
GE.17-16345(A) 



 جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

 الدورة التاسعة
 جنيف، 27 تشرين الثاين/نوفمرب - 1  كانون األول/ديسمرب 2017

 من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

خطاة التنمياة جناا  إل حماااا  من القرارات إىل اإلجراءات: التجاارة وصفاا ا   
 ٢٠٣٠املستدامة لعام 

 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
ينبغي للتجارة أن تدعم النموو اققتاوادي وأن تسوتور طوروس اقموتدامت اقجتماعيوت  

يامووواتيت مجووورا ا  والبيئيوووت، لوووتامد فوالووودعا علوووا تيوووو طووورالا اختتموووو  ويت لووو  عوووذا ا وووا   
قووالم علووا و  عوواملي يووزال وجووود نجتووا  توواري متاوودد األ وورا  مدرومووت و قامووت طووراكت عامليووت  وق

ن أجوو  موواامليووت ق يتجووزأ موون الشووراكت ال القواعوود ومفتوووري ويووي وييووزي ومناووف يشوو   جووز ا  
تدامت يووووووت املسووووووالتنميووووووت املسووووووتدامت  وا ووووووا  اأجوووووورا ا  النممووووووت موووووون أجوووووو  ترتووووووت   ووووووت التنم

ر عوذ    وتنجتولودويامهموت كبوية ملقواة علوا عواتم اختتموو  ىل حقيقت واقات، ميث   20٣0 لاا 
 ذكرة ر املسال  الرليسيت امل روحت ر عذا الادد امل
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 مقدمة  
وأعووودا  التنميوووت املسوووتدامت أن التجوووارة أداة  20٣0تؤكووود   وووت التنميوووت املسوووتدامت لاوووا   -1

و ينيووت قويووت أجوورا  الوونقن  التحوليووت امل لوحتووت موون أجوو  تقيووم التنميووت املسووتدامت  ووثوو  التجووارة 
املتالوم حتتازيوز وموال  التنفيوذ، وياوم  اجلميوو  17الواردة ر   ار اهلد  أحد اجلوان  الرليسيت 

  اعمافووا  حيووروا  واوومنيا  حتوودور التجووارة ر تقيووم أعوودا  التنميووت املسووتدامت والغووا   املتاوولت  ووا
لووذي اأيضووا  ر تقيووم الاديوود موون األعوودا  األ وورأ موون  وونل التوو  ي املباطوور  ومووتفيد التجووارة

الداعموووت للتجوووارة وحتنوووا  القووودرا  البشوووريت واملؤمسووويت علوووا املسوووال   ا  اقموووتثمارعمليوووموووتحد   
 املتالت ابملساواة حتني اجلنسني، والبيئت، والامالت، والشفافيت، والتاليم، واحلوكمت 

ومىت تووافر  الجتورو  املناموبت، تتويا التجوارة  م انيوت الوحيوول  ىل املنتجوا  وا ودما   -2
ا مي وون موون تقيووم وفووورا  احلجووم و عوواد فوورا الاموو   وو وون التجووارة موون واألمووواا األجنبيووت  وو

اموتددا  املووارد اأنتاجيووت اموتدداما  أفضوو  ور وا ت ووون حوافزا  للتحووول اهلي لوي الووذي قود ووود  
  و ن األجووو  ابلنجتووور  ىل م دة القووودرا  الت نولوجيوووت والت وووور اققتاووواديتنميوووت اقتاووواديت  ويلوووت 
يقتضووي ا  وحتيئيوو واقتاوواد   ا  ة أليووراحت تقيووم تنميووت مسووتدامت طوواملت اجتماعيووتسوودي فوالوود التجووار 

رمووووووم ميامووووووا  متسووووووقت  ور ييووووووات عووووووذ  السيامووووووا ، مووووووتزيد التجووووووارة موووووون حوووووودة التوووووووترا  
 اقجتماعيت ومن أوج  عد  املساواة ومتفضي  ىل التدعور البيئي 

اون التجوواري املتاوودد األ وورا  حتوود موون ا ووا   جوورا ا  تاعيووت عامليووت عوورب قنوووا  التاوو وق -٣
للتادي للتحد   الااحترة للحدود اليت ي رحهوا الباود اقجتمواعي واققتاوادي والبيئوي للتنميوت  

يوزال النجتوا   وي تسي تنشيط الشراكت الاامليت أمهيت ابلغوت ر تقيوم أعودا  التنميوت املسوتدامت  وق
ت، وينبغوووي اعتبوووار  منفاوووت عاموووت عامليوووت  التجووواري املتاووودد األ ووورا  ركنوووا  مووون أركوووان عوووذ  الشوووراك

ومووويتيا املوووؤور الووووماري احلوووادي عشووور ملنجتموووت التجوووارة الاامليوووت الوووذي موووياقد ر حتووووين   يووور  ر  
 فرحيت عامت ر عذا الادد  2017كانون األول/ديسمرب 

 الجتاهات السائدة يف التجارة الدولية والتنمية -أول   
 التجارة يف السلع -ألف 

  وتووية التجووارة الدوليووت تبووا ؤا  ملحوسووا  ر السوونوا  األ ووية حتاوود أن أسهوور   وووا  تبا وو  -٤
، امداد حجووم تووارة البضووالو 201٦طووديدا   يلووت اجلووز  األكوورب موون الاقوودين املااوويني  ور عووا  

ر املالووت، وعووو أحت وو  ماوودل منووذ األممووت املاليووت الاامليووت  وتتوقووو منجتمووت التجووارة  1,٣الاامليووت حتنسووبت 
وعوووو ، 2017ر املالوووت ر عوووا   ٣,1و 1,٨الاامليوووت اموووتمرار حتوووط  النموووو  اووودل يوووماوري موووا حتوووني 

ر املالووت ر  2,٦ ووو اققتاوواد الاوواملي  وتبا وو   ووو النوواتج الاوواملي فماجووو موون  يا وو  ماوودل مووا
  ومووون املووورجا أن يوووؤ ر ركوووود التجوووارة 201٦ر املالوووت ر عوووا   2,2 ىل  2015و 201٤ عوووامي
 ت وااف النمو اققتاادي ر التقد  احملرم حنو تقيم أعدا  التنميت املستدامت الدولي

واب  اخنفاحت حجم الواردا  ر اققتاادا  الناطئت واققتاادا  اليت ور  رحلت انتقاليوت  -5
تراجاووووا  عامووووا  ر حجووووم الووووواردا  الاامليووووت موووون  201٦أموووورا  جليووووا ، وطووووهد الناووووف األول موووون عووووا  

من الماجو األ ي ر مادق  التجارة عي تلو  الويت وور اقتاوادا ا  واملنا م األكثر تضررا  البضالو  
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 رحلت انتقاليت حيث ألقت األوااع اجليومياميت حتثقلها علا األدا  ر اختالني اققتاادي والتجاري، 
اميت الذي وود مون عن البلدان الناميت األفريقيت واألمري يت، حتسب  اخنفاحت أماار السلو األم فضن  

 ( 1قدرا  اقمتياد ر البلدان املادرة للسلو األماميت )الش   
  1الش   

  ٢٠17-٢٠٠5تطصر تدفقات الصاردات من البضائع من حيث احلجم، 
 (100=2005)الفا  األول من عا  

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

تزال البلدان الناميت اآلميويت تقم نتالج قويت ل ون املن قوت  وفيما يتالم ابلاادرا ، ق -٦
ر منموو  القيمووت الاامليووت وألن أدا عووا ر دووال الاووادرا  يواكوو  حتشوو    عووي األكثوور ت ووامن  

   وأت ووور  اققتاوووادا  الووويت وووور  رحلوووت انتقاليوووت، وأفريقيوووا وأمري وووا عوووا  أدا عوووا ر دوووال الوووواردا
النتينيوووت ابخنفووواحت الاوووادرا  موووؤ را ، وقووود موووجلت أفريقيوووا اخنفااوووا  ر حجوووم الاوووادرا  عموووا  

 ( 2)الش    200٨كانت علي  ر عا  
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الاامل اققتاادا  اليت ور  رحلت انتقاليت اققتاادا  املتقدمت النمو
أفريقيا: اققتاادا  الناميت أمري ا: اققتاادا  الناميت  ميا: اققتاادا  الناميت
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  2الش   
  ٢٠17-٢٠٠5تطصر تدفقات الصادرات من البضائع من حيث احلجم، 

 ( 100=2005من عا   )الفا  األول

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

 ىل التغوويا  يمووت اقمسيووت أمامووا ، ويلاووزأ  لوو  ومووجلت التجووارة الاامليووت اخنفااووا  ر الق -7
أماار السلو األماميت وأماار الار   فقد تقلات قيمت تارة البضالو الاامليت اليت حد ت ر 

، وعوووووو 201٦ر املالوووووت ر عوووووا   ٣وحتنسوووووبت  2015ر املالوووووت ر عوووووا   1٣)الاوووووادرا ( حتنسوووووبت 
( ٣يووؤ ر أت وويا  طووديدا  ر اققتاووادا  الناميووت واققتاووادا  الوويت ووور  رحلووت انتقاليووت )الشوو    مووا

السلو األماميت  وأ ر  ل  ابلفا  ر عدة حتلدان ر أفريقيا، مثو  يواان ومومامبيوم، املاتمدة علا 
احلاووول  التجووارة تلوو  البلوودان  ىل  لوو حيووث دفووو عبوووس أموواار السوولو األماموويت وماوودق  

 علا مساعدا  من حيندوا النقد الدوي 
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الاامل اققتاادا  اليت ور  رحلت انتقاليت اققتاادا  املتقدمت النمو
أفريقيا: اققتاادا  الناميت أمري ا: اققتاادا  الناميت  ميا: اققتاادا  الناميت
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  ٣الش   
 ٢٠16-٢٠٠٠تطصر الصادرات من البضائع من حيث القيمة، 

 املئويت( )ابلنسبت

 
  قاعدة حتياان   حاا ا  األون تاد املادر:

جوووم ابملقارنوووت موووو  وووو النووواتج  ىل تغيووويا  احلوقووود يشوووي اووواف  وووو التجوووارة مووون حيوووث  -٨
ج  تبووا ؤ ملحووومن ر  ووو التجووارة ابملقارنووت مووو  ووو النوواتج احمللووي عي ليووت ر التجووارة الاامليووت  وملوو
ر  1/1 نسووبت  ىل ر فوومة موا قبوو  األمموت، 2/1 موون نسوبت اخنفو اأتواي منووذ األمموت املاليووت،    

تبووا ؤ نشوواس  ، مثوو ر عووذا اقخنفوواحت وعنوواك عواموو  ر ووا قوود أمووهمت  201٦-2012الفوومة 
ا  اققتاادا  املد ن  احملليت، ول ون يلوز  املزيود مون الامو  ملسلت القيمت الاامليت وتفضي  حت

 من أج  التوحي   ىل فهم أفض  هلذ  الديناميا  املتغية للتجارة 

 التجارة يف اخلدمات  -ابء 
(  ور ٤)الشوووو    201٦امووووت نفت الاووووادرا  الاامليووووت موووون ا وووودما   وعووووا ر عووووا   -9

 201٦ر املالووت ر عووا   1درا  ا وودما  حتنسووبت اققتاووادا  الناميووت، تواحيوو  تقلووا قيمووت حيووا
،  وووووت 201٦-2005  ور الفووووومة 2015ر عوووووا   ر املالوووووت ٣حتاووووود عبووووووس ر القيموووووت نسوووووبت  

حيادرا  ا دما   ادل أمرع من مادل حيادرا  السلو، وارتفات حاوت ا ودما  ر  تواي 
ر املالت ر  17 ىل  1٤و ومن ر املالت ر اققتاادا  املتقدمت النم 2٨ ىل  2٤الاادرا  من 

تبوووا ؤ  وجووو ر اققتاوووادا  الناميوووت  وحيووومد  حيوووادرا  ا ووودما  أكثووور مووون حيوووادرا  السووولو 
  األ ية املسج  ر الفمة حركت التجارة

 اققتاادا  املتقدمت النمو اققتاادا  اليت ور  رحلت انتقاليت اققتاادا  الناميت
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  ٤الش   
  ٢٠16-٢٠٠5تطصر الصادرات من السلع واخلدمات، 

(2005=100) 

 
  قاعدة حتياان   حاا ا  األون تاد املادر:

، ارتفاووت حاووت اققتاووادا  الناميووت موون الاووادرا  الاامليووت 201٦-2005الفوومة  ور -10
جووووارة حسوووو  ر املالووووت  ومي وووون أن تجتهوووور تفوووواو   ر أواوووواع الت 29 ىل  2٣للدوووودما  موووون 

فدوووودما  النقوووو  والسووووفر تسووووت  ر ابلناووووي  األكوووورب موووون حيووووادرا  مسووووتوأ الوووود   )اجلوووودول(  
  الوويت ووور  رحلووت انتقاليووت، وق موويما ر أفريقيووا ور أقوو  ا وودما  ر البلوودان الناميووت واققتاووادا

