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 جملس التجارة والتنمية

 الدورة اخلامسة والستون، اجلزء األول
 ٢٠١٨ هحزيران/يوني ١٢-٤جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت)أ( ٢البند 

الطررراجل اجلد ررردة الرررل ممرررت درررا لعمرررز ا تعررردة  ن   رررا    مرررة   د  رررة   
 نمتا مهة األو مساهية ماعت  فضلا هتا التنمية، ااألطااف والتجارة وآلي

 مذكاة مت  مانة األونمتا   

 تنفيذي موجز  
، وال سهههيما ايمههها يري ههه  األطهههراا والرةهههاول الدوليههه  دههه   مر هههاعدا  تواجهههه تيد يههه   

م السياسها  اسهرددا أبثرمها اإلمنائي. وينضاا إىل هذا األمر ت اعد الشهيوو الوهومي، ودة ل
ريهد ل الرةاويه  امل فاودها املوي ِّدل ل رةهاول، وال هيو   املرزايهدل ع اعرمها  قواعهد م زمه  ع امل

طههههراا أمريههههد ل و نههههامي إىل إ ههههرام رههههفوا  ااويهههه  ع سههههياقا  ثنائيهههه  األطههههراا، والنههههزو  املر
كسهه  الهه  ح امليا وإق يميهه . والريههدي الههذي يواجههه اورمهه  الههدو  هههو دههمان أال ت ههب  الههرة

  دوليه  ع قويهةهاول التواجهها تيد ي  األطراا والرةاول الدولي  ع الوقت الهراهن مسهامه  الر
ملريهدل ول ون رها ، وأههداا الرنميه  املسهردام . ول مه  ا ٢٠٣٠خط  الرنميه  املسهردام  ليهام 

يه ، لرةهاول والرنموضهاة ال ورفه جه  الرنسي  ع األم  املريدل ايما يري    ملياجله  املر ام ه  
  وو هام لي يبه ع هذا ال د .
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 مقدمة  
األطههراا والرةههاول الدوليهه . مههن هههذذ املههذكرل األدمهه  الهه  تيراههها تيد يهه   ١ينههاقا الفههر   -١

ميهههههاه الهههههنهإ الراميههههه  إىل دة ل مسهههههامه  الرةهههههاول ع الرنميههههه  الشهههههام   ل ةميههههه   ٢ويرسههههه  الفهههههر  
هنههههإ األون رهههها  لبنههههاء توااهههه  ا واء  تيزيههههز ٣ الفههههر  وينههههاقا واملسههههردام  إىل أق هههه. حههههد   ههههن.

وده  الوواعهد امل زمه . ومرهر  وود  الووانني غري امل زم ، من أجل ت م   عم يه   احل ومي الدو 
املذكرل  طرح عدل اقرتاحا  وأسئ   ل مناقش  هبدا تنشي  النهإ املريد ل األطراا إداء الرةهاول 

  والرنمي  املسردام .

 الجتاهات يف التجارة الدولية والت اون ا ت د  األطااف - ولا  
الوطنيه ، إال أن تزايهد أمهيرهها تسرأثر الرةاول الدولي  حب ه  هامه  مهن نهواتإ االقر ها ا   -٢

الااها  اليومل ، وهو نسب  قيم  الرةهاول الدوليه   . وقد امد املؤشر األكثر اسردداما  عرا تباطؤا  
، وهههو مسههروغ    ههه ألول ٢٠١٤-٢٠١١ع املائهه  ع الفههرتل  ٣٠إىل النههاتإ اليههاملي، عنههد حههوا  

  (.١)الش ل  ٢٠١٦و ٢٠١٥نواط مئوي  عامي  ٥، مث اخنفض حبوا  ٢٠٠٧مرل عام 
  ١الش ل 

 اجتاهات التجارة الدولية والنا ج ال ا ي 
 ) لنسب  املئوي (

 
  حسا   األون را ، اسرنا ا  إىل إح اءا  األون را . امل دو:
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وتشهههري أحهههدا اإلح هههاءا  والرنبهههؤا  إىل ااهههاذ إابهههار ايمههها يري ههه   لرةهههاول الدوليههه   -٣
اااهههها  الرةهههاول  لنسهههب  ألكهههد ث،ثههه  اقر ههها ا ،  ٢ويبهههني الشههه ل والنهههاتإ اليهههاملي ك يهمههها. 

وهههي ال ههني والههوالة  املريههدل األمري يهه  واالقهها  األووور،  رودههي  النسههب  املئويهه  ل ر ههري ع  أال
قيمههه  الرةهههاول، مويسههه   لهههواو ا  إدهههاا  إىل ال ههها وا ، مواونههه  مههه  الشههههر نفسهههه مهههن السههههن  

ي ويبهههني ٢٠١٦وأوائهههل عهههام  ٢٠١٥ا  احلههها ل ع قيمههه  الرةهههاول عهههام السههها و ي ويبهههني االخنفادههه
. وع ه. وجهه اإلمجهال، ٢٠١٦االنرياش ع االقر ا ا  الث،ث  مجييها منذ الر   األخري من عام 

. منهو النهاتإ، وإن كهان  لهي طفيفها   ٢٠١٨و ٢٠١٧من املرج  أن ترةهاود وتهريل الرةهاول عهامي 
. (١)نوهاط مئويه  ٤نواط مئوي  ومنو الرةاول حبوا   ٣,٦ملي حبوا  ويروق  أن ي ون منو الناتإ اليا
 لنسههب  ل ب ههدان الناميهه  ع هه. وجههه اة ههو ، شههريط  أن  إابا يهها   وييههد انريههاش منههو الرةههاول عههام،  

 يي س النمو ع را وا  الب دان النامي . 

  ٢الش ل 
 م دل النمو السنوي للتجارة يف اقتصا ات خمتارة

 املئوي () لنسب  

 

ح هههائي امل رهههع اإلو إىل م رهههع تيهههدا  السههه ان  لهههوالة  املريهههدل،  حسههها   األون رههها ، اسهههرنا ا   امل هههدو:
 ل ةماعا  األووو ي ، وامل رع الوطين لإلح اءا  ع ال ني.

، كما أنه مهن السها   ألوانهه تويهي  مها إ ا كهان ههذا االاهاذ وال يزال انرياش الرةاول هشا   -٤
يسههههرمر ع السههههنوا  املوب هههه . وهنهههها  قههههدو كبههههري مههههن عههههدم اليوههههني والضههههيف يههههؤثر ع اإلابههههار س

ع ههه. الرةهههاول  يههه  مرزايهههدل  هههني الب هههدان قهههد تهههؤثر سههه با  و االقر ههها  اليهههاملي، وهنههها  احر اكههها  اا
الدوليهه  ع املسههروبل الوريههع. وقههد تضههاءل الههدع  اليههام ل يوملهه  والريههاون املريههد  األطههراا. كمهها 

 الو ههه  ريل املري وههه  فنهههاا  اليوملههه  ع دة ل اةطا ههه  الداعيههه  إىل احلمائيههه . و ههها يثهههترة ههه. الشهههواغ
املناقشا  املري و   سرمراو االخر،ال  الرةاوي  وفدغ إن اا  اوسا  تشةي  الر هدير  هني 

__________ 

(١) International Monetary Fund, 2017, World Economic Outlook October 2017: Seeking Sustainable 

Growth – Short-Term Recovery, Long-Term Challenges, Washington, D.C.  
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االقر ا ا  الرئيسي . وإداا  إىل  لي، كانت هذذ الرطهووا  م هيو    هزة ل الرهدا ري الرةاويه  
مائي ، مثل تدا ري م ااي  اإلغراق والردا ري احلمائي ، ومها ير هل هبها مهن قويوها  ومنادعها  احل

 (. وأسههفر  كههل هههذذ الرطههووا  عههن عم يهها  لودهه  السياسهها  أكثههر قوطهها  ٤و ٣)الشهه ،ن 
 ايما يري   فبا وا  الرياون املريد ل األطراا.

  ٣الش ل 
 التعقيقات الل فتعت فيهاالتعقيقات يف ممافعة اإلغااجل، حبسب عد  

 

 UNCTAD, 2017, Key Statistics and Trends in International Trade 2016: A Bad Year for امل دو:

World Trade? United Nations publication, Geneva . 
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 ٤الش ل 
  ةالتدابري السار التدابري التجار ة احلمائية، حبسب عد  احلالت ذات 

 
  .٢٠١٧األون را ،  امل دو:

ومثه  خطهر ع أن تثهري الرهدا ري احلمائيه  اله  سهنت ع ا ونه  األخهريل منادعها  ااويهه  أو  -٥
ااوي . وإ ا اخنرطت اليديد من الب دان، وخباره  االقر ها ا  الرةاويه   انروامي  أو حرو    أعماال  

اول، اإنهههه   هههن حهههذا االحر ههها  أن يييههه  انريهههاش الرةهههاول الرئيسهههي ، ع منادعههها  مر ههه    لرةههه
  الدولي  ويووض الرياون املريد  األطراا.

