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لجنة التجارة والتنمية
الدورة السابعة
جنيف  22-18أيار/مايو 2015
البندان  4و 5من جدول األعمال المؤقت
سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015
رسم السياسات الوطنية في سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة

سياسات تنمية التجارة وخطةة التنميةة المسةتدامة لمةا بعةد عةام ،2015
ورسم السياسات الوطنية في سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
حبلول هناية متوز/يوليه  ،2015من املقرر أن تتفق الدول األعضاا األماا املتةاد
علا تتويااخ ة اة التن يااة ملاا م اد عاا  - 2015أي أهااداو ويايااخ التن ياة املمااتدامة -
وسبل التنفيذ الالزمة إلجناز اخل ة .ف اذا يمتلز األمر لكي تنفذ حكومة وطنية ة ة التن ية
ملا م د عا  ،2015أي أن تنجز النواتج الا واول مت اا وااتهااوها ومي ت اا لتهاب أ ار
اسااتدامة اإلطااار الاازم 2030-2015؟ وعنااد القيااا مااذل  ،يااف ةكاان ةكومااة وطنيااة
أن وق ااق افس ااتفاو امل لا ا م اان التج ااار والمياس ااة ال ام ااة للتج ااار ؟ وم ااا ه ااي أ ا اوا الت اااون
اإلالي ااي والك ارا ة ال امليااة ال ا ماان دااوهنا ت زيااز األ ااوو الوطنيااة لتةقيااق األهااداو املق حااة
للتن ية املمتدامة؟ تل هي املمائل الرئيمية ال تتناوهلا هاذ املاذ ر علا أمال وفياز النقاا
إطار البندين  4و 5ومن جدول أع ال الدور المام ة للجنة التجار والتن ية.
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وتن ااااذ ه ااذ امل ااذ ر األدي ااة والتة اادياخ املرتب ااة متها ا يا وتنفي ااذ ما ازيج سياس ااا
متكامل عل اله يد الوط  ،تكون المياسة ال امة للتجاار مكو اا أساسايا فياه .وتنرار أيضاا
في ااا ةكاان أن و لااه اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة ماان ياااار عل ا رسااا سياسااة التن يااة الوطنيااة
واةاجااة إش د ارا ة عامليااة تاادعا وت اازز األ ااوو الوطنيااة وتوحاادها ماان أجاال وقيااق املمااتقبل
الااذي هاابو إليااه عل ا ممااتوض و ااح األرر .وت اار الفاارو ال اااب وال ال ا والرام ا م ا
القضايا ال اد تريح اللجنة منااكت ا في ا يت لاق مااإلجرا اخ الوطنياة الا ةكان ا اذهاا
اله ُد الوط واإلالي ي وال املي.
عل ُ
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مقدمة
 -1و ااع رعاي ااة األ ي ااة ال ام ااة ليم ااا املتة ااد يوي ااور  ،د اارعع ال اادول األعض ااا
مفاوضاااخ حكوميااة ووليااة ااا ون ال اب/يناااير  2015هباادو افتفاااحم عل ا تتوياااخ ة ااة
التن يااة ملااا م ااد عااا  .2015وماان املتواا أن تكااون اخل ااة وويليااة ،أي يت ا أن وقااق وااوف
افاتهاااواخ وامت اااخ وساابل مواج ااة ت ااك املناااط لتكااون أ اااي الن ااو أ اار وليااة واساات رارا
واستدامة ( .)1ويت أن تتخذ تيجة املفاوضاخ ،املتوا ة حبلول هناية متوز/يوليه  ،2015داكل
م وعة من أهداو ويايااخ التن ياة املماتدامة ،وماا يلاز لتةقيق اا مان سابل التنفياذ والكارا اخ
ال امليااة .ويت اال أساااو املفاوضاااخ األاريااة مكااون أهااداو وياياااخ التن يااة املمااتدامة م وعااة
ماان  17هاادفا و 169يايااة مق حااة ماان الفريااق ال اماال املفتااو مااا ال ضااوية امل ا موهااداو
التن ية املمتدامة ،وهي ع لية أُطلقع اا ون ال اب/ينااير  2013تام اة لنتاائج مارمتر األماا
املتةااد امل ا مالتن يااة املمااتدامة( .)2وسااتُ ت د ة ااة التن يااة ملااا م ااد عااا  2015م ارمتر ا ااة
األما املتةد املقرر عقد الف  27-25أيلول/سبت رب .)3(2015
 -2و ا ون ال اب/يناير  2015أيضا ،أُطلقع ع لية حكومية وولية ممتقلة ولكن ذاخ
ص االة ،وض ا اكا لل ا ارمتر ال اادو ال ال ا ا لت وي اال التن ي ااة املق اارر عق ااد الف ا ا  16-13مت ااوز/
يوليه  2015أويس أماما .وتنااذ الدول األعضا ةاالل هاذ ال لياة تاائج املارمتر ااال
اا ون ال اب/يناااير و يماان/أمريل وحزيران/يو يااه  .2015ويت ا أن ت اارر
جلمااخ صااياية
النتائج م وعة من افلتزاماخ الدولية ةكد املوارو املالية ال امة واخلاصة مان أجال تنفياذ أهاداو
التن يااة املمااتدامة املق حااة ملااا م ااد عااا  2015وتنكاايا الكارا اخ ال امليااة الا متكاان ماان وجااوو
جتااار عامليااة تتمااا مالت اس ا والاادعا املتباااول ،و رااا قديااة وماليااة ،وع لياااخ أفضاال لت ااوير
وتباول التكنولوجياخ املناسبة عل اله يد ال املي ،ومنا القدراخ ،واتبا هنج متوازن م األاة
أزماااخ الااديون المااياوية ،وت زيااز اةو ااة افاتهاااوية ال امليااة ( .)4أي أن تيجااة امل ارمتر يت ا أن
تقد حلوف مل وسة مكون يفية ت زيز وسائل التنفيذ وتنكيا الكرا ة ال املياة مان أجال التن ياة
املمتدامة (اهلدو .)17
__________

()1
()2
()3
()4

GE.15-04605

.A/69/500
ةكاان اعتبااار م ا أهااداو وياياااخ التن يااة املمااتدامة امل روضااة تقرياار الفريااق ال اماال املفتااو مااا ال ضااوية
( )A/68/970سبل تنفيذ تدو اهلدو.
 A/69/L.46و.A/69/L.43
األماا املتةاد Preparatory process for the 3rd International Conference on Financing for ،2015 ،
 21 ،Development: Elementsا ون ال اب/يناير ،متا عل املوا الكبكي التا
،http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/01/FfD_Elements-paper_drafting-session.pdf
مت افطال عليه  3يذار/مارو .2015
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الاادور المااام ة للجنااة التجااار والتن يااة
 -3و هااذا المااياحم ،وماان أجاال وفيااز النقااا
إطااار البنااد  4ماان جاادول األع ااال (سياساااخ تن يااة التجااار وة اة التن يااة املمااتدامة ملااا م ااد
عاا  )2015والبناد ( 5رساا المياسااخ الوطنياة ساياحم اتفااااخ التجاار اإلالي ياة القائ ااة)،
تنرر هذ املذ ر التةدياخ ال ستواج ا اةكوماخ الوطنية وامت الدو تنفيذ ة ة
التن ي ااة مل ااا م ااد ع ااا  ،2015أي ع لي ااة إجن اااز النا اواتج المياس اااتية الالزم ااة لتةقي ااق التن ي ااة
املمتدامة ،م ال يز مككل ةاص عل يفية افستخدا األم ل للتجار إجناز اخل ة.

