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر

 .الفرتة هذه يف العامل 

 أ ــــــــــعار يف التصــــــــــاعدي االجتاه إىل ابلدرج  األوىل الدولس  التجارة يف مؤخرا القوي النمو ويعزى - 2
 طوال املتحدة الوال ت دوالر قسم  يف الطفس  واالخنفاض (النف  أ ـــــــــــعار تعايف) األ ـــــــــــا ـــــــــــس  الســـــــــــل 

 .املاضـــسني العامني مدار على االرتفاع من جزًءا فق  تفســـر االجتاهات هذه فإن، ذلك وم . 2017 عام
ا الدولس  التجارة و ـــــــجلت  اإلنتاج يف القوي االرتفاع هو الرئسســـــــ  العامل وكان، احلجم يف قو ً  منًوا أيضـــــــً

 يف وا ــــ  نطا  على اال ــــتثمار حتفسز على  ــــاعد مما - االقتصــــادات معظم فسه تشــــرتك الذي - العامل 
 السقني انعـدام حـالـ  ضـــــــــــــــوء يف أخرى مرة هبوطـًا التوقعـات تنقسح جيري أن املرجح من، ذلـك وم . النمو
 .العاملس  التجارة يف احلالس 

 والتجارة اإلنتاج منو معدالت إىل يشــــــــــري الذي، األول الشــــــــــكل يف موضــــــــــح  الدينامسات وهذه - 3
 اجتاهات لقساس عادة يستخدم مؤشر وهو، العامل  اإلنتاج إىل العاملس  التجارة قسم  نسب  وكذلك، العاملسني
 خالل اخنفض مث 2014 و 2011 عــــام  بني املــــائــــ  يف 30 حواي عنــــد املؤشـــــــــــــــر وتوق . العوملــــ 
 من مقرتابً ، ذلك بعد املؤشـــــــــــــــر وارتف . العومل  إلغاء فرتة إىل يشـــــــــــــــار ما وغالًبا، 2016 و 2015 عام 

 .2018 عام يف الذروة مستو ت
 

 األول الشكل

 2021-2000، الدولية والتجارة االقتصادي النمو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل (األونكتاد أمان ) والتنمس  للتجارة املتحدة األمم مؤمتر حساابت تستند :املصدر 

 .توقعات ه  2021-2019 لفرتة األرقام :مالحظ  
 .احملل  النات  إمجاي على العاملس  الصادرات قسم  إمجاي إىل احملل  النات  إمجاي على التجارة عبارة تشري  
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 الثاين النصـــــ  يف تباطأ فقد، عام بشـــــكل قو ً  2018 لعام الســـــنوي التجاري النمو كان  وبسنما - 4
 من األول الرب  يف الـدولسـ  التجـارة قسمـ  ركود إىل األونكتـاد بسـاانت تشـــــــــــــــري، ذلـك من واألهم. العـام من
. التداول وكتل املناطق مجس  يف قو ً  التجارة منو كان،  2018 عام ويف. (الثاين الشـــــــــــــــكل) 2019 عام
 بني ترتاوح بنســـب  آ ـــسا وشـــر  والصـــني األمريكس  املتحدة والوال ت األورويب االحتاد من الصـــادرات ومنت

 مبرحل  متر اليت االقتصـادات لصـادرات القوي النمو يف األ ـا ـس  السـل  أ ـعار و ـاتت. املائ  يف 9 و 7
 منو أن 2019 عام من األول الرب  بساانت تظ ر، املقابل ويف. أو ــــطس  والشــــر  األفريقس  والبلدان انتقالس 

 وتشري. األورويب لالحتاد ابلنسب   الًبا وكان والصني األمريكس  املتحدة الوال ت يف فعلًسا توق  الصادرات
 .النامس  آ سا جنوب ودول األخرى النمو املتقدم  البلدان صادرات اخنفاض إىل أيًضا البساانت

 
 الثاين الشكل

 املختارة واجملموعات الرئيسية االقتصادات حسب، الصادرات يف احلديثة االجتاهات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل ا تنادا، األونكتاد أمان  :املصدر 
 وابلنســــــــــــــب . 2017 بعام مقارن  2018 لعام الصــــــــــــــادرات منو البساين الر ــــــــــــــم يظ ر، 2018 لعام ابلنســــــــــــــب  :مالحظ  

. 2018 عام من األول ابلرب  مقارن  2019 عام من األول الرب  يف الصـــــــــادرات منو يظ ر فإنه، 2019 لعام
 .أولس  أرقام ه  2019 عام من األول الرب  أرقام
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 متثــــل وكــــانــــت، ابلســـــــــــــــل  الــــدولســــ  التجــــارة من كبريًا  جزًءا النــــامســــ  البلــــدان بني التجــــارة ومتثــــل - 5
 وينطبق. (الثــالــ  الشـــــــــــــــكــل) 2018 عــام يف العــاملســ  التجــارة من املــائــ  يف 28 أو دوالر تريلسوانت 5.5

 بقاء م ، 2012 عام منذ التكامل توق ، أوالً . اجلنوب بلدان بني ابلتجارة يتعلق فسما م مان اعتباران
 اجلنوب بلدان بني البضــــــائ  جتارة تزال ال، اثنساً . اثبت  العاملس  التجارة يف اجلنوب بلدان بني التجارة حصــــــ 
، 2018 عام يف اإلمجاي أرابع ثالث  من أكثر شـــكلت واليت، آ ـــسا شـــر  اقتصـــادات بعض  ـــسطرة حتت
 .دوالر تريلسوانت 4.5 من يقرب ما أي
 

 الثال  الشكل

 اجلنوب بلدان بني التجارة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل ا تنادا، األونكتاد أمان  :املصدر 
  

 اخلدمات جتارة يف االجتاهات - ألف 

 دوالر تريلسوانت 5.8 بلغ قسا   مستوى إىل اخلدمات يف التجارة وصلت، العامل  الصعسد على - 6
 كل  يف السل  صادرات من أ رع بوترية منت اليت، اخلدمات صادرات دينامسكس  يؤكد مما، 2018 عام يف
 من مرون  أكثر اخلدمات صــــــادرات كانت  كما.  (الراب  الشــــــكل) والنامس  النمو املتقدم  االقتصــــــادات من

 وركود 2009 امع العاملس  واملالس  االقتصــــادي  األزم  من كل  خالل الرتاج  اخنفاض م ، الســــل  صــــادرات
 .2015 عام التجارة
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 الراب  الشكل
 2008-2005، والسلع اخلدمات صادرات  

(2005 = 100) 
 
 
 
 
 
 
 
    
 .األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل ا تنادا، األونكتاد أمان  :املصدر 
  
 اخلدمات صــــــادرات يف حصــــــت ا من النامس  االقتصــــــادات زادت، 2018 و 2005 عام  وبني - 7

 صادرات يف منو أ رع حققت حس ، املقدم  يف النامس  آ سا تزال وال .(1)املائ  يف 30 إىل 23 من العاملس 
 بنســب  2018 عام يف العاملس  اخلدمات صــادرات يف حصــ  وأكرب 2018 و 2005 عام  بني اخلدمات

 بني املائ  يف 11 بنســــــب  كبريا   ــــــنو  منوا  ــــــجلت منوا البلدان أقل يف اخلدمات وصــــــادرات. املائ  يف 24
 صــــادراهتا إمجاي يف اخلدمات حصــــ  من وزادت  ــــلع ا صــــادرات منو متجاوزة، 2018 و 2005 عام 
 النامس  البلدان يف الصادرات منو يف اخلدمات مسات  ا تمرار إىل يشري وهذا .(2)املائ  يف 19 إىل 14 من
 .منواً  البلدان وأقل

 جتارة مالمح خمتل  على 2018 عام يف (3)التجاري  اخلدمات لصادرات القطاع  التوزي  ويؤكد - 8
 انتقالس  مبرحل  اقتصـاداهتا متر اليت البلدان اعتماد وا ـتمر. والنامس  النمو املتقدم  االقتصـادات يف اخلدمات

 اخلدمات من صـــــــادراهتا إمجاي من املائ  يف 54 و 59 بنســـــــب  والســـــــفر النقل على النامس  واالقتصـــــــادات
، املائ  يف 75 و 72 بلغ حس ، منواً  البلدان وأقل أفريقسا يف وضـــــــــــــــوحاً  أكثر وكان، التواي على، التجاري 

ا أكثر النمو املتقدم  االقتصــادات ظلت، ذلك من العكس وعلى. التواي على  اخلدمات فئات يف ختصــصــً
 .املالس  اخلدمات مثل، العالس  املضاف  القسم  ذات

 االقتصــــــــادات بني تفصــــــــل اليت الصــــــــورة فجوة فإن، املســــــــتمرة االختالفات هذه من الرغم وعلى - 9
 صــــــــــــنفت، 2018 و 2005 عام  بني. طفسفا اخنفاضـــــــــــــا اخنفضـــــــــــــت قد النمو املتقدم  والبلدان النامس 

__________ 

 .من إحصاءات األونكتادمستقاة بساانت ا تنادا إىل  ،ونكتاد(األمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمس  ) (1) 
 نفسه. املرج  (2) 
. انظر فئــ  اخلــدمــات التجــاريــ  تشـــــــــــــــمــل مجس  أنشـــــــــــــــطــ  اخلــدمــات اب ـــــــــــــــتثنــاء التجــارة يف الســـــــــــــــل  واخلــدمــات احلكومســ  (3) 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en. 
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 األعمال وخدمات املالس  واخلدمات واملعلومات الكمبسوتر وخدمات والال ــــــــلكس  الســــــــلكس  االتصــــــــاالت
  ــــنوي  منو مبعدالت، (اخلامس الشــــكل) النامس  االقتصــــادات يف منواً  الصــــادرات فئات أ ــــرع بني األخرى

 التجاري  اخلدمات صـــــــــــادرات اعتماد ز دة إىل ذلك أدى وقد. التواي على املائ  يف 9 و 12 و 13 تبلغ
 النسبس  املسات  يف اخنفاض مواج   يف األعلى املضاف  القسم  ذات الفئات هذه على النامس  لالقتصادات

 .والسفر النقل خلدمات
 

 اخلامس الشكل

 2008-2005 ،التجارية اخلدمات من خمتارة لفئات النامية االقتصادات صادرات  
(2005 = 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل ا تنادا، األونكتاد أمان  :املصدر 
  

 تزال ال، املثال  ـــــــــــــــبسل فعلى. اخلدمات يف للتجارة الكامل  األتس  االجتاهات هذه تعكس وال - 10
 النمو اجتاه من يتضـــــــح كما،  الرئسســـــــس  التوريد طريق  ه  (3 الطريق ) التجاري ابلوجود املتداول  اخلدمات

 قــدرهـا بز دة، 2017 عــام يف دوالر تريلسون 30.8 البــالغــ  الشـــــــــــــــريكــ  األجنبســ  الشـــــــــــــــركــات مبسعــات يف
 للشركات التابع  األجنبس  الشـركات املائ  يف 52 فإن ،ذلك إىل ابإلضـاف  .(4)2016 عام عن املائ  يف 6

 لألشخاص املؤقت  احلرك  أن كما  .(5)خدمات أنشط  الواق  يف تؤدي والتحويلس  األولس  اجلنسسات متعددة
 لصــــادرات ابلنســــب   ــــسما وال، النامس  ابالقتصــــادات أيضــــا صــــل  هلا (4 الطريق ) اخلدمات يقدمون الذين

 .االقتصادات هلذه املوج   امل م  املالس  التحويالت م  متشسا، والتجاري  امل نس  اخلدمات

__________ 

 (4) World Investment Report 2018, Investment and New Industrial Policies (United Nations publication, Sales 

No. E.18.II.D.4). 
 (5) World Investment Report 2017, Investment and the Digital Economy (United Nations publication, Sales No. 

