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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية 

 الدورة العاشرة
 2018تشرين الثاين/نوفمرب  16-12جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

 التجارة، والتعاون املتعدد األطراف، والتنمية املستدامة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
نشأأ ، ع أأى مأأدع عأأدن عمأأور، نتأأا  ألأأافي مهمأأدر األكأأرايف   أأ    دفجأأ   بأأ ن    

املميشأأي    له أأف  اأأامل المأأا ا ويهمأأ  النتأأا  حألىليأأ  حلنمأأب     الهنميأأ  الن أأواب حألاأأوال 
االقهصأأأاري  واالجهماعيأأأ  والبيايأأأ    الب أأأدال املهمدمأأأ  والناميأأأ  ع أأأى اأأأد  أأأوامل، و أأأو ال يأأأزال 

ل هنميأ  املمأهدام  ويميأه   أدايف الهنميأ   2030يشكل عنصراً ال غىن عنه لهنفيأذ طةأ  عأا  
ذلك، تثوف شواغل فيما يهم أه  مأةم  النتأا ، وقفأان النمأو املمأهدا  ل ه أافن  املمهدام ا ومع

المامليأأ ، و مكانيأأ  تنفيأأذ طةأأ   ماةيأأ  شأأام  ا وينبسأأس لوانأأمس الميا أأا   ل يكف أأوا تما أأ  
املكا أأأمل امله تيأأأ  مأأأن اله أأأافن  أأأك ااميأأأع و ل يه  أأأدوا مأأأن  ل الهمأأأاول ا أأأا    ا أأأاال  

يميأأ  يشأأكل مكأأوسً   ا أأياً ل همأأاول املهمأأدر األكأأرايف والهنميأأ  املمأأهدام  ع أأى املوانأأيمي  والق 
 الصميد الماملسا
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 مقدمة  
  أأع عأأدر األشأأساف املمأأأهفيدين مأأن  مأأي ا أأدما  الةبيأأأ ، مأأن قبيأأل الهةمأأي  نأأأد  -1

،  ع أأى ممأهوع لأأه   الهأأافي، ا أديب،   اأأك   سأت نمأأب  المأأكال الأذين يمأأانول مأأن  ا صأب
ا وقأأأد  أأأا   الهمأأأاول املهمأأأدر (1)الهسذيأأأ  ويميشأأأول   االأأأ  فمأأأر مأأأدقع  ر  ممأأأهوع  أأأانمأأأ  

األكأأأرايف واله أأأافن    اأأأد  ميأأأد    أأأذب الهةأأأوفا  الاا يأأأ ا وتمأأأاف  نمأأأه الهحأأأول ا يك أأأس 
والنمأأو االقهصأأاري   المديأأد مأأن الب أأدال  ف أأل اله أأافن الدوليأأ  واال أأهثماف، و  اأأت اله أأافن 

ل حصول ع ى جمموع    رب من ا دما  والمأ ع، اأا   ذلأك املنه أا  الصأيدالني ا المكاني  
ومأأع ذلأأك، ال يأأزال الهمأأد   ةياأأاً،  أأل تأأدوراً   جمأأاال  عديأأدنا لأأذا  أأ  ا اجأأ     تكثيأأف 

واأل أأدايف الةمواأأ  الأأن ته أأمن ا مشأأروعاً عامليأأاً مأأن  جأأل  2030الهمأأاول، وتمأأطة طةأأ  عأأا  
املميشأأي  ل  ميأأعا وقأأد  قأأر ا همأأع الأأدو  حلأأدوف ا أأا  الأأذي تؤريأأه اله أأافن   الن أأواب حألاأأوال

ف  دايف الهنمي  املمهدام  تمّريف اله افن أبهنا عنصأر  كيأ ا و  طةأ  عمأل  ريأ   حح املنبثمأ  
عأأأن املأأأؤ ر الأأأدو  الثالأأأب  شأأأ ل  ويأأأل الهنميأأأ ،  ع نأأأت الأأأدول األع أأأامل   األمأأأ  املهحأأأدن  ل 

ن الدولي  تشكل ترّ اً ل نمو االقهصاري الشامل وا د من الفمر، وتم     تمزيز الهنميأ  "اله اف 
ا ويهة مل يميه   دايف الهنمي  املمهدام  ج داً منمماً ومشط اً من مجيأع اا أا  (2)املمهدام "

 صااب  املص ح ا 
ام  والسأأا   ويأأرر ذ أأر اله أأافن الدوليأأ  صأأرااً  نأأمن عأأدر مأأن   أأدايف الهنميأأ  املمأأهد -2

املهصأأأ    أأأا، و نأأأاد   أأأدايف عديأأأدن  طأأأرع مأأأن   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام  الأأأن تأأأرتب  حله أأأافن 
الدوليأأأ   شأأأكل  و ابطأأأرا وحالقأأأطال مأأأع الهأأأدا   الهكمي يأأأ  املةةمأأأ ، تهأأأي  اله أأأافن الوصأأأول    

    ط أأأه املنه أأأا  وا أأأدما  واأل أأأوان األجنبيأأأ ، و ّكأأأن مأأأن يميأأأه وفأأأوفا  ا  أأأ  وتمأأأا 
فأأأأرف الممأأأألا وتهأأأأي  اله أأأأافن ا أأأأهسداماً  ف أأأأل ل مأأأأوافر النهاجيأأأأ  و كن أأأأا  ل تأأأأدع  الهحأأأأول 
ا يك أأس الأأذي امأأه الهنميأأ  االقهصأأاري    املأأدع البميأأد   الب أأدال املهمدمأأ  والناميأأ  ع أأى اأأد 

مأأاويا  أأواملا غأأ   ل املكا أأمل املرتبةأأ  حله أأافن ال تهحمأأه  شأأكل ت مأأاةس وال  أأس مو عأأ  حله
ففأأأس الفأأأطن األطأأأ ن،  أأأال الهمأأأاول املهمأأأدر األكأأأرايف واله أأأافن، والموملأأأ   شأأأكل عأأأا ، مونأأأو  
رفا ا  نمدي    عدن   أدالا فأالهوترا  املهصأ   حله أافن تأزرار اأدن يومأاً  مأد يأو ، ويأرج   ل 
تب أأأع   املمأأأهمبل ممأأأهو   ال تةأأأانا ويهة أأأمل يميأأأه مكا أأأمل مأأأن اله أأأافن مأأأن  جأأأل تنميأأأ  

م   وممأأأهدام  اقهصأأأار ً واجهماعيأأأاً و يايأأأاً  يا أأأا  مهكام أأأ  ع أأأى الصأأأميد الأأأوك  وتمأأأاوسً شأأأا
مهمأدر األكأأرايفا فمأأن رول  يا أا   أأديف    تما أأ  الرطأأامل وقواعأد وانأأح  ولأأواة  تنتيميأأ  

 مةةم ،  كن  ل تم   اله افن   انمدا  املماوان و  الهوترا  االجهماعي  والهد وف البياسا 
ويشأأكل الممأأل اامأأاعس المأأاملس مأأن طأأةل الهمأأاول اله أأافي املهمأأدر األكأأرايف عنصأأراً  -3

  ا ياً ل هصدي ل صموح  الما رن ل حدور الأن تمأطاب الهنميأ ا ويكهمأس تنشأي  شأرا   عامليأ  
أبىليأ  حلسأأ  لهنفيأأذ   أأدايف الهنميأأ  املمأأهدام ، وال يأزال النتأأا  اله أأافي املهمأأدر األكأأرايف يشأأكل 

أل أأامل ملثأأل  أأذب الشأأرا  ا وال  كأأن ممااأأ  ق أأا  عديأأدن، مأأن قبيأأل العأأاس  املمدمأأ  ا أأر ا
   األنشة  الزفاعي  ومصاةد األمسأاد،  ال   المأياقا  املهمأدرن األكأرايفا وعأةون ع أى ذلأك، 

__________ 

  ا هناراً     ياس  البنك الدو  ومنتم  الصح  الماملي ا (1)

(2) A/RES/69/313ا  
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من األىلي  اكال  اار نتا  ألافي مهمدر األكرايف،  وصفه النتا  األ ثر  فاملن  دم  ااميع، 
 جأأأأل  ايأأأأ  الفاأأأأا  األنأأأأمف، ذا  المأأأأدفن الهفاونأأأأي  ا أأأأدورن، الأأأأن تشأأأأكل   غالأأأأمل  مأأأأن

 األايال  شد الفاا  ااج     الهمد ا 

 اجتاهات التجارة الدولية والتنمية -أولا  
ال تمك  األفقا  املهص   حله افن الصارفن اىت اآلل الشواغل املهزايدن املهم مأ  حله أافن  -4

ع ى الصميد الماملسا فمد    ت اله افن    ل من المأ ع وا أدما  مأواً قأو ً والدطل والنمو 
، لكن  ذا الهةوف الاأا    يكأن ع أى رفجأ   افيأ  مأن المأون لمةأع شأو   بأ  2017  عا  

 او يميه السا   الوافرن نمن   دايف الهنمي  املمهدام  واملهص   اتصااًل مباشراً حله افنا 

 رة يف السلعالتجا -ألف 
 مأأأأأأد  أأأأأأنهك مههأأأأأأاليهك مأأأأأأن االيفأأأأأأااب،  أأأأأأ  ت اله أأأأأأافن المامليأأأأأأ  انهماشأأأأأأاً جزةيأأأأأأاً    -5

  املاةأأأ     عكأأأ  االألأأأاب اأأأو  11ا فمأأأد  رع ممأأأدل مأأأو اله أأأافن الأأأذي   أأأع اأأأو 2017 عأأأا 
 يأول تري 17.7االيفااب و ا    دفج   ب ن     رن الصارفا  الماملي  مأن المأ ع لهب أع مأا قيمهأه 

روالف مأأن روالفا  الأأوال   املهحأأدنا غأأ   ل قيمأأ   أأذب الصأأارفا     أأل مأأن الب أأدال املهمدمأأ  
 كثأأأ ا ويمأأأزع االيفأأأااب املمأأأ ل    2014والناميأأأ  ال تأأأزال رول املمأأأهو   املمأأأ      عأأأا  

تراجأع  دفج   ب ن    ايفااب الميم  اله افي  النأاج  عأن  2016و 2015اله افن الماملي  عامس 
،  ار ا أأ  الصأأارفا  المامليأأ  2016  أأماف المأأ ع األ ا أأي  وتم بأأا   أأمر الصأأريفا ففأأس عأأا  

(ا 1  املاة ، لكن  ذا الرق  يمك   ر  نمب  ُ أ  ت منأذ الكمأار المأاملس )الشأكل  1.2 نمب  
   املاةأأأ ،    يمأأأن النمأأأو 4.4، والأأأن   سأأأت 2017وتمأأأزع الأأأز رن   ا  أأأ  املمأأأ      عأأأا  

 ، ع ى الهوا ا 2017و 2016  املاة     3.1و 2.5االقهصاري الماملس الذي   ع 
  1الشكل 

 2017-2005حجم الصادرات، 
 (100= 2005 -1)يف

 
 اماح   مان  األونكهار، ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا املصدف:
 ا ُهسدمت   م   املهو   املهحرد الن تمهمد ع ى  ف م  فصول ل هسفيف من  ثر الهس ا  املومسي ا  مةات :
 يف = فصلا  املسهصر:

 الما 
 النامي : األمريكهالاقهصارا  الب دال 

 اقهصارا  الب دال املهمدم 
 اقهصارا  الب دال النامي : ق يا

 اقهصارا  الب دال النامي :  فريميا
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الاا يأأأأ  الأأأن شأأأأ د ا اله أأأأافن   املأأأدع المصأأأأ ، ا أأأأهمر الهبأأأأاين   وفغأأأ  الهةأأأأوفا   -6
األا أأأا  مأأأو الصأأأارفا    املأأأدع البميأأأد  أأأك الب أأأدال الناميأأأ ا فمنأأأذ الكمأأأار،   تمأأأهمد مجيأأأع 
املناكه، ح أهثنامل الب أدال الناميأ    ق أيا، ممأافا  النمأو الأن شأ د ا صأارفا ا   فأطن مأا قبأل 

وأتثأأر  الب أأدال الناميأأ     فريميأأا   ثأأر مأأن غ  أأا، و مأأد انهمأأا  لفأأطن قصأأ ن    األ مأأ  املاليأأ ا
،   تمأأأأهمد صأأأأارفا   أأأأذب الب أأأأدال عافيه أأأأا له طأأأأذ ممأأأأافاً تصأأأأاعد ًا ففأأأأس الفأأأأطن 2010 عأأأأا 
، ظل الة مل ا أافجس ع أى صأارفا  المديأد مأن االقهصأارا  الأن تمهمأد 2016و 2011  ك

اً  مأأأبمل الهأأأد وف الهأأأدفاس   األ أأأماف، وألاصأأأ    أأأماف األغذيأأأ  ع أأأى المأأأ ع األ ا أأأي  نأأأميف
 واملوار األولي  الزفاعي  واملمارل وا اما  والف زا ا 

، ايأب 2019و 2018ويُرجَّ   ل يهواصل يمن الهوقما  المصأ ن األجأل   عأامس  -7
املأرجَّ   ي أاً  ل يه أاو  ا ومأن (3)  املاةأ  طأةل  أل  أن  3.7يُهوقَّع  ل يب ع مأو النأاتا المأاملس 

ممأأأأدل النمأأأأو الهوقمأأأأا    الب أأأأدال املهمدمأأأأ  حأل أأأأامل، وذلأأأأك نهي أأأأ  النمأأأأو المأأأأوي   ممأأأأدل 
األجوف، وظرويف اال هثماف املواتي  عمومأاً واآلرف الاا يأ   زمأ  تأدا   ا فأز املأا    الأوال   

  والف زا  تدع  االنهمأا    الب أدال املهحدن األمريكي ا  ر ع ى ذلك  ل الز رن     ماف الةاق
 املصدفن ل م ع األ ا ي ا 

وألأأأدف الشأأأافن     ل االنهمأأأا  ا أأأا  ال تهمامسأأأه حل أأأروفن مجيأأأع منأأأاكه المأأأا ، و ل  -8
الونأأأع تفأأأويف اسأأأاكر  بأأأ نا فمأأأد  أأأال النمأأأو   الب أأأدال الأأأن  أأأر اقهصأأأارا ا ارا أأأ  انهماليأأأ  

