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البند (٢أ) من جدول األعمال املؤقت

الط رراجل اجلد رردة ال ررل مم ررت د ررا لعم ررز ا تع رردة ن ررا م ررة د ررة
األطااف والتجارة وآلياهتا التنمية ،فضلا عت ماهية مسامهة األونمتا
مذكاة مت مانة األونمتا

موجز تنفيذي
تواج ههه تيد ي ه األط هراا والرة ههاول الدولي ه د ه مر ههاعدا ،وال س ههيما ايم هها يري ه ه
أبثرمها اإلمنائي .وينضاا إىل هذا األمر ت اعد الشهيوو الوهومي ،ودة ل اسهرددام السياسها
املويِّدل ل رةهاول ،وال هيو املرزايهدل ع اعرمها قواعهد م زمه ع املفاودها الرةاويه املريهد ل
األط ه هراا ،والن ههزو املرن ههامي إىل إ ه هرام ر ههفوا ااوي ه ه ع س ههياقا ثنائي ه ه ومري ههد ل أط ه هراا
وإق يمي ه  .والريههدي الههذي يواجههه اورم ه الههدو هههو دههمان أال ت ههب الههرةح املياكس ه ال ه
تواجهها تيد ي األطراا والرةاول الدولي ع الوقت الهراهن مسهامه الرةهاول الدوليه ع قويه
خط الرنميه املسهردام ليهام  ٢٠٣٠وأههداا الرنميه املسهردام  .ول مه املريهدل ول ون رها ،
ورفه جه الرنسي ع األم املريدل ايما يري ملياجله املر ام ه لوضهاة الرةهاول والرنميه ،
وو هام لي يبه ع هذا ال د .
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مقدمة
 -١ينههاقا الفههر  ١مههن هههذذ املههذكرل األدمه اله تيراههها تيد يه األطهراا والرةههاول الدوليه .
ويرس ه ه الف ه ههر  ٢ميه ههاه ال ه ههنهإ الرامي ه ه إىل دة ل مسه ههامه الرة ه ههاول ع الرنمي ه ه الش ه ههام ل ةمي ه ه
واملس ههردام إىل أق هه .ح ههد ههن .وين ههاقا الف ههر  ٣تيزي ههز هن ههإ األون ر هها لبن ههاء تواا ه ه ا واء
احل ومي الدو وود الووانني غري امل زم  ،من أجل ت م عم يه وده الوواعهد امل زمه  .ومرهر
املذكرل طرح عدل اقرتاحا وأسئ ل مناقش هبدا تنشي النهإ املريد ل األطراا إداء الرةهاول
والرنمي املسردام .

ولا -الجتاهات يف التجارة الدولية والت اون ا ت د األطااف
 -٢تسرأثر الرةاول الدولي حب ه هامه مهن نهواتإ االقر ها ا الوطنيه  ،إال أن تزايهد أمهيرهها
عرا تباطؤا .وقد امد املؤشر األكثر اسردداما الااها اليومل  ،وهو نسب قيم الرةهاول الدوليه
إىل النههاتإ اليههاملي ،عنههد ح هوا  ٣٠ع املائ ه ع الفههرتل  ،٢٠١٤-٢٠١١وهههو مسههروغ ههه ألول
مرل عام  ،٢٠٠٧مث اخنفض حبوا  ٥نواط مئوي عامي  ٢٠١٥و( ٢٠١٦الش ل .)١
الش ل ١
اجتاهات التجارة الدولية والنا ج ال ا ي
( لنسب املئوي )
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الناتإ احمل ي اإلمجا (حموو اليساو)
الرةاول الدولي (حموو اليساو)
الرةاول الدولي نسب إىل الناتإ الياملي (حموو اليمني)

امل دو :حسا
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األون را  ،اسرنا ا إىل إح اءا األون را .
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 -٣وتش ههري أح ههدا اإلح ههاءا والرنبه هؤا إىل اا ههاذ إاب ههار ايم هها يري ه ه لرة ههاول الدوليه ه
والن ههاتإ الي ههاملي ك يهم هها .ويب ههني الش ه ل  ٢اااه هها الرة ههاول لنس ههب ألك ههد ث،ث ه اقر هها ا ،
أال وهههي ال ههني والههوالة املريههدل األمري يه واالقهها األووور ،رودههي النسههب املئويه ل ر ههري ع
قيمه ه الرة ههاول ،مويسه ه له هواو ا إد ههاا إىل ال هها وا  ،مواونه ه مه ه الش هههر نفس ههه م ههن الس ههن
السهها و ي ويبههني االخنفاد ها احلهها ل ع قيم ه الرةههاول عههام  ٢٠١٥وأوائههل عههام ٢٠١٦ي ويبههني
االنرياش ع االقر ا ا الث،ث مجييها منذ الر األخري من عام  .٢٠١٦وع ه .وجهه اإلمجهال،
من املرج أن ترةهاود وتهريل الرةهاول عهامي  ٢٠١٧و ٢٠١٨منهو النهاتإ ،وإن كهان لهي طفيفها.
ويروق أن ي ون منو الناتإ الياملي حبوا  ٣,٦نواط مئوي ومنو الرةاول حبوا  ٤نوهاط مئويه (.)١
وييههد انريههاش منههو الرةههاول عههام ،إابا يهها لنسههب ل ب ههدان الناميه ع هه .وجههه اة ههو  ،شهريط أن
يي س النمو ع را وا الب دان النامي .
الش ل ٢
م دل النمو السنوي للتجارة يف اقتصا ات خمتارة
( لنسب املئوي )
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امل ههدو :حس هها األون ر هها  ،اس ههرنا ا إىل م ر ههع تي ههدا السه ه ان ل ههوالة املري ههدل ،وامل ر ههع اإلح ههائي
ل ةماعا األووو ي  ،وامل رع الوطين لإلح اءا ع ال ني.

 -٤وال يزال انرياش الرةاول هشا ،كما أنه مهن السها ألوانهه تويهي مها إ ا كهان ههذا االاهاذ
اإلاب ههار سيس ههرمر ع الس ههنوا املوب ه ه  .وهن هها ق ههدو كب ههري م ههن ع ههدم اليو ههني والض ههيف ي ههؤثر ع
االقر هها اليههاملي ،وهنهها احر اكهها ااوي ه مرزايههدل ههني الب ههدان قههد تههؤثر س ه با ع هه .الرةههاول
الدولي ه ع املسههروبل الوريههع .وقههد تضههاءل الههدع اليههام ل يومل ه والريههاون املريههد األط هراا .كمهها
ترة هه .الش هواغل املري و ه فن ههاا اليومل ه ع دة ل اةطا ه الداعي ه إىل احلمائي ه  .و هها يث هري الو ه ه
املناقشا املري و سرمراو االخر،ال الرةاوي وفدغ إن اا اوسا تشةي الر هدير هني

__________
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االقر ا ا الرئيسي  .وإداا إىل لي ،كانت هذذ الرطهووا م هيو هزة ل الرهدا ري الرةاويه
احلمائي  ،مثل تدا ري م ااي اإلغراق والردا ري احلمائي  ،ومها ير هل هبها مهن قويوها ومنادعها
(الش ه ،ن  ٣و .)٤وأسههفر كههل هههذذ الرطههووا عههن عم يهها لود ه السياسهها أكثههر قوطهها
ايما يري فبا وا الرياون املريد ل األطراا.
الش ل ٣
التعقيقات يف ممافعة اإلغااجل ،حبسب عد التعقيقات الل فتعت فيها
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الش ل ٤
التدابري التجار ة احلمائية ،حبسب عد احلالت ذات التدابري السار ة
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امل دو :األون را .٢٠١٧ ،