أولا -استخدام التجارة إلنجاز خطة التنمية لما بعد عام 2015
 -4ما الذي يقتضيه األمر امل ارسة ال لية لتمتخد اةكوماخ التجار إجناز اخل اة
التةويلي ااة؟ ماس ااتخدا طريق ااة ة ااا  -ف ااذ  -وق ااق  -ص ااة /ا ذ إجا ارا إلوار ال لي اااخ،
سيت لح إجناز ة ة التن ية ملا م د عا  2015ايا اةكوماخ مبا يلي
ة ا إوماا أهاداو ويايااخ التن ياة املماتدامة لاطاار الازم 2030-2015
(أ)
()5
ة ا وسياساهتا وميزا ياهتا واوا ين ا ومرسماهتا الوطنية البلد ؛
( )

فذ تنفيذ التدامك المياساتية؛

( ) وقااق رصااد واساات رار النتااائج املراتااة لل ازيج المياسااا اياسااا علا أهااداو
التن ية املمتدامة من ةالل ع لياخ ممتند إش مكار ة واس ة الن ااحم مان أصاةا املهالةة
املت اادوين ،مب ااا ذل ا ا ل ااو اةكوما اااخ الوطني ااة وا ليا ااة وامت ا ا املا اادب واألوس اااي ال ل يا ااة
واأل اوةية وا ا األع ال ()6؛
(و) صااة /ا ذ إجارا
وقيق أهداو التن ية املمتدامة.

حااال الضاارور  ،ت ااديل املازيج المياسااا ملتام ااة ع ليااة

 -5و س ااياحم اإلط ااار الا اوارو أع ااال  ،ي ااف ةك اان ةكوم ااة م ااا أن تم ااتخد التج ااار  ،أي
األ ك ا ة التجاريااة للتباااوفخ الدوليااة للماال واخلاادماخ ،ماان أج ال إجناااز ة ااة التن يااة ملااا م ااد
عا 2015؟ إن او التجار املتوا ة المياسة اإل ائية لبلد ما تت ل مالدرجة األوش ادرهتا
عل ا وفيااز ااو الاادةل مماارعة أ اارب منااه إطااار اف تفااا الااذا  .ويهاادر املنتجااون واألع ااال
التجارية عنادما تكاون أسا ار منتجااهتا أو ةادماهتا األساواحم األجنبياة أعلا من اا الماوحم
ا لي ااة أو للتوسا ا أسا اواا ا ما ا ال؛ ويم ااتوروون عن اادما تك ااون الم اال واخل اادماخ الا اوارو م اان
األسواحم األجنبية ذاخ اي ة أ رب مقامل املال الكا و/أو النوعية عن تل املتاحة تليا.
__________

()5
()6
4
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 -6وةكن للةكومة اساتخدا التجاار مبادار عان طرياق زيااو مكاساح الادةل مان التجاار -
أي الدةل الوراو من املكار ة األ كا ة افاتهااوية املرتب اة مالتجاار  ،والا تكا ل اخلادماخ.
ولكاان ااو ال اادةل وح ااد لاان يتق ااق التن ي ااة ،ال ا ااح أن تك ااكل وم اانا مم اات را الر ااروو
افجت اعيااة  -افاتهاااوية الكاااملة واملنهاافة والماالي ة مي يااا ،وال ا وقااق وااوف هيكليااا ما ااادر
إ تاجيااة أعل ا  .وماان منرااور التخفيااف ماان حااد الفقاار ،عل ا ساابيل امل ااال ،إذا ااان ااو الاادةل
الكلااي منم اابة واحااد املائ ااة ف يقلاال ع اادو م اان ي ااا ون الفق اار امل لااق م ااد قاااي م وي ااة ،ف ااه
ف يماااها ج اال امت ا أ اار ااوف وإ هااافا .وتماات دو اةكوماااخ وقيااق زياااو للفاارو
املكاسح من التجاار موسايلت أوف ،عان طرياق ت زياز املكاساح مان التجاار ملان يكاار ون في اا
حاليا؛ واا يا ،عن طريق توسي احم ا اعاخ المكان الا ةكن اا املكاار ة مكاكل منهاف
األ ك ة افاتهاوية املرتب ة مالتجار .
 -7وفضاال عاان ذلا  ،وماان ةاالل ت ااديل فاارص مااح الادةل أو يااة الماال واخلاادماخ
املتاحااة المااوحم ا ليااة ،ةكاان أن يكااون للتجااار تااواكاخ وويليااة عل ا تلااف جوا ااح التن يااة
م ل ال الة ،واألمن ال ذائي ،وإمكا ية اةهول عل اخلدماخ األساسية ،والتفاوخ م البلادان
وواةل ا ،والتةول اهليكلي .واو هذ التواكاخ ةكن أن تتوار إش حاد باك ماةتياار المياسااخ
اةكوميااة .ووفااق النقااا املك ااف الااذي أجرتااه الاادور الماوسااة للجنااة عااا  ،2014فا ن ماان
الضااروري وض ا سياساااخ للتجااار وسياساااخ تك يليااة مااافخ أةاارض م اال البي ااة واملنافمااة
وتنرايا اخلاادماخ واملماااوا ما األنما  ،ماان أجاال إ كااا الاارواما اإل اميااة ما التجااار والتن يااة
املمتدامة(.)7
 -8وجتاادر اإلدااار إش أن حجااا مكاسااح الاادةل ماان التجااار ي ت ااد إش حااد بااك عل ا
الرااروو املاليااة والتجاريااة ويكهااا ماان الرااروو افاتهاااوية عل ا اله ا يدين اإلالي ااي والاادو .
وماإلضافة إش ذل  ،ف ن ف الية أوواخ المياسة الوطنية رما التجار مالتن ياة ااد تت لاح تنمايق
اإلجرا اخ من تلف اةكوماخ عل اله يد اإلالي ي  -ماتفاااخ جتار إالي ياة ما ال  -و اذل
عل اله يد ال املي.
 -9وتنااااذ الفاارو التاليااة اإلج ارا اخ ال ا ساايت عل ا اةكوماااخ ا اذهااا عل ا اله ا د
الوط واإلالي ي وال املي سياحم إجنازها خل ة التن ية ملا م د عا .2015

ثانيا -على الصعيد الوطني :تصميم مزيج سياساتي فعال
 -10يك اان األس اااو املف اااهي ي خل ااة التن ي ااة مل ااا م ااد ع ااا  2015اف ت ااا الود ااي
ليه ااداو اإل ائي ااة ليلفي ااة ليم ااا املتة ااد ع ااا  ،2015و الوايق ااة اخلتامي ااة ملا ارمتر األم ااا
املتةد للتن ية املمتدامة امل نو ة املمتقبل الذي هبو إليه ( )A/RES/66/288وال تنص علا
__________