و ةى،  وجه طأاف، رول املمأدل المأاملس  كثأ ا  ر ع أى ذلأك  ل و  دال جنوب ق يا وق يا ال
تصأأاعد الهأأوترا  ا يةأأ  حله أأافن  أأك االقهصأأارا  الرةيمأأي ، ومأأ  الميا أأ  النمديأأ    الب أأدال 
املهمدمأأ ، والهأأوترا  ااسرافيأأ  والميا أأي ، وافتفأأا  ممأأهو   الأأدين وتزايأأد املديونيأأ ،    أأا عوامأأل 

 ام  عم ي  االنهما ا تشكل طةراً ع ى ا هد

 التجارة يف اخلدمات -ابء 
 ،  ي مأا يشأكل2017تري يأول روالف   عأا   5.4  ست قيم  اله افن المامليأ    ا أدما   -9

ا ومشأأل االنهمأأأا  الب أأدال املهمدمأأ  والب أأأدال 2016  املاةأأ  حملمافنأأ  مأأأع عأأا   7.8  رن  نمأأب  
قيمأأ  صأأارفا ا ممافنأأً  مأأع فأأطن مأأا قبأأل الكمأأارا  الناميأأ  ع أأى اأأد  أأوامل، و أأاعد ا ع أأى   رن

واافتأأت ألأأافن ا أأدما  ع أأى قأأدف ا ع أأى الصأأمور طأأةل فأأطن الكمأأار المأأاملس    مأأد الطاجأأع 
(ا و ينمأأا تراجمأأت اله أأافن المامليأأ    2املمأأ ل مأأؤطراً   قيمأأ  اله أأافن المامليأأ  )انتأأر الشأأكل 

(    مأأأأد 2009اةأأأأ  طأأأةل فأأأأطن الكمأأأأار المأأأأاملس )  امل 15.5  املاةأأأأ  و 22.2المأأأ ع  نمأأأأب  
ممأاً(، ع أى الهأوا ، فألل الأهم     ألأافن ا أدما   أال  قأل  2016و 2015الطاجع األط  )

   املاة ، ع ى الهوا (ا  4.5و 10.6من نصف الطاجع املم ل   ألافن الم ع )

__________ 

(3) United Nations, 2018, World Economic Situation and Prospects 2018 (United Nations publication, 

sales No. E.18.II.C.2, New York)ا  
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   2الشكل 
 2017-2005قيمة الصادرات من السلع واخلدمات، 

(2005=100 ) 

 
 اماح   مان  األونكهار ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا  املصدف:

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتصلة ابلتجارة -جيم 
، ع أى  أبيل املثأال، 11-17 ثل يميه   دايف الهنمي  املمأهدام  يأد ًا فب أول السايأ   -10

 2011 ر عرب   رن صأارفا  الب أدال الناميأ    رن  بأ نا غأ   نأه   ُاأر  تمأد  يأذ ر منأذ عأا  
المأأأ ع المامليأأأ ا فمأأأد افتفأأأع نصأأأيمل  أأأذب الب أأأدال      رن نصأأأيمل  أأأذب الب أأأدال مأأأن صأأأارفا 

  املاة ، لكن  أذا الهحمأن يمأزع    اأد  بأ     املصأدفين    44.4  املاة      43.1 من
ق يا، وال  يما الصكا فلذا ا هبمدس الصك، لبّينت األفقا  ايفاناً، ال يمناً،   نصيمل  ذب 

ا أأاعف   11-17 عا ويهم أأه المنصأأر الثأأاين مأأن السايأأ  الب أأدال مأأن الصأأارفا  المامليأأ  مأأن المأأ
ا غأأ   ل نصأأيمل  أأذب الب أأدال 2020اصأأ   قأأل الب أأدال مأأواً مأأن الصأأارفا  المامليأأ    أأول عأأا  

  املاةأ  فحمأمل،  أل تراجأع    رول  2.21من الصارفا  الماملي    يبه رول ا أديف ا أدر   
 (ا 3ما تمهسد   من  مرجمي  )الشكل  الن  ث اً  2011املمهوع املم ل    ن  

 ي أأاً فيمأأا يهم أأه حله أأافن   ا أأدما ا  11-17و أأال الهمأأد   ةياأأاً اأأو يميأأه السايأأ   -11
   29.5  املاةأأ      28.1فمأأد افتفأأع نصأأيمل الب أأدال الناميأأ  طأأةل األعأأوا  المأأه  األطأأ ن مأأن 

  املاةأ   0.68صأارفا  المامليأ  مأن ا أدما  مأن املاة ا وافتفع  ي اً نصيمل  قل الب دال مواً من ال
   املاة  فم  من ا ديف املهمثل   م اعف  الصارفا ا  7  املاة ،  ي ما يمارل  0.73   
وتشكل الصموح  ا يك يأ  وانمأدا  المأدفن النهاجيأ  عاةمأاً  مأا  يميأه   أدايف الهنميأ   -12

املمأأأهدام ا ف قأأأل الب أأأدال مأأأواً الأأأن تمهمأأأد ع أأأى المأأأ ع األ ا أأأي   أأأريم  الهأأأ ثر اأأأا اأأأد  مأأأن 
صأأأأدما    األ أأأأماف ا افجيأأأأ  والة أأأأمل ا أأأأافجس ويهأأأأال    تنفيأأأأذ  يا أأأأا  تيمأأأأر الهحأأأأول 

قدفا   نهاجي  ت ي ا وما فهات الصأموح  املهصأ   حلوصأول    األ أوان تشأكل  ا يك س و نامل
عاةماً  ما    رن صارفا   قل الب دال مواًا و نأاف     ذلأك، تشأكل الم أا  املهصأ   حالفتبأا  
 شبكا  النمل وتيم  اله أافن والهأدا   غأ  الهمريفيأ  عمبأا   شأد  ثأراً مأن الهمريفأا  اامر يأ ، 

لن تتل منسف     ممت  األايال، وألاص    اال   قل الب دال مواًا و   ذا الصدر، ال  أد ا

 اقهصارا  الب دال النامي : ا دما 
 الم عاقهصارا  الب دال النامي : 

 : ا دما املهمدم اقهصارا  الب دال 
 الم ع: املهمدم اقهصارا  الب دال 
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من  قام  شرا   عاملي  قوي ،    جانمل تمزيز االتمان  ك له ف جماال  الميا أ  المامأ  و نأامل 
 ا (4)املؤ ما  ع ى الصميد الوك 

  3الشكل 
 11-17التقدم حنو حتقيق الغاية 

 ماوي ()نمب  

  2017و 2011نصيمل الب دال النامي  من الصارفا  الماملي  من الم ع،  ) (

 
  2017-2011 ع، الماملي  من المنصيمل  قل الب دال مواً من الصارفا   )ب(

 
 اماح   مان  األونكهار ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا  املصدف:

 التجارة بني اجلنوب واجلنوب -دال 
 أأ  ت ألأأافن المأأ ع  أأك الب أأدال الناميأأ ، مأأن صأأارفا  ووافرا  ع أأى اأأد  أأوامل،   رن   -13

،  انأت ألأافن المأ ع  أك الب أدال الناميأ  2017 يما    داي  المرل ا ا ا فحأىت عأا    ب ن، وال
  املاةأأأ  مأأأن اله أأأافن المامليأأأ ا وتمأأأزع الأأأز رن  دفجأأأ   بأأأ ن    الصأأأك  فأأألذا ا أأأهبمدس  25تشأأأكل 
__________ 

(4) UNCTAD, 2016, How to ensure the continued participation of least developed countries in the multilateral 

trading system? 3 Februaryهأأأأأأأأأأأأأا : ا مهأأأأأأأأأأأأأاة   املوقأأأأأأأأأأأأأع الhttp://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?Original 

VersionID=1196 ا 2018: مجيع املواقع الشبكي  املشاف  لي ا   ا واشس  ت   ف ا   قب/ غمة  مةات ا 

الب دال النامي ، ح هثنامل  الب دال النامي 
 الصك

الب دال النامي : 
  فريميا

الب دال النامي : 
 األمريكهال

 الب دال النامي : ق يا

 الساي  مواً الب دال  قل 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1196
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1196
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  املاةأأ ا و ثأأل اله أأافن  أأك  19الصأأك، تنأأزل األفقأأا  املهم مأأ  حله أأافن  أأك اانأأوب واانأأوب    
الب أأدال الناميأأ  راطأأل املنةمأأ  الوااأأدن اصأأ  نأأاي   نمأأبياً مأأن جممأأو  مبارال أأا اله افيأأ ، ح أأهثنامل 

الناميأأأأ     فريميأأأأا   املاةأأأأ ا  مأأأأا الب أأأأدال  53الب أأأأدال الناميأأأأ    ق أأأأيا، الأأأأن تب أأأأع اصأأأأه ا اأأأأو 
  املاةأأ ، ع أأى الهأأوا ،   اأأك  ل اصأأ   16.4  املاةأأ  و 14.1واألمأأريكهك، فهمأأدف اصأأه ا  أأأ 

  املاة ا ومع ذلك،  كن المول  ل اله أافن  أك الب أدال الناميأ  راطأل  4 قل الب دال مواً  س رول 
م ، ايأب  هنأا تهأي  فرصأاً لهنويأع املنه أا  املنةم  الواادن   ثر تةوفاً من اله افن مع املناكه املهمد

و نأأأأامل المأأأأدفا  ا  يأأأأ    قةأأأأا  الهصأأأأنيع، وألاصأأأأ  فيمأأأأا يهم أأأأه حملنه أأأأا  الماةمأأأأ  ع أأأأى  ثافأأأأ  
  املاةأأ  مأأن الصأأارفا   أأك  17.3 الهكنولوجيأأا املهمدمأأ ا وع أأى  أأبيل املثأأال،  ثأأل  أأذب املنه أأا 

املاةأأأ  مأأأن الصأأأارفا  امله  أأأ     الب أأأدال األطأأأرعا    4 قأأأل الب أأأدال مأأأواً،   اأأأك ال  ثأأأل  ال 
  املاةأأأأ  مأأأأن الصأأأأارفا   أأأأك  قأأأأل الب أأأأدال مأأأأواً  17.9وحملثأأأأل،  ثأأأأل املنه أأأأا  الصأأأأناعي  نمأأأأب  

   املاة  من الصارفا  امله       الب دال األطرعا  13.1تشكل  ال  وال

 ة املستدامةالتعاون يف جمايل التجارة وحتقيق أهداف التنمي -اثنياا  
 كأأأن  ل تمأأأ   اله أأأافن الدوليأأأ   شأأأكل  اأأأا    الهنميأأأ  املمأأأهدام   ميأأأع   مار أأأا،  -14

االقهصاري واالجهماعس والبياسا لكن  ذا ال  ا  ال يه   شكل ت ماةسا فالمواعد والميا أا  
قهصأأأاري ا اله افيأأ  تأأأوفر  كأأأافاً عامأأأاً وتمةأأأس اأأأوافز اقهصأأأاري  تهفاعأأأل مم أأأا اا أأأا  الفاع أأأ  اال

وينبسأس  ل تصأمَّ  الميا أأا  حلشأكل الأذي امأأل اله أافن تمأز  الهنميأأ  املمأهدام  وال ت أر  أأاا 
مأن تشأديد ع أى اله أافن والميا أا  اله افيأ   و أي    2030و ناف     ما يرر   طةأ  عأا  

 جمأال اله أافن، لهنفيذ   دايف الهنمي  املمهدام ، فلل ا ة   ثأل الهزامأاً قأو ً  همدريأ  األكأرايف  
ايأأأب  ل الأأأدول "ُيةأأأب  مأأأون ع أأأى االمهنأأأا  عأأأن  أأأن وتةبيأأأه  ي تأأأدا   اقهصأأأاري   و ماليأأأ   و 

 ا (5)ألافي   ااري  ااانمل تهناىف مع المانول الدو "

 التجارة كوسيلة للتنفيذ 2-1 
تشأأأ    أأأدايف وغأأأا   عأأأدن نأأأمن   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام  املهم مأأأ   ميأأأع األ مأأأار  -15

الثةثأأ ،  شأأافًن صأأراً     اله أأافن  وصأأف ا و أأي   ل هنفيأأذ تأأؤري روفاً توجي يأأاً لهمأأس  اله أأافن 
(ا وتةأأأربُ  ممأأأاىل  اله أأأافن والميا أأأا  اله افيأأأ    البمأأأد 1ألغأأرااب الهنميأأأ  املمأأأهدام  )ااأأأدول 

 مأأأن   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام ، 17و 10و 8االقهصأأأاري ل هنميأأأ  املمأأأهدام  نأأأمن األ أأأدايف 
  ذلأأك الط يأأز ع أى الهأأدا   الراميأأ     رعأأ   رمأال الب أأدال الناميأأ  و قأل الب أأدال مأأواً  رماجأأاً  اأا

سجحأأأأأاً   النتأأأأأا  اله أأأأأافي المأأأأأاملسا وتةأأأأأربُ  ممأأأأأاىل  اله أأأأأافن والميا أأأأأا  اله افيأأأأأ    البمأأأأأد 
ايأأأب تأأأرر مأأأن   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام ،  3و 2االجهمأأأاعس ل هنميأأأ  املمأأأهدام  نأأأمن ا أأأدفك 

الشأأافن     ل  أأذب املمأأاىل  ليمأأت ت ماةيأأ ،  أأل تأأرتب   هصأأمي  عأأدر مأأن الميا أأا  املةةمأأ ا 
وع أأى  أأبيل املثأأال،  كأأن  ل تمأأاعد اله أأافن الدوليأأ    الهصأأدي ل  أأو  و أأومل الهسذيأأ   ةأأرن 
عديدن، اا   ذلك عن كريه   رن فرف ا صول ع ى نتأا  غأذاةس   ثأر تنوعأاً والهمأويي عأن 
ا مأأأأاةر الناألأأأأ  عأأأأن نأأأأمف ا اصأأأأيلا ومأأأأع ذلأأأأك،  كأأأأن  ل تأأأأؤري الهشأأأأو ا    األ أأأأوان 

