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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنميةاجتماع 
 الدورة السادسة

 2018أاير/مايو  8و 7جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

 تسخري التجارة يف اخلدمات من أجل التنمية الشاملة واملستدامة

تسخري التجارة يف اخلدمات منن أجنل التنمينة الشناملة واملسنتدامةا املينا    
 والصرف الصحي والطاقة واللوجستيات املتصلة ابلغذاء

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 موجز تنفيذي  
حتقيددددددد  أتدددددددداد التنميدددددددخ املادددددددتدامخ الدددددددوار       دددددددخ التنميدددددددخ املادددددددتدامخ  يعتمدددددددد 

مليددا   تتندداول ااعتمددا اش يددديداش عطدد  ق ددا، اادددماك، خلددا   للدد  اادددماك الددي 2030 لعددا 
ت قيدد  لخ كبدد   وال اقددخ والطوجاددتياك املتصددطخ ،لوددذاا، وتيعمهددا لاك أ يددوالصدد د الصدد   

تامهم بدذل  لدور، و االتنميخ الشامطخ واملاتدامخ. وتوسع التجار    تذ  اادماك ن اق تذا 
عضدددداا   . وستاددددتع د الدددددول األ17و 12و 7و ٦إسددددمهاماش إاابيدددداش   حتقيدددد  األتددددداد، 

ومن مث أتدداد  - 2030التقد  احمل ز بشأن اا خ لعا   2018األمم املت د    متوز/يوليه 
 .املاتدامخالتنميخ 

وعطددد  الددد ام مدددن الت اددديناك الدددي يدددمهد ا العقدددو  املا ددديخ   يدددزال عدددد  كبددد  مدددن  
كد  ل  عدن ا متخطفداش  اش،مندو  البطدان الناميخ، و  سيما بطدان أف يقيا جنويب الصد  اا وأقدا البطددان

خ. وتدؤ ي لطوجادتيفيما يتعط  ،حلصول عط  امليا  والص د الصد   وال اقدخ وأ اا ااددماك ا
ك ادددد  مها إمكدددداامتزايددددد األ يددددخ   تقدددددد بعددددي تددددذ  اادددددماك ولدددددياش التجددددار  الدوليددددخ  ور 

تعددد   ريددخ املماددتوطخ   ق ددا، اادددماك األ دد ل. وتدبددذل جمهددو  عددن ا يدد  املفاو دداك التجا
 األسددواق وصددول إى اد واإلقطيميددخ لتعزيددز التجددار    تددذ  الق اعدداك خلعالددخ ماددا ا الاألادد

 والتداب  التنظيميخ.
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وينبودد  لطبطدددان الناميددخ لدددل اإلعددان عددن التزامدداك تتعطدد  ،لت  يدد  أن تكددون عطدد   
لصدددد د  رايدددخ بقدددددرا ا التنظيميدددخ واملؤسادددديخ، و  سدددديما    دددال اادددددماك املتعطقدددخ ،مليددددا  وا

الص   وال اقخ. و،لنظ  إى أوجه ا  تاد   القواعد التنظيميخ فيما بني البطدان، فإن من 
املمهددددم المددددع بددددني الت  يدددد  والتعدددداون والتناددددي     ددددال القواعددددد التنظيميددددخ. وعطدددد  الصددددعيد 

تبدع اإلقطيم ، فإن ا تفاقاك اااصخ بق اعاك معنيخ، مثا تط  املربمخ   ق دا، ال اقدخ الدي ت
تادددتخد  كوسددديطخ لتعزيدددز أن هنجددداش كطيددداش إزاا الوصدددول إى األسدددواق والتدددداب  التنظيميدددخ  كدددن 

،لددا األ يددخ   اش يددزال تددوف  بيددااك أفضددا أمدد   التنميددخ اإلقطيميددخ مددن  ددال تقاسددم املددوار . و 
اك ت وي  تذ  الق اعداك. وينبود  اذدال مزيدد مدن التدداب  مدن أجدا حتادني عمطيدخ تدع البيدا

ألادددد اد و ددددع اش يددددزال أساسددددي   تددددذ  الق اعدددداك، ،لنظدددد  إى أن تددددوف  بيددددااك أفضددددا  
 سياساك قا مخ عط  األ لخ.
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 مقدمة  
تشددكا اادددماك، بوصددفمها ماددا اش ر ياددياش   النددات  وفدد م العمددا وا سددتثمار والقيمددخ  -1

والبشددد يخ، و،لتددداي   حتقيددد  أتدددداد املضدددافخ التجاريدددخ، عنصددد اش أساسدددياش   التنميدددخ ا قتصدددا يخ 
 .2030التنميخ الشامطخ واملاتدامخ الوار       خ التنميخ املاتدامخ لعا  

وسدددتج ي الددددول األعضددداا   األمدددم املت دددد  استع ا ددداش موا ددديعياش لطتقدددد  احملددد ز   تنفيدددذ  -2
املعددددت ،لتنميددددخ   ددددال املنتدددددل الاياسدددد  ال فيددددع املاددددتول 2030  ددددخ التنميددددخ املاددددتدامخ لعددددا  

. وسدددديب ن املنتدددددل، الددددذي 2018متوز/يوليدددده  18إى  9املاددددتدامخ املزمددددع عقددددد    الفدددد   مددددن 
يتعطد   "، التقدد  احملد ز فيمداتمعاك مادتدامخ وقدا ر  عطد  الصدمو سيكون مو وعه "الت ول حنو  
طجميدع وإ ار دا ) مان تواف  امليا  و دماك الصد د الصد   ل ٦أبتداد حمد  ، خلا فيمها اهلدد 

) ددمان وصددول الميددع بتكطفددخ مياددور  عطدد   دددماك ال اقددخ احلديثددخ  7إ ار  ماددتدامخو واهلدددد 
 17) دددمان وجدددو  أمنددداو اسدددتمهاد وإنتددداف مادددتدامخو واهلددددد  12املوثوقدددخ واملادددتدامخو واهلددددد 

 )تعزيز وسا ا التنفيذ وتنشيط الش اكخ العامليخ من أجا حتقي  التنميخ املاتدامخو.
وت كز تذ  املذك   عط  التجار    اادماك الي تتناول امليا  والصد د الصد   وال اقدخ  -3

والطوجادددتياك املتصدددطخ ،لودددذاا واهلا فدددخ إى التنميدددخ الشدددامطخ واملادددتدامخ، وتددد  تت طدددع إى تقددددد 
  معطوماك أساسيخ من أجدا املناقشداك الدي سدتج ي   الددور  الاا سدخ  جتمدا، اادرباا املتعدد

الاددنواك بشددأن التجددار  واادددماك والتنميددخ، و  سدديما بشددأن كيفيددخ تعزيددز  ور التجددار    تددذ  
اش مفيدددداش هنجددداش ااددددماك   حتقيددد  أتدددداد التنميدددخ املادددتدامخ لاك الصدددطخ. و كدددن أن تدددوف  أيضددد
 لطدول األعضاا   األمم املت د    إج اا ا ستع اد املوا يع  املذكور أعا .

 ور اخلدمات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةد -أولا  
تاددددمهم اادددددماك   املادددداوا  واحلددددد مددددن الفقدددد . وياددددمهم حتاددددني اإلنتاجيددددخ   ق ددددا،  -4

مددن  ددال األ يددخ املبايدد   لطق ددا،   ا قتصددا  و  ر   عمومدداش اادددماك أو ش   زاي   اإلنتاجيددخ 
وتشد   راسدخ لنونكتدا  ستصددر ق يبداش إى الي تعترب مدد اك   تيدع الق اعداك ا قتصدا يخ. 

أن ق ددا، اادددماك ماددؤول عددن ثطثدد  إتدداي منددو اإلنتاجيددخ   البطدددان الناميددخ. و نيدداش،  كددن أن 
يكون لطخدماك أ يخ  اصخ ،لنادبخ إى املؤساداك البالودخ الصدو  والصدو   واملتوسد خ احلجدم. 

تذ  املشاريع عط  تعزيز الف م املتاوخ هلدا و كن لطخدماك أن تعما من  ال حتاني إنتاجيخ 
لانضددددما  إى ساسددددا القيمددددخ وفددددتث األبددددوات أمددددا  أكث يددددخ املؤسادددداك والعمددددال لددددد ول عددددا  

عط  وفوراك احلجدم وأقدا اش ا قتصا  ال مس . ونظ اش إى أن أنش خ اادماك قد تكون أقا اعتما 
دد   اندددماف املؤسادداك البالوددخ الصددو  والصددو   اوتياجدداش إى كثافددخ رأا املددال، فإهنددا  كددن أن تيا 

واملتوسدد خ احلجددم   ساسددا القيمددخ. وعدداو  عطدد  للدد ،  كددن لطخدددماك أن تقددد  مددد اك 
يديد  التجزؤ   خمتطف م اوا العمطياك اإلنتاجيدخ األوسدع. و كدن أن ت كدز املؤساداك البالودخ 

ااددماك ازدزأ  عو داش عدن مواجمهدخ  الصو  والصو   واملتوس خ احلجم عط  إنتاف مد اك هلذ 
 الت دي املتمثا   إنتاف املنت  النمها   أبكمطه.
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، يقدددع عطددد  عدددات  الددددول األعضددداا   األمدددم املت دددد  التدددزا  2030وخلوجددد  اا دددخ لعدددا   -5
د الصد   ا  والصد  بت قي  عد  من األتداد والواايك الي ذص ااددماك، منمهدا مدا يتعطد  ،مليد

اد والودداايك و. وستي ادد  بعددي اادددماك حتقيدد  عددد  مددن األتددد7 اقددخ )اهلدددد و و،ل٦)اهلدددد 
إلنتددداف ادامخ مدددن األ ددد ل، مثدددا ااددددماك الطوجادددتيخ، الدددي سيادددمهم حتادددينمها   تدددوف  أمنددداو مادددت

  أ ا  اسدتع اد بصفخ  اصدخ. ويد   12وا ستمهاد و  احلد من  اا   األاذيخ   إاار اهلدد 
ف   إادددار لدددي تنددددر تدددداد التنميدددخ املادددتدامخ. ولطتجدددار    ااددددماك، امدددوجز هلدددذ  ااددددماك   أ

 فيذ.وسا ا التن أ يتمها ،لنابخ إى أتداد التنميخ املاتدامخ بوصفمها وسيطخ من 17اهلدد 

 امليا  والصرف الصحي -ألف 
  العديدددددد مددددن أتددددداد التنميدددددخ  واسددددعاش  ظمهددددوراش تظمهدددد  امليددددا  ،عتبارتددددا عصددددد  احليددددا   -٦

 اوخ إى صد. ويشار 15و 14و 12و 11و ٦و 4و 3املاتدامخ، وعط  سبيا املثال، األتداد 
 .٦و 4الص د الص     اهلدفني 

احلصددددددول عطدددددد  امليددددددا  املأمونددددددخ والصدددددد د الصدددددد   واإل ار  الاددددددطيمخ لطددددددنظم يعددددددد   و  -7
اد ، بدا أيضداش بيئيدخ ف لبشد يخ وا سدتدامخ الاإليكولوجيخ لطميا  العذبخ أم ين أساسديني لطصد خ ا

دامخ لطميدا  والصد د إى  مان تدواف  اإل ار  املادت ٦لط  اا ا قتصا ي. ولذل ، يت طع اهلدد 
منصدف  الص   لطجميدع مدن  دال أتدداد حمدد  ، خلدا   للد  حتقيد  وصدول الميدع بشدكا

لتعددداون اع ن ددداق األ ددد ل توسدددي عطددد  ميدددا  الشددد ت املأموندددخ وامليادددور  التكطفدددخ. وتشدددما الوددداايك
مليدا  ،ربام  املتصدطخ نش خ والالدوي وتقدد الدعم    ال بناا القدراك إى البطدان الناميخ   األ

مليددددا ، سدددتخدا  اوالصددد د الصددد  ، )عطددد  سدددبيا املثدددال تددددع امليدددا ، وإزالدددخ مطووتمهدددا، وكفددداا  ا
ع ايددد اد  و وتشدددجي  وإعدددا   ا سدددتخداومعالدددخ امليدددا  املادددتعمطخ، وتكنولوجيددداك إعدددا   التددددوي
 ازتمعاك احملطيخ   حتاني إ ار  امليا  والص د الص  .