اققتاووادا  املتقدمووت النمووو، فمووا فتئووت تتداووا أكثوور فوو كثر ر الفئووا   ا   أموواا   البلوودان  ووو 
 القيمت املضافت األعلا، مث  ا دما  املاليت وييعا من ا دما  التجاريت 

   ٢٠16فادرات اخلدمات التجارية يف عام   
 لنسبت املئويت()اب

 فئت ا دما 
اققتاادا  

 النمو املتقدمت
اققتاادا  اليت 
 ور  رحلت انتقاليت

اققتاادا  
 الناميت

 ٣,٤ ٦,٤ ٣,٤ ا دما  املتالت ابلسلو
 21,1 ٣5,1 15,٨ النق 
 ٣٣,٨ 2٣,2 21,٤ السفر
 2,٨ 5,٦ 1,٣ البنا 

 ٦,5 2,2 1٣,٦ ا دما  املاليت
 1,٤ 0,٨ 9,0 املل يت الف ريت

 9,5 9,٤ 10,٦ اقتااق  وت نولوجيا املالوما  واقتااق 
 20,٦ 1٦,٦ 2٣,9  دما  األعمال التجاريت األ رأ

 0,9 0,٨ 1,0 ا دما  الشدايت والثقافيت والمفيهيت
 1٠٠,٠ 1٠٠,٠ 1٠٠,٠ اجملمصع

  قاعدة حتياان   حاا ا  األون تاد املادر:

100

150

200

250

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

السلو:  اققتاادا  املتقدمت النمو ا دما :  اققتاادا  املتقدمت النمو
السلو: اققتاادا  الناميت ا دما : اققتاادا  الناميت
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وتسوهم ا وودما  ر تيووو مراحو  الامليووا  اأنتاجيووت عوون  ريوم  قامووت الوورواحتط وتنسوويم  -11
عمليووا  اأنتوواي  وياوود تقوودت  وودما  تتسووم ابل فووا ة والقوودرة التنافسوويت أداة أماموويت لتحقيووم 
توووول عي لوووي ر اققتاووواد  وت تسوووي ا ووودما  أمهيوووت ر تقيوووم التنميوووت علوووا ن ووواا اققتاووواد  

ر ق اعي الزراعت والاناعت التحويليت  وتقد  ال ثي من ا دما  مود ن  ك  ،  ا ر  ل  
وووور توجيوووو  الامليووووا  اأنتاجيووووت والتاووووديريت حنووووو تقيووووم  ومووووي ت  ىل األنشوووو ت اققتاوووواديت، وتيسد
منتجووووا  ةاليووووت  وتتجلووووا القيمووووت املضووووافت للدوووودما  ر نووووواتج وحيووووادرا   تلووووف الق اعووووا  

 التجارة الدوليت  ا دمايت الذي مييزاققتااديت،  ا يا   ال احتو 

 النظام التجاري الدويل يف حتقيق األهدافمسامهة  -اثنيا   
 املسائل الرئيسية -ألف 

تاوورد  التجووارة الدوليووت يةووا وموويلت موون ومووال  تقيووم أعوودا  التنميووت املسووتدامت، وياوود  -12
أموورا  اوورور   لتنشوويط الشوراكت الاامليووت موون أجوو  التنميووت  حورام تقوود  دوود ر جولووت الدوحوت اأ اليووت 

ر " عاد نجتا  تاري متاودد األ ورا   20٣0من   ت عا   10-17املستدامت  وتتمث  الغايت 
عاملي وقالم علا القواعد ومفتوري ويي وييزي ومناوف ر   وار منجتموت التجوارة الاامليوت، حتوموال  

  ار   ت الدوحت اأ اليت اليت وااتها تل  املنجتمت" ومويؤ ر منها ا تتا  املفاواا  اجلاريت ر 
عووووذا علووووا التقوووود  احملوووورم ر اتووووا  تقيووووم أعوووودا  مواوووووعيت أ وووورأ مرتب ووووت ابق تتووووا  النوووواجا 

 الدوحت  جلولت
ويتووو  ر الوووودور املركووووزي للنجتووووا  التجوووواري املتاووودد األ وووورا  حتاوووود  كفايووووت التقوووود  احملوووورم ر  -1٣

وحتت ووا ر  2001ملتاووددة األ وورا  اجلاريووت ر   ووار جولووت الدوحووت منووذ عووا  املفاواووا  التجاريووت ا
املفاواووووا  املتاووووددة األ وووورا  واأقليميووووت ال ووووربأ وتغوووويد مسووووتو   الوووودعم املقوووود   ىل الت اموووو  
اققتاووادي والاوملووت علووا املسووتويني السيامووي والشوواس  ور عووذا السووياا، وكنتيجووت لاواموو  منهووا 

جووارة دا وو  منموو  القيمووت الاامليووت الوويت  وود   ىل  عوواد حتيئووا   اليووت موون التومووو السووريو ر الت
الرمو  اجلمركيوت واحلوواجز يوي اجلمركيوت، موات حتلودان كثوية  ىل  حتورا  جيو  جديود مون اقتفاقوا  
التجاريووت اأقليميووت الوويت  وود   ىل تقيووم ت اموو  عميووم حتووني دموعووت موون التووداحتي املتدووذة دا وو  

هر ر الاامل النامي اقتفاقا  التجاريوت اأقليميوت الواموات الن واا، مثو  من قوت احلدود  وحتدأ  تجت
 التجارة احلرة القاريت ر أفريقيا والشراكت اأقليميت اققتااديت الشاملت ر  ميا 

وأ ووور  اآلرا  املااراوووت للت امووو  التجووواري الووويت سهووور  موووؤ را  علوووا املسوووتويني السياموووي  -1٤
اون التجوواري املتاودد األ ورا   ويتضوا عووذا ر النقواا حوول قورار اململ ووت والشواس ر  فواا التاو

املتحووووودة لربي انيوووووا الاجتموووووا و يرلنووووودا الشوووووماليت اقنسوووووحات مووووون اقتووووواد األورو  ور ا  وووووات 
املناع  للاوملوت واملشواعر القوميوت واقنازاليوت ر اققتاوادا  ال وربأ  وأحيوبا الت امو  التجواري، 

 ا ر التوووووتر م دة فوووورا تنقوووو  األطووووداا، ووووو  انتقوووواد ل ونوووو  يتسووووب    ووووا ين وووووي عليوووو  موووون
 ىل تاووحيحا  كبووية ر  الشووديداقمووتيا   أدأاملسوواواة والتوودعور البيئووي  و واناوودا   تاقجتماعيوو

 حتش ةا  التفاوحت املسار وانت اما  عامت ر المتيبا  التجاريت القالمت واملقمحت و ىل  عادة
الشديد أمهيوت تازيوز النجتوا  التجواري املتاودد األ ورا  حتوحيوف  حجور  ويبني عذا الغموحت -15

الزاويت حلسن  دارة التجارة الاامليت  وأكد  الدول األعضوا  ر األموم املتحودة مون جديود التزامهوا 
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علا القواعد ويتسم ابقنفتواري ا  حتتازيز قيا  نجتا  تاري متادد األ را  ي ون عاملي الن اا ومبني
، 10-17حتليووووت التنبووووؤ والشوووومول واأناووووا  وعوووود  التمييووووز،  ووووا يتسووووم مووووو الغايووووت والشوووفافيت وقا

 املتالقني ابلتجارة الدوليت والتنميت  71/21٤و 70/1٨7 ر قراري اجلمايت الاامت ميما وق
وتشوو   القواعوود والضووواحتط املتاووددة األ وورا  أفضوو  اوومانت اوود النزعووت احلماليووت وأداة  -1٦

رت ووز علووا ا  وعووي ت ووالتجووارة الدوليووت وامووتقرارعا والقوودرة علووا التنبووؤ أماموويت موون أجوو  طووفافيت 
ن موت دوليوت فريودة ئوت قضوالينجتا   نفا  فاال: فآليوت تسوويت املنامعوا  ر منجتموت التجوارة الاامليوت عي

 ا  تاوحيحيت  وا   جوراأفرقت التسوويت وتتويا اجرا ا  نوعها تتمتو ابمتقنل  ايت فيما يتالم إب
ا فيهووا معووا ،  وو  اقمتثووال  ويسووتدد  عووذا النجتووا  علووا ن وواا وامووو ر حوو  املنار حوواق  عوود

لووا امووتمرار عمووا يوودل  املنامعووا  التجاريووت حتووني األ وورا  ر اقتفاقووا  التجاريووت اأقليميووت، وعووو
 يو  البلودان  ىلوأل ورا ، فااليت  وطرعيت   وابلنجتر  ىل حتط  وتية عمليت واو القواعود املتاوددة ا

 عد او القوانامعا  التجاريت عن  ريم اآلليا  القضاليت عواا  عن حتذل جهود لو ح  امل
ومووون املتوقوووو أن ياوووبا النجتوووا  التجووواري املتاووودد األ ووورا  نجتاموووا  عامليوووا ،  وووا يتسوووم موووو  -17

نجتمووت التجووارة حتلوودا   ىل م ٣٦، و لوو  موون  وونل عمليووا  اقنضوما   وقوود انضووم 10-17 الغايوت
ل  ياووووبا عوووودد وحتووووذا ، ،  ووووا فيهووووا تسووووات حتلوووودان موووون أقوووو  البلوووودان  ووووو 1995الاامليووووت منووووذ عووووا  

توافووووم  عضوووووا   وأجوووور  عووووذ  البلوووودان  حيوووونحا  مياموووواتيت عامووووت ل ووووي ت فوووو  1٦٤ أعضووووالها
 فس  التووامن حتونين الوقت نجتمها التجاريت مو اقلتزاما  ر   ار منجتمت التجارة الاامليت وتقم ر

أل وووية ااآلونوووت  اليوووت  وقووود أحتووود  جوووزر القمووور والسوووودان رطوووروس اقنضوووما  واقحتياجوووا  اأ 
 ي عشر  راد ما علا  كمال عمليا  اقنضما  قب  اناقاد املؤور الوماري احلاد

 التطصرات يف جصلة الدوحة -ابء 
، كانوووت الشووو وك توووو  2015ر أعقوووات املوووؤور الووووماري الااطووور الوووذي عقووود ر عوووا   -1٨

حووأ املفاواوا  التجاريوت املتاوددة األ ورا  املقبلوت  ومولدم اأعونن حول وقيوت جولوت الدوحوت وف
الوماري ين الاديد من األعضا  أكدوا من جديد   ت الدوحت اأ اليوت،  ق أن "أعضوا    ورين 

ر  مل يؤكووودوا دووووددا  وق   الدوحووووت قعتقوووادعم حتضوووورورة اتبوووواع ةووووج جديووودة لبلووووو  نتووووالج دديووووت
وعلووا الووريم موون التفسوويا  املدتلفووت للوقيووت،  وود  الامليووت   (1) وورا "املفاواووا  املتاووددة األ

التحضووووييت للمووووؤور الوووووماري احلووووادي عشوووور  ىل التوحيوووو   ىل اتفوووواا حتشوووو ن دموعووووت موووون النتووووالج، 
 التاليت:ق   القالمت واملسال  اجلديدة يشم  اقتفاا علا القضا  الناطئت عن الو   ا

 مسوووت ملت،الزراعوووت، ابقعتموواد علووا    ووارا  عناحيوور الوودعم احمللووي ر دووال  )أ( 
أليوووووراحت  والتوحيووووو   ىل اتفووووواا حتشووووو ن حووووو  دالوووووم فيموووووا يتالوووووم ابقحتفوووووامن  دوووووزوان  ح وميوووووت

 الغذالي؛ األمن
عمليت متاددة األ را  حتش ن اأعاان  املقدموت  ىل ماوالد األمسواك مون أجو   )ت( 

 ؛٦-1٤تقيم الغايت 
 نجتمت احملليت ر دال ا دما ،  ا ر  ل  تيسي التجارة ر ا دما ؛األ )ي( 

__________ 

(1) World Trade Organization, 2015, Nairobi Ministerial Declaration, WT/MIN(15)/DEC  
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املااملووووت ا احيووووت والتفضوووويليت واملسووووال   ا  األمهيووووت ا احيووووت ابلنسووووبت  ىل أقوووو   )د( 
  ا ر  ل  الق ن؛ا ، البلدان  و 
 ت التجارة األ مونيت، وتيسي اقمتثمار، واملؤمسا  الاغرأ والاغية واملتوم  )عو( 

وعنواك مسوال  أ ورأ ق توزال مالقوت مون املسوال  احملوريوت ر جولوت الدوحوت، منهوا الزراعووت  -19
وا دما  والوحيول  ىل األمواا ر   ار املفاواوا  املتالقوت حتوحيوول املنتجوا  يوي الزراعيوت  ىل 
 األموووواا وقواعووود أ ووورأ يوووي اأعووواان  املقدموووت  ىل ماوووالد األمسووواك  وقووود تنفوووذ حتاووو  القووورارا 
الاادرة عن املؤور الوماري الااطر تنفيذا  فااق  قب  اناقاد املؤور الووماري احلوادي عشور، مون قبيو  

