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 الدورة السبعون
 املؤقت* األعمال جدول من )أ( 18 البند

   املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي
 والتنمية الدولية التجارة  

  
 العام األمني تقرير  

 

 موجز 
 بقــرار  عمــا والتنميــة للتجــارة املتحــدة األمـم  مــؤ ر أعــد  الــ   التقريــر هــ ا مقـد  ُي 
ــة ــة اجلمعي ــرة ،69/205 العام ــرة ،68/199 و ،4 الفق ــدا  مشــرو  ويســلم .24 الفق  أه
 علــ  التجــارة وتنطــو  والتنميــة. للنمــو قويــة  كينيــة كــاداة التجــارة دوربــ املســتدامة التنميــة
 االقتصـاد   النمـو  تعزيـز  طريـ   عـن  اإلمنائية األهدا  من النطاق واسعة جمموعة دعم إمكانية
 جتسـيد  أن غـ   املعيشـة.  مستويات ورفع بكفاءة املوارد استخدام يتيح مما العمل، فرص وإجياد

 مـن  واحلـد  النطـاق  الواسعة التنمية يف التجار  التكامل من الكفاءة زيادة عن الناجتة املكاسب
 هـــ   جمـــال يف املب ولـــة اجلهـــود دعـــم وجيـــب موجهـــة. ةاتيسياســـ إجـــراءات يتطلـــب الفقـــر
 علـ   قـائم و عـاملي  األطـرا   متعـدد  جتـار   نظام إقامةو مؤاتية اقتصادية بيئة بتهيئة اتالسياس

 مـن  الـرغم  وعل  البيئة. ه   من يتجزأ ال اجزء يكون منصفو  ييز  غ و ومفتوح قواعدال
ــررة، النكســات ــد التعدديــة تظــل املتك ــي العــاملي العــام الصــاح عناصــر أح  دعمهــا جيــب ال
 وتنشـي   اإلمنائيـة  الدوحـة  جولـة  اختتـام  أجـل  من العمل الدويل اجملتمع واجب ومن ومحايتها.

 واملستدامة. الشاملة التنمية أجل من العاملية الشراكة ه  
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 مقدمة - أوال 
 اإلمنـــائي. واجملتمـــع الدوليـــة بالتجـــارة يتعلـــ  فيمـــا فاصـــلة حلظـــة 2015 عـــام ميثـــل - 1

 أيلول/ســبتمر 27 إىل 25 مــن الفتــرة يف احلكومــاتو األعضــاء الــدول رؤســاء وســيجتمع
 الثالــ  الــدويل املــؤ ر حــدد نفســ ، الوقــت ويف .2015 عــام بعــد ملــا التنميــة خطــة العتمــاد
 العمـل  برنـام   أبابـا،  أديس يف  وز/يولي  16 إىل 13 من الفترة يف عقد ال   ،التنمية لتمويل
 ذلـ   وسـيعقب  .2015 عـام  بعـد  مـا  سـياق  يف التنميـة  لتمويـل  املـوارد  تعبئـة  أجل من العاملي

 تغـ   بشـان  اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  يف األطرا  ملؤ ر والعشرين احلادية الدورة داعقان
 يف األول/ديسـمر  كـانون  11 إىل الثـا//نوفمر  تشرين 30 من الفترة يف اعقده املقرر ،املناخ

 إىل 15 مـن  الفتـرة  يف عقـد   املقـرر  ،العامليـة  التجـارة  ملنظمـة  العاشـر  الـوزار   واملـؤ ر  باريس،
 الــواردة 169 الـــ والغايــات 17 الـــ األهــدا  وتتســم نــ و . يف األول/ديســمر كــانون 18

 أن املتوقــع ومــن حتــويل، وبطــابع والتكامــل العامليــة بالصــبغة املســتدامة التنميــة أهــدا  ضــمن
 مـؤ ر  ويـؤد   املنشـود.  التحـول  حتقيـ   صـو   قويـة   كينيـة  أداة مبثابـة  الدوليـة  التجارة تكون
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  داخـل  التنسـي   مركـز  دور )األونكتـاد(  والتنمية للتجارة املتحدة األمم

ــة للمعاجلــة ــة للتجــارة املتكامل ــا، التمويــل، جمــاالت يف املترابطــة واملســائل والتنمي  والتكنولوجي
 أربـع  كـل  تعقـد  الـي  عشـرة  الرابعـة  نكتـاد األو دورة وسـتتيح  املسـتدامة.  والتنميـة  واالستثمار،

 ممتـازة  فرصـة  ليمـا،  يف 2016 آذار/مـار   18 إىل 14 مـن  الفترة يف عقدها واملقرر ،سنوات
 بالتجــارة املتعلقــة القــرارات بترمجــة الكفيلــة الوســائل بشــان اآلراء يف دويل توافــ  إىل للتوصــل
 إجراءات. إىل والتنمية