 الطاقة وخدمات الطاقة -ابء 
عطدددد  وجددده ااصددددوم  7التزمدددت الددددول األعضدددداا   األمدددم املت ددددد    إادددار اهلددددد  -8

خ، خلدا   ادتداماملبضمان وصدول الميدع بتكطفدخ ميادور  عطد   ددماك ال اقدخ احلديثدخ املوثوقدخ و 
 وقخ.لل   مان استفا   الميع بتكطفخ مياور  من  دماك ال اقخ احلديثخ املوث

وعطدد  الدد ام مددن أن اسددتخ اف مددوار  ال اقددخ أو إنتدداف ال اقددخ وتوليددد الكمهدد ،ا أمدد  يعتددرب    -9
وددد لاتدده إنتاجدداش لطاددطع، تندداد تفدداتم واسددع عطدد  أن  دددماك ال اقددخ ينبودد  أن تتضددمن اادددماك 
الي تشتما عط  استكشاد ال اقخ واملنتجاك املتصدطخ ،ل اقدخ، مثدا الكمهد ،ا وت وي تدا واسدتخ اف 
موار تددددا ونقطمهددددا وإرسدددداهلا وتوزيعمهددددا وتاددددويقمها واسددددتمهاكمها وا إددددار  ددددا وإ ار ددددا. ولددددذل ، فددددإن 

ر ولط دددد مدددن ا   .و1) ددددماك ال اقدددخ أوسدددع ن اقددداش ،لنظددد  إى ادددول الااسدددا   ق دددا، ال اقدددخ
__________ 

والتنقيددد  واحلفددد  وااددددماك اهلندسدددديخ، مدددن األمثطدددخ عطددد   ددددماك ال اقددددخ،  ااددددماك املتعطقدددخ ،ستكشددداد ال اقددددخ  و1)
خلنددددداجم الف دددددم  املتعطقدددددخ وااددددددماك اهلندسددددديخ املتكامطدددددخ وأعمدددددال البنددددداا، و ددددددماك ا ستشدددددار  اإل اريدددددخ، وااددددددماك

ذل  ومددا يدد تبط بدد اش،  أو بدد  اش أو بددلودداز ال بيعدد  عددرب   ددوو األابيدد  واسددتخ اف الددنفط والودداز والتخددزين ونقددا الددنفط وا
الادددوا ا  ماك ذدددزينشددداريخ عطميدددخ وتقنيدددخ، وصددديانخ املعدددداك وإصددداومها واملخدددزواك الادددا بخ و ددددمدددن  ددددماك است

 لكمه ،ا.قخ، مثا الواز وامهاد ال اوالوازاك، وبيع ال اقخ ،لمطخ وبيعمها ،لتجز خ، والعدا اك والفوات     ال است
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ااارجيدددخ الادددطبيخ إلنتددداف ال اقدددخ واسدددتمهاكمها، ظمهددد ك  ددددماك جديدددد . وتشدددما تدددذ  ااددددماك 
التقاو ثندا د  أكايد الك بون وذزينه، واادماك الي تادتمهدد الكفداا    اسدتخدا  ال اقدخ، مثدا 

ك تددقي  اسدتمهاد ال اقدخ وتقيدديم األثد  البيئد . و  ق دا، الكمهدد ،ا، اعتمددك تكنولوجيداك وعمطيددا
جديددددد ، مثددددا الشددددبكاك الذكيددددخ والعدددددا اك الذكيددددخ. وتدددد    تاددددمهم   حتاددددني نوعيددددخ اادمددددخ 

  زاي   الكفاا     دماك ال اقخ، ،لنظ  إى اإلمكانيدخ املتاودخ إلجد اا رصدد اش ف ا ، با أيض
     الوقت احلقيق .طأوث   نق ا، التيار الكمه ،   ونوعيخ الكمه ،ا مع ا ستجابخ لط 

وتعو  أسدبات ال طد  املتزايدد عطد  ال اقدخ إى زاي   عدد  سدكان العدا  والنمدو ا قتصدا ي  -10
 ور  مدددن قولدددخ، كضدددوالتوسددع احلضددداري. وكدددان لطتوريدددد املوثدددوق لط اقدددخ و دددماك ال اقدددخ أبسدددعار مع

د مدن الفقد  صدا ي واحلد  وراك النشاو ا قتصا ي واحليدا  ا جتماعيدخ، أثد  كبد  عطد  النمدو ا قت
د الك بدون. ين أكادي قضاا عطيده. ويتادب  إنتداف ال اقدخ ،سدتخدا  الدنفط والف دم   انبعدا ك وال

 ل اقدخ املتجدد  سدتخدا  اولذل  فإن الكفاا    استخدا  النفط والواز والف م واحلاجدخ إى زاي   ا
حل اريدخ ، وال اقخ احييخيخ، وال  وال اقخ الكمه ما يخ، والكتطخ األويا يخ، وعط  سبيا املثال ال اقخ الشما

 ن الناميخ.ن البطدااألر يخ، وااقخ األمواف واملد والزر أصب تا قضيتني مط تني   الكث  م

 اللوجستيات املتصلة ابلغذاء -جيم 
تشما اادماك الطوجاتيخ العديد من الق اعاك الي  كن توزيعمها وا  واسد خ النقدا  -11

 .و2)الازمخ )مثا الشاوناكو أو البضا ع )مثا احلبوتو)عط  سبيا املثال، ال  قو، أو الوسا ا 
  أتداد التنميخ املاتدامخ، عط  ال ام من أهنا اش واادماك الطوجاتيخ ا  وار   حتديد -12

وعيدخ لاك الن عنص  ويوي يكتنف عمطياك اإلنتاف وا سدتمهاد. و كدن أن تادمهم الطوجادتياك
 أن  اددا   ،لنظدد  إى 12يددخ   إاددار اهلدددد اليددد  بشددكا  ددام   احلددد مددن  اددا   األاذ

ى  دعف إخ كبد   األاذيخ الي حتدث قبا أن تصا إى املادتمهط  النمهدا    كدن أن تعدزل بدرجد
 احملاصيا أو سوا ذزينمها أو توزيعمها.

ونظد اش إى أن عدد  سدكان العددا    يدزال   تزايدد، تنداد  ددووو متناميدخ عطد  إاعدا  عددد   -13
لتقددددي اك منظمدددخ األاذيدددخ اش  ون اسدددتخدا  املزيدددد مدددن املدددوار . ومدددع للددد ، ووفقددد أكدددرب مدددن النددداا

  املا دددخ مددن إنتددداف  30والزراعددخ لنمددم املت دددد ، تبطددا ناددبخ فقدددد األاذيددخ وتددددرتا سددنوايش   العددا  
  املا ددخ  20  املا ددخ مددن إنتدداف احملاصدديا الذريددخ والفواكدده وااضدد واك، و 50 إى 40احلبددوت، و

فتددأث   .و3)  املا ددخ مددن اإلنتدداف الاددمك  35تدداف البددذور الزيتيددخ والط ددو  ومنتجدداك األلبددان، ومددن إن
تط  اااا   من األاذيخ وفضاك ال عا  املمهددر  كبد . وتشد  التقددي اك إى أن  ادا   األاذيدخ 

ملتقدمدخ بطيون  و ر   البطدان ا ٦80وفضاك ال عا  املمهدر  تتاب     اا   اقتصا يخ قيمتمها 
__________ 

 دددماك مناولددخ الشدد ن بددني خمتطددف وسددا ط تتددألف مددن األنشدد خ املضدد طع  ددا   نقددا البضددا ع وووهلددا، مثددا  و2)
ك دماك وكددا النقددا و دددماك التخددزين واحلفددو   املاددتو عاك و دددماك وكددا ك نقددا البضددا ع. وتشددما  دد
قي  لشد نو وتددنقا البضا ع  ددماك النقدا املاداعد  األ د ل وا تدا مدن  ددماك الددعم ) ددماك وسدااخ ا

خ احلدداوايك  دددماك تعبئددالشدد ن و دددماك إعدددا  و  دد  النقددا و الفددوات  واادددماك اإلعاميددخ املتعطقددخ أبسددعار 
 وهلاو.وتف يومها و دماك تفتيش الش ناك ووزهنا وأ ذ عيناك منمها و دماك تطق  الش ناك وقب

، تددوف  األاذيدخمل املبددا ر  العامليدخ بشددأن احلدد مددن الفاقدد واملمهدددر 2018منظمدخ األاذيددخ والزراعدخ لنمددم املت دد ،  و3)
 ./http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en   ال ابط التايملمن األاذيخ 
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ومع للد ، فدإن ريثد   ادا   األاذيدخ لديا ماليداش فقدط.  .و4)بايني  و ر   البطدان الناميخ 310و
فمهندداد تدددر أيضدداش لطمددوار  األ دد ل القي مددخ املاددتخدمخ   إنتدداف تددذ  األاذيددخ ونقطمهددا، وعطدد  سددبيا 

املكدد ا لط صددول عطدد   املثددال، األمسددد ، وامليددا  العذبددخ، والتوطيددف، وكددذل  ال اقددخ والوقددو  والوقددت
تدددذ  املدددوار . وتتادددب   ادددا   األاذيدددخ وفضددداك ال عدددا  املمهددددر  عطددد  الصدددعيد العدددامل  أيضددداش   

  .و5)  املا خ من  مو، انبعا ك اازاك الدفيئخ البش يخ املنشأ سنوايش  8إوداث ما يقدر بنابخ 

 ة واللوجسنتياتديناميات اخلدمات املتعلقة ابمليا  والصرف الصنحي والطاقن -اثنياا  
 املتصلة ابلغذاء

  النددات  وفدد م العمددا وا سددتثمار والتجددار    تيددع اش ر ياددياش أصددب ت اادددماك ماددا  -14
، ارتفددددع نصددددي  اادددددماك مددددن النددددات  احملطدددد  اإلتدددداي   تيددددع 2015ا قتصددددا اك. و  عددددا  

  املا ددخ   ا قتصددا اك  55  املا ددخ   ا قتصددا اك املتقدمددخ و 7٦ماددتوايك الددد ا ليصددا إى 
وياددتأث  ق دا، اادددماك أبكثد  مدن نصددف الندات  احملطدد   اش.  املا دخ   أقددا البطددان مندو  47الناميدخ و

  املا ددخ و   ٦5اإلتدداي   تيددع املندداا  الناميددخ ففدد  أم يكددا الاتينيددخ ومن قددخ الب دد  الكدداري ، 
  تقددد ن الدددزاي     اتددد  ااددددماك ، فددداد     املا دددخ. و  53  املا دددخ و   سددديا،  54أف يقيدددا 

وصخ الصناعخ من النات  احملط  اإلتاي   ا قتصدا اك املتقدمدخ وب اجدع   الندات  الزراعد  بصدفخ 
 .و٦)ر يايخ ف ا  با أيضاش   وصخ الصناعخ من النات  احملط  اإلتاي   ا قتصا اك الناميخ

ياددتأث  تشدد  التقدددي اك إى أندده   العمالدخ، ويددن اش وتظمهد  تيمنددخ ق ددا، اادددماك أيضدد -15
  املا ددخ منمهددا   ا قتصددا اك  82  املا ددخ مددن فدد م العمددا عطدد  الصددعيد العددامل ، و 59بناددبخ 
  املا دخ   ا قتصدا اك الناميدخ. وقدد زا ك فد م العمدا   تدذا الق دا، مادجطخ  54و املتقدمخ

وبدددا تددذا ا إددا   .و7)2017و 2000لفدد   مددا بددني عددام    املا ددخ   ا 2,8منددواش سددنوايش ناددبته 
  املا دخ   الفد   نفادمها.  3,4  ا قتصدا اك الناميدخ، ويدن بطودت تطد  النادبخ اش أكث  و دوو

أث  اادماك    ط  ف م العما عط  أن اادماك أساسيخ لاياسدخ الشدمول، و  سديما دل وي
مطيددون  201خلددا يزيددد عطدد  اش الصددعيد العددامل  م تفعددوأن مددن املتوقددع أن يظددا معدددل الب الددخ عطدد  

  املا دخ. وتدذا  5,8، وتو ما يعدا ل نادبخ ب الدخ عامليدخ قددرتا 2017عااا عن العما   عا  
 .و8)مايني يخص عن العا  الااب  3,4 ثا زاي   قدرتا 

 ومتكدني وتش  الب وث والبيااك إى أن ق ا، اادماك يامهم   املااوا  بني الناني -1٦
و، تطيدده الزراعددخ 2017  املا ددخ   عددا   58املدد أ . وي كددز معظددم عمددا املدد أ    ق ددا، اادددماك )

  املا دددددخو. بدددددا إن وصدددددخ عمدددددا املددددد أ    ااددددددماك أكدددددرب    10  املا ددددخو، والتصدددددنيع ) 31)
عطدددديم   املا ددددخو، باددددب  ماددددا ا ا اهلامددددخ    ددددا ك الصدددد خ والت 89ا قتصددددا اك املتقدمددددخ )

__________ 

 .امل جع نفاه و4)
، قاعددد  بيددااك ا نبعددا ك 2012م كددز املفو دديخ األوروبيددخ لطب ددوث املشدد كخ والوكالددخ اهلولنديددخ لطتقيدديم البيئدد ،  و5)

 .2-4لطربام  العامل  ألباث الواد الوي، إصدار 
 د  بيااك إوصاااك األونكتا .قاع و٦)
 .ILOSTAT, database of the International Labour Organization و7)
 International Labour Organization, 2017, World Employment and Social Outlook: Trends 2017 و8)

(International Labour Office, Geneva). 
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وااددماك التجاريدخ األ دد ل. و  ا قتصدا اك الناميددخ، تادتأث  اادددماك بصدخ أصددو  مدن عمددا 
 37  املا خو، ويعزل لل  إى ارتفا، مادا خ الزراعدخ ) 51امل أ  وإن كانت  تزال وصخ كب   )

  .و9)  املا خو   عما امل أ 
اك اادماك الدي تفدوق الصدا راك وتتضث أ يخ التجار    اادماك من  يناميخ صا ر  -17

ك   خ ااددددمامدددن الادددطع   ا قتصدددا اك املتقدمدددخ والناميدددخ عطددد  ودددد سدددواا. وارتفعدددت مادددا 
  املا ددخ  17إى  14  املا ددخ   ا قتصدا اك املتقدمدخ ومدن  29إى  25إتداي الصدا راك مدن 

و صدددا راك مندددت وتددد   . وكانددد201٦و 2005  ا قتصدددا اك الناميدددخ   الفددد   مدددا بدددني عدددام  
ا زاي   سدنويخ دمدخ لتادجاادماك املاليخ   ا قتصا اك الناميدخ أسد ، منمهدا   ا قتصدا اك املتق

اش ت م ندخ نادبيأن ااددماك كاند 1. ويبني الشكا 201٦و 2005  املا خ بني عام   8قدرتا 
، عنددددما 201٦ا  ومددد   أ ددد ل   عددد 2009 دددال األزمدددخ ا قتصدددا يخ واملاليدددخ العامليدددخ   عدددا  

 كددو  ع بعددد الاسددتأنفت الصددا راك مددن اادددماك العامليددخ منوتددا عطدد  العكددا مددن صددا راك الاددط
 األ   الذي يمهدته التجار .