والقوورار الووذي ا ووذ  املووؤور الوووماري الااطوور احلوو  الوودالم حتشوو ن اقحتفووامن ابملدووزوان  احل وميووت  
حتلووود يقوووو  حتتاووودي   الاوووادرا  الزراعيوووت كوووان قووورارا  عاموووا ، وأموووماليا عوووي أول حتشووو ن  لغوووا   عووواان 

  جدول التزامات  ألغا   عاان  التادير 

 الاراعة -1 
وحتودون  حيونحا ، موتجت  األموواا ا   رليسوي تزال تداحتي الدعم احملليت تشو   طواين   ق -20

توووزال  الزراعيوووت مشووووعت وموووتلفرم، ر نجتووور ال ثووويين،  ةرا  دحفوووت ابلنسوووبت  ىل البلووودان الناميوووت  وق
حتليووون يووورو ر اقتوواد األورو   ٨1ال ووربأ تقوود  اأعوواان  الوويت حتلغووت مووا يقووارت اققتاووادا  

حتليووون دوقر ر الووووق   املتحووودة األمري يووت  وتقووود  حتاووو  البلوودان الناميوووت عوووي األ ووورأ  150و
الوودعم ر عووذا ا اوووا  وقوود حولووت اققتاووادا  ال ووربأ اجلووز  األكوورب موون الوودعم احمللووي  ىل 

ضوور، مثوو  منتجووا  األلبووان والوودواجن واحلبوووت والق وون وفووول الاووو  علووا مووواد الاووندوا األ 
و ن   الناتوت عون دعوم عوذ  املوواد وودودة جودا  أو منادموت واموا ، للتجارة تشوعأما  أن اآلةر امل

  فماجتوم البلودان الناميوت لوي  لتجوارةمشوو  لجوم الودعم أ ور حلمغبت أن ي وون من  كان عناك قلم
ا يتالم ابلدعم املشو  للتجوارة، وق وونا مووأ الودعم القليو  والودعم املسوموري لديها التزاما  فيم
مووون اقتفووواا حتشووو ن الزراعوووت املقووود   ىل حيوووغار املوووزارعني واملوووزارعني الوووذين  2-٦حتووو   وجووو  املوووادة 

يفتقرون  ىل املوارد  ومون حتوني املسوال  الرليسويت امل روحوت للنقواا ر املوؤور الووماري احلوادي عشور، 
ة التووودقيم ر مسوووتوأ الووودعم املشوووو  للتجوووارة وواوووو حووود أقاوووا   ووون لووو   وتتسوووم الشوووواي  م د

املتالقوت ابلودعم احمللوي يمهيوت أماموويت فيموا يتالوم ابلق ون، ويت لووو املؤيودون األرحتاوت ملبوادرة الق وون 
الودعم احمللوي، حتوموال  منهوا  لغوا  مقيوا  الودعم  ىل تقيم  فيضا   موحت ومريات وووددة ر 

وم دة  املسووووموري حتوووو  احلوووود األدى مسووووتوأر أتوووواي ا وووواا ابلق وووون و جوووورا   فيضووووا  أكوووورب ا
  الشفافيت حتش ن تداحتي الاندوا األ ضر

 ،201٣-2012وحتلو   روتو  ر الفومة  2002وماد ارتفاع أماار األيذيوت الوذي حتودأ ر عوا   -21
ويتالوووم أحووود عوووذ  التوووداحتي حتوووربامج  أمهيوووت التوووداحتي املتاووولت ابلتجوووارة أليوووراحت األمووون الغوووذالي مووون 

التاموووو  ؤور الووووماريأحووود احللوووول املؤقتوووت املتفوووم عليووو  ر املووو ن اقحتفوووامن  دوووزوان  ح وميوووت  و 
اميوت الويت تشومي املدوزون  وما  البلودان النيوفر حلوالذي أعيد أتكيد  ر املؤور الوماري الااطر 

ريثمووا يلتفووم علووا حوو  دالووم قبوو  موعوود املووؤور  القانونيووتموون ال اووون  ت  مايوواحل موون املووزارعني الغووذالي
الوووووماري احلووووادي عشوووور  وكحوووو  دالووووم، موووواا مؤيوووودو عووووذا اأجوووورا   ىل  عفووووا  الوووودعم املقوووود   ىل 
املزارعني عن  ريم حترامج اقحتفامن ابملدوزوان  احل وميوت، مثو  توداحتي الاوندوا األ ضور  ومون 

ن الغوووذالي،  ليوووا  الضووومان ا احيوووت الووويت  ووود   ىل التوووداحتي املقمحوووت فيموووا يتالوووم حتشوووواي  األمووو
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و وووني البلووودان الناميوووت مووون مواجهوووت الوووز دا  املفاجئوووت ر الوووواردا  أو عبووووس األمووواار، و لووو  
  د  محايت اأنتاي احمللي من املواد الغذاليت األماميت 

 اإلعاانت املقدمة إىل مصائد األمساك -٢ 
املفاواوووا  املتالقوووت حتقواعووود اوووبط اأعووواان   حتلوووذلت جهوووود م ثفوووت مووون أجووو   كموووال -22

وعوت اقلتزاموا  الويت   وتجتور دم٦-1٤املقدمت  ىل ماالد األمساك، كوميلت لودعم تقيوم الغايوت 
ر قودرا   ملفورس أوالايد ا تسهم رأعد  من أج  املؤور الوماري احلادي عشر اأعاان  اليت 

  البلوودان نوو   وأكووديووي املوونجتم ويووي املبلوو  عوكووذل  ر الاوويد يووي املشووروع و  ،الاوويد املفر ووت
را  ل  الاووووادالناميووووت الوووويت تاتموووود علووووا األمسوووواك لتحقيووووم األموووون الغووووذالي ومووووب  الاووووي  وحاووووا
لاووويد قووودرا  ا حاجتهوووا  ىل مااملوووت  احيوووت وتفضووويليت لتم ينهوووا مووون اموووتددا  اأعووواان  لوووز دة

 ( و، الفرع اب ودعم ماالد األمساك احلرفيت وحتنا  مفن الايد )الفا  الراحت

 التنمية واخلدمات -٣ 
ليت وثووو  مسووو لت رليسووويت قدميوووت الاهووود فيموووا يتالوووم ابلباووود يتوووزال املااملوووت ا احيوووت والتفضووو ق -2٣

شوور علوووماري احلووادي ملووؤور ااأ ووالي للنجتووا  التجوواري املتاوودد األ وورا   وتت لووو البلوودان الناميووت ر ا
وووور ميا    ووووار راحمللووووي  مووووا  التاوووونيو، مثوووو  طووووروس احملتوووووأ ىل  ع ووووا  أولويووووت ليتح ووووا  الوووويت تيسد

لسواحتقت اوال للقورارا  انفيوذ الفاقتفاا املتالم حتتداحتي اقمتثمار املتالت ابلتجارة  ومو  ل ، فإن الت
اود ال، مل يتحقوم حتبي  املثومواملتالقت ابملااملت ا احيت والتفضيليت يجت  أحد الشوواي  الرليسويت  فالوا 

رة  ريوووت املتاووولت ابلتجوووامووون اقتفووواا املتالوووم قوانووو  حقووووا املل يوووت الف 2-٦٦ التنفيوووذ التوووا  للموووادة
  دان  وا  فيما خيا تقدت حوافز  ىل الشركا  من أج  نق  الت نولوجيا  ىل أق  البل

ولذل ، من املهم تفاي  القرار املتالم ابملااملوت التفضويليت للدودما  ومووردي ا ودما   -2٤
ابموم اأعفوا  املمنووري ر دوال ا ودما   ومون األموور اهلاموت ا  اروفوت عمومواملا  من أق  البلدان  وو 

وتيسووي اقعووما  ابملووؤعن   وقلوود  ا  أيضووا  حتنووا  القوودرا  املتاوولت اب وودما  ر أقوو  البلوودان  ووو 
ا     وووارا  ابملااملوووت التفضووويليت  وجووو  اأعفوووا   وموووو  لووو ، فوووإن أقووو  البلووودان  وووو  2٤حوووىت اآلن 

وتتجاوم حتا  التداحتي املبل  عنها الاوروحت املقدموت   (2)علا حنو فاال حتاد عذ  التداحتيستغ  ت مل
ر ر   ار جولت الدوحت وما يقاحتلها من أفضليا   وج  اتفاقا  التجوارة اأقليميوت، وق مويما 

  زا  نسبيت ا  اليت تتمتو فيها أق  البلدان  و  النق ، دما   دما  األعمال التجاريت و 
وتسوواا البلوودان حتشوو   متزايوود  ىل اقمووتفادة موون اقتاوواد ا وودما  والتجووارة فيهووا حلفووز  -25

وعلوووا وجووو  ا اووووا، يت لووو  تقيوووم   (٣)مووون أجووو  تقيوووم التنميوووت املسوووتدامت التحوووول اهلي لوووي
الاديوود موون أعوودا  التنميووت املسووتدامت   حووت الفرحيووت للجميووو للحاووول علووا ا وودما  الضووروريت 

__________ 

(2) B Hoekman and DW te Velde, eds., 2017, Trade in Services and Economic Transformation 

(Overseas Development Institute, United Kingdom)  
 )منشورا  األمم املتحدة، نيويورك وجنيف(  ا دما  والتجارة والتنميت، 2012األون تاد،  (٣)
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األماموويت املتالقووت ابلاووحت، والتالوويم، وامليووا ، والبيئووت، واملاليووت، وال اقووت، والنقوو  و وودما  اهلياكوو  
  (٤)وت نولوجيا املالوما  واقتااق واقتااق  

حتشوو ن الضووواحتط املتاووددة   ىل التوحيوو   ىل نتووالج يسوواا املووؤور الوووماري احلووادي عشووروم -2٦
  ووووددة مووون ية جوانووواأل ووورا  املتالقوووت ابللووووالا التنجتيميوووت احملليوووت  وتناولوووت املفاواوووا  األ ووو

و ن حتاوووو     دار وووواو ،  ووووا ر  لوووو  واووووو التووووداحتي وعناحيوووور الشووووفافيت اللوووووالا التنجتيميووووت احملليووووت
للوووالا   نفووا  اقبوو  حتوودالضووواحتط املقمحووت، مثوو  تلوو  الوويت تت لوو    حووت فوورا أحتوودا  تاليقووا  

موون  وأعوورت ال ثووي التنجتيميووت احملليووت، تشوو   ماوودر قلووم أكوورب للبلوودان  ا  القوودرا  احملوودودة 
قووحت احلوم ر تةا قد البلدان عن القلم فيما يتالم ابألح ا  اليت تتضمن ا تبارا  الضرورة، أل

 التنجتيم ور امتحدا  لوالا تنجتيميت جديدة 
 التجووووارة ر ا وووودما  املقووومري دموعووووت وامووووات موووون املسووووال   ا  ويتنووواول اتفوووواا تيسووووي -27

  ن  يتجاوم مسوالغ يت  ألالالت ابللوالا التنجتيميت احملليت ومي ن اعتبار  طامن  من حيث ن اا ت
ل بيايووني ألطووداا اااللوووالا التنجتيميووت احملليووت ويشووم  قضووا  الوحيووول  ىل األمووواا، مثوو  حركووت 

البلوودان  د   رتوودود  يووي أن تنفيووذ الاديوود موون الاناحيوور قوود يشوو   وتوودفم املالومووا  عوورب احلوو
 ددة تزاما  والناميت،  ا ر  ل  تنفيذ األح ا  املتالقت ابلشفافيت اليت تتجاوم ال

 التجارة اإللكرتونية -٤ 
ق تووزال املناقشووا  جاريووت فيمووا يتالووم حتتشووجيو تيسووي التجووارة ر حتوورانمج الاموو  املتالووم  -2٨

ويسوووواا   199٨ا  ارة األ مونيووووت ا وووواا  نجتمووووت التجووووارة الاامليووووت، الووووذي اعتموووود ر عووووابلتجوووو
ت، وديوت، والشوفافيحتي احلداملؤيدون  ىل مااجلوت قضوا  السياموت الااموت لنقتاواد الرقموي، مثو  التودا

 ا رقلوم، وق مويمرت عون الواهلياك  األماميت، واللوالا التنجتيميوت، والتوقياوا  األ مونيوت  وألعو
ا  للتحورك ر من حبيوز كوالبلدان الناميت اليت تري  ر تقيم التانيو الرقمي، فيما خيا اقحتفا

لزموووت حتشووو ن مد أح وووا  دوووال السياموووت الااموووت لتازيوووز الاوووناعا  الرقميوووت الو نيوووت  ونجتووورا   ىل وجوووو 
و  اورت عنهوا الضومللشوواي  االتجارة األ مونيت ر اقتفاقا  التجاريت اأقليميت األ ية، تسولط ا

لبيواان  وطوروس لفم احلر علا ارورة الت ين ر درامت  ةر الضواحتط علا القيود اليت تدد من التد
 التو ني ونق  الت نولوجيا، مث  ال شف عن الشفرة املادريت 