 -٥ومثه خطهر ع أن تثهري الرهدا ري احلمائيه اله سهنت ع ا ونه األخهريل منادعها ااويه أو
أعماال انروامي أو حرو ااوي  .وإ ا اخنرطت اليديد من الب دان ،وخباره االقر ها ا الرةاويه
الرئيس ههي  ،ع منادع هها مر ه لرةه هاول ،اإن ههه ههن ح ههذا االحر هها أن ييي ه انري ههاش الرة ههاول
الدولي ويووض الرياون املريد األطراا.
 -٦وقههد رههاحع الضههيف الههذي اعههرتغ االاههاذ ذههو اليومله الههذي لههوح ع هه .مههدغ اليوههد
املاد ههي اعه هرتاا مرن ههام أبن امل اس ههع والف ههر االقر هها ي النامجه ه ع ههن اليومله ه ه ت ههن ش ههام
ل ةمي ه وه ت ههرتج ائم هها إىل تنمي ه اقر هها ي واجرماعيه ه وحس ههن أح هوال البيئه ه  .وق ههد أس هههمت
الرةهاول ع انرشهال امل،يههني مهن النههاا مهن هراثن الفوهر ،ل ههن ال يهزال هنهها عهد كبههري مهن النههاا
كانت عم ي اليومل واالنفراح الرةاوي داول ح  .وع يض الب دان ،يرزايد انرشاو ت هوو مفها ذ
أن الرة هاول الدولي ه والوواعههد ال ه تنامههها ،ال ه ودههيت عههن طري ه سههنوا مههن الريههاون املريههد
األطراا وال تداو من خ،ل ترتيبا ولي  ،تضر ليمال اليا يني وتوضي ع  .ار اليمهل،
وخار ه ع قطاع هها ال ههناعا الريوي ي ه  .وتؤك ههد ه ههذذ الش هواغل ع هه .مس ههأل الرودي ه الي هها ل
ل م اسههع املرأتيه مههن الرةههاول واحلاجه  ،ع هههذا ال ههد  ،إىل أن قمههي عم يه وده السياسهها
ع هه .مجي ه املسههروة م ههال الفئهها األقههل حاهها محاي ه كفاي ه  .وإدههاا إىل لههي ،اوههد أ غ
الروهدم الر نولههوجي السهري  ،مثههل مي نه عم يهها اإلنرههاع ،إىل تشهريد يههض اليمههال ،ل نههه خ ه
أيضهها اررهها لوظههائف جديههدل تسههرند إىل الرطههووا الر نولوجيه  ،ومههن مث ت رسههي االسهرتاتيةيا
الرامي إىل الرسدري الفيال ل ر ري الر نولوجي أمهي حامس .
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 -٧وقه ههد خ وه ههت قه ههدة اجل رااي ه ه السياسه ههي واال ر ه ههاوا الر نولوجي ه ه والر ه هريا ا
الههدواا االجرماعي ه أو البيئي ه مشههاكل ميوههدل وم ي ه ع هه .ال ههييدين الههوطين واليههاملي ك يهمهها.
وأداات هذذ الريدة  ،واحلاج إىل الر دي حها هوول مجاعيه  ،د ها مهن أجهل اعرمها خطه
عام  .٢٠٣٠يد أنه ع  .الرغ من الزخ الذي أط وهه اعرمها أههداا الرنميه املسهردام  ،هنها
ش ه هواغل مرزاي ههدل إداء ق ههدول تيد ي ه ه األط ه هراا ع هه .الر ههدي ل مش ههاكل الياملي ه ه وتيزي ههز الرنمي ه ه
املس ههردام م ههن خ هه،ل ش ه هراك عاملي ه ه مي ههزدل ،وإداء م ههدغ قا يره هها ل رطبي ه ه  .وا ههد اليدي ههد مه ههن
احل ومها رهيو مرزايهدل ع الروايه هني راحملهها احمل يه وااللرزامها الدوليه اله كثهريا مها تشههمل
حملاال السياسا اليام احلساس ال تدخل دمن االخر ا الوطين وترفاعل ميها.
 -٨وي ههني س اا ههاذ اليومله ه ذ ههو الض ههيف أيض هها ع حال ه ي ههض عم ي هها الري ههاون املري ههد ل
األطراا ،وال سيما اجلمو ع ود الوواعد الرةاوي املريهد ل األطهراا ع إطهاو منامه الرةهاول
الياملي ه وع تيي ههني أعضههاء هيئ ه الطي ههون ايههها .وتود ه الفة ههول املسههرمرل ع الور ههول إىل نر ههائإ
شههام  ،فهها ع لههي ع املههؤزرا الوداوي ه األخههريل ،ال ههيو ع املضههي قههدما جبههدول األعمههال
املري ههد األط ه هراا ع ه ههذا الوق ههت .وتنش ههأ ي ههض ال ههيو ع ههن االارو ههاو إىل تواا ه ه ا واء ع
املفاودا شهأن السياسها والوواعهد املريهد ل األطهراا اله مهن شهأهنا أن تهدع عم يه الرنميه
ع الب ههدان الناميه ه ههوول أاض ههل .وتنش ههأ ر ههيو أخ ههرغ ع ههن ظه ههوو قض ههاة جدي ههدل س ههبع
الر هريا الس هريي ال ه يشهههدها االقر هها اليههاملي ،مثههل الرةههاول اإلل رتوني ه واالسههرثماو وتيسههري
الرةاول ،وال تو يض الب دان أن تياجلها.
 -9وتبو .احلاج إىل دة ل املشاوك ع الرةاول الدولي ونطاقهها قويه ع اليديهد مهن الب هدان
النامي ه  ،وال سههيما أقههل الب ههدان من هوا واالقر هها ا ال ه ريل والضههييف  .ولههذلي ،مههن امله ه ود ه
قواعههد ااويه م زمه مرينه ومريههد ل األطهراا ،وتههواري الوههدول ع هه .الرنبههؤ والشههفااي واالسههروراو ع
الفر ال ترييهها األسهواق .يهد أن اجلههو الراميه إىل قسهني عم يه وده قواعهد ااويه م زمه
مريد ل األطراا ال تزال جامدل ،وإن كانت عم يه وده السياسها واره ت إحهراد توهدم ع ه.
ال ههييدين الثنه ههائي األط ه هراا واإلق يمه ههي .وواره ههل االوتف هها ل عه ههد اتفاق هها الرةه ههاول الرفضه ههي ي ،
ومياهدا االسرثماو ،و رامإ املساعدل الروني ال ترمي إىل إر،حا سياساتي اخل احلدو
وع هه .احلههدو  .وهنهها مسههألران مثههريلن ل و ه يريههني الناههر ايهمهها ع هههذا ال ههد  .أوالمههها أن
اعرما هنإ أكثر اسروطا ع ود الوواعد الدولي قد ال ي ون ع رال األطراا ال حا قهدول
تفاودههي وثوههل اقر هها ي حمههدو ان ج ههدا .واثنيرهمهها أن ه ههذا االسههروطا ي ههرج أن تههنة عن ههه
حملموع مهن الوواعهد املرضهاو مه يضهها الهبيض ،قهد ي هون مهن ال هيع ت ريسهها الحوها ع ه.
ال ههييد املري ههد األط هراا ،ألن هههذذ الوواع ههد ق ههد تش ه ل م ههال الفئ هها اورميي ه وحملموع هها
الض االقر ا ي اإلمسنت الذي يثبرها.
 -١٠ولذلي هنا وج عالي من عدم اليوني ايمها يري ه ل يفيه اله سهيرطوو هبها الريهاون
املريد األطراا والناام الرةاوي املريد األطراا ع األعهوام املوب ه  .والسهرئناا الريهاون الهدو
وجناحه ،وال سيما ايما يري ه خبطه عهام  ٢٠٣٠وأههداا الرنميه املسهردام  ،ينب هي ل ي ومها
املضههي قههدما ع خط ه اقر هها ي ال ترس ه او ه أبهنهها ترط ه إىل األمههام وإمنهها وهنهها أيضهها عا ل ه
ومن ف وتيو ملناا ع  .قطاعا أوس ثري من الناا .وع ظل عهدم وجهو خطه مريهد ل
األطهراا مرماسه تسههرةيع ل ههرةح املياكسه اله تواجهههها اليومله  ،قههد يوارههل اليههاه االجنهراا
ذو النزع الوومي والريد ي الوطبي .
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اثني ا-

ز ز مسامهة التجارة يف حتقيق هداف التنمية ا ستدامة
 -١١ع ه هه .مه ههدغ اليوه ههو املاده ههي  ،أسه هههمت الرةه ههاول ع تيزيه ههز النمه ههو االقر ه هها ي والرنمي ه ه
الههوطنيني وألحههت ل س ه ان طائف ه واسههي مههن الس ه واةههدما  .ويض ه احههدا  ،١٧إ يس ه
إبسهههام الرةههاول ،غههاة حمههد ل مر ه لرةههاول .وعهه،ول ع هه .لههي ،اههإن كههون هههذذ األهههداا
جزء ال يرةزأ من قويه مجيه أههداا الرنميه املسهردام ثهل تهذكريا أبن الرةهاول ليسهت غايه ع
حههد ا هها .وينب ههي أن ت ههون الرةههاول والسياس ه الرةاوي ه حههاازا ل رنمي ه االجرماعي ه القر هها ي
واملسههردام يئيهها ،ول ههدا قههدما لرهزام خطه عههام  ٢٠٣٠بنههاء اقر هها ا حمووههها النههاا .وينب ههي
ل سياسا والوواعد الرةاوي أن ت ون مواتي ل رنمي  ،حبيه ت هون مراعيه ل سياسها الر مي يه
الوطنيه واإلق يميه ومواكبه حها ،و لهي مهن أجههل احلهد مهن الفوهر ،و/أو إابها اهر اليمههل ،و/أو
تواري شب ا األمان االجرماعي ل س ان املرضروين ،وكذلي لريزيز الرنمي املسردام .