  1الشكا   
   2016-2005الصادرات من اخلدمات والسلع حبسب مستوى الدخل، 

 و100=  2005)

 
 من قاعد  بيااك إوصاااك األونكتا .واا،ك أمانخ األونكتا  استنا اش إى بيااك  ملاملصدر

__________ 

 .ILOSTAT database و9)
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تددواف  اإلوصدداااك املتعطقددخ  ددذ  اادددماك   وددد لا ددا ويصددع  احلصددول عطيمهددا.  تو  -18
ومدددن بدددني أسدددبات للددد ، ا فتقدددار إى فئدددخ مادددتقطخ مدددن تدددذ  ااددددماك   التصدددنيفاك احملدددد   

 لنا اد اإلوصا يخ.
وال اقخ وماتول األ اا الطوجاي    وإن ماتول احلصول عط  امليا  والص د الص   -19

 كن أن يو ث ماار ت ور تذ  ااددماك. وعطد  الد ام مدن أن اش البطدان الناميخ وأقا البطدان منو 
تذ  اادماك أصب ت  دماك أساسيخ متاوخ   احلال لاكان البطدان املتقدمخ، يوجدد نقدص 

 اش.و يديد فيمها   العديد من البطدان الناميخ وأقا البطدان من
وحتاددنت إمكانيددخ احلصددول عطدد  ميددا  الشدد ت   ظدد ود أساسدديخ عطدد  األقددا   الفدد    -20
عط  تيع ماتوايك الد ا و  املناا  الناميخ. وعط  ال ام مدن  2015و 2000بني عام   ما

لل ، يطز  إو از تقد    كث  من املناا  الناميدخ، ويدن إن احلصدول عطد  ميدا  الشد ت يشدكا 
وقدددددوق اإلنادددددان وأودددددد ااددددددماك األساسددددديخ الازمدددددخ لطتنميدددددخ البشددددد يخ وا قتصدددددا يخ مدددددن اش وقددددد

 اش،الصدد  اا وأقددا البطدددان منددو  وا جتماعيددخ. وتددذ  احلاجددخ ماسددخ بشددكا  ددام   أف يقيددا جنددويب
  املا ددخ  ٦2و 58  تكددن تتجدداوز  2015ناددبخ احلصددول عطدد  ميددا  الشدد ت   عددا   إنويددن 

 و.2عط  التواي )الشكا 

  2الشكا 
إمكانيننننننننة ااصننننننننوىن األساسنننننننني ابانننننننند األد   لنننننننن  ميننننننننا  الشننننننننر ، حبسننننننننب النننننننندخل 

   2015-2000 واملنطقة،
 )،لنابخ املئويخو

 
 World Health Organization and United Nations Children’s Fund, 2017, Progress on املصدرمل

Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and Sustainable Development 

Goal Baselines (Switzerland). 
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وحتاددنت إمكانيددخ احلصددول عطدد   دددماك الصدد د الصدد   األساسدديخ   الفدد   مددا بددني  -21
للددد ، ع عطددد  تيدددع مادددتوايك الدددد ا و  تيدددع املنددداا  الناميدددخ. ومددد 2015و 2000عدددام  

 ددماك الصد د  بطيدون يدخص مدا زالدوا يفتقد ون إى 2,3تزال تناد تفداوتك تامدخ، وتنداد   
   97ماك ، بطوت نابخ إمكانيدخ احلصدول عطد  تدذ  اادد2015الص   األساسيخ. و  عا  

 32و ف يقيدا جندويب الصد  ااأ  املا دخ    29املا خ   أم يكا الشماليخ وأورو،، لكنمها   تتجاوز 
يددان مددن نقددص سدديا تعانو  تددزال من قتددا  سدديا الوسدد   وجنددوت   اش. املا ددخ   أقددا البطدددان منددو  

تدني  املن قاادماك، ولكن إمكانيخ احلصول عط   ددماك الصد د الصد   األساسديخ   تداتني
ال إود از تقدد   يدز  . و 2015و 2000  املا دخ   الفد   مدا بدني عدام   72قد حتادنت بنادبخ 

   ددماك احلصدول عطد ،لدا األ يدخ ويدن ارتفعدت إمكانيدخاش أف يقيا جنويب الص  اا أمد  كب    
 و.3  املا خ فقط )الشكا  14الص د الص     الف   نفامها بنابخ 

   3 الشكا
إمكانيننننننننة ااصننننننننوىن  لنننننننن  خنننننننندمات الصننننننننرف الصننننننننحي األساسننننننننية، حبسننننننننب النننننننندخل 

   2015-2000 واملنطقة،
 )،لنابخ املئويخو

 
 .2 017منظمخ الص خ العامليخ ومنظمخ األمم املت د  لط فولخ،  ملاملصدر

جندوت وعط  ال ام من أن أكرب زاي     إمكانيدخ احلصدول عطد  الكمهد ،ا قدد سدجطت    -22
  العديددد مددن البطدددان   أف يقيددا الددي  ت ودد ،  تددزال احلاجددخ إى الكمهدد ،ا 1990 سدديا منددذ عددا  

تددزال  ،  1990 وعطدد  الدد ام مددن ودددوث بعددي الت اددن منددذ عددا  اش.تضددم معظددم أقددا البطدددان منددو 
و. 4  املا دددخ )الشدددكا  40إمكانيدددخ احلصدددول عطددد  الكمهددد ،ا   أف يقيدددا جندددويب الصددد  اا أقدددا مدددن 
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  املا ددددخ   بعددددي  1ال يفيددددخ، وأقددددا مددددن   املا ددددخ   املندددداا   20يددددزال تددددذا الدددد قم أقددددا مددددن  و 
 .و10)املن قخ بطدان
  زاي   إمكانيدخ احلصدول عطد  الكمهد ،ا، أي أهندا اش كبد  اش  تقدماش وأو زك أقا البطدان منو  -23

   38إى  1991  املا ددخ   عددا   12زا ك أبكثدد  مددن ثاثددخ أ ددعاد بعددد أن ارتفعددت مددن 
  عد  األيخام الذين  كدنمهم احلصدول عطد  الكمهد ،ا  ، وتذا  ثا زاي  2014املا خ   عا  

مطيدددون يدددخص. بيدددد أن تدددذ  الدددزاي   أعقبدددت حتدددو ك ان طقدددت مدددن نق دددخ بدايدددخ  300قددددرتا 
  املا دخ مدن األيدخام  ٦2نادبخ إل إن اش كبد    منخفضخ جداش، و تزال تدذ  البطددان تواجده حتددايش 

فتقد ون إى إمكانيدخ احلصدول عطد  الكمهد ،ا، مقارندخ   يزالون ياش الذين يعيشون   أقا البطدان منو 
  املا ددخ  54  املا ددخ   البطدددان الناميددخ األ دد ل. وعدداو  عطدد  للدد ، فددإن مددا ناددبته  10بنادبخ 

 .و11)من الاكان احمل ومني من الكمه ،ا   تيع أحناا العا  يعيشون   تذ  البطدان
   4الشكا 

  2014و 1990السنننننكان النننننذين اصنننننلون  لننننن  الكمنننننرابء  سنننننب املنطقنننننة النامينننننة، 
 (نابخ مئويخ)

 
 البن  الدوي، قاعد  بيااك ال اقخ املاتدامخ لطجميع. ملاملصدر

عطددد  الددد ام مدددن و تدددزال ا قتصدددا اك الناميدددخ متخطفدددخ عدددن ال كددد    األ اا الطوجادددي،  -24
بعددددددي الت اددددددن الددددددذي ادددددد أ عطدددددد  تيددددددع ماددددددتوايك الددددددد ا و  تيددددددع املندددددداا  الناميددددددخ بددددددني 

، وعطددد  الدد ام مددن أن ا قتصدددا اك املتقدمددخ صدددنفت 201٦. و  عددا  201٦و 2007 عددام 

__________ 

 International Energy Agency, 2017, World Energy Balances 2017 (Organization for Economic و10)

Cooperation and Development). 
 UNCTAD, 2017, The Least Developed Countries Report 2017: Transformational energy access و11)

(United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.6, New York and Geneva). 
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  مؤيدددد  األ اا الطوجاددددي العددددا ، بطددددا تصددددنيف أف يقيددددا جنددددويب الصدددد  اا   تددددذا  3,٦بدرجددددخ 
 .و5)الشكا  2,4لبطدان منواش وأقا ا، 2,5 املؤي 

  5الشكا 
   2016و 2 00٧مؤشر األداء اللوجسيتا كلي، حبسب الدخل واملنطقة النامية، 

 (م تفع = 5منخفي =  1)

 
 العامليخ. التنميخالبن  الدوي، مؤي اك  ملاملصدر

متزايددد األ يددخ   تددوف  تددذ  اادددماك. ومدد   أ دد ل، مددن اش وتددؤ ي التجددار  الدوليددخ  ور  -25
الصددع  احلصددول عطدد  بيددااك مبايدد   مددن اإلوصدداااك التجاريددخ احلاليددخ. و  ق ددا، ال اقددخ، قددد 
يكدددون أودددد اايددداراك املتاودددخ لقيددداا إمددددا اك ال اقدددخ عدددن ا يددد  التجدددار  تدددو النظددد    أ يدددخ 

 اك ال اقددخ مددن  ددال مصددا ر ال اقددخ املاددتور   الددوار اك   إمدددا اك ال اقددخ. وأصددب ت إمدددا
ممهمددخ   معظددم أنددوا، ال اقددخ. وتكتادد  األسددواق الدوليددخ أ يددخ اويطددخ األجددا ،لناددبخ إى الددنفط 

  املا دددخ مدددن  30اادددا  وسدددوا ا الوددداز ال بيعددد  ومدددوا  التطقددديم ويدددن متثدددا الدددوار اك أكثددد  مدددن 
اك متثدا أيضدداش وصصدداش معقولددخ مددن إمدددا اك ، كانددت الددوار 2015اإلمددا اك العامليددخ. و  عددا  

  املا خو. و  متثا  23  املا خو والواز ال بيع  ) 23  املا خو واملنتجاك النف يخ ) 17الف م )
  املا دخ  3الوار اك مدن الكمهد ،ا واملصدا ر املتجدد   مدن اإلمددا اك العامليدخ املقابطدخ سدول نادبخ 

، زا ك احلصددخ 2015و 2010،   الفدد   مددا بددني عددام    املا ددخ عطدد  التددواي. ومددع للدد  1و
 و.٦)الشكا    املا خ سنوايش  7,5العامليخ من وار اك مصا ر ال اقخ املتجد   بنابخ 
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   ٦الشكا   
  2015 - 19٧1 صننننننة الننننننواردات مننننننن ابمنننننندادات العامليننننننة حبسننننننب نننننننوع الطاقننننننة، 

 )،لنابخ املئويخو

 
 International Energy Agency, 2017, Headline global energy data, 2017, available at ملاملصدر

https://www.iea.org/media/statistics/IEA_HeadlineEnergyData_2017.xlsx 

(accessed 15 February 2018). 

