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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية
اإلنتاجية بتعزيز القيمة املضافة وحتسني القدرة اجتماع اخلرباء املعين 

 احمللية عن طريق التمكني االقتصادي احمللي
 2019تشرين األول/أكتوبر  16 جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

تعزيز القيمة املضافة وحتسنيني القنيدرة اإلنتاجينية احمللينية عنين طرينيق التمكنيني   
 االقتصادي احمللي

 مذكَّرة مقدَّمة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
للب د ن مللام الب للداا الناميللو د الن للا  الت للا ي   ظللأ أ للد الت للدئي الراييتلليو اللليف تدواج 

العللاملي يتمل للأ د النوللاو والتللول التلنولللوجي ل يتلل يت واتللدماي اللليف تنت نللا  للذ  الب للداا مللن 
يتماا ابألمهيلو أجأ التصدير. ولذلك فإا تعزيز القيمو املضافو وحتيتني القد ة اإلنتاجيو ال يو يت

د الب داا الناميو د سعينا نىل املشا كو ع ى حنو مفيد د الت ا ة العامليو. وابإلضافو نىل القلد ة 
اإلنتاجيللللو ال يللللو، تشلللللأ إللللروا الويتللللول نىل األسللللواو اللللليف  للللري  وجبنللللا ا  للللا  ابليتلللل يت 

املتصلل و  واجنللو  للذ  واتللدماي حتللدئي  اا للو. وتنللاقذ  للذ  املللذكرة قضللائ اليتياسللو الت ا يللو 
 الت دئي بقصد اإلسنا  د زئ ة مشا كو الب داا الناميو د األسواو الدوليو.

وميلن أا تتضمن اسرتاتي يو خموَّوو بعنايو استخدا  مزيج من عم ياي التنوييت األفقلي  
والرأسي والنوعي. وتؤ  ي تلاليف  خول اليتوو،  ي و فيت ميتلتول اولو ة، نىل نة ة يتلعوابي 
أكرب د وجب الشركاي الصغرية ود الب داا املنخفضلو اللدخأ. وميللن ل تعلاوا اإلق يملي د ند ل  
تقيي  ا متلال واألطلر التن يميلو تاي الصل و أا مينلد الوريلم أملا  يتلا  اي جديلدة يلري تق يديلو 
ميللللن أا تدنلللت ج  اخلللأ إلللبلاي اإلنتلللام اإلق يميلللو. وسللليتعني ع لللى ا لوملللاي واونلللاي املعنيلللو 

 يتا بو املص  و الدخول د إراكاي معاً د سياو  ذ  امليتاعي.
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 مقدمة  
أا زئ ة املشلللللا كو د الت للللللا ة الدوليلللللو ميلللللللن أا حتفلللللز النمللللللو  الت ريبيللللللوتبلللللني األ للللللو  -1

وأ لدا  التنميلو  2030 حتد ِّ  خوو التنميلو امليتلتدامو لعلا و ا قتصا ي وتعز ِّز التنميو امليتتدامو. 
 ت لا ة الدوليلو ، العديلد ملن اإلجلرا اي الليف ميللن علن طريقنلا ل17سيما اهللد   امليتتدامو، و 

وفاالللدة د  كملللا ً انلللدمام الب للداا الناميلللو بشللللأ أكللللر  حتقيلللم د  اتديتلللنمليتياسللو الت ا يلللو أا وا
الب لللللداا الناميلللللو د  لللللا ة البضلللللاايت  كلللللاا نصللللي ،  1995 علللللا  الت للللا ة العامليلللللو ل بضلللللاايت. ود

د املااللللو. وملللليت  44.6نىل  للللذا النصلللي  ، ا تفللليت 2018 حب لللول عللللا و د املااللللو   27.7 العامليلللو
ا الناميو، ملأ أقأ الب لداا ولواً واللدول اوز يلو الصلغرية الناميلو والب لداا من الب دا كلرياً تلك، فإا  

 امشللليو د  لللا ة البضلللاايت العامليلللو  جنلللاي فاع لللوالناميلللو املعتملللدة ع لللى اليتللل يت األساسللليو،  لللي 
أقلأ الب لداا ولواً  كلاا نصلي ،  1995 فلي علا فحتقم النتااج املتوقعو.  بوريقو  فينا تشا ك  أو

يتوقلللف  مللللج و د املاالللو.  1ب للل  ، 2018 علللا  د املاالللو  ود 0.5العامليلللو ل بضلللاايت د الت لللا ة 
الب لللداا الناميلللو د الن لللا  الت لللا ي اللللدو؛ ع لللى علللدة عواملللأ  ملللن بلللني أمهنلللا القلللد ة اإلنتاجيلللو 

تتنللاول و الويتللول نىل األسللواو اللليف تللؤلر ع للى الللوا  اي والصللا  اي. وإللروا التصللدير  أليللرا 
 ت دئي اليف تواجننا الب داا الناميو د  ذ  اجملا ي. ذ  املذكرة ال

 يف إضافة القيمة وتعزيز القدرة اإلنتاجيةاليت تواَجه التحدايت  -أوالا  
قيملللو وتعزيلللز القلللد ة اإلنتاجيلللو ال يلللو د الب لللداا الد نضلللافو  أ لللد الت لللدئي النمويلللو -2

تمللدة ع للى اليتلل يت األساسلليو. وبعلل  الب للداا الب للداا الناميللو املع خللربايد  للد ملللاً  لللب الناميللو 
منت للو ل يتلل يت األساسلليو. ب للداا املتقدمللو والب للداا اللليف صللر اقتصللا انا  ر  للو انتقاليللو  للي أيضللاً 

 مدنللتج منلل كنللدا   أا واأليذيللو  كمللاأسللرتاليا منللتج  اييتللي ل معللا ا والللنف  فع للى سللبيأ امللللال، و 
 لللو أ للد أكلللرب منت لللي اللللنف  والغلللاز د العلللا   ا حتلللا  الروسلللي و ل للنف  واأليذيلللو واألخشلللا   
قواعاي اليت يت األساسيو  بيد أا. واأليذيول نف    اييتيمنتج  ي والو ئي املت دة األمريليو 

  و مللن  حمو يللوأكلللر  للو  و اً د  مللج  للذ  الب للداا د الت للا ة العامليللو صللا   د الب للداا الناميللو 
 لللي ب لللداا د املاالللو ملللن الب لللداا الناميلللو  65 وحنلللود ا قتصلللا اي املتقدملللو. امللي لللو القواعلللاي 

تصللللدير اليتلللل يت األساسلللليو فللللي  للللذ  الب للللداا، صلللللأ  صللللااأ فتعتمللللد ع للللى اليتلللل يت األساسلللليو. 
 علللأ  ا عتملللا  او لللذ  صلللي و يتلللا  اي البضلللاايت. جمملللو د املاالللو ع لللى األقلللأ ملللن  60 نيتلللبو

لللدةالب لللداا الناميلللو  تق ُّبلللاي أسلللعا  اليتللل يت األساسللليو  تلللأل ر ب يت األساسللليو عرضلللو لع لللى اليتللل املعتمِّ
تد نللر البيللا ي و   للا ة اليتلل يت األساسلليو ل نمللو ا قتصللا ي والتنميللو. تتي نللاا للوافز اللليف تق ُّلل  و 

العقلد منتصلف  القلرا العشلرين نىلسلتيناي املمتلدة ملن فلرتة الاملتع قو ابلب لداا الناميلو الليف تغولي 
اي د  خأ  ا؛اللاين من القرا ا  اي د أسعا  اليت يت والتغريُّ لفلر  اأا معامأ ا  تباا بني التغريُّ

أفريقيلللا وأمريللللا اونوبيلللو مهلللا املنوقتلللاا ال تلللاا تتمتعلللاا  ع لللى معلللد ي أا ، و 0.79الوا لللد  لللو 
فللي  للذ  املنللاطم، يلللوا النمللو ا قتصللا ي قللوئً د فللرتاي ف .(1)األساسلليو العتمللا  ع للى اليتلل يتل

__________ 

(1) UNCTAD, 2016, [Group of] 20 Policies and Export Performance of Least Developed Countries 

(United Nations publication, New York and Geneva) اليتياسلاي [ 20 ]جمموعلو ال، 2016، .)األونلتلا
 )منشو اي األم  املت دة، نيويو ك وجنيف(. الب داا وواً واأل ا  التصديري ألقأ 
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ابلن للر نىل و ا خنفللا .  نىلاألسللعا   صيللأ  و ايأسللعا  اليتلل يت األساسلليو وضللعيفاً عنللدما  ا تفللا 
 املنخفضلللو وفلللرتايطوي لللو ملللن األسلللعا   بفلللرتاي تتيتللل أا أسلللعا  اليتللل يت األساسللليو تتبللليت  و اي 

 ، فإا النمو ا قتصا ي د  ذ  الب داا يتبيت  و ة ممال و.املرتفعو من األسعا  قصرية نيتبياً 
تللؤلر  و اي أسللعا  اليتلل يت األساسلليو ع للى النمللو ا قتصللا ي عللن طريللم عللدة قنللواي، و  -3
األساسلليو آة  أسللعا  اليتلل يت و األسللعا  واخنفللا  معللد ي التبللا ل الت للا ي   يللود تلللك تق ُّب  للا

ع لللى اليتياسلللاي املاليلللو والنقديلللو  واوة  املباإلللرة ويلللري املباإلللرة ألسلللعا  اليتللل يت األساسللليو ع لللى 
التبا ل الت ا ي  معد ياألسعا ، تفرت    و  يويتع م بتق ُّب فيماو . املعيشيو ألسرالشركاي وا

للللرأا أسللللعا  اليتلللل يت األساسلللليو  ع للللى املللللدل الوويللللأ اخنفللللا  معللللد ي التبللللا ل الت للللا ي،  تد نِّ
د ا خنفلا   لذا و لب داا الناميو اليف تعتمد ع ى اليت يت األساسليو. ايؤ ي نىل آتكأ نيرا اي  ما

يللؤلر ع للى القللد ة ع للى النمللو والتقللد  د  د مللن القللد ة ع للى صويللأ مشللا ييت التنميللو، مللااملللوا    لل
د  التليق نشديدة التق ُّل  تزيلد ملن  اللو علد  العالوة ع ى تلك، فإا األسعا  و التنميو البشريو. 
 ييت ينلد  اسلتدامو مشلا األمر الذيختوي  التنميو،  ويدعت  يتو ةيلب ِّ  ا ستلما    ذ  الب داا، ما

أسللعا  اليتلل يت ع للى متغللرياي ا قتصللا  الل للي عللن طريللم ظللا رة املللر   آة  تت ق للمقللد و التنميللو. 
اكتشلا  ملو    يمن الب داا الناميو ملن تراجليت التصلنييت د الفلرتة الليف ت ل يعاين كلري اهلولندي. نت

 نىل زئ ةو تفريل  اقتصلا اي الب لداا الناميلو املعتملدة ع لى اليتل يت األساسلي ويؤ  يطبيعي  اييتي. 
ع للى عتمللا  ا يللرتب  أيضللاً و  يتلل يت األساسلليو. لسللواو الدوليللو األ بتق ُّبللاي القاب يللو ل تللأل ر الشللديد

د تق ُّبلللاي وابل  التصلللديرابلع لللز املرتفللليت د امليزانيلللو عنلللدما تلللنخف  نيلللرا اي اليتللل يت األساسللليو 
الليف للديوا ابسعا ، د فرتاي انلماش األيرتب ،  أسعا  الصر  بيتب  حتركاي  أ  املال  كما

قتصللا ي د  للذ  ا تبللاطؤ الا قتصللا  الل للي نىل املرتفعللو د  وتللؤ  ي التق ُّبللاي. ميلللن حتم  نللا  
يتع لللم  ة  أسلللعا  اليتللل يت األساسللليو ع لللى متغلللرياي ا قتصلللا  اوزالللي، تتعلللرَّ   فيملللاو الب لللداا. 