لف -التجارة حماكا للنمو :الغاايت ذات الصلة يف إطار هداف التنمية ا ستدامة
 -١٢ت ههن خط ه ع ههام  ٢٠٣٠ع هه .أن ههه اتش ه ل الرة ههاول الدولي ه حمرك هها ل نم ههو االقر هها ي
الشههامل واحلههد مههن الفوههر ،كمهها تسههه ع تيزيههز الرنمي ه املسههردام ا( .)٢وتشههمل ال ههاة املر ه
لرة ههاول إاب هها نا ههام ا ههاوي مري ههد األط هراا ع ههاملي وق ههائ ع هه .الوواع ههد ومفر ههوح وغ ههري زيي ههزي
ومن ه ههف (ال اي ه ه )١٠-١٧ي ودة ل ره هها وا الب ه ههدان النامي ه ه دة ل كبه ههريل ،وال سه ههيما ه ههرض
مضههاعف ح ه أقههل الب ههدان منهوا مههن ال هها وا الياملي ه حب ههول عههام ( ٢٠٢٠ال اي ه )١١-١٧ي
وقوي الرنفيذ املناسع الروقيت لورول منرةا مجي أقل الب دان منوا ش ل ائ إىل األسهواق
مفرود (ال اي  .)١٢-١٧كما تولد الرةاول مهواو هامه نهها
دون وسوم مجركي أو ح
أن تسههاعد ع زويههل قويه أهههداا الرنميه املسههردام  .ومههن مث جههرغ الرأكيههد ع هه .أمهيه الرةههاول
الدولي املواتي ل رنمي عرباوها حمركا ل نمو ،وال سيما لنسب ل ب دان النامي .
 -١٣وايمهها يري ه لنا ههام الرة ههاوي املري ههد األط هراا ،انره هه .امل ههؤزر ال ههوداوي احل هها ي عش ههر
ملنام الرةاول الياملي  ،امليوو ع كانون األول /يسمد  ،٢٠١٧من ون وثيو خرامي ومسي ع
ش ل إع،ن وداوي شامل .و دال من لهي ،اعرمهد حملموعه مهن الوهراوا الوداويه شهأن عهد
حمدو من الوضاة ،وال سيما اإلعاان املودم إىل م ائد األمسا (انار اإلطاو) .واتفه يهض
األعضه ههاء أيضه هها ع ه هه .الشه ههرو ع مناقشه هها شه ههأن ثه هه،ا قضه ههاة جديه ههدل ،أال وهه ههي الرةه ههاول
اإلل رتوني  ،وتيسري االسرثماو ،واملؤسسا ال رغ واملؤسسا ال ريل واملروسط احلة .
منظمة التجارة ال ا ية :اإلعاانت ا قدمة إىل مصائد األمساك
قبل املؤزر الوداوي احلا ي عشر ،دا أن إ رام اتفاق يليِّهد إبهنهاء اإلعهاان الضهاول مل هائد
األمسهها  ،زاشههيا م ه ال اي ه  ٦-١٤شههأن حاههر أو إهنههاء هههذذ اإلعههاان حب هول عههام ،٢٠٢٠
لنار ل ياج امل ي إىل قوي هذذ ال اي .
و ههدال م ههن ل ههي ،اتفه ه األعض ههاء ع هه .امواره ه املش ههاوك ههوول ن ههاءل ع مفاود هها
اإلعههاان املودم ه إىل م ههائد األمسهها  ،ي ه اعرمهها املههؤزر الههوداوي ليههام  ٢٠١9التفههاق شههأن
دهوا شههام واياله قاههر يههض أشه ال اإلعهاان املودمه إىل م ههائد األمسهها اله تسههه ع

__________
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اإلاه هراط ع ق ههدوا ال ههيد وع ر ههيد األمس هها  ،وت ههي اإلع ههاان اله ه تس ههاه ع ال ههيد غ ههري
املش ههرو وغ ههري املب ههن عن ههه وغ ههري امل ههنا م ،مه ه الرسه ه ي أبن امليام ه ه اةاره ه والرفض ههي ي امل،ئمه ه
والفياله ل ب ههدان الناميه األعضههاء وأقههل الب ههدان منهوا األعضههاء ينب ههي أن ت ههون جههزءا ال يرةهزأ مههن
هههذذ املفاودهها ا .وهههد هههذا الو هراو موعههدا هنائيهها إلابهها حههل ل يهوااز االقر هها ي الضههاول ال ه
تسه ع اسرنزاا األوردل السم ي  ،وتيطل سبل كسع الس ان الساح يني ل ردق.
وتس الي،ق ني أهداا الرنمي املسردام وجوله الدوحه شهأن اإلعهاان املودمه إىل
م هائد األمسها الضهوء ع ه .إم هاان وقهدة سياسه الرةهاول املريهد ل األطهراا ورهفها أ ال
ايال ل ر دي ل وضاة البيئي امل ي ع إطاو أهداا الرنمي املسردام .
و عمهها حههذذ املفاودهها  ،اعرمههد األون رهها  ،خهه،ل ووتههه الرا ي ه عشههرل ملههؤزرذ عههام ،٢٠١٦
الشه هرتا مه ه منامه ه األغذيه ه والزواعه ه ل مه ه املري ههدل و ه هرانمإ األمه ه املري ههدل ل بيئه ه  ،و ههدع
م ههن  9١ول ه  ،ي ههاان مش ههرتكا ش ههأن تنا ههي اإلع ههاان املودم ه إىل م ههائد األمس هها  ،يس ههي .إىل
تشةي تواا لآلواء مهن أجهل إجنهاح املفاودها  .ويوارهل األون رها اليمهل مه الهدول األعضهاء
من أجل الرورل إىل ح ول حذذ املسأل ا املنفي اليام .
امل ا و:

World Trade Organization, 2017, Fisheries subsidies: Ministerial Decision of 13

،December, document WT/MIN(17)/64; UNCTAD, 2016, Regulating fisheries subsidies

مراح ع الرا

الرا :

http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Regulating-

( Fisheries-Susidies.aspxاط ع يه ع  ٣نيسان/أ ريل .)٢٠١٧

 -١٤ويبو .قسهني الورهول إىل األسهواق ع ه .احلهدو ع الب هدان الناميه (ال ايرهان ١١-١٧
و )١٢-١٧و اخههل احلههدو ع الوطاعهها ا األمهي ه ال ههدغ ل س ه ان الفو هراء مهم ه تنطههوي
ع هه .قههدة  .اي هه .سههبيل املثههال ،ال تهزال األس هواق الزواعي ه ع الب ههدان املرودم ه مويههدل ،و لههي
سههبع محاي ه احلههدو مههن خهه،ل الريريفهها اجلمركي ه وع الوقههت نفسههه الههدع احمل ههي مههن خهه،ل
اإلعههاان  .وكههان مروس ه الريريفهها اجلمركي ه الزواعي ه أكثههر م هن  ٦ع املائ ه منههذ عههام ،٢٠٠٥
وه ييرا اخنفادا ا ل ع السنوا الو ي املادي  .وتبو .هذذ الويو هام  ،ل ن الردا ري غري
اجلمركيه ه واملي ههايري اةاره ه كثه هريا م هها زث ههل عائو هها أك ههد أم ههام ال هها وا  .ودا ع ههد الر ههدا ري غ ههري
اجلمركي من أكثر من  ١ ٥٠٠منر ف عود األلفني إىل أكثر من  ٢ ٥٠٠عام  .٢٠١٥وزيهل
هذذ الردا ري إىل وا قي وحدا املنرةا املرداول نسب  ٣٠-١٥ع املائ ع قطاعي األغذيه
والزواع و نسب  ٢٠-٥ع املائ ع قطاعا ال ناعا الريوي ي (.)٣
 -١٥وكث هريا مهها زثههل الرههدا ري غههري اجلمركي ه وامليههايري اةار ه عوب ه هام ه تيههرتض الورههول إىل
األسواق ،ل نها تدع أيضا قوي الرنمي املسردام  .وأتيت اليديهد مهن الرهدا ري غهري الريريفيه مهن
الرش هرييا احمل ي ه امل ههمم حلماي ه رههي وسهه،م الس ه ان أو البيئ ه وتسههرددم امليههايري اةار ه
لر بي ط با املسره ني املرزايدل ع ه .االسهردام البيئيه واالجرماعيه  .و ها لهه م هزغ أن الرشهري
احمل ي ،وإن كان خيدم أههدااا اث ه  ،خير هف عمومها هني الب هدان ،ها يهؤ ي إىل عوبها ال اعهي
حا أمام الرةهاول .وقهد ي هون تنسهي و/أو مواءمه ههذذ السياسها  ،ع ه .سهبيل املثهال مهن خه،ل