ارا وإن التجددددار     دددداي امليددددا  والصدددد د الصدددد   وال اقددددخ واادددددماك الطوجاددددتيخ متدددد -2٦
و و كددددن ا سددددتد ل عطيمهددددا ،لتق يدددد  مددددن 3عددددن ا يدددد  الوجددددو  التجدددداري )األسددددطوت اش أساسدددد

ماتوايك استثمار التأسيا. وق ا، الكمه ،ا والواز وامليا  تو املتطق  األكرب لاستثمار األجند  
. وسددجا الق ددا، 201٦  املا دخ مددن إتدداي اسددتثمار التأسديا   عددا   15املبايد ، وكددان  ثددا 

  املا ددددخ وللدددد  بددددني  9ين أسدددد ، منددددو،  طددددف ق ددددا، املناددددوجاك، خلعدددددل منددددو سددددنوي قدددددر   
مصددا ر ال اقددخ املتجددد   بثطثدد  ا سددتثمار العددامل    حم دداك  تاددتأث . و 201٦و 200٦ عددام 

 .و12)ما تكون مصدر توليد ال اقخ الديد األقا تكطفخاش توليد ال اقخ ،لنظ  إى أهنا كث  
. ونظدد اش 3متددارا التجددار    اادددماك الطوجاددتيخ أساسدداش عددن ا يدد  األسددطوت و،ملثددا،  -27

إى أن الشدد كاك ت كددز أكثدد  فددأكث  عطدد  الكفدداااك األساسدديخ لنعمددال التجاريددخ، تندداد تفضدديا 
متزايدددددد لاسدددددتعانخ خلصدددددا ر  ارجيدددددخ   العمطيددددداك الطوجادددددتيخ. ومدددددن املقددددد ر أن يادددددتفيد سدددددوق 

ن أا اد  لثخ من استخدا  التكنولوجيا عط  حندو أفضدا لت ادني اادماك الطوجاتيخ املقدمخ م
   4,4العمطيدداك و فددي التكدداليف، األمدد  الددذي حيتمددا أن يددؤ ي إى حتقيدد  معدددل منددو قدددر  

املا دددخ مددددن سددددنخ أل دددد ل فيمدددا مددددص الطوجاددددتياك املقدمددددخ مددددن أاددد اد  لثددددخ   الفدددد   مددددا بددددني 
ك النقددا الداعمددخ واملادداعد  األ دد ل عطدد  و  ياددمهم تقدددد  دددما .و13)2022و 2015 عددام 

__________ 

)منشددددوراك األمددددم  مل ا سددددتثمار وا قتصددددا  ال قمدددد 2017تق يدددد  ا سددددتثمار العددددامل  لعددددا  ، 2017األونكتددددا ،  و12)
 ، جنيفو.E.17.II.D.3املت د ، رقم املبيع 

  https://www.gminsights.com/blogs/third-party-logistics-3PL-industry-trends انظ  و13)
)2018February  19 accessed(. 
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الف م واان  وال فا النف   ااا  وسوا ا الواز ال بيع  واملوا  األوليخ

منتجاك الزيوك الواز ال بيع 

(احملور األ ن)مصا ر ال اقخ املتجد    (احملور األ ن)الكمه ،ا 

https://www.gminsights.com/blogs/third-party-logistics-3PL-industry-trends
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الددد ام مدددن أ يتددده إسدددمهاماش كبددد اش   صدددا راك ااددددماك   ميدددزان املددددفوعاك، فقدددد بقددد  يادددتأث  
، وزا  201٦  املا دددخ مدددن إتددداي صدددا راك ااددددماك   ا حتدددا  األورويب   عدددا   0,٦ بن دددو
 .و14)201٦و 2010  الف   ما بني عام     املا خ فقط سنوايش  1,4بنابخ 

 اجلمود الرامية إىل تعزيز التجارة يف جمايل امليا  والصرف الصحي -اثلثاا  
ج ك العا   أن تكون احلكوماك ت  املور   ال  يايخ اددماك امليدا ، مثدا توزيدع امليدا ،  -28

من نيددا والدديكي  وإ ار  امليددا ، و دددماك الصدد د الصدد  . ومددع للدد  حتولددت بعددي البطدددان مثددا،
لق دا، اادام شداركخ اا عطد  مددل العقدو  القطيطدخ املا ديخ، مدن تدذا النمدولف إى الادما  خلوزامبي

ظيميددخ قواعددد تنو    ددماك امليددا ، مدع اإلبقدداا عطدد  مشداركتمها فيمددا يتصدا بددذل  مددن مشد ايك 
وق هلددددذ  سددددوكوميددددخ. وأ ل تزايددددد مشدددداركخ المهدددداك الفاعطددددخ مددددن الق ددددا، ااددددام، إى نشددددوا 

ال  دددعظممهدددا مدددن ااددددماك البيئيددخ. ومتدددارا التجدددار    تدددذ  اادددماك خل سددديما اادددماك، و 
 1نسدطوت لو، ولكدن  كدن 4)األسدطوت  وو كخ األيخام ال بيعيدني لاك الصدطخ 3األسطوت 

سددبني أيضدداش، وعطدد  )ا سددتمهاد   ااددارفو أن يكددوان منا 2)التجددار  عددرب احلدددو و واألسددطوت 
ه سدابقاش، فدإن شار إليدك ا ستشاريخ. ومع لل ، وعط  الن و املسبيا املثال، فيما يتعط  ،ادما

ادددماك ،مددن الصددع  تقدددي  وجددم تددذ  الاددوق، ألن اإلوصدداااك قطيطددخ فيمددا مددص التجددار  
ان دمخ، وت  البطددان املتقالبيئيخ. ومعظم الش كاك املور   لطخدماك البيئيخ موجو   عا     البطد

 يخ واحلا ز  عط  أكرب وصخ من الاوق.املصدر  ال  يايخ لطخدماك البيئ
وعطددد  الددد ام مدددن أن ا تفددداق العدددا  بشدددأن التجدددار    ااددددماك   يتضدددمن إيدددار  إى  -29

ارسدخ الاددط خ سددياق م امليدا ، فإنده يتندداول "أي  دمدخ   أي ق دا، ،سددتثناا ااددماك املقدمدخ  
ل  اادماك ا   لاك امليا ، خلاحلكوميخ". وتذا يعت أن ا تفاق من يأنه أن ين ب  عط   دم

خ. و ال جولخ احلكومي األساسيخ، مثا توزيع امليا ، إ  إلا كانت تقد    سياق مارسخ الاط خ
 ا مددددن ا مدددخ بدددذاأوروادددواي،   يددد  املفاو دددون    دددال ااددددماك أن مددددن الضددد وري إ راف فئدددخ ق

 ك.  املفاو ا اادماك املتصطخ ،مليا    قا مخ التصنيف الي استخدموتا
ونتيجدددخ لدددذل ،  كدددن العثدددور عطددد   ددددماك امليدددا  والصددد د الصددد     ق دددا، يددددع   -30

 دولوملاادماك البيئيخ يشما أربعخ ق اعاك ف عيخ، عط  الن و التاي )انظ  ال
 ؛و15) دماك تص يف ازاري )أو 
  دماك تع القمامخ؛  )تو 
  دماك الص د الص   واادماك املماثطخ؛ )فو 
  دماك أ  ل. ) و 

__________ 

 .OECD.Stat (database of the Organization for Economic Cooperation and Development) و14)
 تو الق ا، الف ع  الوويد لطخدماك البيئيخ الي تتصا مباي   ،مليا . تذا و15)
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 قطا ات اخلدمات البيئية يف إطار التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات  
 التع يف الق ا،

 دددددددماك تصدددددد يف ميددددددا  ازدددددداري ومعالتمهددددددا والددددددتخطص منمهددددددا.   دماك ميا  ازاري  
واملعددداك املاددتخدمخ تدد  مواسدد  صدد د امليددا  القددذر  أو أابيدد  

البواليدددع أو  دددزااك التعفدددني، و كدددن أن املصدددارد أو  ازددداري أو
تكون العمطياك املاتخدمخ عطد  سدبيا املثدال التخفيدف ،ملدزف أو 

ال سدددي  أو ال سدددي  الكيميدددا  . )ااددددماك  الفددد ز وال يددديث أو
ادد  املدرجددخمل  دددماك تددع امليددا  وتنقيتمهددا وتوزيعمهددا الددي تصددنف 

بيدد  ازدداري   ددمن فئددخ امليددا  ال بيعيددخ. وتصددنف أعمددال إنشدداا أا
وإصاومها وتبديطمها  من أعمال البناا املخصصدخ لط د ق املا يدخ، 

 وامل افئ والادو  وا تا من يبكاك امليا و.
 دماك تدع القمامدخ والدتخطص منمهدامل  ددماك تدع النفداايك   دماك تع القمامخ

و، خ أو املنشددداك الصدددناعيخ والتجاريدددخ)سدددواا مدددن األسددد  املعيشدددي
و ددددددماك التصددددد يف ،إلوددددد اق أو بوسدددددا ا و ددددددماك النقدددددا 

 عن  دماك احلد من النفاايك. أ  ل، فضاش 
 دماك الص د الصد   

 واادماك املماثطخ
 دماك الص د الص   واادماك املماثطخ األ د ل، خلدا   للد  
  دماك الكنا   اهلواا ال ط  و دماك ج د الثطوف والطيد.

   توجد ماوظخ تو ي يخ.  دماك أ  ل

 التصنيف امل كزي املؤقت لطمنتجاك   األمم املت د . ملاملصدر

لتدوف  وتعمهد واود وسبعون عضدواش مدن أعضداا منظمدخ التجدار  العامليدخ ،لتزامداك حمدد    -31
و، عضدددواش  ٦0اادددماك البيئيدددخ. ويتصددا أكدددرب عددد  مدددن ا لتزامدداك  ددددماك الصدد د الصددد   )

عضددواش عددن  59األ دد ل )انظدد  الدددولو ويددن أعطددن تطيمهددا عددن كثدد  الق اعدداك الف عيددخ الثاثددخ 
التزامدداك   كددا ق ددا، منمهددا. وأعطددن سددبعخ وأربعددون عضددواش عددن التزامدداك   الق اعدداك الف عيددخ 

، وتددو أنادد  أسددطوت لتوريددد اادددماك البيئيددخ، االبدداش مددا تكددون 3األربعددخ. و  إاددار األسددطوت 
تتضدددددمن يددددد وو املوافقدددددخ، وا تبددددداراك  القيدددددو  موجدددددو     ا لتزامددددداك األفقيدددددخ الدددددي عدددددا   مدددددا

ا وتياجدداك ا قتصددا يخ، والقيددو  املف و ددخ عطدد  يدد اا املمتطكدداك الثابتددخ أو اسددتئجارتا، والقيددو  
املف و دددخ عطددد  أصدددول رأا املدددال، ويددد وو اإلقامدددخ لطمددددي ين وتدددداب  الضددد يبخ واإلعدددااك، وتدددو 

لقيدددو  املف و دددخ   ا لتزامددداك األفقيدددخ ين بددد  ،لتددداي عطددد  ااددددماك البيئيدددخ. وتن بددد  أيضددداش ا مدددا
 .4لنعضاا املعطنخ   إاار األسطوت 

وتشما املفاو اك بشأن اادماك   إاار جولخ الدووخ اادماك البيئيخ. ومع لل ،  -32
أيدد  إى الاددطع واادددماك البيئيددخ  ون سددواتا أيضدداش ألادد اد الت  يدد    إعددان الدووددخ. وعطدد  

مدن املفاو داك بشدأن ااددماك، كاندت الادطع البيئيدخ اش البيئيدخ كاندت جدزاال ام من أن ااددماك 
مددن املفاو دداك املتعطقددخ ،لوصددول إى األسددواق ادد  الزراعيددخ. وقددد  عددد  قطيددا مددن البطدددان اش جددزا

الناميخ مق واك تفاو يخ. ومع التاطيم أبن فتث األسواق  كن أن يمهيدئ الظد ود املواتيدخ لتنميدخ 
بيئيددخ   البطدددان الناميددخ، أكددد أوددد املق ودداك الددي قدددمت  ددال املفاو دداك ق ددا، اادددماك ال
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إى أنده اش عط  أنه كان ينبو   يئخ الظ ود الازمخ لضمان محايخ الص خ، والاامخ والبيئخ، مشد  
  ا قدد ا  اش ينبودد  ربددط الوصددول إى األسددواق بنقددا الدرايددخ الفنيددخ املق نددخ بددذل . واطبددت أيضدد

 تكفا تصدي  اادماك من البطدان الناميخ   إاار أسالي  التوريد الي  ممها.  التزاماك
ويارد تادعخ أعضداا   منظمدخ التجدار  العامليدخ   تقددد اطد  متعدد  األاد اد بشدأن  -33

طخددددماك لف عيدددخ لااددددماك البيئيدددخ، يطتمادددون فيددده اإلعدددان عدددن التزامددداك   تيدددع الق اعددداك ا
كدزي املؤقدت لطمنتجداك   الدوار    التصدنيف امل   94ئداك املقابطدخ مدن ال مدز البيئيخ ،ستخدا  الف
 اعداك ف عيدخو. ن أربعدخ قلقا مخ تصنيف منظمخ التجار  العامليخ الي تتضماش األمم املت د  ) اف

