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البند  ٤من جدول األعمال املؤقت

من القرارات إىل اإلجراءات :التجاارة وصفاا ا حماااا إلجناا خطاة التنمياة
املستدامة لعام ٢٠٣٠
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
ينبغي للتجارة أن تدعم النموو اققتاوادي وأن تسوتور طوروس اقموتدامت اقجتماعيوت
وتام فوال وودعا عل ووا تي ووو طو ورالا اختتم ووو ويت لو و ع ووذا ا ووا جو ورا ا ميام وواتيت
والبيئي ووت ،ل و د
مدرومووت و قامووت طوراكت عامليووت وق يوزال وجووود نجتووا توواري متاوودد األ ورا عوواملي وقووالم علووا
القواعوود ومفتوووري ويووي وييووزي ومناووف يش و جووز ا ق يتج وزأ موون الش وراكت الاامليووت م ون أج و
التنمي و ووت املس و ووتدامت وا و ووا اأجو و ورا ا النمم و ووت م و وون أجو و و ترت و ووت و ووت التنمي و ووت املسو و وتدامت
لاا  20٣0ىل حقيقت واقات ،ميث مهموت كبوية ملقواة علوا عواتم اختتموو الودوي وتنجتور عوذ
املذكرة ر املسال الرليسيت امل روحت ر عذا الادد
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مقدمة
 -1تؤكوود ووت التنميووت املسووتدامت لاووا  20٣0وأعوودا التنميووت املسووتدامت أن التجووارة أداة
و ينيووت قويووت أجورا الوونقن التحوليووت امل لوحتووت موون أجو تقيووم التنميووت املسووتدامت ووثو التجووارة
أحد اجلوان الرليسيت الواردة ر ار اهلد  17املتالوم حتتازيوز وموال التنفيوذ ،وياوم اجلميوو
اعمافووا حيووروا واوومنيا حتوودور التجووارة ر تقيووم أعوودا التنميووت املسووتدامت والغووا املتاوولت ووا
ومووتفيد التجووارة أيضووا ر تقيووم الاديوود موون األعوودا األ وورأ موون وونل الت و ي املباطوور الووذي
مووتحد عملي وا اقمووتثمار الداعمووت للتجووارة وحتنووا القوودرا البش وريت واملؤمسوويت علووا املسووال
املتالت ابملساواة حتني اجلنسني ،والبيئت ،والامالت ،والشفافيت ،والتاليم ،واحلوكمت
 -2ومىت تووافر الجتورو املناموبت ،تتويا التجوارة م انيوت الوحيوول ىل املنتجوا وا ودما
واألموواا األجنبيووت وا مي وون موون تقيووم وفووورا احلجووم و عوواد فوورا الامو وو وون التجووارة موون
اموتددا املووارد اأنتاجيووت اموتدداما أفضو ور وا ت ووون حوافزا للتحووول اهلي لوي الووذي قود ووود
تنميووت اقتاوواديت ويلووت األج و ابلنجتوور ىل م دة القوودرا الت نولوجيووت والت ووور اققتاووادي و ن
تسوودي فوالوود التجووارة أليوراحت تقيووم تنميووت مسووتدامت طوواملت اجتماعيوا واقتاوواد وحتيئيوا يقتضووي
رم و ووم ميام و ووا متس و ووقت ور يي و ووات ع و ووذ السيام و ووا  ،م و ووتزيد التج و ووارة م و وون ح و وودة الت و وووترا
اقجتماعيت ومن أوج عد املساواة ومتفضي ىل التدعور البيئي
 -٣وق حتوود موون ا ووا جورا ا تاعيووت عامليووت عوورب قنووا التاواون التجوواري املتاوودد األ ورا
للتادي للتحد الااحترة للحدود اليت ي رحهوا الباود اقجتمواعي واققتاوادي والبيئوي للتنميوت
وي تسي تنشيط الشراكت الاامليت أمهيت ابلغوت ر تقيوم أعودا التنميوت املسوتدامت وق يوزال النجتوا
التج وواري املتا وودد األ و ورا ركن ووا م وون أرك ووان ع ووذ الشو وراكت ،وينبغ ووي اعتب ووار منفا ووت عام ووت عاملي ووت
وموويتيا املووؤور الوووماري احلووادي عشوور ملنجتمووت التجووارة الاامليووت الووذي مووياقد ر حتوووين يوور ر
كانون األول/ديسمرب  2017فرحيت عامت ر عذا الادد

أول -الجتاهات السائدة يف التجارة الدولية والتنمية
ألف -التجارة يف السلع
 -٤تبا و وتووية التجووارة الدوليووت تبووا ؤا ملحوسووا ر السوونوا األ ووية حتاوود أن أسهوور ووا
طووديدا يلووت اجلووز األكوورب موون الاقوودين املااوويني ور عووا  ،201٦امداد حجووم تووارة البضووالو
الاامليووت حتنسووبت  1,٣ر املالووت ،وعووو أحت و ماوودل منووذ األممووت املاليووت الاامليووت وتتوقووو منجتمووت التجووارة
الااملي ووت ام ووتمرار حت ووط النم ووو ا وودل ي وماوري م ووا حت ووني  1,٨و ٣,1ر املال ووت ر ع ووا  ،2017وع ووو
مووا يا و ماوودل ووو اققتاوواد الاوواملي وتبا و ووو النوواتج الاوواملي فماجووو موون  2,٦ر املالووت ر
عووامي  201٤و 2015ىل  2,2ر املالووت ر عووا  201٦وموون املوورجا أن يووؤ ر ركووود التجووارة
الدوليت وااف النمو اققتاادي ر التقد احملرم حنو تقيم أعدا التنميت املستدامت
 -5واب اخنفاحت حجم الواردا ر اققتاادا الناطئت واققتاادا اليت ور رحلت انتقاليوت
أمو ورا جلي ووا ،وط ووهد النا ووف األول م وون ع ووا  201٦تراجا ووا عام ووا ر حج ووم الو وواردا الااملي ووت م وون
البضالو واملنا م األكثر تضررا من الماجو األ ي ر مادق التجارة عي تلو الويت وور اقتاوادا ا
2
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رحلت انتقاليت حيث ألقت األوااع اجليومياميت حتثقلها علا األدا ر اختالني اققتاادي والتجاري،
فضن عن البلدان الناميت األفريقيت واألمري يت ،حتسب اخنفاحت أماار السلو األماميت الذي وود مون
قدرا اقمتياد ر البلدان املادرة للسلو األماميت (الش )1
الش 1
تطصر تدفقات الصاردات من البضائع من حيث احلجم٢٠17-٢٠٠5 ،
(الفا األول من عا )100=2005
255
230
205
180
155
130
105
80

Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017

اققتاادا املتقدمت النمو

اققتاادا اليت ور رحلت انتقاليت

الاامل

اققتاادا الناميت :ميا

اققتاادا الناميت :أمري ا

اققتاادا الناميت :أفريقيا

املادر :قاعدة حتياان حاا ا األون تاد
منحجتت :امتددمت ملسلت املتومط املتحرك اليت تركز علا أرحتات فاول للتدفيف من أ ر التغيا املومسيت

 -٦وفيما يتالم ابلاادرا  ،ق تزال البلدان الناميت اآلميويت تقم نتالج قويت ل ون املن قوت
عووي األكثوور ت ووامن ر منم و القيمووت الاامليووت وألن أدا عووا ر دووال الاووادرا يواك و حتش و
عووا أدا عووا ر دووال ال وواردا وأت وور اققتاووادا الوويت ووور رحلووت انتقاليووت ،وأفريقيووا وأمري ووا
النتينيووت ابخنف وواحت الا ووادرا م ووؤ را ،وق وود مووجلت أفريقي ووا اخنفاا ووا ر حج ووم الا ووادرا عم ووا
كانت علي ر عا ( 200٨الش )2
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الش 2
تطصر تدفقات الصادرات من البضائع من حيث احلجم٢٠17-٢٠٠5 ،
(الفا األول من عا )100=2005
230
205
180
155
130
105
80

Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Q1 2015
Q2 2015
Q3 2015
Q4 2015
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017

اققتاادا املتقدمت النمو
اققتاادا الناميت :ميا

اققتاادا اليت ور رحلت انتقاليت
اققتاادا الناميت :أمري ا

الاامل
اققتاادا الناميت :أفريقيا

املادر :قاعدة حتياان حاا ا األون تاد
منحجتت :امتددمت ملسلت املتومط املتحرك اليت تركز علا أرحتات فاول للتدفيف من أ ر التغيا املومسيت

 -7ومووجلت التجووارة الاامليووت اخنفااووا ر القيمووت اقمسيووت أمامووا ،ويلاووزأ لو ىل التغويا
اليت حد ت ر أماار السلو األماميت وأماار الار فقد تقلات قيمت تارة البضالو الاامليت
(الاو ووادرا ) حتنسو ووبت  1٣ر املالو ووت ر عو ووا  2015وحتنسو ووبت  ٣ر املالو ووت ر عو ووا  ،201٦وعو ووو
مووا يووؤ ر أت ويا طووديدا ر اققتاووادا الناميووت واققتاووادا الوويت ووور رحلووت انتقاليووت (الشو )٣
املاتمدة علا السلو األماميت وأ ر ل ابلفا ر عدة حتلدان ر أفريقيا ،مثو يواان ومومامبيوم،
حيووث دفووو عبوووس أموواار السوولو األماموويت وماوودق التجووارة تل و البلوودان ىل ل و احلاووول
علا مساعدا من حيندوا النقد الدوي
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الش ٣
تطصر الصادرات من البضائع من حيث القيمة٢٠16-٢٠٠٠ ،
(ابلنسبت املئويت)

اققتاادا املتقدمت النمو

املادر :قاعدة حتياان

اققتاادا اليت ور رحلت انتقاليت

اققتاادا الناميت

حاا ا األون تاد

 -٨وقوود يشووي اوواف ووو التجووارة موون حيووث احلجووم ابملقارنووت مووو ووو النوواتج ىل تغي ويا
وموج تبووا ؤ ملحووومن ر ووو التجووارة ابملقارنووت مووو ووو النوواتج احمللووي
عي ليووت ر التجووارة الاامليووت ل
اأتواي منووذ األمموت املاليووت ،اخنفو موون نسوبت  1/2ر فوومة موا قبو األمموت ،ىل نسووبت  1/1ر
الفوومة  201٦-2012وعنوواك عوام و ر ووا قوود أمووهمت ر عووذا اقخنفوواحت ،مث و تبووا ؤ نشوواس
ملسلت القيمت الاامليت وتفضي حتا اققتاادا املد ن احملليت ،ول ون يلوز املزيود مون الامو
من أج التوحي ىل فهم أفض هلذ الديناميا املتغية للتجارة

ابء -التجارة يف اخلدمات
 -9ام ووت نفت الا ووادرا الااملي ووت م وون ا وودما وع ووا ر ع ووا ( 201٦الشو و  )٤ور
اققتاووادا الناميووت ،تواحيو تقلووا قيمووت حيووادرا ا وودما حتنسووبت  1ر املالووت ر عووا 201٦
حتاو وود عبو وووس ر القيمو ووت نسو ووبت  ٣ر املالو ووت ر عو ووا  2015ور الفو وومة  ،201٦-2005و ووت
حيادرا ا دما ادل أمرع من مادل حيادرا السلو ،وارتفات حاوت ا ودما ر تواي
الاادرا من  2٤ىل  2٨ر املالت ر اققتاادا املتقدمت النمو ومن  1٤ىل  17ر املالت ر
اققتاووادا الناميووت وحي وومد حيووادرا ا وودما أكثوور م وون حيووادرا الس وولو ر وج و تب ووا ؤ
حركت التجارة املسج ر الفمة األ ية
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الش ٤
تطصر الصادرات من السلع واخلدمات٢٠16-٢٠٠5 ،
()100=2005
250