د  للذ  الب للداا وة  ا قتصللا  الل للي اليتلل بيو املللذكو ة أعللال ، اللليف املعيشلليو الشللركاي واألسللر 
للر املعيشلليوآتكللأ  وتديتللفِّر عللنتضللر برحبيللو الشللركو  ، مباإللرةً  بشلللأ أكلللرو . الللدخأ ا قيقللي لردس 

قلد تيتللتفيد عنللدما تللنخف  أسللعا  املعيشليو املشللرتيو الصللافيو لريذيللو لللري  مللن أا األسللر ع لى اف
د   للدوا اخنفللا واللاكللاو يشللندوا  الللنواملشللروابي ملللأ  األيذيللو ي ، فللإا مصللد ِّ األيذيللو

أتلللري مباإللر ع للى األمللن الغللذااي واإلنفللاو ع للى الصلل و والتع للي   لللذلكقللد يلللوا و اإليللرا اي. 
الفلللللاع وا  اللللللدخأ ايابخنفاضللللليتلللللأل ر أيضلللللاً قلللللد و  ي الرعايلللللو ا جتماعيلللللو. ا ملللللن جملللللاويريمهللللل

  ين.عني والت ا  واملصد ِّ د قواعاي اليت يت األساسيو، ملأ اوامِّ  ا قتصا يوا اوخروا
تؤكد العالقو بني ا عتما  ع ى اليتل يت األساسليو والنملو ا قتصلا ي ع لى أا ا عتملا  و  -4

 األللرالوريقو األكلر فعاليو  مايو ا قتصلا اي ملن و ل تنميو.  ئً يشلأ حتدع ى اليت يت األساسيو 
يوجلد نوعلاا ملن  لذا و  عتملا  ع لى اليتل يت األساسليو  لي تنويليت املنت لاي. الناإئ علن االضا  

علن  األوليلو  والتنويليت األفقلياألساسليو ليت يت نىل اقيمو النضافو الرأسي عن طريم التنوييت: التنوييت 
يتلمى التنويليت األفقلي يد  ويوجد بلديأ ةللغ يلري  صلريملزيد من املنت اي. طريم ننتام وتصدير ا

لللل   للللذا قيمللللو نىل املنللللتج عللللن طريللللم حتيتللللني اوللللو ةالد نضللللافو ويتملللللأ النللللوعي،  ، ع للللى أا يدفن 
التوافلم مليت  علن طريلم ا علرتا  ابلقيملو البيأيلو أوالت يتلني د تللك   لا الت يتني  عنا  الواسليت،

 .التقنيو لنا يتني الص يو أواألع ى من ااملعايري 
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األوليلو،  األساسليوليتل يت نىل اقيملو الأا تضيف الب لداا املنت لو فيعين التنوييت الرأسي  أم ا -5
 إللراا اقتصللا انا بن للا  مللن ميتللتول  خللول س يتلل و قيمللو اليتلل يت األساسلليو نىل   فلليتمللن أجللأ 

فيلب اللفايلو،  عميقو  ا  ي عم يو أساسيو مانتا كانت عم يو حتويأ س عو و أع ى من اليت يت و. 
منللتج جديللد يلللوا أقللأ عرضللو ل مشللاكأ اللليف يواجننللا قوللا  اليتلل يت  اسللت داافإهنللا تللؤ ي نىل 

توجد فاادة و (. 1طا  اإلنملانيو التنوييت من القون نىل املنت اي اللانويو ) ملال تلكاألساسيو، 
يتللعر أع للى، ب أا   للىقيمللو و للي أا املنللتج اوديللد ميلنللب ل  فو العميقللواإلضللا مللن فوااللدأخللرل 

 لذا أملر منل ، ابلن لر نىل التوزيليت و الدولو املنت لو.  الذي تت ص أ ع يبالقيمو  نصي يزيد من  ما
س يتلل و القيمللو ا  قللاي األخللرية مللن حتصللأ اونللاي الفاع للو د  ووفقللاً لللبيللري املتلللافئ ل قيمللو، 

نتا و . مقلدا  يلري متناسل لعالملاي الت ا يلو( ع لى التوسلي  ابالتعبألو والتغ يلف و )البييت ابلت زالو و 
منت للاً جديلللداً قلللد بد جلللو كافيللو، فقلللد يبلللدو أا  عميقللاً  اليتلل عو األساسللليو األوليلللوأ يللليلللن حتو   

لللذلك، و . األوليللو اللليف تللؤلر ع للى اليتلل يت األساسلليو املشللاكأ، وللنللب قللد يتللألر بللنف  اسللتد دا
 لل  أا  فإهنللا اسللرتاتي يو تنويلليت قاب للو لالسللتمرا ،مؤ َّ للو ألا تلللوا و القيمللو نضللاف ف لللي ًتصللب 
 عل  آخلر،  ل  أا و . األوليلوعلن اليتل عو األساسليو  اختالفلاً كبلرياً منتج خيت ف نشو  تؤ ي نىل 

 فيب اللفايو. القيمو عميقو  انضافو تلوا 

  1 اإلطا 
 يةنتجات القطناملتطوير 

 جلز اً وا لداً تيتتند   اللفافيو ل م ايتيأ الز اعيو عا ًة ما ا ستخداماي الت ا يو أو 
نيتلبو يتلغرية ملن اللت لو  صللأ ن  ، واليف قد  اللما  األليا  أو فق  من النباي، ملأ البذو  أو

األو او  أو اولللللذو   ا يلللللو ل يتللللليقاا أو اسلللللتخداماي اللللللو علللللد  وجلللللو   . ودالل  يلللللو النباتيلللللو
للد  بقللائ  للذ  الايتلليأا أو  ابلن للر نىل عللد  اسللتغالهلا، د كلللري مللن األ يللاا لقشللو  املتبقيللو، ند

فلي كلأ عقلدة ف. وابملللأ، ابلن لر نىل نتالفنلا ، أووقو  منلز؛ يلري معلا    بشلأ كاٍ ، كع ف أو
لالعام لو د قيملو الس يتل و من   ،فلاي لري اللتخ م ملن املخ َّ  الز اعيلو، كللرياً ملااملنت لاي و معاو 

ملن طاقلو اللت لو  يشللأ مقلدا اً كبلرياً نفلائي. و لذا  ، د إللأمرحبلو اليف لي  هللا اسلتخداماي
 وجنلللوي يالب لللداا الللليف تلللز   القولللن د إلللرق . ودواملغلللذ ئي املنلللد  ةوامللللوا  العضلللويو األ ياايلللو 
د  70 و لللي تشلللل أ حنلللو اليتللليقاا واألو او، دصلللول القوللن ل تتمل لللأ البقلللائ الراييتللليوأفريقيللا، 

اوفللاي مللن املللزا عني  مقاومللو للذ  الب للداا، تتو لل  لللواا    نبللاي. ودلل يللو للت للو االاملااللو مللن 
تقنيللاي مبتلللرة ملعاوللو  للذ   اسللت دااب للداا أخللرل منت للو ل قوللن، جللرل  تللدمري اليتلليقاا. ود

فلي اهلنلد، ع لى سلبيأ املللال، قلا  ف. الت لا يلالسلتخدا  نىل منت لاي قاب لو بت وي نا املخ َّفاي 
تلنولوجيللا القوللن بتوللوير عم يللاي  سللتخدا  حمتللول اليتلل ي وز ب ل ب للوا املتع قللواملعنللد املركللزي 

وقلللد النلللانو سللل يولوزيو. التوبيقلللاي  ود النقديلللو األو اوالقولللن د توبيقلللاي  نيتلللا يد  املرتفللليت
ننتللام الصللو  القوللين مللن أجللأ والغللزل   للجا د اسللتخدا  خم َّفللاي  مؤسيتللاي األعمللالبللدأي 

تصلللنييت ب تتع لللم األخلللريد تللللك الضلللما اي الوبيلللو  وولللت يتلللناعو مز  لللرة د العقلللد  امللللامب،  لللا
و للي منت للاي يشللتد ، األ ياايللواللت للو مضللغوطو مللن  وكللرئيقواللل  إلللأ سلليقاا القوللن د 

والوقلللو  يلللري ا  لللري ف للل  والالنبلللا  لوقلللو  القلللذ ة مللللأ الف للل  نلللوا  األ كبلللدااأ  الو للل  ع ينلللا
 امليتال. النف املت د  ملأ زيت الوقو  وياز 
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القولن د تنويليت  تن لربناً  ع ى  ذا امللال، ميللن ل ب لداا املنت لو ل قولن د أفريقيلا أا و  
. األ ياايللوقواللل  وكللرئي اللت للو  بت وي نللا نىلعللن طريللم معاوللو اليتلليقاا نليللب قيمللو الونضللافو 

وولاتم األعملال د  لي  تاي النولاو الصلغري،البيتليوو  تدنفَّذ د أفريقيا التلنولوجيلايوميدلن أا 
د نضلللافو  سيشلللل أ ن لللازاً منملللاً  لللذا الت لللوُّل د اإلنتلللام و الللليف   لللت د اهلنلللد.  ، لللذا الصلللد 

واقللللو الالويتللللول نىل مصللللا   نوللللاو نملانيللللو توسللللييت  قيمللللو نىل القوللللن والايتلللليأ األخللللرل ودال
انبعلللاةي يلللازاي الدفيألللو، ملللن نزاللللو الغلللاابي و  عم يلللاي بينملللا سلللي د  ملللنديللللو،  ان لللف و األ
اتفاقيو األمل   املعقو  د نطا د حتقيم أ دا  التنميو امليتتدامو وأ دا  اتفاو اب ي   يديتن  ما

نمللدا اي فإ للا  . د  للذا الصللد  توجللد بعلل  الت للدئيو املت للدة اإلطا يللو بشللأا تغللريُّ املنللا . 
 للي  - املخ َّفلاي الز اعيللوسليقاا القوللن ويري لا مللن  -  يلغ التل فللو ملن املللوا  اتللا  فعاللو مللن

 للللدلزئ ة اللللوعي  وتوجلللد حتلللدئي ةنويلللو تشلللمأاألعملللال. نشلللاا الت لللدي الراييتلللي املتع لللم ب
 ل ميتللللتعمِّ نيالتم للللو ليتلللليقاا القوللللن وخ للللم  للللوافز  اب سللللتخداماياألعمللللال  و و ا املللللزا عني 
 الغالئي. للي يقوموا بت ويأ أو اللرئيع ى مواقد  ص واللي  النناايني 
 UNCTAD, based on United Nations Development Account project 1617K on promoting املصد :

cotton by-products in Eastern and Southern Africa, implemented in Uganda, the United 

Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe in 2016-2019 ( ، اب سلللتنا األونلتللا 
ل قولللن د ل منت لللاي الفرعيلللو للللرتويج اب املتع لللم 1617Kمشلللرو   يتلللا  األمللل  املت لللدة اإلولللااي  نىل
 الفلللرتة ندفِّ لللذ د أوينلللدا و نو يلللو تنزانيلللا املت لللدة وزامبيلللا وزمبلللابوي دواللللذي أفريقيلللا،  وجنلللوي يإلللرق

2016-2019.) 