  
 والتنمية الدولية التجارة اجتاهات - ثانيا 

 يشــهد أن عتوق ــُي ،2014 عــام يف املائــة يف 3.2 بنســبة متواضــعة زيــادة حــدو  بعــد - 2
ــة التجــارة حجــم ــادة 2015 عــام يف العاملي ــة يف 3.8 بنســبة زي ــ ء يعكــسو .(1)املائ ــ ة ب  وت
 املائـة  يف 3.2 بنسـبة  منـوا  سـجل  العـاملي  فالنات  العاملي. االقتصاد نس  تباطؤ التجار  التوسع

ــة بالقيمــة 2014 عــام يف ــ  إىل التقــديرات وتشــ  الشــرائية، القــوة تعــادل حيــ  مــن الثابت  أن
 الرئيسـية  االقتصـادات  مواجهـة  ومـع  .2015 عـام  يف املائـة  يف 3.4 تبلغ طفيفة زيادة سيشهد
 ضـعف  يـزال  ال متزايـد،  بشـكل  الصـني  اقتصـاد  تبـاطؤ  دوتاك ـ  “األمـد  طويـل  ركود” ملخاطر
 التجـارة  منـو  معـدل  نسـبة  أن بال كر اجلدير ومن التجارة. آفاق عل  بثقل  يلقي العاملي الطلب
 نسـبة ب مقارنـة  2014-2012 للفتـرة  واحـد  إىل واحد يه العاملي النات  منو معدل إىل العاملية

__________ 

 .2015: حتدي  منتصف عام 2015احلالة والتوقعات االقتصادية يف العامل لعام  (1) 
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 كثافـة  أدت املاضـي،  القـرن  تسـعينات  ومنـ   العامليـة.  األزمـة  قبل تلوحظ يال واحد إىل اثنني
 أســر  التجــارة يف منـو  وتــ ة إىل العامليــة القيمـة  بساســل املرتبطــة الوسـيطة  الســلع يف التجـارة 
ــها ــات . منــو يف من ــة يف 60 فزهــاء الن ــة التجــارة مــن املائ ــالف العاملي  واخلــدمات الســلع مــن تت

 التبـاطؤ  النـات   لنمـو  االستجابة عل  التجارة قدرة لتدهور احملتملة األسبا  بني ومن الوسيطة.
 لحصـول ل متزايـد  حنـو  عل  الرئيسيني املصدرين سعي بسبب للتجارة العاملية القيمة ساسل يف
 حمليا. املدخات درامص عل 
 تريليــون 18.9 االمسيــة بالقيمــة العامليــة الســلعية الصــادرات بلغــت ،2014 عــام يفو - 3

 انكماشـا  انتقالية مبرحلة  ر الي واالقتصادات النامية املناط  معظم صادرات وشهدت دوالر.
ــر تبـــاطؤا أو ــل ومل األول(. الشـــكل )انظـ ــدان إال تواصـ ــة البلـ ــيا يف الناميـ ــيع آسـ ــاق توسـ  نطـ

 يف تظهــر بــدأت التبــاطؤ عامــات أن رغــم دوالر، اتتريليونــ 6.9 بلغــت حيــ  صــادرا،ا،
 آسـيا  يف الناميـة  البلـدان  تشـهدها  الـي  النسـبية  الدينامية وتعكس صادرا،ا. عل  األخ ة اآلونة

 بتلـ   املرتبطـة  التجـارة  هـ    مظـاهر  أحـد  ويتمثل العاملية. القيمة ساسل يف القوية مشاركتها
 يف الناميـة  البلـدان  بـني  األقاليميـة  التجـارة  نطاق عتوسَّ قدو األقاليمية. التجارة كثافة الساسل

 بــني التجــارة وحجــم صــادرا،ا. جممــو  مــن املائــة يف 54 نســبة اآلن ثــلمي وهــو بســرعة آســيا
ــة البلــدان ــاد يف األفريقي  حجــم ارتفــع أن وبعــد أدىن. قاعــدة مــن ذلــ  كــان وإن أيضــا، ازدي
 مبلـغ  عند استقر ي ح 2011 عام من  ركود حد  بسرعة، اجلنو  بلدان بني فيما التجارة

 ارتفاعـا  الناميـة  والبلـدان  النمـو  املتقدمة البلدان بني التجارة شهدت بينما دوالر، اتتريليون 5
 .2013 عام يف العاملية التجارة من املائة يف 40 نسبة مث ل سريعا

  



 A/70/277 

 

4/36 15-13164 

 

 األول الشكل  
ــور   ــة تطـ ــادرات قيمـ ــلع صـ ــب السـ ــاط  حسـ ــرة يف املنـ ــر 2012-2008 الفتـ  )مؤشـ

 (100 = 2008 عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األونكتاد. :املصدر 
  
 خــال تقريبــا العامليــة التجاريــة اخلــدمات مــن للصــادرات االمسيــة القيمــة تضــاعفتو - 4