حملا وتهأأأي  -2تزايأأأد  وجأأأه ال أأأمف وتفأأأاق  ااأأأو ، و أأأس ممأأأ ل  يأأأه  تناو أأأا    كأأأاف السايأأأ     
__________ 

(5) A/RES/70/1 ا 
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اله أأأافن لمأأأدر   أأأرب مأأأن النأأأامل  مكانيأأأ  ا صأأأول ع أأأى األرويأأأ  املنمأأأذن لأأأ فواة، غأأأ   ل قواعأأأد 
 ل تميّأأأد قأأأدفن الب أأأدال ع أأأى الهمأأأد  اأأأو يميأأأه   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام ، و أأأس  اله أأأافن  كأأأن

مأأأأن   أأأأدايف الهنميأأأأ  املمأأأأهدام ا وتةأأأأربُ  ممأأأأاىل  اله أأأأافن  3ممأأأأ ل  يأأأأه  تناو أأأأا نأأأأمن ا أأأأديف 
مأأأن   أأأدايف الهنميأأأ  املمأأأهدام ا فم أأأى  14والميا أأأا  اله افيأأأ    البمأأأد البياأأأس نأأأمن ا أأأديف 

تمأا   قواعأد اله أافن   الهشأ يع ع أى اتبأا   اف أا    ثأر ا أهدام     ل   بيل املثال،  كن
 ا6-14قةا  الصيد البحري، و س مم ل  يه  تناو ا نمن الساي  

 اجلوانب األخرى املرتبطة ابلتجارة ضمن أهداف التنمية املستدامة 2-2 
ل هنفيأذ، ع مأاً  ل تهناول األ دايف والسا   الن جر  مناقشه ا  عةب اله افن  و أي    -16

رفج   ىلي  اله أافن حلنمأب     الهنميأ  املمأهدام  وممأاىله ا املمكنأ  في أا ته أاو  نةأان املمأاةل 
الن تش   لي ا السا    شأافًن مباشأرنا وع أى  أبيل املثأال،  كأن  ل تمأ   اله أافن   ا أد مأن 

عأن كريأه  اأار وظأاةف وفأرف ( 5( و  يميأه املمأاوان  أك اانمأك )ا أديف 1الفمر )ا ديف 
ألافيأأ  ل مأأر ن   قةأأأا  الهصأأدير، وتمأأ   مأأأن      كين أأا اقهصأأار ً واجهماعيأأأاًا وعأأةون ع أأأى 
ذلك،  كأن  قامأ  المديأد مأن الأروا   املباشأرن  أك الهنميأ  املمأهدام  واال أهسدا  املهزايأد ل هأدا   

   شأأكل مهزايأأد ع أأى جمموعأأ  مأأن الهأأدا   غأأ  الهمريفيأأ    اله أأافنا وتنةأأوي  غ بيأأ   أأذب الهأأدا 
الصأحي  وتأدا   الصأأح  النباتيأ  وا أأواجز الهمنيأ   مأأا  اله أافن الأأن  أديف     ايأأ  ايأان البشأأر 
وا يأأأوال والنبأأأا  وغأأأ  ذلأأأك مأأأن ااوانأأأمل املهم مأأأ  حلبياأأأ ا وتأأأنت   أأأذب الهأأأدا    شأأأكل مباشأأأر 

املمأأأهدام ، مأأأن قبيأأأل السأأأذامل والهسذيأأأ  والصأأأح  جوانأأأمل تهم أأأه  م أأأا  تهناو أأأا   أأأدايف الهنميأأأ  
(  و مأأأأأأا  النهأأأأأأال واال أأأأأأه ةد املمأأأأأأهدام  7(  والةاقأأأأأأ  املمأأأأأأهدام  )ا أأأأأأديف 3و 2)ا أأأأأأدفال 
(ا 15(  و ايأأ  الأأنت  اليكولوجيأأ  )ا أأديف 13(  والهصأأدي لهسأأ  املنأأاف )ا أأديف 12 )ا أأديف

  ّكأن الب أدال مأن تنتأي   نهأال وا أه ار وع ى  بيل املثال،  نأاد تأدا   غأ  تمريفيأ  عديأدن الأن
املنه أأا  الأأن تمأأبمل نأأرفاً  يايأأاً،   اأأك تمأأمى تأأدا    طأأرع     ايأأ  صأأح  النمأأال مأأن 
املسأأأاكر النامجأأأ  عأأأن المناصأأأر امل أأأاف  وامل أأأور  والهكمأأأينا  والكاةنأأأا  املمأأأبب  ل مأأأرااب   

 ا ي    له ف  صما  الما ا األغذي  واملشروح ا وُيد   ذب الهدا   قرفاً  ا
  1اادول 

  2030التجارة كوسيلة للتنفيذ يف خطة عام 
  

 البمد االقهصاري: الشافا  املباشرن    اله افن
   رن املمون  من  جل اله افن املمدم  ل ب دال النامي ، وألاص   قل الب دال مواً    -8الساي  
ا اصأأأ  والهف أأأي ي  ل ب أأأدال الناميأأأ ، وألاصأأأ   قأأأل الب أأأدال مأأأواً، اأأأا يهماشأأأى مأأأع تنفيأأأذ مبأأأد  املمام أأأ    -10الساي  

 اتفاقا  منتم  اله افن الماملي 
 اار نتا  ألأافي مهمأدر األكأرايف عأاملس وقأاة  ع أى المواعأد ومفهأوة وغأ   ييأزي ومنصأف    كأاف  10-17الساي  

ونأأا  ااافيأأ     كأأاف طةأأ  الدواأأ  الماةيأأ  الأأن منتمأأ  اله أأافن المامليأأ ،  و أأاةل من أأا اطههأأا  املفا
 ونمه ا ت ك املنتم 

  رن صأأأارفا  الب أأأدال الناميأأأ    رن  بأأأ ن، وال  أأأيما  سأأأراب م أأأاعف  اصأأأ   قأأأل الب أأأدال مأأأواً مأأأن  11-17الساي  
 2020الصارفا  الماملي    ول عا  

منه أأا  مجيأأأع  قأأل الب أأدال مأأواً    األ أأوان  أأدول ف أأأو  يميأأه الهنفيأأذ املنا أأمل الهوقيأأت لوصأأول  12-17الساي  
 مجر ي   و اص ، وذلك ع ى   امل راة 
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 البمد االقهصاري:  مث   ع ى ااوانمل األطرع املرتبة  حله افن

تهأي  اله أافن فرصأاً لهوليأد الأدطل و كأأن  ل تأؤري    طفأي   أماف األغذيأ  والمأ ع اال أأه ة ي ،  1ا ديف 
 ومن   تماعد   ا د من الفمر 

  كن  ل تماعد اله افن   توف  الممل ويمك األجوف والن واب  ترويف الممل  8ا ديف 
 البمد االجهماعس: الشافا  املباشرن    اله افن

منع الميور املفرون  ع ى اله افن وتصحي  الهشأو ا    األ أوان الزفاعيأ  المامليأ ، اأا   ذلأك عأن  ب-2الساي  
كريأأأه اللسأأأامل املأأأوا ي اميأأأع  شأأأكال  عأأأاس  الصأأأارفا  الزفاعيأأأ  ااا وفمأأأاً لهك يأأأف جولأأأ  الدواأأأ  

 الماةي 
رعأأأ  البحأأأب والهةأأأوير   جمأأأال ال مااأأأا  واألرويأأأ  ل مأأأرااب املمديأأأ  وغأأأ  املمديأأأ  الأأأن تهمأأأراب  أأأا  ب-3الساي  

الب أأدال الناميأأ    املمأأا  األول، وتأأوف   مكانيأأ  ا صأأول ع أأى األرويأأ  وال مااأأا  األ ا أأي  أب أأماف 
ن مأأن امأأون امل كيأأ  مممولأأ ، وفمأأاً لعأأةل الدواأأ   شأأ ل تاالتفأأان املهم أأه حاوانأأمل املهصأأ   حله أأاف 

 الفكري [ والصح  المام  ااا وال  يما الممل من  جل  مكاني  اصول ااميع ع ى األروي  
 البمد االجهماعس:  مث   ع ى ااوانمل األطرع املهص   حله افن

  كن  ل تهي  اله افن ل مر ن فرصاً ل ممل ولكممل الدطل، وتم    ذلك    كين ا 5ا ديف 
 كأأأأن  ل تمأأأأ   الهم أأأأدا  امل زمأأأأ     كأأأأاف اتفاقأأأأا  اله أأأأافن    نشأأأأامل مؤ مأأأأا  فمالأأأأ  وشأأأأفاف   16ا ديف 

 وطانم  ل مماملل  
 البمد البياس: الشافا  املباشرن    اله افن

اتأأر  شأأكال العأأاس  املمدمأأ  ملصأأاةد األمسأأاد الأأن تمأأ     الفأأرا    قأأدفا  الصأأيد و  صأأيد  6-14الساي  
مع الهم ي  أبل املمام   ا اص  والهف ي ي  املةةم  والفمالأ  ل ب أدال الناميأ  و قأل الب أدال األمساد ااا 

مواً ينبسس  ل تكول جزملاً ال يه ز  من مفاونا  منتم  اله افن الماملي   ش ل العأاس  املمدمأ     
 2020مصاةد األمساد،   ول عا  

 املهص   حله افنالبمد البياس:  مث   ع ى ااوانمل األطرع 
 كن ل هدا   غ  الهمريفي   ل تنت   نهال املنه ا  الن تمأبمل نأرفاً  يايأاً ويتأر الأوافرا  مأن  أذب  12ا ديف 

 املنه ا  و/ و خت م ا ل مراقب 
 كأأن  ل تأأنت  الهأأدا   غأأ  الهمريفيأأ  النهأأال واله أأافن فيمأأا يهم أأه حنبمأأار  الكر أأول، اأأا يهفأأه مأأع  13ا ديف 

 اتفاقي  األم  املهحدن الكافي   ش ل تس  املناف و روتو ول  يوتو امل حه  ا 
 اA/RES/70/1 املصدف:

 النجاح يف األوساط التجاريةالستجاابت العاملية لقضااي التنمية املستدامة: تتبع مؤشرات  2-3 
ع أأأى املمأأأهوع املهمأأأدر األكأأأرايف، قامأأأت األو أأأا  اله افيأأأ  احأأأاوال  عديأأأدن امأأأل  -17

الهنميأأأ  ممأأأهدام ا فمأأأن طأأأةل جمموعأأأ  مأأأن الهأأأدا   املهم مأأأ   هنتأأأي  اله أأأافن وتيمأأأ  ا، عمأأأد  
اا يأاً ع أى الهنميأ  األو ا  اله افي  الماملي  مفاونأا  مجاعيأ   سيأ  الهوصأل    نهأاةا تأنمك   

املمأأهدام ا ويمأأ    أأذا الفأأرال ال أأومل ع أأى  مأأي  أأذب الن ااأأا  الأأن يممأأت ع أأى املمأأهوع 
 املهمدر األكرايفا ويةاظ األونكهار  نه ال يزال  ناد الكث   ا امل الميا   ها

 الصةاا  الرامي     تيم  اله افن والنتا  اآل  ل بياس  اامر ي   
 تفأأأأان املهم أأأأه  هيمأأأأ  اله أأأأافن ملنتمأأأأ  اله أأأأافن المامليأأأأ  ايأأأأز النفأأأأاذ   شأأأأبا /رطأأأأل اال -18

  أأأداً، وي أأأديف  أأأذا االتفأأأان    تمأأأريع نمأأأه اله أأأافن المأأأا رن  137، وصأأأدن ع يأأأه 2017 فربايأأأر
ل حدور وتمزيز الشأفافي  و  رن فأرف املشأاف      ة أل الميمأ  المامليأ  وا أد مأن نةأان الفمأارا 
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  املاةأأأ  و ل امأأأه  14.3ي االتفأأأان    ختفأأأيي مهو أأأ  تكأأأاليف اله أأأافن  نمأأأب  و كأأأن  ل يأأأؤر
  رن   قيمأأأ  اله أأأافن المامليأأأ  قأأأد تصأأأل    تري يأأأول روالف مأأأن روالفا  الأأأوال   املهحأأأدن  أأأنو ً، 
وحلهأأا  اأأد  قرفاً م حوظأأ    اقهصأأارا   شأأد الب أأدال فمأأراًا ويأأرتب  االتفأأان، الأأذي  ثأأل   أأا اً 

مأأن  16 فخييأأاً   جمأأال الممأأل املهمأأدر األكأأرايف،  هحميأأه   أأدايف من أأا  وجأأه ا صأأوف، ا أأديف 
ي مَّأأف في أأا  اأأد مأأن    أأدايف الهنميأأ  املمأأهدام  املهم أأه حلهشأأ يع ع أأى  قامأأ  جمهممأأا  ممأأامل  ال

   جأأل يميأأه الهنميأأ  املمأأهدام  و  اأأ   مكانيأأ  وصأأول ااميأأع    المدالأأ ، و نأأامل مؤ مأأا  فمالأأ
مأأأأن   أأأأدايف الهنميأأأأ   17وطانأأأأم  ل ممأأأأاملل  وشأأأأام   ل  ميأأأأع ع أأأأى مجيأأأأع املمأأأأهو    وا أأأأديف 

 املمهدام   ش ل تمزيز و اةل الهنفيذ وتنشي  الشرا   الماملي  من  جل يميه الهنمي  املمهدام ا 
وعمل األونكهار، منذ الثمانينا  مأن المأرل املانأس، ع أى تشأ يع الصأةاا  الراميأ   -19
يمأأأ  اله أأأافنا وع أأأى  أأأبيل املثأأأال، شأأأ ع األونكهأأأار ع أأأى  نشأأأامل ال  أأأال الوكنيأأأ  لهيمأأأ     ت

اله افن، و س قلي  ل شأرا    أك المةأاعك المأا  وا أاف  كأن  ل ت أ  مجيأع منتمأا  اا أا  
صأااب  املصأأ ح  املمنيأأ  ع أى املمأأهوع الأأوك   أديف تمزيأأز تنفيأأذ الصأةاا  الراميأأ     تيمأأ  

املمأأأاعدن   ذلأأأكا ويشأأأكل  نشأأأامل انأأأ  لهيمأأأ  اله أأأافن ع أأأى الصأأأميد الأأأوك  الهزامأأأاً اله أأأافن و 
 50اوجأمل االتفأان املهم أه  هيمأ  اله أافنا واأىت اآلل، قأد  األونكهأار املمأاعدن      ثأر مأأن 