ميللن أا و   ا. يعين أا الب داا تنو ِّ  عد  اليت يت اليف تنت نا وتصلد  فالتنوييت األفقي ا وأم   -6
عللن طريللم ننتللام منت للاي أخللرل  ، أونللوقذ ابلفعللأ يلللوا تلللك عللن طريللم نضللافو القيمللو، كمللا

. عللن طريللم ك ينمللا الراييتلليو اللليف يعتمللد ع ينللا ا قتصللا ، أواألساسلليو تللرتب  مباإللرة ابليتلل عو   
أ امللللال، ميلللن لالقتصللا  الللذي يعتمللد ع للى اللاكللاو أا ينللو ِّ  لللي  فقلل  عللن طريللم ع للى سللبيو 

مللأ  سل يت أساسليو ز اعيلو أخلرلولللن أيضلاً علن طريلم ز اعلو   ننتام ميتل وو اللاكلاو وتصلدير 
 للذا و والنخيللأ، وكللذلك عللن طريللم ننتللام منت للاي يللري ز اعيللو ملللأ اليتلل يت املصللنَّعو.  والللناملللوز 

 .2د اإلطا  املعرو   يلا موض  د ملال كوستا

  2طا  اإل
 كوستاريكا: مثال على التنويع

ملن  املصلدَّ ة يتا  اي البضلاايت  جممو د املااو من  42 يشل أالن كاا ،  1965 د عا  
د املاالو ملن جمملو   3أقلأ ملن  كلاا اللن ميل لأ،  2016 علا  د املاالو. ود 26وامللوز  ،كوستا يلا

 األ واي لو  األكللر أمهيلو د املااو. وكاا قوا  التصدير 12 حنوواملوز  ،نيرا اي يتا  اي البضاايت
د املاالللو ملللن جمملللو  نيلللرا اي تصلللدير البضلللاايت. وكانلللت  18 اللللذي ب للل  نصللليببواألجنلللزة الوبيلللو، 

تقلو  الع لا   أجنلزةو د املاالو(   11و )اجملففل الوازجلو أو ،الفاكنلو  ي: القواعاي املنمو األخرل
قامللت كوسللتا يلا بتنويلليت اإلنتللام نىل منت للاي و د املااللو(.  3د املااللو(  والللدواار اإلللرتونيللو ) 5)
أا   ون للراً نىلمنت للاي التصللدير التق يديللو.  اللليف تواجننللاتواجللب نفلل  املخللاطر ونقللاا الضللعف   

د تلك الفواكب مللأ األ     انتق ت نىل منت اي تصدير مصنَّعو عاليو القيمو،  اقد كوستا يلا 
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للن ا قتصللا  املقوَّلل وق َّللأ مللن تعرضللب لصللدماي اتايتللو بللب التبللا ل الت للا ي  معللد  ييت، فقللد  يت 
 أكلر من أتلري ا ع ى منت اي التصنييت.األساسيو األسعا  اليف تؤلر ع ى اليت يت 

 ,UNCTAD and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017 املصد :
Commodities and Development Report 2017: Commodity Markets, Economic Growth 

and Development (United Nations and Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, Sales No. E.17.II.D.1, New York and Geneva) ( أليذيلو والز اعلو ااألونلتلا  ومن ملو
النملو و : أسواو اليت يت األساسليو 2017 والتنميو لعا األساسيو تقرير اليت يت ، 2017رم  املت دة، ل

، E.17.II. D.1املبيليت  )األم  املت دة ومن مو األم  املت دة لريذيو والز اعو،  قل  ا قتصا ي والتنميو
  .(وجنيف(نيويو ك 

ملللن  ربلللو التنويللليت واليتياسلللو الصلللناعيو د   ايميللللن تع للل  العديلللد ملللن   و  اليتياسلللو  -7
اسللرتاتي يو تنويلليت واضلل و وواقعيللو، ملليت وجللو  مؤسيتللاي ات بللا  و للو  مللن املكوسللتا يلا. أوً ، 

 التصللديروزا ة ل صللا  اي، نىل جانلل  مراكللز تشلل ييت  أدنشللأتكوسللتا يلا،  ل تنفيللذ. ود ملرَّسللو
. املللرا  األخللذ بللبتعزيللز التنويلليت. ةنيللاً،  لل  التفلللري بعنايللو د نللو  التنويلليت مللن أجللأ سللتلما ، وا 
وكلذلك د القواعلاي يلري الز اعلي  القولا عززي كوستا يلا ننتام الصا  اي يلري التق يديلو د و 

د تللللللللك الروبيلللللللاا والز لللللللو  املقووفلللللللو واأل    وق لللللللو  النخيلللللللأ واملنيتلللللللوجاي  ،  لللللللاالز اعيلللللللو
 لللوافز ل ميتلللتلمرين التم لللني نىل تلللوفري ننشلللا  منلللاطم لتشللل ييت الصلللا  اي  وأ  لواملصلللنوعاي. 

علللا؛ ال لللدا التصلللنييت وقلللد د املاالللو ملللن اإلنتلللام.  75يقلللأ علللن  ملللنن  تصلللدير ملللا   املو لللو 
لللدخول خوللوة أوىل وكللاا تلللك د تلللك الللدواار اإلللرتونيللو،  املنللاطم،  للا للذ  د  التلنولوجيللا

ليتخللذ إلللأ حبللوا أكلللر فللأكلر  توللو   و للو مللا الب للدللرتونيللاي والصللناعو الرقميللو د اإل تصللنييت
 جلاتابً بلذلكأنب أ سأ نإا ة قويو ع ى ميتتول العا ،  . كماوخدماي أخرل تاي يت و وابتلا 

 أ  امللللللال البشلللللري املفتلللللا  ألي يشلللللل أ ، ا سلللللتلما  األجنلللللاث املباإلللللر. ةلللللللاً د وقلللللت   لللللم 
د كوستا يلا الناتج عن سياسو املرتفيت معدل اإلملا  ابلقرا ة واللتابو فيت  ج و. اسرتاتي يو تنوي

للن القللول العام للو مللن ا سللتفا ة مللن الفللرمب اللليف قللد  ل  ميلليت الشللامأالعللا  التع للي    أات تنللامل 
لت قيلللللم الن لللللا  عقلللللو  ملللللن اونلللللد امليتلللللتمر والتعلللللديالي د  ت لللللز ، اسلللللرتاتي يو التنويللللليت.  ابعلللللاً 
تلن   د     أوليو أ يلد الا اإل لالل حملأ اللوا  اياسرتاتي يو تصنييت فاإليتال اي واليتياساي. 

نىل يتلغر   ل  ا قتصلا  ال لي. ى جلرل اعتملا  ولو بصلو ة  اييتليو رجليت ي  لو ملاكوستا يلا، و 
نيتللال اي ماليللو، ملللأ تللوفري  للوافز ماليللو  ونلدف ِّللذي. الصللا  اي كاسللرتاتي يو وللو طوي للو األجللأ

يتلللناعاي التصلللدير يلللري التق يديلللو، علللن طريلللم اإلعلللا ي و لللوافز أخلللرل تاي يتللل و   جتلللذا 
ل  أنلو . ملن تللككاا القوا  الز اعي من أوااأ القواعاي اليف استفا ي و ابلضراا .  ب  لذا يوض ِّ
، ميللن تعديالي ع ى طول الوريم. خاميتاً التنوييت اسرتاتي يو طوي و األجأ تتو       اعتبا 

خدمت الز اعلللو  فلللي كوسلللتا يلا، اسلللتد فالتنويللليت الرأسلللي واألفقلللي. عم يلللاي اسلللتخدا  ملللزيج ملللن 
د ، وكللذلك لتصللديرغللر  ا للو لك ل تنويلليت عللن طريللم التوسلليت د عللد  مللن الايتلليأ املنت  كم للر ِّ 

بللدأي كوسللتا يلا د تصللدير و . )حتقيللم القيمللو املضللافو( القيمللوا للا ي املناسللبو، لغللر  نضللافو 
  لللول  للللذ  اليتلللل عوحتوي يلللو تللللدو  ، وقامللللت ببنلللا  يتللللناعو القللللرا العشلللرين    د مثانينلللاي األ

تصدير أ    مقوو  جا ز من أجأ د عم ياي القويت والتعبأو والتع ي ،  ، ميتتلمرةً األساسيو
  د العللا . وتشللمأ ، أيتللب ت كوسللتا يلا أكللرب مصللد ِّ  لللر  2012 حب للول عللا و لالسللتنالك. 