وقههد رههاحع الضههيف الههذي اعههرتغ االاههاذ ذههو اليوملهه  الههذي لههوح  ع هه. مههدغ اليوههد  -٦
املادههههي اعههههرتاا مرنههههام أبن امل اسههههع والفههههر  االقر هههها ي  النامجهههه  عههههن اليوملهههه  ه ت ههههن شههههام   

إىل تنميههه  اقر ههها ي  واجرماعيههه  وحسهههن أحهههوال البيئههه . وقهههد أسههههمت   تهههرتج   ائمههها  ل ةميههه  وه
الرةهاول ع انرشهال امل،يههني مهن النههاا مهن  ههراثن 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 

اول الدوليهه  والوواعههد الهه  تنامههها، الهه  ودههيت عههن طريهه  سههنوا  مههن الريههاون املريههد  أن الرةهه
األطراا وال  تداو من خ،ل ترتيبا   ولي ، تضر  ليمال اليا يني وتوضي ع . ار  اليمهل، 
وخارههه  ع قطاعههها  ال هههناعا  الريوي يههه . وتؤكهههد ههههذذ الشهههواغل ع ههه. مسهههأل  الروديههه  اليههها ل 

مههن الرةههاول واحلاجهه ، ع هههذا ال ههد ، إىل أن قمههي عم يهه  ودهه  السياسهها   ل م اسههع املرأتيهه 
محايههه  كفايههه . وإدهههاا  إىل  لهههي، اوهههد أ غ  ع ههه. مجيههه  املسهههروة  م هههال الفئههها  األقهههل حاههها  

الروهدم الر نولههوجي السههري ، مثههل مي نهه  عم يهها  اإلنرههاع، إىل تشههريد  يههض اليمههال، ل نههه خ هه  
لوظههائف جديههدل تسههرند إىل الرطههووا  الر نولوجيهه ، ومههن مث ت رسههي االسههرتاتيةيا   اررهها   أيضهها  

  الرامي  إىل الرسدري الفيال ل ر ري الر نولوجي أمهي  حامس .
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وقههههد خ وههههت قههههدة  اجل راايههههه  السياسههههي  واال ر ههههاوا  الر نولوجيهههه  والر هههههريا   ا   -٧
ع هه. ال ههييدين الههوطين واليههاملي ك يهمهها. الههدواا  االجرماعيهه  أو البيئيهه  مشههاكل ميوههدل وم يهه  

مهن أجهل اعرمها  خطه   وأداات هذذ الريدة ، واحلاج  إىل الر دي حها   هوول مجاعيه ، د ها  
.  يد أنه ع . الرغ  من الزخ  الذي أط وهه اعرمها  أههداا الرنميه  املسهردام ، هنها  ٢٠٣٠عام 

مشههههاكل اليامليهههه  وتيزيههههز الرنميهههه  شههههواغل مرزايههههدل إداء قههههدول تيد يهههه  األطههههراا ع هههه. الر ههههدي ل 
املسههههردام  مههههن خهههه،ل شههههراك  عامليهههه  ميههههزدل، وإداء مههههدغ قا  يرههههها ل رطبيهههه . واههههد اليديههههد مههههن 

مها تشههمل  احل ومها  رهيو   مرزايهدل ع الروايه   هني  راحملهها احمل يهه  وااللرزامها  الدوليه  اله  كثهريا  
 ا  الوطين وترفاعل ميها.حملاال  السياسا  اليام  احلساس  ال  تدخل دمن االخر 

ع حالههه   يهههض عم يههها  الريهههاون املريهههد ل  أيضههها  ويهههني س ااهههاذ اليوملههه  ذهههو الضهههيف  -٨
األطراا، وال سيما اجلمو  ع ود  الوواعد الرةاوي  املريهد ل األطهراا ع إطهاو منامه  الرةهاول 

الورهههول إىل نرهههائإ اليامليههه  وع تييهههني أعضهههاء هيئههه  الطيهههون ايهههها. وتودههه  الفةهههول املسهههرمرل ع 
جبههدول األعمهههال  شههام  ، فهها ع  لههي ع املههؤزرا  الوداويهه  األخههريل، ال ههيو   ع املضههي قههدما  

املريههههد  األطههههراا ع هههههذا الوقههههت. وتنشههههأ  يههههض ال ههههيو   عههههن االاروههههاو إىل توااهههه  ا واء ع 
عم يه  الرنميه   املفاودا   شهأن السياسها  والوواعهد املريهد ل األطهراا اله  مهن شهأهنا أن تهدع 

ع الب هههدان الناميههه    ههههوول أاضهههل. وتنشههههأ رهههيو   أخهههرغ عههههن ظههههوو قضههههاة جديهههدل  سههههبع 
الر ههريا  السههريي  الههه  يشهههدها االقر ههها  اليههاملي، مثهههل الرةههاول اإلل رتونيههه  واالسههرثماو وتيسهههري 

  الرةاول، وال  تو   يض الب دان أن تياجلها.
ع الرةاول الدولي  ونطاقهها قويه  ع اليديهد مهن الب هدان  وتبو. احلاج  إىل دة ل املشاوك  -9

واالقر ههها ا  ال ههه ريل والضههييف . ولهههذلي، مههن املهههه  ودههه   الناميهه ، وال سهههيما أقههل الب هههدان منههوا  
قواعههد ااويهه  م زمهه  مرينهه  ومريههد ل األطههراا، وتههواري الوههدول ع هه. الرنبههؤ والشههفااي  واالسههروراو ع 

.  يهد أن اجلههو  الراميه  إىل قسهني عم يه  وده  قواعهد ااويه  م زمه  الفر  ال  ترييهها األسهواق
مريد ل األطراا ال تزال جامدل، وإن كانت عم يه  وده  السياسها  واره ت إحهراد توهدم ع ه. 
ال ههههييدين الثنههههائي األطههههراا واإلق يمههههي. ووارههههل االوتفهههها ل عههههد   اتفاقهههها  الرةههههاول الرفضههههي ي ، 

ساعدل الروني  ال  ترمي إىل إر،حا  سياساتي   اخل احلدو  ومياهدا  االسرثماو، و رامإ امل
وع ههه. احلهههدو . وهنههها  مسهههألران مثهههريلن ل و ههه  يريهههني الناهههر ايهمههها ع ههههذا ال هههد . أوالمهههها أن 

ع ود  الوواعد الدولي  قد ال ي ون ع رال األطراا ال  حا قهدول  اعرما  هنإ أكثر اسروطا   
. واثنيرهمههها أن ههههذا االسهههروطا  يهههرج  أن تهههنة  عنهههه  ان جهههدا  تفاودهههي  وثوهههل اقر ههها ي حمهههدو 

ع ه.  حملموع  مهن الوواعهد املرضهاو   مه   يضهها الهبيض، قهد ي هون مهن ال هيع ت ريسهها الحوها  
فئههها  اورمييههه  وحملموعههها  الال هههييد املريهههد  األطهههراا، ألن ههههذذ الوواعهههد قهههد تشههه ل م هههال 

 الض   االقر ا ي  اإلمسنت الذي يثبرها.
ولذلي هنا   وج  عالي  من عدم اليوني ايمها يري ه   ل يفيه  اله  سهيرطوو هبها الريهاون  -١٠

املريد  األطراا والناام الرةاوي املريد  األطراا ع األعهوام املوب ه . والسهرئناا الريهاون الهدو  
وأههداا الرنميه  املسهردام ، ينب هي ل ي ومها   ٢٠٣٠وجناحه، وال سيما ايما يري ه  خبطه  عهام 

عا لهه   أيضهها  ع خطهه  اقر هها ي  ال ترسهه  اوهه  أبهنهها ترط هه  إىل األمههام وإمنهها   وهنهها  املضههي قههدما  
ومن ف  وتيو   ملناا  ع . قطاعا  أوس    ثري من الناا. وع ظل عهدم وجهو  خطه  مريهد ل 
األطهراا مرماسهه   تسههرةيع ل ههرةح املياكسهه  الهه  تواجهههها اليوملهه ، قههد يوارههل اليههاه االجنههراا 

  و النزع  الوومي  والريد ي  الوطبي .ذ
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   ز ز مسامهة التجارة يف حتقيق  هداف التنمية ا ستدامة -اثنياا  
ع هههه. مههههدغ اليوههههو  املادههههي ، أسهههههمت الرةههههاول ع تيزيههههز النمههههو االقر هههها ي والرنميهههه   -١١

، إ  يسهه   ١٧الههوطنيني وألحههت ل سهه ان طائفهه  واسههي  مههن السهه   واةههدما . ويضهه  احههدا 
إبسهههام الرةههاول، غههاة  حمههد ل مر هه    لرةههاول. وعهه،ول ع هه.  لههي، اههإن كههون هههذذ األهههداا 

أبن الرةهاول ليسهت غايه  ع  جزء ال يرةزأ من قويه  مجيه  أههداا الرنميه  املسهردام   ثهل تهذكريا  
ل رنميههه  االجرماعيههه  القر ههها ي   حهههد  ا ههها. وينب هههي أن ت هههون الرةهههاول والسياسههه  الرةاويههه  حهههاازا  

 بنههاء اقر هها ا  حمووههها النههاا. وينب ههي  ٢٠٣٠ لرههزام خطهه  عههام  ، ول ههدا  قههدما  واملسههردام   يئيهها  
ل سياسا  والوواعد الرةاوي  أن ت ون مواتي  ل رنمي ، حبيه  ت هون مراعيه  ل سياسها  الر مي يه  

ن الفوهر، و/أو إابها  اهر  اليمههل، و/أو الوطنيه  واإلق يميه  ومواكبه  حها، و لهي مهن أجههل احلهد مه
 تواري شب ا  األمان االجرماعي ل س ان املرضروين، وكذلي لريزيز الرنمي  املسردام .