E.17.II.D.3). 
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 الكبرية املضـــــــــــــــاف  القسم  جتســـــــــــــــد ال احلدود عرب اخلدمات جتارة بساانت فإن، ذلك على عالوة - 11
 مثل، ابلبضائ  املدجم  واخلدمات للخدمات الو سط  املدخالت من السل  صادرات يف املدجم  للخدمات
 املضاف  القسم  ذات اخلدمات تصدير ويعكس. التحويلس  الصناعات شركات تقدم ا اليت التوزي  خدمات
 “اخلدمن ”، اخلدمات لتجارة 5 ريق الط اب ـــم إلس ا املشـــار، االقتصـــادي  القطاعات مجس  منتجات ضـــمن

 األطراف املتعدد التحرير من العاملس  اإلمجاي احملل  النات  مكا ــــــــ  تصــــــــل أن وميكن. الدولس  التجارة يف
 العاملس  التجارة ز دة إىل يؤدي مما، 2025 عام حبلول يورو بلسون 300 إىل اخلدمات لتجارة 5 للطريق 
 الصــناعات شــركات داخل هام  خدمات أنشــط  هناك، ذلك على عالوة .(6)يورو بلسون 500 من أبكثر

 .الصادرات إمجاي يف املضاف  القسم  حتلسالت أو احلدود عرب اخلدمات جتارة بساانت تعكس ا ال التحويلس 

 بلسون 529 من ا، دوالر بلسون 689 مببلغ العاملس  التحويالت تدفقات قدرت، 2018 عام ويف - 12
 املائ  يف 71 حواي أن حقسق  اخلدمات لقطاع اهلجرة أتس  يؤكد ومما .(7)النامس  البلدان إىل ذهبت دوالر
 .اخلدمات يف يرتكزون امل اجرين العمال من
 

 السلع أسواق يف التطورات - ابء 

 الســـــــــــل  أ ـــــــــــوا  يف األ ـــــــــــعار أظ رت، 2019 مارس/آذار إىل 2018 يناير/الثاين كانون  من - 13
 عن عام بشـــــكل األ ـــــعار يف الز دات ونتجت. (الســـــادس الشـــــكل) التقل  من عالس  درج  األ ـــــا ـــــس 

 العديد يف والسسا   االقتصادي السقني وعدم اجلوي  األحوال  وء بسب  األ وا  يف الضسق مثل عوامل
 وتراج  العرض ز دة هو كبري  حد إىل األ ـــــــــعار اخنفاض  ـــــــــب  وكان. األشـــــــــد والطل ، العامل أحناء من

 واملعادن الوقود فئات أ ـــــعار اخنفاض مارس، وإمجاالً . املواتس  املناخس  والظروف املخزوانت وارتفاع الطل 
 اخنفاض من يتضــــــح كما،  األ ــــــا ــــــس  الســــــل  فئات مجس  على نزولسا ضــــــغطًا املعدنس  والركازات واخلامات

 مقارن ، 2018 عام يف احلرة الســو  يف األ ــا ــس  الســل  أل ــعار األونكتاد مؤشــر يف املائ  يف 10 نســبته
 ارتف ، 2019 عام من األول الرب  ويف. 2017 عام من نفســـــــــــــــ ا الفرتة خالل املائ  يف 6 قدره ابرتفاع
 يف اال ــتقرار عدم ويؤدي. كبري  حد إىل الفئات نفس يف األ ــعار الرتفاع نتسج  املائ  يف 5 بنســب  املؤشــر
 من وأكثر، النامس  البلدان لثلث  احلكومس  اإليرادات ا ــــتقرار عدم مثل آاثر إىل األ ــــا ــــس  الســــل  أ ــــعار
 آاثر هلذا يكون أن وميكن. األ ـــا ـــس  الســـل  على ابالعتماد تتســـم اليت، منواً  البلدان أقل من املائ  يف 80

 دون حيول مما، واالجتماعس  االقتصـــــــــــــادي  الربام  ومتويل احلكوم  تقودها اليت اال ـــــــــــــتثمارات على خطرية
 .املستدام  التنمس  أهداف حتقسق

  

__________ 

 (6) Alessandro Antimiani and Lucian Cernat, “Liberalizing global trade in mode 5 services: how much is it 

worth?”, Chief Economist Note, Issue 4 (Brussels, Directorate General for Trade of the European 

Commission, 2017). 
 (7) World Bank Group, “Migration and remittances: recent developments and outlook”, Migration and 

Development, Brief 31 (April 2019). 
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 2018 يناير/الثاين كانون  من، الفئات مجيع، احلرة السرررررررروق يف األسرررررررراسررررررررية السررررررررلع ألسررررررررعار األونكتاد مؤشررررررررر  
 2019 مارس/آذار إىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التجارية التوترات - جيم 

 بنسب  العاملس  التجارة منو إىل تشري اليت األصلس  التوقعات أن إىل املستمرة التجاري  التوترات تشري - 14
 املتحدة الوال ت أن يالحظ ما وأهم. التفاؤل يف مفرط  كانت  رمبا 2019 عام يف املائ  يف 4 إىل تصـــــــــل

 الوال ت بني التجارة قسم  اخنفضت وقد. املتصاعدة التوترات هذه خضم يف مشتبكتان والصني األمريكس 
 العام من نفســـــــــــ ا ابلفرتة مقارن  2019 عام من األول الرب  يف املائ  يف 15 من أبكثر والصـــــــــــني املتحدة

 بلسون 400 حواي ابت، 2019 يونسه/حزيران من واعتبارًا .(8)أكثر تنخفض أن املتوق  ومن، الســـــــــــــــابق
 والنتسج  .(9)إضــــــــــــافس  مجركس  لتعريفات خيضــــــــــــ  والصــــــــــــني املتحدة الوال ت بني الثنائس  التجارة من دوالر

 منافس  شركات م  أخرى بلدان إىل الثنائس  التجارة بعض حتويل ه  البلدين بني اجلمركس  للتعريف  املباشرة
، أكثر  ـــــسســـــتفسد األورويب االحتاد أن األونكتاد ويقدر. املتحدة الوال ت أو الصـــــني يف للشـــــركات بشـــــدة
 عن ا تنازلت اليت الثنائس  التجارة من دوالر بلسون 70 حواي على املطاف هناي  يف  ـــــــــــــــسحصـــــــــــــــل حس 

 ا تحوذ حس ، وكندا واملكسسك الساابن من اآلخرين الرئسسسني املستفسدين م ، والصني املتحدة الوال ت
 .(10)دوالر بلسون 20 من أكثر على من ا كل

__________ 

 (8) International Monetary Fund, Direction of Trade Statistics database الــــــتــــــــاي املــــــوقــــــ  عــــــلــــــى مــــــتــــــــاح: 
https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85&sId=140915124097. 

 (9) BBC News, “A quick guide to the US-China trade war”, 29 June 2019. China Briefing, “The US-China 

trade war: a timeline”, 25 July 2019. 
 (10) UNCTAD, Key Statistics and Trends in Trade Policy, 2018: Trade Tensions, Implications for Developing 

Countries (2019). 
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 املواد تســـتخدم اليت التحويلس  الصـــناعات على  ـــلًبا وتؤثر، احمللس  األ ـــعار املرتفع  التعريفات وتزيد - 15
 أبنشط  الصني إىل تع د اليت الشركات وتتحمل. عام بشكل املست لكني وتضر، الو سط  والسل  املستوردة
 متلك ا اليت الشــــــــــــــركات وغالبا، األجنبس  الشــــــــــــــركات متثل حس ، كبري  حد إىل التكالس  اخلارج يف التجمس 
. الصـــــــني من املتحدة الوال ت إىل الثنائس  الواردات من كبرية  نســـــــب  الصـــــــني يف تعمل واليت املتحدة الوال ت

 قد التوريد  لسل  يف املدجم  األخرى النامس  البلدان أن إىل الصسنس  الصادرات ا ترياد نسب  ارتفاع يشري وكما
ا التجاري  التوترات أتثري  ـــــــسكون، ذلك على عالوة.  ـــــــلًبا تتأثر  على النزوي الضـــــــغ  خالل من حمســـــــو ـــــــً

 الزراعس  والســــل  واأللومنسوم الصــــل  مثل، الســــو  يف بقوة البلدان هبا يتمت  اليت للمنتجات الدولس  األ ــــعار
 كبري  بشــــــكل يزيدوا مل الذين النامس  البلدان من املوردين على  ــــــلبس  انعكا ــــــات وترافق ا، الصــــــو  فول مثل

 على العامل  الطل  يقلل أن شــأنه من إضــافس  مجركس  تعريفات فرض فإن، أعم وبصــورة. الســو  يف حصــت م
 .النامس  للبلدان ابلنسب  ذلك يف مبا، الطويل املدى على النمو احتماالت ويضع  الواردات

 اإلمداد  ــــــــال ــــــــل على آاثر التجاري  التوترات على ترتت ، مباشــــــــرة املعنس  البلدان جان  وإىل - 16
ا واملوردين بل، فحسـ  املنت  بتجمس  تقوم اليت الشـرك  التعريفات تعاق  وال. واإلقلسمس  العاملس   على أيضـً
 على والصــــني املتحدة الوال ت بني اجلمركس  التعريفات آاثر زالت وما. كانوا  أينما، القسم   ــــلســــل  امتداد

 حوافز الن اي  يف  ــــــتوفر فإهنا، تســــــتمر أن املتوق  من كان  إذا ولكن، اآلن حىت حمدودة التوريد  ــــــال ــــــل
 اليت اجلمركس  التعريفات أن األونكتاد ويقدر. هبا اخلاصــــــ  التوريد  ــــــال ــــــل هسكل  إلعادة للشــــــركات قوي 

 شــــر  بلدان يف الصــــني إىل املنب  موردي على كبري  بشــــكل  ــــتؤثر الصــــني على املتحدة الوال ت تفرضــــ ا
 املتحدة الوال ت من الواردات على الصــــــني تفرضــــــ ا اليت اجلمركس  التعريفات فإن، وابملثل. األخرى آ ــــــسا

 مناطق  تستفسد، أخرى ومرة. (الساب  الشكل) الشمالس  أمريكا من املوردين على  لبس  آاثر هلا  سكون
 .أورواب وخاص ، هذه اهلسكل  إعادة من العامل يف أخرى

 
 الساب  الشكل

 التوريد وسالسل التجارية التوترات  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 .Key Statistics and Trends in Trade Policy, 2018: Trade Tensions, Implications for Developing Countries (2019)، األونكتاد :املصدر 
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بباليني دوالرات الوال ت املتحدة

بلدان أخرى أفريقسا أمريكا اجلنوبس  االحتاد األورويب بقس  دول آ سا شر  آ سا أمريكا الشمالس 
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 من بريطــانســا خروج”) احملتمــل الشـــــــــــــــمــالســ  وأيرلنــدا العظمى لربيطــانســا املتحــدة اململكــ  خروج إن - 17
 على  ـــــتطرأ اليت احملتمل  التغسريات بســـــب  النامس  البلدان على آاثر هلا يكون أن ميكن (“األورويب االحتاد

 األورويب االحتاد من بريطانسا خروج  ـــــــسغري مدى أي إىل احملتمل  اآلاثر وتشـــــــمل ،(11)التجاري  الســـــــسا ـــــــ 
، املثال  ـــبسل على، النامس  البلدان بصـــادرات يتعلق فسما املتحدة اململك  يف األ ـــوا  إىل الوصـــول شـــروط

 هذه بريطانسا خروج  ـــــــسغري مدى أي وإىل، التفضـــــــسلس  املخططات شـــــــروط أو مجركس  تعريفات شـــــــكل يف
 انســـــحاب اتفا  مبوج  األورويب االحتاد من بريطانسا خروج وإن. األجان  للمنافســـــني ابلنســـــب  الشـــــروط

. جديدة اتفاقات لتحديد كبريًا  وقًتا الثالث  والبلدان املتحدة للمملك  يتسح مما، تنفسذ فرتة يوفر أن شأنه من
 التجاري  السسا   ابتعاد مدى على املتحدة اململك  إىل البلدان صادرات أتثر  سعتمد، األطول األجل ويف

 .األورويب لالحتاد احلالس  السسا   عن املتحدة للمملك 

 على املائ  يف 5 بنســب  تعريف   ــتفرض أهنا املتحدة الوال ت حكوم  أعلنت، األخرية اآلون  ويف -18
 تدفق لوق  ملمو ـــــ  إجراءات املكســـــسكس  الســـــلطات تتخذ مل ما املكســـــسك من املســـــتوردة الســـــل  مجس 