()7
GE.15-04605
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مااا يلااي وماان ب قاار مضاارور مواصاالة ت اايا مراعااا التن يااة املمااتدامة املمااتوياخ افااة عاان
طريااق وقيااق التكاماال م ا األوا ااح افاتهاااوية وافجت اعيااة والبي يااة واإلااارار مالهاالة ال ا ت ارما
مين ا ،وصوف إش وقيق التن ية املمتدامة جب ي أم اوها .
 -11وماان أجاال وقيااق التن يااة املمااتدامة موم اوهااا ال الاااة افااة ،وتااا أي حكومااة إش هنااج
األوواخ ملختلاف األهاداو المياسااتية  -افجت اعياة أو افاتهااوية أو البي ياة -
متكامل
م ريقة وقاق أوجاه التارزر في اا مين اا وتقلال إش اةاد األوى مان اثااار المالبية ياك املبادار لكال
من اا علا األةاارض .ويارو وصااف واضا مل اك الاان ج املتكاماال التقريار التج ي ااي ليما ال ااا
()8
عن ة ة التن ية املمتدامة ملا م د عا 2015
ح أن تكون التن ياة املماتدامة ة اة متكاملاة إل ااو حلاول ااتهااوية ومي ياة
واجت اعية .واوهتا تك ن تداةل أم اوها .وهذا التكامل هو مب امة األسااو للن ااذ
افاتهاوية ال ت وو مالفائد عل الناو والبي اة؛ واةلاول البي ياة الا تما ا التقاد ؛
والاانُ ج افجت اعي ااة ال ا ت اازز الدينامي ااة افاته اااوية وتم ا مه ااون املك اااعاخ البي ي ااة
وحبُمن استخدام ا؛ وت زيز حقوحم اإل ماان واملمااوا وافساتدامة .وساتكون افساتجامة
أل يا ا األه ااداو ك ا وال مت اسا ا ومتكام اال أما ارا حاو ااا لضا ا ان ح اادو التة ااوفخ
امل لومة عل احم واس .
 -12ومان أجاال وقياق هااذا الاان ج املتكامال ،فا ن مان الضااروري تها يا مازيج سياسااا لااي
وط للتن ية املمتدامة .وستضا املكو ااخ األ ار دايوعا أوواخ لتةقياق افساتقرار علا صا يد
افاتهااو الكلاي ،وإعااو توزيا الادةل ،وت زياز التجاار  ،وباياة البي اة وصاوهنا ،وسياساة صاناعية
وحوافز لالست ار ،والتةول اهليكلاي ،وأساواحم عاولاة وتنافماية ،والتكنولوجياا وافمتكاار ،واألمان
ال ذائي ،والرعاية الهاةية ،والت لايا ،واملمااوا ما األنما  ،ومتكا املارأ  .وسايختلف افةتياار
ا دو ليوواخ املزيج المياسا الق ري م البلدان ،حماح افحتياجااخ اخلاصاة مكال ملاد
وظروفه وأحواله.
 -13وي اارر الكااكل الاوارو أو ااا اائ ااة توضاايةية لل كو اااخ ،مرسااومة مقاماال ال ناصاار
األساسااية المااتة إلجناااز أهااداو التن يااة املمااتدامة املق حااة التقرياار التج ي ااي المااالف الااذ ر
ليم ال ا .

__________
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م ةزيج سياسةةاتي تو ةةيحي مرسةةوم مقابةةا العنا ةةر األساسةةية السةةتة إلنجةةاز أ ةةدا التنميةةة
المستدامة
سياسة تمكين المرأة

سياسات الصحة والتعليم

سياسة األمن الغذائي

السياسة الزراعية

ال ا اايذ مكرام ا ااة القض ا ااا
عل الفقر ومكافةاة عاد
املماوا

السياسة المالية (الضريبية)
السياسة النقدية
سياسة التجارة
السياسة الصناعية
سياسة الستثمار

الرةا ا ا اا من ا ا ااا ااته ا ا اااو
ا ا ا ااوي يك ا ا ا ا ل األ ي ا ا ا ا
ويفضي إش التةول

أهداو التن ية املمتدامة

ال اادل ال اال عل ا إداااعة األمااان والمااال
امت اخ وتقوية املرسماخ

سياسة المنافسة

النا اااو ض ا ا ان الت ت ا ا مبوفا ااور اله ا ااةة
وتوفك امل رفة وإوما النما واألطفال

و ااح األرر باي ااة
ر نا اإليكولوجية
الك ا ارا ة حف ا ااز التض ا ااامن
ال ا اااملي ما اان أجا اال التن يا ااة
املمتدامة

سياسة الطاقة
السياسة البيئية

 -14ويت اال التةاادي األ اارب أمااا ته ا يا امل ازيج المياسااا املااذ ور ،مااال ب ،
البال ة لتقييا حجا التفاعالخ الدينامية لنتائج المياساخ املختلفة.

اله ا ومة

 -15ولنوة ااذ سياس ااة التج ااار ااال .ف اان الواض ا أن ه اادف ا الن ااائي ه ااو وقي ااق التن ي ااة
افاتهااوية مان ةااالل وما الرفااا  .ووادو اةكوماة ممااتوض وهيكال الت ريفاااخ األ ر ياة ،وفقااا
لالحتياجاخ افس اتيجية للبلد ،م ل اة اية اخلاصة مق ا م أو اإليراواخ املالية أو التةول
اهليكلي ،عن طريق التوس املدض اإل تاجي للبلد من أجال وقياق التن ياة افاتهااوية .والنااتج
الفوري هلذ األوا من أوواخ سياسة التجار  ،وهو مماتوض الت ريفااخ هاذ اةالاة ،يت ال
ت ك ية المل املتداولة املنتجة عن طريق ت ديل أس ارها ا لية .وعل سبيل امل ال ،ف ن فارر
ممتوض مرتفا مان الت ريفااخ علا تهاول أساساي وع اا لل نتجا ا ليا ةكان أن ياروي إش
تف ااااا األم اان ال ااذائي ل اادض األد ااخاص د ارائ ال اادةل امل اانخف  .وم ااال كس ،ف ا ن اإلل ااا
الكامل للت ريفة اد يقلل من عادو الوظاائف املتاحاة للكارائ امل كاة مان الماكان ،مباا ذلا
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امل ارأ  ،ال ا ت تاارب مكااكل عااا أااال ماايال لال تقااال ماان ا ااا إ تاااجي إش يةاار .وهنااا ح اواو
ف حهر هلا لتواك سياسة التجار عل افستدامة افجت اعية والبي ية(.)9
 -16ويت لق ما يرو أعال مالتاواك ياك املقهاوو ألوا مان أوواخ سياساة التجاار علا امت ا
والنرا اإليكولوجي ملد ما .وهناا أيضاا حاافخ تماتخد في اا أوا للتجاار مكاكل مت اد
إلحاادا ياااار اجت اعيااة ومي يااة .عل ا ساابيل امل ااال ،تنكااا م ا حكوم ااخ البلاادان الناميااة
استخدا ميزهتاا النمابية تاوفك المال واخلادماخ البي ياة( )10ليساواحم الدولياة مان أجال أن تادر
عل وجه التةديد وةال ممتداما ووظائف للف اخ امل كة من المكان(.)11
 -17و رارا ألن ا توياااخ ا اادو مداااة لل ازيج المياسااا الااوط للتن يااة املمااتدامة سااتكون
مالض اارور ةاص ااة مك اال مل ااد ،ف اان ي ااك امل ك اان ه ااذ املرحل ااة إج ارا ق ااا مك ااون املكو اااخ
امل يارية لل زيج المياسا  .وعوضا عن ذل  ،ةكن النرر وديد املماائل املكا ة الا تواجاه
حكومااة أي مل ااد  -متق ااد أو ااا  -مراح اال إجن اااز ة ااة التن ي ااة مل ااا م ااد ع ااا ( 2015أي
أهداو التن ية املمتدامة) ،م ال ،املت لباخ الرئيمية املراحال املختلفاة مان وور ة اا  -فاذ -
وقق  -صة /ا ذ إجرا املذ ور أعال .
 -18أوف ،ماارحل التخ اايا والتنفيااذ ،سااتةتا اال حكومااة إش تقياايا رص ا عاان وضا
البلد إزا أهداو التن ية املمتدامة .وأفضل مهدر هلذا التقييا هو التقد ا رز ل ملاد علا
صا ا يد وقي ااق األه ااداو اإل ائي ااة ليلفي ااة ،الا ا س ااتُختتا ع ااا  .2015وما ا اعتب ااار النت ااائج
املت لقااة موهااداو األلفيااة ق ااة البدايااة ،ساايتا ضا ان اساات رار المياساااخ ال ديااد ماان البلاادان
الناميااة ،مبااا يكا ل أااال البلاادان اوا ،الا جنةااع إومااا تلا األهااداو سياساااهتا وأطرهااا
املرسمااية الوطنيااة .وماان املت لباااخ الرئيمااية األةاارض املرتب ااة مكااكل وايااق مبااا ورو أعااال  ،ايااا
تلاف الااوزاراخ ويكهااا ماان اهلي ااخ التنفيذيااة اةكومااة متقاسااا رمياة وليااة للتن يااة املمااتدامة
__________