__________
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اعرمهها ميههايري ولي ه ودة ل الروههاو الرنايمههي ،مفيههدا ع هههذا ال ههد  .و ههن أن تسههرفيد سههبل
املضهي قههدما شههأن هههذذ املسههأل مههن تنسههي األون رهها ل يمههل املري ه لرههدا ري غههري الريريفيه ايمهها
ني اليديد من مؤسسا األم املريدل واملناما الدولي واإلق يمي  ،وكذلي من قاعهدل ياانتهه
الشههام شههأن الرههدا ري غههري الريريفيه  .و نههها أيضهها االسههرفا ل مههن شهراك األون رهها مه اليديههد
مههن وكههاال األمه املريههدل الراميه إىل مياجله مسههائل الورههول إىل األسهواق والرنميه الناشههئ عههن
امليايري اةار  ،وهي منردغ األم املريدل امليين فيايري االسردام (انار .)https://unfss.org/
 -١٦وت رسي اإلجراءا الرةاوي املرسم لسهرع واملوثوقيه والشهفااي أمهيه ل ب هدان الناميه
ل ههي ت ههون قهها ول ع هه .الورههول إىل األس هواق ع اةههاوع واملشههاوك ع س،سههل الويم ه الياملي ه .
وإدههاا إىل لههي ،ينطههوي تنفيههذ إرهه،حا تيسههري الرةههاول ع هه .منههاا مباشههرل ل رنمي ه الوطني ه
املري و لس ان واملؤسسا  ،من خ،ل االسرثماوا املرتبط هبا ع نهاء الوهدوا وإره،حا
الوطا اليهام .ول رهدا ري احملهد ل املري وه لشهفااي و نهاء الوهدوا وقهدي املؤسسها أثهر مباشهر
ع  .قوي اليديد من أهداا الرنمي املسردام  .ارنفيذ تيسري الرةاول مهرتب اوتباطها وثيوها أيضها
ملؤشه هرا اإلمنائيه ه  .و يب ههاول أخ ههرغ ،ا ههإن احرم ههال تنفي ههذ ه هد انم إلر هه،حا تيس ههري الرة ههاول
ال يروقهف اوه ع ه .اسههريدا ذ لهزة ل حةه ااوتهه اةاوجيه  ،ول هن ع املوهام األول ع ه .الوههدول
الوطني ع  .تنفيذ ت ي اإلر،حا .
 -١٧ول يديههد مههن الرههدا ري الهواو ل ع االتفههاق املري ه ريسههري الرةههاول ملنامه الرةههاول اليامليه ،
الذي خل حيز النفا عام  ،٢٠١٧ر مباشرل أبهداا الرنمي املسردام  .اي  .سبيل املثهال،
تشمل املا ل  ١نشهر املي ومها املري وه إبجهراءا االسهرريا والر هدير واليبهوو وإلحرههاي ولهذلي
قههد ي ههون ههد رثههل ل مهها ل  ١أقههر إىل قوي ه ال اي ه  ١٠-١٦ال ه ترمههي ايمهها ترمههي إليههه إىل
دههمان ورههول اجلمهههوو إىل املي ومهها  .وجبيههل الرةههاول أيسههر وأقههل إهبامهها ،تشههة اليديههد مههن
ت ههدا ري تيس ههري الرة ههاول ههوول مباش ههرل األعم ههال الرةاويه ه غ ههري الرمسيه ه ع هه .أن تي ههن املي ههام،
وتش ههاو ع الرة ههاول اةاوجي ه الرمسي ه  ،اعم ه ههذلي قوي ه ال اي ه  ٣-٨ش ههأن إد ههفاء الط هها
الرمسي ع  .املؤسسا ال رغ واملؤسسا ال ريل واملروسط احلة ومنوها.
 -١٨وم مواجه الب دان النامي طرا ملزيد من الريهدة ع الورهول إىل األسهواق ال بهريل
وامليودل ،ت رسي املساعدل اإلمنائي والشراكا الياملي من أجل الرنمي أمهي أكهد مهن أي وقهت
مض ..وال منا من قسني املساعدل اإلمنائي  ،من خ،ل دة ل املواو املراح من خ،ل مبها ول
امليون ه مههن أجههل الرةههاول مههث ،،وتههواري املي ومهها املر ه لرةههاول ودة ل االسههرثماو ،مههن أجههل
قسني ار ورول الب دان النامي إىل األسواق.

ابء -اجملالت السياسا ية الل ت ني فيها ز ز مسامهة التجارة يف خطة عام ٢٠٣٠
 -١9ع هه .رههييد االقر هها ال ههي ،تسههرأثر الرةههاول الدولي ه  ،أي رهها وا الس ه واةههدما ،
أبكثر من ن ف الناتإ احمل هي اإلمجها ل يديهد مهن الب هدان املندفضه الهدخل .وعه،ول ع ه .لهي،
توههدم الرةههاول الدولي ه  ،ع ظههل ظههروا ميين ه  ،الههدع ليههد كبههري مههن اههر اليمههل ع اليديههد مههن
الب دان النامي (احدا  ،)٨مسهم ذلي ع قوي األههداا األخهرغ ايمها يري ه حل هول ع ه.
ال ذاء والرعاي ال يي والري ي والطاقه وامليهاذ وال هرا ال هيي .وعه،ول ع ه .توليهد الهدخل ،تهؤثر
الرةههاول أيضهها ع قوي ه ميا ه أهههداا الرنمي ه املسههردام عههن طري ه قن هوا أخههرغ ،س هواء ههوول
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مباشههرل أو غههري مباشههرل .ويريههني ع هه .الب ههدان أن ت فههل دة ل امل اسههع اإلمجالي ه مههن الرةههاول إىل
أق  .حد ،وتوامسها وول عا ل ومن ف  ،وال سيما ايما هني الفئها األشهد دهيفا ،وإعها ل مهن
يرههأثرون الخههر،ال ومرط بهها الر يههف املر ه رني لرةههاول ع هه .وجههه سههرع إىل اليماله املنرةه .
وال ت في السياسا الرةاوي لوحدها لريوي هذا ومهن األساسهي وجهو سياسها ت مي يه  ،مثهل
السياس هها الض ه هريبي واملالي ه ه  ،وك ههذا السياس هها املر ه ه الس ههرثماو وال ههناع والري ههي امله ههاوا
واال ر ههاو واملنااسه ومحايه املسههره ي ،إىل جانههع احياكههل األساسههي اجليههدل وتههدا ري تيسههري الرةههاول
ل ال املؤسسا ال رغ واملؤسسا ال ريل واملروسط احلةه  ،مهن أجهل قويه الرنميه الشهام
ل ةمي  .وير تف يل يض هذذ األ يا السياساتي املرتا ط ع الفرو الرالي .
 -1متمني الناس مت الستفا ة مت الفاص التجار ة
 -٢٠ييد تواري ار اليمل والدخل ل س ان الضهيفاء ،فهن اهيه الفوهراء والنسهاء والشهبا ،
مود ههوعا ش ههام ،جلميه ه أه ههداا الرنميه ه املس ههردام  .و ههن أن تس ههرددم الرة ههاول والسياس هها
الرةاوي ه ملياجل ه الش هواغل ا ال ه  ،مثههل خفههض انيههدام املسههاوال املر ههل نههو اجلههنس .اي هه.
سههبيل املثههال ،ههن ل سياسهها الرةاوي ه املراعي ه مل ههال الفو هراء أن تزيههد الههدخل النس ه ل سههر
املييشي الفوريل من خ،ل ت يري تواار الس األساسي وإم اني الورول إليها والودول ع  .قمل
ت اليفههها ونوعيرههها ،مههث ،ردفههيض الريريفهها اجلمركي ه ع هه .الناموسههيا ع الب ههدان اله تنرشههر
ايه هها امل هه،وة ،ل مس ههاعدل ع احل ههد م ههن واي هها األطف ههال( .)٤و ههن إي هه،ء املزي ههد م ههن االهرم ههام
ل رو ي إىل أق  .حد من النرائإ الس بي ل،ندماع ع االقر ا الدو ع اليمال وتفا يها.
 -٢١وال ينب ههي أخههذ مسههامه الرةههاول والسياسهها الرةاوي ه ع تيزيههز املسههاوال ههني اجلنسههني
كأمر مس ه ،إ ن أن يهؤ ة أيضها إىل تفهاق أوجهه عهدم املسهاوال .وتبهني األعمهال الري ي يه
اله أجراههها األون رهها عههن أثههر قريههر الرةههاول ع هه .املسههاوال ههني اجلنسههني أن لريريههر الرةههاول اثوا
مرباين ع  .النساء اليام .)٥( ،إ ن ل مرأل احل ول ع  .عمل قاو مداو األجر ،ل ن قد
ق ل ع ه .أجهوو أقهل واهر حمهدو ل لرنميه املههاوا  .ولرفها ي ت يهريا السياسه الرةاويه اله
تيههزد أوجههه عههدم املسههاوال الوائمه  ،قرههاع احل ومهها إىل ت ههمي سياسهها ااويه مراعيه مل ههال
الفوراء ومراعي ل فواوق ني اجلنسني.
 -٢٢وقهد ي هون أحهد الطهرق احامه ملضهي الب هدان إىل األمهام ههو وده أطهر سياسها ااويه
موجه ذو قوي األهداا ت،ئ وول أاضل ظرواها اإلمنائي  .وسي ون مهن املهه لنسهب إىل
الب دان النامي أن تييد رياغ سياسا ااوي وطنيه مر ام ه موجهه ذهو األههداا مهن خه،ل
عم يهها احل هواو ههني أرههيا امل ه ي املريههد ين وتنفيههذها( .)٦و ههن أن ت ههون هههذذ اجلهههو