 يف اإلطـاق  علـ   األوىل للمـرة  دوالر اتتريليونـ  4.9 بلغـت  حيـ   املاضـية،  العشر السنوات
ــ .2014 عــام ــدان يف النمــو معظــم  وحتق  ــة، البل ــة وأمريكــا آســيا يف ســيما وال النامي  الاتيني

 صـادرا،ا  تركيبة يف النظر إمعان ويكشف الثا/(. الشكل )انظر الكارييب البحر منطقة وبلدان
 تشـمل  الـي  “األخـر   التجاريـة  اخلـدمات ” و األسـفار  اسـتدامت   دعمـت  النسبية ديناميتها أن

 مـع  يتنـاق   وه ا األخر . األعمال وخدمات والاسلكية السلكية واالتصاالت واملالية البناء
 تواكـــب والـــي ركـــودا، شـــهدت الـــي والبضـــائع، بالنقـــل املتعلقـــة اخلـــدمات يف الصـــادرات
 البضائع. من الصادرات

  

 يف آسيا النامية البلدان يف أمريكا لناميةا البلدان
 العامل انتقالية مبرحلة  ر الي االقتصادات النمو املتقدمة قتصاداتاال

 يف أفريقيا النامية البلدان
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 الثا/ الشكل  
ــور   ــة تطـ ــادرات قيمـ ــلع صـ ــب السـ ــاط  حسـ ــرة يف املنـ ــر 2014-2008 الفتـ  )مؤشـ

 (100 = 2008 عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األونكتاد. :املصدر 
  
 جتـــارة مـــن اجـــزء إال احلـــدود عـــر اخلـــدمات بتجـــارة املتعلقـــة البيانـــات تشـــمل وال - 5

 املباشـر  األجـنيب  االسـتثمار  خـال  مـن  متزايـد  حنـو  علـ   تجـارة ال ه   ُتجر  حي  ،اخلدمات
 حققتـها  الـي  املبيعـات  مجيع قيمة األونكتاد يقدرو احلدود. عر الطبيعيني األشخاص وتنقات

 تشـكل  اخلـدمات  أن وبـافترا   .(2)دوالر تريليون 36 مبلغ  مبا املنشآت أفرُ  2014 عام يف
 إىل يصـل  قـد  األجنبيـة  األفـر   خـال  مـن  التجـارة  حجـم  بان القول يمكنف املبلغ، ه ا نصف
ــون 18 ــغ وهــو دوالر، تريلي ــادل يكــاد مبل ــة يع ــال أربع ــة اخلــدمات صــادرات أمث  عــر العاملي

 األجـنيب  االسـتثمار  جممـو   مـن  املائـة  يف 63 نسـبة  اخلدمات مثلت ،2012 عام ويف احلدود.
 دماتاخلـ  يقـدمون  ال ين احلدود عر األشخاص تنقاتل وكانت العاملي. الصعيد عل  املباشر
ــة ــة اخلــدمات جمــال يف خاصــة أمهي ــة، املهني ــن فضــا والتجاري ــة املتصــلة اخلــدمات ع  بالزراع

 النمـو  اسـتمرار  إىل بـالنظر  تصـاعديا  اجتاهـا  التجـارة  ه   وتتخ  والتعدين. التحويلية والصناعة
ــدفقات يف ــة التحــويات ت ــة املالي ــدان تلقــت ،2013 عــام ففــي (.1 اإلطــار )انظــر العاملي  البل

__________ 

 (2) World Investment Report 2015 ( 2015تقرير االستثمار العاملي لعام)     منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع(
E.15.II.D.5.) 

 يف آسيا النامية البلدان يف أمريكا لناميةا البلدان
 العامل اقتصادات البلدان املتقدمة النمو اقتصادات البلدان الي  ر مبرحلة انتقالية

 يف أفريقيا النامية البلدان
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 بليـون  583  جمموعـ  مـا  العامليـة  التحويات وبلغت التحويات من دوالر بليون 436 النامية
 .(3)دوالر

 

 1اإلطار 
 التحويات املالية واإلدماج املايل

يف املائـة مـن    26هـي أداة فعالـة مـن أجـل  ويـل التنميـة. فهـي  ثـل         التحويات املالية  
جممو  التدفقات املاليـة الـي ُتعـد ثـا/ أهـم مصـدر للتمويـل اخلـارجي بعـد املسـاعدة اإلمنائيـة            

يف املائة( يف أقل البلدان منـوا، ولكنـها تـدفقات خاصـة. وميكـن أن تسـهم زيـادة         38الرمسية )
يف املائــة يف عــدد الســكان   3.5حــويات املاليــة يف  فــي  بنســبة  يف املائــة يف الت 10بنســبة 

ال ين يعيشون يف فقر. وميكن أن يسهم االستخدام الفعال للخدمات املاليـة واملنتجـات املاليـة    
املصممة حسب احلاجـة يف تسـخ  هـ   اإلمكانـات، إذ فـر  ارتفـا  تكـاليف التحـويات         