  أأأداً    نشأأأامل وتشأأأأسيل ال  نأأأ  الوكنيأأأأ  لهيمأأأ  اله أأأافن، وذلأأأأك حأل أأأامل مأأأأن طأأأةل  أأأأرسما 
ونأمه األونكهأأار لبنأأامل قأدفا  اا أأا  صأااب  املصأأ ح  فيمأأا يهم أه  نشأأامل مثأأل  الهمكأك الأأذي

 أأأذب ال  أأأال وتشأأأسي  اا و نأأأاف     ذلأأأك،  أأأاعد نتأأأا  الرافن اامر يأأأ  ح أأأهسدا  ا ا أأأوب 
الأأأأذي ونأأأأمه األونكهأأأأار، و أأأأو النتأأأأا  اآل  ل بيأأأأاس  اامر يأأأأ ،   تم يأأأأل عم يأأأأا  الهصأأأأري  

  أأأداً، وذلأأأك عأأأن كريأأأه ممأأأاعدن  90   ا أأأد األر      ثأأأر مأأأن  اامر أأأس وتم يأأأل الهكأأأاليف
الب أأأدال الناميأأأ  ع أأأى يأأأديب عم يا أأأا اامر يأأأ  وتم أأأي  وقأأأت املمأأأامة  وتكاليف أأأا، وتبمأأأي  

(ا و طأأأ اً، يمأأأد  نتأأأا  األونكهأأأار لمم يأأأا  2الجأأأراملا ، وتمزيأأأز شأأأفافي  املمأأأامة  )ااأأأدول 
ل الأأأأن تمأأأأمى ل وفأأأأامل حلهزام أأأأا اوجأأأأمل االتفأأأأان فيمأأأأا يهم أأأأه الهمأأأأ يل اللكطونيأأأأ  اأأأأًة ل ب أأأأدا

 حلشفافي ، وذلك من طةل  نشامل  واح  ل مم وما  اله افي ا 
  2اادول 

 أمثلة على التجارب الناجحة يف استخدام النظام اآليل للبياانت اجلمركية 
 2     املاةأ   90ا د من الب أاةع املنمولأ  غأ  ا صأوفن مأن   فسانمهال

   املاة 
ح وا غينيا ااديدن، وجزف   يمال، 

 و اموا، وفانواتو، وفي س
 35طفأأأي عأأأدر الجأأأراملا  املهم مأأأ  حلهصأأأري  اامر أأأس مأأأن 

  جراملا  10 جرامًل    
  املاةأأأأ  مأأأأن الأأأأوافرا  اله افيأأأأ     قأأأأل  70الهصأأأأري   نمأأأأب   جامايكا

  اع  24 من
ايفأأي مهو أأ  الوقأأت الأأذي ع أأى مأأدع فأأطن ثأأة   أأنوا ،  فواندا

 34يومأأأأأأاً     11تمأأأأأأهسرقه عم يأأأأأأ  الهصأأأأأأري  حلأأأأأأوافرا  مأأأأأأن 
 أأاع ، وقُ أأ  مهو أأ  الوقأأت الأأذي تمأأهسرقه عم يأأ  الهصأأري  

 أأأأأاع   و  طأأأأأةل  أأأأأن   34حلصأأأأأارفا  مأأأأأن ثةثأأأأأ         
 35وااأأأدن، ايفأأأي مهو أأأ  تكأأأاليف الهصأأأري  اامر أأأس مأأأن 

 روالفاً    مخم  روالفا 
  مان  األونكهارا  املصدف:
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 نتا  األف  يا  املمم  ورطول األ وان ع ى   امل العفامل من الر و  اامر ي  وا ص   
 نشأأ  األونكهأأار نتأأا  األف أأ يا  املممأأ   أأديف  ياأأ   ياأأ  ألافيأأ  مواتيأأ  ل ب أأدال الناميأأ   -20

لصأأارفا  وتمزيأأز و قأأل الب أأدال مأأواً عأأن كريأأه ممأأاعدن  أأذب الب أأدال ع أأى يمأأك عاةأأدا ا مأأن ا
الهصنيع وتمريع النمو االقهصاريا و   كاف  ذا النتا ، ُ ن  منه ا  لهافن يكول منشأؤ ا   

ويتأأى  قأأل الب أأدال  الب أأدال الناميأأ  ختفي أأا    الهمريفأأ  املنةبمأأ   و  عفأأامًل  أأامًة مأأن الهمريفأأ ا
 أأأا  وتهمهأأأع  هسفي أأأا  مأأأواً امام أأأ  طاصأأأ  وتف أأأي ي  فيمأأأا يهم أأأه ا موعأأأ   و أأأع مأأأن املنه

 نأافي    الهمريفأا ا و نأأاف     ذلأك،  ُنشأا النتأأا  المأاملس ل ف أ يا  اله افيأأ   أك الب أأدال 
النامي   ديف تو يع نةان  اكا  النتا  املممأ  لهشأمل اله أافن  أك الب أدال الناميأ ، و أاعد   

را  الناميأ  أب ثأر مأن ال أمف تمزيز الهماول  ك اانأوب واانأوبا و ار  اله أافن  أك االقهصأا
، و أأ  ت وافرا  الب أأدال املهمدمأأ  مأأن الب أأدال الناميأأ  2016وعأأا   1995  الفأأطن  أأك عأأا  

  رن حملمافن  مع الممد الما ها و  يماعد  ذا الهكامل   رفع ع    النمو املمهدا  وا أد مأن 
الناميأ  فحمأمل،  أل عأار حلفاةأدن ع أى  الفمر وااو  و وجه انمدا  املماوان   الدطل   الب دال 

 ل من الشر ا  واملمه  كك   الب دال املهمدم  من طأةل   اأ  الفرصأ  ل أدطول      أوان 
جديدن وختفيي   ماف المأ ع اال أه ة ي  والمأ ع الو أية ا و نأاف     ذلأك، اتفأه األع أامل 

هأأي  رطأأول املنه أأا  الأأن يكأأول ، ع أأى تنفيأأذ نتأأا  ي2005  منتمأأ  اله أأافن المامليأأ ،   عأأا  
منشأأأؤ ا    قأأأل الب أأأدال مأأأواً ع أأأى   أأأامل العفأأأامل مأأأن الر أأأو  اامر يأأأ  وا صأأأ ا ومنأأأذ ذلأأأك 
ا ك، مسحت مجيع الب دال املهمدم  األع امل تمريباً وعدر من الب دال النامي  األع أامل حلأدطول 

الب دال مواً ع ى   أامل العفأامل مأن الكامل  و الدطول الكامل تمريباً ل منه ا  امله تي  من  قل 
 الر و  اامر ي  وا ص ا 

  عةل الدوا   ش ل االتفان املهم ه  وانمل امون امل كي  الفكري  املهص   حله افن والصح  المام    
، و أو يه أمن  قأرافاً 2001اعُهمد  ذا العةل من قبل منتم  اله افن الماملي    عأا   -21

فيمأأا يهم أأه حملنه أأا  الصأأيدالني  لكأأل مأأن الب أأدال الناميأأ  و قأأل الب أأدال مأأواًا أبىليأأ  مأأن   عفأأامل 
،  أال مأن الصأممل 1995واوجمل األاكا  األص ي  لةتفأان، الأذي رطأل ايأز النفأاذ   عأا  

ع ى  ذب الب دال  ل تشطي وتو   األروي  املم   ، من قبيل األروي  املمدن لمةل ف ومل نم  
مأأن االتفأان ألصأوف االلهفأأايف  31اليد  واملأةف ا و  أأد العأةل مرونأ  املأارن املناعأ  البشأري /

ع أى امأون  أراملا  االطأطا  وتيمأ  شأأرو  اال أهفارن مأن األرويأ ا وكُبأه العفأامل ل مأأرن األو  
مأأةل ملأأا    سأت فوانأأدا منتمأ  اله أأافن المامليأ  عأأن عزم أا ا أأه ار الأدوامل الأأة   ل 2007  عأا  

اليد  مأن  نأأداا ايأب  صأأدف   نأدا ترطيصأأاً  لزاميأاً ايأأز ل شأأر     املناعأ  البشأأري /فأ ومل نمأأ
ممأأأ    لصأأأنع الأأأدوامل وتصأأأديرب    تمأأأع اططاعأأأا  الكنديأأأ  ل منه أأأا  الصأأأيدالني  ا أأأهسدا  

روالفاً ل مأرف الوااأد مما أل  أه  روالفا /المأرف   0.20فواندا، ما مسأ   هسفأيي الهك فأ     
املكافاأأ  املصأنم  يأأت المةمأأ  اله افيأأ ا و أ  ت وافرا  الب أأدال الناميأأ  و قأأل  هك فأ  ل رويأأ  

(ا و  املأؤ ر الأو افي ا أاري 4الب دال مواً من األروي    رن  ب ن منذ اعهمأار العأةل )الشأكل 
، صأدن ث ثأا األع أامل ع أى  روتو أول يهم أه 2017عشأر ملنتمأ  اله أافن المامليأ  املممأور   عأا  

ال تمأأديل ع أى االتفأأان  سيأأ   نأفامل املزيأأد مأأن املرونأ  ملأأن  تأأراطي   لزاميأ  طاصأأ  لهصأأدير  رطأ
األروي ، ع ى او يهي  تصدير األروي  اانيم  أب ماف مممول     الب دال الن تكول في ا المدفن 

 8-3يأ  ع ى  نهال املنه ا  الصيدالني  تدورنا ويأرتب   أذا الأدع  املهمأدر األكأرايف  هحميأه السا
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 ش ل يميه الهسةي  الصحي  الشام  ، اا   ذلك ا ماي  من املساكر املالي ، و مكاني  ا صأول 
ع أأأأأى طأأأأأدما  الرعايأأأأأ  الصأأأأأحي  األ ا أأأأأي  اايأأأأأدن و مكانيأأأأأ  اصأأأأأول ااميأأأأأع ع أأأأأى األرويأأأأأ  

 وال مااا  األ ا ي  امل مون  اايدن الفمال  امليموفن الهك ف ا 
   4الشكل 

 2017-2000األدوية، مبا يف ذلك األدوية البيطرية الواردات من 
 )ا يافا  الدوالفا (

 
 ا األونكهارقاعدن  ياس   اصاملا   منممهمدن ا هناراً     ياس   األونكهار مان   اماح  املصدف:

 الربي  امل درن حالنمرااباتفاقي  االألاف الدو  أبنوا  ا يواس  والنبا     
ا (6)رولأً  كرفأاً  183و أس تُمأد االيأاً  1975رط ت  ذب االتفاقي  ايز النفأاذ   عأا   -22

و انت  ذب االتفاقي ، الن  ديف    تنتي  االألاف الأدو  أبنأوا  ممينأ  مأن ا يأواس  والنبأا   
تمهمد  شكل وا ع ع ى الهدا   املهص   الربي ، من  و  االتفاقيا  البياي  املهمدرن األكرايف الن 

حله افن لهحميه األ أدايف الأوافرن في أاا و أديف االتفاقيأ     تمزيأز الهمأاول الأدو   مايأ   نأوا  
 7-15ممين  من اال هسةل املفر ا ويرتب   ذا النو  من الهمأاول املهمأدر األكأرايف  هحميأه السايأ  

  املشأأرو  ل نأأوا  ا ميأ  مأأن النبأأا   وا يأأواس   شأ ل اختأأاذ  جأأراملا  عاج أ  لوقأأف الصأأيد غأ
واالألاف في اا وترتبت ع ى االتفاقي  قرف  اا ي     ل من الب دال املهمدم  والب دال النامي  ع أى 
اأأأدو  أأأواملا و أأأديف الشأأأرا   الماةمأأأ   أأأك األونكهأأأار و مانأأأ  االتفاقيأأأ     كأأأاف مبأأأارفن اله أأأافن 

األنأأوا  املدفجأأ    االتفاقيأأ  ل ممأأاعدن ع أأى الن أأواب  ُمأأُبل  مأأمل  البيولوجيأأ     تمزيأأز افأأظ
الر ن   صفويف الفمرامل   املناكه الناةي  وامل مش  الذين يمهس ول  ذب األنوا  ويهأاجرول في أا، 
ولهمزيأأأأز فُأأأأرف تةأأأأوير األعمأأأأال اله افيأأأأ  الأأأأن  هثأأأأل ل شأأأأرو  الأأأأوافرن   االتفاقيأأأأ  والهشأأأأريما  

يذ مبارفن اله افن البيولوجي      دالو سمي     فريميا وق يا و مريكأا الةتينيأ ، الوكني ا واري تنف
و أأأذلك مأأأن قكبأأأل شأأأر ا    الب أأأدال املهمدمأأأ  مثأأأل  ملانيأأأا و يةاليأأأا و ويمأأأرا وفرنمأأأا واملم كأأأ  

__________ 

  اwww.cites.org/eng/disc/parties/index.phpانتر  (6)

 النامي الب دال  مواً الب دال  قل 
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ا و نأأاف     ذلأأك، ألأأ    أأدال مهمدمأأ  عديأأدن (7)املهحأأدن لربيةانيأأا المتمأأى وقيرلنأأدا الشأأمالي 
ةأأد  يايأأ  مأأن طأأةل وافرا أأا مأأن املنه أأا  املراعيأأ  ل بياأأ  امله تيأأ  مأأن الب أأدال الناميأأ  الأأن تنفأأذ فوا

 مبارفن اله افن البيولوجي ا
 12 000   ع عدر املوقمك ع ى االتفان الماملس ل م  املهحدن 2017و  ا ها ، فحىت عا   -23

  هو يع نةان املمؤولي  البياي ا    داً، الهزموا،   مج    موف، 160موقع     ثر من 

حتقيقققققق أهقققققداف  قققققددة: جمقققققالت الاكيققققق  يف  طقققققار مبقققققادرات التعقققققاون  -اثلثاا  
 األطراف املتعدد