 عو.من الفواكب املصلنَّ  وكلرياً األخرل تاي القيمو املضافو عصري الربتقال والليتافا  املمال و الصا  اي
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استقرا  سلعر الصلر ، وخايتلو أا  استقرا  ا قتصا  الل ي ييتن  د الن ا . كماظأ ، سا ساً 
يتلا  انا  ع لى التوس ليت دكوسلتا يلا قد ساعد  ، مثانيناي القرا العشرينبعد التعديأ اهليل ي د 

 التبا ل الت ا ي. معد يحتقيم ا ستقرا  د ع ى  رو  الوقت و 
 نلر مفلا   أا امللدخالي الليف تد  عموملاً أكللر  اسلتنتاجاً  ريبيلاً يوض ِّ  مللال كوسلتا يلا و  -8

س يتل و كاملأ س بيو ع لى   أتلريايبيتنولو هلا  ا ستعاضو عنناميلن  ننتاجيو منخفضو و حتقيم 
 لر     واب  ضعيفو د ا قتصا  ويق  ِّأ وجو  ا من أتلري جنو  التنويليت ملاتشلأ نذ  ف. القيمو

تللؤل ر نللا بنيللو القواعللاي د ا قتصللا  وتفاعالتلللك أا  .(2)وإللام و مرتابوللوالتعامللأ معنللا بوريقللو 
 الوطين. الصعيدع ى األ ا  ع ى 

 الوصول إىل األسواقإمكانية  املطروحة من حيثالتحدايت  -اثنياا  
البنيو الت تيو توافر الويتول نىل التلنولوجيا و نملانيو املعرفو و توافر تتو   نضافو القيمو  -9

تيتللتفيد و قيمللو. الاملشللا كو د س يتلل و اإلنتللام  للي ن للدل الوللرو إلضللافو و األخللرل.  واملللدخالي
قللد و . الب للدوالقللد اي املتا للو د  يتع للم ابملنللا  املخت فللو فيمللاإللبلاي اإلنتللام مللن امليللزة النيتللبيو 

نىل إلللبلو ننتلللام عامليلللو  وا  معينلللو وتنضللل مر  لللو وا لللدة د س يتللل و د تشلللا ك الب لللداا الناميلللو 
ويدضللو  يت . وامللتالك القللد ة التنافيتلليو فينللا و د  يلليت مرا للأ اإلنتللام والتيتللويما اجللو نىل املشللا ك

، فريتلللاً  وتتلللي   لللذ  اإلملانيلللوعامليلللو.  سالسلللأ قيملللو نق يميلللو أونطلللا  ع للل  الت لللا ة ا اليلللو د  
 أيضاً بع  الت دئي. ا تور للننو 

نت انللا  األسللواو الدوليلو الب للداا الليف تنللو ِّ  اإلنتلام والصللا  اي نىل التنلاف  د وحتتلام  -10
ابإلضلللافو نىل التعريفلللاي و الوسللليوو، وضلللماا الويتلللول نىل  لللذ  األسلللواو.  اوديلللدة، النناايلللو أو

الويتلللول نىل نملانيلللو تلللدابري الرقابلللو الت ا يلللو التن يميلللو تلللؤلر حبلللل  الواقللليت ع لللى فلللإا اومركيلللو، 
اإلنتلللام املنت لللني لللللزئ ة علللن سالسلللأ  الت للللزن النلللاج يعلللر ِّ  و التللللاليف.  وتزيلللد ملللناألسلللواو 

قبلللأ الويتلللول نىل  ملللراي عديلللدةالبضلللاايت الوسللليوو تعلللرب ا لللدو   ن لللراً نىل أاتللللاليف الت لللا ة، 
العامليلو، يتعلني ع للى  ل مشللا كو بفعاليلو د سالسلأ القيملو اإلق يميللو أوو النناايلو.  يووجنلو اليتلوقال

، بشلللأ فعللال نىل األسلواوويتللول ونملانيلو الد تللاليف ا سللتريا  والتصللدير   أا تن للرالب لداا 
التللدابري يللري التعريفيللو  والت للا ة  ،األ لل  وللللن أيضللاً، و للوالتعريفللاي لللي  فقلل  حتللد ِّ    و للو مللا
 اب ستدامو.حتديداً ومعايري املنت اي املتع قو   اتايتو

 تكاليف التجارة -1 
متيتللمو أا تلللوا عم يللاي ا سللتريا  والتصللدير  ينبغللييتع للم ابلتلللاليف الت ا يللو،  فيمللا -11

تللللؤلر ال للللواا  و ضللللرو يو لتوللللوير الصللللا  اي. تلللللوا ، ملللليت مراعللللاة أا بعلللل  الللللوا  اي ابللفللللا ة
 وتللللللؤ  يج وقاب يتللللللب ل تللللللداول. ابلللللللوا  اي والصللللللا  اي ع للللللى ننتاجيللللللو املنللللللت   املتع قللللللووالعم يللللللاي 
تلللاليف زئ ة انعللدا  الشللفافيو نىل   ُّبللاي أووالتق ،املعقللدة وال للواا  يللري املتيتللقو أو ،البريوقراطيللو

من  ذا جمال و الصا  اي.  أا تنو ِّ  عأ من الصع  ع ى الب داا الناميو  املعامالي النناايو، ما
__________ 

(2) UNCTAD, 2014, Weak Links and Diversification (United Nations publication, New York and 
Geneva)  ، منشو اي األم  املت دة، نيويو ك وجنيف( الرواب  الضعيفو والتنوييت، 2014)األونلتا(. 
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ا لدو  علدة ملراي قبلأ الويتلول نىل سلوو تعلرب البضلاايت ف.  ري نمهالب عا ةً  جما ي اليتياساي
توجللد و تلللاليف الت للا ة ع للى طللول س يتلل و القيمللو.  ، تللرتاك وبنللا  ع للى تلللك. والتصللدير النناايلل

منخفضلللو امليتلللتول مرتبولللو ابلتلللدابري يلللري التعريفيلللو، وتصلللب  املشلللا كو د سالسلللأ  نواايلللو أفخلللا 
لأة تتو ل  إلبلاي الت لا ة و  ب لداا تاي التللاليف األع لى يلري مملنلو. لاإلنتلام  علن طريلم املنش 

تتوو  عندما تلوا التللاليف،  ي والتيت ي  د الوقت املناس ، و سالسأ القيمو التنيتيم الوليم 
 .(3)خايتو التلاليف اليف تيتببنا ا لومو، منخفضوو 

اسرتاتي يو التنوييت، بلأ   ت با سياساي خف  تلاليف الت ا ة لييتت موجَّنو مباإرة و  -12
سياسللاي    يحتللول أا تللؤ تلللاليف الت للا ة املرتفعللو قللد ف للي نقوللو انوللالو ع للى  للذا الوريللم. 

تشلمأ التللاليف الت ا يلو املتع قلو ابلتلدابري و . وتنفيلذ احتقيلم نتلااج فعاللو  نىلالتنويليت  اسرتاتي يو
)قيملللو الشلللفافيو(   وكيفيلللو التصلللدير نىل سلللوو معينللل   ع وملللاي املتصللل ويلللري التعريفيلللو التللللاليف 

ابلبريوقراطيلو  املتصل ولاليف فر املع وماي  والتااب متلال ل متو باي،   ر  تو  املتص والتلاليف و 
الللليف  لللري تلبلللد ا عنلللد علللد  تنفيلللذ املما سلللاي التن يميلللو  الب لللد الشلللريك الب لللد األيتللل ي ودد 

تيتللنيأ الت للا ة،  اومركيللو أو اإلجللرا اييوجللد أيضللاً ا تبللاا وليللم بتل فللو و (. 1اويللدة )الشلللأ 
 ذ  املذكرة.نواو   خيرم حبلنا عنواليف تقا  عا ًة  ئ  التأخري، واليف 

  1الشلأ 
جماالت السياسات اليت ينبغي التعامل معها خلفض التكاليف التجارية املتصنيلة للتنيدابغ  نيغ 

 التعريفية

 

 األونلتا  :املصد 
__________ 

(3) MJ Ferrantino, 2012, Using supply chain analysis to examine the costs of non-tariff measures and 
the benefits of trade facilitation : متلا  ع لى اللراب ،https://www.wto.org/english/res_e/publications 

_e/wtr12_forum_e.htm. 
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متو بلللاي ا سلللتريا  د األسلللواو معرفلللو بشلللأا  تتلللوافر أ واي إلللىيتع لللم ابلشلللفافيو،  فيملللاو  -13
لتللدابري يللري اب املتع قللواليتللنواي األخللرية، قللا  األونلتللا  جنللداً وملليت وتن للي  املع ومللاي  الراييتلليو. ود

 للذ  و  اخللأ كللأ ب للد.  مللن  يللغ توليتنللابللني الب للداا ومولوقللو فيمللا التعريفيللو بوريقللو ميلللن مقا نتنللا 
متا للو ، اليتلل يت وترميز للا لتويتلليف املتناسللمالن للا   دلللوا مللن سللتو أ قللا  امليتللتول املاملع ومللاي، ع للى 

 .ب د 100أكلر من عن 
، أي املختللللرباي ومرافللللم ا عتمللللا ، ع للللى القللللد ة ع للللى الب للللديللللؤلر ن للللا  اوللللو ة املتللللا  د و  -14

و لالللللو ملللن كلللأ أ بعللل وقرابلللوملللن املنت لللاي د أسلللواو التصلللدير.  يتع لللم بلللللري فيملللاا متللللال ل لللواا  
اللليف تتملللأ و  يلليللري التعريفمللن التللدابري  و  اي مللن الصللا  اي العامليللو تتللألر ع للى األقللأ بتللدبري وا للد 

ملنت للللاي يللللري د  الللللو االت للللا ة، وخايتللللو  ا للللواجز التقنيللللو اللللليف تعللللرت  د إلللليوعاً األكلللللر  أنواعنللللا
ختضللليت ل تن لللي  عيلللو املنت لللاي الغذاايلللو الز ايقتصلللر األملللر ع لللى أا  علللالوة ع لللى تللللك،  و الغذاايلللو. 

تتع لللم  وتلللدابري تلللدابري يتللل يو تللللوا ملللا الللليف علللا ةً ، ل تلللدابريتوسللل  امل بلللأ نا العلللد ،  يعنلللا تقريبلللاً 
 ال للواا  هلللذ  املنت للاي صتلللأ أا و لل . املنت للاي  للذ  مللن منللتج األع للى للللأ  للو النباتيللو، ابلصلل و

. الصللل و تاي املعلللايري  تو بلللاي تفلللي املنت لللايأا  تدلبلللت لالمتللللال تقيلللي  لعم يلللو اتضلللو  علللن طريلللم
 ت قللم أنللب ي للز  أا تلللوا القللد اي املو وبللو ل لتصللدير، كمللاتللدخأ د يتللمي  ا وعم يللاي التقيللي   للذ 

أكلللللر أمهيللللو عنللللدما أت   التقيللللي  امليتللللتقأ لالمتلللللاليصللللب  و د الب للللداا الناميللللو كبللللرية.  ا متلللللالمللللن 
لب للد أمللا  اأبيتلل  طريقللو و قللد يلللوا لللب معللايري ننتللام خمت فللو.  املنت للاي النناايللو مللن ب للد أو املللدخالي

ملن جانل   ونجلرا  اختبلا اي ميتلتق و إلنا اي اعتملا  ميتلتق ولضماا ا متلال ملتو باتب  لي نيتلدا  
أا  معللايري  مايللو امليتللتن لني، كملللا ي للز  وجللو معتمللدة  وليلللاً    اعتمللا  تلللواخمتللرباي ومؤسيتللاي 

 .(4)أكللر  لدة د علا  سالسلأ القيملو العامليلو املنلت ج  لي يت تتب لنملانيلو و  ملع وملاياملتع قلو اب الشوايأ
 لالستريا . مو املنت  ايو د  ن ا  اوو ة املتا  القد ة ع ى ا متلال ل واا  ومدل مال 

اللليف الللوطين، تنفيللذ مما سللاي تن يميللو جيللدة، لت نلل  البريوقراطيللو  الصللعيدع للى  ،مللن املنلل و  -15
تشللري اإل صللا اي نىل و عللن اإل ا اي ا لوميللو املخت فللو.  الصللا  ة املتيتللقووال للواا  يللري   اعللي هلللا  