يثمددا وو 2سددطوت إى األعضدداا املاددتمهدفني   ال طدد  أن يفت ددوا ،لكامددا األ املشدداركونواطدد  
الد  البيئيدخ. وا ويضمنوا تنقا مور ي اادماك الضالعني   توريد ااددماك 1أمكن األسطوت 

والشدددد وو    ددددال  إبلودددداا القيددددو  املتعطقددددخ ،ألسددددمهم األجنبيددددخ 3املشدددداركون   إاددددار األسددددطوت 
 اسدددتخدا لالعمطيددداك املشددد كخ. ومدددع للددد ، فدددإن ال طددد    يشدددما بو دددو  امليدددا  املخصصدددخ 

 كوميخ. ايك احليعيخ وتنقيتمها وتوزيعمها فضاش عن عقو  املشالبش ي، أي تع امليا  ال ب
وتتجددده ا تفاقددداك التجاريدددخ اإلقطيميدددخ إى إ راف التزامددداك فيمدددا يتعطددد  ،اددددماك البيئيدددخ  -34

تعدددا ل التزامددداك منظمدددخ التجدددار  العامليدددخ الدددي أعطنتمهدددا األاددد اد املشددداركخ أو تتجاوزتدددا. وتظمهددد  
اك أن اتفاقداك القا مددخ الادطبيخ تتضدمن مادتول التدزا  أعطدد  إى عمطيداك اسدتع اد تدذ  ا تفاقد

وددددد مددددا مددددن اتفاقدددداك القا مددددخ اإلاابيددددخ وأن ا  ددددتاد بددددني التزامدددداك منظمددددخ التجددددار  العامليددددخ 
مدددا يكدددون أكدددرب ،لنادددبخ إى البطددددان اش وا لتزامددداك الدددوار     ا تفاقددداك التجاريدددخ اإلقطيميدددخ االبددد

عددد  التزاما ددا   إاددار منظمددخ التجددار  العامليددخ أقددا عمومدداش. ومددن األمثطددخ  الناميددخ، ،لنظدد  إى أن
عطددد  البطددددان الدددي لتبدددت   ا تفاقددداك التجاريدددخ اإلقطيميدددخ إى أبعدددد مدددا جددداا   ا تفددداق العدددا  

الصدددنيو وبطددددان  -مددداليزايو، وبددد و )بددد و  -بشدددأن التجدددار    ااددددماك، ،كادددتان )،كادددتان 
الب   الكاري    اتفاقمها مع ا حتا  األورويب. وإاوزك بعي البطدان املتقدمخ، أم يكا الوس   و 

منمها، أس اليا والن وي  واليا،ن وكذل  بعي البطدان   ا حتا  األورويب، أيضاش التزاما ا   إاار 
يوجدد أي  منظمخ التجار  العامليدخ   بعدي اتفاقداك التجدار  اإلقطيميدخ لاك القا مدخ اإلاابيدخ. و 

اتفددداق مدددن ا تفاقددداك التجاريدددخ اإلقطيميدددخ لاك القا مدددخ الادددطبيخ يادددتبعد كطيددداش ااددددماك البيئيدددخ. 
إمددا اك امليدا  و ددماك ميدا  ازداري  دمن ق اعداك ف عيدخ وااسدخ اش الت فظاك عمومدص وذ

   أ دد ل. وحيتمددا أن تددؤث  الت فظدداك األفقيددخ بشددأن اادددماك العامددخ أو امل افدد  العامددخ كددذل 
 .و1٦)اادماك البيئيخ

و،لنظ  إى تفاوك ماتوايك التكنولوجيا فيما بني البطدان،  كدن أن تادمهم التجدار     -35
اادماك البيئيخ   نش  تذ  اادماك عدن ا يد   فدي احلدواجز التجاريدخ. وعطد  الد ام مدن أن 
ااددماك البيئيددخ املدرجددخ   ا تفاقداك التجاريددخ  كددن أن تعتددرب وسديطخ مددن وسددا ا زاي   الوصددول 

)عطدد  سددبيا املثددال، مددن  ددال الددوار اك  ٦دماك مددن يددأهنا أن تاددمهم   حتقيدد  اهلدددد إى اادد
من اادماك ا ستشداريخ املتعطقدخ خلعالدخ ميدا  الصد د أو ااددماك اهلندسديخ املتكامطدخ مدن أجدا 
مشاريع إمدا اك امليا و، فإن من احملتما أن ذص تذ  التدفقاك التجاريدخ   الدزا األكدرب منمهدا 

  تتصا ،هلياكا األساسيخ. ولذل ، سيظا جذت ا ستثماراك   اهلياكا األساسيخ   دماك

__________ 

 .WTO, 2010, Background note on environmental services, S/C/W/320, 20 August و1٦)
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وسدديكون إجدد اا اسددتع اد لاسددتثماراك   تددذا  .و17)املتصددطخ ،مليددا  أيضدداش أولويددخ مددن األولددوايك
 .٦الق ا، عاماش ممهماش أيضاش   توف  رؤيخ كامطخ لطتداب  احلكوميخ الازمخ لت قي  اهلدد 

ن التعدداون أمدد  تددا  إل ار  امليددا  اإلقطيميددخ وتددو ،لددا األ يددخ   معالددخ قضددااي وااسددخ، وإ -3٦
ويددا ال املفدد و ومتوا سددتو مثددا توزيددع امليددا ، و  ر تطددوث امليددا  واسددتخ اف املدداا قدد ت املنبددع واملصدد 

  ددددال امليددددا    لطتعدددداون إ ار  امليددددا  عطدددد  الن ددددو الددددوار    تق يدددد  األمددددني العددددا  عددددن الاددددنخ الدوليددددخ
(A/69/326لزراعدددخ ، ومنمهدددا او. والضدددوط عطددد  املدددوار  املا يدددخ ابدددع مدددن خمتطدددف األنشددد خ ا قتصدددا يخ

 يع ضددد ي الادددوالصدددناعخ، ومدددا يتصدددا بدددذل  مدددن عوامدددا  ارجيدددخ سدددطبيخ، مثدددا التطدددوث والتوسدددع احل
 ، تد او  مدا بدني كثد     ش اا  . و كن أن أي ذ التعاون    ال امليا  عط  الصعيد اإلقطيم  أيدكا

ألهندار وفيدخ وأودواد امليدا  الانقا امليا  عدرب احلددو  وإ ار  املدوار  املا يدخ املشد كخ، مثدا مادتو عاك 
 .الناانيخ تباراكلاع  اعيخامل امليا  يؤون وإ ار وتبا ل البيااك العطميخ والتعاون املاي والتقت 

 ، مش و، ميا  م تفعاك لياوتو، الذي ين وي ومن أمثطخ التعاون اإلقطيم     ال امليا -37
عطدد  بندداا يددبكخ معقددد  مددن األنفدداق والادددو  لت ويددا امليددا  مددن البددال   لياددوتو إى جنددوت 
أف يقيددددا. و  مقابددددا للدددد ، تتطقدددد  لياددددوتو اإليدددد ا اك وال اقددددخ الكمه ما يددددخ مددددن جنددددوت أف يقيددددا. 

نقا امليا ،   ودني أن مدن املتوقدع أن ، بنجا  إى 2004الي أجنزك   عا   1وأفضت امل وطخ 
. وبدددأك البطدددان مناقشدداك مددع بوتاددواا 2020إى توصدديا امليددا  بطددول عددا   2تفضدد  امل وطددخ 

لتقيدديم إمكانيددخ نقددا امليددا  مددن لياددوتو إى بوتاددواا وريث ا ددا احملتمطددخ   عمطيدداك نقددا امليددا  إى 
م مدن أن عمطيداك نقددا امليدا  إى جندوت أف يقيددا جندوت أف يقيدا القا مدخ واملخ  ددخ هلدا. وعطد  الدد ا

  املا دددخ مدددن  مدددو، اإليددد ا اك احلكوميدددخ   ليادددوتو، وأن مدددن يدددأن الت دددوياك إى  10متثدددا 
بوتاددواا أن تواصددا زاي   اإليدد ا اك، ينبودد  ملقدد ري الاياسدداك حتقيدد  عمطيددخ تددوازن بددني مصددا ر 

 .و18)ك التنميخ الوانيخاإلي ا اك الوار   من عمطياك النقا تذ  واوتياجا

 اجلمود الرامية إىل تعزيز التجارة يف جماىن خدمات الطاقة -رابعاا  
اش تامداش  كن أن يؤ ي حتاني تدوف   ددماك ال اقدخ، بوسدا ا، منمهدا توسديع إار دا،  ور  -38

، ألن تددذ  اادددماك أساسدديخ لونتدداف وا سددتمهاد والتجددار  وإ ار  ال اقددخ. 7  حتقيدد  اهلدددد 
سدبيا املثدال، ،لد ام مدن أن مادتول ا كتفداا الدذا  م تفدع   ميامندار، فدإن نادبخ الادكان  فعط 

  املا دخ  35تتجداوز  2014الذين كانت لديمهم إمكانيخ احلصول عط  الكمه ،ا   تكن   عدا  
ولددنفا الاددب ، يبطددا معدددل الكمه بددخ  .و19)باددب  عددد  وجددو  نظددا  نقددا مدد ابط مووددد   البطددد

 .و20)  املا خ 30اش تمهوريخ  و الد ق اايخ الشعبيخ والي ال يفيخ  
وذضع التجدار     ددماك ال اقدخ لتدداب  خمتطفدخ منصدوم عطيمهدا   القدوانني والقواعدد  -39

التنظيميددخ أو   املمارسدداك الددي تتبعمهددا الاددط اك أو اهليئدداك التنظيميددخ. وعددا   مددا ري ددذ يددكا 
__________ 

 .A Le Vernoy, 2017, The trade and water nexus, Asian Development Bank Institute, Working Paper 669 و17)
 .World Bank, 2016, Lesotho water security and climate change assessment, Working Paper و18)
 Asian Development Bank, 2016, Greater Mekong Subregion: Energy Sector Assessment, Strategy و19)

and Road Map (Manila). 
 Intelligent Energy Systems and Mekong Economics, 2016, Alternatives for Power Generation in The و20)

Greater Mekong Sub-Region, Vol. 3, Power Sector Vision for the Lao People’s Democratic Republic. 
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واإلجدد اااك التنظيميددخ )عطدد  سددبيا املثددال، مددنث ال ا دديص مت طبدداك   ددول الاددوق واملت طبدداك 
، تندداد قيددو  3. و  إاددار األسددطوت 4و 3  األسددطوبني اش واملوافقددخ عطيمهدداو، وتدد  توجددد أساسدد

عط  وصول مدور ي ااددماك األجاند  إى األسدواق، مثدا وظد  الدد ول وفد د وصدص عطد  
القيدو  عطد  األسدمهم األجنبيدخ واملشداريع مور ي اادماك، وا تباراك ا وتياجداك ا قتصدا يخ، و 

املش كخ ومت طباك العمطياك املشد كخ فيمدا مدص مدور ي ااددماك األجاند . وتن بد  تقييدداك 
املعامطددخ الوانيددخ، مثددا مت طبدداك وإجدد اااك ال  دديص التمييزيددخ أو اإلعددااك الوانيددخ عطدد  مددور ي 

  دددول املعدددداك مدددن أجدددا  ددددماك  ااددددماك األجانددد  لووددددتم. ومتندددع القيدددو  املف و دددخ عطددد 
 اإلنتاف والصيانخ أيضاش التجار     دماك ال اقخ. 

نظدا  احلصدص، وا تبداراك ا وتياجداك  4وتشما احلواجز احملدد     إادار األسدطوت  -40
ا قتصا يخ، وا تباراك سوق العما، وعدد  ا عد اد ،أللقدات واملدؤتاك األكا  يدخ األجنبيدخ، 

نث التأيدد اك امل تقددخ أو التقدي يددخ، والقيددو  مددعطدد  رييدد   صددارمخ وإجدد اااك ومت طبدداك احلصددول 
املف و دددخ عطددد  مدددد  البقددداا   البطددددان املضددديفخ، والناددديخ، ومت طبددداك اإلقامدددخ ألعضددداا ازطدددا 
والقيددو  املف و ددخ عطدد  وضددور املدددي ين األجاندد . وإن املت طبدداك الازمددخ لتددوف   دددماك ال اقددخ 

 ي  الوجو  التجاري لوود  حتد فعطيداش مدن التجدار  العداب   لط ددو     ددماك عرب احلدو  عن ا
ال اقددخ. وتشددما احلددواجز اإل ددافيخ   ق ددا، الكمهدد ،ا، أوجدده التبدداين   املعدداي  التقنيددخ، وانعدددا  
الدددد ابط بددددني يددددبكاك الكمهدددد ،ا الوانيددددخ وا فتقددددار إى وصددددول أادددد اد  لثددددخ إى يددددبكي النقددددا 

 تيدددع أسدددالي  التجدددار     ددددماك ال اقدددخ، يشدددكا عدددد  وجدددو  قواعدددد تنظيميدددخ والتوزيدددع. و 
 وإج اااك وكوميخ تتام ،لشفافيخ أيضاش واجزاش أما  مور ي اادماك األجان .