 للنمو: الغاايت ذات الصلة يف إطار  هداف التنمية ا ستدامة اا التجارة حماك - لف 
االقر ههها ي  ل نمهههو ع ههه. أنهههه اتشههه ل الرةهههاول الدوليههه  حمركههها   ٢٠٣٠تهههن  خطههه  عهههام  -١٢

. وتشههمل ال ههاة  املر هه   (٢)الشههامل واحلههد مههن الفوههر، كمهها تسههه  ع تيزيههز الرنميهه  املسههردام ا
 لرةهههاول إابههها  ناهههام اهههاوي مريهههد  األطهههراا عهههاملي وقهههائ  ع ههه. الوواعهههد ومفرهههوح وغهههري زييهههزي 

  هههههرض (ي ودة ل رهههها وا  الب هههههدان الناميهههه  دة ل  كبهههههريل ، وال سههههيما ١٠-١٧ومن ههههف )ال ايههههه  
(ي ١١-١٧)ال ايهه   ٢٠٢٠مضههاعف  ح هه  أقههل الب ههدان منههوا  مههن ال هها وا  اليامليهه  حب ههول عههام 

وقوي  الرنفيذ املناسع الروقيت لورول منرةا  مجي  أقل الب دان منوا   ش ل  ائ  إىل األسهواق 
 (. كما تولد الرةاول مهواو  هامه    نهها١٢-١٧ دون وسوم مجركي  أو ح   مفرود  )ال اي  

أن تسههاعد ع زويههل قويهه  أهههداا الرنميهه  املسههردام . ومههن مث جههرغ الرأكيههد ع هه. أمهيهه  الرةههاول 
 ل نمو، وال سيما  لنسب  ل ب دان النامي . الدولي  املواتي  ل رنمي   عرباوها حمركا  

وايمههها يري ههه   لناهههام الرةهههاوي املريهههد  األطهههراا، انرهههه. املهههؤزر الهههوداوي احلههها ي عشهههر  -١٣
وثيو  خرامي  ومسي  ع  ، من  ون٢٠١٧م  الرةاول الياملي ، امليوو  ع كانون األول/ يسمد ملنا

ن عهد  اويه   شهأمن  لهي، اعرمهد  حملموعه  مهن الوهراوا  الود  ش ل إع،ن وداوي شامل. و دال  
. واتفه   يهض اإلطاو( حمدو  من الوضاة، وال سيما اإلعاان  املودم  إىل م ائد األمسا  )انار

لرةههههاول اع هههه. الشههههرو  ع مناقشهههها   شههههأن ثهههه،ا قضههههاة جديههههدل، أال وهههههي  أيضهههها  عضههههاء األ
 احلة . املروسط اإلل رتوني ، وتيسري االسرثماو، واملؤسسا  ال  رغ واملؤسسا  ال  ريل و 

 منظمة التجارة ال ا ية: اإلعاانت ا قدمة إىل مصائد األمساك
إ رام اتفاق يليِّهد إبهنهاء اإلعهاان  الضهاول مل هائد قبل املؤزر الوداوي احلا ي عشر،  دا أن  

، ٢٠٢٠ول عهههام  شهههأن حاهههر أو إهنهههاء ههههذذ اإلعهههاان  حب ههه ٦-١٤األمسههها ، زاشهههيا  مههه  ال ايههه  
   لنار ل ياج  امل ي  إىل قوي  هذذ ال اي .

و هههدال  مهههن  لهههي، اتفههه  األعضهههاء ع ههه. اموارههه   املشهههاوك    هههوول  نهههاءل ع مفاودههها   
التفههاق  شههأن  ٢٠١9املودمهه  إىل م ههائد األمسهها ،   يهه  اعرمهها  املههؤزر الههوداوي ليههام اإلعههاان  

دهوا   شههام   وايالهه  قاههر  يههض أشهه ال اإلعهاان  املودمهه  إىل م ههائد األمسهها  الهه  تسههه  ع 
__________ 

(٢) A/RES/70/1. 
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اإلاهههراط ع قهههدوا  ال هههيد وع رهههيد األمسههها ، وت  هههي اإلعهههاان  الههه  تسهههاه  ع ال هههيد  غهههري 
 هههن عنهههه وغهههري املهههنا م، مههه  الرسههه ي  أبن امليام ههه  اةارههه  والرفضهههي ي  امل،ئمههه  املشهههرو  وغهههري املب

ال يرةههزأ مههن  األعضههاء ينب ههي أن ت ههون جههزءا   والفيالهه  ل ب ههدان الناميهه  األعضههاء وأقههل الب ههدان منههوا  
إلابهها  حههل ل يههوااز االقر هها ي  الضههاول الهه   هنائيهها   هههذذ املفاودهها ا. وهههد  هههذا الوههراو موعههدا  

   ع اسرنزاا األوردل السم ي ، وتيطل سبل كسع الس ان الساح يني ل ردق.تسه
وتس   الي،ق   ني أهداا الرنمي  املسردام  وجوله  الدوحه   شهأن اإلعهاان  املودمه  إىل  

رهفها أ ال طهراا  و م هائد األمسها  الضهوء ع ه. إم هاان  وقهدة  سياسه  الرةهاول املريهد ل األ
  .لبيئي  امل ي  ع إطاو أهداا الرنمي  املسردامايال  ل ر دي ل وضاة ا

 ،٢٠١٦حههذذ املفاودهها ، اعرمههد األون رهها ، خهه،ل  ووتههه الرا يهه  عشههرل ملههؤزرذ عههام  و عمهها   
  بيئههه ، و هههدع ريهههدل لاألمههه  امل  الشهههرتا  مههه  منامههه  األغذيههه  والزواعههه  ل مههه  املريهههدل و هههرانمإ

سهههي. إىل يألمسههها ،  شهههأن تناهههي  اإلعهههاان  املودمههه  إىل م هههائد ا مشهههرتكا    ولههه ،  يهههاان   9١ مهههن
األعضهاء    الهدولمهتشةي  تواا  لآلواء مهن أجهل إجنهاح املفاودها . ويوارهل األون رها  اليمهل 

 من أجل الرورل إىل ح ول حذذ املسأل   ا  املنفي  اليام .
 World Trade Organization, 2017, Fisheries subsidies: Ministerial Decision of 13 امل ا و:

December, document WT/MIN(17)/64; UNCTAD, 2016, Regulating fisheries subsidies ،
-http://unctad.org/en/Pages/DITC/Trade-and-Environment/Regulating مراح ع الرا   الرا :

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

 ١١-١٧ويبو. قسهني الورهول إىل األسهواق ع ه. احلهدو  ع الب هدان الناميه  )ال ايرهان  -١٤
( و اخههل احلههدو  ع الوطاعهها   ا  األمهيهه  ال ههدغ ل سهه ان الفوههراء مهمهه  تنطههوي ١٢-١٧و

ع هه. قههدة . اي هه. سههبيل املثههال، ال تههزال األسههواق الزواعيهه  ع الب ههدان املرودمهه  مويههدل، و لههي 
محايهه  احلههدو  مههن خهه،ل الريريفهها  اجلمركيهه  وع الوقههت نفسههه الههدع  احمل ههي مههن خهه،ل  سههبع 

، ٢٠٠٥ع املائههه  منههذ عهههام  ٦ن اإلعههاان . وكههان مروسههه  الريريفهها  اجلمركيهه  الزواعيههه  أكثههر مهه
 ا  ل ع السنوا  الو ي   املادي . وتبو. هذذ الويو  هام ، ل ن الردا ري غري  ييرا اخنفادا   وه

أمهههام ال ههها وا . ودا  عهههد  الرهههدا ري غهههري أكهههد  مههها زثهههل عائوههها   كثهههريا  ركيههه  وامليهههايري اةارههه   اجلم
. وزيهل ٢٠١٥عام  ٢ ٥٠٠منر ف عود األلفني إىل أكثر من  ١ ٥٠٠اجلمركي  من أكثر من 

ع املائ  ع قطاعي األغذيه   ٣٠-١٥هذذ الردا ري إىل وا  قي  وحدا  املنرةا  املرداول   نسب  
  .(٣)ع املائ  ع قطاعا  ال ناعا  الريوي ي  ٢٠-٥زواع  و نسب  وال
مهها زثهههل الرههدا ري غهههري اجلمركيهه  وامليههايري اةارههه  عوبهه  هامههه  تيههرتض الورهههول إىل  وكثههريا   -١٥

قوي  الرنمي  املسردام . وأتيت اليديهد مهن الرهدا ري غهري الريريفيه  مهن  أيضا  األسواق، ل نها تدع  
يهه  امل ههمم  حلمايهه  رههي  وسهه،م  السهه ان أو البيئهه  وتسههرددم امليههايري اةارهه  الرشههرييا  احمل 