200

150

100
2016

2015

املادر :قاعدة حتياان

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

اققتاادا املتقدمت النمو :ا دما

اققتاادا املتقدمت النمو :السلو

اققتاادا الناميت :ا دما

اققتاادا الناميت :السلو

2006

2005

حاا ا األون تاد

 -10ور الفوومة  ،201٦-2005ارتفاووت حاووت اققتاووادا الناميووت موون الاووادرا الاامليووت
للد وودما م وون  2٣ىل  29ر املال ووت ومي وون أن تجته وور تف وواو ر أوا وواع التج ووارة حس و و
مس ووتوأ ال وود (اجل وودول) فد وودما النقو و والس ووفر تس ووت ر ابلنا ووي األك وورب م وون حي ووادرا
ا وودما ر البلوودان الناميووت واققتاووادا الوويت ووور رحلووت انتقاليووت ،وق موويما ر أفريقيووا ور أق و
البلوودان وووا أمووا اققتاووادا املتقدمووت النمووو ،فمووا فتئووت تتداووا أكثوور فو كثر ر الفئووا ا
القيمت املضافت األعلا ،مث ا دما املاليت وييعا من ا دما التجاريت
فادرات اخلدمات التجارية يف عام ٢٠16
(ابلنسبت املئويت)
فئت ا دما

ا دما املتالت ابلسلو
النق
السفر
البنا
ا دما املاليت
املل يت الف ريت
اقتااق وت نولوجيا املالوما واقتااق
دما األعمال التجاريت األ رأ
ا دما الشدايت والثقافيت والمفيهيت
اجملمصع
املادر :قاعدة حتياان
6

اققتاادا
املتقدمت النمو
٣,٤
15,٨
21,٤
1,٣
1٣,٦
9,0
10,٦
2٣,9
1,0
1٠٠,٠

اققتاادا اليت
ور رحلت انتقاليت
٦,٤
٣5,1
2٣,2
5,٦
2,2
0,٨
9,٤
1٦,٦
0,٨
1٠٠,٠

اققتاادا
الناميت

٣,٤
21,1
٣٣,٨
2,٨
٦,5
1,٤
9,5
20,٦
0,9
1٠٠,٠

حاا ا األون تاد
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 -11وتسوهم ا وودما ر تيووو مراحو الامليووا اأنتاجيووت عوون ريوم قامووت الوورواحتط وتنسوويم
عمليووا اأنتوواي وياوود تقوودت وودما تتسووم ابل فووا ة والقوودرة التنافسوويت أداة أماموويت لتحقيووم
ت ووول عي ل ووي ر اققتا وواد وت تس ووي ا وودما أمهي ووت ر تقي ووم التنمي ووت عل ووا ن وواا اققتا وواد
ك  ،ا ر ل ر ق اعي الزراعت والاناعت التحويليت وتقد ال ثي من ا دما مود ن
وتيسو وور توجي و و الامليو ووا اأنتاجيو ووت والتاو ووديريت حنو ووو تقيو ووم
ومو ووي ت ىل األنش و و ت اققتاو وواديت ،د
منتج ووا ةالي ووت وتتجل ووا القيم ووت املض ووافت للد وودما ر ن و وواتج وحي ووادرا تل ووف الق اع ووا
اققتااديت ،ا يا ال احتو ا دمايت الذي مييز التجارة الدوليت

اثنيا -مسامهة النظام التجاري الدويل يف حتقيق األهداف
ألف -املسائل الرئيسية
 -12تاو دور التجووارة الدوليووت يةووا وموويلت موون ومووال تقيووم أعوودا التنميووت املسووتدامت ،وياوود
حورام تقوود دوود ر جولووت الدوحوت اأ اليووت أمورا اوورور لتنشوويط الشوراكت الاامليووت موون أجو التنميووت
املستدامت وتتمث الغايت  10-17من ت عا  20٣0ر " عاد نجتا تاري متاودد األ ورا
عاملي وقالم علا القواعد ومفتوري ويي وييزي ومناوف ر وار منجتموت التجوارة الاامليوت ،حتوموال
منها ا تتا املفاواا اجلاريت ر ار ت الدوحت اأ اليت اليت وااتها تل املنجتمت" ومويؤ ر
ع ووذا عل ووا التق وود احمل وورم ر ات ووا تقي ووم أع وودا موا وووعيت أ وورأ مرتب ووت ابق تت ووا الن وواجا
جلولت الدوحت
 -1٣ويتو و ر ال وودور املرك ووزي للنجت ووا التج وواري املتا وودد األ و ورا حتا وود كفاي ووت التق وود احمل وورم ر
املفاواووا التجاريووت املتاووددة األ ورا اجلاريووت ر ووار جولووت الدوحووت منووذ عووا  2001وحتت ووا ر
املفاوا ووا املتا ووددة األ و ورا واأقليمي ووت ال ووربأ وتغ و دوي مس ووتو ال وودعم املق وود ىل الت امو و
اققتاووادي والاوملووت علووا املسووتويني السيامووي والشوواس ور عووذا السووياا ،وكنتيجووت لاوامو منهووا
التومووو السوريو ر التجووارة دا و منمو القيمووت الاامليووت الوويت وود ىل عوواد حتيئووا اليووت موون
الرمو اجلمركيوت واحلوواجز يوي اجلمركيوت ،موات حتلودان كثوية ىل حتورا جيو جديود مون اقتفاقوا
التجاريووت اأقليميووت الوويت وود ىل تقيووم ت ام و عميووم حتووني دموعووت موون التووداحتي املتدووذة دا و
احلدود وحتدأ تجتهر ر الاامل النامي اقتفاقا التجاريوت اأقليميوت الواموات الن واا ،مثو من قوت
التجارة احلرة القاريت ر أفريقيا والشراكت اأقليميت اققتااديت الشاملت ر ميا
 -1٤وأ وور اآلرا املااراووت للت ام و التجوواري الوويت سهوور مووؤ را علووا املسووتويني السيامووي
والشواس ر فواا التاواون التجوواري املتاودد األ ورا ويتضوا عووذا ر النقواا حوول قورار اململ ووت
املتح و وودة لربي اني و ووا الاجتم و ووا و يرلن و وودا الش و ووماليت اقنس و ووحات م و وون اقت و وواد األورو ور ا و ووات
املناع للاوملوت واملشواعر القوميوت واقنازاليوت ر اققتاوادا ال وربأ وأحيوبا الت امو التجواري،
ووا ين وووي علي و و م وون م دة ف وورا تنق و و األط ووداا ،و و و انتق وواد ل ون و و يتس ووب ر الت وووترا
اقجتماعي وت واناوودا املسوواواة والتوودعور البيئووي وأدأ اقمووتيا الشووديد ىل تاووحيحا كبووية ر
املسار وانت اما عامت ر المتيبا التجاريت القالمت واملقمحت و ىل عادة التفاوحت حتش ةا
 -15ويبني عذا الغموحت الشديد أمهيوت تازيوز النجتوا التجواري املتاودد األ ورا حتوحيوف حجور
الزاويت حلسن دارة التجارة الاامليت وأكد الدول األعضوا ر األموم املتحودة مون جديود التزامهوا
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حتتازيز قيا نجتا تاري متادد األ را ي ون عاملي الن اا ومبنيا علا القواعد ويتسم ابقنفتواري
والش ووفافيت وقاحتلي ووت التنب ووؤ والش وومول واأنا ووا وع وود التميي ووز ،ووا يتس ووم م ووو الغاي ووت ،10-17
وق ميما ر قراري اجلمايت الاامت  1٨7/70و 21٤/71املتالقني ابلتجارة الدوليت والتنميت
 -1٦وتشو القواعوود والضوواحتط املتاووددة األ ورا أفضو اوومانت اوود النزعووت احلماليووت وأداة
أماموويت موون أج و طووفافيت التجووارة الدوليووت وامووتقرارعا والقوودرة علووا التنبووؤ وا وعووي ترت ووز علووا
نجتا نفا فاال :فآليوت تسوويت املنامعوا ر منجتموت التجوارة الاامليوت عيئوت قضواليت دوليوت فريودة مون
نوعها تتمتو ابمتقنل ايت فيما يتالم إبجرا ا أفرقت التسوويت وتتويا ا وا جورا ا تاوحيحيت
ر حوواق عوود اقمتثووال ويسووتدد عووذا النجتووا علووا ن وواا وامووو ر حو املنامعووا  ،وا فيهووا
املنامعووا التجاريووت حتووني األ ورا ر اقتفاقووا التجاريووت اأقليميووت ،وعووو مووا يوودل علووا امووتمرار
فااليت وطرعيت وابلنجتر ىل حتط وتية عمليت واو القواعود املتاوددة األ ورا  ،ويو البلودان ىل
ح املنامعا التجاريت عن ريم اآلليا القضاليت عواا عن حتذل جهود لواو القواعد
 -17وموون املتوقووو أن ياووبا النجتووا التجوواري املتاوودد األ ورا نجتامووا عامليووا ،ووا يتسووم مووو
الغايوت  ،10-17و لو موون وونل عمليووا اقنضوما وقوود انضووم  ٣٦حتلوودا ىل منجتمووت التجووارة
الااملي ووت من ووذ ع ووا  ،1995ووا فيه ووا تس ووات حتل وودان م وون أقو و البل وودان وووا ،وحت ووذل يا ووبا ع وودد
أعض ووالها  1٦٤عضو ووا وأج وور ع ووذ البل وودان حي وونحا ميام وواتيت عام ووت ل ووي ت فو و تواف ووم
نجتمها التجاريت مو اقلتزاما ر ار منجتمت التجارة الاامليت وتقم ر الوقت نفس التووامن حتوني
طووروس اقنضووما واقحتياجووا اأ اليووت وقوود أحتوود جووزر القموور والسووودان ر اآلونووت األ ووية
راد ما علا كمال عمليا اقنضما قب اناقاد املؤور الوماري احلادي عشر

ابء -التطصرات يف جصلة الدوحة
 -1٨ر أعق ووات امل ووؤور ال وووماري الااط وور ال ووذي عق وود ر ع ووا  ،2015كان ووت الش و وك ت ووو
حول وقيوت جولوت الدوحوت وفحووأ املفاواوا التجاريوت املتاوددة األ ورا املقبلوت ومولدم اأعونن
الوماري ين الاديد من األعضا أكدوا من جديد ت الدوحت اأ اليوت ،ق أن "أعضوا ورين
مل يؤك وودوا د ووددا وق الدوح ووت قعتق ووادعم حتض وورورة اتب وواع ة ووج جدي وودة لبل ووو نت ووالج ددي ووت ر
املفاواووا املتاووددة األ ورا "( )1وعلووا الووريم موون التفسويا املدتلفووت للوقيووت ،وود الامليووت
التحضو وييت للم ووؤور ال وووماري احل ووادي عش وور ىل التوحيو و ىل اتف وواا حتشو و ن دموع ووت م وون النت ووالج،
ا يشم اقتفاا علا القضا الناطئت عن الوق القالمت واملسال اجلديدة التاليت:
عناحيوور الوودعم احمللووي ر دووال الزراعووت ،ابقعتموواد علووا ووارا مسووت ملت،
(أ)
والتوحي و و ىل اتفو وواا حتش و و ن ح و و دالو ووم فيمو ووا يتالو ووم ابقحتفو ووامن دو ووزوان ح وميو ووت ألي و وراحت
األمن الغذالي؛
(ت) عمليت متاددة األ را حتش ن اأعاان املقدموت ىل ماوالد األمسواك مون أجو
تقيم الغايت ٦-1٤؛
(ي)

األنجتمت احملليت ر دال ا دما  ،ا ر ل تيسي التجارة ر ا دما ؛

__________
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(د) املاامل ووت ا احي ووت والتفض وويليت واملس ووال
البلدان وا ،ا ر ل الق ن؛
(عو)