مثأأأ  ج أأأا  عديأأأدن تنتأأأر    النتأأأا  اله أأأافي املهمأأأدر األكأأأرايف املفهأأأوة والمأأأاة  ع أأأى  -24
ا فم أى 1947الفأرر منأذ عأا  المواعد  محرد ل نمو االقهصاري الماملس والفتفأا  مهو أ  رطأل 

 بيل املثال،  ا   النتا    ختفيي مهو أ  الهمريفأا    اليأاحل والأوال   املهحأدن األمريكيأ  
، مع الشأافن     ل 2000  املاة    عا   3   او  1947  املاة    عا   22و وفوح من 

لكأأألو مأأأن الب أأأدال املهمدمأأأ   ممأأأهوع الهمريفأأأا  يكأأأار يكأأأول نفمأأأه   الوقأأأت الأأأرا ن، مأأأا يهأأأي 
والب دال النامي  فرصاً لدطول األ وانا غ   ل النتا  اله افي املهمدر األكرايف يواجه   الوقت 
الرا ن  مي الصموح ا وع ى  بيل املثال،  ُث   شواغل فيما يهم أه حلفأافن   األجأوف، فغأ  

مل افا  ُيم     ثر من اله أافن    نه من الوان   ل الهس  الهكنولوجس الذي يفّ ل  صحاب ا
ا وتشمل الشواغل األطرع، وألاص  (8)تزايد الفوافن   األجوف  ك له ف الفاا  راطل الب دال

فيمأأا يهم أأه  هكأأاليف الهكيأأف واآلرف الهو يميأأ  ل ه أأافن والمأأدفن ع أأى يميأأه   أأدايف الميا أأا  
همأأأأدر األكأأأأرايف والميا أأأأا  الداعمأأأأ  الوكنيأأأ ،   أأأأا    امأأأأ  تهم أأأأه  هصأأأأمي  النتأأأا  اله أأأأافي امل

الوكنيأأأ ا ويهم أأأه جأأأزملا قطأأأر مأأأن الشأأأواغل  مأأأدفن النتأأأا  ع أأأى ممااأأأ  الم أأأا  الهنتيميأأأ  راطأأأل 
ا دور، وتُمزع  ذب الشواغل    اله زؤ املهزايد لإلنهال    ة ل الميم  الماملي ا ويهنأاول  أذب 

همأدرن األكأرايف، مأع مأا يطتأمل ع أى ذلأك الفر  ثةث  عوامل  كن  ل تمواب النتأا  اله أافي امل
 من قرف ع ى الب دال املهمدم  والنامي  ع ى ادو  واملا

 اللجوء املت ايد  ىل التدابري احلمائية 3-1 
مأأأا انفكأأأت الهأأأدا   ا ماةيأأأ  تهزايأأأد منأأأذ األ مأأأ  املاليأأأ ، وال  أأأيما   األشأأأ ر األطأأأ ن،   -25
فأأا  اامر يأأ   أأك الصأأك والأأوال   املهحأأدن، يه مأأد ذلأأك مأأثًة مأأن طأأةل تصأأميد الهمري  مأأا

ذين قأأرفا فأأراب تمريفأأا  ع أأى المأأ ع املمأأهوفرن اأأا قيمهأأه عشأأرا  امل يأأافا  مأأن الأأدوالفا ا  أأال
وتؤ د الصك  ل تمريفا ا  س فرا ع ى الز رن   الهمريفا  الن  قر ا الوال   املهحدن األمريكي  

ريفا ا جامل  فراً ع ى ق ا  تهم ه  مأون امل كيأ  الفكريأ    اك تؤ د الوال   املهحدن  ل تم
 والميا   الصناعي ا وُيشاف    ذا الصدر     ل  ذا الهصميد له قرف  ميدن املدعا

__________ 

(7) UNCTAD, 2017, 20 Years of Biotrade: Connecting People, the Planet and Markets (United 

Nations publication, Geneva)ا  

(8) J Zeira, 2007, Wage inequality, technology, and trade, Journal of Economic Theory, 137(1):79–103ا  
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 والً، يمأأأأّواب تصأأأأميد الهمريفأأأأا  اامر يأأأأ  شأأأأرو  رطأأأأول األ أأأأوان حلنمأأأأب      أأأأل   أأأأد  -26
تصأأميدو يأأه    لالفأأ  لإلكأأاف المأأاة  ع أأى المواعأأد ممأأه ديفا ويفيأأد  أأبا  جأأراب األونكهأأار أبل  ي 

الذي ونمهه منتمأ  اله افيأ  المامليأ   أيؤثر   الب أدال الفمأ ن والب أدال الأن تمهمأد ع أى اله أافن   ثأر 
مأأن غ  أأاا فأألذا قأأرف  الب أأدال ا أأهسدا  جأأداول تمريفيأأ  قاةمأأ  ع أأى   أأامل المأأون المأأوقي   أأدالً مأأن 

 30    3كأأن  ل يأأؤري ذلأأك      رن   مهو أأ  الهمريفأأا  اامر يأأ  مأأن ااأأداول املهفأأه ع ي أأا،  
  املاةأأ  حلنمأأب     املصأأدفين مأأن  40و 35  املاةأأ  حلنمأأب     املصأأدفين مأأن الأأوال   املهحأأدن و

االيأأار األوفو  والصأأك، ع أأى الهأأوا ا ومأأع ذلأأك، تبمأأى  أأذب األفقأأا  منسف أأ  نمأأبياً حملمافنأأ  مأأع 
  املاةأ ا  50املرتمب  حلنمب     الب دال النامي  األطرع الن قد تواجه تمريفأا  مجر يأ  ته أاو   الز رن

ويفيأأد البحأأب  ي أأاً أبل مهو أأ  الهمريفأأا   أأيكول مرتفمأأاً  وجأأهو طأأاف حلنمأأب     املصأأدفين مأأن 
ا لأذا،  كأأن  ل (9)  أدال  مريكأا اانو يأأ  والو أةى و مأأي الب أدال    فريميأا جنأأوب الصأحرامل الكأأربع

يأأأأؤري يديأأأأد الهمريفأأأأا  اامر يأأأأ  ع أأأأى   أأأأامل المأأأأون المأأأأوقي       رن   الهمريفأأأأا  تفأأأأون  كثأأأأ  
  رن     ا الهافي، ا ديبا و  رن   ذب من ش هنا  ل تُمراب مجيأع الب أدال، وألاصأ   نأمف ا،   ي

مثل   م أاعف  نصأيمل  قأل  ةر تد وف شرو  رطول األ وان و ل تؤثر  دفج   ب ن   ا ديف امله
ا و كأأأن  ل يمأأأ   ذلأأأك  ي أأأاً    نأأأمايف 2020الب أأأدال مأأأواً مأأأن الصأأأارفا  المامليأأأ    أأأول عأأأا  

االنهما  االقهصاري ا ف الذي يمه منذ األ مأ  املاليأ  المامليأ ، و ل يمأواب حلهأا  النمأو والهنميأ    
 افن  و ي   لهحميه األ دايف األطرعامجيع  اامل الما  واد من  مكاني  االعهمار ع ى اله 

رنيأأاً، مأأأا فهأأأا ال  أأأومل    الهأأدا   غأأأ  الهمريفيأأأ  يهزايأأأد يومأأأاً  مأأد يأأأو ، مث مأأأا تؤ أأأد ذلأأأك  -27
مصارف عديدن، اا في ا منتم  اله افن الماملي    تمرير ا عأن الهأدا   اله افيأ  الأن اختأذ ا جمموعأ  

، و أو تمريأر يُأرب   يأف  ل 2016     ف/مأايو  2015و ر   الفطن مأن تشأرين األول/  هأ 20 ال
  سأت  ع أى  20 ممدل الهأدا   ااديأدن الراميأ     تمييأد اله أافن الأن نفأذ ا اقهصأارا  جمموعأ  ال

، و ل عدر  ذب الهدا   فان  كثأ  عأدر الهأدا   ا ارفأ     تيمأ  2009مهو   ش ري منذ عا  
  أأبا يمهمأأد ع أأى تمريأأفو  و أأع ل هأأدا   ا ماةيأأ    زتأأه مبأأارفن ممأأهم   ا وحملثأأل، يشأأ (10)اله أأافن

تُمأأىن  رصأأد الميا أأ  اله افيأأ ،     ل جمموعأأ  ا أأواجز اله افيأأ  ااأأافي  أأا الممأأل مأأا فهاأأت تأأزرار 
 ا ونتراً  يمن  ا ماي  غ  الهمريفي  ع ى ا ماي   وا ة  الهمريفا  اامر ي ، يهمأك(11)يوماً  مد يو 

 ع ى وانمس الميا ا   ل يولوا ا هماماً طاصاً حلهدا   غ  الهمريفي ا

 الشكوك احمليطة ابلسياسات العامة اليت تكبح الستثمار 3-2 
يُمأأأزع تواصأأأل الشأأأكود ا يةأأأ  حلميا أأأ  المامأأأ     تراجأأأع الأأأدع  الميا أأأس والشأأأم   -28

تصأأحي  املمأأاف، والنكمأأا ، و عأأارن لمم يأأ  الهكامأأل اله أأافي  أأك  مأأي الأأدول و   عم يأأا  
الهفاواب  ش ل الطتيبا  اله افي  الماةم  واملمطا ، اا   ذلك انمأحاب الأوال   املهحأدن مأن 
اتفأأأان الشأأأرا   االقهصأأأاري  اال أأأطاتي ي  ل محأأأي  ا أأأارت، وقأأأراف املم كأأأ  املهحأأأدن ا أأأرول مأأأن 

افن ا أأأرن ألمريكأأأأا الشأأأأمالي  وشأأأأرا   االيأأأار األوفو ، وفشأأأأل املفاونأأأأا     كأأأاف اتفأأأأان اله أأأأ
 اله افن واال هثماف عرب األك مسا

__________ 

(9) UNCTAD, 2018, Nobody really wins a “trade war”, 25 April. Available at http://unctad.org/en/ 

pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1740ا  
  اhttps://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_21jun16_e.htmانتر  (10)

(11) Global Trade Alert, Global dynamics, available at www.globaltradealert.org/global_dynamicsا  

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1740
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1740
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1740
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_21jun16_e.htm
http://www.globaltradealert.org/global_dynamics
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وته اعف الشكود الأن يأو  اأول الميا أا  المامأ   مأبمل ااهمأال نشأومل طةفأا   -29
اأأول مكأأّول  أأا  مأأن مكأأوس  قليأأ  تمأأوي  املنا عأأا  راطأأل منتمأأ  اله أأافن المامليأأ  الأأن تممأأل  

لمامليأأ  ونأأوا ة ا  نفأأاذاً فمأأااًلا فمم يأأ  تميأأك الم أأان     أأامن لنفأأاذ قواعأأد منتمأأ  اله أأافن ا
 ياأأأ  اال أأأهانايف ال تأأأزال ممة أأأ ، و ذا تمأأأذف الهوصأأأل    اأأأل  أأأذب املمأأأ ل ، فأأألل عأأأدر الم أأأان 

  يكول رول ا د األر  املة وب قانوسًا
    ل تصميد الهمريفا ،   شكل جوال  من الجأراملا  االنهماميأ ،  كأن  ل يمأّواب -30

الهماول الدو    جماال   طأرع تهم أه حلهنميأ  املمأهدام ا فا ةفأا  الماةمأ  االيأاً فيمأا يهم أه 
حله أأأافن  ف أأأت    صأأأريف اال همأأأا  عأأأن اا أأأور املهمأأأدرن األكأأأرايف الة مأأأ  لهحميأأأه   أأأدايف 

املمكنأأأ  الهنميأأأ  املمأأأهدام ا ويأأأرر   رفا أأأ    ز أأأا البنأأأك الأأأدو    الفأأأطن األطأأأ ن ي يأأأل لأأأ رف 
لهصأأميد الهمريفأأا  وتراجأأع ثمأأ  املمأأهثمرين ع أأى  مأأا  اله أأافن والرفأأاب، ايأأب تفيأأد الدفا أأ  أبل 
الهمريفأأا  ااديأأدن  أأهؤري    تم أأي  اله أأافن الثناةيأأ  وختأأل حلهأأوا ل    ة أأل الهوفيأأد المامليأأ  

الدفا أ   وجأه طأاف وتف س      رن   الة أمل ع أى املأوار البدي أ  مأن الب أدال الناميأ ا وتشأ  
    نه   اال قرف  الصك والوال   املهحدن فراب تمريفا  ع ى مجيع املنه أا  املشأمول    

 1.2املبارال  اله افي   ك الب دين،  كن  ل يؤري ذلك    ايفأااب الصأارفا  المامليأ   نمأب  
األثأأأر األ أأأرب لهصأأأميد   املاةأأأ ا ومأأأع ذلأأأك، فأأألل  0.3  املاةأأأ  وتراجأأأع الأأأدطل المأأأاملس  نمأأأب  

الهمريفأأأا  ع أأأى الب أأأدال الناميأأأ   أأأي حه نهي أأأ  تراجأأأع اال أأأهثماف  فأأألذا  ج أأأت الشأأأر ا  تنفيأأأذ 
قرافا أأا املهم مأأ  حال أأهثماف،  مأأبمل الشأأكود الأأن يأأو  اأأول شأأرو  رطأأول األ أأوان،  كأأن  ل 

اجع الأدطل المأاملس   املاة  وتر  3يؤري ذلك    ايفااب الصارفا  الماملي   نمب  قد تصل    
 ا (12)  املاة  1.7 نمب  قد تصل    

 اآلاثر اجلانبية اليت ميكن أن تُفرز فائ ين وخاسرين 3-3 
 كأأن لهزايأأد الهأأوترا  املهصأأ   حله أأافن  ل يمأأبمل عأأدراً مأأن اآلرف ااانبيأأ ا  واًل،  كأأن  -31

لمامليأأأأأ  وتفأأأأأر  فأأأأأاةزين  ل تف أأأأأس الهشأأأأأو ا    األ أأأأأوان    تسأأأأأ  جسرافيأأأأأا  ة أأأأأل الميمأأأأأ  ا
وطا رين،   اك  كن  ل يواجه مصدفو املنه ا  الو أية    الب أدال الناميأ  طيأافا  صأمب  
فيمأأأأا يهم أأأأه حل مأأأأامل ع أأأأى المةقأأأأا  الأأأأن تأأأأر ة     ا أأأأافل مأأأأع الممأأأأةمل املوجأأأأورين   هنايأأأأ  