( )9عل سبيل امل ال ،يكك حب مرمتر األما املتةد للتجار والتن ياة (األو كتااو) عان التجاار والناو األنمااب إش
األوا ح املت دو األوجه للتفاعل م التجار والنو األنماب ،حي ةكن لزياو املكاار ة التجاار (اإلالي ياة
أو ال امليااة) أن تتااي فرصااا لت كا املارأ ووقيااق رفاه ااا؛ و فااس الواااع ،ةكاان أن تزيااد ماان حااد التفاوتاااخ
األنمااا ية القائ ااة .وةكاان افطااال عل ا افسااتنتاجاخ التفهاايلية لدراساااخ حااافخ إفراوي اة تلفااة املوا ا
الكبكي التا
 ،http://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade/Trade,-Gender-and-Development.aspxمت افطا ا ا ااال
عليه  3يذار/مارو .2015
( )10متتل واخ ت زز البي ة .ومن أم لة المل واخلدماخ البي ياة منتجااخ ال اااة املتجادو  ،واملنتجااخ القائ اة علا
التنو البيولوجي ،واملنتجاخ الزراعية ال ضوية.
( )11لالطال عل املزيد من امل لوماخ ،ا رر املوا الكبكي التا
 ،http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/BioTrade.aspxمت افط ا ا ا ااال علي ا ا ا ااه 3
يذار/مارو .2015
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البلااد وحياااز يلياااخ متكن ااا ماان تنماايق اإلج ارا اخ عناادما ت اال مكااكل ممااتقل عل ا تنفيااذ
أوواخ المياساخ مزيج سياسا مك .
 -19واا ي ااا ،مرحل ااة الرص ااد وافس اات رار ،هن ااا مت ل ااح رئيم ااي يت ل ااق مك ااكل ة اااص
مالبل اادان النامي ااة وه ااو اإلمل ااا مالبيا اااخ( ،)12أي الق اادراخ اإلحه ااائية الوطني ااة ا ا البيا اااخ
وإوار م وع اااخ مواوا ااة وحم اانة التواي ااع م اان البيا اااخ عل ا مم ااتوياخ مفه االة ومه اانفة ،مب ااا
يكا ا ل ته اانيف البيا اااخ حم ااح ااو األ اانس .واس ااتجامة م وع ااة م اان التوص ااياخ المياس اااتية
الهاااور عاان فريااق اخل اربا افستكاااري املمااتقل امل ا متمااخك اااور امل لوماااخ ألي ارار التن يااة
املمااتدامة ،ماادأخ منرومااة األمااا املتةااد مااداوفخ واةليااة عاان الكيفيااة ال ا ةكاان هبااا ملختلااف
الو ااافخ التام ااة ليمااا املتةااد أن تاادعا األ ااوو الوطنيااة الراميااة إش وما البيا اااخ والقاادراخ
اإلحهااائية( .)13وهنااا مت لااح حاسااا يةاار يت اال امل اااراخ التةليليااة ،مبااا يك ا ل امل اااراخ
الالزمة لتةقيق افستخدا األم ل للبيا اخ واإلحها اخ املتاحة.
 -20واال ااا ،فا ن مرحلااة التهااةي وا اااذ اإلجارا اخ هااي علا األرجا املرحلااة األ اار أديااة
ماان أجاال ضا ان اساات رارية ع ليااة إجناااز ة ااة التن يااة ملااا م ااد عااا  .2015وتك اان اااو طريقااة
ة ا  -فاذ  -وقاق  -صاة /ا ذ إجارا أهناا مها ة للتنفياذ املتكارر مان أجال افاا ا
ماان اهلاادو ماابا ولكاان م باااخ ،م ا افسااتفاو ماان افسااتنتاجاخ وامل ااارو األديااد املكتماابة
ةااالل ال ليااة .وف ةكاان وقيااق التن يااة املمااتدامة ما عكااية وضااةاها ،ولاايس ماان املفا ر أن
تت لح ة ة التن ية ملا م د عا  2015إجرا اخ تتخذ ملر واحد فقا .ف ن املتوا أن تكاون
ة ة وويلية ت ك مبقتضاها البلدان تدر يا وااعيا عل مدض الف  2030-2015من املمار
الذي تتب ه أ اي التن ية افجت اعية  -افاتهاوية في ا لتهب أ اطا أ ر استدامة و وف.

قضايا مطروحة للنقاش
 -21من ااا علا ا م ااا س اابق ،فا ا ن األسا ا لة امل ك اان طرح ااا مك ااون اإلجا ارا اخ اةكومي ااة علا ا
اله يد الوط ةكن أن تك ل ما يلي
يااف ةكاان للةكوماااخ أن وماان ماان التنماايق والت اس ا م ا المياساااخ
(أ)
واإلج ارا اخ التنفيذيااة ماان تلااف الااوزاراخ الوطنيااة (م ا ال ،البي ااة أو املاليااة أو التجااار ) إطااار
هدو إ ائي و واحد؟
__________

(.A/69/700 )12
( )13فريق اخلربا افستكاري املمتقل امل
for Sustainable Development

الكبكي التا

متمخك اور امل لومااخ أليارار التن ياة املماتدامة،2014 ،
 ،That Counts: Mobilizing the Data Revolutionمتااا علا املواا