التــدفقات، وقي ــد نقــف االســتفادة مــن اخلــدمات  املاليــة يف كــث  مــن األحيــان تقييــدات علــ 
ج مــن أهــدا  التنميــة املســتدامة إىل خفــ   -10املاليــة اســتخدامها املنــت . ويرمــي ا ــد   

يف املائــة، وإلغــاء قنــوات التحــويات  3تكــاليف معــامات حتــويات املهــاجرين إىل أقــل مــن 
وتشـــ  التقـــديرات إىل  .2030يف املائـــة، للـــول عـــام  5املاليـــة الـــي تربـــو تكاليفهـــا علـــ  

ــبة    أن ــويات بنسـ ــاليف التحـ ــ  تكـ ــل إىل    5خفـ ــورات تصـ ــ  وفـ ــن أن وقـ ــة ميكـ  يف املائـ
  بليون دوالر. 15

 .TD/B/C.I/EM.6/2 :املصدر 
  
 التصـدير  علـ   التنافسـية  األمـم  قـدرة  علـ   الصـر   أسـعار  يف التقلبـات  زيـادة  وأثرت - 6

 النقديـة  السياسـات  بـني  التبـاين  نطـاق  التسـا   املتزايـدة  التوقعات ومع الثال (. الشكل )انظر
 تقلبـات  كانـت  األخر ، املركزية واملصار  املتحدة للواليات االحتاد  االحتياطي للمصر 
 الفعليــة، ةاحلقيقيــ فبالقيمــة احلقيقيــة. القيمــةب أم االمسيــة بالقيمــة ســواء كــب ة الصــر  أســعار
 إىل أد  ممــا ،املتحــدة الواليــات ودوالر الصــيي رينميــنيب اليــوان قيمــة يف كــب  ارتفــا  حـد  
 الـدوالر  قيمـة  يف احلـاد  االرتفـا   أثـر  وقـد  البلـدين.  كـا  لصـادرات  التنافسـية  القـدرة  من احلد

 بالـــدوالر. احملســـوبة األساســـية الســـلع أســـعار وإحصـــاءات التجـــارة يف أيضـــا بشـــدة االمسيـــة
ــا اخنفاضــا أخــر  عمــات وشــهدت ــها، يف هام ــن قيمت ــل م ــني قبي ــا/ ال ــورو، الياب  نأل والي
__________ 

ــدويل،   (3)  ــ  الــ ــرة وا  Migration and Development Brief 24البنــ ــوجز ا جــ ــم  )مــ ــة رقــ ــنطن 24لتنميــ ( )واشــ
 (.2015 العاصمة،
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 الريـال  كـ ل  و التوسـعية،  النقديـة  سياسـتها  انتـهاج  يف اسـتمرت  امـ هب ترتب  الي االقتصادات
 الطاقة. أسعار اهنيار إثر الروسي، والروبل الرازيلي

  
 الثال  الشكل  

   (100 = 2010 القياسي )الرقم خمتارة اقتصادات يف الفعلي احلقيقي الصر  سعر  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األونكتاد. :املصدر 
  
 عــام يف حــاد بشــكل الطاقــة أســعار اخنفضــت األساســية، الســلع باســعار يتعلــ  وفيمــا - 7

 يف املائـة  يف 50 مـن  أكثر بنسبة اخلام برنت نف  سعر وتدهور الرابع(. الشكل )انظر 2014
 مخـس  منـ   ل  سعر أدىن بلغ إذ 2015 الثا//يناير كانون إىل 2014 حزيران/يوني  من الفترة
 سـيما  وال ازدادت، اإلمـدادات  أن إىل ذل  ويعز  الواحد. للرميل دوالرا 45 قدر  سنوات

 الكـر   االقتصـادات  بعـ   يف ضـعيفا  الطاقـة  علـ   الطلـب  يـزال  ال فيمـا  الشمالية، أمريكا يف
 يف دوالرا 70 و 2015 عــام يف للرميــل دوالرا 55 الســعر متوســ  يبلــغ أن ويتوقــع الناميــة.
 األساسـية  السـلع  وأسـعار  الصـر   أسعار يف للتغي ات املشتركة اآلثار وبلغت .(1)2016 عام

 وحـدة  قيمـة  يف خنفـا  اال يتجـاوز  مبـا  ُتقابـل  العامليـة  التجـارة  حجـم  يف الزيـادة  جعـل  مسـتو  
 التبـادل  معـدالت  ستزداد ،2015 عام ويف .2011 نيسان/أبريل من  العاملية التجار  التبادل

 الصني منطقة اليورو اليابان روسيا الرازيل جنو  أفريقيا الواليات املتحدة
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 علــ  ســلبا ســيؤثر ممــا األساســية، للســلع املصــدرة املنــاط  يف كــب ة بدرجــة ســوءا التجــار 
 اخلارجية. املدفوعات ميزان وعل  الصادرات من املتاتية اإليرادات