ا األمهي ووت ا احي ووت ابلنس ووبت ىل أق و و

التجارة األ مونيت ،وتيسي اقمتثمار ،واملؤمسا الاغرأ والاغية واملتوم ت

 -19وعنواك مسوال أ ورأ ق توزال مالقوت مون املسوال احملوريوت ر جولوت الدوحوت ،منهوا الزراعووت
وا دما والوحيول ىل األمواا ر ار املفاواوا املتالقوت حتوحيوول املنتجوا يوي الزراعيوت ىل
األم وواا وقواعوود أ وورأ يووي اأعوواان املقدمووت ىل ماووالد األمسوواك وقوود تنفووذ حتا و الق ورارا
الاادرة عن املؤور الوماري الااطر تنفيذا فااق قب اناقاد املؤور الووماري احلوادي عشور ،مون قبيو
احل و الوودالم حتش و ن اقحتفووامن ابملدووزوان احل وميووت والق ورار الووذي ا ووذ املووؤور الوووماري الااطوور
حتش و ن لغووا عوواان الاووادرا الزراعيووت كووان ق ورارا عامووا ،وأم وماليا عووي أول حتلوود يقووو حتتاوودي
جدول التزامات ألغا عاان التادير
 -1الاراعة
 -20ق تزال تداحتي الدعم احملليت تشو طواين رليسويا وحتودون حيونحا  ،موتجت األموواا
الزراعيووت مشوووعت ومووتلفرم ،ر نجتوور ال ث ويين ،ةرا دحفووت ابلنسووبت ىل البلوودان النامي ووت وق ت وزال
اققتاووادا ال ووربأ تقوود اأعوواان الوويت حتلغووت مووا يقووارت  ٨1حتليووون يووورو ر اقتوواد األورو
و 150حتليووون دوقر ر الوووق املتحوودة األمري يووت وتقوود حتا و البلوودان الناميووت عووي األ وورأ
الوودعم ر عووذا ا اوووا وقوود حولووت اققتاووادا ال ووربأ اجلووز األكوورب موون الوودعم احمللووي ىل
موواد الاووندوا األ ضوور ،مثو منتجووا األلبووان والوودواجن واحلبوووت والق وون وفووول الاووو علووا
أما أن اآلةر املشوعت للتجارة الناتوت عون دعوم عوذ املوواد وودودة جودا أو منادموت واموا ،و ن
كان عناك قلم من مغبت أن ي وون حلجوم الودعم أ ور مشوو للتجوارة فماجتوم البلودان الناميوت لوي
لديها التزاما فيما يتالم ابلدعم املشو للتجوارة ،وق وونا مووأ الودعم القليو والودعم املسوموري
حت و وج و املووادة  2-٦موون اقتفوواا حتش و ن الزراعووت املقوود ىل حيووغار امل وزارعني وامل وزارعني الووذين
يفتقرون ىل املوارد ومون حتوني املسوال الرليسويت امل روحوت للنقواا ر املوؤور الووماري احلوادي عشور،
م دة التوودقيم ر مسووتوأ الوودعم املشووو للتجووارة وواووو حوود أقاووا وون ل و وتتسووم الش وواي
املتالقوت ابلودعم احمللوي يمهيوت أماموويت فيموا يتالوم ابلق ون ،ويت لووو املؤيودون األرحتاوت ملبوادرة الق وون
ىل تقيم فيضا موحت ومريات وووددة ر الودعم احمللوي ،حتوموال منهوا لغوا مقيوا الودعم
اأت وواي ا وواا ابلق وون و جو ورا فيض ووا أك وورب ر مس ووتوأ احل وود األدى املس ووموري حتو و وم دة
الشفافيت حتش ن تداحتي الاندوا األ ضر
 -21وماد ارتفاع أماار األيذيوت الوذي حتودأ ر عوا  2002وحتلو روتو ر الفومة ،201٣-2012
موون أمهيووت التووداحتي املتاوولت ابلتجووارة ألي وراحت األموون الغووذالي ويتالووم أحوود عووذ التووداحتي حت وربامج
اقحتفووامن د ووزوان ح وميووت و ن أح وود احللووول املؤقتووت املتفووم علي و ر امل وؤور ال وووماري التام ووو
والذي أعيد أتكيد ر املؤور الوماري الااطر يوفر حل وما البلودان الناميوت الويت تشومي املدوزون
الغووذالي موون املوزارعني احلمايوت موون ال اووون القانونيووت ريثمووا يلتفووم علووا حو دالووم قبو موعوود املووؤور
ال وووماري احل ووادي عش وور وكحو و دال ووم ،م وواا مؤي وودو ع ووذا اأجو ورا ىل عف ووا ال وودعم املق وود ىل
املزارعني عن ريم حترامج اقحتفامن ابملدوزوان احل وميوت ،مثو توداحتي الاوندوا األ ضور ومون
التووداحتي املقمحووت فيمووا يتالووم حتش وواي األم ون الغووذالي ،ليووا الضوومان ا احيووت الوويت وود ىل
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و ووني البل وودان النامي ووت م وون مواجه ووت ال ووز دا املفاجئ ووت ر الو وواردا أو عب وووس األم وواار ،و لو و
د محايت اأنتاي احمللي من املواد الغذاليت األماميت
 -٢اإلعاانت املقدمة إىل مصائد األمساك
 -22حتلووذلت جه ووود م ثف ووت م وون أج و كم ووال املفاوا ووا املتالق ووت حتقواع وود ا ووبط اأع وواان
املقدمت ىل ماالد األمساك ،كوميلت لودعم تقيوم الغايوت  ٦-1٤وتجتور دموعوت اقلتزاموا الويت
أعد من أج املؤور الوماري احلادي عشر اأعاان اليت تسهم ر الايد املفورس أو ر قودرا
الاوويد املفر ووت ،وكووذل ر الاوويد يووي املشووروع ويووي املوونجتم ويووي املبل و عن و وأكوود البلوودان
النامي ووت ال وويت تاتم وود عل ووا األمس وواك لتحقي ووم األم وون الغ ووذالي وم ووب الا ووي وحا ووال الا ووادرا
حاجتهووا ىل مااملووت احيووت وتفضوويليت لتم ينهووا موون امووتددا اأعوواان لووز دة قوودرا الاوويد
ودعم ماالد األمساك احلرفيت وحتنا مفن الايد (الفا الراحتو ،الفرع اب )
 -٣التنمية واخلدمات
 -2٣ق ت وزال املااملووت ا احي ووت والتفض ويليت وث و مس و لت رليسوويت قدمي ووت الاهوود فيم ووا يتالووم ابلبا وود
اأ ووالي للنجتووا التجوواري املتاوودد األ ورا وتت لووو البلوودان الناميووت ر املووؤور الوووماري احلووادي عشوور
تيس وور ميام ووا التا وونيو ،مثو و ط ووروس احملت وووأ احملل ووي ر ووار
ىل ع ووا أولوي ووت ليتح ووا ال وويت د
اقتفاا املتالم حتتداحتي اقمتثمار املتالت ابلتجارة ومو ل  ،فإن التنفيوذ الفاوال للقورارا السواحتقت
املتالقت ابملااملت ا احيت والتفضيليت يجت أحد الشوواي الرليسويت فالوا موبي املثوال ،مل يتحقوم حتاود
التنفيووذ التووا للمووادة  2-٦٦موون اقتفوواا املتالووم قوان و حقوووا املل يووت الف ريووت املتاوولت ابلتجووارة
فيما خيا تقدت حوافز ىل الشركا من أج نق الت نولوجيا ىل أق البلدان وا
 -2٤ولذل  ،من املهم تفاي القرار املتالم ابملااملوت التفضويليت للدودما ومووردي ا ودما
من أق البلدان ووا املاروفوت عموموا ابموم اأعفوا املمنووري ر دوال ا ودما ومون األموور اهلاموت
أيضووا حتنووا القوودرا املتاوولت اب وودما ر أق و البلوودان وووا وتيسووي اقع وما ابملووؤعن وقلوود
حووىت اآلن  2٤ووارا ابملااملووت التفضوويليت وج و اأعفووا ومووو ل و  ،فووإن أق و البلوودان وووا
مل تستغ حتاد عذ التداحتي علا حنو فاال( )2وتتجاوم حتا التداحتي املبل عنها الاوروحت املقدموت
ر ار جولت الدوحت وما يقاحتلها من أفضليا وج اتفاقا التجوارة اأقليميوت ،وق مويما ر
دما األعمال التجاريت و دما النق  ،اليت تتمتو فيها أق البلدان وا زا نسبيت
 -25وتسوواا البلوودان حتشو متزايوود ىل اقمووتفادة موون اقتاوواد ا وودما والتجووارة فيهووا حلفووز
التحووول اهلي لووي م وون أج و تقي ووم التنميووت املسووتدامت( )٣وعل ووا وج و ا ا وووا ،يت ل و تقي ووم
الاديوود موون أعوودا التنميووت املسووتدامت حووت الفرحيووت للجميووو للحاووول علووا ا وودما الضووروريت

__________
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و وودما اهلياكو األماموويت املتالقووت ابلاووحت ،والتالوويم ،وامليووا  ،والبيئووت ،واملاليووت ،وال اقووت ،والنقو
()٤
واقتااق وت نولوجيا املالوما واقتااق
 -2٦وميسوواا املووؤور الوووماري احلووادي عشوور ىل التوحي و ىل نتووالج حتش و ن الض وواحتط املتاووددة
األ ورا املتالق ووت ابللو ووالا التنجتيمي ووت احمللي ووت وتناول ووت املفاوا ووا األ و وية جوانو و و ووددة م وون
الل و ووالا التنجتيمي ووت احملليو ووت ،و ووا ر ل و و واو ووو الت ووداحتي وعناحيو وور الشو ووفافيت و دار و ووا و ن حتا و و
حووت فوورا أحتوودا تاليقووا قب و حتوود نفووا الل ووالا
الض وواحتط املقمحووت ،مث و تل و الوويت تت ل و
التنجتيميووت احملليووت ،تش و ماوودر قلووم أكوورب للبلوودان ا القوودرا احملوودودة وأعوورت ال ثووي موون
البلدان عن القلم فيما يتالم ابألح ا اليت تتضمن ا تبارا الضرورة ،ألةا قد تقووحت احلوم ر
التنجتيم ور امتحدا لوالا تنجتيميت جديدة
 -27ويتن وواول اتف وواا تيس ووي التج ووارة ر ا وودما املقو ومري دموع ووت وام ووات م وون املس ووال ا
الالت ابللوالا التنجتيميت احملليت ومي ن اعتبار طامن من حيث ن اا تغ يت ألن يتجاوم مسوال
الل ووالا التنجتيميووت احملليووت ويشووم قضووا الوحيووول ىل األم وواا ،مث و حركووت األطووداا ال بيايووني
وتوودفم املالومووا عوورب احل ودود يووي أن تنفيووذ الاديوود موون الاناحيوور قوود يش و ت ود ر البلوودان
الناميت ،ا ر ل تنفيذ األح ا املتالقت ابلشفافيت اليت تتجاوم التزاما وددة
 -٤التجارة اإللكرتونية
 -2٨ق ت وزال املناقشووا جاريووت فيمووا يتالووم حتتشووجيو تيسووي التجووارة ر حت ورانمج الام و املتالووم
ابلتجو وارة األ موني ووت ا وواا نجتم ووت التج ووارة الااملي ووت ،ال ووذي اعتم وود ر عو وا  199٨ويس وواا
املؤيدون ىل مااجلوت قضوا السياموت الااموت لنقتاواد الرقموي ،مثو التوداحتي احلدوديوت ،والشوفافيت،
واهلياك األماميت ،واللوالا التنجتيميوت ،والتوقياوا األ مونيوت وألعورت عون القلوم ،وق مويما ر
البلدان الناميت اليت تري ر تقيم التانيو الرقمي ،فيما خيا اقحتفامن حبيوز كوا للتحورك ر
دووال السيامووت الاامووت لتازيووز الاووناعا الرقميووت الو نيووت ونجت ورا ىل وجووود أح ووا ملزمووت حتش و ن
التجارة األ مونيت ر اقتفاقا التجاريت اأقليميت األ ية ،تسولط الشوواي املاورت عنهوا الضوو
علا ارورة الت ين ر درامت ةر الضواحتط علا القيود اليت ت دد من التدفم احلر للبيواان وطوروس
التو ني ونق الت نولوجيا ،مث ال شف عن الشفرة املادريت
 -29وترمووي املبووادرة الاامليووت الوويت يقودعووا األون توواد حتان ووان التجووارة األ مونيووت للجميووو الوويت
أ لقت ر الودورة الراحتاوت عشورة ملوؤور األموم املتحودة للتجوارة والتنميوت ىل مسواعدة البلودان الناميوت
علووا املشوواركت ر التج وارة األ مونيووت واقمووتفادة منهووا( )5و وود تقييمووا اقمووتاداد للتجووارة
األ مونيووت لاوواا أق و البلوودان وووا ،الوويت عريهووا األون توواد ،ىل تازيووز قوودرة البلوودان علووا تقيوويم
م ووا ن القوووة والضوواف وتديوود الثغ ورا القالمووت والفوورا املتاحووت ر اختوواق السياموواتيت السووبات
احملددة ر ار التجارة األ مونيت للجميو
__________