 والوال ت املكســــــــــسك حكومتا توصــــــــــلت، قصــــــــــري بوقت ذلك وبعد .(12)املتحدة الوال ت إىل امل اجرين
 للتدابري حمدد غري تعلسق إىل أدى مما، امل اجرين تدفق من احلد خطوات بشــــــــــــأن مؤقت اتفا  إىل املتحدة
 هلــا عالقــ  أهــداف لتحقسق التجــاريــ  التعريفــات ا ـــــــــــــــتخــدام على مثــاالً  هــذا ويعــد .(13)املقررة اجلمركســ 
 السقني عدم ز دة إىل ويؤدي التجاري  التوترات عن النامج  احملتمل  األضــــــــــــرار تفاقم إىل يؤدي مما، ابلتجارة

 .العامل  االقتصاد يف
  

 العاملية التجارة منظمة وإصالح األطراف املتعدد التجارة نظام - اثنيا 

 من متزايــد لضـــــــــــــــغ  القواعــد على قــائم نظــام مبوجــ  األطراف املتعــدد التجــاري التعــاون تعرض - 19
 على تركز اليت الثنائس  التجاري  والصـــــــــــــــفقات التجاري  واملنازعات املضـــــــــــــــادة والتدابري االنفرادي  اإلجراءات
 أن فسه املتوق  من وقت يف هذا وأييت. األطراف املتعددة العملسات على والتحايل األجل القصـــرية املصـــاح
 لتحقسق العاملس  اجل ود يف رئسســـــــــًسا دورًا ،صـــــــــمسم ا يف يق  األطراف املتعدد التجارة ونظام ،التجارة تلع 

 االجتماعس  النتائ  على متزايد بشكل تركز البلدان أن هو العام  الشواغل وأحد .املستدام  التنمس  أهداف
 .اإلمنائ  والتعاون األطراف املتعدد التجاري التعاون من بدالً  الوطنس  واالقتصادي 

 

__________ 

 (11) Alessandro Nicita, Ksenia Koloskova and Mesut Saygili, “Brexit: implication for developing countries”, 

Research Paper No. 31 (UNCTAD, 2019). 
احلدودي ،  لألزم الرامس  إىل التصــــــــــــــــدي  الطارئ  بسان رئسس الوال ت املتحدة األمريكس  يف البست األبسض بشــــــــــــــــأن التدابري (12) 

-https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement متـــــــاح على املوق  التـــــــاي: 2019أ ر/مـــــــايو  30

president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/. 
 متــاحــ  يف املوق  التــاي: .2019حزيران/يونســه  10يف  ترامــ ، رئسس الوال ت املتحــدة األمريكســ ج. مقــابلــ  م  دوانلــد  (13) 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-

combat-crisis-border/. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-regarding-emergency-measures-address-border-crisis/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-combat-crisis-border/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-combat-crisis-border/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-combat-crisis-border/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-secures-historic-deal-mexico-combat-crisis-border/
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 األطراف املتعدد التجاري النظام على التجارية التوترات آاثر - ألف 

 االنفرادي  التدابري تعززها اليت الثنائس  عن فضـــــــــــالً ، املضـــــــــــادة والتدابري االنفرادي  التدابري تشـــــــــــكل - 20
 آلس  تؤكده ما وهو ،وإنفاذه القواعد على القائم األطراف املتعدد التجاري للنظام رئسســـــــــــــــسا حتد ، املتوقع 
 آلس  إىل قضــس  22 رف  مت، التجاري  للتوترات احلاي الســسا  ويف. املنازعات لتســوي  العاملس  التجارة منظم 
 النطا  والوا ع  املعقدة القضا  هذه يف البت فإن، ذلك وم  .(14)خمتلف  مسائل بشأن املنازعات تسوي 
 طبسع  ذات صـــــــــــعب  قانونس  مســـــــــــائل تثري التدابري هذه إن حس ، املنازعات تســـــــــــوي  آللس  كبريًا  حتد ً  ميثل

، واحد جان  من تعريف  تدابري اختاذ يربر ما هناك كان  وإذا. مؤ ــــســــس  آاثر ملعاجلت ا و ــــسكون، من جس 
 تضــــع  فســـــوف، العادل  غري التجارة حبج  أو القوم  األمن ضـــــرورات تفرضـــــ ا ال ـــــتثناءات كنتسج   إما

. املنازعات تســـــــوي  آلس  على خطري بشـــــــكل يؤثر مما، العاملس  التجارة ملنظم  األ ـــــــا ـــــــس  ب الضـــــــوا بعض
 اخلا ــــــــــر الطرف إغراء يتم قد حس ، صــــــــــعًبا أمرًا االمتثال ضــــــــــمان يكون فقد، مربرة التدابري تكن مل وإذا

 .عام بشكل األطراف املتعدد التجاري النظام  الم  تتأثر أن احملتمل من، احلالتني كلتا  ويف. ابالنسحاب

 يف املنازعات وتســــــــــوي  التجاري التفاوض وظائ  بشــــــــــل هتدد املتزايدة التجاري  التوترات أن ومبا - 21
 العاملس  التجارة منظم  إصـــــــــــــالح الرئسســـــــــــــس  املبادرات ا ـــــــــــــت دفت فقد، األطراف املتعدد التجاري النظام

 التجاري  املفاوضــــــات (أ): التالس  الوظائ  أ ــــــا ــــــ  بشــــــكل اإلصــــــالح مقرتحات وتســــــت دف. وحتديث ا
 ؛واإلشــعارات والشــفافس  (ب) ؛والتفضــسلس  اخلاصــ  املعامل  أي، اإلمنائ  البعد ذلك يف مبا، القواعد ووضــ 

 أتس  على التأكسد يتم، املقرتحات بعض ويف. اال ــتئناف هسئ  وظائ  وخاصــ ، املنازعات تســوي  وآلس  (ج)
 .احلالس  املتصاعدة التجاري  التوترات مصدر تشكل اليت االنفرادي  التدابري على األطراف املتعددة الرقاب  تعزيز
 

 والتفضيلية اخلاصة املعاملة ذلك يف مبا، التجاري التفاوض وظيفة - 1 

 منظم  قواعد دلسل حتدي  إىل احلاج  على احلالس  مقرتحاهتا يف النمو املتقدم  البلدان شـــــــــــددت - 22
 التجاري  التوترات يف برزت اليت التقلسدي  غري الســـــــــــسا ـــــــــــاتس  التدابري بعض معاجل  أجل من العاملس  التجارة
 اململوك  واملؤ سات الصناعس  املالس  اإلعاانت ذلك يف مبا، والتجارة التنافسس  الظروف تشوه أهنا واعتربت
 جديدة قواعد وإدخال احلالس  القواعد تعديل و ــستطل  .(15)اال ــتثمار وتدابري التكنولوجسا ونقل، للدول 

 بشـــأن اجلاري  األطراف املتعددة املبادرات أ ـــاس شـــكلت قد الشـــواغل هذه أن ويبدو. شـــامل  مفاوضـــات
، واملتو ـــــط  والصـــــغرية الصـــــغرى واملؤ ـــــســـــات، اال ـــــتثمار وتسســـــري، اإللكرتونس  التجارة قبسل من مســـــائل
 .للخدمات احملل  والتنظسم

نح قد اليت اإلمنائس  املرون  مواطن وتواجه - 23  للبلدان والتفضــــسلس  اخلاصــــ  املعامل  مبدأ أ ــــاس على مت 
 اخلاصــــ  املعامل  هسكل إزاء طويل زمن منذ النمو املتقدم  البلدان شـــــواغل يعكس مما، متزايداً  حتد ً  النامس 

 بني ما الفرتة يف العاملس  التجارة يف الناشـــئ  االقتصـــادات حصـــ  يف املذهل التو ـــ  وم . احلاي والتفضـــسلس 
 إزاء متزايد بقلق تشــــعر النمو املتقدم  البلدان حكومات أصــــبحت، 2009 عام وهناي  2000 عام مطل 

 وتفضــــــسلس  خاصــــــ  مبعامل  تتمت  اليت الكبرية النامس  البلدان م  ابملثل للمعامل  املتصــــــور االفتقار ا ــــــتمرار
__________ 

. متاح  على املوق  Chronological list of disputes cases”, Dispute Settlement database“منظم  التجارة العاملس ،  (14) 
 .https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm التاي:

 WTO modernization: introduction to“: اللجن  األوروبس  بعنوان اليت أعدهتا فاهسمس املورق  الانظر، على  ـــــبسل املثال،  (15) 

future EU proposals” (2018). 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm
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 معامل  لساق  مدى يف متزايد بشـــكل شـــككت وقد. املفاوضـــات يف “الكامل  من األقل ابملثل املعامل ” و
 فإن ولذلك. واألضــــــــــــع  األصــــــــــــغر األخرى النامس  البلدان م  املســــــــــــاواة قدم على الكبرية النامس  البلدان
 .النامس  للبلدان املقرتحني واملفاضل  التخرج يشمل والتفضسلس  اخلاص  للمعامل  احلالس  املبادئ إصالح

 منظم  يف النامس  البلدان وضــ  عن الذايت اإلعالن يف املتمثل  احلالس  املمار ــ  لوق  اقرتاح وق دم - 24
 أعلنت ليتا النامس  البلدان جلمس  والتفضسلس  اخلاص  للمعامل  التلقائ  املنح وق ، وابلتاي، العاملس  التجارة
 لتلك والتفضــــسلس  اخلاصــــ  املعامل  أهلس  حظر  ــــسجري أبنه حتديدا االقرتاح يف وجاء .(16)بنفســــ ا نفســــ ا
 ؛إلس ا انضـــــمت أو االقتصـــــادي املسدان يف والتنمس  التعاون منظم  يف أعضـــــاء ه  (أ): اليت النامس  البلدان

؛ الدخل مرتفعـ  بلـداان الدوي البنـك يصـــــــــــــــنف ـا أو (ج)؛ العشـــــــــــــــرين جمموع  يف أعضــــــــــــــــاء ه  أو (ب)
 فإهنا، الشـــــروط هذه تنفسذ مت وإذا. العاملس  البضـــــائ  جتارة من املائ  يف 0.5 من أكثر حصـــــت ا تبلغ أو (د)

 املعامل  على احلصـــول أهلس  من العاملس  التجارة منظم  يف أعضـــاء انمس  دول  30 من أكثر تســـتثي  ـــوف
 .والتفضسلس  اخلاص 

 يتعلق فسمــا فق  لسس، قــائمــ  تزال ال م مــ  فجوة هنــاك إن النــامســ  البلــدان من جمموعــ  وقــالــت - 25
 النمو املتقدم  البلدان بني الفردي  واإلمنائس  التجاري  القدرات يف أيضاً  ولكن الفقر ومستو ت الفرد بدخل

 تسســــــــــري إىل والتفاضــــــــــلس  اخلاصــــــــــ  املعامل  خالل من هام اترخي  دور إ ــــــــــناد مت قد وإنه، النامس  والبلدان
 اآلراء يف توافق ظ ور يف املعامل  هذه مسات  وإىل األطراف املتعدد التجاري النظام يف التدرجي  اندماج ا

 إلصــــالح أكثر وتعاوين وتطوع  عمل  هن  اتباع إىل اجملموع  دعت ولذلك .(17)التجاري  املفاوضــــات يف
 جلعل ا والتفاضــلس  اخلاصــ  املعامل  مبدأ تعزيز أن حس ، م م  املناقشــ  وهذه. والتفضــسلس  اخلاصــ  املعامل 
 .بسن ا وفسما البلدان داخل املساواة انعدام من ابحلد املتعلق 10 ابهلدف يرتب  وعملس  وفعالس  دق  أكثر
 

 الشفافية - 2 

 إىل االفتقار إن حس ، العاملس  التجارة منظم  يف والشــــفافس  املنتظم العمل إلصــــالح ج ود ت بذل - 26
 للشــــــركاء التجاري  الســــــسا ــــــ  ملمار ــــــات الفعالني والتقسسم الرصــــــد دون حال احلالس  واإلخطارات البساانت
 مثل املوضـــوعس  للقضـــا  االمتثال لتحســـني أ ـــا ـــسني عنصـــرين والشـــفافس  الرصـــد حتســـني ويعترب. التجاريني
 اإلخطــار ملتطلبــات لالمتثــال احلوافز تعزيز على املقرتحــات وتركز. والزراعســ  الصـــــــــــــــنــاعســ  املــالســ  اإلعــاانت
 ويعتقد .(18)معاكســــــــ  إخطارات وتوجسه إداري  عقوابت فرض طريق عن ذلك يف مبا، فحصــــــــ ا وحتســــــــني