لر بي  ط با  املسره  ني املرزايدل ع ه. االسهردام  البيئيه  واالجرماعيه . و ها لهه م هزغ أن الرشهري  
 هني الب هدان،  ها يهؤ ي إىل عوبها  ال  اعهي   اث ه ، خير هف عمومها   احمل ي، وإن كان خيدم أههدااا  

أمام الرةهاول. وقهد ي هون تنسهي  و/أو مواءمه  ههذذ السياسها ، ع ه. سهبيل املثهال مهن خه،ل  حا
__________ 

(٣) UNCTAD, 2013, Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing 

Countries, United Nations publication, New York and Geneva.  
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ع هههذا ال ههد . و  ههن أن تسههرفيد سههبل  اعرمهها  ميههايري  وليهه  ودة ل الروههاو  الرنايمههي، مفيههدا  
  شههأن هههذذ املسههأل  مههن تنسههي  األون رهها  ل يمههل املري هه   لرههدا ري غههري الريريفيهه  ايمهها املضهي قههدما  

 ني اليديد من مؤسسا  األم  املريدل واملناما  الدولي  واإلق يمي ، وكذلي من قاعهدل  ياانتهه 
االسههرفا ل مههن شههراك  األون رهها  مهه  اليديههد  أيضهها  الشههام    شههأن الرههدا ري غههري الريريفيهه . و  نههها 

الناشههئ  عههن مههن وكههاال  األمهه  املريههدل الراميهه  إىل مياجلهه  مسههائل الورههول إىل األسههواق والرنميهه  
 (./https://unfss.orgامليايري اةار ، وهي منردغ األم  املريدل امليين فيايري االسردام  )انار 

وت رسي اإلجراءا  الرةاوي  املرسم   لسهرع  واملوثوقيه  والشهفااي  أمهيه  ل ب هدان الناميه   -١٦
س،سهههل الويمههه  اليامليههه . ل هههي ت هههون قههها ول ع ههه. الورهههول إىل األسهههواق ع اةهههاوع واملشهههاوك  ع 

وإدههاا  إىل  لههي، ينطههوي تنفيههذ إرهه،حا  تيسههري الرةههاول ع هه. منههاا  مباشههرل ل رنميهه  الوطنيهه  
املري و   لس ان واملؤسسا ، من خ،ل االسرثماوا  املرتبط  هبا ع  نهاء الوهدوا  وإره،حا  

وقهدي  املؤسسها  أثهر مباشهر  الوطا  اليهام. ول رهدا ري احملهد ل املري وه   لشهفااي  و نهاء الوهدوا 
 أيضها   وثيوها   ع . قوي  اليديد من أهداا الرنمي  املسردام . ارنفيذ تيسري الرةاول مهرتب  اوتباطها  

د انم إلرههه،حا  تيسههههري الرةههههاول  ملؤشهههرا  اإلمنائيهههه . و يبهههاول أخههههرغ، اههههإن احرمهههال تنفيههههذ   هههه
، ول هن ع املوهام األول ع ه. الوههدول يروقهف اوه  ع ه. اسههريدا ذ لهزة ل حةه  ااوتهه اةاوجيهه  ال

 الوطني  ع . تنفيذ ت ي اإلر،حا .
ول يديههد مههن الرههدا ري الههواو ل ع االتفههاق املري هه   ريسههري الرةههاول ملنامهه  الرةههاول اليامليهه ،  -١٧

، ر   مباشرل أبهداا الرنمي  املسردام . اي . سبيل املثهال، ٢٠١٧الذي  خل حيز النفا  عام 
نشهر املي ومها  املري وه  إبجهراءا  االسهرريا  والر هدير واليبهوو وإلحرههاي ولهذلي  ١تشمل املا ل 

الهه  ترمههي ايمهها ترمههي إليههه إىل  ١٠-١٦أقههر  إىل قويهه  ال ايهه   ١قههد ي ههون   ههد  رثههل ل مهها ل 
، تشهههة  اليديهههد مهههن دهههمان ورهههول اجلمههههوو إىل املي ومههها . وجبيهههل الرةهههاول أيسهههر وأقهههل إهبامههها  

رةهههاول   هههوول مباشهههرل األعمهههال الرةاويههه  غهههري الرمسيههه  ع ههه. أن تي هههن امليهههام،  تهههدا ري تيسهههري ال
 شهههأن إدهههفاء الطههها    ٣-٨وتشهههاو  ع الرةهههاول اةاوجيههه  الرمسيههه ،  اعمههه   هههذلي قويههه  ال ايههه  

 الرمسي ع . املؤسسا  ال  رغ واملؤسسا  ال  ريل واملروسط  احلة  ومنوها.
ا  ملزيد من الريهدة  ع الورهول إىل األسهواق ال بهريل وم  مواجه  الب دان النامي   طر  -١٨

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 

، وتههواري املي ومهها  املر هه    لرةههاول ودة ل االسههرثماو، مههن أجههل امليونهه  مههن أجههل الرةههاول مههث،  
 قسني ار  ورول الب دان النامي  إىل األسواق.

 ٢٠٣٠اجملالت السياسا ية الل  ت ني فيها   ز ز مسامهة التجارة يف خطة عام  -ابء 
ةههدما ، ع هه. رههييد االقر هها  ال  ههي، تسههرأثر الرةههاول الدوليهه ، أي رهها وا  السهه   وا -١9

أبكثر من ن ف الناتإ احمل هي اإلمجها  ل يديهد مهن الب هدان املندفضه  الهدخل. وعه،ول ع ه.  لهي، 
توههدم الرةههاول الدوليههه ، ع ظههل ظهههروا ميينهه ، الهههدع  ليههد  كبههري مهههن اههر  اليمهههل ع اليديههد مهههن 

ع ه.  (، مسهم   ذلي ع قوي  األههداا األخهرغ ايمها يري ه   حل هول٨الب دان النامي  )احدا 
ال ذاء والرعاي  ال يي  والري ي  والطاقه  وامليهاذ وال هرا ال هيي. وعه،ول ع ه. توليهد الهدخل، تهؤثر 

ع قويههه  مياههه  أههههداا الرنميههه  املسهههردام  عهههن طريههه  قنهههوا  أخهههرغ، سهههواء   هههوول  أيضههها  الرةهههاول 
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لرةهههاول إىل مباشههرل أو غهههري مباشههرل. ويريهههني ع هه. الب هههدان أن ت فههل دة ل امل اسهههع اإلمجاليهه  مهههن ا
، وإعها ل مهن أق . حد، وتوامسها   وول عا ل  ومن ف ، وال سيما ايما  هني الفئها  األشهد دهيفا  

يرههأثرون  الخههر،ال  ومرط بهها  الر يههف املر هه رني  لرةههاول ع هه. وجههه سههرع  إىل اليمالهه  املنرةهه . 
 مي يه ، مثهل وال ت في السياسا  الرةاوي  لوحدها لريوي  هذا ومهن األساسهي وجهو  سياسها  ت

السياسهههها  الضههههريبي  واملاليهههه ، وكههههذا السياسهههها  املر هههه    السههههرثماو وال ههههناع  والري ههههي  املهههههاوا  
واال ر ههاو واملنااسهه  ومحايهه  املسههره ي، إىل جانههع احياكههل األساسههي  اجليههدل وتههدا ري تيسههري الرةههاول 

قويه  الرنميه  الشهام   ل ال املؤسسا  ال  رغ واملؤسسا  ال  ريل واملروسط  احلةه ، مهن أجهل 
  ل ةمي . وير  تف يل  يض هذذ األ يا  السياساتي  املرتا ط  ع الفرو  الرالي .

 متمني الناس مت الستفا ة مت الفاص التجار ة -1 
والشهبا ،  ييد تواري ار  اليمل والدخل ل س ان الضهيفاء، فهن اهيه  الفوهراء والنسهاء -٢٠

جلميهههه  أهههههداا الرنميهههه  املسههههردام . و  ههههن أن تسههههرددم الرةههههاول والسياسهههها   شههههام،   مودههههوعا  
الرةاويهه  ملياجلهه  الشههواغل  ا  ال هه  ، مثههل خفههض انيههدام املسههاوال املر ههل  نههو  اجلههنس. اي هه. 
سههبيل املثههال،   ههن ل سياسهها  الرةاويهه  املراعيهه  مل ههال الفوههراء أن تزيههد الههدخل النسهه  ل سهههر 

خ،ل ت يري تواار الس   األساسي  وإم اني  الورول إليها والودول ع . قمل  املييشي  الفوريل من
 ردفههيض الريريفهها  اجلمركيهه  ع هه. الناموسههيا  ع الب ههدان الهه  تنرشههر  ت اليفههها ونوعيرههها، مههث،  

. و  ههههن إيهههه،ء املزيههههد مههههن االهرمههههام (٤)ايههههها املهههه،وة، ل مسههههاعدل ع احلههههد مههههن وايهههها  األطفههههال
 أق . حد من النرائإ الس بي  ل،ندماع ع االقر ا  الدو  ع اليمال  وتفا يها.ل رو ي  إىل 

وال ينب هههي أخهههذ مسهههامه  الرةهههاول والسياسههها  الرةاويههه  ع تيزيهههز املسهههاوال  هههني اجلنسهههني   -٢١
إىل تفهاق  أوجهه عهدم املسهاوال. وتبهني األعمهال الري ي يه   أيضها  كأمر مس    ه، إ    ن أن يهؤ ة 