()٤

األون تو وواد ،2012 ،ا و وودما والتنميو ووت والتجو ووارة :الباو وود التنجتيمو ووي واملؤمسو ووي و وودما اهلياك و و األمامو وويت

(منشوورا األموم املتحودة ،نيويوورك وجنيوف)

UNCTAD, 2015, Access to financial services as a driver

for the post-2015 development agenda, Policy Brief No. 35

()5
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 -5مسائل أخرى
 -٣0تو ووري حاليو ووا مناقشو ووت مس و و لت تيسو ووي اقمو ووتثمار ،مو ووو المكيو ووز علو ووا م دة اقتسو وواا ر
السيامووا التجاريووت واقمووتثماريت ،ىل جان و مسووال أ وورأ ،مث و الشووفافيت والل ووالا التنجتيميووت
احملليت واملااملت ا احيت والتفضيليت واملسواعدة التقنيوت وأموا املسوال املتاولت ابلوحيوول ىل األموواا
واملااملووت الو نيووت لنمووتثمارا وحتنووزع املل يووت وتسووويت املنامعووا حتووني املسووتثمر والدولووت فهووي حاليووا
يووي مشوومولت ابملناقشووا أو ةووا مووتاا ر وقووت قحووم واق ومري حتا و أعضووا منجتمووت التجووارة
الاامليو ووت الو وود ول ر مفاواو ووا تتنو وواول او وومن تلو ووت مسو ووال اط و وما ا تفاو وويليت فيمو ووا يتالو ووم
ابلشووفافيت والم وويا ،حتينمووا أكوود وورون اوورورة واووو ا وواحتط ر عووذا اختووال ومي وون أن يووؤ ر
تيسي اقمتثمار ر اقتفاا الاا حتشو ن التجوارة ر ا ودما ور عناحيور اقتفواا املقومري لتيسوي
التجارة ر ا دما
 -٣1وك ووان تيس ووي مش وواركت املؤمس ووا الا ووغرأ والا ووغية واملتومو و ت ر التج ووارة الدولي ووت ر
حيوودارة املناقشووا الوويت جوور مووؤ را وعلووا الووريم موون أن عووذ املؤمسووا تتسووم ابألمهيووت موون
حي ووث الا وودد ( 95ر املال ووت) والن وواتج ( 50ر املال ووت) والوس ووالف ( ٦0ر املال ووت) ،فه ووي تواج و و
توود حتسووب توودين مسووتو اأنتاجيووت والقوودرة التنافسوويت وحيووغر احلجووم واقو لومري دراي مراعوواة
املسووال املتالقووت ووذ املؤمسووا ر حيوول جوودول أعمووال منجتمووت التجووارة الاامليووت ،ووا ر ل و
تسني مب احلاول علا املالوما  ،وتيسي اللوالا التنجتيميت احملليت وتبسويط مااملوت الشوحنا
ا القيموت املندفضووت فضوون عوون املااملووت التفضوويليت ،مثو اقتفوواا املتالووم حتتنفيووذ املووادة السادمووت
موون اقتفوواا الاووا حتش و ن التاريفووا اجلمركيووت والتجووارة لاووا  199٤ا احيووت افحووت اأي وراا،
ابأاو ووافت ىل تازيو ووز التاو وواون الو وودوي لنق و و الت نولوجيو ووا واملهو ووارا  ،و ف و و احل و وواجز التجاريو ووت
والتموي التجاري (اأ ار )1
اأ ار 1
السياسات التجارية واملااوضات التجارية وتنمية قطاع اخلدمات والتجارة في ا
يوووفر األون توواد أدوا فيمووا يتالووم ي وور السيامووا التجاريووت واملفاواووا التجاريووت ،ووا ر
ل اقنضما ىل منجتمت التجارة الاامليوت فالوا موبي املثوال ،قود األون تواد املسواعدة ىل البلودان
األفريقيت ر موياا املوؤور الووماري احلوادي عشور ومن قوت التجوارة احلورة القاريوت ويودعم األون تواد مون
وونل عملي ووا ام ووتاراحت ميام ووا ا وودما  ،حي وواناي السيام ووا ر تقي وويم اأم وواان ال وويت
تن وي عليها القدرا املتاحت ر دال ا دما و تلف يارا السيامت الااموت واأل ور التنجتيميوت
واملؤمسوويت ومي وون أن توووفر نتووالج اقمووتاراحت مود ن يلسووتاان ووا ر واووو السيامووا الو نيووت
ور املفاوا ووا التجاري ووت الدولي ووت وتش ووم أعم ووال األون ت وواد جو ورا درام ووا تليلي ووت ع وون تي ووو
وييسور األون تواد
اجلوان املتالقت اب دما  ،ا ر لو تنميوت ق واع ا ودما والتحوول اهلي لوي د
أيضا املنتدأ الااملي للددما واجتماع ا ربا املتادد السنوا حتش ن التجارة وا ودما والتنميوت
وانقش ووت ال وودورة ا امس ووت لنجتم وواع ر ووم/يوليو و  ،2017دور ا وودما ر التح ووول اهلي ل ووي،
وط وودد عل ووا أمهي ووت اتب وواع امو وماتيجيا ووو متوامن ووت لنم ووتفادة م وون ال وودور احلف ووام ال ووذي تؤديو و
ا دما ر م دة اأنتاجيت ر تيو الق اعا من أج تنميت اققتااد حترمت
املادر:
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 -٣2ومن املهم أن خيري املؤور الوماري احلادي عشر حتنتيجوت عاحتيوت توربم أمهيوت منجتموت التجوارة
الاامليت وفااليتها ،وتساعم ر تنشيط الشراكت الاامليوت مون أجو التنميوت املسوتدامت ومثوت حاجوت ىل
تنفيووذ الوووق القالمووت تنفيووذا مووا لتاووحيا اق ووتنق ر النجتووا التجوواري املتاوودد األ ورا
واحلفامن علا الباد اأ الي فيو علوا حنوو وقوم نتوالج ووددة مون أجو موا موت الضوواحتط التجاريوت
مو األعدا

اثلثا -التداوري غري التعرياية ومعايري الستدامة الطصعية
 -٣٣ابلنجتوور ىل اقخنفااووا ال بووية ر التاريفووا والضورال املتالقووت ابلتجووارة ،فووإن التووداحتي
يووي التاريفيووت الوويت تشووم الفووت وامووات موون السيامووا  ،ووا ر ل و الل ووالا التنجتيميووت املتالقووت
ابلتداحتي الاحيت وتداحتي الاحت النباتيت واحلواجز التقنيت أموا التجوارة فضون عون القيوود املفرواوت
علا ال ميت واللوالا التنجتيميت ا احيت ابألماار ،وومال الدفو وأنجتمت أماار الار موا مالوت
تش مادر قلم رليسيا والتداحتي الاحيت وتداحتي الاحت النباتيت واحلواجز التقنيت أما التجارة
تث ووي قلق ووا ابلغ ووا ألة ووا تس وواعد ر النه وووحت يع وودا ي ووي تاري ووت ،مثو و رف ووا البش وور واحلي و وواان
والنبا  ،ول نهوا قود توؤ ر مون دون قاود علوا م انيوت الوحيوول ىل األموواا فيموا يتالوم حتسوار
املنتجا املادة للتجارة وأنواعها
 -٣٤وتجتهوور البحووو الوويت أجراعووا األون توواد أن اآلةر الاامليووت املمتبووت علووا أق و البلوودان وووا
نتيجووت التاريفووا اجلمركيووت تقوودر حتنحووو  5ر املالووت موون الاووادرا  ،وأن حيووادرا عووذ البلوودان
مومتفو حتنسووبت  10ر املالووت ا أميلووت اآلةر املشوووعت للتجووارة الناتووت عوون التووداحتي يووي التاريفيووت
ويب ووني تق وودير الفج وووة الس وواريت أن اآلةر املمتب ووت ابلنس ووبت ىل املا وودرين ر ح ووال اقمتااا ووت ع وون
التووداحتي يووي التاريفيووت حتتاريفووا م افئووت وس ووحتت علووا أمووا القيم ووت تقوودر حتنح ووو  20ر املال ووت
()٦
فيما خيا املنتجا الغذاليت الزراعيت و 10ر املالت فيما خيا املنتجا األ رأ
 -٣5وأت وي التووداحتي يوي التاريفيووت علوا الوحيووول ىل األموواا أطوود حت ثوي موون أت وي التاريفووا
اجلمركيت ،وق مويما ر دوال الزراعوت وتجتهور األدلوت أن البلودان املرتفاوت الود والبلودان املتومو ت
الد  ،وكذل الشركا ال بية عي أقدر علا اقمتثال للتداحتي يي التاريفيوت اجلديودة واحلفوامن
علووا مسووتو التاوودير وتشووي حبووو أجراعووا األون توواد حتشو ن تووداحتي الاووحت والاووحت النباتيووت
املن بقووت علووا ال وواردا ر حتلوود متقوود كبووي ،ىل أن ك و ت ودحتي جديوود موون التووداحتي يووي التاريفيووت
يؤدي ىل ف الواردا حتنسبت  ٣ر املالوت ر املتوموط ،و ىل أن عوذا األ ور يتضواعف تقريبوا ر
أق البلدان وا( )7ويشي تلي ألجري علا مستوأ الشوركا ر حتلود انيف ر أمري وا النتينيوت ىل
أن احلو وواجز التقني ووت أم ووا التج ووارة فو و الا ووادرا يكث وور م وون  ٣0ر املال ووت ،وأن ع ووذا األ وور