 
 الرابع الشكل  

 األخر  األساسية والسلع والطاقة املصنوعة السلع من التجار  التبادل وحدات أسعار تطور  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .2015 نيسان/أبريل القطرية، للموجزات األونكتاد بيانات قاعدة :املصدر 
  
 يظـل  العمـل  فـرص  إجيـاد  فـنن  ،الركود آثار من بعد ينتعش مل العاملي االقتصاد أن مباو - 8

 عــن عاطــل شــخف مليــون 200 مــن يقــر  مــا حاليــا ويوجــد العــاملي. الصــعيد علــ  بطيئــا
 وعلـ   انتقاليـة.  مبرحلـة   ـر  الـي  واالقتصـادات  الناميـة  البلـدان  يف منهم العظم  الغالبية العمل،
 كـل  يف أكـر  لـدة  يؤثر وهو ،2014 عام يف املائة يف 5.9 البطالة معدل بلغ ،العاملي الصعيد
 بطالــةال معــدالت بــدوت املتوســ ، ويف املائــة(. يف 13) والشــبا  املائــة( يف 6.3) النســاء مــن
 البلـدان  يف الفعلـي  البطالـة  حجم تقدير أن بيد النامية. البلدان يف هامن املتقدمة البلدان يف أعل 
 تلـ   يف القـائم  الرمسـي  غـ   االقتصـاد  ضـخامة  إىل بـالنظر  بـ   يصـرح  ممـا  أقـل  يكـون  قد النامية

ــة، العمــل ملنظمــة ووفقــا البلــدان.  نقــف لســد كــا  غــ  العمــل فــرص إجيــاد يــزال ال الدولي
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 مـن  أقـل  2014 عـام  يف وظيفـة  مليون 61 عدد  مبا تقلف الوظائف عدد إن حي  التوظيف
 .(4)2008 عام أزمة تقع مل لو يوجد أن ر تاملف من كان ال   العدد
  

 التجارة وأهدا  التنمية املستدامة -ثالثا  

ما من ش  يف أن التجارة تساعد عل  خل  الظرو  الازمة لتحقي  النمو والتنميـة.   - 9
وهي تتيح وسائل للتغلب عل  القيود الي تفرضها األسـواق احملليـة الصـغ ة، وتسـمح للبلـدان      
بالوصــول إىل األســواق اخلارجيــة األكــر، فضــا  عــن احلصــول علــ  املهــارات والتكنولوجيــا    

ــا يتــ   ــال، مم ــي.      ورأ  امل ــز التحــول ا يكل ــة يف حتفي ــوارد اإلنتاجي ــن امل يح حتســني االســتفادة م
وتنطو  التجارة عل  إمكانية دعم جمموعة واسعة النطاق من األهـدا  اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـ      
القضـــاء علـــ  الفقـــر واملســـاواة بـــني اجلنســـني واالســـتدامة البيئيـــة، مـــن خـــال تعزيـــز النمـــو 

ممـا يتـيح اسـتخدام املـوارد بكفـاءة ورفـع مسـتويات املعيشـة.         االقتصاد  وإجياد فرص العمـل،  
وتعتر  أهـدا  التنميـة املسـتدامة ضـمنيا مبسـامهة التجـارة يف كـث  مـن اجملـاالت، ويـرد هـ ا            

املتعل  بوسائل التنفيـ  )انظـر اجلـدول أدنـا (. ويعتمـد       17االعترا  بشكل صريح يف ا د  
حة وضـمنا، علـ  حصـول اجلميـع علـ  اخلـدمات       حتقي  العديد من األهدا  والغايـات، صـرا  

األساســية وا ياكــل األساســية. ويــتعني إيــاء االهتمــام علــ  ســبيل األولويــة إىل تعزيــز قطــا     
 (.TD/B/C.I/MEM.4/8اخلدمات )انظر 

 
 اجلدول  

 منتقاة من األهدا  والغايات ذات الصلة بالتجارةأهدا  التنمية املستدامة: جمموعة   
 

 

 القضاء عل  الفقر جبميع أشكال  يف كل مكان - 1ا د  

 2030القضاء عل  الفقر املدقع للنا  أمجعني أينما كانوا للول عام  1-1

 القضاء عل  اجلو  وتوف  األمن الغ ائي - 2ا د  

وتصحيح التشوهات يف األسواق الزراعيـة العامليـة،      منع القيود املفروضة عل  التجارة - 2
يف ذلــ  عــن طريــ  اإللغــاء املــواز  جلميــع أشــكال إعانــات الصــادرات الزراعيــة، ومجيــع    مبــا

 تداب  التصدير ذات األثر املماثل

__________ 

ــة،   (4)  ــل الدوليـــ ــة العمـــ العمالةةةةةت قالتو عةةةةةا   ) World Employment and Social Outlook – Trends 2015منظمـــ
 (.2015( )جنيف، 2015اجتاها  عام  -االجتماعيت يف العامل 