__________

()٤

()٥
()٦

10

A Nicita, M Olarreaga and G Porto, 2014, Pro-poor trade policy in sub-Saharan Africa, Journal of
International Economics, 92(2):252–265ي و UNCTAD, 2016, Trading into Sustainable Development:
Trade, Market Access and the Sustainable Development Goals, United Nations publication, New York
.and Geneva
UNCTAD, 2014, Looking at Trade Policy Through a Gender Lens: Summary of Seven Country
.Case Studies Conducted by UNCTAD, United Nations publication, New York and Geneva

س ههاعد األون ر هها اليدي ههد م ههن الب ههدان ،ن ههاء ع هه .ط به هها ع ه ههذا ال ههد  ،منه هها نم هها ،و وتس ه هواان ،وت ههونس،
وجاماي ها ،واجلزائهر ،واجلمهوويه الدوميني يه  ،ودامبيها ،وانميبيها .اناهر ،ع ه .سهبيل املثهال ،األون رها ،٢٠١٧ ،
.Trade Policy Framework: Panama, United Nations publication, New York and Geneva
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م ههيو جبهههو إلرهه،ح السياسهها الرةاوي ه الوطني ه املرتبط ه يم ي ها االنضههمام إىل منام ه
الرةاول الياملي (.)٧
 -٢٣وملا كانت الرةاول اري ش ل مرزايهد ع ه .شهب اإلنرتنهت ،أرهب قويه ال ايه ١١-١٧
يرط ه ههع ه ههوول مرزايه ههدل أن ت ه ههون املؤسسه هها ع الب ه ههدان النامي ه ه ودل ع ه هه .شه ههب اإلنرتنه ههت
ومندرطه ه ع الرة ههاول اإلل رتونيه ه  .و ههن ل ي ههول الرقميه ه اجلدي ههدل أن تس ههاعد ع الر ههع ع هه.
الري ههدة اله ه تواج ههه الر ههدير ،مث ههل الري ههدة املري وه ه ألسه هواق احمل يه ه ال ه ه ريل والبي ههد ع ههن
األسواق الياملي واليوائ اجل رااي األخرغ .وتو يدة ،ه ت ن سوغ الشهركا ال بهريل واملنرةه قها ول
ع هه .قمههل الر ههاليف املرتبطه ههدخول ال هها وا  ،مثههل قديههد اليمهه،ء البييههدين والرسههوي لههديه .
و ههن حههذذ الر ههاليف أن ت ههون كبههريل م ه كههل خههول مرياقههع إىل أس هواق الر ههدير .و حلههد مههن
أوجههه عههدم زاثههل املي ومهها والر ههاليف املر ه الت ههاال واملي ومهها  ،وال ههفوا  ،وعم يهها
البي واملطا و  ،ن ل ي ول اجلديدل أن تساعد ع خفض الر اليف اإلمجالي ل رةاول(.)٨
 -٢٤وأوجه ههد الر نولوجيه هها الرقمي ه ه أيضه هها ارره هها ألن ه هوا جديه ههدل مه ههن الرةه ههاول ع منرةه هها
وخههدما ومهههام ترههداول وقميهها ،وكههذلي لههزة ل الرةههاول الرو يدي ه ال ه تسههرددم الرةههاول اإلل رتوني ه
ومن ا أخرغ ع  .اإلنرتنت ل ةم هني املشهرتين والبهائيني .و هن حهذذ املن ها أن تسهاعد ع ه.
تيزيههز ههرود املنرةهها  .ومه لههي ،ع هه .الههرغ مههن أن الرقمنه ههن أن تسههاعد ع جيههل الرةههاول أ ههل
ل ةمي ه  ،اههإن امل اسههع ال قههدا ت وائيهها .وال ت هزال الشههركا ع حاج ه إىل دههمان اسههريفاء س ه يها
وخدما ا مليايري اجلو ل واألسياو املروقي من جانع اليمه،ء احملرم هني .وتشهمل الريهدة دهمان أن
ت ون ملنامي املشاوي الودوا ال،دم ل،خنراط ع الرةاول اإلل رتوني  ،وكذلي الرةهاول عهد احلهدو ،
مثل الودوا ع حملال الرسوي الرقمي ،والودول ع  .االمرثال لشىت الوواعد الرةاوي .
-٢

ور صا رات اخلدمات يف حتقيق هداف التنمية ا ستدامة
 -٢٥ي يههع قطهها اةههدما ووا مرزايههد األمهي ه ع االقر هها اليههاملي ع حملههاال خ ه اههر
اليم ههل ،و ن ههاء ال ههروا  ،وتنس ههي عم ي هها اإلنر ههاع ،وتيس ههري الرة ههاول الدولي ه  .وع ع ههام ،٢٠١٦
اسههرأثر نيههو  ٦٧ع املائ ه مههن النههاتإ و ٤9ع املائ ه مههن اليمال ه ع االقر هها اليههاملي( .)9وم ه
دة ل إسهههام أنشههط اةههدما كمههدخ ،وسههيط ع اإلنرههاع ع مجي ه الوطاعهها االقر هها ي ،
فا ع لي الزواع وال ناع  ،تيم الطا اةدمايت ل رةاول الدولي ع الب هدان املرودمه والب هدان
النامي ك ريهما .ومن مث ت رسي تنمي قطا اةدما أمهي ع تيزيز الرةاول والرنمي (.)١٠

__________

( )٧س ههاعد األون ر هها أكث ههر م ههن  ٢٠ههدا منض ههم ع ه ههذا ال ههد  ،ف هها ع ل ههي الب ههدان اةاوج ه م ههن نه هزا و ا
االقر ا ا احش .
( )٨األون را  ،تورير اقر ا املي وما ليام  :٢٠١٧الرقمن والرةهاول والرنميه  ،منشهووا األمه املريهدل ،وقه املبيه
 ،٨.D.II.١٧.Eنيويوو وجنيف.
( )9إح اءا األون را وقاعدل ياان مؤشر الرنمي الياملي ل بني الدو .
( )١٠ع  .سبيل املثهال ،ع أوغنهدا ودامبيها ومه،وي ،قهد خهدما احل هول ع ه .االئرمهاان املاليه والنوهل والرسهوي
واإلعهه،م إىل حههد كبههري م اسههع امل هزاوعني الههذين ينرةههون حمارههيل ميههدل ل ر ههدير إىل األس هواق الدولي ه  .اناههر
UNCTAD, 2014, Services: New Frontier for Sustainable Development – UNCTAD Findings on