__________

()٦
()7

GE.17-16345

UNCTAD, 2015, Deep Regional Integration and Non-Tariff Measures: A Methodology for Data
]Analysis (United Nations publication, New York and Geneva); UNCTAD, 2016, [Group of 20
Policies and Export Performance of Least Developed Countries (United Nations publication, New
)York and Geneva
UNCTAD, 2014, Study of Average Effects of Non-Tariff Measures on Trade Imports (United
)Nations publication, New York and Geneva
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يتناقا مو حجم الشوركت ،حتدرجوت أن عوذ التوداحتي تزيود مون قيموت الاوادرا ومون فورا مواحيولت
()٨
نشاس التادير ابلنسبت ىل الو  10ر املالت من الشروت األكرب من الشركا
 -٣٦وتووؤدي التفوواو حتووني البلوودان أيض وا ىل م دة الت وواليف الوويت يتحملهووا التجووار ،ابلنجتوور
ىل أن ا تن التداحتي يي التاريفيت الو نيت عا من الاا حتشو متزايود علوا الشوركا أن
تنوووع حتووني األم وواا ووتث و ر الوقووت ات و للشووروس املامووول ووا ر ك و موووا و و دوور األون توواد
منهجيت قمتاراحت املسافت التنجتيميوت الويت تفاو حتوني البلودان مون أجو تقيويم حجوم اق تنفوا
التنجتيميووت ،وعووو ي بووم عووذ املنهجيووت علووا وج و ا اوووا ر حالووت البلوودان الوويت تشووهد عمليووت
ت امو قليمووي أو ت ووون رفووا ر اتفاقووا التجووارة احلوورة( )9وميثو عامو الت لفووت املرتب ووت إبنشووا
اهلياكو و األمام وويت أح وود الش و وواي الرليس وويت ونجت و ورا ىل أن البل وودان املندفض ووت ال وود ق تق وود
ق القلي و موون وودما التاوودير الرليسوويت ألمووبات منهووا حيوواواب التموي و وعوود وجووود املرافووم
النممووت لتقيوويم م احتقووت املنتجووا  ،فموون املتوقووو أن تووؤ ر التووداحتي يووي التاريفيووت أت ويا يووي متنامو
علووا أق و البلوودان وووا والبلوودان الناميووت األاوواف موون الناحيووت اققتاوواديت وقوود تتفوواقم حيوواواب
اقمتثووال للتووداحتي يووي التاريفيووت فيمووا خيووا املؤمسووا الاووغرأ والاووغية واملتومو ت ،وابلتوواي قوود
تت ل تنفيذ مياما تدعم عذ املؤمسا
 -٣7وابأاووافت ىل التووداحتي األزاميووت ،قوود ووودد الق وواع ا وواا ماووايي وعيووت ،ووا ر ل و
ما ووايي تتال ووم ابقم ووتدامت م وون أج و النه وووحت ابألع وودا البيئي ووت أو تس ووني س وورو الام و  ،م ووو
اقرتق ووا حتقيمو ووت الانمو ووا التجاريو ووت للمنتجو ووني أو املو ووومعني واملاو ووايي ا احيو ووت ال وعيو ووت املتالقو ووت
ابقمووتدامت ووذة ر التزايوود نجتوورا ألن الشووركا  ،تسوواا ر ووار عمليووا اأنتوواي والنوواتج ،ىل
تسووني الجتوورو اقجتماعيووت للامووال واقرتقووا ابأدارة البيئيووت ووث و عووذ املاووايي ،ووا ر ل و
الانما البيئيت ،أداة قالموت علوا السووا تجتوا إبقبوال واموو لودأ األعموال التجاريوت وأحيوحات
املالحت وتشي تقديرا حودأ الدراموا ىل أن القيموت التجاريوت للسولو املاتمودة علوا أموا
()10
اقمتدامت حتلغت حنو  ٣٦حتليون دوقر ر عا 2012
 -٣٨حتيوود أن انتشووار الشووهادا املتاووددة واملتدا لووت ،ر س و وجووود أكثوور موون  500ووت،
ييسو وور توجي و و رمو ووال وااو ووحت ىل املسو ووتهل ني ،ويزيو وود ع و و التنفيو ووذ علو ووا حيو ووغار املنتجو ووني
ق د
والش ووركا وابأا ووافت ىل لو و  ،ق توج وود قواع وود دولي ووت ت فو و دارة أفضو و للما ووايي ال وعي ووت
املتالقت ابقمتدامت وملا كانت الشركا ا احيت عوي الويت تووفر طوهادا امل احتقوت ،فمون الاوا
تناوهلووا ر احملافو الاامووت الرمسيووت وقوود تووؤ ر أيضووا ت لفووت تنفيووذ عووذ املاووايي حتوحيووفها ماووايي لزاميووت
عل ووا الوحي ووول ىل األمو وواا فال ووا م ووبي املث ووال ،تجته وور حب ووو أجراع ووا األون ت وواد أن ت وواليف
امل احتقت اليت يتحملها مادرو األحذيت ر اهلند فيما خيا ط التوميم اأي ولووجي وثو ٣٣
ر املالت من مار التادير وعذ الت اليف مي ن أن تتفاقم حتسب الااواب املرتب وت ابحلاوول
علووا الت نولوجيووا و نشووا مرافووم اق تبووار والتحقووم موون امل احتقووت ويتاوواون األون توواد مووو وكوواق
__________

()٨
()9

()10
14

UNCTAD, 2017, On the heterogeneous effects of non-tariff measures: Panel evidence from
Peruvian firms, Research Paper No. 4
UNCTAD, 2015, Non-Tariff Measures and Regional Integration in the Southern African
Development Community (United Nations publication, New York and Geneva); UNCTAD, 2017,
Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration and Looking Beyond (United
)Nations publication, New York and Geneva
International Institute for Sustainable Development, 2014, The State of Sustainability Initiatives
)Review 2014 (Winnipeg, Canada
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أ وورأ موون وونل منتوودأ األمووم املتحوودة املا و
املاايي ال وعيت املتالقت ابقمتدامت

اووايي اقمووتدامت لوودعم البلوودان الناميووت ر تلبيووت

 -٣9والتداحتي يي التاريفيت مشمولت ابملفاواا املتالقت ابلوحيوول ىل األموواا يوي الزراعيوت
وق حتد أن تتوافر مالوما عن التوداحتي احملليوت وتلو الويت ينفوذعا الشوركا لتقيويم مسوتوأ الوحيوول
ىل األمواا وامان جرا مفاواا فاالوت ومي ون للمناقشوا الويت موتجرأ ر املوؤور الووماري
احلووادي عشوور أن تتنوواول مبووادرا الشووفافيت ،وق موويما فيمووا يتالووم سوواعدة املؤمسووا الاووغية
واملتوم و و ت احلجو ووم علو ووا التنو وواف الفاو ووال ر السو وووا الاامليو ووت ومي و وون أن تو وووفر قاعو وودة حتيو وواان
األون تاد حتش ن التداحتي يي التاريفيت أداة مفيدة ر عذا الادد (اأ ار )2
اأ ار 2
قاعدة وياانت األونكتاد وشأن التداوري غري التعرياية
توفر قاعودة البيواان عوذ  ،الويت واوات ابلتاواون موو عودد مون الشوركا  ،دموعوت حتيواان
وتمووو
عامليووت يسووتددمها أكثوور موون  ٦0حتلوودا وث و أكثوور موون  ٨0ر املالووت موون التج وارة الاامليووت ل
تلف اللوالا التنجتيميت املتالقت ابلتجارة وتانف حتاورة منهجيت ومتسقت وتنشر وتو قاعودة
البيو وواان دو وواان وتتو وويا قاع وودة البيو وواان ج و ورا تقييم ووا أفض و و للتو ووداحتي ي و وي التاريفيو ووت وتو وووفر
م وود ن أمام وويت أليو وراحت المط وويد ،و ف و و الت وواليف ور كث ووي م وون األحي ووان ق و ود يتس و و
للشركا التجاريت الوقو علا الااواب والت واليف التجاريوت يوي الضوروريت الناحتاوت مون اللووالا
التنجتيمي ووت احمللي ووت ،فت ووتم ن م ووثن م وون تنو و اقمدواجي ووت ر جو ورا ا الما وويا أو ر عملي ووا
التفتي ومي ن أن يستفيد أعضا منجتمت التجارة الاامليت من البياان اليت يلسهم ا ر القاعدة
ل فالت الشفافيت وتوفي أدوا أفض من أج لوالا تنجتيميت فاالت ر عذا اختال
املادر :األون ت و وواد ،2015 ،التا و وونيف ال و وودوي للت و ووداحتي ي و ووي التاريفي و ووت (منش و ووورا األم و ووم املتح و وودة ،نيوي و ووورك
وجنيووف) انجتوور http://i-tip.unctad.org and http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis/
NonTariff-Measures/NTMs-partners-and-donors.aspx

راوعا -التجارة والبيئة والتنمية املستدامة
ألف -أمهية جدول األعمال البيئي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -٤0تسلِّدم الدول األعضا ر ت التنميت املستدامت لاا  20٣0قملت أمور ،منهوا أن التنميوت
اقجتماعيووت واققتاوواديت تتوقووف علووا اأدارة املسووتدامت ملووارد كوكبنووا ال بيايووت ،ولووذل تؤكوود تاووميم
اختتمووو الوودوي علووا حفو احملي ووا والبحووار ومووارد امليووا الاذحتووت ،وكووذا الغووااب واجلبووال واألرااووي
اجلاف ووت ،وام ووتغنهلا حتشو و مس ووتدا  ،وعل ووا محاي ووت التن وووع البيول وووجي وال وونجتم اأي ولوجي ووت واحلي وواة
الربيووت( )11وي فو اقمووتددا املسووتدا للمووارد ال بيايووت تووافر الاناحيوور املاديووت الضووروريت لوودفو عجلووت
اققتااد علوا املودأ ال ويو ؛ ويودعم اموتقرار املنواا الزراعوت والغوااب وماوالد األمسواك ويسواعم ر
توافر امليا ؛ ويسهم احلفامن علوا الونجتم اأي ولوجيوت ر التنووع البيولووجي واألمون الغوذالي ر املنوا م
الريفيووت وأكوود مووؤور األمووم املتحوودة للتنميووت املسووتدامت احلاجووت ىل اقتاوواد أ ضوور ر مووياا التنميووت
املس ووتدامت والقض ووا عل ووا الفق وور ،وتن وواول موا وووع ض ورنت اققتا ووادا الريفي ووت واحلض وريت والو ني ووت

__________

()11
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واأقليميووت والاامليووت( )12وموون وونل رحتووط اققتاووادا ا ض ورا علووا تلووف املسووتو  ،مي وون أن
ت ون التجارة عامن حافزا لتحقيم أعدا التنميت املستدامت ،ان نقا من املسوتو احملليوت ووحيووق
ىل املسووتوأ الاوواملي وتووؤدي التجووارة دورا رليسوويا ر نشوور السوولو وا وودما والت نولوجيووا و رالووم
اأنتاي ا ضرا من نل وريور األفضوليا اقجتماعيوت والبيئيوت املتزايودة للشوركا واملسوتهل ني ىل
األم و و وواا الااملي و ووت ومي و وون نش و وور املمارم و ووا الفض و وولا ر د و ووال احلف و ووامن عل و ووا امل و و ووارد واعتم و وواد
الت نولوجيا النجتيفت واأل ذ يمالي اأنتاي األ ضر والاادل اجتماعيا نشورا مورياا علوا امتوداد
منم القيمت الاامليت اليت ترحتط حتني املنتجني واملسوتهل ني ر تيوو أحنوا الاوامل ،موو م دة القودرا
الو نيت النممت لتحقيم أعدا التنميت املستدامت (اأ ار )٣
اأ ار ٣
البيئة وتغري املناخ
يؤكوود عوودد موون حت ورامج األون توواد ،الوويت تسووتفيد موون الوودور احملوووري للتجووارة ر دفووو ونشوور
اقتاوواد أكثوور مراعوواة للبيئووت ،الفوورا الوويت تتيحهووا الاووادرا ا ض ورا ر األم وواا الاامليووت ،وعووو
م ووا يسوواعد عل ووا تقي ووم األعوودا  2و 9-5و 15-11و 17وتسوواا اقمتاراا ووا الو ني ووت
للا ووادرا ا ضو ورا ومش وواريو مب ووادرة التج ووارة البيولوجي ووت ىل ك ووا ال وووعي ووذ الف وورا عل ووا
الاايدين احمللي والوو  ،موو مسواعدة اجلهوا حيواحبت املاولحت ر حتنوا القودرا الو نيوت علوا
املشوواركت حتشو مفيوود ر ضورنت األموواا اأقليميووت والاامليووت وتجتهوور مشوواريو اققتاوواد الوودالري
ال را اليت مي ن ا للبلدان املشاركت تسني كفا ة املوارد ،ر حني تساا األنش ت املتاولت حتتغوي
املنوواا ىل تقيووم توافووم ر اآلرا فيمووا حتووني حيوواناي السيامووا حتش و ن كيفي وت تاووميم السيامووا
الو نيووت الوويت تاووزم اآلفوواا التجاريووت عواووا عوون أن تقواووها أو تشوووعها وأ وويا ،يبحووث حت ورانمج
اقتاوواد احملي ووا ر كيفيووت لغووا اأعوواان الضووارة املقدمووت ىل ق اعووا ماووالد األمسوواك الو نيوت
واحلد من أنش ت حييد األمساك يي املشروعت ويي املنجتمت ويي املبل عنها
املادر :أمانت األون تاد