وترموووي املبوووادرة الاامليوووت الووويت يقودعوووا األون تووواد حتانووووان التجوووارة األ مونيوووت للجميوووو الووويت  -29
ر الودورة الراحتاوت عشورة ملوؤور األموم املتحودة للتجوارة والتنميوت  ىل مسواعدة البلودان الناميوت أ لقت 

و وود  تقييموووا  اقمووتاداد للتجوووارة   (5)ارة األ مونيووت واقموووتفادة منهوواعلووا املشوواركت ر التجووو
ان علوووا تقيووويم الووويت عريهوووا األون تووواد،  ىل تازيوووز قووودرة البلووودا ، األ مونيوووت لاووواا أقووو  البلووودان  وووو 

موووا ن القوووة والضوواف وتديوود الثغوورا  القالمووت والفوورا املتاحووت ر اختوواق  السياموواتيت السووبات 
 احملددة ر   ار التجارة األ مونيت للجميو 

__________ 

 ا ووووودما  والتنميوووووت والتجوووووارة: الباووووود التنجتيموووووي واملؤمسوووووي  ووووودما  اهلياكووووو  األمامووووويت، 2012األون تووووواد،  (٤)
 UNCTAD, 2015, Access to financial services as a driver)منشوورا  األموم املتحودة، نيويوورك وجنيوف(  

for the post-2015 development agenda, Policy Brief No. 35  
  https://etradeforall.orgانجتر  (5)
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 مسائل أخرى -5 
توووووري حاليوووووا  مناقشوووووت مسووووو لت تيسوووووي اقموووووتثمار، موووووو المكيوووووز علوووووا م دة اقتسووووواا ر  -٣0

السيامووا  التجاريووت واقمووتثماريت،  ىل جانوو  مسووال  أ وورأ، مثوو  الشووفافيت واللوووالا التنجتيميووت 
احملليت واملااملت ا احيت والتفضيليت واملسواعدة التقنيوت  وأموا املسوال  املتاولت ابلوحيوول  ىل األموواا 

والدولووت فهووي حاليووا  املااملووت الو نيووت لنمووتثمارا  وحتنووزع املل يووت وتسووويت املنامعووا  حتووني املسووتثمر و 
وقووت قحووم  واقوومري حتاوو  أعضووا  منجتمووت التجووارة ةووا مووتاا  ر  يووي مشوومولت ابملناقشووا  أو 

الاامليووووت الووووود ول ر مفاواوووووا  تتنووووواول اووووومن تلوووووت مسوووووال  اطوووووما ا  تفاووووويليت فيموووووا يتالوووووم 
اووورورة واوووو اوووواحتط ر عوووذا اختوووال  ومي ووون أن يوووؤ ر فيت والم ووويا، حتينموووا أكووود   ووورون اابلشوووف

تيسي اقمتثمار ر اقتفاا الاا  حتشو ن التجوارة ر ا ودما  ور عناحيور اقتفواا املقومري لتيسوي 
 التجارة ر ا دما  

وليووووت ر وكووووان تيسووووي مشوووواركت املؤمسووووا  الاووووغرأ والاووووغية واملتوموووو ت ر التجووووارة الد -٣1
حيووودارة املناقشوووا  الووويت جووور  موووؤ را   وعلوووا الوووريم مووون أن عوووذ  املؤمسوووا  تتسوووم ابألمهيوووت مووون 

ر املالووووت(، فهووووي تواجوووو   ٦0ر املالووووت( والوسووووالف ) 50ر املالووووت( والنوووواتج ) 95حيووووث الاوووودد )
 توود   حتسووب  توودين مسووتو   اأنتاجيووت والقوودرة التنافسوويت وحيووغر احلجووم  واقووملري  دراي مراعوواة
املسووال  املتالقووت  ووذ  املؤمسووا  ر حيوول  جوودول أعمووال منجتمووت التجووارة الاامليووت،  ووا ر  لوو  

 التنجتيميت احملليت وتبسويط مااملوت الشوحنا تسني مب  احلاول علا املالوما ، وتيسي اللوالا 
لسادمووت عوون املااملووت التفضوويليت، مثوو  اقتفوواا املتالووم حتتنفيووذ املووادة ا  ا  القيموت املندفضووت فضوون  

،  افحوووت اأيوووراا  ا احيوووت 199٤ مووون اقتفووواا الاوووا  حتشووو ن التاريفوووا  اجلمركيوووت والتجوووارة لاوووا 
ابأاوووووافت  ىل تازيوووووز التاووووواون الووووودوي لنقووووو  الت نولوجيوووووا واملهوووووارا ، و فووووو  احلوووووواجز التجاريوووووت 

 ( 1والتموي  التجاري )اأ ار 
 1اأ ار  

 في ا مية قطاع اخلدمات والتجارةالسياسات التجارية واملااوضات التجارية وتن
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 
ومن قوت التجوارة احلورة القاريوت  ويودعم األون تواد مون األفريقيت ر موياا املوؤور الووماري احلوادي عشور 

 وووونل عمليووووا  امووووتاراحت ميامووووا  ا وووودما ، حيوووواناي السيامووووا  ر تقيوووويم اأم وووواان  الوووويت 
تن وي عليها القدرا  املتاحت ر دال ا دما  و تلف  يارا  السيامت الااموت واأل ور التنجتيميوت 

د ن  يلسووتاان  ووا ر واووو السيامووا  الو نيووت واملؤمسوويت  ومي وون أن توووفر نتووالج اقمووتاراحت موو
ور املفاواووووا  التجاريووووت الدوليووووت  وتشووووم  أعمووووال األون توووواد  جوووورا  درامووووا  تليليووووت عوووون تيووووو 
اجلوان  املتالقت اب دما ،  ا ر  لو  تنميوت ق واع ا ودما  والتحوول اهلي لوي  وييسدور األون تواد 

ربا  املتادد السنوا  حتش ن التجارة وا ودما  والتنميوت  املنتدأ الااملي للددما  واجتماع ا ا  أيض
دور ا وووودما  ر التحووووول اهلي لووووي، ، 2017ووم/يوليوووو   وانقشووووت الوووودورة ا امسووووت لنجتموووواع ر

وطوووودد  علووووا أمهيووووت اتبوووواع امووووماتيجيا   ووووو متوامنووووت لنمووووتفادة موووون الوووودور احلفووووام الووووذي تؤديوووو  
 ق اعا  من أج  تنميت اققتااد حترمت  ا دما  ر م دة اأنتاجيت ر تيو ال

  TD/B/C.I/MEM.4/15و TD/B/C.I/MEM.4/14 املادر:
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ومن املهم أن خيري املؤور الوماري احلادي عشر حتنتيجوت  عاحتيوت توربم أمهيوت منجتموت التجوارة  -٣2
ىل حاجوت  مت  ومثوت املسوتدا الاامليت وفااليتها، وتساعم ر تنشيط الشراكت الاامليوت مون أجو  التنميوت

تاوودد األ وورا  امل تجوواريلتاووحيا اق ووتنق  ر النجتووا  ال تنفيووذا   مووا   القالمووتتنفيووذ الوووق   
حتط التجاريوت موت الضوواواحلفامن علا الباد اأ الي فيو  علوا حنوو وقوم نتوالج ووددة مون أجو  موا 

 مو األعدا  

 ومعايري الستدامة الطصعية التعريايةالتداوري غري  -اثلثا   
التووداحتي ابلنجتوور  ىل اقخنفااووا  ال بووية ر التاريفووا  والضوورال  املتالقووت ابلتجووارة، فووإن  -٣٣

يوووت املتالقوووت التنجتيم السياموووا ،  وووا ر  لووو  اللووووالا يوووي التاريفيوووت الووويت تشوووم   الفوووت واموووات مووون
رواوت قيوود املفعون ال رة فضون  النباتيت واحلواجز التقنيت أموا  التجوا ابلتداحتي الاحيت وتداحتي الاحت

مالوت  ر  مواماار الاأعلا ال ميت واللوالا التنجتيميت ا احيت ابألماار، وومال  الدفو وأنجتمت 
ارة قنيت أما  التجواجز التتش   مادر قلم رليسيا   والتداحتي الاحيت وتداحتي الاحت النباتيت واحل
حليووووواان  لبشوووور واارفووووا   تثووووي قلقووووا  ابلغووووا  ألةووووا تسوووواعد ر النهوووووحت يعوووودا  يووووي تاريووووت، مثوووو 

حتسوار  فيموا يتالوم  م انيوت الوحيوول  ىل األموواا علوامون دون قاود ول نهوا قود توؤ ر والنبا  ، 
 وأنواعها املادة للتجارة املنتجا  

ا  أن اآلةر الاامليوووت املمتبوووت علوووا أقووو  البلووودان  وووو  الووويت أجراعوووا األون تووواد بحوووو الوتجتهووور  -٣٤
ر املالوووت مووون الاوووادرا ، وأن حيوووادرا  عوووذ  البلووودان  5قووودر حتنحوووو نتيجوووت التاريفوووا  اجلمركيوووت ت

تووت عوون التووداحتي يووي التاريفيووت  املشوووعت للتجووارة النا ر املالووت   ا أميلووت اآلةر 10موومتفو حتنسووبت 
أن اآلةر املمتبوووت ابلنسوووبت  ىل املاووودرين ر حوووال اقمتاااوووت عووون  السووواريت الفجووووةويبوووني تقووودير 

ر املالوووت  20تقووودر حتنحوووو م افئوووت وسووووحتت علوووا أموووا  القيموووت  حتتاريفوووا  يفيوووتالتوووداحتي يوووي التار 
  (٦)املالت فيما خيا املنتجا  األ رأر  10خيا املنتجا  الغذاليت الزراعيت و فيما
وأت وي التووداحتي يوي التاريفيووت علوا الوحيووول  ىل األموواا أطوود حت ثوي موون أت وي التاريفووا   -٣5

اجلمركيت، وق مويما ر دوال الزراعوت  وتجتهور األدلوت أن البلودان املرتفاوت الود   والبلودان املتومو ت 
واحلفوامن الد  ، وكذل  الشركا  ال بية عي أقدر علا اقمتثال للتداحتي يي التاريفيوت اجلديودة 

علووا مسووتو   التاوودير  وتشووي حبووو  أجراعووا األون توواد حتشوو ن تووداحتي الاووحت والاووحت النباتيووت 
 التاريفيووتيووي موون التووداحتي  جديوود كوو  توودحتياملن بقووت علووا الووواردا  ر حتلوود متقوود  كبووي،  ىل أن  

تقريبوا  ر ر املالوت ر املتوموط، و ىل أن عوذا األ ور يتضواعف  ٣يؤدي  ىل  ف  الواردا  حتنسبت 
ويشي تلي  ألجري علا مستوأ الشوركا  ر حتلود ان يف ر أمري وا النتينيوت  ىل   (7)أق  البلدان  وا  

ر املالووووت، وأن عووووذا األ وووور  ٣0أن احلووووواجز التقنيووووت أمووووا  التجووووارة  فوووو  الاووووادرا  يكثوووور موووون 

__________ 

(٦) 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)  
(7) UNCTAD, 2014, Study of Average Effects of Non-Tariff Measures on Trade Imports (United 

Nations publication, New York and Geneva)  
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ن فورا مواحيولت يتناقا مو حجم الشوركت، حتدرجوت أن عوذ  التوداحتي تزيود مون قيموت الاوادرا  ومو
  (٨)لت من الشروت األكرب من الشركا ر املا 10نشاس التادير ابلنسبت  ىل الو 

 ىل م دة الت وواليف الوويت يتحملهووا التجووار، ابلنجتوور ا  وتووؤدي التفوواو   حتووني البلوودان أيضوو -٣٦
أن  ىل أن ا تن  التداحتي يي التاريفيت الو نيت عا  من الاا  حتشو   متزايود علوا الشوركا  

تنووووع حتوووني األموووواا ووتثووو  ر الوقوووت  اتووو  للشوووروس املاموووول  وووا ر كووو  مووووا  و وووودر األون تووواد 
منهجيت قمتاراحت املسافت التنجتيميوت الويت تفاو  حتوني البلودان مون أجو  تقيويم حجوم اق تنفوا  
التنجتيميوووت، وعوووو ي بوووم عوووذ  املنهجيوووت علوووا وجووو  ا اووووا ر حالوووت البلووودان الووويت تشوووهد عمليوووت 

وميثوو  عاموو  الت لفووت املرتب ووت إبنشووا    (9) رفووا  ر اتفاقووا  التجووارة احلوورة  قليمووي أو ت ووون ت اموو 
اهلياكوووو  األماموووويت أحوووود الشووووواي  الرليسوووويت  ونجتوووورا   ىل أن البلوووودان املندفضووووت الوووود   ق تقوووود  

القليوو  موون  وودما  التاوودير الرليسوويت ألمووبات منهووا حيوواواب  التمويوو  وعوود  وجووود املرافووم   ق
ممووت لتقيوويم م احتقووت املنتجووا ، فموون املتوقووو أن تووؤ ر التووداحتي يووي التاريفيووت أت وويا  يووي متناموو  الن