.Services, Development and Trade, United Nations publication, New York and Geneva
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 -٢٦ووفهها تنه ِّهو الب ههدان الناميه اله تيههاد مههن دههيف الوههدوا اإلنراجيه احمل يه ع قطاعهها
ال ههناعا الريوي ي ه ه  ،وال س ههيما االقر هها ا امليرم ههدل ع هه .الس ه ه األساس ههي واالقر هها ا
ال ه ريل ،سهه،ل رهها وا ا لرشههمل منرةهها خدمي ه مثههل السههياح  .و لناههر إىل اوتفهها ت ههاليف
نوههل البضههائ سههبع دههيف املورهولي وطههول املسههااا إىل األسهواق الرئيسههي  ،اضهه ،عههن أوجههه
الرو ههدم ع ت نولوجي هها املي وم هها واالت ههاال وت نولوجي هها الرة ههاول اإلل رتونيه ه  ،ههن لرة ههاول
اةدما أن ت ون هنةا دي ،جيدا لرشةي الرةاول واليمال احمل ي (.)١١
 -٣التجارة والستقاار البيئي
ن ل رةاول أن تسهه ع محايه األوض ،ع ه .سهبيل املثهال عهن طريه جيهل الر نولوجيها
-٢٧
ِّ
النايف مراحه ع ه .ال هييد اليهاملي .وخي هف إنرهاع ونوهل البضهائ أثهرا يئيها ينب هي الرو يهل منهه إىل أ
حههد مههن خهه،ل تيزيههز ت نولوجيهها اإلنرههاع والنو هل املسههردام  ،مههن أجههل قوي ه الرنمي ه املسههردام ع
إطهاو األهههداا  .١٥-١١وع يهض األحيههان ،ههن ل رةهاول املسههردام يئيهها أن ت هون حههاازا ل رنميه
االجرماعيه ه واالقر هها ي  .اي هه .س ههبيل املث ههال ،ههن ل هها وا اةضه هراء أن ت ههوار حمل ههاال ملنرة ههي
الب دان النامي حلماي البيئ وع الوقت نفسه احل ول ع  .أسياو سوقي أع  .ل ا وا (.)١٢
 -٢٨وتيد ا اثو الس بي احملرم ألنشط النول الدو ل بضائ ع  .ري اإلنسهان والبيئه واملنها
م ههدعال ل و ه ه  ،كم هها ه ههو ش ههأن ا اثو احملرم ه لر ههري املن هها ع هه .امله هوان البيريه ه وغريه هها م ههن احياك ههل
األساسههي ل نوههل السههاح ي .وإ ا تركههت األمههوو ع هه .حاحهها ،اههريج أن توههوض األمنههاط غههري املسههردام
لنوههل البضههائ الريويه الفي ههي ألهههداا اتفههاق ويههس امليرمههد فوجههع اتفاقيه األمه املريههدل اإلطاويه
شهأن ت هري املنها  .ومهن املهه املسهاعدل ع االنههدماع الفي هي ل ب هدان الناميه ع شهب ا الرةهاول وناه
النوههل اليامليه و/أو اإلق يميه ومشههاوكرها ع س،سههل الويمه ا ال ه مههن خهه،ل وسههائل منههها ناه
نوه ههل البضه ههائ املرسه ههم ل فه ههاءل واملوثوقي ه ه والفيالي ه ه مه ههن حي ه ه الر ف ه ه وجه ههو ل اله ههر والشه ههمول
االجرماعي واالسردام البيئي والودول ع  .الر يف م املنا  .وينول أكثهر مهن  ٨٠ع املائه مهن اهاول
الس ه الياملي ه مههن حي ه احلة ه وأكثههر مههن  ٧٠ع املائ ه مههن حي ه الويم ه حب هرا( ،)١٣و ههن ل نوههل
البيري املسردام والوا و ع  .الرأق م املنا أن يش ل حاازا ل رنمي املسردام .
__________

( )١١ع ه ههذا ال ههد  ،يس ههاعد األون ر هها الب ههدان واملن ههاط ع توي ههي سياس هها اة ههدما ل ههديها ،يه ه ن ههاء الو ههدوا
اإلنراجيه ع حملههال اةههدما وود ه أطههر تنايمي ه ومؤسسههي اعم ه ومناسههب نههها أن تيههزد اةههدما اله تههدع
قوي ه ه أهه ههداا الرنمي ه ه املسه ههردام  .ومه ههن الب ههدان واملنه ههاط ال ه ه ج ههر مسه ههاعد ا حه ههىت ا ن م هها ي ه ههي :أوغنه ههدا،
و واغواي ،و هن  ،يا ،ونيبهال ،واجلماعه االقر ها ي لهدول غهر أاريويها .اناهر ،ع ه .سهبيل املثهالUNCTAD, ،
.2016, Services Policy Review: Bangladesh, United Nations publication, New York and Geneva
( )١٢ع هذا ال د  ،ساعد األون را اليديد من الب هدان ،نهاء ع ه .ط بهها ،ع وده عم يها اسهريراض ال ها وا
اةضهراء مههن أجههل قديههد الوطاعهها احملرم ه لإلنرههاع والرةههاول ،ومنههها إكهوا وو ،ومجهوويه مولههدواا ،والسههن ال،
وعمههان ،واههانواتو ،ولبنههان ،ومدغشههور .وإدههاا إىل لههي ،عمههت مبهها ول األون رهها ل رةههاول البيولوجيه اإلنرههاع
والرةاول املسردامني ع املنرةا الوائم ع  .الرنو البيولوجي لسهنوا عديهدل ،وال سهيما اوهراء املنهاط الريفيه
الذين يييشون لور من املواو ال تشر منهها ههذذ املنرةها  .اناهر ع ه .سهبيل املثهالUNCTAD, 2016, ،
National Green Export Review of Vanuatu: Copra-Coconut, Cocoa-Chocolate and Sandalwood,

()١٣
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UNCTAD, 2017, Review of Maritime Transport 2017, United Nations publication, Sales No.
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 -4احلد مت ماليف التميف ومحا ة مت قد تخلفون عت الاكب
ههن لريريههر الرةههاول واإلرهه،حا أن يههؤ ة إىل احر اكهها وإىل ت ههاليف ت يههف ع
-٢9
األجل الو ري .اي  .سبيل املثال ،ن لإلر،حا الرةاوي أن تؤثر شدل ع  .ني اليماله ،
حبي ه م ه اههر عمههل ع يههض الوطاعهها وع الوقههت نفسههه تسههبع ع ادههطرا اليمال ه ع
قطاعا أخرغ .و ن أن يؤ ي هذا إىل طال مؤقر مه ت يهري اليمهال لوظهائفه أو قطاعها .
و ن ههاء ع هه .ل ههي ،ينب ههي ل ب ههدان أن تض ه ت ههدا ري م ههاحب م ههن أج ههل تيس ههري االنرو ههال ل يم ههال
والشركا  ،ع  .سبيل املثال عهن طريه تهواري تهدويع إدهاع ل يهام ني املرنو هني ل رأههل ل يمهل ع
هنه االسهرفا ل مهرل أخهرغ مهن الرةهاول ع مرح ه الحوه .
قطاعا ال تيرا اد ههاوا ،حبيه
وت زم أيضا سياسا اجرماعي م،ئم حلماي من أتثروا س با جراء االخر،ال املر ه لرةهاول
ن ال يسرطييون ت يري الوطاعا  ،وهو أثر يرج أن هدا ني الس ان املسنني.
 -٣٠و وجههه عههام ،ينب ههي أن تؤخههذ ت ههاليف الر يههف ع االعربههاو ههوول أكههد ع عم يهها
ود ه السياسهها  .وقههد ي ههم تنفيههذ اإلرهه،حا الرةاوي ه ع يههض األحيههان مههن أجههل تو يههل
هههذذ الر ههاليف إىل أق هه .حههد ،ع هه .سههبيل املثههال ع هه .النيههو املرههوخ .ع اتفههاق منطوه الرةههاول
احلرل الواوي ع أاريويا(.)١٤
 -5احلد مت ا مارسات ا خلة اب نافسة
ههن إلرهه،حا الرةههاول واالسههرثماو وقريههر الرةههاول عمهها ل نمههو االقر هها ي والرنميه
-٣١
أن يريايههل ع يههها س ه و املؤسسهها املدههل ملنااس ه وطنيهها و/أو عههد احل هدو  .ومل ااي ه هههذذ
الس ه وكيا ووقفههها ،هنهها حاج ه إىل أح ههام منااس ه شههام ع هه .مجي ه املسههروة  .وقههد هههد
تيزيههز ق هوانني وسياسهها املنااس ه الطري ه ل وههدول الرنااسههي الوطني ه والدولي ه ل وطاعهها الرئيسههي
ولنمو الوطا اةا ع الب دان والرةميا اإلق يمي .
 -٣٢وإدههاا إىل لههي ،اههإن الريههاون املرههني عههد احلههدو مههن جانههع السه طا املينيه ملنااسه
ههن أن ييههااث ا اثو الضههاول ل ههاوت ،الدولي ه ال ه تويههد ورههول املؤسسهها ال ه ريل واملروسههط
احلة ه إىل س،سههل الويم ه اإلق يمي ه والياملي ه  .وترماشهه .هههذذ اجلهههو م ه حملموع ه مبهها ئ وقواعههد
األمه املريههدل املن ههف املرفه ع يههها اتفاقهها مريههد األطهراا مههن أجههل م اايه املماوسهها الرةاويه
الروييدي ه  .وقبههل عوههدين توريبهها ،ه ت ههن إال ليههد ق يههل مههن الب ههدان النامي ه نا ه قانوني ه ل منااس ه ي
ويوجههد حاليهها مهها يوههاو  ١٤٠واليه قضههائي سههنت قهوانني منااسه  ،إىل جانههع اليديههد مهن قهوانني
وسياس هها املنااس ه ع هه .ال ههييد اإلق يم ههي ،ع من ههاط م ههن قبي ههل م هها ي ههي :مجاع ه ول األن ههديزي
واجلماع ه ه ال اويبي ه ه ي والس ههوق املشه ههرتك لشه ههرق أاريوي هها واجلنه ههو األاريو ههيي واجلماع ه ه االقر ه هها ي
ل منطو األووو ي ا سيوي ي والسوق اجلنو ي املشرتك ي واالقا االقر ا ي والنودي ل ر أاريويا.
__________