ابء -املسائل الرئيسية
 -٤1ينبغووي تنجتوويم اأعوواان املقدمووت ىل ماووالد األمسوواك الوويت تسووهم ر ارمووا الاوويد يووي
املستدا  ،وقد حتدأ املفاواا من أج تواويا الضوواحتط املفرواوت علوا اأعواان املقدموت ىل
ما ووالد األمس وواك وتس ووينها ر ووار منجتم ووت التج ووارة الااملي ووت وتتمثو و الغايو وت  ٦-1٤مو ون ووت
عا  20٣0ر "حجتر حتا أط ال اأعاان املقدمت ملاالد األمساك اليت تسوهم ر اأفوراس ر
قوودرا الاوويد ور حيوويد األمسوواك ،و لغووا اأعوواان الوويت تسوواعم ر حيوويد األمس واك يووي املشووروع
ويووي املبل و عن و ويووي املوونجتم ،واأحجووا عوون امووتحدا عوواان جديوودة موون عووذا القبي و  ،مووو
التسليم ين املااملت ا احيت والتفضيليت املنلمت والفاالت للبلدان الناميت وأق البلدان وا ينبغوي أن
ت ووون جووز ا ق يتج وزأ موون مفاواووا منجتمووت التجووارة الاامليووت حتش و ن اأعوواان ملاووالد األمسوواك،
حبلول عا "2020
__________
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 -٤2وق يزال وجود أنواع ماينت من اأعاان يؤ ر ر امتدامت األرحيودة السوم يت مون ونل
حتنووا ودعووم قوودرا الاوويد املفر ووت املسوودرة قمووتدراي م ووارد طووحيحت أحيوون وتشووم عوواان
حيناعت حييد األمساك اأعاان املباطرة ،والقروحت املندفضت الفالدة ،والضماان  ،والتدفيضا
الض وريبيت ،ودع ووم األم وواار وتق وودت الس وولو وا وودما حتا ووورة مباط وورة ولو وونا اأع وواان أليو وراحت
تلفووت ،مث و حتنووا السووفن أو مرافووم امل ووانت ،وتسووني ماوودا الاوويد ،ومشووم الوقووود وال اووم
واجلليد ،ودعم الد  ،ونق احلقووا مون أجو الوحيوول ىل ماوالد األمسواك األجنبيوت ،وأنشو ت
البحووث والت وووير ،وتووداحتي احلف و وق ياق و اقتاوواد أو حتيئيووا أو اجتماعيووا تقوودت عوواان موون
أج امتدراي موارد مارات أحين للضغط أو للنضوت ا يتجاوم املستو املسوتدامت ومي ون
أن ت ووؤ ر اأعو وواان ر األم وون الغو ووذالي والوسو ووالف ومو ووب الا ووي و فو وواا اختتماو ووا السو وواحليت
الضو ووايفت؛ وأن تفي و وود األم و ووا ي الا و ووناعيت أو األنش و و ت يو ووي املش و ووروعت عل و ووا حسو ووات دافا و ووي
الضو ورال ؛ وأن توم ووو ن وواا ع وود املس وواواة وتزي وود م وون املنافس ووت ي ووي املش ووروعت ور كث ووي م وون
احلاق  ،ينجتر ىل اأعاان احلاليت علا أةا تسهم ر امتنفاد ماالد األمساك الساحليت وكثويا
مووا توودفو عووذ اأعوواان أمووا ي الاوويد ومؤمسووات ىل البحووث عوون أرحيوودة مس يووت موجووودة ر
أماكن أحتاد ر امليا الدوليوت ،األمور الوذي يسواعم ر داموت املشو لت وتوؤ ر عواان الوقوود أيضوا
ر احلاق اليت ق ت ون فيها أنش ت حييد األمساك مرحبت ق عن ريم الوقود املدعو
 -٤٣والبي وواان املتالق ووت ابأع وواان املقدم ووت ر د ووال حي وويد األمس وواك مث ووية للج وودل ومض ووللت
ويات وورب ال ووبا أن ت وواي ال وودعم الا ووا ال ووذي يبل و حن ووو  20حتلي ووون دوقر يش و ع وواان تض وور
اووالد األمسوواك أو تسوواعم ر م رة قوودرا ا( )1٣وتشووي تقووديرا حوودأ الدرامووا ىل أن دعووم
ق اع ماوالد األمسواك ر  ٣1حتلودا عضووا ر منجتموت التاواون والتنميوت ر امليودان اققتاوادي يبلو
م ووا دموع و و  7حتني ووني دوقر ر الس وونت( )1٤وتش ووي درام ووت أ وورأ ىل أن حتل ووداان وواري اقت و واد
األورو  ،مث اقتاد الرومي وتهوريت كور والاني والوق املتحودة واليواابن ،منحوت لق واع
()15
حييد األمساك عاان تقدر حتو  9,7حتنيني دوقر منو ر الفمة 2015-201٣
 -٤٤ومنوذ عووا  ،201٦و وود التوحيو ىل نتووالج ر املووؤور الوووماري احلووادي عشوور ،سهوور
عناحيوور تقووارت حتووني تلووف املقمحووا  ،ووا ر ل و مووا يتالووم إبق ورار عووا  2020موعوودا ةاليووا
لتحقيووم الغايووت ٦-1٤؛ واحلاجووت ىل حجتوور اأعوواان الوويت تسووهم ر الاوويد يووي املشووروع ويووي
املبل عن ويي املنجتم؛ وأمهيت واو ار قانوين دوي ملاالد األمساك توت رعايوت األموم املتحودة؛
و دراي مااملت احيت وتفضيليت للبلدان الناميت وحتا الايادين ،كالذين ميارمون حيويد ال فوا
والاوويادين احلوورفيني وحيووغار الاوويادين؛ واحلاجووت ىل م دة الشووفافيت وق ت وزال عنوواك ف ووارا كبووية
فيمووا يتالووم حتن وواا أح ووا احلجتوور املفووروحت علووا اأف وراس ر حيوويد األمسوواك ور ق ودرا الاوويد؛
والنه ووي املتباووت ،أي تاريووف األنش و ت احملجتووورة وعوود اقكتفووا حتواووو قالمووت ووا؛ و رالووم املااملووت
ا احيت والتفضيليت؛ وال رالم القانونيت وألحرم تقد أيضا ر ار مبادرا قليميوت ودوليوت أ ورأ
ر السنتني املاايتني ،علا النحو التاي:
__________

()1٣
()1٤
()15
GE.17-16345

)European Commission, 2013, Global Fisheries Subsidies (Brussels
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حتيان منجتمت األيذيت والزراعت التاحتات ليتمم املتحدة ،واألون تواد ،وحتورانمج األموم
(أ)
املتحدة للبيئت ،املاتمد ر عا  201٦حتدعم من  90اقتاادا :وعو ودد ار ت ال ريم لتحقيوم
الغايووت  ٦-1٤مووو المكيووز علووا احلاجووت ىل الووتدلا التوودرعي موون اأعوواان الضووارة املقدم وت ىل
ماووالد األمسوواك وتنفيووذ اقتفوواا حتشو ن التووداحتي الوويت تتدووذعا دولووت املينووا ملنووو الاوويد يووي القووانوين
دون حتن ودون تنجتيم وردع والقضا علي تنفيذا فااق؛
(ت) اتفوواا طوراكت احملوويط اهلووادد :وعووو يوودري أح امووا تتالووم إبلغووا اأعوواان الوويت
تسهم ر اأفراس ر الايد يي املشروع ويي املنجتم ويي املبل عن ؛
(ي) املبووادرة الراميووت ىل حجتوور اأعوواان الضووارة :وعووي مبووادرة أ لقهووا  12عضووا ر
منجتمت التجارة الاامليت عن ريم مفاواا متاددة األ را ر ار املنجتمت؛
(د) اأع وونن ال ووذي اعتم وود م ووؤور األم ووم املتح وودة ل وودعم تنفي ووذ اهل وود  1٤م وون
أعوودا التنميووت املسووتدامت املتمثو ر حفو احملي ووا والبحووار واملووارد البحريووت وامووتددامها علووا
حنو مستدا لتحقيم التنميت املستدامت ،ر حزيران/يوني  :2017وعو عونن أكود التاوميم علوا
الام حبز من أج تقيم اهلد 1٤

خامسا -التجارة والشؤون اجلنسانية والتنمية
ألف -أمهية املسائل التجارية واجلنسانية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -٤5ينبغووي درامووت أت ووي تريوور التجووارة علووا املسوواواة حتووني اجلنسووني موون مبوودأ مااجلووت ط وواي
اأناووا وموون منجتووور النمووو ،تشووي األدلووت ىل أن و ووني امل ورأة ل و أت ووي حامووم علووا التنميووت
اقجتماعيت واققتااديت( )1٦وياترب تاميم منجتور املسواواة حتوني اجلنسوني ر السياموت التجاريوت أداة
أماميت تفضي ىل تاجتيم فوالد حيونري التجوارة مون أجو التنميوت اققتاواديت ابلنجتور ىل أن املورأة
توؤدي دورا عامووا اومن املنتجووني والتجوار وأحيووحات املشواريو احلوورة حتيود أن املسووال املتاولت حتنوووع
اجل وون مل تا ووا ر ووار اهل وود  ،17ع ووذا ابأا ووافت ىل أن الغاي ووت  10-17ليس ووت مرتب ووت
ارتبا وا حيووروا حتبلووو األعوودا الشوواملت( )17وتوودد ووت عم و أدي و أاباب الاووادرة عوون املووؤور
الوودوي الثالووث لتموي و التنميووت رواحتووط أواووا حتووني املسوواواة حتووني اجلنسووني وو ووني امل ورأة والتجووارة،
وتؤكوود أن التجووارة مي نهووا حتت ووافر ميامووا داعمووت منامووبت وعياك و أماموويت منلمووت وقوووة عاملووت
متالم ووت ،أن تس وواعد عل ووا تازي ووز تل ووت أم ووور ،منه ووا و ووني امل ورأة واحل وود م وون أوج و ع وود املس وواواة
()1٨
وتساعم ر تقيم أعدا التنميت املستدامت

__________

()1٦
()17
()1٨
18
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ابء -املسائل الرئيسية
 -٤٦تؤ ر التجارة علا رفا املرأة وو ينها ،كما يؤ ر انادا املسواواة حتوني اجلنسوني علوا األدا
التجوواري للبلوودان وقوودر ا التنافسوويت ويجتهوور أت ووي التجووارة علووا امل ورأة موون وونل وون قن ووا
فو وق ،تووؤدي التجووارة عووادة ىل حوودا تغيويا ر عياكو اأنتوواي ،مووو تومووو حتاو الق اعووا
وتقلووا الووبا اآل وور حتسووب املنافسووت الوويت تفراووها املنتجووا املسووتوردة وةنيوا ،توود التجووارة
تغيويا ر أموواار السوولو وا وودما  ،وعووذا حتوودور يووؤ ر علووا مسووتو الوود احلقيقووي وةلثوا،
ي ووؤدي فو و التاريف ووا اجلمركي ووت أو لغارع ووا م وون وونل تري وور التج ووارة ىل تقل وويا اأيو ورادا
احل وميووت ور ووا يووؤ ر ر قوودرة احل ومووا عل وا توووفي ا وودما الاامووت ومي وون درامووت الت و يا
الثن ووت تياهووا موون منجتووور املسوواواة حتووني اجلنسووني فالووا مووبي املثووال ،قوود تواج و امل ورأة حيوواواب
أكثر من الرج ر اقنتقال من الق اعا اآل ذة ر التقلا ىل الق اعا اآل وذة ر التوموو
()19
حتسب نقا مهارا ا وقدر ا احملدودة علا التنق
 -٤7والبلوودان الوويت ق تسووتفيد ق جزليووا موون املاووار واملواعو الوويت يتمتووو ووا ناووف مو اةا
تقوووحت الفوورا التجاريووت املتاحووت فيهووا ومووو لو  ،ق يوزال حتاو البلوودان يسووتدد عوود املسوواواة
حتووني اجلنسووني كام وماتيجيت لتازيووز القوودرة التنافسوويت؛ فاقعتم واد علووا امل ورأة الااملووت الوويت تتقااووا
عموما أجرا أق من الرج وت ون عادة أق قباق علا اقنضوما ىل النقوااب  ،عاو املنتجوا
كثيفت األيدي الااملت أكثر قدرة علا املنافست
 -٤٨وعناك ريقتوان علوا األقو جلاو السياموت التجاريوت أكثور مراعواة للفووارا حتوني اجلنسوني
وموون الناحيووت املثاليووت ،ينبغووي اجلمووو حتووني ال وريقتني ف و وق ،ينبغووي ت ملووت التقيوويم الووو ملدووا ر
التجارة وفوالدعا إبجورا تليو لو ةر احملتملوت علوا طورالا ووددة مون السو ان ،ون فويهم النسوا
والفتي ووا (اأ ووار  )٤وق وود ت ووؤدي ع ووذ التقييم ووا ىل مراجا ووت اأحي وونحا التجاري ووت املق ووررة
أو تؤكد احلاجت ىل تداحتي منمموت و جورا تقييموا قبو ا وا توداحتي تاريوت جديودة عوو األمثو
وملووا كانووت ةر تريوور التجووارة علووا النسووا مرتب ووت ابلسووياا ،ينبغووي تقيوويم مووا يمتو عوون التووداحتي
التجاريت من نتالج تؤ ر ر املرأة علا أما ك حالت علا حدة
اأ ار ٤
التقييمات اجلنسانية لإلفالحات التجارية
أعد األون تاد ريقت منهجيت للتقييما اجلنسانيت املسبقت ا احيت ابأحينحا التجاريت
تتضمن أرحتات عناحير كالتاي:
(أ)