والبلوودان الناميووت األاوواف موون الناحيووت اققتاوواديت  وقوود تتفوواقم حيوواواب  ا  علووا أقوو  البلوودان  ووو 
لتوواي قوود اقمتثووال للتووداحتي يووي التاريفيووت فيمووا خيووا املؤمسووا  الاووغرأ والاووغية واملتوموو ت، واب

 تت ل  تنفيذ مياما  تدعم عذ  املؤمسا  
وابأاووافت  ىل التووداحتي األزاميووت، قووود ووودد الق وواع ا وواا ماوووايي  وعيووت،  ووا ر  لووو   -٣7

ماوووايي تتالوووم ابقموووتدامت مووون أجووو  النهووووحت ابألعووودا  البيئيوووت أو تسوووني سووورو  الامووو ، موووو 
املووووومعني  واملاووووايي ا احيووووت ال وعيووووت املتالقووووت اقرتقووووا  حتقيمووووت الانمووووا  التجاريووووت للمنتجووووني أو 

ألن الشووركا ، تسوواا ر   ووار عمليووا  اأنتوواي والنووواتج،  ىل ا  ابقمووتدامت   ووذة ر التزايوود نجتوور 
تسوووني الجتووورو  اقجتماعيوووت للاموووال واقرتقوووا  ابأدارة البيئيوووت  ووثووو  عوووذ  املاوووايي،  وووا ر  لووو  

تجتوا إبقبوال واموو لودأ األعموال التجاريوت وأحيوحات أداة قالموت علوا السووا  ،البيئيتالانما  
املالحت  وتشي تقديرا   حودأ الدراموا   ىل أن القيموت التجاريوت للسولو املاتمودة علوا أموا  

  (10)2012ر عا   حتليون دوقر ٣٦اقمتدامت حتلغت حنو 
  وووت،  500جوووود أكثووور مووون حتيووود أن انتشوووار الشوووهادا  املتاوووددة واملتدا لوووت، ر سووو  و  -٣٨
وووور توجيوووو  رمووووال  وااووووحت  ىل املسووووتهل ني، ويزيوووود عوووو   التنفيووووذ علووووا حيووووغار املنتجووووني  ق ييسد

 ال وعيووووت والشوووركا   وابأاوووافت  ىل  لووو ، ق توجوووود قواعووود دوليوووت ت فوووو   دارة  أفضووو  للماوووايي
ت، فمون الاوا  وملا كانت الشركا  ا احيت عوي الويت تووفر طوهادا  امل احتقواملتالقت ابقمتدامت  

تناوهلووا ر احملافوو  الاامووت الرمسيووت  وقوود تووؤ ر أيضووا  ت لفووت تنفيووذ عووذ  املاووايي حتوحيووفها ماووايي  لزاميووت 
علووووا الوحيووووول  ىل األمووووواا  فالووووا مووووبي  املثووووال، تجتهوووور حبووووو  أجراعووووا األون توووواد أن ت وووواليف 

 ٣٣أي ولووجي وثو  امل احتقت اليت يتحملها مادرو األحذيت ر اهلند فيما خيا   ط التوميم ا
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) UNCTAD, 2017, On the heterogeneous effects of non-tariff measures: Panel evidence from 

Peruvian firms, Research Paper No. 4  
(9) 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)  
(10) International Institute for Sustainable Development, 2014, The State of Sustainability Initiatives 

Review 2014 (Winnipeg, Canada)  
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بلوودان الناميووت ر تلبيوووت أ وورأ موون  وونل منتووودأ األمووم املتحوودة املاووو   اووايي اقمووتدامت لووودعم ال
 املاايي ال وعيت املتالقت ابقمتدامت 

  ملفاواا  املتالقت ابلوحيوول  ىل األموواا يوي الزراعيوتاب والتداحتي يي التاريفيت مشمولت -٣9
 م مسوتوأ الوحيوولا  لتقيويوق حتد أن تتوافر مالوما  عن التوداحتي احملليوت وتلو  الويت ينفوذعا الشورك

ر الووماري  املوؤون  جرا  مفاواا  فاالوت  ومي ون للمناقشوا  الويت موتجرأ ر ىل األمواا واما
لاووغية املؤمسووا  ااحلووادي عشوور أن تتنوواول مبووادرا  الشووفافيت، وق موويما فيمووا يتالووم  سوواعدة 

يووووواان  قاعووووودة حت واملتومووووو ت احلجوووووم علوووووا التنووووواف  الفاوووووال ر السووووووا الاامليوووووت  ومي ووووون أن تووووووفر
 ( 2ار أداة مفيدة ر عذا الادد )اأ  التاريفيت يي األون تاد حتش ن التداحتي

 2اأ ار  
 قاعدة وياانت األونكتاد وشأن التداوري غري التعرياية

توفر قاعودة البيواان  عوذ ، الويت واوات ابلتاواون موو عودد مون الشوركا ، دموعوت حتيواان   
موووو ر املالوووت مووون التجووو ٨0مووون  ثووو  أكثوووروحتلووودا   ٦0عامليوووت يسوووتددمها أكثووور مووون  ارة الاامليوووت  وتل

دة وتو   قاعو ت وتنشر تلف اللوالا التنجتيميت املتالقت ابلتجارة وتانف حتاورة منهجيت ومتسق
يفيووووت وتوووووفر ي التار يوووووتتوووويا قاعوووودة البيوووواان   جوووورا  تقييمووووا  أفضوووو  للتووووداحتي   البيوووواان  دوووواان  

د يتسوووو  ت وووواليف  ور كثووووي موووون األحيووووان قوووو، و فوووو  الأليووووراحت المطوووويدموووود ن  أماموووويت 
لا حتاوت مون اللووايت الناللشركا  التجاريت الوقو  علا الااواب  والت واليف التجاريوت يوي الضورور 

عمليووووا    ووويا أو رالما جووورا ا  تنووو  اقمدواجيووووت ر التنجتيميوووت احملليوووت، فتوووتم ن مووووثن  مووون 
قاعدة هم  ا ر الليت يلسااامليت من البياان    ومي ن أن يستفيد أعضا  منجتمت التجارة الالتفتي 

 ل ا اختال فالت الشفافيت وتوفي أدوا  أفض  من أج  لوالا تنجتيميت فاالت ر عذ
التاووووونيف الووووودوي للتوووووداحتي يوووووي التاريفيوووووت )منشوووووورا  األموووووم املتحووووودة، نيويوووووورك ، 2015األون تووووواد،  املادر:

 /http://i-tip.unctad.org and http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-Analysis  انجتوور وجنيووف(
NonTariff-Measures/NTMs-partners-and-donors.aspx  

 والبيئة والتنمية املستدامةالتجارة  -راوعا   
 أهداف التنمية املستدامةأمهية جدول األعمال البيئي يف حتقيق  -ألف 

قملت أمور، منهوا أن التنميوت  20٣0 ت التنميت املستدامت لاا  تسلدِّم الدول األعضا  ر   -٤0
اقجتماعيووت واققتاوواديت تتوقووف علووا اأدارة املسووتدامت ملوووارد كوكبنووا ال بيايووت، ولووذل  تؤكوود تاووميم 
اختتمووو الوودوي علووا حفوو  احملي ووا  والبحووار وموووارد امليووا  الاذحتووت، وكووذا الغووااب  واجلبووال واألرااووي 

لوووونجتم اأي ولوجيووووت واحليوووواة نهلا حتشوووو   مسووووتدا ، وعلووووا محايووووت التنوووووع البيولوووووجي وااجلافووووت، وامووووتغ
وي فوو  اقمووتددا  املسووتدا  للموووارد ال بيايووت توووافر الاناحيوور املاديووت الضووروريت لوودفو عجلووت   (11)الربيووت

ر اققتااد علوا املودأ ال ويو ؛ ويودعم اموتقرار املنواا الزراعوت والغوااب  وماوالد األمسواك ويسواعم 
توافر امليا ؛ ويسهم احلفامن علوا الونجتم اأي ولوجيوت ر التنووع البيولووجي واألمون الغوذالي ر املنوا م 
الريفيوووت  وأكووود موووؤور األموووم املتحووودة للتنميوووت املسوووتدامت احلاجوووت  ىل اقتاووواد أ ضووور ر موووياا التنميوووت 

ت والو نيوووت واحلضووورياملسوووتدامت والقضوووا  علوووا الفقووور، وتنووواول مواووووع  ضووورنت اققتاوووادا  الريفيوووت 
__________ 

(11) A/RES/70/1  
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وموون  وونل رحتووط اققتاووادا  ا ضوورا  علووا  تلووف املسووتو  ، مي وون أن   (12)واأقليميووت والاامليووت
ت ون التجارة عامن  حافزا  لتحقيم أعدا  التنميت املستدامت، ان نقا  من املسوتو   احملليوت ووحيووق  

السوولو وا وودما  والت نولوجيووا  و رالووم   ىل املسووتوأ الاوواملي  وتووؤدي التجووارة دورا  رليسوويا  ر نشوور
اأنتاي ا ضرا  من  نل وريور األفضوليا  اقجتماعيوت والبيئيوت املتزايودة للشوركا  واملسوتهل ني  ىل 
األمووووووواا الاامليووووووت  ومي وووووون نشوووووور املمارمووووووا  الفضوووووولا ر دووووووال احلفووووووامن علووووووا املوووووووارد واعتموووووواد 

نشورا  مورياا  علوا امتوداد ا  أل ضر والاادل اجتماعيالت نولوجيا  النجتيفت واأل ذ يمالي  اأنتاي ا
منم  القيمت الاامليت اليت ترحتط حتني املنتجني واملسوتهل ني ر تيوو أحنوا  الاوامل، موو م دة القودرا  

 ( ٣الو نيت النممت لتحقيم أعدا  التنميت املستدامت )اأ ار 

 ٣اأ ار  
 البيئة وتغري املناخ

األون توواد، الوويت تسووتفيد موون الوودور احملوووري للتجووارة ر دفووو ونشوور يؤكوود عوودد موون حتوورامج  
 لاامليوووت، وعوووواألموووواا اقتاووواد أكثووور مراعووواة للبيئوووت، الفووورا الووويت تتيحهوووا الاوووادرا  ا ضووورا  ر ا

و نيوووت   وتسووواا اقمتارااوووا  ال17و 15-11و 9-5و 2يسووواعد علوووا تقيوووم األعووودا   موووا
لفوووورا علووووا  ووووذ  ا رة البيولوجيووووت  ىل   كووووا  الوووووعيللاووووادرا  ا ضوووورا  ومشوووواريو مبووووادرة التجووووا

لو نيوت علوا قودرا  االاايدين احمللي والوو  ، موو مسواعدة اجلهوا  حيواحبت املاولحت ر حتنوا  ال
ي قتاوواد الوودالر ريو اقاملشوواركت حتشوو   مفيوود ر  ضوورنت األمووواا اأقليميووت والاامليووت  وتجتهوور مشووا

حتتغوي  نش ت املتاولتساا األني كفا ة املوارد، ر حني تال را اليت مي ن  ا للبلدان املشاركت تس
السياموووا   ت تاوووميماملنووواا  ىل تقيوووم توافوووم ر اآلرا  فيموووا حتوووني حيووواناي السياموووا  حتشووو ن كيفيووو
بحوووث حتووورانمج يا ،  وووي الو نيوووت الووويت تاوووزم اآلفووواا التجاريوووت عواوووا  عووون أن تقواوووها أو تشووووعها  وأ

ت مسوواك الو نيوواووالد األمان  الضووارة املقدمووت  ىل ق اعووا  اقتاوواد احملي ووا  ر كيفيووت  لغووا  اأعووا
 نها واحلد من أنش ت حييد األمساك يي املشروعت ويي املنجتمت ويي املبل  ع

 أمانت األون تاد  املادر:

 املسائل الرئيسية -ابء 
 ارمووا  الاوويد يووي ينبغووي تنجتوويم اأعوواان  املقدمووت  ىل ماووالد األمسوواك الوويت تسووهم ر  -٤1

قدموت  ىل اان  املاملستدا ، وقد حتدأ  املفاواا  من أج  تواويا الضوواحتط املفرواوت علوا اأعو
ن   ووووت موووو ٦-1٤ت ماوووالد األمسوووواك وتسوووينها ر   ووووار منجتموووت التجووووارة الاامليوووت  وتتمثوووو  الغايووو

اس ر أفور م ر ار "حجتر حتا  أط ال اأعاان  املقدمت ملاالد األمساك اليت تسوه 20٣0 عا 
ملشووروع ااك يووي قوودرا  الاوويد ور حيوويد األمسوواك، و لغووا  اأعوواان  الوويت تسوواعم ر حيوويد األمسوو

، مووو ا القبيوو ويووي املبلوو  عنوو  ويووي املوونجتم، واأحجووا  عوون امووتحدا   عوواان  جديوودة موون عووذ
ينبغوي أن  ا  ان  و ق  البلدناميت وأالتسليم ين املااملت ا احيت والتفضيليت املنلمت والفاالت للبلدان ال