( )١٤ع هذا ال د  ،يس حب األون را عن أثر خمر ف طرائ خفض الريريفا اجلمركيه املورتحه ملنطوه الرةهاول
احل ههرل الواوي ه الض ههوء ع هه .احلاج ه إىل ت ههدا ري ت ي ههف م ههن أج ههل مياجل ه الش هواغل املري و ه ةس ههائر احملرم ه ع
اإليهرا ا اجلمركيه والراهاذ سههبع اهرتا تنفيهذ أطههول ع يههض الب هدان ،وال سههيما أقهل الب هدان منهوا (األون رهها ،
،reductions tariff of opportunities and Challenges :Area Trade Free Continental African ،٢٠١٨
ووق البي وق .)١٥
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 -6طو ا القدرات اإلنتاجية
ههن ل مش ههاوك ع الرة ههاول الياملي ه ه أن ز ههن الب ههدان م ههن تيزي ههز الو ههدوا اإلنراجي ه ه
-٣٣
وإقههداوها ع هه .املنااس ه ع األس هواق الدولي ه املرزايههدل الرطههوو .وترط ههع تنمي ه الو هدوا اإلنراجي ه
تيزيز االسرثماو ،وتووي قدوا الشركا  ،وتيزيهز الروهدم الر نولهوجي واال ر هاو .ولهذلي ،ينب هي
أن ت ون السياسا الرةاوي م يو سياسا ت مي ي  ،ع حملاال مثل االسرثماو وال ناع
والري ههي واملهههاوا واال ر ههاو ،وهههو أمههر و أمهيه حامسه ع النةههاح ع تطههوير الوهدوا الروويديه
مههن أجههل الرةههاول .و ههن أن تههؤطر هههذذ السياسهها سياس ه رههناعي لبنههاء الوههدوا اإلنراجي ه
ال ناعي  .كما أن ناء قدوا الشركا و أمهي ع هذا ال د ويرط ع الري وتنميه املههاوا
وتطوير املشاوي .
 -٣٤ويرط ههع ن ههاء الو ههدوا اإلنراجيه ه االس ههرثماو ،م ههن الوط ههاعني الي ههام واة هها ك يهم هها.
و لنار إىل الفةول الرموي ي البال  ٢,٥تري يون والو سنوة ع الب دان النامي  ،لن ي ون قوي
أه ههداا الرنمي ه املس ههردام ن هها م ههن ون االس ههرثماو اة هها  ،ف هها ع ل ههي االس ههرثماو األجن ه
املباشر( .)١٥يد أن تسدري االسرثماو األجن املباشر من أجل الرنميه يطهرح قهدة كبهريل أمهام
واديي السياسا  ،وخار لناهر إىل الرشهر م الشهديد لناهام ع،قها االسهرثماو الدوليه  .ومثه
حاج إىل جههو وطنيه مهن أجهل تطهوير الوهدوا اإلنراجيه  ،ول هن ل مةرمه الهدو هدووذ وو
حيوي لي يبه ،وال سيما ع حملاال املساعدل الروني  ،ونوهل الر نولوجيها ،وإم انيه احل هول ع ه.
الرمويههل ل،سههرثماو .و ههن تيبئه امل هها و اليام ه ل رمويههل ،فهها ع لههي امليونه اةاوجيه  ،و لههي
م ههث ،م ههن أج ههل املس ههاعدل ع هه .زوي ههل االس ههرثماوا ا ال ه ه حياك ههل األساس ههي م ههن أج ههل
الرةاول .كما تساعد املالي اليام الب دان الناميه ع ه .االنهدماع ع س،سهل الويمه اليامليه  ،وههو
مها هن أن ييهزد الرنميه مهن خه،ل ليها مهن قبيهل نوهل الر نولوجيها واملههاوا وتنميه امليهاوا
والري ملماوس .

اثلثا -ز ررز ررج األونمتررا لبنرراء وافررق آراء ومررومي و ووضر قرروانني غررري
ملزمة ،مت جل مملة القواعد ا لزمة
 -٣٥تههدد أدم ه تيد ي ه األط هراا وود ه قواعههد م زم ه مر ه لرةههاول احلاج ه إىل توييمهها
أكثر قديدا لرسدري إ اول الرةاول من أجل الرنميه املسهردام  .وال تهدو ههذذ األدمه واهض عم يه
ود الوواعد امل زم  ،ألن لي يوار االسروراو وإم انيه الرنبهؤ والشهفااي ع احلوهوق وااللرزامها
املوطوع ع إطاو الناام الرةهاوي الهدو  .وع الوقهت نفسهه ،وفها أم هن ل ناهام الرةهاوي املريهد
األطهراا الوههائ ع هه .الوواعههد أن هههد مههن اةيههاوا السياسههاتي ل ههدول ع قويه أهههداا الرنميه
املسردام  ،وهو مها يؤكهد ع ه .أمهيه دهمان وجهو يهد إمنهائي مرهني .ولهذا قهد ي هون مهن األاضهل
اليم ههل ع هه .ود ه ه أط ههر ااوي ه ه تيه ههزد الرنمي ه ه الشه ههام ل ةمي ه ه واملس ههردام عه ههن طري ه ه تطه ههوير
املماوسه هها الفض ه ه  .والو ه هوانني غه ههري امل زم ه ه  ،مثه ههل مه ههدوان قواعه ههد الس ه ه و الطوعي ه ه واملبه هها ئ
الروجيهيه  .امههن شههأن مثههل هههذذ اليم يه أن ز ههن الب ههدان مههن دههمان حيههز سياسههايت وع الوقههت
__________