 د ب للد   يواجللب املصللد ِّ وا يتللعوابي مللا وكلللرياً  .(5)املتع قللو ابلتصللدير إللااعو التعريفيللوأا التللدابري يللري 
العقبلللاي اإلجراايلللو،  لللي  اإلجلللرا اي اومركيلللو واإل ا يلللو، أوو بلللأ الويتلللول نىل سلللوو التصلللدير.  لللى ق

املعقللو  ميلللن أا يللؤ ي تنفيلذ اتفللاو تييتللري الت للا ة و . ختفيضللاً كبللرياً جملال ميلللن فيللب ختفللي  التللاليف 
ة، نىل خفللل  البنيلللو الت تيلللو لتييتلللري الت لللا   ن سلللا من ملللو الت لللا ة العامليلللو، اللللذي يلللؤ ي نىل د نطلللا  

 ن الب داا الناميو من املشا كو د الت ا ة العامليو بفعاليو أكرب.ميل   ، ماخفضاً كبرياً تلاليف الت ا ة 
جملللال التعلللاوا د فتللللاليف الت لللا ة علللن طريلللم التعلللاوا اإلق يملللي.  أا تعلللا ميللللن ل ب لللداا و  -16

خيف للل  ظلللأ التلاملللأ اإلق يملللي، التعاملللأ مللليت ا لللواجز الت ا يلللو بلللني الشلللركا  الت لللا يني، وخايتلللو د 
تنويليت الصلا  اي د املنت لاي املشلمولو بوييتم  بلدمج  الت  ا من العقباي اليف يواجننا بصو ة عامو 

__________ 

(4) Organization for Economic Cooperation and Development, 2018, Trade policy implications of 
global value chains, Policy brief : متلا  ع لى اللراب https://www.oecd.org/trade/topics/global-value-

chains-and-trade/. 

(5) UNCTAD and the World Bank, 2018, The Unseen Impact of Non-Tariff Measures: Insights from a 
New Database (United Nations and the World Bank, Geneva)  ،2018)األونلتلا  والبنلك اللدو؛ ،

 .(التألري يري املراي ل تدابري يري التعريفيو: ن راي ميتتو اة من قاعدة بيا ي جديدة
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د نطلللا  أدط قلللت الناإلللأو. وع لللى سلللبيأ املللللال، نلللد  مبلللا  ة  الصلللا  اي يلللري التق يديلللو اوديلللدة أو
القولا  اتلامب  أفلا يلري التعريفيلو الليف  و ا لواجزمشلل منوقو الت ا ة ا لرة القا يلو د نفريقيلا نىل  لأ 

أا يلللوا ل تخفلللي   التمللأ ملللن  فمللن تلللاليف الت لللا ة. وابإلضللافو نىل تلللك،  اٍ   هنللا تزيللد بلللال 
املتللزامن لتلللاليف الت للا ة د العديللد مللن الب للداا اجملللاو ة فوااللد أكلللر مللن املللزائ اللليف تعللو  ع للى كللأ ب للد 

التنويليت علن طريلم ختفلي  تللاليف الت لا ة. ع لى وميلن ل تعاوا التن يملي أا يشل يت  .(6)ع ى  دة 
د القواعللاي  ا متلللالا ل بتقييمللاي ا عللرتا  املتبلل دوتتملللأ ن للدل الوللرو املباإللرة لت قيللم تلللك 

 ملنت اي الراييتيو.خبصومب ازئ ة التنيتيم د بع  ا ا ي  ا  تما  ود موضيت
 التعريفيةالتدابغ  غ  -2 

 قرابلوأا اإلإلا ة نىل يتع م ابلتلاليف الناإأو عن التلدابري يلري التعريفيلو، ملن املنل   فيما -17
. وال لواا  الليف تلؤلر  لذ  التلدابريبتدبري وا د ع ى األقلأ ملن تتأل ر لاللو أ اب  الصا  اي العامليو 

الت لللا ة وتلللدابري الصللل و والصللل و النباتيلللو،  الللليف تعلللرت ا لللواجز التقنيلللو  :ع لللى الت لللا ة تشلللمأ
ال لواا  املتع قلو  وال لواا  املاليلو أو ،وكذلك الرتاخيم وا صم، والتدابري اليف تؤلر ع ى األسعا 

مع ومللاي متا للو ل  منللو  بشللأا عللد  وجللو  كلللري مللن األ يللاا، يشلللأ  سللعا  الصللر . ود 
  د تاتب.د متو باي ا ستريا  د الب داا الشريلو عقبو وتل فو 

مع وملللاي مفصللل و  ل ت اليلللأ واملع وملللاي الت ا يلللواألونلتلللا  ن لللا  تلللوفر قاعلللدة بيلللا ي و  -18
بشلللأا متو بلللاي ا سلللتريا  والتصلللدير الناإلللأو علللن ال لللواا  الر يلللو ألكللللر وإلللام و متا لللو ل  منلللو  

مللدل انتشللا   بشللأاعللو يتلل  قاعللدة البيللا ي اإل صللا اي الويتللفيو بوريقللو جممَّ ب للد. وحت   100 مللن
أكلرب منللب د ملن  ا نلا  نصلليباً التلدابري يلري التعريفيلو. وتشلري البيللا ي نىل أا الب لداا املتقدملو تلن   

 نىل جان  أا العد  املتوس  ل تلدابرييتمى نيتبو التغويو،  ؤإر يد  قي  اا األخرل، كماالب د الو 
   جلللو ييتللمى  ؤإلللر قللي  ، كمللااملتقدملللو الب للداا د يتصللف  نلللب أع للى منللتج لللللأ التعريفيللو يللري

أكللر كلافلًو منلب  ل تن لي  بشللأ الز اعيو األيذيو منت اي نخضا ((. و ري أ)2 الشلأ) ا نتشا 
 ) ( و)م((.2املوا   الوبيعيو د  ييت جمموعاي الب داا )الشلأ  املصنوعاي أو  الود 

  2الشلأ 
 مدى انتشار التدابغ  غ التعريفية، حسب البلد وجمموعات املنَتجات الرئيسية

 )أ(

 
__________ 

(6) Ferrantino, 2012. 
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) ( 

 
 )م(

 
الت ا يلللو  واملع وملللاي ل ت اليلللأنىل قاعلللدة بيلللا ي ن لللا  األونلتلللا   اب سلللتنا  يتلللاابي األونلتلللا ،  املصد :

(UNCTAD Trade Analysis and Information System database). 

الت لا ة  الليف تعلرت يت  النلو ، فلإا ا لواجز التقنيلو حبيتع م ابلتدابري يري التعريفيو  فيماو  -19
 لللي األكللللر إللليوعاً د الت لللا ة الدوليلللو، ت ينلللا تلللدابري التصلللدير، أي املتو بلللاي الللليف يفرضلللنا الب لللد 

، انتشلللا اً أقلللأ فنلللي تلللدابري الصللل و والصللل و النباتيلللو  املصلللد ِّ  ع لللى يتلللا  اتب قبلللأ مغلللا  ة الب لللد. أملللا
ذ  لعلللد  املتوسللل  هللللا بيلللد أانىل  لللد كبلللري تنوبلللم فقللل  ع لللى منت لللاي األيذيلللو الز اعيلللو.  انهنللل نت

تلدابري  -يتلتخد  التلدابري التقنيلو )أ((. وتد 3 ييت أنلوا  التلدابري )الشللأ من بني التدابري  و األع ى 
وأكللر كلافلو ملن  تلواتراً بشللأ أكللر  -الت ا ة  اليف تعرت الص و والص و النباتيو وا واجز التقنيو 

 .) ( و)م((3 املنوقو )الشلأ  وحبيت العري القوا  ا قتصا ي  حبيت ، التدابري األخرل
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  3شلأ ال
 أكثر التدابغ  غ التعريفية شيوعاا 
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 )م(

 
 .الت ا يو واملع وماي ل ت اليأنىل قاعدة بيا ي ن ا  األونلتا   اب ستنا  يتاابي األونلتا ،  املصد :

ترتب   ي و  ايابلتدابري يري التعريفيو أتلري مباإر ع ى ننتاجيو الشرك املتص ول تلاليف و  -20
الب لداا الليف تريل  د توسلييت قاعلدة يتلا  انا نىل حتتلام ابلويتلول نىل األسلواو. و  ا تباطلاً مباإلراً 

تتنللللاول ال للللواا   الن للللر بعنايللللو د ال للللواا  اليتللللاادة د أسللللواو التصللللدير اتايتللللو اللللا. وكلللللرياً مللللا
الويتول املولوو نىل كيت  نملانيو القد ة ع ى  أا  عم ياي اإلنتام. كما أو اي خصاام املنت

يت للللاوز نوللللاو  و التن يميللللو  للللايلللل تللللدابري الت ا  لبشلللللأ متزايللللد ع للللى ا متلللللال تعتمللللد األسللللواو 
اليتياسللاي الت ا يللو التق يديللو. وبعبللا ة أخللرل، فللإا عللد  ا متلللال ل متو بللاي التن يميللو يعللا ل 

لت قيلللم   للر الللدخول. وتللؤ ي التللدابري يللري التعريفيللو نىل  فلليت ميتللتول ا سللتلما  الللالز   فع يللاً 
لأ يري متناسل  ع لى أقلأ يؤلر بش منت اي جديدة، ما من أجأ ننتام د  تنوييت الصا  اي 
د  من األسواو. وتبني الب وا ا ديلو،  اأ يا ً ييتتبعد ا الصغرية بأ و الب داا وواً والشركاي 

 ل شلروااوو ة العاليلو فل ين.  لؤ   املصلد ِّ ع لى األونلتلا ، ا تفلا  التللاليف الفعاللو  حبلوا تلك
و يألاي  أ يلا ً،فرة اويلري املتلو ي الرفيليت العلاملاوو ة ميتتول املخترباي تاي  الص يو املو وبو، أو

. ضللأي وتعمللأ ع للى نملليذ مللن لللدين  مللوا    للي أمللو  نيتللدا  الشللنا اي وا عتمللا  املو وبللو، 
د الب لداا الناميلو املعتملدة ع لى اليتل يت األساسليو، يصلب  ا عتملا   مللالً  ذ  ال لرو ،  ظأ ود

سالسلللأ القيملللو اإلق يميلللو  ب. ودمنللل الفللللاك يصلللع  ع لللى حنلللو متزايلللد فخلللاً اليتللل يت  لللذ  ع لللى 
يزيللد مللن سللعر امليتللتن ك  العامليللو،  للري صريللر تلللاليف الت للا ة نىل خوللوة اإلنتللام التاليللو، مللا أو

اتولواي د س يتل و اإلنتلام. ونتا  ع لى امتلدا أيضلاً  وتتضلخ  التللاليف  تلرتاك  و لذاالننااي. 
تغو لي أ امللنخف ، يللوا التلألري أكلرب. و قيمو مضلافو أقلأ د الب لداا الناميلو تاي اللدخ أدنتِّ ت