ا . تدرجيساً  العاملس  التجارة منظم  قواعد وحتســــني التقاضــــ  قبل املشــــكالت حل حيســــن الن   هذا أن أيضــــً
 متثل أن ميكن اإلخطار صـــــــــــــعوابت ألن، وتعاونس  واقعس  أكثر هن  اتباع إىل النامس  البلدان بعض دعا وقد
 .القدرات على قسوًدا أيًضا
 

__________ 

بشـــــــــــــأن إجراءات تعزيز الوظسف   2019فرباير شـــــــــــــباط/ 15مشـــــــــــــروع قرار اجمللس العام املؤر  العاملس ،  التجارة انظر منظم  (16) 
 .(WT/GC/W/764) التفاوضس  ملنظم  التجارة العاملس 

لتعزيز التنمس  وضــمان األعضــاء النامس   البلدانلصــاح األتس  املســتمرة للمعامل  اخلاصــ  والتفضــسلس  ”منظم  التجارة العاملس ،  (17) 
 (.البولسفاري  -، ر ال  من الصني واهلند وجنوب إفريقسا وفنزويال )مج وري  “الشمول

، “إجراءات لتعزيز الشـــــــــــــــفافس  وتعزيز متطلبات اإلخطار مبوج  اتفاقسات منظم  التجارة العاملس ”منظم  التجارة العاملس ،  (18) 
والوال ت املتحدة اابن من األرجنتني وكو ــتاريكا واالحتاد األورويب والسموج    2018نوفمرب تشــرين الثاين/ 1ر ــال  مؤرخ  

(JOB/GC/204-JOB/CTG/14.) 
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 املنازعات تسوية - 3 

 املتعلق  العناصــر شــك بال ه  احلالس  العاملس  التجارة منظم  إصــالح جل ود الرئسســس  العناصــر إن - 27
 يف جدد أعضـــاء تعسني حظر ومت .(19)اال ـــتئناف هسئ  يف احلاي املأز  إهناء هبدف املنازعات تســـوي  آبلس 
 شـــاغرة مقاعد  ـــبع  أصـــل من مقاعد أربع  وأصـــبحت. بعمل ا املتعلق  املخاوف بســـب  اال ـــتئناف هسئ 
 لســـــماع املطلوب األدىن احلد وهو، عاملني قضـــــاة ثالث   ـــــوى يتبق ومل، 2018 أكتوبر/األول تشـــــرين يف

 هسئ   ـــتتوق  الوقت هذا ويف، آخران مقعدان  ـــسشـــغر، 2019 ديســـمرب/األول كانون  ويف. اال ـــتئناف
 .العمل عن اال تئناف

 القواعـد بشــــــــــــــــأن التفــاهم تعــديــل طريق عن الشـــــــــــــــواغــل هــذه ملعــاجلــ  خمتلفــ  مقرتحــات وقــ دمــت - 28
 .(20)وتعديل ا الصـــــل  ذات األحكام لتوضـــــسح  اإلجرائس والقواعد املنازعات تســـــوي  حتكم اليت واإلجراءات

 إىل حالسا  ــــــبع  من اال ــــــتئناف هسئ  أعضــــــاء عدد ز دة يتوخى املقرتحات بعض أن، مبكان األتس  ومن
 من بدالً   ـــــــنوات 8 و 6 بني ترتاوح طويل  لفرتة واحًدا تعسسًنا وتوفر كامل  بدوام وظسف  جيعل ا مما، تســـــــع 
 .واحدة ملرة جتديدها إمكانس  م  ، نوات 4 البالغ  احلالس  الفرتة
 

 احلالية املفاوضات حالة - ابء 

  األمساك ملصائد املايل العون بشأن العاملية التجارة ملنظمة اتفاق حنو - 1 
 ا ــتخداما وا ــتخدام ا البحري  واملوارد والبحار احملسطات موارد حلفظ حصــرا مكرس 14 اهلدف - 29

 من معسن  أشــــــكال حظر إىل األعضــــــاء الدول املســــــتدام  التنمس  أهداف من 6 اهلدف ويدعو. مســــــتداما
 صـــــسد يف واإلفراط اجلائر الصـــــسد يف اإلفراط يف تســـــ م اليت األمساك مصـــــائد إىل تقدم اليت املالس  اإلعاانت
، 2020 عام حبلول املنظم وغري عنه املبلغ وغري القانوين غري الصسد يف تس م اليت اإلعاانت وإلغاء األمساك

 منظم   سا  يف منوا البلدان وأقل النامس  للبلدان والفعال  املنا ب  والتفاضلس  اخلاص  ابملعامل  االعرتاف م 
 .العاملس  التجارة

 مببلغ قسمت ــا تقــدر األمسـاك ملصــــــــــــــــائـد العــاملســ  املـالســ  اإلعـاانت أن األكـادميســ  املصــــــــــــــــادر وتقــدر - 30
 .(21)القدرات لتعزيز دعما اإلعاانت من دوالر بلسون 20 من أكثر وي عطى، الســـــــــــــــن  يف دوالر بلسون 35

، بلداً  28 من مستقاة االقتصادي املسدان يف والتنمس  التعاون منظم  عن ا أبلغت اليت البساانت إىل وا تناداً 
 2010 عام  بني  ـــــــــــــــنو ً  دوالر باليني 7.5 حبواي األمساك ملصـــــــــــــــائد العام الدعم إمجاي املنظم  قّدر
 باليني 9.7 مبلغ عند ذروته وبلغ، نفســــــــــــ ا الفرتة خالل املائ  يف 24 بنســــــــــــب  الدعم زاد وقد. 2015 و

__________ 

 (19) https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/sum_gc_may19_e.htm. 
ر ــــال  من االحتاد األورويب والصــــني واهلند واجلبل األ ــــود ”انظر، على  ــــبسل املثال، منظم  التجارة العاملس ، الوثسق  املعنون   (20) 

 .(WT/GC/W/753/Rev.11) “إىل اجمللس العام
 (21) U. Rashid Sumaila and others, Global Fisheries Subsidies, Directorate-General for Internal Policies 

(European Union, 2013). 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/sum_gc_may19_e.htm
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 ومراقبت ا ورصـــــــدها األمساك مصـــــــائد إلدارة خمصـــــــصـــــــا املبلغ من األعظم اجلزء وكان 2012 عام يف دوالر
 .(22)الوقود وتكالس  والتطوير والبح  التحتس  وللبنس 
، العاملس  التجارة منظم  يف املقرتحات من وا ـــــــــع  جمموع  ق دمت، 2017 و 2016 عام  ويف - 31

 جماالت على الضــوء تســلس  خالل من النص تبســس  على املفاوضــات وعملت. مصــن  نص يف ومجعت
 املؤمتر يف اعتماده مت الذي األمساك ملصائد املالس  اإلعاانت بشأن الوزاري القرار ومبوج . والتباعد التقارب
 /األول كــــــانون  يف آيرس بوينس يف عقــــــد الــــــذي، العــــــاملســــــ  التجــــــارة ملنظمــــــ  عشـــــــــــــــر احلــــــادي الوزاري
 على بناء األمساك ملصــائد املالس  اإلعاانت بشــأن املفاوضــات مبواصــل  يقضــ  أمر صــدر، 2017 ديســمرب
 2019 عام حبلول املفاوضـــــــات اختتام قرار يف هنائ  موعد حتديد مت كما.  منســـــــوب  غري جديدة نصـــــــوص
 ومن. املســـــــــتدام  التنمس  أهداف من 6-14 لل دف ابلنســـــــــب  2020 لعام الن ائ  ابملوعد الوفاء هبدف
 مفاوضات عن األمساك مصائد مفاوضات مرة ألول فصل آيرس بوينس يف الصادر القرار أن مبكان األتس 
 .نطاقًا األو   التنمس  أعمال جدول

 العاملس  التجارة مبنظم  التاب  القواعد بوضــــــــــــــ  املعي التفاوض فريق رئسس اختذ، احلني ذلك ومنذ - 32
 تشــرين ويف. األطراف ثنائس  وجلســات وحاضــنات ومسســرين جمموعات اجتماعات من يتكون خمتلطا هنجا
 (23)للتفاوض شــــــــامل حمدث نص مشــــــــروع على حتتوي عمل وثسق  الرئسس أصــــــــدر، 2018 نوفمرب/الثاين

؛ احملظورة املالس  اإلعاانت وقائم  ؛والنطا  ؛التعاري  وقائم  ؛ديباج : التالس  واملواضـــــس  األقســـــام يتضـــــمن
 بني موضــــوع تقريًبا النص وكل. والشــــفافس ؛ واإلخطارات ؛التقنس  واملســــاعدة ؛والتفضــــسلس  اخلاصــــ  واملعامل 
، األخرية املفاوضات ملرحل  األ اس يشكل وهو. الفعلس  االلتزامات من بدالً  التوقعات يعكس مما، قو ني
 األمم ومنظم  األونكتاد قدم وقد. 2020 عام قبل شــــــــــــــامل اتفا  إىل للتوصــــــــــــــل الطريق مي د أن وأنمل
 املناطق يف العملس  هذه أجل من ومشــــــورة مدخالت للبسئ  املتحدة األمم وبرانم  والزراع  لألغذي  املتحدة
 .14 اهلدف لتحقسق الن ائ  ابملوعد الوفاء هبدف لوال هتا اخلاضع 

 
 العاملية التجارة ملنظمة اإللكرتونية التجارة مفاوضات - 2 

 التجارة منظم  أعضـــــــــــاء من عضـــــــــــوا 164 أصـــــــــــل من 76 وافق، 2019 يناير/الثاين كانون  يف - 33
 التجارة من املائ  يف 90 ولكن العاملس  التجارة منظم  أعضـــــــــــــــاء عدد نصـــــــــــــــ  من أقل ميثلون - العاملس 
 هذه اعتبار وميكن. ابلتجارة املتصــــــــل  اإللكرتونس  التجارة جوان  بشــــــــأن مفاوضــــــــات بدء على - العاملس 
 يف اإللكرتونس  التجارة بشأن املشرتك البسان على املوقعون 71 الــــ األعضاء أجنزه الذي للعمل نتسج  املبادرة
 اآلن حىت املشـــــــاركني األعضـــــــاء بني املناقشـــــــات وركزت. 2017 عام العاملس  التجارة ملنظم  الوزاري املؤمتر
، واللوجســـتسات الرقمس  التجارة تسســـري تشـــمل واليت، اإللكرتونس  للتجارة مؤاتس  بسئ  (أ): جماالت أربع  على

 التجارة وانفتاح (ب)؛ اإللكرتوين اإلر ـــال عملسات على اجلمركس  والر ـــوم اإللكرتونس  املعامالت وتســـ سل
 التجارة يف والثق  (ج)؛ التمسسز وعدم، املعلومات وتدفق، األ ــــــــوا  إىل الوصــــــــول ذلك يف مبا، اإللكرتونس 

__________ 

 14أهداف مصائد األمساك املتصل  ابلتجارة: هدف التنمس  املستدام  ”األونكتاد ومنظم  األمم املتحدة لألغذي  والزراع ،  (22) 
 (.UNCTAD/DITC/TED/2017/3“ )وثسق  موجزة -

 (.TN/RL/W/274/Rev.6“ )من الرئسسموج   د األمساك: ر ال  ئصااملالس  مل عاانتاإل”منظم  التجارة العاملس ،  (23) 
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 ذلك يف مبا، الشامل  والقضا  (د)؛ الفكري  وامللكس  املست لك وثق  الشركات ثق  ذلك يف مبا، اإللكرتونس 
 .(24)والتعاون الرقمس  والفجوة التحتس  البنس  يف والثغرات الشفافس 