 اههها األون رهها  عههن أثههر قريههر الرةههاول ع هه. املسههاوال  ههني اجلنسههني أن لريريههر الرةههاول  اثوا  الهه  أجر 
. إ    ن ل مرأل احل ول ع . عمل قاو مداو  األجر، ل ن قد (٥)مرباين  ع . النساء اليام، 

ق ل ع ه. أجهوو أقهل واهر  حمهدو ل لرنميه  املههاوا . ولرفها ي ت يهريا  السياسه  الرةاويه  اله  
تيههزد أوجههه عههدم املسههاوال الوائمهه ، قرههاع احل ومهها  إىل ت ههمي  سياسهها  ااويهه  مراعيهه  مل ههال 

 الفوراء ومراعي  ل فواوق  ني اجلنسني.
وقهد ي هون أحهد الطهرق احامه  ملضهي الب هدان إىل األمهام ههو وده  أطهر سياسها  ااويه   -٢٢

ي . وسي ون مهن املهه   لنسهب  إىل موجه  ذو قوي  األهداا ت،ئ    وول أاضل ظرواها اإلمنائ
الب دان النامي  أن تييد رياغ  سياسا  ااوي  وطنيه  مر ام ه  موجهه  ذهو األههداا مهن خه،ل 

. و  هههن أن ت هههون ههههذذ اجلههههو  (٦)عم يههها  احلهههواو  هههني أرهههيا  امل ههه ي  املريهههد ين وتنفيهههذها
__________ 

(٤) A Nicita, M Olarreaga and G Porto, 2014, Pro-poor trade policy in sub-Saharan Africa, Journal of 

International Economics, 92(2):252–265ي وUNCTAD, 2016, Trading into Sustainable Development: 

Trade, Market Access and the Sustainable Development Goals, United Nations publication, New York 

and Geneva.  
(٥) 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. 
سههههاعد األون رهههها  اليديههههد مههههن الب ههههدان،  نههههاء ع هههه. ط بههههها ع هههههذا ال ههههد ، منههههها  نمهههها، و وتسههههواان، وتههههونس،  (٦)

 ،٢٠١٧وجاماي ها، واجلزائهر، واجلمهوويه  الدوميني يه ، ودامبيها، وانميبيها. اناهر، ع ه. سهبيل املثهال، األون رها ، 

Trade Policy Framework: Panama, United Nations publication, New York and Geneva.  
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ا  االنضههمام إىل منامهه  م ههيو   جبهههو  إلرهه،ح السياسهها  الرةاويهه  الوطنيهه  املرتبطهه   يم يهه
  .(٧)الرةاول الياملي 

 ١١-١٧وملا كانت الرةاول اري  ش ل مرزايهد ع ه. شهب   اإلنرتنهت، أرهب  قويه  ال ايه   -٢٣
يرط ههههع   ههههوول مرزايههههدل أن ت ههههون املؤسسهههها  ع الب ههههدان الناميهههه   ودل ع هههه. شههههب   اإلنرتنههههت 

يهههه  اجلديههههدل أن تسههههاعد ع الر  ههههع ع هههه. ومندرطهههه  ع الرةههههاول اإلل رتونيهههه . و  ههههن ل ي ههههول الرقم
الريهههدة  الهههه  تواجهههه الر ههههدير، مثهههل الريههههدة  املري وهههه   ألسهههواق احمل يهههه  ال ههه ريل والبيههههد عههههن 

، ه ت ن سوغ الشهركا  ال بهريل واملنرةه  قها ول األسواق الياملي  واليوائ  اجل رااي  األخرغ. وتو يدة  
ا ، مثههل قديههد اليمهه،ء البييههدين والرسههوي  لههديه . ع هه. قمههل الر ههاليف املرتبطهه   ههدخول ال هها و 

و  ههن حههذذ الر ههاليف أن ت ههون كبههريل مهه  كههل  خههول مرياقههع إىل أسههواق الر ههدير. و حلههد مههن 
أوجههه عهههدم زاثههل املي ومههها  والر ههاليف املر ههه    الت ههاال  واملي ومههها ، وال ههفوا ، وعم يههها  

  .(٨)د ع خفض الر اليف اإلمجالي  ل رةاولالبي  واملطا و ،   ن ل ي ول اجلديدل أن تساع
اررههههها  ألنهههههوا  جديهههههدل مهههههن الرةهههههاول ع منرةههههها   أيضههههها  وأوجهههههد  الر نولوجيههههها  الرقميههههه   -٢٤

ل اإلل رتونيههه  م الرةهههاو وخهههدما  ومههههام ترهههداول وقميههها ، وكهههذلي لهههزة ل الرةهههاول الرو يديههه  الههه  تسهههردد
سهاعد ع ه. تن ها  أن لبهائيني. و  هن حهذذ املومن ا  أخرغ ع . اإلنرتنت ل ةم   هني املشهرتين وا

رةههاول أ ههل  جيههل التيزيههز  ههرود املنرةهها . ومهه   لههي، ع هه. الههرغ  مههن أن الرقمنهه    ههن أن تسههاعد ع
اء سهه يها ان اسههريف. وال تههزال الشههركا  ع حاجهه  إىل دههمل ةميهه ، اههإن امل اسههع ال قههدا ت وائيهها  
يهدة  دهمان أن تشهمل الرو من جانع اليمه،ء احملرم هني.  وخدما ا مليايري اجلو ل واألسياو املروقي 

و ، ل عهد احلهدو وكذلي الرةها ت ون ملنامي املشاوي  الودوا  ال،دم  ل،خنراط ع الرةاول اإلل رتوني ،
  .الرةاوي مثل الودوا  ع حملال الرسوي  الرقمي، والودول ع . االمرثال لشىت الوواعد

 يق  هداف التنمية ا ستدامة ور صا رات اخلدمات يف حتق -٢ 
مرزايههد األمهيهه  ع االقر هها  اليههاملي ع حملههاال  خ هه  اههر   ي يههع قطهها  اةههدما   ووا   -٢٥

، ٢٠١٦اليمهههل، و نهههاء الهههروا  ، وتنسهههي  عم يههها  اإلنرهههاع، وتيسهههري الرةهههاول الدوليههه . وع عهههام 
. ومههه  (9)قر هها  اليهههامليع املائهه  مهههن اليمالههه  ع اال ٤9ع املائهه  مهههن النهههاتإ و ٦٧اسههرأثر  نيهههو 

دة ل إسهههام أنشههط  اةههدما  كمههدخ،  وسههيط  ع اإلنرههاع ع مجيهه  الوطاعهها  االقر هها ي ، 
ع  لي الزواع  وال ناع ، تيم  الطا   اةدمايت ل رةاول الدولي  ع الب هدان املرودمه  والب هدان  فا

  .(١٠)تيزيز الرةاول والرنمي النامي  ك ريهما. ومن مث ت رسي تنمي  قطا  اةدما  أمهي  ع 

__________ 

منضهههم  ع ههههذا ال هههد ، فههها ع  لهههي الب هههدان اةاوجههه  مهههن نهههزا  و ا     هههدا   ٢٠سهههاعد األون رههها  أكثهههر مهههن  (٧)
  االقر ا ا  احش .

منشهووا  األمه  املريهدل، وقه  املبيه   والرنميه ،: الرقمن  والرةهاول ٢٠١٧تورير اقر ا  املي وما  ليام األون را ،  (٨)
E.١٧.II.D.نيويوو  وجنيف.٨ ،  

  إح اءا  األون را  وقاعدل  ياان  مؤشر الرنمي  الياملي  ل بني الدو . (9)
ع . سبيل املثهال، ع أوغنهدا ودامبيها ومه،وي، قهد  خهدما  احل هول ع ه. االئرمهاان  املاليه  والنوهل والرسهوي   (١٠)

م إىل حههد كبههري م اسههع املههزاوعني الههذين ينرةههون حمارههيل ميههدل ل ر ههدير إىل األسههواق الدوليهه . اناههر واإلعهه،
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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ووفهها ت نههو ِّ  الب ههدان الناميهه  الهه  تيههاد مههن دههيف الوههدوا  اإلنراجيهه  احمل يهه  ع قطاعهها   -٢٦
ال ههههناعا  الريوي يهههه ، وال سههههيما االقر هههها ا  امليرمههههدل ع هههه. السهههه   األساسههههي  واالقر هههها ا  

اههر إىل اوتفهها  ت ههاليف ال هه ريل، سهه،ل رهها وا ا لرشههمل منرةهها  خدميهه  مثههل السههياح . و لن
عههن أوجههه  نوههل البضههائ   سههبع دههيف املورههولي  وطههول املسههااا  إىل األسههواق الرئيسههي ، اضهه،  

الروههههدم ع ت نولوجيهههها املي ومهههها  واالت ههههاال  وت نولوجيهههها الرةههههاول اإلل رتونيهههه ،   ههههن لرةههههاول 
 .(١١)لرشةي  الرةاول واليمال  احمل ي  جيدا    دي،   اةدما  أن ت ون هنةا  

 التجارة والستقاار البيئي -٣ 
  ن ل رةاول أن تسهه  ع محايه  األوض، ع ه. سهبيل املثهال عهن طريه  جيهل الر نولوجيها   -٢٧