 أ  امللال امليتلتلمر. وتللاليف الت لا ة العاالد ع لى القيمو املضلافو نىل  لد كبلري أجلو  امللوظفني و 
  قللو مللن  د املرتفعللو التلللاليف أا . كمللاا سللتلما  وتق  ِّللأ املرت بللاي ختف لل ع للى مللن املتوسلل  األ

 تللاليف فخفل  وللذلك.  كم نا اليت يت و نتاجيون ع ى تؤل ر أيضاً  عامليو قيمو   قاي س يت و
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  التلللاليف الب للداا الناميللو، ألنللب خيف لل مصلل  و د  للو والتصللدير ا سللتريا  جللاناث ع للى الت للا ة
 .(7)ن فرمب املشا كو د سالسأ القيمو العامليواإل اليو و يت  

األسلللعا  الداخ يلللو علللن  أ  ي نىل  فللليتخت لللم تللللاليف الت لللا ة حتيلللزاً ضلللد التصلللدير نتا و  -21
. تيتليور ع لى أسلعا  اليتلوو األسعا  التنافيتليو العامليلو. و لدا  لذا د الب لداا الصلغرية الليف  

تللاليف الالصلا  اي أا تعلو  علن   نيلزومنلاطم املدفوعو رسو  ال     ميلن ليتياساي ملأ  و 
الللرواب  ات فيللو   للذ  اليتياسللاي تلللب   ، وللللنعوامللأ اإلنتللامعنللد اسللتريا    ت للا ة ن لاإلضللافيو 

بلني فيملا علن طريلم اللرواب  الداخ يلو  والنملا اليف من إلأهنا صللني ا قتصلا  ملن موايتل و التنويليت 
لالقتصللا . وميلللن حتقيللم أ اب  أع للى عنللدما تعللز ِّز  أكللرباللليف ميلللن أا   لل  مرونللو و  ايالصللناع

كو د سالسللأ األعمللال املرتبوللو خبوللوة اإلنتللام املشللا ِّ نشللاا  وابلل   تلامللأاليتياسللاي املصللا بو 
أا يلللوا  وينبغلليضللأيأ.  نوللاايأتلللري  اإلنتللام الصللو خووللاي ملالعامليللو. و  القيمللو اإلق يميللو أو

يللتملن مللن لللي نت للاي تاي جللو ة عاليللو بوريقللو تنافيتلليو لا قتصللا  املفتللو  قللا  اً ع للى ننتللام م
ع للى  لللي ميلللن أا تللؤل رواسللعو النوللاو ل املو وبللو لللذلكا نللدمام اللامللأ. واليتياسللاي حتقيللم 

  ل  ا قتصلا  ابخلتال  قلد ختت لف  بيلد أا التلألرياي املعنيلواإلنتاجيو.  وتعز ِّزا قتصا   كم ب 
بيتالسلأ القيملو العامليلو تلرتب  الشلركاي علرب الوطنيلو  أاع ى يقتصر األمر  والشركو املصد ِّ ة. و 

التللدابري يللري التعريفيللو هلللا  بللأ نا، ا  لل  الشللركاي الصللغرية واملتوسللوو ا تباطللاً أكللرب منللب د  الللو
 .(8)الب داا املنخفضو الدخأ ود الصغريةأتلري س اث أكرب ع ى الشركاي 

 معايغ القطاع اخلاص -3 
تو بنلللا تج وخصااصلللب الللليف املعلللايري اتايتلللو، الللليف تشلللمأ معلللايري جلللو ة املنلللت  أيتلللب ت  -22

للدخول اليتلوو.  حملد اي  املو لا  الت زالو،  س يتل و القيملو أواألعملال الداخ لو د مؤسيتاي 
 بلأ، التقنيلو الصل يو أو الشلوايأ ابليتالمو أو املتص وعن ال واا  ا لوميو  ذ  املعايري تنشأ  و 

 لللري    ، حبللل  تعريفنللا، للليوتفضلليالي امليتلللتن لني د األسللواو الدوليللو. و  تيتللتند نىل أتواو
الويتلول نىل األسلواو نملانيلو ننفات ا  وج  القانوا وللن قد يلوا هلا ميت تلك أتلرياي ع ى 

ملصلللد ِّ ين ممال لللو لت لللك ع لللى ااملعلللايري اتايتلللو حتلللدئي  وتولللر اإللزاميلللو.  لتلللألرياي ال لللواا ممال لللو 
 لللي ا لللال مللليت التلللدابري يلللري التعريفيلللو ويري لللا ملللن ال لللواا   دابري يلللري التعريفيلللو. وكملللاابلتللل املتصللل و

تم أ، ايالت ا يو اليف تفرضنا ا لوم شلركاي ع ى ال نيتبياً أكلر تل فو  ذ  املعايري أا تلوا   د
 يدشلللرتا أا تللللواعنلللدما  وخايتلللو، ييتلللم  هللللا ابلوفلللا  الللا   الب لللداا املنخفضلللو اللللدخأ  لللاد 

__________ 

(7) H Escaith, 2017, Accumulated trade costs and their impact on the development of domestic and 
international value chains, in: Global Value Chain Development Report 2017, World Bank, 

Washington, D.C.:97–117.  متا  ع ى الراب :https://ssrn.com/abstract=3045077. 

(8) M Fugazza, M Olarreaga and C Ugarte, 2017, On the heterogeneous effects of non-tariff measures: 
Panel evidence from Peruvian firms, Research Paper No. 4, UNCTAD; M Murina and A Nicita, 

2017, Trading with conditions: The effect of sanitary and phytosanitary measures on the 

agricultural exports from low-income countries, The World Economy, 40(1):168–181; UNCTAD, 

2013, Global Value Chains and Development: Investment and Value-added Trade in the Global 

Economy (United Nations publication, Geneva); UNCTAD, 2014, Study of Average Effects of 

Non-tariff Measures on Trade Imports (United Nations publication, New York and Geneva); 

UNCTAD, 2016. 
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للدا فا قللاً جنللاي تصللديم خا جيللو. و للذا  يتللا  ة عللن اي الشللنا تاي بللني الشللركاي اللبللرية   د
املعلايري اتايتلو والشلركاي الصلغرية واألقلأ ننتاجيلو   عتملا الليف للدينا الوسلااأ املرتفعو اإلنتاجيو 
ريفيللو، التللدابري يلري التع إللأهنا إلأااتايتلو،  واملعلايرياألسلواو الدوليللو.  االلرة ك خلا م رتْ الليف قلد تدلل

يؤ ي نىل اخنفا  ميتتوئي املشلا كو  الويتول نىل األسواو، ما تعرت أا تعمأ ك واجز ميلن 
 د الت ا ة العامليو.

ود  للللذا اليتللللياو، بللللرزي معللللايري ا سللللتدامو الووعيللللو، و للللي نللللو  مللللن املعللللايري اتايتللللو،   -23
د حتقيلم  فتديتلن  بلذلكقيمو تيتت ي  ل و   املتزايد ع لى املنت لاي اتضلرا ، الكأ واي إلضافو 

 ، تدعللرَّ  معللايري‘منتللدل األملل  املت للدة املعللين  عللايري ا سللتدامو‘ ووفقللاً لأ للدا  التنميللو امليتللتدامو. 
الت لللا   ملللن املنت لللني أو يللللوا مو لللوابً ا سلللتدامو الووعيلللو  هنلللا  معلللايري حتلللد ِّ  املتو بلللاي الللليف قلللد 

يتع لللم   موعلللو واسلللعو ملللن  الوفلللا  الللا، فيملللا مقلللدمي اتلللدماي  لللا  الت زالللو أو املصلللنعني أو أو
، وسلللالمتن العملللال يتللل و د تللللك ا لللرتا   قلللوو اإلنيتلللاا األساسللليو، و  مقلللايي  ا سلللتدامو،  لللا

 .(9) ومتو بللاي أخللرلالبيأيللو لتنتللام، والعالقللاي اجملتمعيللو، وختوللي  اسللتخدا  األ اضللي  والتللألرياي
ن املنت للني مللن الويتللول نىل األسللواو اتضللرا  ل ِّللوميلللن لشللنا اي معللايري ا سللتدامو الووعيللو أا ص

 للوافز اقتصللا يو ل شللركاي لتبللين  فتتللي  بللذلك، يللرتب  اللا مللن زئ اي د األسللعا  املتخصصللو ومللا
ا قتصللا يو األخللرل  - ل عمللال والبيأللو واأل للدا  ا جتماعيللو ا رتامللاً  أيتلل  وأكلللرعم يللاي ننتللام 

ا جتمللاعي    البيأللي أويلليت النللوعي األفقللي. وميلللأ املتو َّللاللليف ينللت  اللا امليتللتن لوا. و للذا  للو التنو 
 ي ل ا جتماعيلو. وكملا ( القيمو املضلافو ملن  يلغ ا مايلو البيأيلو أوا جتماعيو والعالمو البيأيو أو)

الت للا ة والتللدابري الصلل يو  اللليف تعللرت ا للال ملليت التللدابري التقنيللو يللري التعريفيللو ملللأ ا للواجز التقنيللو 
 حتللد ِّ للننللا و و النباتيللو، تتنللاول معللايري ا سللتدامو الووعيللو جللو ة املنت للاي و انللا، وتللدابري الصلل 

معلللايري ا سلللتدامو الووعيلللو نىل ا لللد ملللن  أي بيلللواإلنتلللام واملعاولللو. ونلللد   معلللايري ألسلللالي أيضلللاً 
 جيللللال تصللللنييت املللللنخف  التلنولو  األ للللاك أو ولصلللليداليتلللل بيو التم للللو ل  راجللللو الز اعيللللو  التللللألرياي

 و  أفضلأجلو فليت أبعملأ األطفلال،  املتص ويتع م ابلت دئي اإلواايو ال يو والعامليو ملأ ت ك  فيما
د الوقلللت . ويوجلللد نىل تللللك (، وملللاالبيوللللوجياأل يلللااي )وفقلللداا التنلللو   ،ملنت لللي القولللا  األو؛

 .(10)ب داً  180قواعاً د  80لالستدامو الووعيو د أكلر من  معيا اً  240أكلر من  ا اضر
التفلللري د نضللافو  وفقللاً لللبتعيللد معللايري ا سللتدامو الووعيللو حتديللد اإلطللا  الللذي  للري و  -24

بعم يللللاي اإلنتللللام  تتصللللأأولللللوئي وقيللللو  ومتو بللللاي جديللللدة  وتلللللك بت ديللللد، والتنويلللليتالقيملللو 
ميلنلب أيضلاً  بيلد أنلبالعم يلاي،  لرفليت ميتلتولوديلد فريتلو  لذا اإلطلا  ا ويتلي واستخدا  امللوا  . 