 قانون دور يف النظر العاملس  التجارة ملنظم  اإللكرتونس  التجارة مفاوضـــــــــــــــات تشــــــــــــــمل أن وينبغ  - 34
 املنصـــــات  ــــــسما وال، أ ــــــوا  مبثاب  تعمل اليت اإللكرتونس  املنصــــــات بتنظسم يتعلق فسما املنافســــــ  و ــــــسا ــــــ 
 احمللس  اإللكرتونس  التجارة وأعمال هذه امل سمن  اإللكرتونس  التجارة منصـــات بني كبرية  فجوة وهناك. امل سمن 
 لتحقسق اإللكرتونس  التجارة من متســــاوي  فوائد ا ــــتخالص هو ذلك من اهلدف كان  وإذا. حجماً  األصــــغر
 تنافســــس  أعمال بسئ  خللق املنافســــ  و ــــسا ــــ  بقانون أكرب بنشــــاط التذرع فسج ، املســــت لك ورفاهس  النمو

ا ولكن النامس  للبلدان فق  لسس األمر م م وهذا. واحمللس  اجلديدة اإللكرتونس  التجارة لشـركات  للبلدان أيضـً
 .اإللكرتونس  التجارة أ وا  امل سمن  لدي ا اإللكرتونس  التجارة منصات حتتكر اليت املتقدم  النمو

 لضــــمان اإللكرتونس  التجارة بشــــأن مفاوضــــات العاملس  التجارة منظم  جتري أن إىل حاج  وهناك - 35
 وصساغ  املناقشات من جزًءا، وخصوصسته املست لك بساانت محاي  ذلك يف مبا، املست لك محاي  تكون أن

 يفســــد اإللكرتونســــ  للتجــــارة إيكولوج  لنظــــام حــــا ـــــــــــــــم أمر احلــــدود عرب التعــــاون أن إىل ونظرًا. النتــــائ 
 للتعامل املســـــت لك محاي  وكاالت بني الفعال ابلتعاون تســـــمح قوي  أحكام إدراج امل م فمن، املســـــت لكني

 .اإللكرتونس  التجارة مبعامالت املتعلق  املست لكني شكاوى م 

 ميثل إللكرتونس ا التجارة من فعال  فوائد جي من منواً  البلدان وأقل النامس  البلدان متكني يزال وال - 36
 حالًسا تشـارك ال النامس  البلدان غالبس  ألن صـعوب  هذا ويزداد. الرقم  التحول عصـر يف حامساً  إمنائساً  حتد ً 
 دوي تنظسم  إطار وض  من ا الشامل اهلدف يكون أن ينبغ  اليت، األطراف املتعددة املفاوضات هذه يف

 .التنمس  أجل من اإللكرتونس  التجارة قوة بتسخري للبلدان يسمح
 

 اإلقليمية النزعة - جيم 

 قضـــــــس  تزال ال، التجاري  والتوترات األطراف املتعددة التجاري  املفاوضـــــــات توق  من الرغم على - 37
 عملسات يف االقتصــادات مشــارك  ا ــتمرار من يتضــح كما،  وا ــ  نطا  على مقبول  االقتصــادي التكامل
 والتعاون التجاري  للســـسا ـــ  اإلصـــالحات من مزيد إلجراء اال ـــتعداد من حيســـن قد مما، اإلقلسمس  التكامل
 الوا ــع  الثنائس  احلرة التجارة اتفاقات من شــبك  تنشــأ وبدأت. الحق  مرحل  يف األطراف املتعدد التجاري
 واملفاوضــات، األورويب واالحتاد الساابن وبني األورويب واالحتاد كندا  بني املربم  االتفاقات تلك مثل، النطا 
 .اهلادئ واحملس  آ سا يف إقلسمس  شامل  اقتصادي  شراك  اتفاقس  إبرام بشأن جاري 

 
 اترخيي إجناز: األفريقية القارية احلرة التجارة ملنطقة املؤسس االتفاق - 1 

 /أ ر 30 يف النفــــاذ حسز األفريقســــ  القــــاريــــ  احلرة التجــــارة ملنطقــــ  املؤ ـــــــــــــــس االتفــــا  دخــــل - 38
، القارة يف موحدة  ـــــــــــــــو  إبنشـــــــــــــــاء األفريقس  البلدان جان  من اترخيسا التزاما ميثل ما وهو، 2019 مايو
 يدخل وعندما. دوالر تريلسون 2.1 احملل  النات  وإمجاي نسم  بلسون 1.3 املتزايد  كاهنا عدد يبلغ حس 

 التنظسمس  احلواجز يف واخنفاض، قوي  اتصـــاالت شـــبك  من حتتس  ببنس  مدعوما الكامل التنفسذ حسز االتفا 

__________ 

 الرئسســــس  ابلعناصـــــر قائم : اإللكرتونس  التجارة مبادرة حول مشـــــرتك بسان” العاملس ، التجارة منظم  املثال،  ـــــبسل على انظر، (24) 
 (.JOB/GC/180) 2018 نسسان/أبريل 13 مؤرخ  الساابن موج   من ر ال  ،“اإللكرتونس  ابلتجارة املتعلق  واألفكار
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 وحيفز، املائ  يف 30 عن تزيد بنســـــب  األفريقس  البلدان بني التجارة  ـــــسعزز فإنه، التنافســـــ  التجاري واملنا 
 بشكل هذا التجارة منو يعتمد أن مبكان األتس  ومن. اإلمجالس  الرفاهس  من ويزيد اإلمجاي احملل  النات  منو

 ابلنظر والعاي املتو ــ  بني مســتواه يرتاوح الذي التكنولوج  احملتوى ذات التحويلس  املنتجات على رئسســ 
 تســــ م فإهنا وابلتاي، حتويلس  مصــــنوعات تشــــمل األفريقس  البسنس  التجارة من املائ  يف 40 من أكثر أن إىل
 .اهلسكل  والتحول الصناعس  التنمس  يف

 وقواعد اجلمركس  االمتسازات جدول بشــأن املفاوضــات من االنت اء يتعني، االتفا  نفاذ بدء وبعد - 39
 البلدان قبل من  نوات مخس مدار على األفريقس  البسنس  التجارة على املفروض  التعريفات و تلغى. املنشأ
 أن توق  ميكن،  نوات 10 وبعد. منواً  البلدان أقل قبل من  نوات 10 و منواً  البلدان أقل من لسست اليت
 على صدقت اليت األفريقس  البلدان مجس  قبل من األفريقس  البلدان بني التجارة من املائ  يف 90 حترير جيري

 .(25)فريقساأ يف الناشئ  للمنتجات إال تتحقق لن احلرة التجارة فوائد أن املنشأ قواعد و تضمن. االتفا 

 غري احلواجز معاجل  فإن، األفريقس  البسنس  التجارة على اجلمركس  التعريفات إزال  إىل وابإلضـــــــــــــــاف  - 40
 أمام التقنس  واحلواجز النباتس  والصــــــــــح  الصــــــــــحس  التدابري يف والتعاون التنظسمس  الشــــــــــفافس  وتعزيز التعريفس 
 .املائ  يف 4 أو 3 إىل تصل بنسب  اإلمجاي احملل  النات  يعزز أن ميكن التجارة

 الذي اخلدمات يف التجارة إطار متواصــــالً  اهتماماً  تتطل  اليت األخرى االتفا  جماالت وتشــــمل - 41
 داعم  وتنظسمس   ــــــسا ــــــاتس  بسئ  ختلق أن شــــــأهنا من اليت الثانس  املرحل  اتفاقات ووضــــــ  ا ــــــتكماله يتعني

 .الفكري  وامللكس  اال تثمار و سا   املنافس   سا   وه ، للتجارة

 شروط تنفسذ مت إذا إال املتوقع  الفوائد حتقسق ميكن ال، جتاري اتفا  ألي ابلنسب  احلال هو وكما - 42
 االقتصـــــــــــــــادي  ومجاعاهتا األفريقس  البلدان على ويتعني. اتما تنفسذا االتفا  يف علس ا املنصـــــــــــــــوص التحرير

 والتــدابري االتفــا  تنفســذ على والرتكسز املوحــدة األفريقســ  الســـــــــــــــو  طموح بــدعم ملتزمــ  تظــل أن اإلقلسمســ 
 .اال تثمار وتدابري التكس  ودعم التجارة بتس سل املتعلق  تلك وخاص ، الصل  ذات

 
 البلررررردان بررررني فيمررررا التجاريرررررة لألفضررررليات العرررراملي النظرررررام: اجلنرررروب بلرررردان برررررني فيمررررا التعرررراون - 2 

 النامية

 البلدان بني فسما التجاري  لألفضــــــــــــــلسات العامل  النظام بشــــــــــــــأن االتفا  على انمسا بلدا 43 وق  - 43
 للتعاون فريدة منصـــــــــــ  يوفر وهو، أمانته مب م  األونكتاد واضـــــــــــطل  1989 عام يف أت ـــــــــــس الذي النامس 

 خلفض إطــارًا التجــاريــ  لألفضـــــــــــــــلســات العــامل  النظــام ويوفر. اجلنوب بلــدان بني فسمــا األقــالسم  التجــاري
 وجيري. األطراف بني التجارة لتحفسز صل  ذات أخرى تعاون تدابري اختاذ إىل والسع  التفضسلس  التعريفات
 أعضــــاء بني جتري اليت املفاوضــــات من متتالس  جوالت خالل من التفضــــسلس  التعريف  ختفسض على االتفا 
 ابولو  ــــــاو يف آخرها اختتمو ، 2004 عام يف اجلوالت تلك وبدأت. التجاري  لألفضــــــلسات العامل  النظام

 ذلك يف مبا، األعضاء من جمموع  أو عضًوا 43 أصل من أعضاء 8 فس ا وشارك 2010 عام يف ابلربازيل
 وكواب كور   ومج وري  إندونسســـــــــــساو  (والربازيل وابراغواي وأوروغواي األرجنتني) املشـــــــــــرتك  اجلنوبس  الســـــــــــو 
 التعريفات بتخفسض املوقع  اجل ات  ـــــــــــتقوم، االلتزامات هذه على وبناء. اهلندو  واملغرب ومصـــــــــــر ومالسز 

__________ 

 (25) Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African 

Trade (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.7). 
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 وصــــــــــــــــاد  .(26)املـائـ  يف 20 بنســـــــــــــــبـ  املتـداولـ  املنتجـات من املـائـ  يف 70 إىل يصــــــــــــــــل مـا على احلـالسـ 
 من علسه التصديق بعد التنفسذ حسز  سدخل الذي ابولو  او جول  بروتوكول على اآلن حىت أطراف ثالث 
 .األقل على الثمانس  املوقعني من أربع  قبل

 املعقود، اجلنوب بلدان بني فسما ابلتعاون املعي املســــــــــــتوى الرفس  الثاين املتحدة األمم مؤمتر وأعاد - 44
 م  تتســـــــــــــــق بطريقـ  اجلنوب بلـدان بني فسمـا التجـاري التعـاون تعزيز أتسـ  أتكسـد، 2019 مـارس/آذار يف

 منصـــــــــــــــ  يوفر الذي، التجاري  لألفضـــــــــــــــلسات العامل  النظام خالل من ذلك يف مبا، العاملس  التجارة منظم 
 .اجلنوب بلدان بني فسما التجاري  العالقات وتنشس  لتوطسد وفريدة عملس  أقالسمس 

 نتائ  دخول ضــمان النامس  البلدان بني فسما التجاري  لألفضــلسات العامل  النظام تعزيز و ــستطل  - 45
 التجارة آباثر يتعلق فسما للمشـــــاركني املتوقع  الفوائد حتقسق أجل من تنفسذهاو  النفاذ حسز ابولو  ـــــاو جول 

 الرفاه يف مكا ــــــــــ  حتقسق إىل األونكتاد أجراها اليت األولس  األحباث وتشــــــــــري. االجتماع  والرفاه والعمال 
 ومن .(27)املوقع  عشــــــــرة اإلحدى للبلدان ابولو  ــــــــاو جول  نتائ  تنفسذ جراء من دوالر بلسون 14 قدرها
 أن، املفاوضــات من جديدة جول  خالل من ورمبا، وتعمسق ا التعاون جماالت وتو ــس  املشــارك  ز دة شــأن
 .للمشاركني املتوقع  املكا   من كبري  بشكل تزيد
 