ا  الأأن يفرنأأ ا  بأأاف الم مأأ    و تسيأأ  ت أأك المةقأأا ا رنيأأاً،  كأأن  ل يف أأس افتفأأا  الهمريفأأ
املمهوفرين ع ى  مي املنه ا     فأاةي   األ أوان المامليأ ، و كأن  ل يأؤري  أذا  أدوفب    
  را  غأأأأأ  مهوقمأأأأأ    وافرا    أأأأأدال  طأأأأأرعا و كأأأأأن  ل تأأأأأؤثر  أأأأأذب الهسيأأأأأ ا    املنه أأأأأك 

الرفأاب  مأرا غأ  مؤ أد، واملصدفين ا  يك   المديد مأن االقهصأارا ا وفغأ   ل الهأ ث  المأا  ع أى 
قأد ت  أ  الب أدال      رن الهمريفأا   مايأ  الصأناعا  ا  يأ ا وع أى  أبيل املثأال، ملأا  أال ث ثأأا 
وافارا  الوال   املهحدن من الصك مرتبةً   مة ل الميم  الماملي ، فلل اقهصأارا  شأرن ق أيا 

ة ،  كأأن  ل تهأأ ثر  طاجأأع املندجمأأ     أأذب المة أأل،  صأأفه ا ج أأا  و أأية  مأأوفرن ل مأأدط
الة أأأمل  و كأأأن  ل تكأأأول مماكمأأأ   يأأأوال الصأأأيني    أأأرب امله أأأرفين مأأأن  أأأذب الهةأأأوفا ، ت ي أأأا 

__________ 

(12) World Bank, 2018, Impacts on global trade and income of current trade disputes, 

Macroeconomics, trade and investment practice notes No. 2 : مهأأأأاة   المنأأأأوال الهأأأأا ،
http://documents.worldbank.org/curated/en/685941532023153019/Impacts-on-Global-Trade-and-

Income-of-Current-Trade-Disputesا 

http://documents.worldbank.org/curated/en/685941532023153019/Impacts-on-Global-Trade-and-Income-of-Current-Trade-Disputes
http://documents.worldbank.org/curated/en/685941532023153019/Impacts-on-Global-Trade-and-Income-of-Current-Trade-Disputes
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ا وحلنمأأأب     الب أأأدال الأأأأن (13)مأأأاليز ،   مج وفيأأأ   أأأوف ،    ونأأأع  ونأأأأع )الصأأأك( و أأأنسافوفن
وافرا أأا مأأن   أأدال  تفأأراب تمريفأأا  ع أأى  مأأي الشأأر امل اله أأافيك، مأأن املأأرج   ل يزيأأد ا أأ 

 طأأرع  فم أأى  أأبيل املثأأال،  كأأن  ل تمأأهفيد  مأأي الب أأدال الناميأأ  مأأن طأأةل توفيأأد املنه أأا  
 الزفاعي  الن يهاج ا الصك لمد الثسرن النامج  عن تراجع ا   وافرا ا من الوال   املهحدنا 

 التغلب على الصعوابت -رابعاا  
امليأأ  أبىليأأ  حلسأأ  لهحميأأه   أأدايف الهنميأأ  املمأأهدام ، يهمأأ  تنشأأي  الشأأرا   اله افيأأ  الم -32

وال يأأأزال  اأأأار نتأأأا  ألأأأافي مهمأأأدر األكأأأرايف عأأأاملس وقأأأاة  ع أأأى المواعأأأد ومفهأأأوة وغأأأ   ييأأأزي 
ومنصف يشكل ا ر األ امل  ذب الشرا  ا و  ممأا  ل هسفيأف مأن الهأوترا  الرا نأ  املهصأ   

افن المامليأأأ ا و ثأأأ   شأأأأواغل طأأأةل املأأأأؤ ر حله أأأافن، قُأأأدمت ممطاأأأأا  لصأأأةة منتمأأأ  اله أأأأ
، و رع طةر قيا  نتا  غ  ممهمر (14)الو افي ا اري عشر  ش ل الشرو  الهنافمي  غ  المارل 

 بمي األع امل    النتر   مراجم  عدر من قواعد منتم  اله افن الماملي ا وع أى  أبيل املثأال، 
ع أأى  نشأامل فريأأه عامأأل ل همأأاول  شأأ ل  2018نيأأه اتفمأت الصأأك وااليأأار األوفو    ازيرال/يو 

ا غأأ   ل ج أأور الصأأةة  أأذب ال يهوقأأع  ل تمةأأس مثاف أأا   (15) صأأةة منتمأأ  اله أأافن المامليأأ 
املدع المص     املهو    مبمل رفج  تمميد الم ا  املةروا ا ومأع ذلأك، تأرع   أدال عديأدن 

ا  ألأافي رو  قأاة  ع أى المواعأدا فالهمأاول  ل  ناد نروفن لبذل مجيع اا ور املمكن  لأدع  نتأ
املهمأأدر األكأأرايف مأأن  جأأل يميأأه   أأدايف الهنميأأ  املمأأهدام  مة أأوب   جمأأاال  عأأدن،  مأأا  أأو 

 مبك    ذا الفصلا 

 التحدايت اليت تتطلب تعاوانا  4-1 

 توف  شرو  األرامل الفمال ملنتم  اله افن الماملي   
نأأأا  اله افيأأأ  املهمأأأدرن األكأأأرايف    كأأأاف جولأأأ  الدواأأأ ،  ل الهمأأأد  البةأأأسمل   املفاو  -33

حطأأهةيف وج أأا  النتأأر اأأول الكيفيأأ   2015واالعأأطايف   العأأةل الأأو افي الصأأارف   عأأا  
الأأأن  كأأأن  أأأا الهمأأأاكس مأأأع املفاونأأأا   كأأأن  ل يأأأؤثرا   املكانأأأ  ا وفيأأأ  الأأأن يهبوؤ أأأا النتأأأا  

ُهمأأد  جمموعأ  مأن المأأرافا  الو افيأ    املأؤ ر الأأو افي اله أافي املهمأدر األكأأرايفا ومأع ذلأك، اع
ا اري عشر  ش ل ق ا  عدن تشمل ع ى وجه الهحديد االلهزا  اواص   اا ور البناملن    كاف 
املفاونأأا  املهم مأأ  حلعأأاس  املمدمأأ     مصأأاةد األمسأأادا وقأأد  ع نأأت ثأأة  جمموعأأا  مأأن 

   شأأأ ل ق أأأا  اله أأأافن اللكطونيأأأ  وتيمأأأ  اال أأأهثماف الب أأأدال مبأأأارفا  جديأأأدن لأأأدفع ا أأأارر
واملشأأأأروعا  البالسأأأأ  الصأأأأسر واملؤ مأأأأا  الصأأأأس ن واملهو أأأأة  ا  أأأأ ا والقأأأأت  أأأأذب املبأأأأارفا  
الطايمل من  مي األع امل   منتم  اله افن المامليأ  حعهباف أا مبأارفا  تشأكل طةأون جديأدن 

مأأأن الب أأأدال امل همأأأ  الأأأن تهفأأأاواب ع أأأى  واعأأأدن، ويصأأأدن  أأأذا يديأأأداً ع أأأى جمموعأأأا  صأأأس ن
__________ 

امأأاح   مانأأ  األونكهأأأار، ا أأهناراً     يأأاس  ممأأأهمدن مأأن قاعأأأدن  يأأاس  اله أأافن   الميمأأأ  امل أأاف  الها مأأأ   (13)
 ملنتم  الهماول والهنمي    امليدال االقهصاريا 

-https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statementانتأأأأأأأأأأأأأأر  (14)

united-statesا 
 اhttp://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1873انتر  (15)

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statement-united-states
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statement-united-states
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/joint-statement-united-states
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1873
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اتفاقا  مجاعي  وق ا  مماصرن تدرنا وعرب   كرايف  طرع عن طشيه ا من  ل يهمافاب  أذا 
الن ا مع املبأارت الرةيمأي  ملنتمأ  اله أافن المامليأ   شأ ل تمدريأ  األكأرايف وعم يأ  اختأاذ المأرافا  

  تفي    اتفأان اأول وال   تأدرن  ع ى   امل توافه اآلفاملا  ر ع ى ذلك  ل جول  الدوا 
 شأأأأ ل  أأأأذب املوانأأأأيع و ل  مأأأأي الم أأأأا  ال تأأأأزال عالمأأأأ ، ومن أأأأا ع أأأأى  أأأأبيل املثأأأأال العأأأأاس  
الزفاعي ا و  يفي املؤ ر الو افي ا اري عشر    تمزيز النتأا  اله أافي املهمأدر األكأرايف وطةأ  

 أأه تبمأأى منتمأأأ  اله أأافن المامليأأ  فأأأاعًة ا وفغأأأ   أأذا  (16)الهنميأأ  الأأن تمأأو  ع ي أأأا جولأأ  الدواأأ 
 ا 10-17من   دايف الهنمي  املمهدام ، وألاص  الساي   17غىن عنه لهحميه ا ديف  ال

 العاس  املمدم     مصاةد األمساد  
تشأأأ  الهمأأأديرا      ل اأأأو ث أأأب األفصأأأدن المأأأمكي  المامليأأأ    أأأع ممأأأهو   ال  كأأأن  -34

ا فالعاس  املمدم     مصأاةد األمسأاد،   شأكل رعأ  الوقأور (17)جي يم  ا من النااي  البيولو 
السذاةيأأأ   مأأأثًة، تيمأأأر الصأأأيد املفأأأر ا و ثأأأل األمسأأأاد واألغذيأأأ  البحريأأأ  وااأأأدن مأأأن   ثأأأر المأأأ ع

األ ا أأي  املهأأاجر  أأا ع أأى صأأميد المأأا ، ايأأب تب أأع نمأأب  النهأأال املشأأمول    اله أأافن الدوليأأ  
م يأأأول فرصأأأ  عمأأأل،   اأأأك تأأأوفر  200يأأأوفر نشأأأا  صأأأيد األمسأأأاد اأأأو   املاةأأأ   و  38 اأأأو

ا (18)  املاةأأ  مأأن ا أأه ةد الربوتينأأا  ا يوانيأأ  ع أأى الصأأميد المأأاملس 17األغذيأأ  البحريأأ  نمأأب  
و ُك مأأت املفاونأأا  املهم مأأ  حلعأأاس  املمدمأأ     مصأأاةد األمسأأاد   منتمأأ  اله أأافن المامليأأ  

الأأوافرن   طةأأ   6-14ال أأوا   الماةمأأ  ويمأأين اا و أأديف السايأأ   سيأأ  تونأأي   2001عأأا  
،    اتأأأر  مأأأي  شأأأكال العأأأاس  املمدمأأأ     مصأأأاةد األمسأأأاد الأأأن تمأأأ     2030 عأأأا 

الفرا    قدفا  الصيد و  صيد األمساد، و لسأامل العأاس  الأن تمأا     صأيد األمسأاد غأ  
، والا ا  عن ا هحدا   عأاس  جديأدن مأن  أذا المبيألا املشرو  وغ  املب ع عنه وغ  املنت 

و سأأي املأأأؤ ر الأأأو افي ا أأاري عشأأأر عأأأن الهأأزا  اواصأأأ   املفاونأأأا   سيأأ  اعهمأأأار اتفأأأان اأأأول 
،  ي مباشأرن 2019نوا   شام   وفمال    ول موعد انممار املؤ ر الو افي الثاين عشأر   عأا  

ا و أديف هنأول  طأرع مهمأدرن األكأرايف    ال أ ا  6-14قبل املوعد الن أاةس ا أدر   السايأ  
   نأأأامل توافأأأه اآلفامل و   اأأأار مصأأأاةد  مسأأأاد ممأأأهدام ا وع أأأى  أأأبيل املثأأأال، اقأأأطة األونكهأأأار 

طافكأأ   2016ومنتمأأ  األمأأ  املهحأأدن ل غذيأأ  والزفاعأأ  و أأرسما األمأأ  املهحأأدن البياأأس   عأأا  
ذب اا أأا  م هزمأأ  اواصأأ   رعأأ  الب أأدال    نأأامل توافأأه كريأأه مشأأط   لهنأأامل العأأاس ، وتبمأأى  أأ

 اآلفامل  ش ل العاس  املمدم  ملصاةد األمسادا 

__________ 

 اwww.wto.org/english/news_e/spra_e/spra209_e.htm انتر (16)

(17) UNCTAD, 2018, World Trade Organization fisheries subsidies negotiations: Down but not out, 

17 July, available at http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1816ا 

(18) UNCTAD, 2018, 90 [per cent] of fish stocks are used up – fisheries subsidies must stop, 13 July, 

available at http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812; UNCTAD, 

2018, From fish to dish – securing a sustainable future for the fisheries sector, 17 July, available at 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1815ا 

http://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra209_e.htm
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1816
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1812
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1815
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 املماوان  ك اانمك  
مأأا فهاأأت اله أأافن تأأؤري روفاً فةيمأأياً    اأأار فأأرف الممأأل ل نمأأاملا فمأأد وفأأر    أأدال سميأأ   -35

املوج   ل هصأدير الكثيفأ  الممالأ ا و كأن  عديدن فرف عمل ل نمامل   قةاعا  الصناعا  الهحوي ي 
ل نشة  املدفن ل دطل  ل تمز  مر ز املر ن   األ رن و  ا همأع ا  أسا وعأةون ع أى ذلأك، تمأهسد  
المأأياا ، الأأن  ثأأل  اأأد املصأأارف الرةيمأأي  ل نمأأو والممأأة  األجنبيأأ      أأدال سميأأ  عدريأأ ، نمأأب   

ال انمدا  املماوان  أك اانمأك يشأكل يأد ً  بأ اًا فشأرو  األجأر  ب ن من النماملا ومع ذلك، ال يز 
والممل غالباً ما تكول مواتي  ل رجل   ثأر مأن املأر نا  ر ع أى ذلأك  ل  نأوا  الوظأاةف املهااأ  غالبأاً مأا 
ال تكأأول مواتيأأ  لهمكأأك املأأر نا وع أأى  أأبيل املثأأال، الاأأظ األونكهأأار  ل الهكامأأل الق يمأأس   شأأرن 