اسلللتبعا  اونلللاي الفاع لللو يلللري القلللا  ة ع لللى التليلللف معلللب. وميللللن أا تعملللأ معلللايري ا سلللتدامو 
الويتللول نىل األسللواو. ويوجللد عللد  مللن العوامللأ اللليف ميلللن أا نملانيللو الووعيللو ك للواجز أمللا  

ملنت لللني أيتللل ا  ا يلللازاي الصلللغرية د  اللللو اايتلللو خو ، اعتملللا   لللذ  املعلللايري أملللراً يتلللعباً  علللأ 
الصللغرية واملتوسللوو ا  لل . و للذا  عللأ مللن الصللع  حتديللد و  البالغللو الصللغر ومؤسيتللاي األعمللال

يلللري املقصلللو ة التم لللو، و لللو جملللال  تلللام نىل تقيلللي   آة  لللانتا كانلللت فواالللد اعتما  لللا تفلللوو  مللا
__________ 

(9) United Nations Forum on Sustainability Standards, 2013, Voluntary Sustainability Standards 
(Geneva). 

(10) United Nations Forum on Sustainability Standards, 2018, Voluntary Sustainability Standards, 
Trade and Sustainable Development (Geneva). 
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يلللؤ ي العلللد  املتزايلللد والتفايتللليأ املعقلللدة ملعللللايري ، ميللللن أا وبصلللو ة عاملللو(. 3أفضلللأ )اإلطلللا  
تقيتللللي  نىل ا سللللتدامو الووعيللللو نىل  للللدوا ا تبللللاك بللللني املنت للللني وامليتللللتن لني ع للللى اليتللللوا  و 

. وقلللد أ ل تللللك نىل ا اجلللو الناإلللأو نىل زئ ة الشلللفافيو متعا للللو ظلللا رئً علللايري مل وفقلللاً األسلللواو 
 يلليت الب للداا  واملوا مللو بيننللا فيمللا بللنيسللتدامو الووعيللو عللايري ا  واليتللعي نىل ا عللرتا  املتبللا ل 

 والعالماي. والشراكو ميت القوا  اتامب أمر أساسي ل ن ا .

 3اإلطا  
 االستدامة الطوعيةمعايغ تقييم تصور األونكتاد لجمموعة أدوات 

نتا كانللللت معللللايري ا سللللتدامو  املما سللللو العم يللللو حتديللللد مللللاجمللللال د ظللللأ مللللن الصللللع   
يرجللليت   لللو ملللااملعيشللليو د الب لللداا الناميلللو، و  األوضلللا تديتلللن  د نضلللافو القيملللو وحتيتلللني  الووعيلللو

. أمر حمد  ابليتلياو بد جلو مرتفعلوع ى املنت ني ال يني  و  اعتما  انىل أا أتلري بصو ة  اييتيو 
صللللدا  الشللللنا اي اللللليف استوابإلضللللافو نىل تلللللك، ميلللللن أا تلللللوا تلللللاليف وضلللليت العالمللللاي و 

يؤ ي ابلضلرو ة وضليت  قد   وتبعاً لذلكنخفضو الدخأ مرتفعو، املنت وا من الب داا يواجننا امل
 ى لو  ص وا ع ى أسلعا  أع لى. وتشلري بشنا اي دين املنت ني املعتم    فا العالماي نىل زئ ة 

لل و فللا نىل أا األسللعا  واوللو ة د  للذا الصللد  الت ريبيللو  لتللاابيال دة العمللال د الشللركاي املعتم 
للل حتديلللد التلللألري اليتلللباث علللا ًة ميللللن  دة، ومللليت تللللك  أع لللى ملللن مليالنلللا د الشلللركاي يلللري املعتم 

ملللن يتياسلللاي ال يعلللوو  سللل البيلللا ي. و لللذا  املتع قلللو بتلللوافربيتلللب  القيلللو   لالعتملللا  بشلللنا اي
 القوا  العا  د  ذا اجملال.جان  

ا سللتدامو الووعيللو،  األونلتللا  جمموعللو أ واي لتقيللي  تصللو  معللايري اسللت داولللذلك،  
تعللوي  الاليتياسللاي ع للى اكتشللا  اجملللا ي اللليف ميلللن فينللا ل يتياسللاي  واضللعيميتللاعدة بغيللو 
اوة  يري املقصو ة ملعلايري ا سلتدامو الووعيلو د  لا ي حملد ة. ونلد  جمموعلو األ واي عن 

ملدل  بشلأا ا قلاام  بيلا ي واملع وملاي امليتلتندة نىلملنلت   لميت ااود  امليتتعمِّ نينىل ميتاعدة 
 لللذ  املعلللايري د سالسلللأ القيملللو الز اعيلللو   عتملللا املصللل  و  اونلللاي املخت فلللو يتلللا بواسلللتعدا  
 الللليف نم نللل د حتديلللد س يتللل و القيملللو ن إلللا اً ل ميتلللتخدِّمني جمموعلللو األ واي  وتشللللأاللللد ة. 

ابسللللتخدا  الد اسللللاي ا ستقصللللاايو  مللللن أجللللأ نصللللا وحتديللللد  يلللليت أيتلللل ا  املصلللل  و املعنيللللني 
 ليللأ  يدقللدَّ  املقللرت  واملبللا ت التوجينيللو لرسللأ و تاي الننللائي املفتو للو. كمللا املللرتاب ا سللتبياا 

والشللوايأ فنلل  أوجللب اللت  يللأ البيللا ي النا للو. وميلللن جملموعللو األ واي أا تيتلل   الضللو  ع للى 
 يقللو  ع ينللا يفوالللاملصلل  و ع للى طللول س يتلل و القيمللو  اللليف تلللوا لللدل اونللاي املخت فللو يتللا بو

واضلللللعي نىل اإلنتلللللام امليتلللللتدامو. وابلنيتلللللبو نيتلللللدا  الشلللللنا اي )ا عتملللللا ( و اعتملللللا  أسلللللالي  
د القللوة واإل  اك  ايد حتديللد التباينلل فقلل  أا ييتللاعد لللي اليتياسللاي، ميلللن لتصللو  الللدوافيت 

ا ي الليف اجملل كشلفأيضلاً د   أا يديتلن س يت و القيمو، بلأ  املنتميو نىلبني اوناي الفاع و فيما 
د التخفيلف مللن اوة  يلري املقصللو ة  عتملا  معللايري  العامللو أا تلؤ  ي فينللا  و اً ميللن ل يتياسلو 

 ا ستدامو الووعيو.
 :J De Melo and M Olarreaga, forthcoming, Trade-related institutions and development, in املصا  :

J-M Baland, F Bourguignon, J-P Platteau and T Verdier, eds., The Handbook of 

Economic Development and Institutions, Princeton University Press, Princeton, United 

States; UNCTAD. 
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 االعتبارات السياساتية -اثلثاا  
، مللن أمهنلا قللد نا كللرية  عوامللأبتتلألر مشللا كو الب لداا الناميللو د الن لا  الت للا ي اللدو؛  -25

للل وإلللروااإلنتاجيلللو ع لللى التصلللدير  وأ لللد الت لللدئي األسلللواو الراييتللليو. د ب الويتلللول الللليف تواج 
د تللللك علللن طريلللم  القلللد ة اإلنتاجيلللو،  لللا تشللل ييت نضلللافو القيملللو وتعزيلللز الدااملللو الراييتللليو  لللو

مللاً    لا   الب لداا الناميلو املعتملدة ع لى اليتل يت األساسليووتشلأ التملني ا قتصا ي ال ي. 
قيمو وتعزيز القد ة اإلنتاجيو ال يو د الب لداا الناميلو. ويشلري النضافو  لت ٍد ووي يدواج ب د جمال

قيمو وتعزيز القد ة اليتع م إبضافو  التاليو قد تلوا منمو فيما حت يأ األونلتا  نىل أا اليتياساي
 اإلنتاجيو:
متلام و طوي و األجأ، ميت وجلو  مؤسيتلاي  مت يتقويتو   التنوييت اسرتاتي يو  )أ( 
اونللد مللن  عقللو اً ع للى الصللعيدين الللوطين واإلق يمللي. وقللد يتو لل  الن للا  هلللذا الغللر  خمصصللو 
الويتلول نملانيلو املعرفلو و تلوافر . وتتو ل  نضلافو القيملو د إلأ نيتلال اي وسياسلاي امليتتمر

تللللوا متا لللو د ب لللد   . وقلللد  األخلللرل الللليف قلللد   وامللللدخالينىل التلنولوجيلللا والبنيلللو الت تيلللو 
ا ستلما  واتدماي واملنافيتو ضرو يو أيضاً. ولذلك حتتام الب لداا  تلوا اليتياساي د جما ي

الويتللللول نىل  للللذ  املللللوا   التملينيللللو وأا تضلللليت د اعتبا  للللا سياسللللاي نملانيللللو الناميللللو نىل زئ ة 
 تعزيز القيمو املضافو والقد ة اإلنتاجيو بغيو ا تيتاو 
، ملللأ توللوير ننتللام خللذ بللباأل لل  التفلللري بعنايللو د نللو  التنويلليت الللذي يتعللني  ) ( 

. و لل  حت يللأ اختيللا  ع للى اليتللوا  الصللا  اي يللري التق يديللو د القوللاعني الز اعللي ويللري الز اعللي
ميللن نعولا  األولويلو د اليتياسلو  لللي، الب دالقواعاي اوديدة نىل جان  القد اي املتا و د 

واتلللدماي املتا لللو ابلفعلللأ، الصلللناعيو لت لللك املنت لللاي اوديلللدة الللليف تيتلللتخد  اتلللرباي وامللللوا   
 عم يللاي ع للى ت للك اللليف تتو لل  اسللتلما اي أوليللو أكللرب. وميلللن اسللتخدا  مللزيج مللنتفضللياًل هلللا 

 التنوييت الرأسي واألفقي، وكذلك اليتعي نىل التنوييت النوعي د بع  ا ا ي 
  أ  املال البشري  و املفتا  ألي اسرتاتي يو تنوييت  ج و  )م( 
، التنويللليت   ا قتصلللا  الل لللي علللاماًل منملللاً د نضلللافو القيملللو وداسلللتقرا يشلللل أ ) ( 
ميلللن أا ييتللاعد أي ب للد ع للى توسللييت يتللا  اتب  ابلن للر نىل أنللباسللتقرا  سللعر الصللر ،  وخايتللو

 .اتايتو بب التبا ل الت ا ي معد ي رو  الوقت وحتقيم ا ستقرا  د 
 تام نىل ن ا  سوو لب. وابلن ر  ديداً ييتت دا منت  اً جوتعين نضافو القيمو أا الب د  -26
ا للواجز والتلللدابري يلللري وجلللو  ا اليلللو د الت للا ة الدوليلللو، فللإا تصلللاعد التعريفللاي و  الرتتيبللاينىل 

اخللرتاو األسللواو اللليف حتلمنللا قواعللد ختت للف  ب للد   ٍ مللن الصللع  ع للى أي   عللالاالتعريفيللو قللد 
وع لللى سلللبيأ املللللال، خيت لللف تصلللدير  بلللو   األوليلللو.األساسللليو قلللو ع لللى اليتللل يت علللن ت لللك املوبَّ 