ألمسوواك، املاووالد  يتجووزأ موون مفاواووا  منجتمووت التجووارة الاامليووت حتشوو ن اأعوواان  ق ت ووون جووز ا  
 " 2020حبلول عا  

__________ 

(12) A/RES/66/288  
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يزال وجود أنواع ماينت من اأعاان  يؤ ر ر امتدامت األرحيودة السوم يت مون  ونل  وق -٤2
وتشوووم   عووواان    يحت أحيووون  حتنوووا  ودعوووم قووودرا  الاووويد املفر وووت املسووودرة قموووتدراي مووووارد طوووح

حيناعت حييد األمساك اأعاان  املباطرة، والقروحت املندفضت الفالدة، والضماان ، والتدفيضا  
ووونا اأعووواان  أليوووراحت  الضوووريبيت، ودعوووم األمووواار وتقووودت السووولو وا ووودما  حتاوووورة مباطووورة  وول

ومشووم   الوقووود وال اووم  تلفووت، مثوو  حتنووا  السووفن أو مرافووم املوووانت، وتسووني ماوودا  الاوويد، 
دعم الد  ، ونق  احلقووا مون أجو  الوحيوول  ىل ماوالد األمسواك األجنبيوت، وأنشو ت واجلليد، و

البحووث والت وووير، وتووداحتي احلفوو   وق ياقوو  اقتاوواد   أو حتيئيووا  أو اجتماعيووا  تقوودت  عوواان  موون 
أج  امتدراي موارد مارات أحين  للضغط أو للنضوت  ا يتجاوم املستو   املسوتدامت  ومي ون 
أن تووووؤ ر اأعوووواان  ر األموووون الغووووذالي والوسووووالف ومووووب  الاووووي  و فوووواا اختتماووووا  السوووواحليت 
الضوووووايفت؛ وأن تفيووووود األموووووا ي  الاوووووناعيت أو األنشووووو ت يوووووي املشوووووروعت علوووووا حسوووووات دافاوووووي 
الضوووورال ؛ وأن تومووووو ن وووواا عوووود  املسوووواواة وتزيوووود موووون املنافسووووت يووووي املشووووروعت  ور كثووووي موووون 
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  
والبيووواان  املتالقوووت ابأعووواان  املقدموووت ر دوووال حيووويد األمسووواك مثوووية للجووودل ومضوووللت   -٤٣

تضووور حتليوووون دوقر يشووو    عووواان   20وياتووورب الوووبا  أن  تووواي الووودعم الاوووا  الوووذي يبلووو  حنوووو 
وتشووي تقووديرا   حوودأ الدرامووا   ىل أن دعووم   (1٣)مسوواك أو تسوواعم ر م رة قوودرا ا اووالد األ

حتلودا  عضووا  ر منجتموت التاواون والتنميوت ر امليودان اققتاوادي يبلو   ٣1ق اع ماوالد األمسواك ر 
اد وتشووووي درامووووت أ وووورأ  ىل أن حتلووووداان   وووواري اقتوووو  (1٤)حتنيووووني دوقر ر السوووونت 7دموعوووو   مووووا

األورو ، مث  اقتاد الرومي وتهوريت كور  والاني والوق   املتحودة واليواابن، منحوت لق واع 
  (15)2015-201٣وقر منو   ر الفمة حتنيني د 9,7 عاان  تقدر حتو  حييد األمساك

، و وود  التوحيوو   ىل نتووالج ر املووؤور الوووماري احلووادي عشوور، سهوور  201٦ومنوذ عووا   -٤٤
موعووودا  ةاليوووا   2020رت حتوووني  تلوووف املقمحوووا ،  وووا ر  لووو  موووا يتالوووم إبقووورار عوووا  عناحيووور تقوووا

املشوووروع ويوووي  ؛ واحلاجوووت  ىل حجتووور اأعووواان  الووويت تسوووهم ر الاووويد يوووي٦-1٤لتحقيوووم الغايوووت 
؛ األموم املتحودة ت رعايوتتو؛ وأمهيت واو   ار قانوين دوي ملاالد األمساك نجتماملبل  عن  ويي امل

يد ال فوا  ارمون حيوااملت  احيت وتفضيليت للبلدان الناميت وحتا  الايادين، كالذين ميو دراي م
فوووارا كبووية  زال عنوواكتوووالاوويادين احلوورفيني وحيووغار الاوويادين؛ واحلاجووت  ىل م دة الشووفافيت  وق 

 ؛ددرا  الاوويقووور علووا اأفووراس ر حيوويد األمسوواك فيمووا يتالووم حتن وواا أح ووا  احلجتوور املفووروحت 
رالووم املااملووت  ووا؛ و  ملتباووت، أي تاريووف األنشوو ت احملجتووورة وعوود  اقكتفووا  حتواووو قالمووتا يو والنهوو

 ورأ ليميوت ودوليوت أادرا   قا احيت والتفضيليت؛ وال رالم القانونيت  وألحرم تقد  أيضا  ر   ار مب
 ر السنتني املاايتني، علا النحو التاي:

__________ 

(1٣) European Commission, 2013, Global Fisheries Subsidies (Brussels)  
(1٤) Organization for Economic Cooperation and Development, 2017, Support to fisheries: Levels and 

impacts, Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 103  
(15) European Commission, 2016, Study on the Subsidies to the Fisheries, Aquaculture and Marketing 

and Processing Subsectors in Major Fishing Nations Beyond the European Union (Brussels)  
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ليتمم املتحدة، واألون تواد، وحتورانمج األموم حتيان منجتمت األيذيت والزراعت التاحتات  )أ( 
ار ت ال ريم لتحقيوم اقتاادا : وعو ودد   90حتدعم من  201٦املتحدة للبيئت، املاتمد ر عا  

ت  ىل لضووارة املقدموومووو المكيووز علووا احلاجووت  ىل الووتدلا التوودرعي موون اأعوواان  ا ٦-1٤الغايووت 
ين اوويد يووي القووانو ملنووو ال لوويت تتدووذعا دولووت املينووا ماووالد األمسوواك وتنفيووذ اقتفوواا حتشوو ن التووداحتي ا

 دون  حتن  ودون تنجتيم وردع  والقضا  علي  تنفيذا  فااق ؛
اتفوواا طووراكت احملوويط اهلووادد: وعووو يوودري أح امووا  تتالووم إبلغووا  اأعوواان  الوويت  )ت( 

 تسهم ر اأفراس ر الايد يي املشروع ويي املنجتم ويي املبل  عن ؛
عضوووا  ر  12درة الراميووت  ىل حجتوور اأعوواان  الضووارة: وعووي مبووادرة أ لقهووا املبووا )ي( 

 مت؛منجتمت التجارة الاامليت عن  ريم مفاواا  متاددة األ را  ر   ار املنجت
موووون  1٤اأعوووونن الووووذي اعتموووود  مووووؤور األمووووم املتحوووودة لوووودعم تنفيووووذ اهلوووود   )د( 

مووتددامها علووا بحريووت والبحووار واملوووارد الأعوودا  التنميووت املسووتدامت املتمثوو  ر حفوو  احملي ووا  وا
ن أكود التاوميم علوا : وعو  عون2017حنو مستدا  لتحقيم التنميت املستدامت، ر حزيران/يوني  

  1٤الام  حبز  من أج  تقيم اهلد  

 التنميةو  والشؤون اجلنسانيةالتجارة  -خامسا   
 التنمية املستدامة هدافأحتقيق  يف املسائل التجارية واجلنسانيةأمهية  -ألف 

ينبغووي درامووت أت ووي تريووور التجووارة علووا املسووواواة حتووني اجلنسووني مووون مبوودأ مااجلووت طوووواي   -٤5
نميوووت  ىل أن و وووني املووورأة لووو  أت وووي حاموووم علوووا الت ،    تشوووي األدلوووتاأناوووا  ومووون منجتوووور النموووو

وياترب تاميم منجتور املسواواة حتوني اجلنسوني ر السياموت التجاريوت أداة   (1٦)اقجتماعيت واققتااديت
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 

ليسووووت مرتب ووووت  10-17، عووووذا ابأاووووافت  ىل أن الغايووووت 17 ر   ووووار اهلوووود  اجلوووون  مل تاووووا 
وتوودد   ووت عموو  أديوو  أاباب الاووادرة عوون املووؤور   (17)حتبلووو  األعوودا  الشوواملتا  حيووروا  ا ووارتب

الووودوي الثالوووث لتمويووو  التنميوووت رواحتوووط أواوووا حتوووني املسووواواة حتوووني اجلنسوووني وو وووني املووورأة والتجوووارة، 
مي نهوووا حتتووووافر مياموووا  داعموووت مناموووبت وعياكووو  أمامووويت منلموووت وقووووة عاملوووت  وتؤكووود أن التجوووارة

متالموووت، أن تسووواعد علوووا تازيوووز تلوووت أموووور، منهوووا و وووني املووورأة واحلووود مووون أوجووو  عووود  املسووواواة 
  (1٨) تقيم أعدا  التنميت املستدامتوتساعم ر

__________ 

(1٦) S Seguino, 2000, Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis, World 

Development, 28(7):1211–1230  
(17) UNCTAD, 2015, Ensuring gender-sensitive implementation of the post-2015 development 

framework, Post-2015 Policy Brief No. 5  
(1٨) A/RES/69/313  
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ها، كما يؤ ر انادا  املسواواة حتوني اجلنسوني علوا األدا  تؤ ر التجارة علا رفا  املرأة وو ين -٤٦

التجوواري للبلوودان وقوودر ا التنافسوويت  ويجتهوور أت ووي التجووارة علووا املوورأة موون  وونل  وون  قنوووا   
تووؤدي التجووارة عووادة  ىل  حوودا  تغيوويا  ر عياكوو  اأنتوواي، مووو تومووو حتاوو  الق اعووا  ، فوو وق  

توود  التجووارة ا ،  تفراووها املنتجووا  املسووتوردة  وةنيوووتقلووا الووبا  اآل وور حتسووب  املنافسووت الوويت
ا ، تغيوويا  ر أموواار السوولو وا وودما ، وعووذا حتوودور  يووؤ ر علووا مسووتو   الوود   احلقيقووي  وةلثوو

يوووؤدي  فووو  التاريفوووا  اجلمركيوووت أو  لغارعوووا مووون  ووونل تريووور التجوووارة  ىل تقلووويا اأيووورادا  
ا تووووفي ا ووودما  الااموووت  ومي ووون دراموووت التووو  يا  احل وميوووت ور وووا يوووؤ ر ر قووودرة احل وموووا  علووو

الثن ووت تياهووا موون منجتووور املسوواواة حتووني اجلنسووني  فالووا مووبي  املثووال، قوود تواجوو  املوورأة حيوواواب  
ق اعا  اآل ذة ر التقلا  ىل الق اعا  اآل وذة ر التوموو الأكثر من الرج  ر اقنتقال من 

  (19)التنق  ا وقدر ا احملدودة علاحتسب  نقا مهارا 
موون املاووار  واملواعوو  الوويت يتمتووو  ووا ناووف موو اةا جزليووا   والبلوودان الوويت ق تسووتفيد  ق -٤7

ملسوواواة د  عوود  اتقوووحت الفوورا التجاريووت املتاحووت فيهووا  ومووو  لوو ، ق يووزال حتاوو  البلوودان يسووتد
تتقااوووا لوووت الووويت ة الااماد علوووا املووورأفاقعتمووو ؛حتوووني اجلنسوووني كاموووماتيجيت لتازيوووز القووودرة التنافسووويت

او  املنتجوا  علنقوااب ، اأق  من الرج  وت ون عادة  أق   قباق  علا اقنضوما   ىل ا  عموما  أجر 
 كثيفت األيدي الااملت أكثر قدرة علا املنافست 

وعناك  ريقتوان علوا األقو  جلاو  السياموت التجاريوت أكثور مراعواة للفووارا حتوني اجلنسوني   -٤٨
 الوووو   ملدوووا ر التقيووويم ينبغوووي ت ملوووت، الناحيوووت املثاليوووت، ينبغوووي اجلموووو حتوووني ال وووريقتني  فووو وق   ومووون

ن فويهم النسوا  سو ان،  والتجارة وفوالدعا إبجورا  تليو  لو ةر احملتملوت علوا طورالا ووددة مون ال
رة تجاريووووت املقوووور (  وقوووود تووووؤدي عووووذ  التقييمووووا   ىل مراجاووووت اأحيوووونحا  ال٤والفتيووووا  )اأ ووووار 

 يودة عوو األمثو  اريوت جدتؤكد احلاجت  ىل تداحتي منمموت  و جورا  تقييموا  قبو  ا وا  توداحتي ت أو
عوون التووداحتي   مووا يمتوو ابلسووياا، ينبغووي تقيوويم وملووا كانووت  ةر تريوور التجووارة علووا النسووا  مرتب ووت