ينب هي الرو يهل منهه إىل أ     يئيها   النايف  مراحه  ع ه. ال هييد اليهاملي. وخي  ِّهف إنرهاع ونوهل البضهائ  أثهرا  
ل املسههردام ، مههن أجههل قويهه  الرنميهه  املسههردام  ع حههد مههن خهه،ل تيزيههز ت نولوجيهها  اإلنرههاع والنوهه

ل رنميهه   أن ت هون حههاازا   . وع  يهض األحيههان،   ههن ل رةهاول املسههردام   يئيهها  ١٥-١١إطهاو األهههداا 
االجرماعيههه  واالقر ههها ي . اي ههه. سهههبيل املثهههال،   هههن ل  ههها وا  اةضهههراء أن تهههوار حملهههاال  ملنرةهههي 

 .(١٢)الوقت نفسه احل ول ع . أسياو سوقي  أع . ل  ا وا  الب دان النامي  حلماي  البيئ  وع
وتيد ا اثو الس بي  احملرم   ألنشط  النول الدو  ل بضائ  ع . ري  اإلنسهان والبيئه  واملنها   -٢٨

مهههدعال ل و ههه ، كمههها ههههو شهههأن ا اثو احملرم ههه  لر هههري املنههها  ع ههه. املهههوان  البيريههه  وغريهههها مهههن احياكهههل 
 املسههردام  األساسههي  ل نوههل السههاح ي. وإ ا تركههت األمههوو ع هه. حاحهها، اههريج  أن توههوض األمنههاط غههري

لنوههل البضههائ  الريويهه  الفي ههي ألهههداا اتفههاق  ويههس امليرمههد فوجههع اتفاقيهه  األمهه  املريههدل اإلطاويهه  
 شهأن ت هري املنها . ومهن املهه  املسهاعدل ع االنههدماع الفي هي ل ب هدان الناميه  ع شهب ا  الرةهاول وناهه  

  ال هه   مههن خهه،ل وسههائل منههها ناهه  النوههل اليامليهه  و/أو اإلق يميهه  ومشههاوكرها ع س،سههل الويمهه   ا
نوههههل البضهههههائ  املرسهههههم   ل فهههههاءل واملوثوقيهههه  والفياليههههه  مهههههن حيههههه  الر  فهههه  وجهههههو ل الهههههر   والشهههههمول 

ع املائه  مهن اهاول  ٨٠االجرماعي واالسردام  البيئي  والودول ع . الر يف م  املنا . وينول أكثهر مهن 
، و  هههن ل نوهههل (١٣)ائههه  مهههن حيههه  الويمههه  حبهههرا  ع امل ٧٠السههه   اليامليههه  مهههن حيههه  احلةههه  وأكثهههر مهههن 

 ل رنمي  املسردام . البيري املسردام والوا و ع . الرأق   م  املنا  أن يش ل حاازا  

__________ 

ع هههههذا ال ههههد ، يسههههاعد األون رهههها  الب ههههدان واملنههههاط  ع تويههههي  سياسهههها  اةههههدما  لههههديها،   يهههه   نههههاء الوههههدوا   (١١)
اإلنراجيهه  ع حملههال اةههدما  وودهه  أطههر تنايميهه  ومؤسسههي   اعمهه  ومناسههب    نههها أن تيههزد اةههدما  الهه  تههدع  

جههههر  مسههههاعد ا حههههىت ا ن مهههها ي ههههي: أوغنههههدا،  قويهههه  أهههههداا الرنميهههه  املسههههردام . ومههههن الب ههههدان واملنههههاط  الهههه 
 ,UNCTADو واغواي، و هن ، يا، ونيبهال، واجلماعه  االقر ها ي  لهدول غهر  أاريويها. اناهر، ع ه. سهبيل املثهال، 

2016, Services Policy Review: Bangladesh, United Nations publication, New York and Geneva. 
ع هذا ال د ، ساعد األون را  اليديد من الب هدان،  نهاء ع ه. ط بهها، ع وده  عم يها  اسهريراض ال ها وا   (١٢)

اةضههراء مههن أجههل قديههد الوطاعهها  احملرم هه  لإلنرههاع والرةههاول، ومنههها إكههوا وو، ومجهوويهه  مولههدواا، والسههن ال، 
األون رهها  ل رةههاول البيولوجيهه  اإلنرههاع  وعمههان، واههانواتو، ولبنههان، ومدغشههور. وإدههاا  إىل  لههي،  عمههت مبهها ول

والرةاول املسردامني ع املنرةا  الوائم  ع . الرنو  البيولوجي لسهنوا  عديهدل، وال سهيما اوهراء املنهاط  الريفيه  
 ,UNCTAD, 2016الذين يييشون  لور  من املواو  ال  تشر  منهها ههذذ املنرةها . اناهر ع ه. سهبيل املثهال، 

National Green Export Review of Vanuatu: Copra-Coconut, Cocoa-Chocolate and Sandalwood, 

United Nations publication, New York and Geneva.  
(١٣) UNCTAD, 2017, Review of Maritime Transport 2017, United Nations publication, Sales No. 

E.17.II.D.10, New York and Geneva . 
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 احلد مت  ماليف التميف ومحا ة مت قد  تخلفون عت الاكب -4 
  ههن لريريههر الرةههاول واإلرهه،حا  أن يههؤ ة إىل احر اكهها  وإىل ت ههاليف ت يههف ع  -٢9

ي  اليماله ، ل ع .  ناألجل الو ري. اي . سبيل املثال،   ن لإلر،حا  الرةاوي  أن تؤثر  شد
مالهه  ع حبيهه  م هه  اههر  عمههل ع  يههض الوطاعهها  وع الوقههت نفسههه تسههبع ع ادههطرا  الي

طاعها  . قئفه  أو قطاعا  أخرغ. و  ن أن يؤ ي هذا إىل  طال  مؤقر  مه  ت يهري اليمهال لوظها
مهههال روهههال ل ي لهههي، ينب هههي ل ب هههدان أن تضههه  تهههدا ري م هههاحب  مهههن أجهههل تيسهههري االن و نهههاء ع ههه.

ههل ل يمهل ع  هني ل رأوالشركا ، ع . سبيل املثال عهن طريه  تهواري تهدويع إدهاع ل يهام ني املرنو
 ه  الحوه . ل ع مرح، حبيه    هنه  االسهرفا ل مهرل أخهرغ مهن الرةهاو قطاعا  ال  تيرا اد ههاوا  

ل ملر ه    لرةهاو ،ال  اجراء االخر اسا  اجرماعي  م،ئم  حلماي  من أتثروا س با  سي وت زم أيضا  
 سنني. ن ال يسرطييون ت يري الوطاعا ، وهو أثر يرج  أن هدا  ني الس ان امل

و وجهههه عهههام، ينب هههي أن تؤخهههذ ت هههاليف الر يهههف ع االعربهههاو   هههوول أكهههد ع عم يههها   -٣٠
إلرهه،حا  الرةاويهه  ع  يههض األحيههان مههن أجههل تو يههل ودهه  السياسهها . وقههد ي ههم  تنفيههذ ا

هههذذ الر ههاليف إىل أق هه. حههد، ع هه. سههبيل املثههال ع هه. النيههو املرههوخ. ع اتفههاق منطوهه  الرةههاول 
  .(١٤)احلرل الواوي  ع أاريويا

 احلد مت ا مارسات ا خلة اب نافسة -5 
ل نمههو االقر هها ي والرنميهه     ههن إلرهه،حا  الرةههاول واالسههرثماو وقريههر الرةههاول  عمهها   -٣١

 اايهه  هههذذ دو . وملو/أو عههد احلهه أن ي ريايههل ع يههها  سهه و  املؤسسهها  املدههل  ملنااسهه  وطنيهها  
هههد   . وقههد السهه وكيا  ووقفههها، هنهها  حاجهه  إىل أح ههام منااسهه  شههام   ع هه. مجيهه  املسههروة

اعههها  الرئيسهههي  يهه  ل وطولتيزيههز قهههوانني وسياسهها  املنااسههه  الطريههه  ل وههدول الرنااسهههي  الوطنيههه  والد
  ولنمو الوطا  اةا  ع الب دان والرةميا  اإلق يمي .