وا فتقار إى القاعد  التنظيميخ  كن أن يعوق أيضاش التجدار     ددماك ال اقدخ. فعطد   -41
تنظيميدخ ملعالدخ عجدز األسدواق، مثدا ت كدز األسدواق، وعدد   سبيا املثال، تناد واجدخ إى قاعدد 

تناسددد  املعطومددداك وصدددعوبخ الوصدددول إى يدددبكخ املتعمهدددد ال مسددد  أو أفضدددطيخ الوصدددول الدددي  ن مهدددا 
املتعمهدددون ال مسيددون لطشددبكخ ملاددتخدم  الشددبكخ الكبدد   احلدداليني مددع و ددع عوا دد  أمددا  إمكانيددخ 

 يكونون من صوار مقدم  اادماك. وصول ماتخدم  الشبكخ الد ، وعا   ما
و  توجد  ددماك ال اقدخ كق دا، كامدا أو ف عد    ودد لاتده   إادار منظمدخ التجدار   -42

العامليددددخ، بددددا تدددد    الوالدددد  متف قددددخ بددددني الق اعدددداك أو الق اعدددداك الف عيددددخ األ دددد ل. وعددددد  
 اش،ال اقددخ صددو  ناددبيا لتزامدداك الددي تعمهددد  ددا أعضدداا منظمددخ التجددار  العامليددخ    ددال  دددماك 

إى عد  وجو  تصنيف منفصا هلذ  اادماك. وتوجد ا لتزامداك   بضدعخ اش وتو ما يعزل جز ي
ق اعدداك ف عيددخ لاك أ يددخ ادددماك ال اقددخ والكمهدد ،ا، مثددا اادددماك امل تب ددخ ،لتعدددين وتوزيددع 
ال اقددخ، وبصددفخ  اصددخ الكمهدد ،ا، و دددماك النقددا   ددوو األابيدد . بيددد أندده  كددن لطخدددماك 

ب ددددخ ،لنقددددا والتوزيددددع والبندددداا وا ستشددددار  واهلندسددددخ، مددددثاش أن تكددددون اهلامددددخ املتصددددطخ ،ل اقددددخ امل ت
 مشمولخ ،لق اعاك أو الق اعاك الف عيخ املعنيخ. 

ويشكا حت ي   دماك ال اقخ أودد البندو  التفاو ديخ   جولدخ الدوودخ. ويشدما ال طد   -43
عان عن التزاماك اإلأعضاا   منظمخ التجار  العامليخ من أجا  10املتعد  األا اد املقد  من 

أوسع ن اقاش وأعم     ال  دماك ال اقخ عد اش من التدداب  املدذكور  أعدا . و،لنظد  إى أوجده 
التشددابه بددني ال اقددخ وا تصددا ك، اقدد     جولددخ الدووددخ اعتمددا   ددوابط تنظيميددخ بشددأن ال اقددخ 

ي تتنداول الضدمااك التنافاديخ مشا خ لنوراق امل جعيخ املتعطقخ  دماك ا تصا ك األساسديخ الد
 وال ابط واادمخ الشامطخ لطجميع.



TD/B/C.I/MEM.4/17 

GE.18-02809 18 

وقددد يكددون حت يدد  عددد  مددن  دددماك ال اقددخ، و  سدديما اادددماك األساسدديخ لطق ددا،، جدددي اش  -44
ظدددد  إى أن قددددخ، ،لنأبن يدددددرا   إاددددار المهددددو  الددددي تبددددذهلا البطدددددان مددددن أجددددا زاي   إمدددددا اك ال ا

حلكومددداك اقدمدددخ مددن  اقدددخ ونقطمهددا وتوزيعمهدددا كانددت   الاددداب   دددماك ماادددماك املتعطقدددخ بتوليددد ال
مار وا سددتث ومنظمددخ عطدد  ن دداق واسددع ويعددزل للدد  إى اددابع  دددماك ال اقددخ بوصددفمها سددطعخ عامددخ

الناميددخ وأقددا  البطدددان الكبدد  الددذي ين ددوي عطيدده األمدد . ويظددا تددذا األمدد  وقيقددخ قا مددخ   العديددد مددن
،لقددراك  اد الواجد  كن حت يد  تدذ  ااددماك عطد  حندو أفضدا مدع ا عد  ومع لل ،  اش.البطدان منو 

 ط  اادماك.تا حت ر التنظيميخ واملؤسايخ لطبطد فضاش عن   ور   مان استفا   الميع منمها وامل
وكثددد اش مدددا تشدددما اتفاقددداك التجدددار  اإلقطيميدددخ بدددني الشدددمال والندددوت وفيمدددا بدددني بطددددان  -45

يدخ   إاددار دان الناموعددا   مدا تتجداوز ا لتزامدداك الدي تعمهددك  ددا البطدالندوت  ددماك ال اقدخ. 
جددد  ا تفددداق ثدددال، خلو تدددذ  ا تفاقددداك املربمدددخ   إادددار منظمدددخ التجدددار  العامليدددخ. فعطددد  سدددبيا امل

اب دددخ عدددن اإلاددداري بشدددأن ااددددماك   راب دددخ أمدددم جندددوت يددد ق  سددديا، أعطدددن بعدددي أعضددداا ال  
تصددددنيع بك املتصددددطخ اادددددما ددددال ملنظمددددخ التجدددار  العامليددددخ،   التزامددداك خلوجدددد  اإلاددددار املوسددددع 

خ خ الامهميخ بنابديد احلصال اقخ، خلا   لل  الكمه ،ا، واادماك امل تب خ بتوزيع ال اقخ، مع حت
   املا خ. 70و 40ت او  ما بني 

مها ويتضدددمن عدددد  مدددن اتفاقددداك التجدددار  احلددد   بدددني الدددو ايك املت دددد  األم يكيدددخ ويددد كا  -4٦
، وبعضمهم من البطدان الناميخ التزاماك تش  ص اوخ إى  دماك ال اقخ، مثا توزيع و21)التجاريني

ال اقددددددخ واادددددددماك امل تب ددددددخ بتوزيددددددع ال اقددددددخ ونقددددددا الكمهدددددد ،ا وتوزيعمهددددددا. وعطدددددد  الدددددد ام مددددددن أن 
مفتووددددان بوجدددده عددددا ، تندددداد عددددد  مددددن القيددددو  املف و ددددخ   ظددددا األسددددالي   2و 1 األسددددطوبني
ا وتكددار ومددور ي  3عطدد  سددبيا املثددال، تشددما القيددو  املف و ددخ   إاددار األسددطوت األ دد ل. ف

اادمخ احلص يني من أجا نقدا الكمهد ،ا أو توزيعمهدا أو توزيدع املنتجداك النف يدخ ،لمطدخ، والقيدو  
املف و دددخ عطددد  عدددد  مدددن مدددور ي ااددددماك وا متيدددازاك فيمدددا مدددص ااددددماك امل تب دددخ بتوزيدددع 

املف و ددخ عطدد   مددا احلصددخ األجنبيددخ   م افدد  توليددد الكمهدد ،ا وتوزيعمهددا ويدد وو  ال اقددخ، والقيددو 
التفدد ، فيمددا مددص مددور ي اادددماك األجاندد  الددذين ياددعون إى إبدد ا  عقددو  ا ستكشدداد. و  

، تشددما القيددو  نظددا  احلصددص، وا تبدداراك ا وتياجدداك ا قتصددا يخ، خلددا   4إاددار األسددطوت 
املنقدولني  ا دا الشدد كخ الدذين يقددمون  ددماك م تب دخ بتوزيدع ال اقددخ، للد  مدا يتعطد  ،ملدوظفني 

 واملت طباك الاكنيخ من أجا املدي ين اإل اريني األجان  وي وو النايخ.
وتش  األ لخ إى أن الت  ي  وود    يكف  لتعزيز تدفقاك التجار     ددماك ال اقدخ  -47

ا   تاعدخ  ول األندديز   يدؤ  إى التوسدع   تدذ  فيما بني الش كاا. فت  ي  التجدار    الكمهد ،
 نعدا  ال ابط وا تاد مارساك التاع  امل تب خ ،لتوزيع عرب احلدو ، وا تاد اش التجار ، نظ  

األنظمددددخ البيئيددددخ واحملاسددددبيخ والضدددد يبيخ. و   كددددن معالددددخ تددددذ  العوامددددا إ  مددددن  ددددال املواامددددخ 
 .و22)م  فيما بني األا اد املعنيخالتعاون   ازال التنظي أو

__________ 

عطدد  سددبيا املثددال، اتفاقدداك التجددار  احلدد   بددني الددو ايك املت ددد  ويدديط  والددو ايك املت ددد  واألر ن والددو ايك  و21)
  د  وتمهوريخ كوراي.املت

 Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2011, Centroamérica: Mercados و22)

Mayoristas de Electricidad y Transacciones en el Mercado Eléctrico Regional (United Nations 

publication, Mexico City). 
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وكاندت أ يدخ التعداون والتنادي  اإلقطيميدني   تياد  التجدار    ال اقدخ و ددماك ال اقدخ  -48
البطدددان عطدد  مواصددطخ تيادد  التجددار  اإلقطيميددخ   ال اقددخ و دددماك ال اقددخ ،لتوصددا عدداماش وددن 

البطددددان   اتفاقددداك التجدددار  اإلقطيميدددخ إى اتفاقدداك تتعطددد  حتديدددداش بق دددا، ال اقدددخ، سددواا   طدددت 
 . و دد  مثددال عطدد  للدد  اتفدداق التشددويا التجدداري لط اقددخ عطدد  الصددعيد اإلقطيمدد  املددرب  بددني  أ 

البطدان الاتخ   من قخ امليكونا الكربل  ون اإلقطيميدخ )تيطندد وتمهوريدخ  و الد ق اايدخ الشدعبيخ 
   اإلاارو.والصني وفييت ا  وكمبو اي وميامنارو )انظ

 

 منطقة امليكونغ الكربى دون ابقليمية
تيطند وتمهوريخ  و الد ق اايخ الشعبيخ والصني وفييت ا  وكمبدو اي أاد اد   ا تفداق بشدأن 
التجدار    ااددماك املنبثد  عدن ا تفداق اإلاداري املتعطدد  ،لتعداون ا قتصدا ي الشداما بدني راب دخ أمددم 

، بضددعخ 2007جندوت يد ق  سديا والصدني. ويتضدمن ا تفدداق، الدذي   دا ويدز النفدال   متوز/يوليده 
التزاماك تتعط  ص اوخ ،ل اقخ. وبويخ إنشاا سوق إقطيميدخ لط اقدخ ت مد  إى معالدخ ا فتقدار إى ال اقدخ 
 ا ا من قخ لاك موار  ااقخ حمدو  ، فدإن تدذ  البطددان وقعدت عطد  اتفداق التشدويا التجداري لط اقدخ 

إتودخ إمددا اك لط اقدخ فعالدخ ، أماش    مان 2002عط  الصعيد اإلقطيم    كانون األول/ يامرب 
ال اقخ وتيا  التجدار  ،ل اقدخ. وجندث ا تفداق  يبكاكمن وين التكطفخ   املن قخ من  ال إ ماف 

  تعزيز التجدار  الثنا يدخ ،ل اقدخ. وتعكدف كمبدو اي عطد  اسدت ا  الكمهد ،ا مدن تمهوريدخ  و الد ق اايدخ 
، 2008وفيدت ا  )جندوتو مندذ عدا   2009ا  ، وتيطندد مندذ عد2010الشعبيخ )جنوتو منذ عدا  

، 2009مدددن مقااعدددخ يدددوان الصدددينيخ مندددذ عدددا   وتادددتور  تمهوريدددخ  و الد ق اايدددخ الشدددعبيخ )الشدددمالو
، وتاددتور  مقااعددخ يددوان 2004وتاددتور  فييددت ا  )الشددمالو مددن مقااعددخ يددوان الصددينيخ منددذ عددا  

التجددار  يعددزز إمكانيددخ وصددول الاددكان احملطيددني . وتددذا النمددو   2008الصددينيخ مددن ميامنددار منددذ عددا  
عطددد  ال اقدددخ و ددددماك ال اقدددخ. فعطددد  سدددبيا املثدددال، وويدددن إن كمبدددو اي لدددديمها قددددر  كمه ، يدددخ صدددو   