( )١٥األون ر هها  ،توري ههر االس ههرثماو الي ههاملي لي ههام  :٢٠١٤االس ههرثماو ع أه ههداا الرنمي ه املس ههردام م  -خط ه عم ههل
(منشووا األم املريدل ،وق املبي  ،E.14.II.D.1نيويوو وجنيف).
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نفسهه نههاء ناهام غههري م هزم مههن االلرزامها واملماوسهها الفضه  .هن أن ترهوالذ ع هنايه املطههاا
املؤسسهها املريههد ل األط هراا ا ال ه عنههدما ترغههع الب ههدان ع االنروههال مههن ود ه الوواعههد
غري امل زم إىل الوواعد امل زم واحلوكم .
 -٣٦وقههد جيههل االنرشههاو احلهها ل مفاودهها املريههد ل األط هراا والوائم ه ع هه .قضههاة إقام ه
قالفهها ااويه والرورههل إىل توااه واء مريههد األطهراا أمهرا مرزايههد الريويههد .و ههن ل ب ههدان أن
تر أ ع كثري من األحيان ع الرد ي عن حيز سياسهايت عنهد اسر شهاا االلرزامها مهن مناهوو
مريد األطراا .وع  .هذذ اة في  ،يوار األون را ل دول األعضاء ع األم املريدل حيزا ومسيا
وغري ومسي ل يواوا املفروح واإل داعي من أجل اسر شاا املسائل وامل هال السياسهاتي  ،وع
هنايه املطههاا ،الرورههل إىل توااه ع ا واء مههن ون املطالبه ع هه .الفههوو لرزامهها م زمه  .وع هه.
النويض من الطا امل زم قانوان ل،لرزاما املوطوع ع إطاو منام الرةهاول اليامليه وإنفا هها مهن
خ هه،ل هيئه ه تس ههوي املنادع هها  ،ا ههإن وو األون ر هها ع ن ههاء توااه ه ا واء ع وده ه السياس هها
الرةاوي واإلمنائي املريد ل األطراا هفز عم يا تبا ل أاضل املماوسها واةهدا  ،يه جيهل
الرةههاول ع خدمه الرنميه  .و ههن ل ون رهها أن هههد ههذلي األودههي ويههدع الههدول األعضههاء ع
مناقش ه مفروحه ه وش ههام لإلجه هراءا اجلماعي ه حل ههل املش ههاكل املرأره ه ع املفاود هها الرةاويه ه
املريد ل األطراا واملريد ل الوضاة.
 -٣٧و ههن لههدوو األون رهها ع نههاء تواا ه ا واء أن ي ههون مفيههدا ع املسههروبل الوريههع م ه
شرو أعضاء منام الرةاول الياملي ع اسر شهاا وو ومسهامه الوضهاة اجلديهدل اله نوقشهت
ع امل ههؤزر ال ههوداوي احل هها ي عش ههر ،وه ههي الرة ههاول اإلل رتونيه ه  ،وتيس ههري االسه هرثماو ،واملؤسس هها
ال ه رغ واملؤسسهها ال ه ريل واملروسههط احلةه  .وهنهها ارره مراحه ل ههدول األعضههاء مههن أجههل
الرورل إىل تواا ع ا واء شأن هذذ املسائل الناشئ ع سياق غري م زم .وسييذو لهي حهذو
املثهال املثببههت ع حملههاال أخههرغ سهب أن كانههت حمه تركيههز هنهإ األون رهها لبنههاء توااه ا واء غههري
امل زم وود الووانني غري امل زم  ،مثهل ناهام األاضه يا امليمه  ،ومبها ئ األمه املريهدل الروجيهيه
حلماي ه املسههره ي ،وحملموع ه حملموع ه مبهها ئ وقواعههد األم ه املريههدل املن ههف املرف ه ع يههها اتفاقهها
مريد األطراا من أجل م ااي املماوسا الرةاوي الروييدي .
 -٣٨ويساه الدوو الرة ي ل ون را ع مج البيهاان وع إجهراء البيهوا والري هي ،عهن
قضههاة الرةههاول والرنمي ه ع الب ههدان النامي ه ع تف هري امليههاوا ال ه تههدع هنههإ نههاء تواا ه ا واء
احل وميه ه الدوليه ه ووده ه الوه هوانني غ ههري امل زمه ه  .اي هه .س ههبيل املث ههال ،تن ههاقا حب ههوا وق ههي،
األون ر هها االااه هها والري ههدة اجلدي ههدل احامه ه  ،مث ههل أث ههر الرو ههول ع هه .الر ههني والرنميه ه
ههن أن ت ههون حهها تطبيوهها مفيههدل ع نههاء توااه واء و شههأن املسههائل
الشههام  ،وهههي اله
ههن هبهها ل ب ههدان الناميه أن تسههرةيع ل ر ههري الر نولههوجي وتسههرفيد
احلدو يه  ،مثههل ال يفيه اله
من ههه( .)١٦وتو ههدم ه ههذذ الري ههي ،أيض هها تفار ههيل ا ههر الرنميه ه اله ه ترييه هها اليومله ه والرة ههاول،
والسياسا الر مي ي ال يريني ودهيها لريزيهز النمهو الشهامل ل ةميه واحلهد مهن الفوهر .وإدهاا
إىل لي ،يودم األون را ياان وق هي ،ل ويهام ،ع ه .نطهاق مناومه األمه املريهدل األوسه ،
ررههد تنفيههذ النرههائإ احام ه ل يم يهها احل ومي ه الدولي ه وعم يهها أرههيا امل ه ي املريههد ين

__________

( )١٦األون رهها  ،توريههر الرةههاول والرنمي ه  :٢٠١٧ ،مهها يههد الروشههف  -ذههو رههفو عاملي ه جديههدل ،منشههووا األم ه
املريدل ،وق املبي  ،E.17.II.D.5نيويوو وجنيف.
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املر ه لرةههاول والرنميه  ،فهها يشههمل عم يه مرا يه املههؤزر الههدو الثاله لرمويههل الرنميه  .ويوههدم
األون رهها أيضهها مههدخ ،إح ههائي وق ي يه لررههد عههد مههن املؤشهرا اليامليه ألهههداا الرنميه
املسههردام اله ييههد األون رهها الوههيِّ ع يههها .و ههن لههزة ل الرتكيههز ع هه .هنههإ األون رهها لبنههاء توااه
ا واء احل ههومي الدوليه ه ووده ه الوه هوانني غ ههري امل زمه ه أن تس ههاعد ع هه .توويه ه احملر ههوغ املود ههوعي
وايالي املسامها ع هذذ اليم يا الياملي .
 -٣9و ن ل مساعدل الرونيه املودمه مهن األون رها أن تهوار أيضها اهاو ميدانيه مثمهرل هن
أن تسرفيد منها هنهإ نهاء توااه ا واء احل وميه الدوليه ووده قهوانني غهري م زمه السهرد ،أ له
ن هبا تنفيذ السياسا  .ويشاو األون را  ،فره مركز تنسي األمه املريهدل
ع  .ال يفي ال
ايمها يري ه ملياجله املر ام ه لوضهاة الرةهاول والرنميه والوضهاة املرتا طه  ،ع تيهاون واسه ايمها ههني
الوكههاال ع حملههال توههدع املسههاعدل الرونيه شههأن املسههائل املر ه لرةههاول والرنميه  .وتههوار ا ليهها
املشههرتك ههني الوكههاال ع هه .مسههروغ امليههدان ،مثههل اوموع ه املشههرتك ههني وكههاال األم ه املريههدل
املينيه لرةههاول والوههدوا اإلنراجيه اله ينسه أعماحهها األون رهها  ،سههبي ،واعههدا ت ههف .مههن خ،لههه
لرةاول والرنمي ع  .ال ييدين الوطين واإلق يمهي ،و لهي
الرةاو امل رسب من اليم يا املر
من أجل تيزيز هنإ األون را لبناء تواا ا واء غري امل زم وود الووانني غري امل زم .

راب ا -وصيات سياسا ية
 -٤٠تورتح الروريا السياساتي الرالي :
من أجل عدم خسران الرةاول كأ ال ز ينيه لريويه الرنميه الشهام ل ةميه ،
(أ)
ع البيئ الراهن املرتا ط واحملرول والسريي الر ري ،ينب هي ل مةرمه الهدو أن ييمهل ميها ع ه .وجهه
االسريةال ،ع مجي احملاال املراح  ،ع  .الرويد ريد ي األطراا ورهفها حةهر داويه الشهراك
الياملي من أجل الرنمي املسردام (احدا )١٧ي
( ) ينب ههي أن ياههل الههنهإ املريههد األط هراا ع رههمي الش هراك الياملي ه  ،مههن أجههل
قوي الرنمي املسردام من خ،ل الرةاولي
ههن إلط ههاو نا ههام ا ههاوي و مه هوا ل رنميه ه أن يس ههرند إىل الو ههانون امل ههزم
(ع)
والو ههانون غ ههري امل ههزم ك يهم هها ،مه ه اكرس هها األخ ههري أمهيه ه أكه هد عن ههدما يط ههرح األول ر ههيو
ايما يري حليز واةياوا السياساتي ي
( ) ل ون رهها  ،ههفره جهه الرنسههي ع األمه املريههدل ل مياجله املر ام ه لوضههاة
الرةاول والرنمي والوضاة املرتا ط ع حملاال الرمويل والر نولوجيا واالسرثماو والرنمي املسردام ،
إسهههام هههام ليودمههه ع تيزيههز تيد ي ه األط هراا ع الي،قهها الرةاوي ه واإلمنائي ه مههن أجههل املضههي
قدما ع تنفيذ أهداا الرنمي املسردام .
 -٤١قد يرغع حمل س الرةاول والرنمي ع النار ع األسئ الرالي :
ع خض ه االذسههاو احلهها لريد ي ه األط هراا وأدم ه ود ه الوواعههد ع الناههام
(أ)
الرةاوي املريد األطراا ،ما هي اإلجراءا ال ينب ي ل مةرم الدو اما ها من أجل تيزيهز
االنرياش الهذي تشههدذ الرةهاول الدوليه وتنشهي الناهام الرةهاوي املريهد األطهراان وكيهف هن
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ل مةرم ه ه اله ههدو أن ي فه ههل ج ه ههع تيد ي ه ه األط ه هراا اثو قوي ي ه ه ع إطه ههاو أهه ههداا الرنمي ه ه
املسردام وخ ظروا مواتي ل رةاول من أجل قوي الرخاء املشرت ن
( ) ال ينب ي تر أعراض السد مهن تيد يه األطهراا والرةهاول مهن ون عه،ع،
ول ههن مهها ا ينب ههي لوادههيي السياسهها أن يفي هوا ة ه ظههروا مواتيه ل رةههاول الدولي ه مههن أجههل
قويه أهههداا الرنميه املسههردام ن وهههل ههن ل سياسهها الرةاويه أن ت ههون ،ع الوقههت نفسههه،
مراعي ل فور والفواوق ني اجلنسني واليمال والبيئ ومراعي ل منا ن
ن أن تط شراول الر يري ،ما الذي هم ه املسروبل من
(ع) إ ا ع أن األدما
تباشري ل م املريدل و ليا ا اإلمنائي ع تيزيز مسامه الرةاول ع الرنميه املسهردام ن ومها ا ينب هي
أن ت ون مسامه األون را ن
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