 اإلقليمية والتجارة احلرة التجارة اتفاقات يف اجلنسانية االعتبارات - 3 

 متكني ودعم اجلنســـني بني املســـاواة انعدام أوجه من احلد يف التجاري  الســـسا ـــ  تســـاعد أن ينبغ  - 46
 لنوع مراعس  جتاري   ـــسا ـــ  وضـــ  طر  إحدى وتتمثل. للجمس  شـــامل   ـــسا ـــ  تكون حىت اقتصـــاد  املرأة

 مبرور زاد، الواق  ويف. جريئ  بطريق  التجاري  االتفاقات نص يف اجلنســـــــــــــــانس  االعتبارات إدخال يف اجلنس
 األحكام عدد وزاد، اجلنســــــانس  القضــــــا  إىل صــــــراح  تشــــــري اليت اإلقلسمس  التجاري  االتفاقات عدد الوقت

 االهتمام م  متشـــسا املاضـــس  الثالث الســـنوات يف الفصـــول حىت أو املخصـــصـــ  املواد يف املفصـــل  اجلنســـانس 
 واعتبارًا. للمرأة االقتصـــادي للتمكني كأداة  التجارة ال ـــتخدام الســـسا ـــ  واال ـــتعداد القضـــس  هبذه املتزايد
 إىل صريح بشكل إقلسمًسا جتار ً  اتفاقًا 556 أصل من اتفاقا 74 أشار، 2018 ديسمرب/األول كانون  من

 خالل من اجلنســـــانس  القضـــــا  إىل ضـــــمي بشـــــكل االتفاقات هذه من 243 وأشـــــار، اجلنســـــانس  القضـــــا 
 أكثر وتشمل .(28)الضعسف  والفئات املستدام  للتنمس  االجتماع  والبعد اإلنسان حبقو  املتعلق  األحكام

 والقضــــا  اجلنســــانس  القضــــا  يف التعاون التجاري  االتفاقات يف شــــسوًعا اجلنس بنوع املتعلق  األحكام أنواع
 .االجتماعس  والسسا   والصح  العمل ذلك يف مبا، اجلنس بنوع املتعلق 

 التجارة اتفاق ، احلرة التجارة اتفاقات يف اجلنس بنوع املتعلق  للفصــــــــــول األوىل األمثل  وتشــــــــــمل - 47
 يتضمن، أحدث تطور ويف. 2017 عام يف تقدمي ما مت اللذين، وكندا وشسل  وأوروغواي شسل  بني احلرة

 2018 مايو/أ ر يف 28 يف علسه التوقس  مت الذي، وإ رائسل كندا  بني احلرة التجارة اتفا  تعديل بروتوكول
__________ 

 (26) São Paulo round of the Global System of Trade Preferences among Developing Countries: Ministerial 

Decision on Modalities adopted on 2 December 2009 (SPR/NC/MM/1, 2 December 2009). 
 Energizing South-South trade: the global system of trade preferences among developing“ األونــــــــكــــــــتــــــــاد، (27) 

countries”, Policy Brief No. 74 (June 2019) (UNCTAD/PRESS/PB/2019/3). 
 (28) José-Antonio Monteiro, “Gender-related provisions in regional trade agreements”, WTO Staff Working 

Paper ERSD-2018-15 (Geneva, WTO, 2018). 
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 خيضـــ  اجلنس ونوع ابلتجارة يتعلق فصـــاًل ، 1997 لعام وإ ـــرائسل كندا  بني احلرة التجارة اتفا  حمل لسحل
 التفاقات ابلنســــــــــــب  االجتاه هذا يف حتول حدوث إىل التطور هذا يؤدي وقد. (29)املنازعات تســــــــــــوي  آللس 

 .املستقبل يف احلرة التجارة

 القدر بنفس امل م من، التجاري  االتفاقات نص يف اجلنســاين املنظور مراعاة تعمسم إىل وابإلضــاف  - 48
 ا ـــــتجاب  أكثر التجاري  الســـــسا ـــــ  جعل أجل من التجاري  لإلصـــــالحات والحق  مســـــبق  تقسسمات إجراء

 التصدير قطاعات يف اجلنسانس  القسم  لسلسل  حتلسالت إجراء إىل حاج  هناك، وابملثل. اجلنسني لقضا 
 وحتلل. القسم   ــال ــل يف ابملرأة للن وض دعما الســسا ــايت التدخل جماالت حتديد يف للمســاعدة الرئسســس 
 حتسني هبدف، اإلصالح تنفسذ قبل التجاري  لإلصالحات اجلنسانس  اآلاثر السابق اجلنساين األثر درا ات
 اآلاثر نطا  لتو ــــس  تكمسلس  تدابري تصــــمسم أو املتوقع  الســــلبس  اآلاثر حال  يف التعويضــــس  التدابري تصــــمسم
 اإلصــــــــــــــالحات حققت ا اليت اجلنســــــــــــــانس  اآلاثر حتديد إىل الالحق  الدرا ــــــــــــــات وهتدف. املتوقع  اإلجيابس 
 حتلسل خالل من، والفقر واال ـــــــــت الك واإلنتاج العمال  مثل، الرئسســـــــــس  االقتصـــــــــادي  النتائ  على التجاري 
 هلذه الالحق اجلنســـــــــــاين لألثر تقسسمات إبجراء األونكتاد ويقوم. وبعده التجاري حاإلصـــــــــــال قبل الوضـــــــــــ 

 .(30)اإلقلسمس  والدرا ات القطري  للحال  درا ات شكل على اإلصالحات
  

 ينفد الوقت: املستدامة التنمية وأهداف التجارة - اثلثا 
 األطراف املتعدد التجاري النظام: املستدامة التنمية أهداف من 10-17 الغاية - ألف 

 للمجتم  ودعوة للتنفسذ أ ــــــــا ــــــــس  كو ــــــــسل   التجارة بدور االعرتاف 2030 عام خط  تشــــــــمل - 49
 التجارة تعددي  بدعم االلتزام لل دف احملوري  األمور ومن. التجارة بشــــــأن العاملس  الشــــــراك  لتنشــــــس  الدوي
 متسسزي وغري، ومفتوح، القواعــد على وقــائم، عــامل  األطراف متعــدد جتــاري نظــام” تشـــــــــــــــجس  خالل من

 .األهداف من 10-17 اهلدف مبوج  “العاملس  التجارة منظم  إطار يف ومنص 

 عن متخلفا من ا الكثري يزال ال، العاملس  التجارة يف النامس  البلدان مشـــــارك  ز دة من الرغم وعلى - 50
 ويف. مدق  فقر يف، العامل  ـــــــــكان من املائ  يف 10 أي، شـــــــــخص ملسون 700 من أكثر زال وما، الرك 
 م ددة 2018 عام منذ التجاري  التوترات تصـــــــــــاعدت، العومل  من املتزايد اال ـــــــــــتساء من اخللفس  هذه ظل
 األتس  ومن. القواعد على القائم األطراف املتعدد التجاري النظام وأ ــــــاس الدولس  التجارة يف القوي النمو
 .والتعاون احلوار خالل من األولوي   بسل على التوترات هذه حل مبكان

 األطراف املتعدد التجاري التعاون روح ال ـــــــتعادة معاً  البلدان تعمل أن إىل ما ـــــــ  حاج  وهناك - 51
 ازدهار على حافظت اليت األطراف املتعددة الفريدة املؤ ــــــــــــســــــــــــ  وتعزيز لدعم الالزم املســــــــــــار وتصــــــــــــحسح
__________ 

صــــــــــــــــــــــل املتعلق ابلتجــــــــارة ونوع اجلنس لالطالع على كــــــــامــــــــل التفــــــــاصــــــــــــــــســــــــل. متــــــــاح على املوق  التــــــــاي: الف انظر (29) 
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-

texte/13.aspx?lang=eng. 
 – Teaching Material on Trade and Gender, Volume 1: Unfolding the Links منشــــــــــورات األونكتاد، وتشــــــــــمل: (30) 

Module 4C: Trade and Gender Linkages: an Analysis of MERCOSUR (UNCTAD/DITC/2018/2); Teaching 

Material on Trade and Gender, Volume 1: Unfolding the Links – Module 4B: Trade and Gender Linkages: 

an Analysis of the Southern African Development Community (UNCTAD/DITC/2018/1); and East African 

Community Regional Integration: Trade and Gender Implications (UNCTAD/DITC/2017/2). 

https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-texte/13.aspx?lang=eng
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-texte/13.aspx?lang=eng
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-texte/13.aspx?lang=eng
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/israel/fta-ale/text-texte/13.aspx?lang=eng
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 األطراف املتعدد التجاري النظام وإن. املاضــــــــس  الســــــــبعني الســــــــنوات مدى على الدولس  التجاري  العالقات
 يف ضعفا واألكثر فقراً  الناس أشد مصاح أفضل بشكل خيدم واملنص  التمسسزي وغري القواعد على القائم
 منظم  أعضاء يبذهلا اليت املستمرة اجل ود أن اإلجيايب فمن ولذلك. اخلصوص وجه على االقتصادات مجس 

 أفضـــــــــــل بشــــــــــــكل التصــــــــــــدي أجل من النظام من خمتلف  جوان  وحتدي  تعزيز إىل هتدف العاملس  التجارة
 من أفضـــل جتاري  مفاوضـــات وإلجراء والعشـــرين احلادي للقرن االقتصـــادي  احلقائق تطرح ا اليت للتحد ت

 .فعال  بصورة املنازعات وحل الشفافس  من أكرب قدر إبداء خالل

 إىل إصـــالح ج ود أي حتويل أجل من األهداف بضـــرورات التدابري هذه تســـرتشـــد أن امل م ومن - 52
 تنفسذ يتم وكما. املســـــتدام  التنمس  أجل من العاملس  الشـــــراك  تنشـــــس  إىل هتدف أو ـــــ  دولس  جل ود فرص

 القضــــاء إىل هتدف اليت املناقشــــات مثل، ابألهداف الصــــل  ذات املختلف  اجملاالت ملعاجل  خمتلف  مبادرات
 الشـــــــفافس  وحتســـــــني، 14 لل دف وفقاً  2020 عام حبلول األمساك ملصـــــــائد الضـــــــارة املالس  اإلعاانت على
 وقد. 2 اهلدف يف املســـــــــــــــت دف الغذائ  األمن حتقسق على تؤثر اليت الزراعس  املالس  ابإلعاانت يتعلق فسما
 اإللكرتونس  التجارة يف ابلتجارة املتعلق  اجلوان  ملعاجل  األعضاء من عدد بني مؤخراً  املفاوضات بدء يكون
 .االبتكار بتعزيز املتعلق 9 اهلدف لتحقسق م ما

 األول املقام يف يســـــــــــــتلزم األهداف م  األطراف املتعدد التجاري التعاون نظام مواءم  إعادة وإن - 53
 التجاري  احلقائق عن الناشــــــــــئ  التنمس  حتد ت ملواج   وتعاوين وعمل  إبداع  بن   يتمسز قو ً  إمنائساً  بعداً 
 وعملسا وفعالس  دق  أكثر جلعله والتفضسلس  اخلاص  املعامل  مبدأ تعزيز و سكون. والعشرين احلادي القرن يف
 املعامل  كانت  ولقد. بسن ا وفسما البلدان داخل املساواة انعدام من احلد وهو، 10 لل دف األتس  ابلغ أمرًا

 جلعل متكسنس  أداة مبثاب  وكانت، األطراف املتعدد التجاري النظام من يتجزأ ال جزًءا والتفضـــــــــسلس  اخلاصـــــــــ 
 وقت أي يف كانت  كما  صاحل  األداة وتظل. و سا ًسا واجتماعًسا اقتصاد ً  مستداًما النامس  البلدان تكامل
 معامل  لتصمسم تعاوين عمل  هن  ا تكشاف وميكن. التطور السريع  والتجاري  االقتصادي  البسئ  يف مضى
 .النامس  للبلدان والتنمس  التجارة احتساجات على حتديدا يركز كاف  بشكل عملساتس  وتفضسلس  خاص 

 
 منوا البلدان أقل صادرات حصة مضاعفة: املستدامة التنمية أهداف من 11-17 اهلدف - ابء 

 البلدان صـــــــــادرات يف كبرية  ز دة املســـــــــتدام  التنمس  أهداف من 11-17 اهلدف حتقسق يتطل  - 54
 فإن، ذلك وم . 2020 عام حبلول منواً  البلدان أقل صــــــادرات حصــــــ  مضــــــاعف  هبدف  ــــــسما ال، النامس 