لللللي تللللن   ذلك ف الشللللوكو تب. وللللل عللللن تصللللدير ميتلللل وو اللاكللللاو أو اختالفللللاً كبللللرياً اللاكللللاو 
أا تلللللوا  للللذ  ا سللللرتاتي يو مصلللل وبو اسللللرتاتي يو تنويلللليت قاامللللو ع للللى القيمللللو املضللللافو،  لللل  

لعالمللاي الت ا يللو الوسلل  اببت  يللأ اليتللوو، وفنلل  أتواو امليتللتن لني، و  جبنللو  تتع للم ميتللبوقو أو
 .ا متلالتقيي  القد اي املتا و لويري التعريفيو و  التدابري التعريفيووالتيتويم، ومعرفو 
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يتع للم بشللروا الويتللول نىل األسللواو اللليف تفرضللنا التللدابري يللري التعريفيللو واملعللايري  فيمللاو  -27
تبا اي املنمو. أوً ،    معاوو تللاليف الت لا ة. وميللن ل يتياسلاي اتايتو، توجد بع  ا ع

 يت لاوز ميتلتوئي التعلا ل األ اب   لا وأا تزيلداإلنتاجيلو  أا حتيت لننىل خف  التلاليف  اهلا فو
، وابلتللللا؛ زئ ة املشللللا كو د سالسللللأ اإلنتللللام لللللبع  املنت للللاي اللللليف بللللني اإليللللرا اي والنفقللللاي

 تنافيتيو. وميلن حتقيم تلك عن طريم اإلجرا اي التاليو: ن تاي قد ةتل تلك لر ا   لو 
الللوطين: معاوللو البريوقراطيللو   الصللعيدتنفيللذ املما سللاي التن يميللو اويللدة ع للى  )أ( 

علللد  ا تيتلللاو د املما سلللاي التن يميلللو بلللني  يلللري الواضللل و أو مراجعلللو ال لللواا  يلللري املتيتلللقو أوو 
نىل  وا  ا   املتشاو  بشأهنايري  ، ملأ ال واا  يري املع نو أوايين ن  التباو اإل ا اي املخت فو  

 املخاطر املقبولو د الب د  ع ى أا تدؤخذ د ا عتبا املعايري الدوليو قد  اإلملاا، 
التعاوا د التعاملأ مليت ا لواجز الت ا يلو فاستلشا  فرمب التعاوا اإلق يمي.  ) ( 

ملن العقبلاي الليف يق  ِّلأ بصلو ة عاملو ظلأ التلاملأ اإلق يملي، بني الشلركا  الت لا يني، وخايتلو د 
للا يواجننللا  تنويلليت الصللا  اي د الصللا  اي يللري التق يديللو اوديللدة منت للاي وييتللم  بللدمج  الت  

وتلوا  اخأ املنوقو قيمو مضافو أكرب فيما بيننا يلوا ل صناعاي املرتبوو  الناإأو. وكلرياً ما أو
 لدوا  نمللا يبيتنولو أكرب د الت ا ة  اخلأ املنوقلو  تدلش ف ما فللرياً  ولذلكأكلر توو اً  
ا ختالفلاي د قلد تلؤ  ي . و و فليت أجلو  أع لىع لى التنميلو والتنويليت نتي و للذلك  أتلرياي ن ابيو

قلد يللوا مللن املفيلد معاولو ا ختالفللاي د فالتللاليف. ولللذلك  نىل زئ ةاملخوولاي التن يميلو 
علللن  املتو بلللاي د الب لللداا األيتللل يو والب لللداا الشلللريلو علللن طريلللم اتفاقلللاي ا علللرتا  املتبلللا ل أو

  قواعاي  اييتيو معينوطريم التنيتيم د 
البلواابي الت ا يلو ننشلا  د تلك عن طريم  الشفافيو كيت عو عامليو،  ا حتيتني )م( 
مللن ع للى  ابلفااللدة بشلللأ خللامبالشللفافيو  وتعللو لتللدابري يللري التعريفيللو. اب تع قللوالبيللا ي املو لليت 

والب داا تاي الدخأ املنخف ،  الصغريةييتتويعوا العلو  ع ى املع وماي، وخايتو الشركاي   
 .أكلر من يري امن التدابري يري التعريفيو  تتأل ر س باً اليف 
القلللد ة اإلنتاجيلللو د   فللليت ميتلللتوليقلللو تعلللز ِّز ةنيلللاً،  للل  معاولللو تللللاليف ا متللللال بور  -28

التلدابري يلري التعريفيلو د مع ل  وتيتلفر القوا  اتامب وجلو ة وسلالمو املنت لاي امللرا  تصلدير ا. 
زئ ة د اوللو ة.  للدوا قللد تعللل  أيضللاً فإهنللا ، وملليت تلللك املللدخالي فلليت سللعر عللن ا للا ي 

دا   وينبغليأسلواو التصلدير. د  متو بلاي لللال د ا مت الب دنضافو القيمو عندما ين   وقد حت 
 :ي ي د ا عتبا  أا يوضيت ما
تلوا ن   مراقبو اوو ة الضعيفو د الب داا الناميو  لابو عقباي أما   كلرياً ما )أ( 

ا ختبلللا اي ونيتلللدا  الشلللنا اي ملللن جانللل  خمتلللرباي معتملللدة  ابلن لللر نىل أاتنويللليت الصلللا  اي، 
ووعيلو وقلد تللوا ال أو من األ ياا لعم ياي تقيي  ا متلال اإللزاميلو د كلريتلوا مو وبو  ولياً 
  التل فواب  و 

للن ا متلللال ل تللدابري يللري التعريفيللو املو وبللو مللن الويتللول نىل األسللواو املرحبللو  ) (  ميل 
القللد ة اإلنتاجيللو.  ي للز   فلليت ميتللتولإللبلاي  ا يللو مرحبللو. ومللن أجللأ حتقيللم تلللك،  مللن نقامللوو 

أا تيتلللللاعد أيضلللللاً د حتيتلللللني تنويللللليت  العاملللللواي الللللليف تفضلللللأ القلللللد ة التنافيتللللليو وميللللللن ل يتياسللللل
. الصلعيد العلامليميلن أا تصب  أكلر تنافيتليو ع لى  مؤسيتاي األعمالأا نىل  ن راً الصا  اي، 
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حتقيلم وفلو اي ا  ل . بغيلو يتلغا  املنت لني  اللرب  بلنيقد ي ز  تقد  الدع  القواعي عن طريم و 
سياساي ملأ التيتنيالي التموي يو لالستلما اي اوديدة د التلاليف ات با  وقد يتو   الرتويج 

 الصا  اي  تدعي اللابتو قبأ 
 مؤسيتلاي األعملالالتن يميو ووضليت املعلايري مليت  املشاو اي مشا كو د ميلن ل )م( 

د تقي لللل صنلللليت ال للللواا  أو ينبغللللي أ و مزيللللد مللللن الشللللراكاي الناج للللو. ن للللا  أا تيتللللاعد د ضللللماا 
توفر ن إلا اي بشلأا ا سلتلما اي ومن نيلاي اللتع   الفعاللو ملن  يلغ  بأ أايتاعي اتايتو، امل

 صب  أكرب عد  مملن من الشركاي اتايتو مصد ِّ ين يري تق يديني  ج ني.ي للي، التلاليف
معللايري  تيتللب بنايتللعوابي الويتللول نىل األسللواو اللليف نىل أ ىن  للد مللن  تق يللأ ف وأخللرياً،  -29

نضلللافو القيملللو، قلللد تن لللر ا لوملللاي  ت قيلللم أقصلللى قلللد  ملللن نمللللا يللووعيلللو، و ا سلللتدامو ا
 :(11)التاليوالعامو واملن ماي الدوليو د بع  خيا اي اليتياسو 

الشلفافيو: تقلد  مع ومللاي علن معللايري ا سلتدامو الووعيللو وفواالد ا، وتشلل ييت  )أ( 
 املعايري  فيما بنياملقا نو نملانيو  املص  و د ن ا ة  ذ  املعايري وتييتري اوناي يتا بومشا كو 
الشلللللراكاي: نقاملللللو إلللللراكاي تتع لللللم  علللللايري ا سلللللتدامو الووعيلللللو وأيتللللل ا   ) ( 

وبنلا  إلراكاي ملن أجلأ بنلا  القلد اي ووضليت معلايري اللاقبلو األفللا   تشل ييت بغيواملص  و فينا 
زيلللز التنيتللليم بلللني قولللا  األعملللال و/أو اجملتمللليت امللللدين وبنلللا  منصلللاي لتع اب إلللرتاك مللليتجديلللدة 

لوسللوا  صللاا ال تدفق للد أ  وضللماااللذ  املعللايري  املتصلل وواضللعي املعللايري و فللز مراجعللو العم يللاي 
  است دالناالدوليني أي قيمو  ري 

 علللل  مللللا؛ ألولأللللك الللللذين  ا للللوافز ا قتصللللا يو: تقللللد  نعفللللا اي ضللللريبيو أو )م( 
والن ر بعني املراعاة ا لتزا   عايري ا ستدامو الووعيو، نىل   صول ع ى إنا اي أونىل اييتعوا 

 نصاي التنيتيم بني واضعي املعايري والدع  املا؛ مل ذ  املعايري د املشرتئي العامو نىل 
املن ماي التابعني ألطلرا   ل مراقبني أوالقانونيو: توفري ا عتما  العا   امليتااأ ) ( 

 والتعريف القانوين ل متو باي املؤسيتيو هلذ  املعايري. ، عايري ا ستدامو الووعيو ةللو فيما يتصأ
عنللد الن للر د خيللا اي اليتياسلللو العامللو  للذ ، ينبغلللي أا يوضلليت د ا عتبللا  حتلللذيراا. و  -30

أمللر حمللدَّ  ابليتللياو بد جلللو أتلللري معللايري ا سللتدامو الووعيلللو ع للى املنت للني ال يللني  لللو  أاأوً ، 
 موضيتمصممو بعنايو لتناس  سالسأ القيمو العامو أا تلوا خيا اي اليتياسو  وينبغي، مرتفعو

أا تلللللوا املعللللايري تاي مصللللداقيو وأا تعللللل   ينبغللللي، القيمللللو  قللللاً  . ةنيللللاً، إلضللللافو ا  تمللللا
 ا قتصا يو اليف تتو بنا األسواو. - األ دا  ا جتماعيو

    

__________ 

اتيللا اي املعروضللو  نللا مللأخوتة مللن الت  يللأ األوسلليت نواقللاً واألكلللر استفاضللو لللر واي اليتياسللاتيو اهلا فللو نىل  (11)
منتلدل األمل  املت لدة املعلين ‘لصا   عن التألري ع ى آة  معايري ا ستدامو الووعيو ع ى الت ا ة، و و الت  يأ ا

 .2018، ‘ عايري ا ستدامو