A World

 ،http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/12/A-World-That-Counts2.pdfمت افطا ا ا ا ااال
عليه  3يذار/مارو .2015
GE.15-04605
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( ) ما هي املكاري القائ ة لدض اةكوماخ مان أجال تقيايا ورصاد يفياة مماادة
التجار التن ية الكاملة أو اةد من التفاوتاخ مبا يك ل األنما ية من ا؟
يف ةكن للةكوماخ إ كا وإوار ع لية تكاار ية جام اة لهان المياسااخ،
( )
وف س ااي ا م اان احي ااة ص اان سياس اااخ التج ااار  ،هب اادو ف ااا الك ااوايل افجت اعي ااة  -افاته اااوية
والبي ية ملختلف أصةا املهلةة والت بك عن هذ الكوايل؟
(و) م ااا ه ااي أ ا اوا املا ازيج المياس ااا املتاح ااة لتةقي ااق تفاع اال إ ااا ما ا التج ااار
والتةول افجت اعي  -افاتهاوي ،عل سبيل امل ال ،زياو األمن ال ذائي ،متك ف ة م كة،
تضييق الفجو األنما ية ،وقيق ااتهاو ةال مان الكرماون ،زيااو املماتوياخ الت لي ياة؟ وماا هاي
ال وامل (افجت اعياة و/أو افاتهااوية و/أو البي ياة) الا ةكان أن تكاكل واديا أماا ف الياة هاذا
املزيج المياسا ؟
(ها) مااالنرر إش م ااال ض اريبة اف ب اااااخ الكرمو يااة عنااد اسااتخدا إح اادض أوواخ
التجار مياساة وفيزياة لتةقياق األهاداو افجت اعياة و/أو البي ياة ،ياف ةكان ايااو تكااليف
وفوائ ااد ه ااذا اإلجا ارا المياس ااا  ،واس ااتناوا إش أي ااة عوام اال ،و أي اااحم زما ا ؟ و ي ااف ةك اان
ض ان أف تمتخد هذ المياساخ ت مفيا إلةفا النزعة اة ائية؟
يااف ةكاان للةكوماااخ وقيااق افسااتفاو امل ل ا ماان البيا اااخ واإلحهااا اخ
(و)
املت لقااة مالتجااار  ،ال ا تكااون مكااكل عااا متاحااة علا اااحم أوسا ومواواااة أ اار ماان البيا اااخ
افجت اعي ااة  -افاته اااوية األة اارض م ر ااا البل اادان ،م اان أج اال تقي اايا النت ااائج املرات ااة لل ا ازيج
المياسا  ،م وم اإلملا مالبيا اخ الواع ذاته؟

ثالثا -علةةى الصةةعيد اإلقليمةةي :ةةياسة السياسةةات الوطنيةةة فةةي سةةياق اتفاقةةات
التجارة اإلقليمية القائمة
 -22هن ااا إج ا ارا اخ وطني ااة م ين ااة تم اات دو وقي ااق التن ي ااة املم ااتدامة ،م اال افس ااتخدا
املماتدا لل اوارو ال بي يااة امليااا أو ال اماااخ أو األوااا  ،وهااي تت لااح الت اااون اةكااومي الاادو
عل اله يدين اإلالي ي ووون اإلالي ي .وفحقاا مراحال التنفياذ ،سيمااعد الت ااون اإلالي اي
إجناااز ة ااة التن يااة ملااا م ااد
البلاادان علا رصااد واساات رار التقااد ا اارز علا الها يد الااوط
عا  2015من ةالل است رار أاران إالي ي .وةكن هلذ اثلية أن متكن البلدان املتجااور مان
ودي ااد افجتاه اااخ وال قب اااخ والقواس ااا املكا ا ة وأفض اال امل ارس اااخ وال اادروو املم ااتفاو علا ا
اله يد اإلالي ي ،ووديد أوجه الدعا واةلول املتباولة ملواج ة ال قباخ املك ة.
 -23ومين ا ي د الت اون اإلالي ي طوعيا مككل عا  ،ف ن هنا وعا من الت اون افاتهاوي
 وهو اتفاحم التجار اإلالي ي  -ي د عقادا واجاح النفااذ اا و اا تربماه البلادان املنت ياة إش فاساملن ق ااة األ رافي ااة ،أو م وع ااة م اان البل اادان عل ا ا أس اااو أا ااالي ي ،حم ااح الت ري ااف ال ا اوارو
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منااكاخ منر ة التجار ال املية .ومن ب ،توجد التزاماخ م ينة مبوجح تل افتفااااخ ااد واد
ماان اةتيااار البلااد ألوواخ المياسااة الوطنيااة ساابيل اةهااول عل ا إمكا يااة الاادةول إش سااوحم
وااعااد م اوارو أوس ا  .وينااااذ هااذا الفاار ماادض تااواك ال ضااوية اتفاااحم جتااار إالي ااي ااادر
الاادول عل ا ته ا يا وتنفيااذ المياساااخ إطااار يايااة واس ا ة الن اااحم أف وهااي وقيااق أهااداو
التن ية املمتدامة.

اتجا ات في اتفاقات التجارة اإلقليمية
 -24لقااد ا تكاارخ اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة مكااكل س اري عل ا ماادض الماانواخ ال ك ارين
املاضااية .فبةلااول منتهااف عااا  ،2014مت تمااجيل  585اتفااااا إالي يااا للتجااار لاادض منر ااة
التجااار ال امليااة ،من ااا  379اتفااااا ساااريا الواااع اةاضاار .واااد ااكااع تافاال أةاارض عل ا
احم واس األسابا ا ت لاة ف تكاارها .وتر از هاذ املاذ ر علا مادض ت ياة اتفااااخ التجاار
اإلالي يا ااة القائ ا ااة لل ما ااائل امل روحا ااة و يا ااف ةكا اان أن تا اارار مرو ا ااة أي ملا ااد عنا ااد ته ا ا يا
اس اتيجيته للتن ية املمتدامة واةد من الفقر.
 -25ويت ل اهلدو األساسي ورا تل افتفاااخ وقيق مكاسح ااتهاوية من اةهول
عل سوحم أوس ملا تنتجه البلدان من سل وةدماخ ،وااعد موارو أ رب أو أفضل ،وياتا ذلا
أساسااا عاان طريااق ماان إمكا يااة تفضاايلية متباولااة لاادةول أس اواحم اال من ااا( .)14وماإلضااافة إش
ذل ا ا  ،ةكا اان لل ضا ااوية أي اتفا اااحم جتا ااار إالي ا ااي أن وما اان مقا اادر با ااك ما اان جاذميا ااة البلا ااد
لالست اراخ األجنبية املبادر ممبح توس الموحم ،وإش حد ماا ممابح إمكا ياة التنبار املتهاور
لمياسته التجارية .وةكن أيضا لزياو التفاعل في ا م الكر اخ إطار اتفاحم جتار إالي ي أن
تيماار قاال الدرايااة التك ا يلية والتكنولوجيااة في ااا م ا املرسماااخ التجاريااة البلاادان األعضااا .
وتتجاوز ال ديد من اتفاااخ التجار اإلالي ياة املربماة حادي ا مان أفضالياخ ت ريفياة لكال طارو،
حي ا تم ا إش وقيااق التكاماال افاتهاااوي عل ا ممااتوياخ أع ااق ماان تل ا ال اوارو إطااار
اتفاااااخ جولااة أوروياواي( .)15وفضااال عاان ذلا  ،فا ن تر يااز اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة القاارن
اةاوي وال كرين ،وف سي ا اتفاااخ التجار اإلالي ية الضخ ة ،اد ا تقال إش التادامك التنري ياة
واةاال اةاادوو هباادو وم ا الكاافافية والتوافااق في ااا م ا األعضااا مااافخ م اال افساات ار
واملنافمااة وحر ااة رأو املااال وحقااوحم امللكيااة الفكريااة واملكا ياخ اةكوميااة ،و ل ااا عواماال أساسااية
لتم يل سك ع ل دبكاخ اإل تا ال املية أو سالسل القي ة ال املية(.)16