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/8
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 ضمان التمت ع بامناط عيش صحية - 3ا د  

ــة واللقاحــات األساســي   - 3 ة باســعار معقولــة، وفقــا    تــوف  إمكانيــة احلصــول علــ  األدوي
إلعان الدوحة بشان االتفاق املتعلـ  باجلوانـب املتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة         

 وبالصحة العامة

ضمان حصول اجلميع بتكلفـة ميسـورة علـ  خـدمات الطاقـة احلديثـة املوثوقـة         - 7ا د 
 واملستدامة

الطاقــة احلديثــة املوثوقــة للــول ضــمان حصــول اجلميــع بتكلفــة ميســورة علــ  خــدمات   7-1
 2030 عام

 تعزيز النمو االقتصاد  املطرد والشامل للجميع واملستدام 8 -ا د  

حتقي  مستويات أعل  من اإلنتاجيـة االقتصـادية مـن خـال التنويـع، واالرتقـاء مبسـتو          8-2
 التكنولوجيا، واالبتكار

الناميـة، ... مبـا يف ذلـ  مـن خـال اإلطـار        أ زيادة دعم املعونة من أجل التجارة للبلدان - 8
 املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منوا

 إقامة بىن حتتية قادرة عل  الصمود 9ا د  

إقامة بىن حتتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة عل  الصمود، مبا يف ذلـ  الـبىن    9-1
 ة والعابرة للحدودالتحتية اإلقليمي

ــ         9-3 ــاريع علـ ــائر املشـ ــم وسـ ــغ ة احلجـ ــناعية الصـ ــاريع الصـ ــول املشـ ــرص حصـ ــادة فـ زيـ
 املالية اخلدمات

 احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها - 10ا د  

 أ تنفي  مبدأ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية-10

ــويا -10 ــامات حتـ ــاليف معـ ــن  ج خفـــ  تكـ ــل مـ ــاجرين إىل أقـ ــول  3ت املهـ ــة للـ يف املائـ
 2030 عام

 حفظ احمليطات واستخدامها عل  حنو مستدام - 14ا د  

 2020حظر أشكال معينة من اإلعانات املقدمة ملصائد األمساك للول عام  14-6

 تعزيز وسائل التنفي  وتنشي  الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة - 17ا د  

تعزيز نظام جتار  متعدد األطرا  عاملي وقائم عل  القواعـد ومفتـوح وغـ   ييـز       17-10
ومنصـف يف إطــار منظمــة التجـارة العامليــة، بوســائل منــها اختتـام املفاوضــات اجلاريــة يف إطــار    

 خطة الدوحة اإلمنائية الي وضعتها تل  املنظمة
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، وال سـيما بغـر  مضـاعفة حصـة أقـل      زيادة صادرات البلدان الناميـة زيـادة  كـب ة     17-11
 2020البلدان منوا  من الصادرات العاملية للول عام 

حتقي  التنفي  املناسب التوقيت لوصول منتجات مجيع أقل البلـدان منـوا  بصـفة دائمـة      17-12
إىل األسواق بـدون رسـوم مجركيـة أو حصـف مفروضـة،  اشـيا  مـع قـرارات منظمـة التجـارة           

ئل منها كفالة جعل قواعد املنشا التفضيلية املنطبقة عل  واردات أقل البلدان منـوا   العاملية، بوسا
 شفافة  وبسيطة ، وكفالة مسامهة تل  القواعد يف تيس  الوصول إىل األسواق

  
ويعز  منو الدخل يف العديد من البلدان النامية يف العقود األخ ة إىل النمـو القـو  يف    - 10

وزاد حجـم التجــارة العامليـة يف الســلع واخلـدمات إىل مخســة أمثالـ  يف الفتــرة      التجـارة العامليــة. 
، زادت التجـارة بـوت ة أسـر  مـن     2002. ومن  عام 2013إىل عام  1990املمتدة من عام 

النات  احمللي اإلمجايل سنويا يف معظـم السـنوات، وارتفعـت حصـة الصـادرات يف النـات  احمللـي        
ــة يف عــــام  25ميــــة مــــن اإلمجــــايل يف البلــــدان النا ــة للــــول  41إىل  1990يف املائــ يف املائــ

. وزادت البلـدان الناميـة حصـتها    2013يف املائة يف عام  35، قبل أن تتراجع إىل 2008 عام
يف املائـة يف   32يف التجارة العاملية زيادة كب ة، ال سيما يف صادرات البضائع، الي زادت مـن  

ــام  ــة يف عــ  45إىل  2000ع ــن    2014ام يف املائ ــت م ــي ارتفع ، ويف صــادرات اخلــدمات، ال
. وجتاوز نصيب أقـل البلـدان منـوا    2014يف املائة يف عام  29إىل  2005يف املائة يف عام  24