 التجاريت من نتالج تؤ ر ر املرأة علا أما  ك  حالت علا حدة 

 ٤اأ ار  
 ييمات اجلنسانية لإلفالحات التجاريةالتق

أعد األون تاد  ريقت منهجيت للتقييما  اجلنسانيت املسبقت ا احيت ابأحينحا  التجاريت  
 تتضمن أرحتات عناحير كالتاي:

 تديد السياا اققتاادي لبلد  تار ومشاركت املرأة ر اققتااد؛ )أ( 
 اققتااد؛واكاة أت يا  اأحينري التجاري علا  )ت( 
واو قالمت مرجايت حتش ن تنفيذ التداحتي املنممت من أج  تقيم مزيد من املسواواة  )ي( 

ة علووا املسوواوا لتجاريووتحتووني اجلنسووني،  ووا ر  لوو    ووار للرحيوود يرمووي  ىل تقيوويم  ةر اأحيوونحا  ا
 حتني اجلنسني  رور الزمن؛

__________ 

(19) S Zarrilli, 2017, The case for mainstreaming gender in trade policy, Bridges Africa, 6(4)  
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 ر م ان الام  قيا  ت ور الت ام  التجاري واملساواة حتني اجلنسني  )د( 
علا اتفاا الشراكت اققتااديت حتني اقتاد األورو  وتاعت طرا ا  و لبقت املنهجيت مؤ ر  

أفريقيووا، وركووز  علووا اآلةر احملتملووت املتالقووت ابملسوواواة حتووني اجلنسووني ورفووا  النسووا  ر كينيووا، وعووي 
امووتددا  عووذ  ال ريقووت  حوودأ الوودول األعضووا  ر اجلماعووت، وق موويما ر دووال الامالووت  ومي وون 

  لتقييم الت  ي اجلنساين لإلحينري التجاري ر أي حتلد من البلدان 
 أمانت األون تاد  املادر:

، مي وووووون  دراي اقعتبووووووارا  اجلنسووووووانيت ر نووووووا التووووووداحتي التجاريووووووت،  ووووووا ر  لوووووو  وةنيووووووا   -٤9
اتفاقووا  التجووارة  متزايوودا  ر اجلووز  الرليسووي مووناقتفاقووا  التجاريووت  وتتوو  عووذ  اقعتبووارا  حيووزا  

 احيووت هلووذا الغوورحت، وعووو مووا يسوواعم ر م دة  حتوورام أمهيووت  أحيووبحت ت وور  فاوووق   والتاوواون الوويت
اقعتبارا  اجلنسانيت  وعلا مبي  املثال، يؤكد اتفاا التجارة احلرة األ ي حتوني طويلي وأورويوواي 

اقتفاقووووا  املتاووووددة األ وووورا ، وق موووويما تلوووو  املتالقووووت اقلتزامووووا  اجلنسووووانيت املتدووووذة ر   ووووار 
ابألجووور املتسووواوي عووون الامووو  املتسووواوي، ومحايوووت األموموووت للمووورأة الااملوووت، وتووووفي احلمايوووت للاموووال 
املنووزليني، والتوفيووم حتووني احليوواة املهنيووت واحليوواة األمووريت  ور اتفوواا التجووارة احلوورة حتووني كنوودا وطوويلي، 

ابعتمووواد قووووانني تتالوووم ابملسووواواة حتوووني اجلنسوووني واحلفوووامن عليهوووا وتنفيوووذعا  يؤكووود ال رفوووان التزامهموووا
مون أجو  أنشو ت التاواون و نشوا  ا  حتفااليت، وتازيز مارفت اجلمهوور  وا  ويتضومن اقتفاقوان أح امو

 جلان مانيت ابلتجارة واقعتبارا  اجلنسانيت لواو الفاول  ا  الالت مواو التنفيذ 
املتالقووت ابلتجووارة واقعتبووارا  اجلنسووانيت ر اتفاقووا  التجووارة احلوورة وميثوو   دراي الفاووول  -50

اجلديوودة   وووة  عاحتيووت و ن كانووت عووذ  الفاووول ق تووزال م وووان  اووايفا   ور ووا توودر اأطووارة  ىل 
  تتالووم ابملسوواواة حتووني اجلنسووني، السووما  التاليووت: توورد ر اقتفاقيووا  الاامليووت  طووارا   ىل التزامووا

قلتزامووا  يووي مرتب ووت يعوودا  مرحليووت؛ ق عووري ت بيووم  ليووا  تسووويت املنامعووا ؛ يووي أن عووذ  ا
توجوود أح ووا  تقضووي  وا مووت التشوورياا  اجلنسووانيت؛ ق تووري مااجلووت اآلةر احملتملووت علووا املوورأة  ق

الناتووت عوون تلوو  اقتفاقووا   ومووو  لوو ، ق ينبغووي اقمووتهانت يمهيووت  دراي القضووا  املتاوولت حتنوووع 
قود يوؤدي  ىل م دة  حتورام القضوا  اجلنسوانيت ر   وار   وات ر تل  اقتفاقا  ألن عوذا  اجلن 

 حتني األ را  ر دال القضا  املتالت حتنوع اجلن   التجارة، و ىل تازيز التااون
وقد ي ون للت ور اأعا  قتفاقا  التجوارة احلورة والتوزا  حتاو  البلودان إبدراي الفاوول  -51

اقتفاقووا  الثناليووت  ةر علووا املووؤور الوووماري احلووادي عشوور  وميثوو   حيوودار  عوونن  ا  الاوولت ر 
وماري يسووولط الضوووو  علوووا الووورواحتط القالموووت حتوووني التجوووارة واملسووواواة حتوووني اجلنسوووني والتنميوووت، ويؤكووود 
التووو  يا  املدتلفوووت للتجوووارة علوووا النسوووا  والرجوووال، نتيجوووت واقايوووت مي نهوووا أن تسووواعد علوووا  عوووادة 

 اورا  املتالقت ابحلياد اجلنساين ر السيامت التجاريت ترتي  الت
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 اللصجستيات التجارية -سادسا   
 أهداف التنمية املستدامةأمهية اللصجستيات التجارية يف حتقيق  -ألف 

عنوووواك حيوووون  مباطوووورة ويووووي مباطوووورة حتووووني النقوووو  وتيسووووي التجووووارة الدوليووووت وحتووووني التنميووووت  -52
ارة السوووولو توووواميووووت ر مووووت الاامليووووت وم دة مشوووواركت البلوووودان الناملسووووتدامت  ور مووووياا منموووو  القي

ريقوت دت ا ودما  حت عت ر تقواملانات، تزداد األمهيوت الويت تتسوم  وا عناحيور املو وقيوت والووتية والسور 
يم ستغرا ر ال ر الوقت املفاالت من حيث الت لفت  وتت  ر القدرة التنافسيت حتت لفت النق  الدوي و 

ي جلمركيوت  وينبغوالتاريفوا  واملستوردين أكثر  ا تتو  ر ابلت واليف النقديوت للرموو  واحتني املادرين 
يووم م دة كبووية ر املتالقتووني حتتحق 12-17و 11-17أن تشووم  اجلهووود املبذولووت لبلووو  الغووايتني 

لاامليووووت اووووادرا  احيووووادرا  البلوووودان الناميووووت، وق موووويما مضوووواعفت حاووووت أقوووو  البلوووودان  وووووا  موووون ال
بوية ر ك حيونحا   حتش   فاال ر تيسوي الوحيوول  ىل األموواا، القيوا  ابموتثمارا  و  واأمها 

 نجتم النق  وتيسي التجارة 
وتوووووزداد الفوووووورا الناطوووووئت عوووووون التجووووووارة الرقميوووووت، وق موووووويما التوريووووود األ ووووووموين للسوووووولو  -5٣

فيمووا يتالووم  موويما وا وودما   يووي أن التجووارة ر السوولو ق تووزال عمليووت ماديووت  ىل حوود كبووي، وق
ا  ابألحيونا  املنتجوت ر البلودان الناميوت  وتتويا التجووارة األ مونيوت واجلوانو  األ ورأ للرقمنوت فرحيوو

جديووودة للووورحتط حتوووني الشوووركا  التجووواريني، و ن كوووان تويووو  عوووذ  الفووورا  ىل توووارة يت لووو   فووو  
ا ة السووول ا  الت ووواليف وتقلووويا الفوووما  الزمنيوووت النمموووت لنقووو  السووولو مووواد   عووورب احلووودود )كفووو

ت  ىل التغلووو  علوووا احلدوديوووت( ودا ووو  احلووودود )كفوووا ة ا ووودما  اللوجسوووتيت التجاريوووت(، ابأاووواف
  (20)الاقبا  األ رأ

وتسوولط حتيوواان  األون توواد املتالقووت حتت وواليف النقوو  الوودوي واقتاووال األ ووموين الضووو   -5٤
أمواار الشوحن  وموو  لو ، علا اتا  عواملي  ويو  األجو  حنوو تسوني فورا الوحيوول واخنفواحت 

ا  ففووي الوقووت نفسوو  توودفو اققتاووادا  األحيووغر واألاوواف،  ووا فيهووا الاديوود موون أقوو  البلوودان  ووو 
والبلووودان الناميوووت يوووي السووواحليت والووودول اجلزريوووت الاوووغية الناميوووت، موووارا  أعلوووا مقاحتووو  نقووو  تار وووا 

ر املتوموط، يودفو حتلود مون ا ارجيت ولوديها مسوتو   أقو  مون الورحتط حتشوب ا  النقو  البحوري  و 
ر املالووت مقارنووت  ابملتومووط  50مقاحتوو  نقوو  الووواردا  وأتمينهووا مووارا  يزيوود حتنسووبت ا  أقوو  البلوودان  ووو 

الااملي، والبلدان الاشرة اليت لديها أدى مستو   الرحتط خب وس املنحت البحريت املنتجتمت حسو  
تاعوا  احلديثوت ر دوال النقو  البحوري وتشوم  اق  (21)األون تاد عي اققتاادا  اجلزريتمؤطر 

وعمليوا  الودمج والتحالفوا  فيموا حتوني طوركا  النقو  الرليسويت، ا  امتددا  السوفن األكورب حجمو
األمر الذي يوؤدي  ىل تزايود األموواا الويت تت رعوا القلوت  وعوذا ي ورري تود   ل و  مون طوركا  

ثمار ر ماوودا  مناولووت الشووحنا  الشووحن واملوووانت البحريووت الوويت تتاوورحت لضووغوس موون أجوو  اقمووت
الشوووووووحنا  واجلوووووور  والوحيوووووون  املتاووووووددة الومووووووالط، دون أن ياوووووو   لوووووو  ابلضوووووورورة م دة ر 

األحيووووغر واألاوووواف املوووووارد املاليووووت األعمووووال التجاريووووت  وقوووود ق ولوووو  املوووووانت ر اققتاووووادا   أو
__________ 

(20) 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)  
(21) UNCTAD, 2017, Review of Maritime Transport 2017 (United Nations publication, New York and 

Geneva)  ر انجتhttp://stats.unctad.org/LSCI  

http://stats.unctad.org/LSCI
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  لهوا لورد تلو  ال لبووا قود ق ت وون ر موقوو يؤعتلبيوت  لبوا  حيوناعت النقو  البحوري أو النمموت ل
النقوو  طووركا   حتوونيعمليووا  الوودمج والتحالفووا   عوون كثوو رحيوود أن ت هيئووا  التنجتيميووتوينبغووي لل

 من أج  امان األمواا التنافسيت البحري للحاو   
وتقيوووم أعووودا  يوووت ر دوووال التجوووارة وابأاوووافت  ىل األمهيوووت املتزايووودة للوجسوووتيا  التجار  -55

 الت ابلتجارة، مي ون لتحسني ا دما  اللوجسوتيت واهلياكو  األمامويتالتنميت املستدامت  ا  ال
  (22)باطرة علا عدد من األعدا  األ رأالتجاريت عدة  ةر  عاحتيت م

و ن تنفيووذ  حيوونحا  تيسووي التجووارة، وق موويما ر مووياا اقتفوواا املتالووم حتتيسووي التجووارة  -5٦
تنوعوت،  وا ر من ماادر مموارد  اار للوفرع  املتالم ابملااملت ا احيت والتفضيليت، ميفيد ر حشد 

تنفيذ مبدأ  أ من  نل-10 الغايتأ(؛ ودعم تقيم -1 ل  عن  ريم التااون اأ الي املازدم )الغايت 
ملضوي ر ة الاامليوت؛ وات التجوار املااملت ا احيت والتفضيليت للبلدان الناميت  ا يتماطا مو اتفاقوا  منجتمو

توووري لووا القواعوود ومفعحتتازيووز  عوواد نجتووا  توواري متاوودد األ وورا  عوواملي وقووالم  10-17تقيووم الغايووت 
نحا  ت ر اأحيوووجانووو  الشوووفافيويوووي وييوووزي ومناوووف ر   وووار منجتموووت التجوووارة الاامليوووت  ويسووواعد 