__________

( )14تكااك وراسااة جتريبيااة أجراهااا األو كتاااو ماارةرا إش أن اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة ،وف سااي ا م ا البلاادان الناميااة،
ةكن أن تمفر عن ياار إ امية هاامذ التجاار التوسا ي ،أي تنويا الهااوراخ مان ااحي ا اعااخ التجاار
والكار ا  .ا رار A Nicita and V Rollo, 2013, Tariff Preferences as a Determinant for Exports from
Sub-Saharan Africa, Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 60

( يويور وجنيف ،منكوراخ األما املتةد ).
( )15مالنمابة للخاادماخ ،تكا ل تلا افلتزاماااخ عاد الما ا للبلاادان متقليال ممااتوض افلتازا مان ةااالل مت لباااخ
جت يد الوض الراهن واإلورا التلقائي للتةرير املمتقبلي من ةالل مند عد ال اج .
(.TD/B/C.I/MEM.5/5 )16
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 -26وهذ المالفخ األديد من اتفاااخ التجاار اإلالي ياة ذاخ ال ياز التنري اي مها ة
إش حااد م يااد للبلاادان الا متتلا مالف اال مرسماااخ مت ااور  .ومالنماابة للبلاادان الا ت اال حاليااا
عل ت وير هذ األطر املرسمية ،ف ن ال ضاوية اتفااحم مان هاذا الناو ةكان أن تكاون ع لياة،
حي تقد اائ ة اامتة من القواعد واللوائ ال تتوافق م األطراو األةارض افتفااحم .ولكان
التوافااق م ا الكاار ا التجاااري ف يت اادض األديااة ال ا ويااة عنااد وض ا القواعااد والل اوائ فاهلاادو
األول هااو اسااتقرار البي ااة افاتهاااوية ا ليااة مبااا ةكن ااا ماان ت زيااز األ كا ة افاتهاااوية الا تما ا
مدورها تن ية البلد.
 -27وفضال عن ذل  ،هنا حافخ تقيد في ا اتفاااخ جتار إالي ية م ينة ما يم ماةيز
المياسا للبلد ،املكفول مبوجح اتفاااخ منر ة التجار ال املية .و مال الهاةة ال اماة علا
سابيل امل ااال ،فا ن افتفاااحم املت لااق ماألوا ااح املتهالة مالتجااار ماان حقااوحم امللكيااة الفكريااة (اتفاااحم
تاريبس) اخلاااص مبنر ااة التجااار ال امليااة يقااد للبلاادان الناميااة جوا ااح مرو ااة م ينااة للخاارو عنااد
اللاازو عاان التزاماهتااا مبوجااح هااذا افتفاااحم ماان أجاال الوفااا ماحتياجاهتااا الوطنيااة مااال الهااةة
ال امة م ل مان ال اةايص اإلجبااري( .)17ولكان م ا اتفااااخ التجاار اإلالي ياة تضاا أحكاماا
أدد من تلا الاوارو اتفااحم تاريبس ،متاد فا باياة مارا اخ افةا ا الا يت تا هباا أصاةا
مرا اخ املنتجاخ الهيدف ية ملا يتجاوز ما هو متفق عليه مبوجح اتفااحم تاريبس .وهاذا ي ا ماد
أطول من عد منافمة أصةا الربا اخ ومالتا ارتفا أس ار ال قااك ال يدف ا املمات لكون
واةكوماخ(.)18
 -28وفضال عن ذل  ،و مال افست ار ،ةكن فتفاحم جتار إالي ي حدي أن يمتدعي
وعا يةر من رو الف ل التنري ي من البلدان النامية .فاساتبااا ألي ازا ما املمات ر والدولاة أو
__________

( )17إن ماان ال اةاايص اإلجباااري ي ا أن اةكوماااخ م مكاهنااا الم ا ا للكاار اخ م تااا منتجاااخ ممااجلة م اربا
اة ا ا ماان وون موافقااة أصااةا ال اربا وفااق دااروي م ينااة .ووفقااا لاعااالن مكااون افتفاااحم املت لااق ماألوا ااح
املتهلة مالتجار من حقوحم امللكية الفكرية ومالهةة ال امة (الفقر  )4امل ت د املرمتر الاوزاري ملنر اة التجاار
ال املية املن قد الدوحة عا  ،2001ف ن اتفاحم تريبس ف ةن األعضا  ،وينب ي أف ةن ا ،من ا ااذ تادامك
ة ايااة الهااةة ال امااة وأن افتفاااحم ةكاان ،ماال و ااح ،أن يفماار وينفااذ موساالو ياادعا حااق أعضااا منر ااة
التجار ال املية باية الهةة ال امة ،وف ساي ا ت زياز إمكا ياة اةهاول علا األووياة للج يا  ،متاا علا
املوا الكبكي التا
 ،http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htmمت افط ا ا ا ا ااال علي ا ا ا ا ااه
 4يذار/مارو .2015
L Forman, 2013, The Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and
()18
Intellectual Property, in United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner,
Realizing the Right to Development: Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations

 ( Declaration on the Right to Developmentيويااور وجنيااف ،منكااوراخ األمااا املتةااد  ،راااا املبي ا
 ،)E.12.XIV.1متا عل املوا الكبكي التا
 ،http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RTDBook/PartIIIChapter22.pdfمت افط ا ا ا ا ااال
عليه  4يذار/مارو .2015
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أيااة و اادياخ اا و ي ااة إط ااار اتف اااحم جت ااار إالي ااي جدي ااد ،ةك اان لبل ااد ااا عض ااو أن يلج ااو إش
األ وو التنري ي  ،أي أ ه لن يضا أياة سياسااخ تنري ياة مكاون افسات ار األجنار املبادار أو
حر ااة رأو املااال أو حقااوحم امللكيااة الفكريااة  -ا ااع سااتةر مااوزن هااا امل ازيج المياسااا
للتن يااة املمااتدامة هااذا البلااد .وتضااا م ا اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة م ا الكا ال واألنااو
منادا يكااك إش تقاادس املماااعد التقنيااة ماان البلاادان املتقدمااة األعضااا إش البلاادان الناميااة األعضااا
مافخ م ل افمت ال مل ايك أعل ( .)19ولكن عاو ما تكون تل البنوو يك ملزمة اا و ا.
 -29وت اار أيض ااا الم ا اخ ال ام ااة فتفاا اااخ التج ااار اإلالي ي ااة املربم ااة م اارةرا عل ا النة ااو
املوصااوو أعااال س اراف عاان الك ا ولية األوهريااة لتل ا افتفاااااخ .وم بااار أةاارض ،ف ا ن مهااا
البلاادان الناميااة اله ا ك وذاخ افاتهاااواخ املتواض ا ة يااك مك ا ولة ماتفاااااخ التجااار اإلالي يااة
األدي ااد  ،ال ا ا ةك اان ته ااور أهن ااا ت اارب ع اان مه ااا األع ااال التجاري ااة اإلالي ي ااة و/أو ال املي ااة
للكر اخ املت دو األنمياخ.
 -30وهنا م د يةر للك ولية يت لق ماتفاااخ التجار اإلالي ية ،وهو م د تلي .ف ن أجل
أن جتااري اةكوماااخ تقيي ااا مماابقا لتكاااليف وفوائااد تل ا افتفاااااخ ،ماان الضااروري أن تكااون
لدي ا يلية تكاورية ف الة م الاوزاراخ لتقيايا التكااليف والفوائاد ويلياة تكااورية مفتوحاة وتكاار ية
للةكوما ااة وامت ا ا املا اادب والوسا ااا األ ا اااوةي واألع ا ااال التجاريا ااة الكبا ااك واله ا ا ك و تلا ااف
أصةا املهلةة امت  .وسيكون للت لا من الن اذ الناجةة هلذ اثلياخ التكاورية اي ة
بك لل ديد من البلدان(.)20