وإدههاا  إىل  لههي، اههإن الريههاون املرههني عههد احلههدو  مههن جانههع السهه طا  املينيهه   ملنااسهه   -٣٢
ل واملروسههط    ال هه ري   ههن أن ييههااث ا اثو الضههاول ل  ههاوت،  الدوليهه  الهه  تويههد ورههول املؤسسهها
 ئ وقواعههد موعهه  مبههااحلةهه  إىل س،سههل الويمهه  اإلق يميهه  واليامليهه . وترماشهه. هههذذ اجلهههو  مهه  حمل

وسهها  الرةاويهه  يهه  املمامريههد  األطههراا مههن أجههل م اا مهه  املريههدل املن ههف  املرفهه  ع يههها اتفاقهها  األ
 ي انونيهه  ل منااسههيهه  ناهه  ق، ه ت ههن إال ليههد  ق يههل مههن الب ههدان النامالروييديهه . وقبههل عوههدين توريبهها  

ن قههوانني ليديههد مههواليهه  قضههائي  سههنت قههوانني منااسهه ، إىل جانههع ا ١٤٠مهها يوههاو   ويوجههد حاليهها  
نهههديزي  ول األ وسياسههها  املنااسههه  ع ههه. ال هههييد اإلق يمهههي، ع منهههاط  مهههن قبيهههل مههها ي هههي: مجاعههه 

القر هههها ي  ااجلماعهههه  واجلماعهههه  ال اويبيهههه ي والسههههوق املشههههرتك  لشههههرق أاريويهههها واجلنههههو  األاريوههههيي و 
 ويا.دي ل ر  أارينو ا ي والل منطو  األووو ي  ا سيوي ي والسوق اجلنو ي  املشرتك ي واالقا  االقر

__________ 

هذا ال د ، يس   حب  األون را  عن أثر خمر ف طرائ  خفض الريريفا  اجلمركيه  املورتحه  ملنطوه  الرةهاول ع  (١٤)
ر احملرم ههه  ع    ةسهههائاحلهههرل الواويههه  الضهههوء ع ههه. احلاجههه  إىل تهههدا ري ت يهههف مهههن أجهههل مياجلههه  الشهههواغل املري وههه

 ، )األون رهها منههوا   ل الب هدانان، وال سههيما أقههاإليهرا ا  اجلمركيهه  والراهاذ  سههبع اههرتا  تنفيهذ أطههول ع  يههض الب هد
٢٠١٨ ،African Continental Free Trade Area :Challenges and opportunities of tariff reductions ،

  (.١٥ووق  البي  وق  
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  طو ا القدرات اإلنتاجية -6 
  ههههن ل مشههههاوك  ع الرةههههاول اليامليهههه  أن ز ههههن الب ههههدان مههههن تيزيههههز الوههههدوا  اإلنراجيهههه   -٣٣
 دوا  اإلنراجيهه نميهه  الوههوها ع هه. املنااسهه  ع األسههواق الدوليهه  املرزايههدل الرطههوو. وترط ههع تاوإقههد

لهذلي، ينب هي و  ر هاو. تيزيهز الروهدم الر نولهوجي واالتيزيز االسرثماو، وتووي  قدوا  الشركا ، و 
ال ناع  سرثماو و أن ت ون السياسا  الرةاوي  م يو    سياسا  ت مي ي ، ع حملاال  مثل اال

 دوا  الروويديهه طههوير الوههوالري ههي  واملهههاوا  واال ر ههاو، وهههو أمههر  و أمهيهه  حامسهه  ع النةههاح ع ت
اجيههه  ا  اإلنرلسياسههها  سياسههه  رهههناعي  لبنهههاء الوهههدو مهههن أجهههل الرةهههاول. و  هههن أن تهههؤطر ههههذذ ا

ميه  املههاوا  ري   وتنال ناعي . كما أن  ناء قدوا  الشركا   و أمهي  ع هذا ال د  ويرط ع ال
 وتطوير املشاوي .

ويرط هههع  نههههاء الوهههدوا  اإلنراجيهههه  االسههههرثماو، مهههن الوطههههاعني اليهههام واةهههها  ك يهمهههها.  -٣٤
ع الب دان النامي ، لن ي ون قوي   تري يون  والو سنوة   ٢,٥البال    و لنار إىل الفةول الرموي ي 

مهههن  ون االسهههرثماو اةههها ، فههها ع  لهههي االسهههرثماو األجنههه   أههههداا الرنميههه  املسهههردام    نههها  
.  يد أن تسدري االسرثماو األجن  املباشر من أجل الرنميه  يطهرح قهدة  كبهريل أمهام (١٥)املباشر

وخار   لناهر إىل الرشهر م الشهديد لناهام ع،قها  االسهرثماو الدوليه . ومثه   واديي السياسا ،
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. 

و. و  ههن تيبئهه  امل هها و اليامهه  ل رمويههل، فهها ع  لههي امليونهه  اةاوجيهه ، و لههي الرمويههل ل،سههرثما
مهههن أجهههل املسهههاعدل ع ههه. زويهههل االسهههرثماوا   ا  ال ههه    حياكهههل األساسهههي  مهههن أجهههل  مهههث،  

الرةاول. كما تساعد املالي  اليام  الب دان الناميه  ع ه. االنهدماع ع س،سهل الويمه  اليامليه ، وههو 
ييهزد الرنميه  مهن خه،ل  ليها  مهن قبيهل نوهل الر نولوجيها واملههاوا  وتنميه  امليهاوا مها   هن أن 

  والري    ملماوس .

قرروانني غررري وضرر    ز ررز  ررج األونمتررا  لبنرراء  وافررق آراء ومررومي  و  و  -اثلثاا  
 ملزمة، مت  جل  مملة القواعد ا لزمة

 لرةههاول احلاجهه  إىل توييمهها   تههدد أدمهه  تيد يهه  األطههراا وودهه  قواعههد م زمهه  مر هه   -٣٥
لرسدري إ اول الرةاول من أجل الرنميه  املسهردام . وال تهدو ههذذ األدمه  واهض عم يه   أكثر قديدا  

ود  الوواعد امل زم ، ألن  لي يوار االسروراو وإم انيه  الرنبهؤ والشهفااي  ع احلوهوق وااللرزامها  
لوقهت نفسهه، وفها أم هن ل ناهام الرةهاوي املريهد  املوطوع  ع إطاو الناام الرةهاوي الهدو . وع ا

األطههراا الوههائ  ع هه. الوواعههد أن هههد مههن اةيههاوا  السياسههاتي  ل ههدول ع قويهه  أهههداا الرنميهه  
املسردام ، وهو مها يؤكهد ع ه. أمهيه  دهمان وجهو   يهد إمنهائي مرهني. ولهذا قهد ي هون مهن األاضهل 

   ل ةميهههه  واملسههههردام  عههههن طريهههه  تطههههوير اليمههههل ع هههه. ودهههه  أطههههر ااويهههه  تيههههزد الرنميهههه  الشههههام
املماوسهههها  الفضهههه . والوههههوانني غههههري امل زمهههه ، مثههههل مههههدوان  قواعههههد السهههه و  الطوعيهههه  واملبهههها ئ 
الروجيهيهه . امههن شههأن مثههل هههذذ اليم يهه  أن ز ههن الب ههدان مههن دههمان حيههز سياسههايت وع الوقههت 

__________ 

 خطههه  عمهههل -: االسهههرثماو ع  أههههداا الرنميههه  املسهههردام م ٢٠١٤توريهههر االسهههرثماو اليهههاملي ليهههام األون رههها ،  (١٥)
 ، نيويوو  وجنيف(.E.14.II.D.1)منشووا  األم  املريدل، وق  املبي  
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ن أن ترهوالذ ع هنايهه  املطههاا نفسهه  نههاء ناهام غههري م هزم مههن االلرزامها  واملماوسهها  الفضه .   هه
املؤسسهها  املريههد ل األطههراا  ا  ال هه   عنههدما ترغههع الب ههدان ع االنروههال مههن ودهه  الوواعههد 

  غري امل زم  إىل الوواعد امل زم  واحلوكم .
وقههد جيههل االنرشههاو احلهها  ل مفاودهها  املريههد ل األطههراا والوائمهه  ع هه. قضههاة إقامهه   -٣٦

  ههن ل ب ههدان أنيويههد. و مرزايههد الر إىل توااهه   واء مريههد  األطههراا أمههرا  قالفهها  ااويهه  والرورههل 
مناهوو  زامها  مهنتر  أ ع كثري من األحيان ع الرد ي عن حيز سياسهايت عنهد اسر شهاا االلر

 ومسيا   يدل حيزا  م  املرمريد  األطراا. وع . هذذ اة في ، يوار األون را  ل دول األعضاء ع األ
اسهاتي ، وع السي الاوا  املفروح  واإل داعي  من أجل اسر شاا املسائل وامل هوغري ومسي ل يو 

م زمهه . وع هه.  لرزامهها  هنايهه  املطههاا، الرورههل إىل توااهه  ع ا واء مههن  ون املطالبهه  ع هه. الفههوو 
 هها مهنليامليه  وإنفا لرةهاول ال،لرزاما  املوطوع  ع إطاو منام  ا النويض من الطا   امل زم قانوان  

سياسهههها   ودهههه  الخهههه،ل هيئهههه  تسههههوي  املنادعهههها ، اههههإن  وو األون رهههها  ع  نههههاء توااهههه  ا واء ع
ا ،   يه  جيهل ا  واةهد الرةاوي  واإلمنائي  املريد ل األطراا هفز عم يا  تبا ل أاضل املماوسه

 ألعضههاء عالههدول ا الرةههاول ع خدمهه  الرنميهه . و  ههن ل ون رهها  أن  هههد  ههذلي األودههي  ويههدع 
لرةاويههه  فاودههها  امناقشههه  مفروحههه  وشهههام   لإلجهههراءا  اجلماعيههه  حلهههل املشهههاكل املرأرههه   ع امل

  املريد ل األطراا واملريد ل الوضاة.
ع املسهههروبل الوريهههع مههه   و  هههن لهههدوو األون رههها  ع  نهههاء توااههه  ا واء أن ي هههون مفيهههدا   -٣٧

  نوقشهت ديهدل الهامه  الوضهاة اجلشرو  أعضاء منام  الرةاول الياملي  ع اسر شهاا  وو ومسه
املؤسسهههها  رثماو، و ع املههههؤزر الههههوداوي احلهههها ي عشههههر، وهههههي الرةههههاول اإلل رتونيهههه ، وتيسههههري االسهههه

أجههل  عضههاء مههنال ه رغ واملؤسسهها  ال هه ريل واملروسههط  احلةهه . وهنهها  اررهه  مراحهه  ل ههدول األ
 لهي حهذو  . وسييذوغري م زمالرورل إىل تواا  ع ا واء  شأن هذذ املسائل الناشئ  ع سياق 

اهه  ا واء غههري بنههاء توااملثهال املثببههت ع حملههاال  أخههرغ سهب  أن كانههت حمهه  تركيههز هنهإ األون رهها  ل
يه  ملريهدل الروجيهاألمه  ا امل زم وود  الووانني غري امل زم ، مثهل ناهام األاضه يا  امليمه ، ومبها ئ

 يههها اتفاقهها  ملرفهه  ع ااملريههدل املن ههف   حلمايهه  املسههره ي، وحملموعهه  حملموعهه  مبهها ئ وقواعههد األمهه 
 مريد  األطراا من أجل م ااي  املماوسا  الرةاوي  الروييدي .