يبه كط  عط  الوار اك، فإن الوار اك مدن الكمهد ،ا الدي ريتيمهدا مدن البطددان ازداور  هلدا اش وتعتمد اعتما 
   ،لكمه ،ا   منااقمها احلدو يخ.تاماش   اإلمدااش تعترب ماا 

بيد أن الاوق اإلقطيميخ لط اقخ   تصبث بعد وقيقخ واقعخ. ويشكا عد  وجدو  مؤسادخ  ا مدخ 
وتطبيدخ هلدذ  احلاجدخ، أنشدئ م كدز إقطيمد  لتنادي  يدؤون  اش.كبد  اش  من أجا متابعخ األنش خ ورصدتا عا ق

  ظددددا لندددخ التنادددي  اإلقطيميددددخ لطتجدددار  ،ل اقدددخ. و دددددد  2013ال اقدددخ   كدددانون األول/ يادددمرب 
الطجندددخ الدددي تتدددألف مدددن وزاراك ال اقدددخ والمهددداك املعنيدددخ بتوليدددد ال اقدددخ واهليئددداك التنظيميدددخ، إى تنظددديم 

خ ميكونا الكربل  ون اإلقطيميخ مدن  دال إجد اا تنادي  قدوي   التخ ديط التجار    ال اقخ   من ق
وتشدددويا الشدددبكخ مدددن أجدددا حتقيددد  ا سدددتخدا  األمثدددا لطمدددوار    الدددنظم املتعدددد  ، والنمهدددود ،لعددد ا 
املطق  عط  عات  األنظمدخ امل اب دخ، و يئدخ بيئدخ تادع يخ وتنظيميدخ تتصدا إبمكانيدخ وصدول أاد اد  لثدخ 

. و  تصدددبث الطجندددخ فعالدددخ بادددب  مشدددكطخ تتعطددد  خلوقدددع ا ستضدددافخ. ويتدددوى واليددداش ف يقدددان إى الشدددبكخ
عددددامان عمطمهددددا. ويعدددداا الف يدددد  العامددددا األول القضددددااي التنظيميددددخ لضددددمان توافدددد  العمطيدددداك التقنيددددخ 
لشددبكاك ال اقدددخ الوانيددخ وسددد  عمدددا ا ليدداك املاليدددخ الديددد  عطددد  الصدددعيد اإلقطيمدد . وحيدددد  الف يددد  
العاما ا    معاي  األ اا وقوانني الشبكخ وينفدذ املعداي  املشد كخ فيمدا مدص أمدن العمطيداك واملوثوقيدخ 
ونوعيخ إمدا  النظدا  املد ابط ملن قدخ ميكوندا الكدربل  ون اإلقطيميدخ ويشدجع التخ ديط املتكامدا لتوسدع 

   حنو ا  متييزي.يبكخ ال اقخ ويكفا إمكانيخ وصول املاتخدمني إى النظا  امل ابط عط
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دو  مددن  يددخ عددرب احلدد، أهنددت البطدددان   املن قددخ  ون اإلقطيميددخ الوصدداك الثنا201٦و  عددا  
يميددخ قدخ  ون اإلقط املن   أودد البطددان دال اتفاقداك يد اا ال اقدخ بدني م فد  لتوليدد ال اقدخ موجدو    
نتقددال  ن بصددد  ا ا. وتدد  اإلقطيميددخ يبيددع ال اقددخ إى م فدد  لتوليددد ال اقددخ   بطددد   دد    املن قددخ  ون

ن بدني أي بطددي ى أ د لإى إنشاا سوق إقطيميخ فعالخ من  ال الاما  ، إار ،ل اقخ من يدبكخ إ
طددد قددا اااصددخ ببافدد  النمددن البطدددان   املن قددخ  ون اإلقطيميددخ، عطدد  أن تاددتخد    هنايددخ امل دداد م  

خ ميكوندا الكدربل  ون أن حتدد  معداي  األ اا   من قد 2022إقطيم   لدن. ومدن املتوقدع بطدول عدا  
للد   لنقدا. وسديتيثاع يفداك اإلقطيميخ وقوانني الشبكخ واملبا ئ التوجيمهيخ لوادار التنظيمد  ومنمهجيدخ ت

لشدعبيخ لد ق اايدخ اايدخ  و إنشداا سدوق إقطيميدخ تنافاديخ لط اقدخ، مدا  كدن البطددان املصددر ، مثدا تمهور 
اي. لدددنمه  احلدددال عطددد  أسدددعار أفضدددا مدددن األسدددعار الدددي حتصدددا عطيمهدددا عدددن ا يددد  وميامندددار مدددن احلصدددو 

 اقخ.ونتيجخ لذل ، فإن تذ  البطدان سود إت املزيد من الفوا د من صا راك ال 
 

 .Asian Development Bank, 2016 ملاملصدر 

تبايندداك يددديد  ويتشددكا ق ددا، ال اقددخ   أم يكددا الوسدد   وكولومبيددا واملكاددي  مددن  ددال  -49
ايددئخ عددن الفدد وق   وجددم كددا بطددد وماددتول التنميددخ فيدده وث واتدده مددن املددوار . وتواجدده بطدددان أم يكددا 

كولومبيددددا واملكاددددي    لدددددل فيمددددا يتعطدددد  ،إلمدددددا اك مددددن الددددنفط،   وددددني أناش تامدددد الوسدددد   حتدددددايش 
اوتياايدداك ااقددخ أكددرب بكثدد  مددن الف ددم والودداز )كولومبيدداو والددنفط والودداز )املكاددي و، وإن   يكددوا 
  مددأمن مددن حتدددايك ال اقددخ اا دد   اااصددخ  مددا. ولاسددتفا   مددن اإلمكددااك املتاوددخ فيمددا مددص  

خ والاددوق اإلقطيميدددخ لطكمهددد ،ا، كفدداا  إمددددا اك ال اقدددخ وتيادد تا   املن قدددخ مدددن  ددال تكامدددا ال اقددد
أنشددئت يددبكخ الدد ابط الكمه ، دد  لبطدددان أم يكددا الوسدد  ، واملع وفددخ أيضدداش خلختصدد تا اإلسددباين سدديباد 

(SIEPAC  كيطددوم  يو دد  تيددع مندداا  أم يكددا   1 800و، وتدد  تشددما إقامددخ  ددط نقددا عطدد  امتدددا
مددا . وأنشددئت أسددواق لطعقددو  إنشدداا يددبكخ تدد بط بددني املكاددي  واواتي 2010الوسدد  ، ومنددذ عددا  

والعمطياك ا نيخ. وو عت صكود قانونيخ، مثا ا تفداق اإلاداري املتعطد  ،لادوق اإلقطيميدخ لطكمهد ،ا 
 .و23)كمه ،ا لدعم عما الاوق اإلقطيميخو   خ البنيخ الت تيخ لشبكاك ال

 2013عددا  وتظمهدد  أودددث البيددااك املتاوددخ أن التجددار    ال اقددخ اإلقطيميددخ زا ك    -50
. واواتيمددا  واملكاددي   ددا املصدددران ال  يادديان لطكمهدد ،ا 2012يقددارت الضددعف عددن عددا   خلددا

فقددد اسددتفا ا مددن إنشدداا تددذ  البنيددخ الت تيددخ والاددوق عطدد  املاددتول اإلقطيمدد . وتعكددف البطدددان 
يطدخ األعضاا عط  تقييم الكيفيدخ الدي  كدن  دا حتادني سدوق الكمهد ،ا اإلقطيميدخ إلتودخ عقدو  او 

األمدددد، وتعزيدددز اإلاددددار املؤساددد ، خلددددا   للددد   طددددا وزراا ال اقدددخ   منظومددددخ تكامدددا أم يكددددا 
 .و24)وSICAالوس  ، أو سيكا )

__________ 

 :Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2011, Países en el Proyecto Mesoamérica و23)

Tendencias económicas y sociales, available at  
http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/images/Documentos/Articulos/Pa%C3%ADses%20

en%20el%20PM%20-%20Tendencias%20econ%C3%B3micas%20sociales.pdf 

(accessed 22 February 2018). 
 Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2015, Una mirada a los países del و24)

Proyecto Mesoamérica (United Nations publication, Mexico City). 
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 اجلمود الرامية إىل تيسري التجارة يف اخلدمات اللوجستية املتصلة ابلغذاء -خامساا  
الوذا يددخ، الدددي تددد بط مددن سطادددطخ اإلمددددا اك اش أساسدددياش متثددا ااددددماك الطوجاددتيخ عنصددد   -51

ألسددواق مددا تددذ  ااملاددتمهطكني ،ملنتجددني، وحتقدد  تكامددا األسددواق  ا ددا اقتصددا  مددا، وحتقدد  تكا
لطوجاددتياك   ددال ا احملطيدخ مددع بقيددخ العدا  مددن  ددال الصدا راك والددوار اك. وتفيددد الت اديناك 
من  ال احلدد مدن  12  احلد من أوقاك التاطيم والتكاليف، وتامهم ،لتاي   حتقي  اهلدد 

  اا   األاذيخ.
و  توجد فئخ اادماك الطوجاتيخ   تصنيف منظمخ التجار  العامليخ. ومع للد ، تنداد  -52

فئخ ادماك النقا مصنفخ با  الوسا ط، سدواا كدان للد  بد اش أو جدواش أو ،لادك  احلديديدخ 
قددا عددرب املمدد اك لفضددا   والنأو ،ل دد ق أو ا تددا مددن الوسددا ط )النقددا   ددوو األابيدد  والنقددا ا

و. و من كا  موعخ من تذ  ازموعاك، توجدد  ددماك، مثدا  ددماك ريجد  املا يخ الدا طيخ
املعددداك، و دددماك الدددفع والادد   و دددماك الدددعم العامددخ، وتندداد أيضدداش فئددخ منفصددطخ تاددم  

    دماك ماداعد  لميدع وسدا ط النقدا ) ددماك مناولدخ الشد ن و ددماك التخدزين واحلفدو
 املاتو عاك و دماك وكا ك نقا البضا ع واادماك األ  لو.

ويعدددددزل تشدددددتت ااددددددماك الطوجادددددتيخ   قا مدددددخ التصدددددنيف الق ددددداع  إى تويددددد اك    -53
املمارساك التجاريخ. وتناد مفاتيم، مثا النقا من امليناا إى امليناا، صارك النقا من البات إى 

مادتو عاك عا مدخ تي اد  عمطيداك التوريدد   الوقدت املناسد   البات، وتعترب الافن الب  يخ ا ن
وأصددب ت كفدداا  سطاددطخ اإلمدددا  تدد  ال كيددز الديددد لطق ددا، ااددام. ومنددذ و ددع القا مددخ، زا  
عد  الش كاك ال اابخ   ا ستعانخ خلصدا ر  ارجيدخ فيمدا مدص األنشد خ اد  األساسديخ مدا أ ل 

 لطوجاتيخ املقدمخ من أا اد  لثخ.إى وجو  مور ين متخصصني   اادماك ا
وأعطدددن ما دددخ وعضدددوان مدددن أعضددداا منظمدددخ التجدددار  العامليدددخ عدددن التزامددداك حمدددد   تتعطددد   -54

،اددددددماك الطوجادددددتيخ. وباددددد  الفئدددددخ، وظيدددددت  ددددددماك النقدددددا الدددددوي، أبكدددددرب قددددددر مدددددن 
 ط و، وااددددماك املاددداعد  لميدددع وسدددا٦2و، تطيمهدددا  ددددماك النقدددا الب ددد ي )٦8) ا لتزامددداك
و، 40و و دددددددماك النقددددددا ،لاددددددك  احلديديددددددخ )59) و، و دددددددماك النقددددددا الددددددربي٦0النقددددددا )

و، و دددماك 1٦و، والنقددا   ددوو األابيدد  )21و دددماك النقددا عددرب ازدداري املا يددخ الدا طيددخ )
 و.3و والنقا الفضا   )8النقا األ  ل )

إاار المهو  ال اميدخ وكانت اادماك الطوجاتيخ مو ع تفاود أثناا جولخ الدووخ. و   -55
إى جعددا حت يدد  تددذ  اادددماك   الصدددار ، قددد  سددبعخ أعضدداا   منظمددخ التجددار  العامليددخ اطبدداش 

عضددواش   دد ين، خلددن فدديمهم بعددي أعضدداا مددن البطدددان الناميددخ.  13متعددد  األادد اد وظدد  بدددعم 
سددديخ و عدددا ال طددد  إى اإلعدددان عدددن التزامددداك حمدددد   بشدددأن  ددددماك الشددد ن الطوجادددتيخ األسا

واادماك الطوجاتيخ األ د ل لاك الصدطخ  3و 2و 1و دماك نقا البضا ع   إاار األسالي  
و دددماك الشدد ن الطوجاددتيخ ادد  األساسدديخ وتدد   دددماك تكددون م اوبددخ  3  إاددار األسددطوت 

من أجا ع د ياما ادماك الش ن الطوجادتيخ. وتتصدا ال طبداك املتعدد   األاد اد األ د ل 
  ، مثا النقا الوي والنقا الب  ي.،لنقا بواس خ حمد 