 2011 عام يف املائ  يف 1 من اخنفض واخلدمات للســـل  العاملس  الصـــادرات من الفئ  هذه بلدان حصـــص
 املوعد وهو، 2020 عام قبل احلصـــــص تتضـــــاع  أن املرجح غري ومن، 2017 عام يف املائ  يف 0.9 إىل

 من حصـــــــــــــت ا آ ـــــــــــــسا يف منواً  البلدان أقل زادت، اإلقلسم  املســـــــــــــتوى وعلى. اهلدف هذا لتحقسق الن ائ 
 تراجعت بسنما، 2018 عام يف املائ  يف 0.4 إىل 2011 عام يف املائ  يف 0.3 من العاملس  السل  صادرات
 تواجه، ابلســـل  يتعلق فسما 11-17 اهلدف ولتحقسق. املائ  يف 0.6 إىل 0.7 من األفريقس  نظرياهتا حصـــ 
سا يف منواً  البلدان أقل ب  مقارن ، املائ  يف 0.2 قدرها فجوة آ ـــــــــــــــ  الفئ  تلك لبلدان املائ  يف 0.8 بنســـــــــــــــ
 اهلدف منوا األقل اآل ــــــــــــــسوي  البلدان حتقق أن متزايد بشــــــــــــــكل احملتمل من يبدو بسنما، وابلتاي. أفريقسا يف
 .ذلك حتقق ال قد أفريقسا يف نظرياهتا فإن، ابلسل  يتعلق فسما 17-11
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 ابخلدمات املتعلقة اإلعفاءات تنفيذ - 1 
 املســــتوردة للبلدان الســــماح تقرر، 2011 عام يف املعقود العاملس  التجارة ملنظم  الوزاري املؤمتر يف - 55
 هذه نطا  تو ـــس  شـــرط وإ ـــقاط منواً  البلدان أقل من اخلدمات وملوردي للخدمات تفضـــسلس  معامل  مبنح

 خبدمات املتعلق اإلعفاء اب ـــــم ي عرف قرار وهو، العاملس  التجارة منظم  يف آخرين أعضـــــاء لتشـــــمل املعامل 
 األعضــــــــاء من تتطل  ال لكن ا، التفضــــــــسالت تســــــــ سل على القانونس  األداة هذه وتعمل. منواً  البلدان أقل

 دعم شأنه من الذي األ ا   والسسا  التفضسالت بشأن توجس ات توفر ه  وال ومنح ا عن ا اإلخطار
 تقسسم جي  ال، النحو هذا وعلى. اخلدمات يف التجارة خالل من أفضـــــــــــل بشـــــــــــكل منواً  البلدان أقل تنمس 
ا بل، فق  املمنوح  التفضــــسالت حس  من اإلعفاء نتائ   والســــسا  التفضــــسالت إمكاانت حس  من أيضــــً

 .الفئ  تلك يف التنمس  لدعم األ ا  

 يف للتفضـــــــــسالت طلباهتا يف تطلعسا هنجا تتب  أن منوا البلدان ألقل ينبغ  أنه هو ذلك من واألهم - 56
 التنوي  يف املســــــــــــات  طريق عن ذلك يف مبا، األجل الطويل  اإلمنائس  األهداف حتقسق يف تســــــــــــ م قطاعات
 لذلك، التفضـــــسالت من الكامل  اال ـــــتفادة من البلدان هذه متن  الضـــــعسف  اإلمداد قدرات وإن. واالرتقاء

ا امل م ومن. املمنوح الوصــــول من اإلفادة لتســــ سل م م  التنظسمس  التفضــــسالت فإن   ــــسا ــــات تنفسذ أيضــــً
 الرغم وعلى. التفضــــــسالت من تســــــتفسد أن ميكن اليت اخلدمات قطاعات تطوير أجل من ابخلدمات تتعلق
 اندرة تزال ال االقتصـــــــادي  القطاعات مجس  يف املدرج  للخدمات املضـــــــاف  ابلقسم  املتعلق  البساانت أن من
 القدرة يف أكرب بشكل تس م خدمات قطاعات أي معرف  يف مفسدة تكون قد أهنا إال، منواً  البلدان أقل يف

 .التنافسس  والقدرة واإلنتاجس  اإلمجالس  اإلنتاجس 
 

 وحصص مجركية رسوم دون من األسواق إىل منوا البلدان أقل منتجات وصول تنفيذ - 2 

 منواً  البلدان أقل خمططات مبوج  ر ـــــــوم بدون األ ـــــــوا  إىل الوصـــــــول إمكانس  بلدان عدة تتسح - 57
 التجارة منظم  ملصــــــادر ووفقا. أدانه الثامن الشــــــكل يف مدرج  الرئسســــــس  واملخططات؛ الســــــل  يف للتجارة
، اجلمركس  الر ـــــــوم من املعف  الوصـــــــول تنفسذ من املائ  يف 100 من يقرب ما البلدان معظم حقق، العاملس 
 ابلقسود كبري  حد إىل مقسد املتحدة الوال ت يف اتما تنفسذا تنفسذه ولكن. الثامن الشــــــكل من يتضــــــح كما

 .(31)اآل سوي  البلدان من واملالبس املنسوجات ا ترياد على املفروض 
  

__________ 

 منواً، البلدان وأقل املعمم  التفضـسالت ألنظم  األ ـوا  إىل املبادرات املتعلق  ابلوصـول خمتل  عن معلومات على للحصـول (31) 
 .https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx انظر:

https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DITC/GSP/Generalized-System-of-Preferences.aspx
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 الثامن الشكل

: خمترررررارة بلررررردان يف منررررروا   البلررررردان أقرررررل خطررررر  مبوجرررررب اجلمركيرررررة الرسررررروم مرررررن معفرررررى وصرررررول  
2016  

 (املئوي )النسب    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 .WT/COMTD/LDC/W/66 الوثسق  :املصدر 
  

 والســــب . الصــــادرات يف كبرية  بز دة اجلمركس  الر ــــوم من املعفى الوصــــول إمكانس  ز دة تقرتن مل - 58
 الر وم من املعفى الوصول من الكامل  اال تفادة يف، أفريقسا يف وخاص ، منوا البلدان أقل فشل يف الرئسس 
 من للتداول قابل  وخدمات  ــــل  إنتاج على القدرة وعدم العرض لقدرات اهلسكل  الضــــع  هو، اجلمركس 

 الدولس  الشراك  ا تمرت إذا منواً  البلدان أقل من 2030 عام خط  ت غفل و وف. والنوعس  الكمس  لناحس ا
 .العجز هذا معاجل  جتن  يف
 

 بينها وفيما البلدان داخل املساواة انعدام من احلد: 10 اهلدف - جيم 

 من واحلد املعسشـــ  مســـتو ت ورف  االقتصـــادي النمو تعزيز يف هاما عامال الدولس  التجارة كانت - 59
 توزي  يف اب ــــــــتقطاب األحسان من كثري  يف مصــــــــحوب  كانت  التجارة تكامل عملس  فإن، ذلك وم . الفقر

. النمو املتقدم  البلدان يف وخاصـــ ، البلد داخل الدخل يف املســـاواة انعدام يف كبرية  ز دات ترافقه، الدخل
 على يدل مما، 2016 و 1980 عام  بني العامل يف املساواة النعدام العام االجتاه التا   الشكل ويوضح

 دخــل ومنو النمو املتقـــدمـــ  البلـــدان يف الـــدخول يف ركود رافقـــه قـــد النـــامســـ  البلـــدان يف الـــدخول ارتفـــاع أن
 مكاانً  اآلن العامل أصـبح، أخرى وبعبارة .(32)العامل  الدخل توزي  قم  يف املصـنف  العاملس  للنخ  ا ـتثنائ 

ا 35 قبــل علســه كــان  ممــا بكثري أكثر متكــاف  غري  للنمو املتكــاف  غري التوزي  هــذا يكون وقــد. فق  عــامــً
 على الطل  ز دة يف ابلتأكسد و ــــاهم العومل  ضــــد احلاي الفعل رد وراء الرئسســــ  الســــب  هو االقتصــــادي
__________ 

 (32) Facundo Alvaredo and others, World Inequality Report 2018 (Belknap Press, 2018). 
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 داخل املســــــاواة انعدام من احلد إىل ي دف الذي، 10 اهلدف فإن، الســــــب  وهلذا. احلمائس  الســــــسا ــــــات
 يف السكان من املائ  يف 40 لنسب  الدخل يف أ رع منو لتحقسق أخرى أهدافًا يتضمن، بسن ا وفسما البلدان
 .النتائ  يف املساواة انعدام وتقلسل الفرص تكافؤ ولضمان الدخل  لم أ فل

 
 التا   الشكل

 العاملي االقتصادي النمو من القمة رأس يف الكسبة حصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .World Inequality Report 2018 :املصدر 
  

 صــــــــــاحب ا قد 2002 عام منذ الدولس  التجارة يف الســــــــــريع  الز دة أن العاشــــــــــر الشــــــــــكل ويبني - 60
 املتقدم  والبلدان النامس  البلدان يف اإلمجاي احملل  النات  من الفرد نصـــس  بني النســـبس  الفجوة يف اخنفاض
 من الفرد نصـــــــــــــــس  وكان، دوالر تريلسوانت 5 حواي العاملس  التجارة قسم  بلغت، 1990 عام ويف. النمو

 هذا ارتف . النمو املتقدم  البلدان يف نظريه من املائ  يف 6 حواي النامس  البلدان يف العادي للفرد الدخل
 .دوالر تريلسون 25 حنو الدولس  التجارة قسم  بلغت حس ، 2018 عام يف املائ  يف 11 حواي إىل الرقم
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 العاشر الشكل

 الدخل وفجوة الدولية التجارة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .أولس  بساانت ه  2018 عام بساانت. األونكتاد إحصاءات من مستقاة بساانت إىل ا تناداً ، األونكتاد أمان  حساب :املصدر 

 .النمو املتقدم  والبلدان النامس  البلدان بني الدخل من الفرد نصس  بنسب  االقتصادي التقارب يقاس :مالحظ  
  

 انعدام فإن، النســــــبس  الناحس  من املســــــاواة انعدام اجتاهات جيســــــد االقتصــــــادي التقارب أن ورغم - 61
، البلدان بني وفسما العامل  املستوى على املطلق املساواة انعدام وازداد. املطلق  ابلقسم  قسا ه ميكن املساواة
 النمو املتقدم  البلدان بني اإلمجاي احملل  النات  من الفرد نصـــــــــــــــس  يف املتزايدة الفجوة من يتضـــــــــــــــح كما

. 2017 عــام يف دوالر 41 000 حواي إىل دوالر 29000 حواي من ارتف  حســ ، النــامســ  والبلــدان
 الدولس  التجارة أتثري أن على ملمو ــــ  أدل  هناك فإن، املتو ــــطات عن النظر بصــــرف، ذلك على وعالوة
 العديد يف النمو حتفسز إىل التجاري التكامل ا ـــــــرتاتسجسات أدت حني ويف. النامس  البلدان يف متفاوات كان
 حتقق مل الالتسنس  وأمريكا فريقساأ يف البلدان من العديد فإن، آ ــــــسا شــــــر  يف  ــــــسما وال، النامس  البلدان من

ا جسدة نتائ   من كثري  يف مكا ــ  الســكان أغىن شــرحي  وحققت لآلمال خمسبا اقتصــادي منوها وكان، أيضــً
 .املساواة انعدام من زاد مما األحسان

 تصــــبح أن الضــــروري من، العامل  االقتصــــاد تكامل وتزايد املســــاواة انعدام حاالت تزايد ظل ويف - 62
 خاصـــــــــ  آاثر ه  املســـــــــاواة انعدام على التجارة آاثر أن من الرغم وعلى. مشوالً  أكثر الدولس  التجارة فوائد
 حتسني (أ): مشوالً  أكثر جتارة إىل يؤد  أن احملتمل من عامني  سا سني هدفني هناك فإن، و سا  بلد بكل
 .الصغرية الشركات تتكبدها اليت التكالس  وختفسض (ب)؛ املنخفض  امل ارات ذوي العمال وحقو  فرص