قضايا مطروحة للنقاش
 -31منا عل ما سبق ،ف ن املمائل امل كان طرح اا للنقاا مكاون رساا المياسااخ الوطنياة
سياحم اتفاااخ التجار اإلالي ية ةكن أن تك ل ما يلي
يااف ةكاان فتفاااحم جتااار إالي ااي ،هدفااه الرئيمااي هااو ت زيااز التجااار واةاال
(أ)
اإلاليا ،أن ي اجل دوايل التن ية املماتدامة علا الها يدين الاوط واإلالي اي؟ وماا هاي اةاافخ
الناجةة وأفضل امل ارساخ ال ةكن إلقا الضو علي ا؟
( ) ماإلض ااافة إش أم ل ااة اتفاا اااخ التج ااار اإلالي ي ااة مقام اال اتف اااحم تا اريبس ،هن ااا
حافخ تت ارر في ا التزاماخ م ينة اتفاااخ التجار اإلالي ية م التن ية الكاملة واملماتدامة
__________

( )19عل سبيل امل ال ،امل ايك املت لقة ماملنتجاخ وال ل والبي ة.
( )20ري عدو من البلدان مككل روتي تقيي ااخ ممابقة فتفااااخ التجاار الا تربم اا أحيا اا مان ةاالل ع ليااخ
تكاورية تكار ية .ولالطال عل م حافخ البلدان املت لقة مالتكاور ع لية سياسة التجار  ،ا رر
M Halle and R Wolfe, eds, 2007, Process Matters: Sustainable Development and Domestic Trade
.Transparency, Winnipeg, Canada, International Institute for Sustainable Development
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للبلدان النامية األعضا ؟ إن اان األمار اذل  ،ماا هاي اإلجارا اخ الا ةكان ا اذهاا مان أجال
م األة أوجه الت ارر تل ؟
( ) ما هاي اإلجارا اخ الا ةكان ا اذهاا عنادما تاروي اتفااااخ التجاار اإلالي ياة
إش متييز ااتهاوي لبلادان امياة م يناة د تادةل اتفااااخ جتاار إالي ياة ما ااتهااواخ اربض؟
م ال ،ما الذي ةكن ع له عندما تتجاهل ا املرسماخ التجارية الدولية الكربض؟
(و) تكااك ولاايالخ التجااار إش أن اتفاااااخ التجااار اإلالي يااة م ا ملاادان األنااو
ةكن أن توفر للبلدان األعضا أرضا ةهبة لتنوي الهاوراخ .ما هاي اإلجارا اخ الا ااد جت ال
تل افتفاااخ ت زز من التةول اهليكلي موسلو ممتدا ؟
(ها) هاال هنااا أيااة حااافخ وذجيااة للت اااون اإلالي ااي ووون اإلالي اي أو حااافخ
هتيوخ في ا مككل مك مي ة واع ة للن و الذي تقوو التجار وللتن ية املمتدامة والكاملة؟

رابع ا -على الصعيد العالمي :تنشيط الشراكة العالمية
اح أن تكاون ف الاة
 -32يت لح وقيق التن ية املمتدامة تنكيا الكرا ة ال املية ال
ت ب ة الوسائل و هتي ة البي اة املواتياة لتنفياذ  ...اخل اة األدياد ال وحاة ؟ ويت ا أن تاوفر هاذ
الكارا ة مي اة ااتهااو عااملي واع اة للتنفياذ الاوط خل اة التن ياة ملاا م اد عاا  2015مان ةاالل
امل و ة والتجار والتنريا والضرائح وافست ار (.)21
 -33و املفاوض اااخ اةكومي ااة الدولي ااة مك ااون أه ااداو التن ي ااة املم ااتدامة  -وه ااي ال نه اار
الرئيمااي ة ااة التن يااة ملااا م ااد عااا  - 2015تنااااذ البلاادان ياياااخ إطااار اهلاادو 17
لتةقي ااق دا ارا ة عاملي ااة تل ااف ام ااافخ ال ا ا تكا ا ل الت وي اال والتج ااار والتكنولوجي ااا ومن ااا
القاادراخ ( البلاادان الناميااة) واملمااائل النُرُ يااة( .)22وم ا ذل ا  ،ومين ااا ةكاان القياااو الك ااي
لل اياااخ ووض ا مرد اراخ ااملااة للقياااو مل رااا أهااداو التن يااة املمااتدامة ،ف ا ن مقاااييس تقياايا
الكرا اخ ،م ل ياياخ الكرا ة من أجل التجار  ،ليمع واضةة (ا رر الهندوحم).
 -34عل سبيل امل ال ،تدعو ال اية  10-17إش را جتاري عاملي منهف مت ادو األطاراو.
أن هااذا النرااا يكااكل داارطا أساساايا لض ا ان املكاسااح ماان التجااار أل ي ا
ومااا ماان د ا
البلدان سوا ا ع اوية ااتهاويا أ ف .وم ا يكن األمر ،ف ن التقد ا رز املفاوضاخ ال
متع إطار جولة الدوحة ان ماهرا .و ان األمر ااال في ا يت لق مال اياة  ،12-17حيا اان
وم ا ا إمكا يا ااة الوصا ااول إش األس ا اواحم وون رسا ااو ار يا ااة أو حها ااص تا اادو موض ا ا ح ا ا
__________