ووصـــل إىل  2008يف املائـــة منـــ  عـــام  1مـــن صـــادرات البضـــائع املســـتو  الرمـــز  البـــالغ 
ــة يف عــام   1.12 ــ  عــا    2014يف املائ ــ ل  مــن الضــعف من ــر  ب ــغ  2000م ليقت ــدما بل ، عن
ــة. ويف عــام   0.56 ــوا    2013يف املائ ــدان من ــل البل ــار  213، بلغــت حصــائل صــادرات أق ملي

دوالر، أ  أكثر مـن ضـعف جممـو  املبـالغ الـي حصـلتها هـ   البلـدان مـن املسـاعدة اإلمنائيـة            
والنمـو   الرمسية واالستثمار املباشر األجنيب والتحويات املالية. وتزامن ذل  مع زيادة الـدخول 

االقتصــاد  واحلــد مــن الفقــر. وتســارعت وتــ ة منــو نصــيب الفــرد مــن الــدخل يف الفتــرة مــن  
 يف معظم املناط  النامية. 2010إىل عام  2000 عام
ومع ذلـ ، فـنن هـ   الصـورة العامـة اإلجيابيـة  فـي وراءهـا تباينـات هامـة فيمـا بـني              - 11

ــرة بــني عــامي    ــة منــوا   63د ، شــه2013و  2005البلــدان. ففــي الفت مــن االقتصــادات النامي
بلـــدان انكماشـــا يف  4يف املائـــة، ولكـــن شـــهدت  10ســـنويا لصـــادرا،ا زاد متوســـط  علـــ  

بلــدا. وتتجلــ  التباينــات بــني البلــدان أيضــا يف    68الصــادرات، واســتمر العجــز التجــار  يف  
صـادرات،  بلـدا مـن حيـ  حجـم ال     20مستويات املشاركة يف التجارة العامليـة. ومثلـت أكـر    

يف املائــة مــن الصــادرات  70الــي هــي أساســا اقتصــادات متقدمــة النمــو واقتصــادات آســيوية، 
. ومازالت االقتصادات املعتمدة عل  السلع األساسـية عرضـة لتحـوالت    2013العاملية يف عام 
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مفاجئة يف معدالت التبادل التجار . وه ا التفاوت يف األداء التجار  هـو مبثابـة تـ كرة بـان     
زالـت  ثـل حتـديا إمنائيـا      عدام املساواة بني البلـدان، فضـا عـن انعـدامها داخـل كـل بلـد، مـا        ان

 يتطلب اهتماما عل  صعيد السياسات العامة.
وحـــن عنـــدما أتاحـــت التجـــارة املســـتمدة مـــن ساســـل القيمـــة العامليـــة للبلـــدان أن   - 12

كملــها، وفتحــت تتخصــف يف قطاعــات إنتاجيــة حمــددة بــدال مــن التخصــف يف صــناعات با   
، فـنن ذلـ  مل  ـل مـن خمـاطر. وأسـفر يف بعـ         “املسـار السـريع  ”أمامها آفاق التصـنيع ذ   

، وفيـ  يتخصــف البلــد يف أنشـطة تعتمــد علــ    “التصــنيع ا زيــل”احلـاالت عمــا ُيعــر  باسـم   
عمالة كثيفة ال  تل  إال مهارات قليلة وال تفضي إىل التنمية عل  األمـد الطويـل. وذلـ  ألن    

تجــارة قــد  لــ  حــوافز قصــ ة األجــل للتخصــف يف أنشــطة تعكــس تــوافر عوامــل اإلنتــاج   ال
القائمة يف االقتصاد. فعل  سبيل املثال، مث لت الصـادرات الكثيفـة اليـد العاملـة الكثيفـة املـوارد       

يف املائـة مـن جممـو      80والشديدة االعتماد علـ  التكنولوجيـا واملهـارات احملـدودة أكثـر مـن       
ــادرات امل ــام    صـ ــوا يف عـ ــدان منـ ــل البلـ ــن أقـ ــنوعات مـ ــ   2013صـ ــبة منـ ــ   النسـ ، وزادت هـ

 )انظر الشكل اخلامس(. 1995 عام
 

 الشكل اخلامس  
التكنولوجيـا  نسبة الصادرات الكثيفة اليد العاملة الكثيفة املـوارد واملعتمـدة بشـدة علـ        

 1995واملهــارات املنخفضــة يف جممــو  الصــادرات املصــنعة حســب املنطقــة، يف عــامي   
 )بالنسبة املئوية( 2014 و

 األونكتاد. :املصدر 

االقتصادات النامية  أقل البلدان منوا
 يف آسيا

االقتصادات النامية 
 يف أمريكا

االقتصادات النامية 
 يف أفريقيا

 االقتصادات النامية

1995 

2014 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

 صفر



A/70/277 
 

 

15-13164 13/36 

 