ا، واالنأأأأأدمال   األ أأأأأوان المامليأأأأأ   وجأأأأأه عأأأأأا ،  رع      رن   ا أأأأأهسدا  املأأأأأر ن   الفاأأأأأا   فريميأأأأأ
الهم يدي  ل ممل اليدوي، ولكنه   يه  فرصأاً  نأافي  ال أهسدا  املأر ن   الوظأاةف الرافيأ  الأن تنةأوي 

در األكأأرايف ا و نأأاد ج أأور جافيأأ  ع أأى الصأأميد املهمأأ(19)ع أأى ممأأهو    ع أأى مأأن املمأأؤولي  واألجأأر
لأأأر   الميا أأأ  اله افيأأأ  حملمأأأاوان  أأأك اانمأأأك و كأأأك املأأأر ن اقهصأأأار ًا ففأأأس املأأأؤ ر الأأأو افي ا أأأاري 

ع واً ومراقباً   منتمأ  اله أافن المامليأ   يأاسً مشأط اً  شأ ل املأر ن واله أافن ي أديف  118عشر، اعهمد 
اله أأأافن و اأأأار فأأأرف عمأأأل  نأأأافي   ع أأأى  جأأأراً    تمزيأأأز  كأأأك املأأأر ن اقهصأأأار ً و  رن مشأأأاف ه ا   

لصأا  املأر نا ويميأد البيأال أت يأد المةقأ   أأك نأو  ااأن  واله أافن ويشأدر ع أى روف اله أافن والهمأأاول 
املهمأأأدر األكأأأرايف    أأأذا ا أأأالا ويشأأأكل البيأأأال والنماشأأأا  ذا  الصأأأ   املهم مأأأ  حلميا أأأ  المامأأأ  

مأأن  جأأل تمأأدت ي أأية  و يأأاس  تأأدع  صأأنع الميا أأا  المأأاة   وج أأور املنتمأأا  ا كوميأأ  الدوليأأ 
ع أأى االعهبأأافا  اانمأأاني ، جمأأاال  تهة أأمل مجيمأأاً تمأأاوسً  أأك اا أأا  املمنيأأ ا و كأأن مأأن   تما أأ  

 الفواةد  ك ااميعا 

 أمثلة  جيابية على التعاون  4-2 
  و الأأن ُ   أأت حلن أأاة    نأأاد  مث أأ  عأأدن ع أأى ج أأور الهمأأاول األطأأرع ااافيأأ  االيأأاً  -36

 الفطن األط ن، وممتم ا ع ى الصميد الق يمسا 

 منةم  اله افن ا رن المافي  األفريمي   
ع واً   االيار األفريمأس اتفاقأاً  55ع واً من  صل  44، وّقع 2018  قذاف/مافمل  -37

  الربوتو أول املهم أه حله أأافن   يهم أه  نشأامل منةمأ  اله أافن ا أرن المافيأأ  األفريميأ ، حلنأاف   
المأأ ع والربوتو أأول املهم أأه حله أأافن   ا أأدما ا وشأأّكل  أأذا االتفأأان طةأأون  اا يأأ  ل ن أأواب 
حله أأأافن وتمزيأأأز الهكامأأأل   المأأأافن، واأأأدرً  كأأأن  ل يمأأأاعد   تمزيأأأز النتأأأا  اله أأأافي املهمأأأدر 

تمدمأأه اا أأا  الفاع أأ  المويأأ ا و ي  األكأأرايف الأأذي يأأرتب     ثأأ  مأأن األايأأال حلأأدع  الأأذي
م يأأاف نمأأم  ويب أأع  1.2ج أور تمأأز  ا الأأ  المامأأ  وتأأن ي حلهكامأأل   المأافن األفريميأأ  الأأن تمأأد 

تري يأأول روالف،  كأأن  ل تشأأكل مّكأأوسً   ا أأياً مأأن  2.1في أأا  مجأأا  النأأاتا ا  أأس مأأا جمموعأأه 
  عديأأأدن و أأأو    ز أأأا األونكهأأأار أبل ا وتفيأأأد رفا أأأا(20)مكأأأوس  الهمأأأاول املهمأأأدر األكأأأرايف

__________ 

(19) UNCTAD, 2018, East African Community Regional Integration: Trade and Gender Implications 

(United Nations publication, Geneva) ا 

 اماح   مان  األونكهار ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا  (20)
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ا (21) فريميأأأا لأأأدي ا  مكأأأاس   بأأأ ن  كأأأن اال أأأهفارن من أأأا عأأأن كريأأأه تمزيأأأز الهكامأأأل الق يمأأأس
وشأّك ت اله أأافن راطأل املنةمأأ  ترّ أاً لنمأأو الصأارفا     فريميأأا و أاعد  ع أأى يميأه ا أأهمراف 

و نأأاف     ذلأأك،  كأأن المأأول (ا 6و 5عاةأأدا  الصأأارفا  طأأةل الكمأأار المأأاملس )الشأأكةل 
 ل اله افن فيما  ك الب دال األفريمي  تهم   دفج   بأ ن مأن الهمميأد، ايأب تهميأز امأهوع  ع أى 
مأأأن الهصأأأنيع وتهأأأوع   أأأرب مأأأن الهكنولوجيأأأا املهو أأأة  واملهةأأأوفن، وتهمأأأ   مأأأدف   أأأرب مأأأن الهنأأأو  

ل اله أافن  أك الب أدال األفريميأ   قأأل حملمافنأ  مأع الصأارفا  املوج أ     طأافل  فريميأاا و أأذا امأ
تم باً و قأل أتثأراً حلصأدما  الأن يأد    جانأمل   أماف المأ ع األ ا أي ، وام  أا  ي أاً قأارفن 
ع أأى املمأأاىل ، حالقأأطال مأأع  يا أأا   ماةيأأ  تكمي يأأ  مةةمأأ ،   تيمأأ  الهحأأول ا يك أأس و نأأامل 

اله أأافن ا أأرن المافيأأ  األفريميأأ  ع أأى   أأأامل  المأأدفا  النهاجيأأ ا ويبمأأى ا أأديف  أأو  نأأامل منةمأأأ 
مبأأارت الهحريأأر الوا أأع النةأأان واملرونأأ  فيمأأا يهم أأه حملنه أأا  ا ما أأ ، واملمام أأ  ا اصأأ  ألقأأل 
الب أأأدال مأأأواً، واال أأأهفارن مأأأن ال أأأا ا  الأأأن يممأأأت اأأأىت اآلل، وألاصأأأ     كأأأاف ااماعأأأا  

ب   أأزب األونكهأأار أبل اله أأافن  أأك الب أأدال األفريميأأ  االقهصأأاري  الق يميأأ     فريميأأاا ويفيأأد  أأ
  املاةأأ    اأأك  كأأن  ل يزيأأد جممأأو  الممالأأ  و مجأأا  النأأاتا ا  أأس  33 كأأن  ل تزيأأد  نمأأب  

 ا (22)  املاة  1 نحو 
  5الشكل 

  2017-2005متوسط معدل منو صادرات السلع من أفريقيا حسب الوجهة، 
 )نمب  ماوي (

 
 اماح   مان  األونكهار ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا  املصدف:

__________ 

(21) UNCTAD, 2018, African Continental Free Trade Area: Challenges and opportunities of tariff 

reductions, UNCTAD Research Paper No. 15 ا 
 املرجع نفمه  عةبا (22)

 طافل  فريميا    األفريمي الب دال  ك 
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  6الشكل 
  2017و 2008صادرات أفريقيا من السلع، 

 )ا يافا  الدوالفا (

 
 اماح   مان  األونكهار ا هناراً     ياس  ممهمدن من قاعدن  ياس   اصاملا  األونكهارا  املصدف:

 اتفان الشرا   االقهصاري  اال طاتي ي  ل محي  ا ارت  
  أأأأداً مأأأأن الب أأأأدال املهمدمأأأأ  والناميأأأأ  الأأأأن تمأأأأع ع أأأأى  11، وقّأأأأع 2018  قذاف/مأأأأافمل  -38

 نأأفايف ا أأي  ا أأارت، و أأس   أأطاليا، و أأروين راف المأأة ، و أأ و، و أأنسافوفن، وشأأي س، وفييأأت س ،
و نأأدا، ومأأأاليز ، واملكمأأأيك، ونيو ي نأأأدا، واليأأأاحل، االتفأأأان الشأأأامل والهأأأدفاس املهم أأأه حلشأأأرا   

ال طاتي ي  ل محأي  ا أارتا ويأن   أذا االتفأان اله أافي الق يمأس البميأد األثأر ع أى ختفأيي ا
الهمريفأأأا ، ويُ أأأز  األع أأأامل حالمهثأأأال لمأأأدر مأأأن املمأأأاي  الهنتيميأأأ    جمأأأاال  مأأأن قبيأأأل قأأأانول 

وقّمه أا  الممل، واله أافن اللكطونيأ ، و ايأ  البياأ ا واأل االتفأان تأل شأرا   ا أي  ا أارت الأن
والأأن   تأأدطل ايأأز النفأأاذ  مأأبمل انمأأحاب  2016 أأذب الب أأدال مأأع الأأوال   املهحأأدن   عأأا  

الوال   املهحدنا وُعّ مأت جمموعأ  مأن األاكأا  الأن ت أمنه ا شأرا   ا أي  ا أارت، وممتم أا 
مأأأن  جأأأل  يهنأأأاول ق أأأا  امل كيأأأ  الفكريأأأ ، وحلهأأأا   ُلسأأأس مفمو أأأا   االتفأأأان الشأأأامل والهأأأدفاس

الشأأأأرا   اال أأأأطاتي ي  ل محأأأأي  ا أأأأارت الأأأأذي ت أأأأمن مأأأأوار جديأأأأدن تهنأأأأاول حأل أأأأامل ممأأأأاةل 
  املاةأ  مأن النأاتا  36الهصديه واالنمحاب واالن ما ا و انت شرا   ا ي  ا أارت  أهسةس 

   13م يأول شأس  ويسةأس   ثأر مأن  500ا  س المجا  الماملس   ما االتفان، فيشمل او 
  من النأاتا ا  أس المجأا  المأاملسا وشأدر  عأدن   أدال موقّمأ  ع أى  ل االتفأان  أو مؤشأر املاة

ا ويبأأّك  أأب ُ جأأري   الفأأطن األطأأ ن  يأأف  ل تنمأأيه الهأأدا   غأأ  (23)ع أأى الهمأأاول واالنفهأأاة
 كأأن  ل يكأول لأأه قرف  اا يأ  عامأأ   2020الهمريفيأ  ع أى مأأدع عشأر  أأنوا  اعهبأافاً مأأن عأا  

األع أأامل   االتفأأان  فحأأىت المأأينافيو ا  املهوانأأم  ألصأأوف  مكانيأأ  يميأأه الهمأأافب    ع أأى
ا ال الهنتيمس، ايب ال يممد  ي   د      رن ا هسدا  الهدا   غ  الهمريفي   و    ا د مأن 

__________ 

  اhttps://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2018/jb_tr_180219a.aspxانتر  (23)

 2017 )فطن ما قبل األ م  املالي ( 2008

    طافل  فريميا  ك الب دال األفريمي 

https://foreignminister.gov.au/transcripts/Pages/2018/jb_tr_180219a.aspx
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س  أأأذا اال أأأهسدا ، تبأأأّك  ل املكا أأأأمل  أأأهم  الب أأأدال  افأأأً  و ل النأأأأاتا ا  أأأس المجأأأا  ا ميمأأأأ
 ا (24) يم ل مواً وا ماً، و ل النمو  يكول قو ً  شكل طاف    ل من  نسافوفن وفييت س 

 اتفاقا   طرع  
 ع أأأامل   فا ةأأأ   مأأأ  جنأأأوب شأأأرن ق أأأيا  10ألأأأري   الوقأأأت الأأأرا ن مفاونأأأا   أأأك  -39

  اقهصأأاري  )ق أأيال( و  أأطاليا ومج وفيأأ   أأوف  والصأأك ونيو ي نأأدا وا نأأد واليأأاحل  شأأ ل اتفأأان شأأرا 
 ق يميأأأ  شأأأام  ، يمأأأد  أأأك  ع أأأاةه عأأأدراً  بأأأ اً مأأأن األع أأأامل   االتفأأأان الشأأأامل والهأأأدفاس  شأأأ ل 
 شرا   ا ي  ا ارتا وقد ال يكول نةان االتفان ااديد وا ماً  مدف اتفان شرا   ا ي  ا ارتا 

ل    مأأأي االتفاقأأأا  و نأأأاد  مث أأأ  ع أأأى ا أأأهمراف اا أأأور الراميأأأ     تمزيأأأز  واصأأأر الهمأأأاو  -40
فهأا  اله افي  الماةم   ك الب دال األع امل   فا ة   م  جنوب شرن ق أيا، ع أى  أبيل املثأالا ومأا

 ذا الهماول يم     ختفيي  و  لسامل ا واجز الهنتيمي  ع ى ا دور وراط  ا الن تمواب اله افن، 
ملنافمأأ  والكفأأاملن والمة أأ ا فمأأد اأأا يكفأأل ا أأهمراف ار أأ  المأأ ع راطأأل املنةمأأ  ع أأى اأأو يهمأأ  ح

 لسيت ممت  الهمريفا  و د  تنفيذ جمموع  من الجراملا  لهم يل تكاليف االمهثال املهص   حلهدا   
غ  الهمريفي      ر  اد، و س  جأراملا  تمأ     تمزيأز الشأفافي   ورفأع اا أور الراميأ      لسأامل 

لهكأأأافؤ  أأأك المواعأأأد الهنتيميأأأ  الهمنيأأأ   وتنمأأأيه املمأأأاي  ا أأأواجز غأأأ  الهمريفيأأأ  حلكامأأأل  ويميأأأه ا
واملواملمأأ  مأأع املمأأاي  الدوليأأ  وترتيبأأا  االعأأطايف املهبأأارل  وتبمأأي  الجأأراملا   وا أأد مأأن شأأرو  

 الش ارا  والطاطي  والهصافي  املهم م  أبنشة  اال ه ار  و الهصديرا 
  املشأأط   لهيمأأ  اله أأافن الها مأأ  لرا ةأأ   مأأ  وقأأرف االجهمأأا  الثأأاين عشأأر ل  نأأ  اال هشأأافي -41