(.A/69/700 )21
( )22ترو هذ امافخ اهلدو  17من مق الفريق ال امال املفتاو ماا ال ضاوية عان أهاداو التن ياة املماتدامة.
ويتواصاال توضااي املمااائل النر يااة مااافخ االااة هااي اتماااحم المياساااخ واملرسماااخ ،ودارا اخ أصااةا
املهلةة املت دوين ،والبيا اخ والرصد واملما لة.
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ف اد اي ،مرمتر ما الوزاري .وفضال عن ذل  ،فا ن تاائج املارمتر د تكان ملزماة في اا اص
إضفا طاام الكافافية والبمااطة علا اواعاد املنكاو التفضايلية املن بقاة علا أاال البلادان اوا(.)23
وهنا تباين مماتوض ال او ما مضاام جولاة الدوحاة وتلا املتهاور إوراج اا أهاداو
التن ية املمتدامة.
ثالث سايات أو وسائا تنفيذ متعلقة بالتجارة في إطار الهد ( 17قيد التفاوض حاليا)
 10-17ت زيز را جتاري عاملي واائا عل القواعاد ومفتاو وياك متييازي ومنهاف ومت ادو
األطراو إطار منر ة التجار ال املية ،موسائل من ا اةتتاا املفاوضااخ األارياة إطاار ة اة
الدوحة اإل ائية
 11-17زياااو صاااوراخ البلاادان الناميااة زياااو بااك  ،وف سااي ا م اارر مضاااعفة حهااة أااال
البلدان وا من الهاوراخ ال املية حبلول عا 2020
 12-17وقيق التنفيذ املناسح التوايع إلمكا ية وصول اي أال البلادان اوا مكاكل وائاا
إش األساواحم ماادون رسااو ار يااة أو حهااص تاادو  ،متاداايا ما ااراراخ منر ااة التجااار ال امليااة،
موسااائل من ااا فالااة ج اال اواعااد املنكااو التفضاايلية املن بقااة عل ا ال اوارواخ ماان أااال البلاادان اوا
دفافة وممي ة ،و فالة ممادة تل القواعد تيمك الوصول إش األسواحم
 -35وهنااا س ارال هااا يةاار يت لااق متنكاايا الك ارا ة ال امليااة ويت اال مااا إذا ااان النرااا
التجاااري املت اادو األط اراو يماااعد ،وف يقااور ،األ ااوو املبذولااة عل ا اله ا يد الااوط لتةقيااق
أهداو التن ية املمتدامة .ورمبا يككل ذل ممولة رئيمية للنقاا عناد ودياد يفياة تيماك قال
التكنولوجياخ الملي ة مي يا أو التكنولوجياخ اخلضرا من أجل وقيق التن ية املمتدامة.
 -36وهناا إاارار ااماع مودياة ت زياز التكنولوجيااخ اخلضارا  .وتانص املااو  5-4مان اتفاايااة
األما املتةد اإلطارية مكون ت ك املناط ( )FCCC/INFORMAL/849عل ما يلي
تتخااذ البلاادان املتقدمااة الن ااو األط اراو واألطاراو املتقدمااة الن ااو األةاارض ...
ايا ا اخل ا اواخ امل كن ااة ع لي ااا ،حم ااب ا يك ااون مالئ ااا ،مت زي ااز وتيم ااك ومتوي اال ق اال
التكنولوجي اااخ الم االي ة مي ي ااا والدراي ااة الفني ااة إش األطا اراو األة اارض ،و اص ااة البل اادان
الناميااة األط اراو ،أو إتاحااة الوصااول إلي ااا ،لت كين ااا ماان تنفيااذ أحكااا افتفاايااة .و
ها ا ااذ ال ليا ا ااة ،تا ا اادعا البلا ا اادان املتقدما ا ااة الن ا ا ااو األط ا ا اراو ت ا ا ااوير وت زيا ا ااز القا ا اادراخ
والتكنولوجي اااخ ا لي ااة للبل اادان النامي ااة األطا اراو .وةك اان أيض ااا ليطا اراو واملنر اااخ
األةرض ال موس ا ذل أن تماعد تيمك قل تل التكنولوجياخ.
 -37ويت ارر ذل م افلتزاماخ مبوجح اتفاحم تاريبس التاام ملنر اة التجاار ال املياة .ف ال
ت ترب التكنولوجياخ اخلضرا من املناف ال امة ال املية ومالتا هل يت تيمك قل اا ةاار إطاار
افلتزام اااخ مبوج ااح افتف اااحم امل ااذ ور؟ أ ه اال يت ا ا علا ا األعض ااا منر ااة التج ااار ال املي ااة
__________
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ض ا ان اة اي ااة اله ااارمة ةق ااوحم امللكي ااة الفكري ااة موس االو ت اازز في ااه اة اوافز النقدي ااة املزي ااد م اان
البة والت وير مال التكنولوجياخ اخلضرا املمتقبل؟ وعل الريا من حالاة افسات جال
التوص اال إش ح اال متف ااق علي ااه عاملي ااا ،فا ا ن املم ااائل املرتب ااة حبق ااوحم امللكي ااة الفك اار وإمكا ي ااة
اةهول عل التكنولوجياخ اخلضرا ف ترو جولة مفاوضاخ الدوحة اةالية.

قضايا مطروحة للنقاش
 -38تك ل األس لة امل كن طرح ا مكون يفية تنكيا الكرا ة ال املية ما يلي
يف ةكان لبلاد ماا أن يتمان علا الها يد الاوط تنمايق ج اوو التفاوضاية
(أ)
امااافخ املتداةلااة  -م اال ت ااك املناااط والتجااار  -ال ا ت تاارب مفتااا التن يااة ال امليااة املمااتدامة
واملر ة ،ولكن عاو ما يتناوهلا ا ور تلف الواا ؟
يااف ةكاان وم ا إمكا يااة الوصااول الف ليااة ليس اواحم  -الت ريفاااخ والتاادامك
( )
يااك الت ريفيااة ودااروي وةااول المااوحم  -موساالو ي اازز ماان اإلجارا اخ ال ا تتخااذها حكوماااخ
البلدان النامية إلجناز ة ة التن ية ملا م د عا 2015؟
( ) ماا هاو ااو الكارا ة ال املياة الااذي ةكان أن يمااعد اةكوماااخ علا اةاد ماان
اخلمائر افاتهاوية ال اد تنكو عن تنفيذ مزيج سياسا لتةقيق التن ية املمتدامة؟ عل سابيل
امل ااال ،ةوفااا ماان ةمااار التنافمااية الدوليااة ملنتجاهتااا وةاادماهتا ،تنهاارو اةكوماااخ عاان ا اااذ
إجرا اخ أحاوية من أجل وم ظروو ال ل واألجر للف اخ امل كة.
يف ةكن لالتفاااخ اإلالي ياة واملت ادو األطاراو أن تتالاا  ،مرعاياة النراا
(و)
التجاري املت دو األطراو ،حنو وقيق التن ية الكاملة واملمتدامة؟

خامس ا -الستنتاج
 -39ماةتهار ،تتناول القضايا امل روحة هذ املذ ر اإلجرا اخ اةكومية ال ستتخذ
املم ااتقبل م اان أج اال إجن اااز ة ااة التن ي ااة مل ااا م ااد ع ااا  2015ة ااالل الفا ا .2030-2015
وتنااذ هذ الوراة أدية ته يا وتنفيذ مزيج سياسا متكامل ع لية ممات ر وجام اة وقاق
التن ي ااة املم ااتدامة .وتقا ا أن تمتكك ااف اللجن ااة األ ا اوا املمته ااومة م اان اإلجا ارا اخ اإلالي ي ااة
ودارا ة عامليااة تاادعا وت اازز األ ااوو الوطنيااة مبااا يض ا أساسااا لتةقيااق املمااتقبل الااذي هاابو إليااه
عل ممتوض و ح األرر ملا م د عا .2030
 -40وم اان امل ااومول األج اال القه ااك أن تق ااد اثرا واألفك ااار املتباول ااة ة ااالل افجت ااا
مدةالخ مفيد لل فاوضاخ اةكومية الدولية األارية مكاون ة اة التن ياة ملاا م اد عاا ،2015
وال ليااة التةض اكية لل ارمتر الاادو ال ال ا لت وياال التن يااة ،والت يااد مل ارمتر األمااا املتةااد الرام ا
عكر للتجار والتن ية املقرر عقد لي ا عا .2016
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