 ويتمثا جوت  ال ط  املشار إليه أعا    التماا عد  من ا لتزاماك عط  الن و التايمل -5٦
 الاما  بتوريد  دماك الش ن الطوجاتيخ  تمعخ؛ )أو 
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 ددددددمان إمكانيددددددخ احلصددددددول عطدددددد   دددددددماك الشدددددد ن الطوجاددددددتيخ األساسدددددديخ  )تو 
 واستخداممها بش وو معقولخ وا  متييزيخ؛واادماك املتصطخ  ا 

التأكدددد مدددن أن اإلجددد اااك والشدددكطياك املختطفدددخ، مثدددا املت طبددداك املادددتنديخ،  )فو 
   لزو  له؛  ثقياش تشكا عبئاش  والتخطيص الم ك ، والف ص الم ك  واملعالخ اإللك ونيخ،  

 قبول الناخ اإللك ونيخ من و    إ ار  التجار .  ) و 
ويبدددو أن البندددين )فو و) و قددد عولددا   ا تفدداق املتعطدد  بتيادد  التجددار  الددذي   ددا  -57

 .2017ويز النفال   عا  

ويشدددتما تقددددد  ددددماك لوجادددتيخ عطددد  تعددداون مدددع أصددد ات املصدددط خ مدددن احلكومدددخ  -58
البطدددان  لعديددد مددناوالق ددا، ااددام. ولطتعامددا مددع ال بيعددخ املعقددد  لطخدددماك الطوجاددتيخ، أنشددأ 
اليزي ولنددخ لددوات املددا ليدداك لطتناددي  الطوجاددي، وعطدد  سددبيا املثددال، ازطددا اإلمنددا   الطوجاددي 
دو. و كدن أن ك )تيطندالاياساك الطوجاتيخ الوانيخ )تمهوريخ كورايو، وازطا الدوات لطوجادتيا

 ا.  تصميم ب ام  لت  ي  اادماك الطوجاتيخ   بطداهناش مفيداش تؤ ي  ور 
  التجدددار  اش إاابيددداش أن تادددمهم ااددددماك الطوجادددتيخ لاك النوعيدددخ اليدددد  إسدددمهام و كدددن -59

لااسددا اإلمدددا اك  و25)اإلقطيميددخ   الاددطع الزراعيددخ واحلددد مددن  اددا   األاذيددخ. وتظمهدد   راسددخ
  املا خ من أسعار اسدت ا  احلبدوت  48و 29الزراعيخ   أم يكا الوس   أن نابخ ت او  ما بني 

لتكاليف الطوجاتيخ. و كن  في تذ  التكداليف مدن  دال تدداب  التنفيدذ ال اميدخ إى ري  من ا
 تيا  اادماك الطوجاتيخ من قبيا ما يط مل

 معالخ إج اااك التفتيش وعبور احلدو ؛ )أو 
 املواامخ بني  وابط الص خ النباتيخ والضوابط الم كيخ؛ )تو 
 ا ق الشاوناك الدوليخ؛الاما  ب وطخ العو   املتبا لخ عط   )فو 
 مواامخ الطوا ث التنظيميخ لطنقا الب  ي والنقا ،لشاوناك عرب احلدو ؛ ) و 
 محايخ وقوق ا رتفاق اااصخ ،ملم اك الربيخ بين تظا  اليخ من ا ز وا ؛ )هو 
 .و2٦)إتوخ مارساك إ ار  املوانئ احلديثخ )وو 

حتقددد  املزيدددد مدددن املنافادددخ  كدددن أن ذفدددي  وتشدد  التقددددي اك إى أن اإلصددداواك الدددي -٦0
سدنواك. وذطدص  راسدخ  10  املا دخ   اضدون  50تكطفخ نقا األاذيخ   ا ت أف يقيدا بنادبخ 
  املا خ من يأنه أن يزيدد الندات  احملطد  اإلتداي  50أ  ل إى أن ذفيي تكاليف النقا بنابخ 

   3البطددددد ازدددداور ادددد  الادددداوط  بناددددبخ    املا ددددخ و  مدددداوي 7الزراعدددد    موزامبيدددد  بناددددبخ 
و،إليددددددار  إى الت دددددددي الددددددذي تواجمهدددددده احلكومددددددخ   و ددددددع  موعددددددخ مناسددددددبخ مددددددن  .و27)املا ددددددخ

الاياسدداك، فددإن المهددو  ال اميددخ إى احلددد مددن العوامددا ااارجيددخ الاددطبيخ لانبعددا ك النايددئخ عددن 
__________ 

  World Bank, 2011, Food prices: Eating the costs of logistics, available at و25)
http://blogs.worldbank.org/latinamerica/food-prices-eating-the-cost-of-logistics. 

 .امل جع نفاه و2٦)
 World Bank, 2012, Africa Can Help Feed Africa: Removing Barriers to Regional Trade in Food و27)

Staples, No. 73387. 



TD/B/C.I/MEM.4/17 

23 GE.18-02809 

ا المهدو  املبذولددخ لط دد مددن الشداوناك مدن  ددال فد د وظدد  عطد  ادد ق معيندخ   الفطبدني تع قدد
 .و28)  املا خ من تكطفخ التجز خ 22خ  اا   األاذيخ بعد احلصا  الي تقدر بناب

و كن أن تاتخد  املمارساك التقييديخ، مثا قواعد املاوخ الااوطيخ ال اميدخ إى وجدز  -٦1
تشددجيع أوجدده عددد  الشدد ناك لشدد كاك النقددا العامطددخ   البطدددان ازدداور  ادد  الادداوطيخ أيضدداش   

و 1الكفدداا  ورفددع التكدداليف، وكثدد اش مددا تتعطدد  تددذ  املمارسدداك ،لتجددار  عددرب احلدددو  )األسددطوت 
و كددن أن إددرب تددذ  القيددو  الشدداوناك عطدد  الاددف   .و29)و2وا سددتمهاد   ااددارف )األسددطوت 

فخ إى للدد ، فاراددخ مددن محولتمهددا وددن إلا كانددت احلمولددخ املتجمهددخ إى نفددا املكددان متددواف  . وإ ددا
فددإن إ راف املددوا  الوذا يددخ األساسدديخ   قا مددخ املنتجدداك احلااسددخ   العديددد مددن اتفاقدداك التجددار  

    . اإلقطيميخ  ثا حتدايش 
وتعددددزز البطدددددان التعدددداون مددددن أجددددا تيادددد  اادددددماك الطوجاددددتيخ املتعطقددددخ ،لتجددددار    الاددددطع  -٦2

والددو ايك املت ددد  عطدد  تيادد  الواندد  الطوجاددتيخ  الزراعيددخ. و  الاددنواك األ دد  ، عمطددت املكاددي 
لط د من  اا   األاذيخ، ألن القواعدد التنظيميدخ الدي تزيدد مدن وقدت ا نتظدار عطد  احلددو   كدن أن 
تددددؤ ي إى تطددددف األاذيددددخ. فعطدددد  سددددبيا املثددددال، أ دددديفت أربعددددخ مدددد اك جديددددد  إى ميندددداا الددددد ول 

مددن نصددف منتجدداك الشددتاا املكادديكيخ إى الددو ايك  ماريبوسددا الددذي يددد ا عددرب  أكثدد  - نوادداليا
وإ  ال حتايناك عط  ال  ق الا يعخ ا حتا يدخ املكاديكيخ الدي سدت ا حمدا ال د ق الدي  .و30)املت د 

يديدك   األربعيندداك  كددن أن يقطددا مدن الوقددت املخصددص لطنقددا مدن املكاددي  إى تكادداا أبكثدد  
 .و31) و ر لكا ياونخ مقابا التأ   والتبذي  1 005من ست ساعاك، ما يؤ ي إى توف  

 تاستنتاجا -سادساا  
  تيدددع ق اعددداك ا قتصدددا .  ويدددوايش اش امليدددا   ددد وريخ لطتنميدددخ البشددد يخ، وتشدددكا إسدددمهام -٦3

أ ل تزايددد و يددامطخ.  وينبودد  لوا ددع  الاياسدداك معالددخ تدداتني الاددمتني املميددزتني لطميددا  ب  يقددخ
وق هلذ  سى نشوا إمشاركخ المهاك الفاعطخ من الق ا، ااام    اي امليا  والص د الص   

دا  خ لاسدددتخدماك، وبصدددفخ  اصدددخ لطخدددماك البيئيدددخ. وعطددد  الددد ام مددن أن امليدددا  املخصصددداادد
تصدطخ ،مليدا  أل د ل املامدا تكدون حمد ر ،  كدن أن يدؤ ي تعزيدز التجدار    ااددماك اش البش ي ا ر 

 ددع قطيمدد  مدع و ب د ق، منمهددا حت ي تدا عطدد  الصدعيدين املتعددد  األاد اد واإل -والصد د الصدد   
 ا املتعطقددخ أو لطماددا واألادد  التنظيميددخ املا مددخ إى إاددا  بعددي احلطددول لددنقص امليددا الاياسدداك 

 . ٦،لو  ، ويامهم بذل    حتقي  اهلدد 

__________ 

 .Business Mirror, 2017, Government exempts suppliers of farm produce from truck ban, 13 March و28)
 .2012البن  الدوي،  و29)
stMexico 21-level Regulatory Cooperation Council, 2013, U.S.-Mexico High–United States  و30)

Century Border Management: 2013 Progress Report, available at  
 https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/press/21cb-progress-report-2013.pdf 

(accessed 21 February 2018). 
 Centre for North American Studies, 2017, Economic impacts of increased United States imports of و31)

fresh produce from Mexico by 2025, Report 2017-1. 
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. 7عط  حتقي  الوداايك احملدد     اهلددد اش و كن أن يااعد حتاني  دماك ال اقخ كث   -٦4
تجدار     ددماك ال اقدخ مدن  دال ولبطوغ تذ  األتداد، قدد حتتداف البطددان إى تياد  زاي   ال

معالخ خمتطف التداب  عط  الصدعد الدوات واإلقطيمد  واملتعدد  األاد اد. ولديا تنداد أ   يد  
  أن لميع البطدان مصط خ كب     تيا  التجار     ددماك ال اقدخ، و  سديما   ااددماك 

 ي   دماك ال اقخ عط  الصعيدين األساسيخ من الق ا،. وقد يكون التقد  أو عد  التقد    حت
اإلقطيمد  واملتعددد  األادد اد  افعدداش عطد   راسددخ خمتطددف الددنمه  املتبعدخ   الاددع  إى تيادد  التجددار  
   دددماك ال اقددخ. وينبودد  النظدد  بعنايددخ   إاددار تددذ  المهددو    البعددد اإلمنددا  ، خلددا   للدد  

 القدراك التنظيميخ واملؤسايخ لطبطدان الناميخ.
مددن سطاددطخ اإلمدددا اك الوذا يددخ، الددي تدد بط اش أساسددياش متثددا اادددماك الطوجاددتيخ عنصدد  و  -٦5

املاددتمهطكني ،ملنتجددني، وحتقدد  تكامددا األسددواق  ا ددا اقتصددا  مددا، وحتقدد  تكامددا تددذ  األسددواق 
احملطيددخ مددع بقيددخ العددا  مددن  ددال الصددا راك والددوار اك. و كددن أن تفضدد  الت ادديناك    ددال 

التقطيدددا مدددن مواعيدددد التادددطيم ومدددن التكددداليف، األمددد  الدددذي سددديؤ ي ،لتددداي إى  الطوجادددتياك إى
، و  سدديما اايتدده املتمثطددخ   12حتاددني سطاددطخ اإلمدددا اك الوذا يددخ واإلسددمها    حتقيدد  اهلدددد 

 احلد من  اا   األاذيخ.
وعطددد  الن دددو الدددذي أظمه تددده التجدددارت   بعدددي املنددداا ، مدددن الضددد وري معالدددخ قضدددااي  -٦٦
وصول إى األسواق وا  تافاك التنظيميخ عط  الاواا. و كن معالخ ا  تافداك التنظيميدخ، ال

التقدارت   امليددان التنظيمد . وإ دافخ إى للد ، حتقيد  عط  سبيا املثال، من  ال التعاون أو 
من الصع  تع بيدااك تتعطد   ددماك امليدا  والصد د الصد   وال اقدخ وااددماك الطوجادتيخ، 

،لا األ يدخ   اش يزال توف  بيااك أفضا أم   وكذل  بيااك عن التجار    تذ  الق اعاك. و 
ت وي  تذ  الق اعاك. وينبو  اذال مزيد من اا واك من أجا حتاني عمطيخ تدع البيدااك   

مددن عناصدد  و ددع اش يددزال عنصدد اش أساسددي تددذ  الق اعدداك، ،لنظدد  إى أن تددوف  بيددااك أفضددا  
 اساك قا مخ عط  األ لخ.سي

    