جنأأوب شأأرن ق أأيا ا أأهسدا  البيأأاس  املهم مأأ  حلهأأدا   غأأ  الهمريفيأأ  الأأن مجم أأا األونكهأأار ومم أأد 
البحو  االقهصاري    فا ةأ   مأ  جنأوب شأرن ق أيا ومنةمأ  شأرن ق أيا وذلأك ت بيأ  الاهياجأا  

ا و أأأديف املمأأأهورعا  (25)را ةأأأ   مأأأ  جنأأأوب شأأأرن ق أأأيااملمأأأهورعا  اله افيأأأ  الوكنيأأأ  والها مأأأ  ل
 اله افي     تزويد المةا  ا اف   املنةم  ام وما  ر ه  وشفاف  فيما يهم ه حلمواعد الهنتيمي ا 

 املشروعا  البالس  الصسر واملؤ ما  الصس ن واملهو ة  ا     
غأأأأ  الرمسأأأأس ااديأأأأد املمأأأأ  الشأأأأفافي   أأأأس  ي أأأأاً وااأأأأد مأأأأن األ أأأأدايف الرةيمأأأأي  ل فريأأأأه  -42

حملشأأروعا  البالسأأ  الصأأسر واملؤ مأأا  الصأأس ن واملهو أأة  ا  أأ ، الأأذي  ُنشأأا    عمأأاب  يأأال 
ع أأأواً   منتمأأأ  اله أأأافن المامليأأأ   ث أأأول  87مشأأأطد صأأأدف   املأأأؤ ر الأأأو افي ا أأأاري عشأأأر عأأأن 

 مج    موف،    تمزيز فرف نفاذ   املاة  من الصارفا  الماملي ا وي ديف الفريه  ي اً،   78   امل
 ذب املؤ مأا     املم ومأا ، ويمأك الةأرن الكفي أ   ه ياأ   ياأ  تنتيميأ    ثأر قا  يأ  ل هنبأؤ  أا، 
ف ًة عن تمزيز المبل الكفي    هسفأيي الهكأاليف اله افيأ ا وحلنأاف     املأؤ ر الأو افي ا أاري 

ار ومنتم  اله افن المامليأ   وا أ  عامليأ   أدما  املمأاعدن عشر،  ك ه مر ز اله افن الدولي  واألونكه
  جمال اله افن  أديف    تزويأد املشأروعا  البالسأ  الصأسر واملؤ مأا  الصأس ن واملهو أة  ا  أ  

__________ 

(24) A Strutt, C Knebel, R Peters and T Walmsley, 2018, Modelling the harmonizing of non-tariff 

measures: An application to goods trade in the Trans-Pacific Partnership region, Global Trade 

Analysis Project Resource No. 5561, available at https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/ 

res_display.asp?RecordID=5561 ا 

 ا http://asean.org/storage/2012/05/AEC-2025-Trade-Facilitation-SAP-FINAL-rev.pdfانتر  (25)

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5561
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5561
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=5561
http://asean.org/storage/2012/05/AEC-2025-Trade-Facilitation-SAP-FINAL-rev.pdf
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ام وما  يم ل االكة  ع ي ا عن اله افن و ياس  عأن املمأاةل الهنتيميأ  املهصأ   حله أافن، و   
يأه ألميأع املم ومأا  املهم مأ   طةأافا  منتمأ  اله أافن المامليأ ، والهمريفأا ، تمزيز الشفافي  عن كر 

وشأأرو  قواعأأد املنشأأ  لأأدطول األ أأوان ع أأى   أأامل تف أأي س، وال أأراةمل، والهأأدا   غأأ  الهمريفيأأ ، 
   ذلك الهدا   الصحي  وتدا   الصح  النباتي ، وا واجز الهمني   ما  اله افنا  اا

 طوني اله افن اللك  
ع أأواً ع أى  أأدمل عمأل ا هكشأأا  اأأول  71  االجهمأا  الأأو افي ا أاري عشأأر، اتفأه  -43

املفاونا  املمب   ملنتم  اله افن الماملي   ش ل جوانمل اله أافن اللكطونيأ  املهصأ   حله أافن، مأع 
ونيأ  مأن فه  حب املشاف    ما  مجيأع األع أاملا و قأر  ا موعأ  اأا تنةأوي ع يأه اله أافن اللكط 

فأأرف ويأأد   طاصأأ  حلنمأأب     الب أأدال الناميأأ ، وال  أأيما  قأأل الب أأدال مأأواً، و أأذلك حلنمأأب  
   املشروعا  البالس  الصسر واملؤ ما  الصس ن واملهو ة  ا   ا وتفيأد  أو  األونكهأار أبل 

لمأأدفن ا كومأأأا  االقهصأأار الرقمأأس املهنأأامس  كأأأن  ل اأأد  يأأواًل اميميأأاً و ل يشأأأكل اطهبأأافاً 
ا و  ظأأأأل تزايأأأأد املشأأأأط   مأأأأن المأأأأ ع (26)والشأأأأر ا  اله افيأأأأ  وعمأأأأو  النأأأأامل ع أأأأى الهكيأأأأف

وا أأدما  الأأن يمأأو   أأا  أأل مأأن املمأأه  كك واملؤ مأأا  ع أأى شأأبك  النطنأأت، فأألل البأأاةمك 
الأأذين ال يفرنأأول وجأأور   ع أأى شأأبك  النطنأأت  أأيسهفول مأأن المأأون  شأأكل تأأدفاسا وقأأد 

له أافن أتثأراً حلسأاً حلرقمنأ ، اأا   ذلأك مأن طأةل   رن قا  يأ  ا أدما  ل هأداول، وألأزؤ أتثر  ا
النهال واله افن   امل ا ، واأل م ، والةباعأ  الثةثيأ  األ مأار، واالعهمأار ع أى املنصأا  الرقميأ ا 

د    االقهصأارا  تري يأول روالف اأ 26وممت  اله افن اللكطوني  الماملي  الن تمأدف قيمه أا  أأ 
 2املهمدم    اأك تمأل نمأب   أكال  قأل الب أدال مأواً الأذين يهمأوقول عأرب شأبك  النطنأت عأن 

،  ك ه األونكهار مبارفن اله افن اللكطوني  ل  ميع اىت ال تأؤري 2016ا و  عا  (27)  املاة 
ا   ج داً مشأط اً ل ن أواب الف ون الرقمي  الرا ن     تفاق  الفوافن   الدطلا وألمد  ذب الشر 

حلهماول وتمزيز الشفافي  و  رن  فاملن املمون    جمال اله افن اللكطوني  الشأام   ل  ميأعا و أس 
 ديف    الهصدي ل ثسرا  املمرفي  الماةم  ويميه  قصى قدف مأن  وجأه الهأ  ف مأع الشأر امل عأن 

 الشر امل واا ا  املاا ا كريه االتصال وتمزيز الهماول  ك الب دال املمهفيدن و 

 الستنتاجات -ساا ماخ 
تشأأكل اله أأافن جأأزملاً ال يه أأز  مأأن الهنميأأ  االقهصأأاري  واالجهماعيأأ  والبيايأأ  املمأأهدام ا  -44

و كن  ل تمأ   اله أافن الدوليأ    يميأه   أدايف الهنميأ  املمأهدام   أل  أس تشأكل   اأاال  
واله أافن ليمأت نشأاكاً ال ف أ  فيأه،  أل  كأن  ل  عديدن عنصراً نروف ً لهحميه  ذب األ دايفا

تف س      رن املكا مل و ل تمور حلفاةدن ع أى ااميأعا فمأد ا أهفار  من أا الب أدال املهمدمأ  
والنامي  ع ى اد  واملا ومع ذلك، مأن املمأ    أه ع أى نةأان وا أع  ل فواةأد الهكامأل اله أافي 

راط  ا، و ث اً ما تط ز    يدي ق   ق ي   من اا ا  ليمت مو ع  تو يماً مهماو ً  ك الب دال و 
__________ 

(26) UNCTAD, 2017, Information Economy Report: Digitalization, Trade and Development (United 

Nations publication, sales No. E.17.II.D.8, New York and Geneva) ا 

(27) UNCTAD, 2018, [UNCTAD] eTrade for all celebrates first year with a bang, 23 April, available at 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1738 ا 

http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1738
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الفاع  ا و  ااال   ثأ ن   يأه  تنأاول اآلرف المأ بي   أذا الهو يأع غأ  المأارل ع أى تممأي  فواةأد 
اله أأأافن ع أأأى ااميأأأع وع أأأى البمأأأدين االجهمأأأاعس والبياأأأس، حلشأأأكل املنا أأأملا وقأأأد تكأأأول  أأأذب 

 أأباب ااذفيأأ  ل شأأكود الأأن  أأر     اآلونأأ  األطأأ ن فيمأأا يهم أأه النهأأاةا املهباينأأ  وااأأداً مأأن األ
 فواةأأد الموملأأ  واله أأافن، ولمأأورن الشأأموف المأأومس والميا أأا  الموميأأ ا  ر ع أأى ذلأأك  ل اله أأافن 
اعهُأأرب    اأأاال   ثأأ ن مصأأدفاً ل مشأأا لا لأأذا، اأأمل الممأأل ع أأى الصأأمد الأأوك  والق يمأأس 

 وتمزيز    ا  اله افن   الهنمي  املمهدام  والشام   ل  ميعا واملهمدر األكرايف من  جل رع  
 وقد يور املندو ول   الدوفن الماشرن ل  ن  اله افن والهنمي  النتر   الم ا  الهالي :  -45

ا اجأأأ      يا أأأا  تكمي يأأأ  لهما أأأ  الفواةأأأد امله تيأأأ  مأأأن اله أأأافن والموملأأأ ا  ) ( 
جهماعيأ  واملهم مأ   مأون الممأل   الهسفيأف مأن تكأاليف ايب ينبسس  ل تمأ   الميا أا  اال

الهكيف وتممي  الرطاملا وينبسس ل ميا ا  ا يك ي  و يا أا  االقهصأار الك أس  ل يمأه  قصأى 
قواعأأد تنتيميأأ   لزاميأأ  ملنأأع تأأد وف البياأأ ا وينبسأأس قأأدف مأأن املنأأافع االقهصأأاري  املمكنأأ ، وتفأأراب 

  تراعأأأس اآلرف الهو يميأأأ  والموامأأأل الدطي أأأ  وتمأأأطة لوانأأأمس الميا أأأا   ل يمه نمأأأوا  هح أأأية
 تدا   ل هصدي  ذب اآلرف والموامل 

مأأأن امل أأأ  الهمييأأأز،    أأأيان الهح أأأية  وع أأأى ممأأأهوع ا ةأأأاب،  أأأك اآلرف  )ب( 
 امله تي  من اله افن واآلرف امله تي  من عوامل  طرع من قبيل الهس  الهكنولوجس 

ل ه افن أتث   اا   ب  ع ى يميه   دايف الهنمي  املمهدام ،  كن  ل يكول  )ل( 
ع ى  اأار نتأا  ألأافي  2030شرية   ل يكول النتا  اله افي غ   ييزيا وتش ع طة  عا  

مهمأأأأدر األكأأأأرايف عأأأأاملس وقأأأأاة  ع أأأأى المواعأأأأد ومفهأأأأوة وغأأأأ   ييأأأأزي ومنصأأأأفا وينبسأأأأس ألنأأأأمل 
نتا ،  ما ينبسس الهماكس  ذف مع األطةاف املهصأوفن  جراملا   كن  ل تمّواب فمالي   ذا ال  ي
ا ميمي  الن  در النتأا  ألنبأاً لأطري الونأع مأن ااأانبكا و ي ج أور ترمأس    تمزيأز النتأا    و

  همور حلفاةدن ع ى له ف جمموعا  الب دال 
  غيأأأأأاب توافأأأأأه   اآلفامل ع أأأأأى الصأأأأأميد املهمأأأأأدر األكأأأأأرايف، ينبسأأأأأس تشأأأأأ يع  )ر( 

اول الق يمأأس  و اامأاعس، حعهبأأافب مكأأوسً   ا أياً ل نتأأا  اله أأافي املهمأدر األكأأرايفا وع أأى الهمأ
 أأأبيل املثأأأأال، اأأأأمل  ل تمأأأأهند المواعأأأأد الهنتيميأأأ    االتفاقأأأأا  اله افيأأأأ  الق يميأأأأ     املمأأأأاي  

   الدولي  قدف المكال، وينبسس  ل تكول االتفاقا  ااماعيأ  مفهواأ  الن أما   ي   أد يرغأمل
 ذلكا و كن    ذا الصدر ا هكشايف  مكاني   قام  شرا ا  جديدن  

يأأأأدع  األونكهأأأأار الأأأأدول األع أأأأامل مأأأأن  جأأأأل الهوصأأأأل    توافأأأأه   اآلفامل  شأأأأ ل  )ه( 
الم أأا  املثأأ ن ل م أأه الأأن تهم أأه حله أأافن والهنميأأ ، ف أأو يأأوفر تفأأةً لكأأل مأأن الب أأدال املهمدمأأ  والناميأأ  

  األطأأرع صأأااب  املصأأ ح    تاولأأ  ل هصأأدي ل هحأأد   الرةيمأأي  رول  ل لةصأأةفايف مأأع اا أأا
ينش  عن ذلك قواعد م زم ا ومث   مكاني  ال هسدا   ذا ا فل  فمالي    رب  سي  الهصدي ل هحأد   
الماةمأأ ا وعأأةون ع أأى ذلأأك،   أأد  أأب  جأأراب األونكهأأار  ل منأأافع اله أأافن ال تهحمأأه  شأأكل ت مأأاةس 

تشأأمل مجيأأع الفاأأا   ذا   تُهسأأذ الهأأدا   الهكمي يأأ  ال أأروفي ا و أأيممل األونكهأأار ع أأى  كأأن  ل  وال
تمزيأأز ج أأورب ل أأمال  جأأرامل مناقشأأ  ممأأهن ن و أأيمد  طيأأافا  تهم أأه حلميا أأا  المامأأ  الأأن تأأدع  

 الهنمي  املمهدام  الشام   ل  ميع، ممطشداً   ذلك حآلفامل الن تمدم ا الدول األع املا 

    