تديد السياا اققتاادي لبلد تار ومشاركت املرأة ر اققتااد؛

(ت) واكاة أت يا اأحينري التجاري علا اققتااد؛
(ي) واو قالمت مرجايت حتش ن تنفيذ التداحتي املنممت من أج تقيم مزيد من املسواواة
ووار للرحيوود يرمووي ىل تقيوويم ةر اأحيوونحا التجاريووت علووا املسوواواة
حتووني اجلنسووني ،ووا ر لو
حتني اجلنسني رور الزمن؛
__________

()19
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(د)

قيا ت ور الت ام التجاري واملساواة حتني اجلنسني ر م ان الام

و لبقت املنهجيت مؤ را علا اتفاا الشراكت اققتااديت حتني اقتاد األورو وتاعت طرا
أفريقيووا ،وركووز علووا اآلةر احملتملووت املتالقووت ابملسوواواة حتووني اجلنسووني ورفووا النسووا ر كينيووا ،وعووي
حوودأ الوودول األعضووا ر اجلماعووت ،وق موويما ر دووال الامالووت ومي وون امووتددا عووذ ال ريقووت
لتقييم الت ي اجلنساين لإلحينري التجاري ر أي حتلد من البلدان
املادر :أمانت األون تاد

 -٤9وةني و ووا ،مي و وون دراي اقعتب و ووارا اجلنس و ووانيت ر ن و ووا الت و ووداحتي التجاري و ووت ،و ووا ر لو و و
اقتفاقووا التجاريووت وتتو عووذ اقعتبووارا حيوزا متزايوودا ر اجلووز الرليسووي موون اتفاقووا التجووارة
والتاوواون الوويت أحيووبحت ت وور فاوووق احيووت هلووذا الغوورحت ،وعووو مووا يسوواعم ر م دة حتورام أمهيووت
اقعتبارا اجلنسانيت وعلا مبي املثال ،يؤكد اتفاا التجارة احلرة األ ي حتوني طويلي وأورويوواي
اقلتزام ووا اجلنس ووانيت املتد ووذة ر ووار اقتفاق ووا املتا ووددة األ و ورا  ،وق م وويما تلو و املتالق ووت
ابألجوور املتسوواوي عوون الام و املتسوواوي ،ومحايووت األمومووت للم ورأة الااملووت ،وتوووفي احلمايووت للامووال
املنوزليني ،والتوفيووم حتووني احليوواة املهنيووت واحليوواة األموريت ور اتفوواا التجووارة احلوورة حتووني كنوودا وطوويلي،
يؤكوود ال رفووان التزامهمووا ابعتموواد ق ووانني تتالووم ابملسوواواة حتووني اجلنسووني واحلفووامن عليهووا وتنفيووذعا
حتفااليت ،وتازيز مارفت اجلمهوور وا ويتضومن اقتفاقوان أح اموا مون أجو أنشو ت التاواون و نشوا
جلان مانيت ابلتجارة واقعتبارا اجلنسانيت لواو الفاول ا الالت مواو التنفيذ
 -50وميث و دراي الفاووول املتالقووت ابلتجووارة واقعتبووارا اجلنسووانيت ر اتفاقووا التجووارة احلوورة
اجلديوودة وووة عاحتيووت و ن كانووت عووذ الفاووول ق ت وزال م وووان اووايفا ور ووا توودر اأطووارة ىل
السووما التاليووت :توورد ر اقتفاقيووا الاامليووت طووارا ىل التزامووا تتالووم ابملسوواواة حتووني اجلنسووني،
يووي أن عووذ اقلتزامووا يووي مرتب ووت يعوودا مرحليووت؛ ق عووري ت بيووم ليووا تسووويت املنامعووا ؛
ق توجوود أح ووا تقضووي وا مووت التشورياا اجلنسووانيت؛ ق تووري مااجلووت اآلةر احملتملووت علووا املورأة
الناتووت عوون تلو اقتفاقووا ومووو لو  ،ق ينبغووي اقمووتهانت يمهيووت دراي القضووا املتاوولت حتنوووع
اجلن ر تل اقتفاقا ألن عوذا قود يوؤدي ىل م دة حتورام القضوا اجلنسوانيت ر وار وات
التجارة ،و ىل تازيز التااون حتني األ را ر دال القضا املتالت حتنوع اجلن
 -51وقد ي ون للت ور اأعا قتفاقا التجوارة احلورة والتوزا حتاو البلودان إبدراي الفاوول
ا الاوولت ر اقتفاقووا الثناليووت ةر علووا املووؤور الوووماري احلووادي عشوور وميث و حيوودار عوونن
وماري يسوولط الضووو علووا الوورواحتط القالمووت حتووني التجووارة واملسوواواة حتووني اجلنسووني والتنميووت ،ويؤكوود
الت و يا املدتلفووت للتجووارة علووا النسووا والرجووال ،نتيجووت واقايووت مي نهووا أن تسوواعد علووا عووادة
ترتي التاورا املتالقت ابحلياد اجلنساين ر السيامت التجاريت
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سادسا -اللصجستيات التجارية
ألف -أمهية اللصجستيات التجارية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -52عن وواك حي وون مباط وورة وي ووي مباط وورة حت ووني النقو و وتيس ووي التج ووارة الدولي ووت وحت ووني التنمي ووت
املس ووتدامت ور م ووياا منمو و القيم ووت الااملي ووت وم دة مش وواركت البل وودان النامي ووت ر ت و وارة الس وولو
املانات ،تزداد األمهيوت الويت تتسوم وا عناحيور املو وقيوت والووتية والسورعت ر تقودت ا ودما حت ريقوت
فاالت من حيث الت لفت وتت ر القدرة التنافسيت حتت لفت النق الدوي والوقت املستغرا ر ال ريم
حتني املادرين واملستوردين أكثر ا تتو ر ابلت واليف النقديوت للرموو والتاريفوا اجلمركيوت وينبغوي
أن تشووم اجلهووود املبذولووت لبلووو الغووايتني  11-17و 12-17املتالقتووني حتتحقيووم م دة كبووية ر
حي ووادرا البل وودان النامي ووت ،وق م وويما مض وواعفت حا ووت أقو و البل وودان و ووا م وون الا ووادرا الااملي ووت
واأمها حتش فاال ر تيسوي الوحيوول ىل األموواا ،القيوا ابموتثمارا و حيونحا كبوية ر
نجتم النق وتيسي التجارة
 -5٣وت و ووزداد الف و وورا الناط و ووئت ع و وون التج و ووارة الرقمي و ووت ،وق م و وويما التوري و وود األ و ووموين للس و وولو
وا وودما يووي أن التجووارة ر السوولو ق توزال عمليووت ماديووت ىل حوود كبووي ،وق موويما فيمووا يتالووم
ابألحيونا املنتجوت ر البلودان الناميوت وتتويا التجووارة األ مونيوت واجلوانو األ ورأ للرقمنوت فرحيوا
جديوودة لل ورحتط حتووني الشووركا التجوواريني ،و ن كووان توي و عووذ الفوورا ىل تووارة يت ل و ف و
الت وواليف وتقل وويا الف وما الزمنيووت النمم ووت لنق و السوولو م وواد ع وورب احل وودود (كف وا ة الس وول ا
احلدوديووت) ودا و احلوودود (كفووا ة ا وودما اللوجسووتيت التجاريووت) ،ابأاووافت ىل التغل و علووا
()20
الاقبا األ رأ
 -5٤وتسوولط حتيوواان األون توواد املتالقووت حتت وواليف النق و الوودوي واقتاووال األ ووموين الضووو
علا اتا عواملي ويو األجو حنوو تسوني فورا الوحيوول واخنفواحت أمواار الشوحن وموو لو ،
ففووي الوقووت نفسو توودفو اققتاووادا األحيووغر واألاوواف ،ووا فيهووا الاديوود موون أقو البلوودان وووا
والبلوودان الناميووت يووي السوواحليت والوودول اجلزريووت الاووغية الناميووت ،مووارا أعلووا مقاحت و نق و تار ووا
ا ارجيت ولوديها مسوتو أقو مون الورحتط حتشوب ا النقو البحوري ور املتوموط ،يودفو حتلود مون
أق و البلوودان وووا مقاحت و نق و ال وواردا وأتمينهووا مووارا يزيوود حتنسووبت  50ر املالووت مقارنووت ابملتومووط
الااملي ،والبلدان الاشرة اليت لديها أدى مستو الرحتط خب وس املنحت البحريت املنتجتمت حسو
مؤطر األون تاد عي اققتاادا اجلزريت( )21وتشوم اقتاعوا احلديثوت ر دوال النقو البحوري
امتددا السوفن األكورب حجموا وعمليوا الودمج والتحالفوا فيموا حتوني طوركا النقو الرليسويت،
األمر الذي يوؤدي ىل تزايود األموواا الويت تت رعوا القلوت وعوذا ي ورري تود ل و مون طوركا
الشووحن واملووانت البحريووت الوويت تتاوورحت لضووغوس موون أجو اقمووتثمار ر ماوودا مناولووت الشووحنا
واجلو و وور والوحيو و وون املتاو و ووددة الومو و ووالط ،دون أن يا و و و ل و و و ابلضو و وورورة م دة ر الشو و ووحنا
أو األعم ووال التجاري ووت وق وود ق ولو و املو ووانت ر اققتا ووادا األحي ووغر واألا وواف املو ووارد املالي ووت
__________

()20
()21

World Trade Organization and Organization for Economic Cooperation and Development, 2017,
Aid for Trade At A Glance 2017 (Organization for Economic Cooperation and Development
)Publishing, Paris
UNCTAD, 2017, Review of Maritime Transport 2017 (United Nations publication, New York and
)Geneva
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النمموت لتلبيوت لبوا حيوناعت النقو البحوري أو قود ق ت وون ر موقوو يؤعلهوا لورد تلو ال لبووا
وينبغووي للهيئووا التنجتيميووت أن ترحيوود عوون كث و عمليووا الوودمج والتحالفووا حتووني طووركا النق و
البحري للحاو من أج امان األمواا التنافسيت
 -55وابأاووافت ىل األمهيووت املتزايوودة للوجسووتيا التجاريووت ر دووال التجووارة وتقيووم أعوودا
التنميت املستدامت ا الالت ابلتجارة ،مي ون لتحسني ا دما اللوجسوتيت واهلياكو األمامويت
()22
التجاريت عدة ةر عاحتيت مباطرة علا عدد من األعدا األ رأ
 -5٦و ن تنفيووذ حيوونحا تيسووي التجووارة ،وق موويما ر مووياا اقتفوواا املتالووم حتتيسووي التجووارة
وفرع املتالم ابملااملت ا احيت والتفضيليت ،ميفيد ر حشد اار للموارد من ماادر متنوعوت ،وا ر
املازم (الغايت -1أ)؛ ودعم تقيم الغايت -10أ من نل تنفيذ مبدأ
ل عن ريم التااون اأ الي د
املااملت ا احيت والتفضيليت للبلدان الناميت ا يتماطا مو اتفاقوا منجتموت التجوارة الاامليوت؛ واملضوي ر
تقيووم الغايووت  10-17حتتازيووز عوواد نجتووا توواري متاوودد األ ورا عوواملي وقووالم علووا القواعوود ومفتووري
ويووي وييووزي ومناووف ر ووار منجتمووت التجووارة الاامليووت ويسوواعد جان و الشووفافيت ر اأحي ونحا
مسوواعدة مباطوورة ر تقيووم عوودة يووا ر ووار اهلوود  ،1٦وق موويما منهووا تل و املتالقووت حتسوويادة
القووانون واملؤمسووا الفاالووت والشووفافت ،وحيوونو الق ورارا حتووروري موون اقمووتجاحتت واملشوواركت علووا تيووو
املستو  ،وحاول اجلمهور علا املالوما  ،وعد التمييز ،واحلد من الفساد والرطوة