ملتالقووت حتسوويادة ا، وق موويما منهووا تلوو  1٦مسوواعدة مباطوورة ر تقيووم عوودة يووا   ر   ووار اهلوود  
علوووا تيوووو  املشووواركتالقوووانون واملؤمسوووا  الفاالوووت والشوووفافت، وحيووونو القووورارا  حتوووروري مووون اقموووتجاحتت و 

  والرطوة د من الفساداملستو  ، وحاول اجلمهور علا املالوما ، وعد  التمييز، واحل

 املسائل الرئيسية -ابء 
فيموووا يتالوووم حتتحسوووني اللوجسوووتيا  ا  عاموووا  كوووان حتووود  نفوووا  اتفووواا تيسوووي التجوووارة مالمووو -57

فوووا ة ك عاحتيوووا  علوووا   أت ووويا   التجاريوووت ر البلووودان الناميوووت  وأ ووور  التوووداحتي املتدوووذة ر   وووار اقتفووواا
موون  2لفوورع ابملرتب ووت اليووا  وموووارد التمويوو  اأاووافيت اأجوورا ا  التجاريووت الدوليووت، وموواعد  اآل

  ذ  اقمووتثمارا  وكووان هلوواقتفوواا البلوودان الناميووت علووا اقمووتثمار ر قوودرا ا التنفيذيووت وتسووينها
ن أعوودا  موقيوم عودد واأحيونحا  أت وي  عوا  مباطور علوا التنميوت البشوريت واملؤمسويت وعلوا ت

  جارة ووةلقها فيف ع    جرا ا  التليت تتجاوم درد ( ا5التنميت املستدامت )اأ ار 
 5اأ ار  

 ورانمج تيسري التجارة
تذلين  للااواب  التقنيت واملؤمسيت الناتت عن اقمتثوال لضوواحتط منجتموت التجوارة الاامليوت،  

سووي تييووذ تووداحتي يووت لتنفيسوواعد األون توواد البلوودان الناميووت ر واووو الاوويغت النهاليووت للد ووط الو ن
ة، وعوووي التجوووار  التجوووارة، وخباحيوووت عووون  ريوووم تقووودت الووودعم مووون أجووو   نشوووا  جلوووان و نيوووت لتيسوووي

 ليميووت لتنسوويمنيووت و قاآلليووا  املشوومكت حتووني املؤمسووا  لتنسوويم عووذ  ا  ووط وتازيزعووا، و ليووا  و 
لو نيوووت ا قوووت ابهليئوووا املتال توووداحتي تيسوووي التجوووارة  ويووودير األون تووواد مسوووتودعا   ل مونيوووا  للبيووواان 

 ا  اأقليميوووتاملنجتموو لتيسووي التجووارة والدرامووا  التحليليوووت ا احيووت  ووا، وعووو يسووواعد الاديوود موون
 علا تنسيم اأحينحا  الراميت  ىل تيسي التجارة والابور 

 )منشورا  األمم املتحدة، جنيف(  دموعت أدوا  األون تاد، 2015األون تاد،  املادر:

__________ 

  TD/B/C.I/MEM.7/14انجتر  (22)
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الوفا  ابقلتزاما  املتالت إبحترا  اتفاا تيسي التجارة،  وا ر  لو  ومن املهم الت كد من  -5٨
التااون املاي والتق  املسوتمر مون جانو  الشوركا  اأ واليني الودوليني ومواحيولت اقلتوزا  واقموتثمار 

وق موويما فيمووا يتالووم إبنشووا  جلووان ا ، ر القوودرة اقمووتيااحتيت لوودأ البلوودان الناميووت وأقوو  البلوودان  ووو 
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 
 ووونل حتووورانمج و يووو  طوووام  يووووفر التووودري  وا ووودما  اقمتشووواريت ويتووويا واوووو  ار وووت  ريوووم 

  (2٣)مان مو امماتيجيت لنق  املاار تنفيذ تداحتي تيسي التجارة، ابققل
ويسووووواعد  نشوووووا  نجتوووووم  ليوووووت للتدلووووويا اجلمركوووووي علوووووا م دة النزاعوووووت والشوووووفافيت املؤمسووووويت  -59

أدارا  اجلموارك الو نيوت،    يتويا اقحتفوامن حتسووج  للبيواان  ر قاعودة حتيواان  مي ون امووتددامها 
يوووووراحت قيوووووا  األدا   وينبغوووووي لوووووإلدارا  أن تلووووو  ابنتجتوووووا  البيووووواان  للتووووودقيم، وحتاوووووفت  احيوووووت أل

التنفيووذي، وال شووف عوون  السووالدة علووا املسووتوأ املسووتدرجت موون تلوو  األنجتمووت لتحديوود اقتاعووا 
املمارمووووا  السوووويئت وم دة امتثووووال الشوووواحنني للشووووروس اجلمركيووووت  و ن نجتووووا  األون توووواد اآلي لقيووووا  

مووتدراي البيوواان  مووو منجتمووت اجلمووارك الاامليووت، يتوويا ملوودرا  اجلمووارك ااألدا ، الووذي واووو ابلتاوواون 
(، للمسواعدة علوا حيونو القورار ٦ابموتددا  النجتوا  اآلي للبيواان  اجلمركيوت )اأ وار اليت يتم تاهوا 

فيما يتالم ابلتداحتي الراميت  ىل م افحت اقحتيال واحلد مون التبواين ر املالوموا  املتاحوت للمودرا  ر 
  (2٤) علا احلدود ر اجلبهت األماميتقر وتل  املتاحت للموسفني الااملنيامل

 ٦اأ ار  
 النظام اآليل للبياانت اجلمركية

يهووود  نجتوووا   دارة اجلموووارك القوووالم علوووا ت نولوجيوووا املالوموووا  واقتاووواق   ىل  حيووونري  
ومووووبت  وووونل ح عمليووووا  التدلوووويا اجلمركووووي للبلوووودان الناميووووت والبلوووودان املتوموووو ت الوووود  ، موووون

مونيووووت وعلووووا رة األ علووووا التجوووواا  كبووووي ا   اأجوووورا ا   ا  الاوووولت وتبسووووي ها  فالنجتووووا  يووووؤ ر أت ووووي 
احلود مون و لدوليوت ماامن  اجلها  احل وميت، حيث  ن  يسواعد علوا تبسويط  جورا ا  التجوارة ا

 نجتوا تورب عوذا الياو دوليوت  ت لفتها، وابلتاي ييسدر وحيول مؤمسا  البلدان الناميت  ىل األمواا ال
 لدوليت ار عدد متزايد من البلدان الركن الرليسي أنشا  انفذة موحدة للتجارة 

 )منشورا  األمم املتحدة، جنيف(  دموعت أدوا  األون تاد، 2015األون تاد،  املادر:

وفيمووا يتالووم ابلنقوو  الوودوي، ق حتوود موون مواحيوولت  حتوورام الاوولت حتووني النقوو  واقمووتدامت  ىل  -٦0
حتني اقتواد الودوي للنقو  علوا ال ورا ا  جان  تازيز التااون الدوي، مث  التااون الذي ألقيم مؤ ر 

واقتفوووواا الاوووواملي ليتمووووم املتحوووودة موووون  وووونل الشووووراكت الاامليووووت موووون أجوووو  النقوووو  املسووووتدا   وموووون 
مووني الاووا  املبووادرا  األ وورأ الفريووم اقمتشوواري الرفيووو املسووتوأ املاوو  ابلنقوو  املسووتدا  التوواحتو ليت

ليتمووم املتحوودة والووذي أنشووت موون أجوو  تقوودت توحيوويا  حتشوو ن النقوو  املسووتدا  قاحتلووت للتنفيووذ علووا 
الاايد الق اعي واحمللي والو   والااملي  ويواحي  األون تاد دعم البلدان الناميت ر  عواد حلوول 

__________ 

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

Customs and Tax Administrations in Developing Countries (World Bank, Washington, D.C.)  
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 20٣0  ووت عووا  مسووتدامت ومرنووت لنقوو  البضووالو والتد وويط هلووا وتنفيووذعا ور اأمووها  ر تنفيووذ 
تنفيووووذا  فاوووواق ، حتومووووال  منهووووا تسووووليط الضووووو  علووووا الوووورواحتط اهلامووووت القالمووووت مووووو أعوووودا  التنميووووت 

 املستدامت، موا  أكانت مباطرة أ  يي مباطرة 

 خالفة -ساوعا   
تشوووووو   التجووووووارة ماوووووودرا  عامووووووا  لنمدعووووووار، ومنباووووووا  ليتف ووووووار والقوووووويم الداعمووووووت للتنميووووووت  -٦1

فمن املسلدم حت  علا ن اا وامو أن فوالد الت ام  التجاري ليسوت مومعوت املستدامت  ومو  ل ، 
مووا تمكووز ر أيوودي عوودد قليوو  موون اجلهووا  ا  حتووني البلوودان ودا وو  اختتماووا  وكثووي  متسوواو   ا  تومياوو

والوود التجووارة علووا اجلميووو وعلووا وأن مووا يمتوو  علووا  لوو  موون  ةر موولبيت علووا تاموويم فالفاعلووت، 
موون الاواموو  ا ارجيووت  ومي وون هلووذ  النتووالج املتباينووت أن ت ووون والبيئووي، يلاتوورب الباوودين اقجتموواعي 

موووببا  مووون األموووبات الدفينوووت ملوووا سهووور موووؤ را  مووون تشووو ي  ر فوالووود الاوملوووت والتجوووارة، وقنباوووا  
املشووواعر القوميوووت واقنازاليوووت  ومووون املووورجا أن توووؤ ر اقتاعوووا  األ وووية املتمثلوووت ر ركوووود التجوووارة 

 ت وااف النمو اققتاادي ر النهوحت حتتحقيم أعدا  التنميت املستدامت الدولي
وملوووا كوووان اختتموووو الووودوي يسووواا  ىل تسووودي الاوملوووت ألجووو  تقيوووم الغوووا   اقجتماعيوووت  -٦2

 كوووامن  ا   واققتاووواديت والبيئيوووت الوووواردة ر أعووودا  التنميوووت املسوووتدامت، ق حتووود للتجوووارة أن توووؤدي دور 
ياموا  فامن علا النمو وامان اتساق  مو التنميت املستدامت  ور ييوات معن  ريم احلا ، ونش 

واو  ليا  لتسويت التجارة والام ، مي ن أن تزيود التجوارة مون حودة لتقامم الر ا ، حت را منها 
التوترا  اقجتماعيت وعد  املساواة والتودعور البيئوي  وينبغوي أن تشوم    وط السياموا  الااموت 

السياموووا  اقموووتباقيت واملتمامووو ت الووويت تموووو حتوووني التجوووارة والتنميوووت وحتوووني الو نيوووت تشووو يلت مووون 
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 

للت وووووورا  الت نولوجيوووووت، وتوموووووو منمووووو  القيموووووت، وسهوووووور  وووووا ي جديووووودة  ر التغوووووي اموووووتجاحتت  
 ليتعمال التجاريت، واقحتت ار ر دال السياما  الاامت 

رحيوودعا وتنجتيمهووا حووىت ت ووون ا  وق ينبغووي فووتا األمووواا الدوليووت فحسوو ، حتوو  عوو  أيضوو -٦٣
ومووويلت أمامووويت لتنفيوووذ أعووودا  التجوووارة وركوووا  للتنميوووت املسوووتدامت  وق طووو  أن  قاموووت طوووراكت عامليوووت 

التنميووت املسووتدامت ومووي ون  عوواد نجتووا  توواري متاوودد األ وورا  عوواملي وقووالم علووا القواعوود ومفتوووري 
ر عوووذ  الشوووراكت  وعلوووا الوووريم موون الن سوووا  الووويت منيوووت  وووا  ويووي وييوووزي ومناوووف عوووامن  وووور   

ميوووت واملتاوووددة األ ووورا ، فوووإن مووون املفاواوووا  التجاريوووت املتاوووددة األ ووورا  وتنوووامي الامليوووا  اأقلي
الضروري تنشيط النجتا  التجاري املتادد األ را  حتوحيف  منفات عاموت عامليوت موو  ع الو  مووا  وأمهيوت 
متجوووددين  ومي ووون أن يبووودأ  لووو  إبدراي حتاووود التنميوووت املسوووتدامت ر مياموووا  التجوووارة واملفاواوووا  

ت املسواعدة التقنيوت وحتنوا  القودرا  الويت تسوواعد تقودا  واقتفاقوا  املتالقوت  وا  وينبغوي أن يشوم  أيضو
البلدان الناميت علا تنفيذ السياما  التجاريت واأحيونحا  املؤمسويت الويت توؤ ر أت ويا   عاحتيوا  مباطورا  
علوووا أعووودا  التنميوووت املسوووتدامت املتاووولت ابلامالوووت، والشوووفافيت، واحلوكموووت، واملسووواواة حتوووني اجلنسوووني، 

الوووماري احلووادي عشوور فرحيووت عامووت ر عووذا الاوودد  واألون توواد مسووتاد لوودعم  والبيئووت  ويوووفر املووؤور
  20٣0الدول األعضا  ر تديد ط   عذ  الت ورا ، اماان  لتنفيذ   ت عا  

    