ويساه  الدوو الرة ي ل ون را  ع مج  البيهاان  وع إجهراء البيهوا والري هي،  عهن  -٣٨
توااههه  ا واء امليهههاوا الههه  تهههدع  هنهههإ  نهههاء تفهههري  قضهههاة الرةهههاول والرنميههه  ع الب هههدان الناميههه  ع 

احل وميهههه  الدوليهههه  وودهههه  الوههههوانني غههههري امل زمهههه . اي هههه. سههههبيل املثههههال، تنههههاقا حبههههوا وق ههههي،  
األون رههها  االااهههها  والريهههدة  اجلديهههدل احامههه ، مثهههل أثهههر الرو هههول  ع ههه. الر هههني  والرنميههه  

ن املسههائل الشههام  ، وهههي الهه    ههن أن ت ههون حهها تطبيوهها  مفيههدل ع  نههاء توااهه   واء  و   شههأ
احلدو يهه ، مثههل ال يفيهه  الهه    ههن هبهها ل ب ههدان الناميهه  أن تسههرةيع ل ر ههري الر نولههوجي وتسههرفيد 

تفارهههيل اهههر  الرنميهههه  الههه  ترييههههها اليوملههه  والرةههههاول،  أيضهههها  . وتوهههدم هههههذذ الري هههي،  (١٦)منهههه
فوهر. وإدهاا  والسياسا  الر مي ي  ال  يريني ودهيها لريزيهز النمهو الشهامل ل ةميه  واحلهد مهن ال

إىل  لي، يودم األون را   ياان  وق هي،  ل ويهام، ع ه. نطهاق مناومه  األمه  املريهدل األوسه ، 
 ررههد تنفيههذ النرههائإ احامهه  ل يم يهها  احل وميهه  الدوليهه  وعم يهها  أرههيا  امل هه ي  املريههد ين 

__________ 

منشهههووا  األمههه   ذهههو رهههفو  عامليهه  جديهههدل، - : مههها  يهههد الروشههف٢٠١٧توريهههر الرةهههاول والرنميهه ، األون رهها ،  (١٦)
  ، نيويوو  وجنيف.E.17.II.D.5املريدل، وق  املبي  
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ويههل الرنميهه . ويوههدم املر هه    لرةههاول والرنميهه ، فهها يشههمل عم يهه  مرا يهه  املههؤزر الههدو  الثالهه  لرم
مههدخ،  إح ههائي  وق ي يهه  لررههد عههد  مههن املؤشههرا  اليامليهه  ألهههداا الرنميهه   أيضهها  األون رهها  

املسههردام  الهه  ييههد األون رهها  الوههي ِّ  ع يههها. و  ههن لههزة ل الرتكيههز ع هه. هنههإ األون رهها  لبنههاء توااهه  
ا واء احل هههومي الدوليههه  وودههه  الوهههوانني غهههري امل زمههه  أن تسهههاعد ع ههه. توويههه  احملرهههوغ املودهههوعي 

   املسامها  ع هذذ اليم يا  الياملي .وايالي
اهاو  ميدانيه  مثمهرل   هن  أيضها  و  ن ل مساعدل الرونيه  املودمه  مهن األون رها  أن تهوار  -٣9

أن تسرفيد منها هنهإ  نهاء توااه  ا واء احل وميه  الدوليه  ووده  قهوانني غهري م زمه  السهرد،  أ له  
ويشاو  األون را ،   فره مركز تنسي  األمه  املريهدل  ع . ال يفي  ال    ن هبا تنفيذ السياسا .

ايمها يري ه   ملياجله  املر ام ه  لوضهاة الرةهاول والرنميهه  والوضهاة املرتا طه ، ع تيهاون واسه  ايمها  ههني 
الوكههاال  ع حملههال توههدع املسههاعدل الرونيهه   شههأن املسههائل املر هه    لرةههاول والرنميهه . وتههوار ا ليهها  

لوكههاال  ع هه. مسههروغ امليههدان، مثههل اوموعهه  املشههرتك   ههني وكههاال  األمهه  املريههدل املشههرتك   ههني ا
ت  ههف. مههن خ،لههه  واعههدا   املينيهه   لرةههاول والوههدوا  اإلنراجيهه  الهه  ينسهه  أعماحهها األون رهها ، سههبي،  

لهي الرةاو  امل رسب  من اليم يا  املر     لرةاول والرنمي  ع . ال ييدين الوطين واإلق يمهي، و 
 من أجل تيزيز هنإ األون را  لبناء تواا  ا واء غري امل زم وود  الووانني غري امل زم .

 ية وصيات سياسا  -راب اا  
 تورتح الروريا  السياساتي  الرالي : -٤٠

من أجل عدم خسران الرةاول كأ ال ز ينيه  لريويه  الرنميه  الشهام   ل ةميه ،  )أ( 
ع ه. وجهه  احملرول والسريي  الر ري، ينب هي ل مةرمه  الهدو  أن ييمهل ميها  ع البيئ  الراهن  املرتا ط  و 

االسريةال، ع مجي  احملاال املراح ، ع . الرويد  ريد ي  األطراا  ورهفها حةهر داويه  الشهراك  
 ي(١٧جل الرنمي  املسردام  )احدا الياملي  من أ
اليامليهه ، مههن أجههل  ينب ههي أن ياههل الههنهإ املريههد  األطههراا ع رههمي  الشههراك  ) ( 
 يرنمي  املسردام  من خ،ل الرةاولقوي  ال
  ههههن إلطههههاو ناههههام اههههاوي  و  مههههوا  ل رنميهههه  أن يسههههرند إىل الوههههانون امل ههههزم  )ع( 

د عنههههدما يطههههرح األول رههههيو   والوههههانون غههههري امل ههههزم ك يهمهههها، مهههه  اكرسهههها  األخههههري أمهيهههه  أكهههه
  يي    حليز واةياوا  السياساتي ير ايما

ل ون رهها ،   ههفره جههه  الرنسههي  ع األمهه  املريههدل ل مياجلهه  املر ام هه  لوضههاة  ) ( 
الرةاول والرنمي  والوضاة املرتا ط  ع حملاال  الرمويل والر نولوجيا واالسرثماو والرنمي  املسردام ، 

ضههي إسهههام هههام ليودمههه ع تيزيههز تيد يهه  األطههراا ع الي،قهها  الرةاويهه  واإلمنائيهه  مههن أجههل امل
  أهداا الرنمي  املسردام . تنفيذع  قدما  
 قد يرغع حمل س الرةاول والرنمي  ع النار ع األسئ   الرالي : -٤١

ع خضههه  االذسهههاو احلههها  لريد يههه  األطهههراا وأدمههه  ودههه  الوواعهههد ع الناهههام  )أ( 
ن أجل تيزيهز الرةاوي املريد  األطراا، ما هي اإلجراءا  ال  ينب ي ل مةرم  الدو  اما ها م

االنرياش الهذي تشههدذ الرةهاول الدوليه  وتنشهي  الناهام الرةهاوي املريهد  األطهراان وكيهف   هن 
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ل مةرمهههه  الههههدو  أن ي فههههل ج ههههع تيد يهههه  األطههههراا  اثو قوي يهههه  ع إطههههاو أهههههداا الرنميهههه  
 املسردام  وخ   ظروا مواتي  ل رةاول من أجل قوي  الرخاء املشرت ن

أعراض السد  مهن تيد يه  األطهراا والرةهاول مهن  ون عه،ع،  ال ينب ي تر  ) ( 
ول ههن مهها ا ينب ههي لوادههيي السياسهها  أن يفي ههوا ة هه  ظههروا مواتيهه  ل رةههاول الدوليهه  مههن أجههل 
قويهه  أهههداا الرنميهه  املسههردام ن وهههل   ههن ل سياسهها  الرةاويهه  أن ت ههون، ع الوقههت نفسههه، 

 ال  والبيئ  ومراعي  ل منا نمراعي  ل فور والفواوق  ني اجلنسني واليم
إ ا ع    أن األدما    ن أن تط   شراول الر يري، ما الذي هم ه املسروبل من  )ع( 

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

    