 جتزئ  وأفـادت. النمو املتقـدمـ  البلـدان يف وخـاصــــــــــــــــ ، العمـال من للعـديـد مواتسـ  العوملـ  تكن ومل - 63
 أ ــــــفل يف هم من على  ــــــلًبا أثرت بسنما امل ارات  ــــــلم أعلى يف العاملني من البلدان يف اإلنتاج عملسات
 وميكن. والنامس  النمو املتقدم  البلدان من كل  يف البالد داخل املســـــاواة انعدام ز دة يف أ ـــــ م مما، الســـــلم

 ا تخدام ا خالل من املتكافئ  غري النتائ  هذه إىل التوازن إعادة يف التجاري  السسا ات وض  يساعد أن
 ابمل ارات العمال تزويد تواصـــــــــــل أن للحكومات وينبغ . اخلاصـــــــــــ  املعايري وتعزيز العمال حقو  يف للنظر
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 العمال م ارات لز دة والتدريبس  التعلسمس  الربام  تزال وال. مل العا االقتصـــــــــــــــاد يتطلب ا اليت الصـــــــــــــــل  ذات
 .ضروري  برام  املتو ع  القطاعات إىل املرتدي  القطاعات من العمال تنقل وحتسني

 إىل األونكتاد أجراها اليت البحوث وتشري. التجاري واملش د األ وا  طبسع  أيضا العومل  وغريت - 64
ناع  ويف .(33)2015 و 1995 عام  بني املاي غري القطاع يف الســـــــــــــــو  تركسز يف ملحوظ  ز دة  صـــــــــــــــ

 بسنما، الزراعس  الكسماو ت  ـــــــــو  من املائ  يف 84 على شـــــــــركات مخس أكرب تســـــــــسطر، الزراعس  األغذي 
 األ ـــــوا  آاثر أدانه اإلطار يف وجتد .(34)البذور  ـــــو  من املائ  يف 73 على شـــــركات 10 أكرب تســـــسطر
 حس  من عاملس  شــركات 10 أفضــل ومشل .النب قطاع  ــسا  يف املعقدة القسم  و ــال ــل الرتكسز الشــديدة
، 2018 عام ويف؛ وغاز نف  شــــــــركات وثالث واحدة تكنولوجسا شــــــــرك  2009 عام يف الســــــــوقس  القسم 
 على ةالكبري  األ ـــــوا  من وكالتا املســـــت لك خلدمات وشـــــركتني تكنولوجسا شـــــركات مخس القائم  مشلت

 من املائ  يف 68 بنســــب  الرائدة العشــــرة الشــــحن خطوط ا ــــتأثرت، البحري النقل قطاع ويف .(35)اإلنرتنت
 من كل  وأدى .(36)املائ  يف 83 إىل حصــــــت ا ارتفعت، 2018 عام ويف؛ 2014 عام يف املنشــــــورة القدرة

، االقتصـــــادي  القطاعات خمتل  حتويل إىل اجلنســـــسات املتعددة الكبرية للشـــــركات والرأ ـــــ  األفق  التكامل
 .املنتظم  املالحس  الشحن وشركات الرقمس  املنصات ذلك يف مبا
 

 القيمة سالسل يف وحصتهم النب مزارعو
 من كسلوغرام  باليني 10 من يقرب ما إنتاج مت، 2018/2019 النمو يف عام  مو ـــــــــــــــم خالل 

 صغار املزارعني من مزارع ملسون 25 من ا املائ  يف 94وأنت  ، دوالر بلسون 200 حواي بلغت قسمت ا النب
 والعمال يســــــتمدون من فرادى املزارعني ماليني 10 حواي أن إىل التقديرات تشــــــري، أفريقسا ويف. وأ ــــــرهم

 .النب اقتصاد من عسش م  بل
 شركتني لتحمسص النبأكرب  وتسسطر. معقدة قسم   لسل  وهلا الرتكسز شديد العاملس  النب و و  

 إمجاي من املائ  يف 40 من أكثر م  دولس  جتاري  شــــــركات مخس أكرب تتعامل حني يف، الســــــو  رب  على
 اإلمجالس  القسم  من فق  املائ  يف 17 فإن، األخري األونكتاد تقرير يف الواردة للتقديرات ووفًقا. النب جتارة

 املزارعني دخل على  ـــــــــــلًبا تؤثر، 2016 و 2011 عام  نيب املنتج  للبلدان املســـــــــــتحق  الن ائ  للمنت 
 .)أ(النب إنتاج ال تدام  هتديًدا وتشكل

 

 Commodities at a Glance: Special Issue on Coffee in East Africa, Commodities at األونكتاد، )أ( 

a Glance No. 10 (Geneva, 2018). 
   

__________ 

 (33) Trade and Development Report 2017 – Beyond Austerity: Towards a Global New Deal (United Nations 

publication, Sales No. E.17.II.D.5), figure 6.2, p. 126. 
 (34) International Panel of Experts on Sustainable Food Systems, Too Big to Feed: Exploring the Impacts of 

Mega-Mergers, Consolidation and Concentration of Power in the Agri-food Sector (Brussels, 2017). 
 (.TD/B/C.I/CLP/54, tables 1 and 2مالحظ  من أمان  األونكتاد بشأن مسائل املنافس  يف االقتصاد الرقم  ) (35) 
بشـــــــــــــــأن التحد ت اليت تواج  ا البلدان النامس  يف جماي التنافس والتنظسمات يف قطاع النقل  مالحظ  من أمان  األونكتاد (36) 

 (.TD/B/C.I/CLP/49البحري )
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 أ واق ا ألن األجنبس  األ وا  إىل الوصول على قادر غري الصغرية الشركات من العديد يزال وال - 65
 حدة ارتفاع يف ذلك  ــاهم وقد. الكبرية األجنبس  الشــركات جان  من متزايد تنافس حمل أصــبحت احمللس 

، املســـــــــــاواة انعدام من وللحد. النمو املتقدم  والبلدان النامس  البلدان من كل  يف الدخل توزي  ا ـــــــــــتقطاب
 من التجاري  الســــسا ــــات وضــــ  يف ودعم ا الدولس  التجارة يف الصــــغرية الشــــركات مشــــارك  يف النظر جي 
 األجنبس  األ ــــــوا  إىل الوصــــــول بشــــــروط املتعلق  املعلومات إىل املتع دين صــــــغار وصــــــول ضــــــمان خالل

 وتوفري، اإللكرتونس  التجارة تعزيز دابريت مثل ولتدابري. التنظسمس  للوائح ابالمتثال املرتبط  املعقدة والعملسات
 لتحقسق كبرية  إمكاانت الصـــــــادرات تشـــــــجس  مبادرات ودعم واالتصـــــــاالت املعلومات تكنولوجسا خدمات
 .العاملس  األ وا  إىل الوصول يف والكبرية الصغرية الشركات بني التكافؤ

 حســـــاب على وغالبا، الدولس  التجارة من األرابح معظم على الكبرية الشـــــركات ا ـــــتحوذت وقد - 66
 واليت، الســــوقس  القوة ممار ــــ  هو املســــاواة انعدام يف تســــ م اليت العديدة العوامل وأحد. الصــــغرية الشــــركات

. واإلنتاجس  االبتكار تثبس  طريق عن االقتصــادي النمو حســاب على املال رأس على العائد ز دة إىل متسل
 السلوكسات هذه مثل ومعاجل  حتديد العاملس  األ وا  يف املشارك  على الصغرية الشركات مساعدة وتتطل 
 ملعاجل  و سل  يوفر قد واإلقلسمس  الوطنس  األ وا  يف املنافس  لقانون الفعال التطبسق وإن. للمنافس  املنافس 
، منوا البلدان وأقل النامس  البلدان يف الناشـئ  الوكاالت تواج  ا اليت التحد ت إىل وابلنظر. املسـاواة انعدام
 .املنافس  قانون إنفاذ يف الدوي التعاون تعزيز إىل حاج  هناك فإن
  

 االستنتاجات - رابعا 

 غري التجارة آفا  فإن، املاضـــــــــــــــسني العامني يف حتقق الذي القوي التجاري النمو من الرغم على - 67
 على التوترات هذه تؤثر ومل. أثرها تركت االنفرادي  التجاري  والســـــسا ـــــات العاملس  التوترات إن حس  واعدة

 .حتكم ا اليت واآللسات املؤ سات وعلى بل، فحس  التجارة مستقبل

 من متزايد لضـــــــــــــــغ  القواعد على قائم نظام مبوج  األطراف املتعدد التجاري التعاون وتعرض - 68
 على تركز اليت الثنائس  التجاري  والصـــــــــــــــفقات التجاري  واملنازعات املضـــــــــــــــادة والتدابري االنفرادي  اإلجراءات
 أن فسه املتوق  من وقت يف هذا وأييت. األطراف املتعددة العملسات على والتحايل األجل القصـــرية املصـــاح
 أهداف لتحقسق العاملس  اجل ود يف رئسســـــًسا دورًا صـــــمسم ا يف األطراف املتعدد التجارة ونظام التجارة تلع 
 النظام وحتدي  لتعزيز العاملس  التجارة منظم  أعضاء يبذهلا اليت املستمرة ابجل ود ونرح . املستدام  التنمس 

 مفاوضـــــات وإجراء أفضـــــل بشـــــكل اجلديدة االقتصـــــادي  احلقائق تطرح ا اليت التحد ت مواج   أجل من
 جي  ولكن، فعال بشـــكل املنازعات وحل س الشـــفاف من أكرب قدر إبداء خالل من أفضـــل حنو على جتاري 

 .اجل ود هبذه التعجسل

 ابإلعــاانت املتعلقــ  لألهــداف 2020 لعــام احملــددة الن ــائســ  ابملواعســد الوفــاء يتم أال احملتمــل ومن - 69
 منوا البلدان ألقل العاملس  التصـــــــــــــــدير حصـــــــــــــــص ومضـــــــــــــــاعف  (6-14 اهلدف) األمساك ملصـــــــــــــــائد املالس 

 من يزال ال وقد األمساك ملصـــــــــائد املالس  اإلعاانت بشـــــــــأن املفاوضـــــــــات تتقدم وبسنما. (11-17 اهلدف)
 البلدان أقل صــــادرات يف املطلوب النمو يتحقق لن، الن ائ  املوعد قبل شــــامل اتفا  إىل التوصــــل املمكن

 من حصـــــــــــــت ا يف اخنفاضـــــــــــــا ،فردي أ ـــــــــــــاس على ،منوا البلدان أقل من العديد  ـــــــــــــجل، الواق  ويف. منواً 
 الالزم  اهلسكلس  االقتصـــــــــــــــادي  التغسريات إجراء املمكن من يكن مل أنه متأخرين أدركنا وقد. الصـــــــــــــــادرات
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 وأقل النامس  البلدان يف التصــــــــــــدير حصــــــــــــص من الكثري يرتب  حس ، كافس   بســــــــــــرع  اهلدف هذا لتحقسق
 .املتقلب  السل  أب عار وثسقاً  ارتباطاً  منواً  البلدان

 اخنفاض من يتضـــــح كما،  العامل  االقتصـــــادي التقارب اجتاه يف التجارة مســـــات  من الرغم وعلى - 70
 من العديد داخل املســــــــاواة انعدام يتزايد حس ، اجلمس  يســــــــتفد مل، البلدان بني املســــــــاواة انعدام معدالت
 االقتصـــادي النمو التجارة تعزز حبس  جتاري   ـــسا ـــات وضـــ  إىل العام األمني يدعو، أخرى ومرة. البلدان
 االهتمامات التجارة تعزيز ا رتاتسجسات تراع  أن جي ، السسا ات وض  عملس  وأثناء. واملستدام الشامل

 بني واملســـــــــــاواة الغذائ  واألمن العمل فرص وخلق الفقر من احلد مثل والتنموي  واالقتصـــــــــــادي  االجتماعس 
 التنمس  أهداف متثل ا كما،  املســتدام  التنمس  تكون أن ينبغ ، شــ ء كل  وقبل. البسئس  واال ــتدام  اجلنســني
 .التجاري  اال رتاتسجسات حمور، املستدام 

 