ابء -املسائل الرئيسية
 -57ك ووان حت وود نف ووا اتف وواا تيس ووي التج ووارة مالم وا عام وا فيم ووا يتال ووم حتتحس ووني اللوجس ووتيا
التجاريووت ر البلوودان الناميووت وأ وور التووداحتي املتدووذة ر ووار اقتفوواا أت ويا عاحتيووا علووا كفووا ة
اأجورا ا التجاريووت الدوليووت ،وموواعد اآلليووا ومووارد التمويو اأاووافيت املرتب ووت ابلفوورع  2موون
اقتفوواا البلوودان الناميووت علووا اقمووتثمار ر قوودرا ا التنفيذيووت وتسووينها وكووان هل وذ اقمووتثمارا
واأحيونحا أت وي عوا مباطور علوا التنميوت البشوريت واملؤمسويت وعلوا تقيوم عودد مون أعوودا
التنميت املستدامت (اأ ار  )5اليت تتجاوم درد فيف ع جرا ا التجارة ووةلقها
اأ ار 5
ورانمج تيسري التجارة
تذلين للااواب التقنيت واملؤمسيت الناتت عن اقمتثوال لضوواحتط منجتموت التجوارة الاامليوت،
يسوواعد األون توواد البلوودان الناميووت ر واووو الاوويغت النهاليووت للد ووط الو نيووت لتنفيووذ تووداحتي تيسووي
التجووارة ،وخباحيووت عوون ريووم تقوودت الوودعم موون أج و نشووا جلووان و نيووت لتيسووي التجووارة ،وع ووي
اآلليووا املشوومكت حتووني املؤمسووا لتنسوويم عووذ ا ووط وتازيزعووا ،و ليووا و نيووت و قليميووت لتنسوويم
تووداحتي تيسووي التج ووارة ويوودير األون ت وواد مسووتودعا ل موني ووا للبي وواان املتالق ووت ابهليئووا الو ني ووت
لتيسووي التجووارة والدرامووا التحليليووت ا احيووت ووا ،وعووو يسوواعد الاديوود موون املنجتم وا اأقليميووت
علا تنسيم اأحينحا الراميت ىل تيسي التجارة والابور
املادر :األون تاد ،2015 ،دموعت أدوا األون تاد (منشورا األمم املتحدة ،جنيف)
__________

( )22انجتر
22

TD/B/C.I/MEM.7/14

GE.17-16345

TD/B/C.I/42

 -5٨ومن املهم الت كد من الوفا ابقلتزاما املتالت إبحترا اتفاا تيسي التجارة ،وا ر لو
التااون املاي والتق املسوتمر مون جانو الشوركا اأ واليني الودوليني ومواحيولت اقلتوزا واقموتثمار
ر القوودرة اقمووتيااحتيت لوودأ البلوودان الناميووت وأقو البلوودان وووا ،وق موويما فيمووا يتالووم إبنشووا جلووان
و نيت لتيسي التجارة وامتدامت عملها ويضو لو األون تواد حتودور قيوادي ،موو جلنوت األموم املتحودة
اققتاوواديت ألورواب ومركووز التجووارة الدوليووت ،ر اجلهووود الراميووت ىل رحيوود عووذ اللجووان ودعمهووا موون
وونل حت ورانمج و ي و طووام يوووفر الت وودري وا وودما اقمتش وواريت ويتوويا وا ووو ار ووت ري ووم
()2٣
لتنفيذ تداحتي تيسي التجارة ،ابققمان مو امماتيجيت لنق املاار
 -59ويسو وواعد نشو ووا نجتو ووم ليو ووت للتدلو وويا اجلمركو ووي علو ووا م دة النزاعو ووت والشو ووفافيت املؤمسو وويت
أدارا اجلموارك الو نيوت ،يتويا اقحتفوامن حتسووج للبيواان ر قاعودة حتيواان مي ون امووتددامها
للتو وودقيم ،وحتاو ووفت احي و ووت ألي و وراحت قي و ووا األدا وينبغو ووي لو ووإلدارا أن تل و و ابنتجتو ووا البي و وواان
املسووتدرجت موون تلو األنجتمووت لتحديوود اقتاعووا السووالدة علووا املسووتوأ التنفيووذي ،وال شووف عوون
املمارم ووا الس وويئت وم دة امتث ووال الش وواحنني للش ووروس اجلمركي ووت و ن نجت ووا األون ت وواد اآلي لقي ووا
األدا  ،الووذي واووو ابلتاوواون مووو منجتمووت اجلمووارك الاامليووت ،يتوويا ملوودرا اجلمووارك امووتدراي البيوواان
اليت يتم تاهوا ابموتددا النجتوا اآلي للبيواان اجلمركيوت (اأ وار  ،)٦للمسواعدة علوا حيونو القورار
فيما يتالم ابلتداحتي الراميت ىل م افحت اقحتيال واحلد مون التبواين ر املالوموا املتاحوت للمودرا ر
()2٤
املقر وتل املتاحت للموسفني الااملني علا احلدود ر اجلبهت األماميت
اأ ار ٦
النظام اآليل للبياانت اجلمركية
يهوود نجتووا دارة اجلمووارك القووالم علووا ت نولوجيووا املالومووا واقتاوواق ىل حيوونري
عملي ووا التدل وويا اجلمرك ووي للبل وودان النامي ووت والبل وودان املتوم و و ت ال وود  ،م وون وونل حوم ووبت
اأجو ورا ا ا الا وولت وتبس ووي ها فالنجت ووا ي ووؤ ر أت وويا كب وويا عل ووا التج ووارة األ موني ووت وعل ووا
ماامن اجلها احل وميت ،حيث ن يسواعد علوا تبسويط جورا ا التجوارة الدوليوت واحلود مون
ييسر وحيول مؤمسا البلدان الناميت ىل األمواا الدوليوت وياتورب عوذا النجتوا
ت لفتها ،وابلتاي د
ر عدد متزايد من البلدان الركن الرليسي أنشا انفذة موحدة للتجارة الدوليت
املادر :األون تاد ،2015 ،دموعت أدوا األون تاد (منشورا األمم املتحدة ،جنيف)

 -٦0وفيمووا يتالووم ابلنق و الوودوي ،ق حتوود موون مواحيوولت حت ورام الاوولت حتووني النق و واقمووتدامت ىل
جان تازيز التااون الدوي ،مث التااون الذي ألقيم مؤ را حتني اقتواد الودوي للنقو علوا ال ورا
واقتف وواا الا وواملي ليتم ووم املتح وودة م وون وونل الشو وراكت الااملي ووت م وون أجو و النقو و املس ووتدا وم وون
املبووادرا األ وورأ الفريووم اقمتشوواري الرفيووو املسووتوأ املا و ابلنق و املسووتدا الت واحتو ليتمووني الاووا
ليتمووم املتحوودة والووذي أنشووت موون أجو تقوودت توحيوويا حتش و ن النقو املسووتدا قاحتلووت للتنفيووذ علووا
الاايد الق اعي واحمللي والو والااملي ويواحي األون تاد دعم البلدان الناميت ر عواد حلوول
__________

( )2٣انجتر
(T Cantens, R Ireland and G Raballand, eds., 2013, Reform by Numbers: Measurement Applied to )2٤
http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx

)Customs and Tax Administrations in Developing Countries (World Bank, Washington, D.C.
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مسووتدامت ومرنووت لنقو البضووالو والتد وويط هلووا وتنفيووذعا ور اأمووها ر تنفيووذ ووت عووا 20٣0
تنفي ووذا فا وواق ،حتوم ووال منه ووا تس ووليط الض ووو عل ووا ال وورواحتط اهلام ووت القالم ووت م ووو أع وودا التنمي ووت
املستدامت ،موا أكانت مباطرة أ يي مباطرة

ساوعا -خالفة
 -٦1تشو و و التج و ووارة ما و وودرا عام و ووا لنمدع و ووار ،ومنبا و ووا ليتف و ووار والق و وويم الداعم و ووت للتنمي و ووت
املستدامت ومو ل  ،فمن املسلدم حت علا ن اا وامو أن فوالد الت ام التجاري ليسوت مومعوت
توميا وا متسوواو حتووني البلوودان ودا و اختتماووا وكثوويا مووا تمكووز ر أيوودي عوودد قلي و موون اجلهووا
الفاعلووت ،وأن مووا يمتو علووا لو موون ةر موولبيت علووا تاموويم فوالوود التجووارة علووا اجلميووو وعلووا
الباوودين اقجتموواعي والبيئووي ،يلاتوورب موون الاوامو ا ارجيووت ومي وون هلووذ النتووالج املتباينووت أن ت ووون
مووببا موون األمووبات الدفين ووت ملووا سهوور م ووؤ را موون تش و ي ر فوال وود الاومل ووت والتجووارة ،وقنبا ووا
املشوواعر القومي ووت واقنازالي ووت وم وون امل وورجا أن ت ووؤ ر اقتاع ووا األ ووية املتمثل ووت ر رك ووود التج ووارة
الدوليت وااف النمو اققتاادي ر النهوحت حتتحقيم أعدا التنميت املستدامت
 -٦2وملووا كووان اختتمووو الوودوي يسوواا ىل تسوودي الاوملووت ألج و تقيووم الغووا اقجتماعيووت
واققتا وواديت والبيئي ووت ال وواردة ر أع وودا التنمي ووت املس ووتدامت ،ق حت وود للتج ووارة أن ت ووؤدي دورا كووامن
ونش ا ،عن ريم احلفامن علا النمو وامان اتساق مو التنميت املستدامت ور ييوات مياموا
لتقامم الر ا  ،حت را منها واو ليا لتسويت التجارة والام  ،مي ن أن تزيود التجوارة مون حودة
وط السياموا الااموت
التوترا اقجتماعيت وعد املساواة والتودعور البيئوي وينبغوي أن تشوم
الو ني ووت تشو و يلت م وون السيام ووا اقم ووتباقيت واملتمامو و ت ال وويت تم ووو حت ووني التج ووارة والتنمي ووت وحت ووني
السيامووا اقجتماعيووت والاووناعيت وميامووا اققتاوواد ال لووي وييعووا موون اختوواق السياموواتيت
حتغيت تازيز التحول اهلي لي الضروري ولدأ القيا حتذل  ،من املهم اقعما ين التجوارة وذة
ر التغو ووي امو ووتجاحتت للت و ووورا الت نولوجيو ووت ،وتومو ووو منم و و القيمو ووت ،وسهو ووور و ووا ي جديو وودة
ليتعمال التجاريت ،واقحتت ار ر دال السياما الاامت
 -٦٣وق ينبغووي فووتا األم وواا الدوليووت فحس و  ،حت و ع و أيض وا رحيوودعا وتنجتيمهووا حووىت ت ووون
التجووارة وركووا للتنميووت املسووتدامت وق ط و أن قامووت ط وراكت عامليووت وموويلت أماموويت لتنفيووذ أعوودا
التنميووت املسووتدامت ومووي ون عوواد نجتووا توواري متاوودد األ ورا عوواملي وقووالم علووا القواعوود ومفتوووري
ويووي وييووزي ومناووف عووامن وووور ر عووذ الش وراكت وعلووا الووريم موون الن سووا الوويت منيووت ووا
املفاواووا التجاريووت املتاووددة األ ورا وتنووامي الامليووا اأقليميووت واملتاووددة األ ورا  ،فووإن م وون
الضروري تنشيط النجتا التجاري املتادد األ را حتوحيف منفات عاموت عامليوت موو ع الو مووا وأمهيوت
متجووددين ومي وون أن يبوودأ ل و إبدراي حتاوود التنميووت املسووتدامت ر ميامووا التجووارة واملفاواووا
واقتفاقوا املتالقوت وا وينبغوي أن يشوم أيضوا تقودت املسواعدة التقنيوت وحتنوا القودرا الويت تسوواعد
البلدان الناميت علا تنفيذ السياما التجاريت واأحيونحا املؤمسويت الويت توؤ ر أت ويا عاحتيوا مباطورا
عل ووا أع وودا التنمي ووت املس ووتدامت املتا وولت ابلامال ووت ،والش ووفافيت ،واحلوكم ووت ،واملس وواواة حت ووني اجلنس ووني،
والبيئووت ويوووفر املووؤور الوووماري احلووادي عشوور فرحيووت عامووت ر عووذا الاوودد واألون توواد مسووتاد لوودعم
الدول األعضا ر تديد ط عذ الت ورا  ،اماان لتنفيذ ت عا 20٣0
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