وممــا ســاعد علــ  النمــو الســريع يف التجــارة املرتبطــة بساســل القيمــة العامليــة حتويــل      - 13
االقتصادات الوطنية إىل اقتصادات خدمية وزيادة قابلية البضائع واخلدمات للتجارة. وتتطلـب  

التجاريــة التجزئــة الدوليــة لجنتــاج كفــاءة يف تقــدمل اخلــدمات املهنيــة، وخــدمات األعمــال         
واخلـدمات املتعلقـة با ياكــل األساسـية )أ  الطاقـة والنقــل واالتصـاالت السـلكية والاســلكية       
ــة(، وتشــمل بعــ  اخلــدمات املضــيفة       ــات واالتصــاالت واخلــدمات املالي ــا املعلوم وتكنولوجي
للقيمة )مبا يف ذل  البح  والتطوير، وتصميم املنتجات، والتسـوي ( بالفعـل نسـبة كـب ة مـن      

يمة املضافة. ومث لـت نسـبة اخلـدمات الـي أضـيف مـا حققتـ  مـن قيمـة إىل القيمـة اإلمجاليـة            الق
يف املائـة للبلـدان    40يف املائة يف البلدان املتقدمة النمو وأكثر من  60للصادرات ما يقر  من 

)انظــر الشــكل الســاد (. ومــن اجلــدير باملاحظــة أن خــدمات القيمــة  2011الناميــة يف عــام 
يف املائـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو،      15األجنبية املسـتوردة مث لـت نسـبة كـب ة بلغـت      املضافة 

. وقـد جعـل ذلـ  اخلـدمات خيـارا رئيسـيا       1995وزادت ه   النسبة زيـادة كـب ة منـ  عـام     
زال يتعني ل  تطوير قطـا  اخلـدمات والتجـارة لثـا      فيما يتعل  بتنويع الصادرات، ولكن ما

 .(5)(TD/B/C.I/MEM.5/5من البلدان النامية )انظر وافيا يف العديد 
 

 الشكل الساد   
 2011نسبة اخلدمات احمللية واألجنبية ذات القيمة املضافة من إمجايل الصادرات،   

 

 األونكتاد. :املصدر 
__________ 

 (5) Mashayekhi, Mina et al ،Services, Trade and Development ،(2011 )اخلدمات والتجارة والتنمية( )األونكتاد 

 النمواالقتصادات املتقدمة  اقتصادات أخر 

 اخلدمات احمللية ذات القيمة املضافة اخلدمات األجنبية ذات القيمة املضافة
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وعاوة عل  ذل ، فبينما يظل تعزيز العمالة املنتجة أحـد الشـواغل الرئيسـية يف إطـار      - 14
أساسـية فـرص عمـل جديـدة يف      مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامة، فقـد د إجيـاد بصـفة        8ا د  

، وال سـيما يف قطاعـات النقـل والتخـزين     2000قطـا  اخلـدمات يف البلـدان الناميـة منـ  عـام       
واالتصاالت واألنشطة املالية )انظر الشكل السابع(. ويف هـ   االقتصـادات شـهدت قطاعـات     

التحويليـة فتـورا يف   الزراعة والتعدين التقليدية منوا سلبيا للعمالة، بينما شهد قطـا  الصـناعات   
. ومنـ  تسـعينات القـرن املاضـي، شـهدت البلـدان الناميـة        2010إجياد فرص العمـل منـ  عـام    

الصاعدة حالة من إعادة توزيع القو  العاملة خارج قطـا  الصـناعة وتوجيههـا صـو  قطـا       
زال الضــعف الــ   اعتــر  ديناميــة تــوف  فــرص العمــل يف قطــا     اخلــدمات. ومــع ذلــ ، مــا 

التحويليـــة يشــكل مصـــدر قلـــ ، نظــرا ألن العمالـــة الصـــناعية تقــوم بـــدور هـــام يف     الصــناعة 
 ا يكلي. التحول

 
 الشكل السابع  

  منو العمالة القطاعية يف قطاعات خمتارة يف البلدان النامية والبلدان الي  ر مبرحلة انتقالية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حسابات األونكتاد استنادا إىل منظمة العمل الدولية، مناذج القيا  االقتصاد  لاجتاهات العامة. :املصدر 
  

 اإلدارة العامة
والدفا ؛ الضمان 
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وتش  بع  األمثلة املوضحة فيما سب  عـن العاقـة املعقـدة بـني التجـارة والتنميـة إىل        - 15
زيـادة الكفـاءة مـن التجـارة إىل التنميـة الشـاملة واملسـتدامة لـيس          أن نقل املكاسب الناجتة عـن 

عمليــة آليــة ولكنــ  يتطلــب إجــراءات مدروســة يف جمــال السياســات. وسيقتضــي األمــر إجــراء   
تدخات متسقة ومتكاملة عل  صعيد السياسات تدعم التحول ا يكلي من أجل بناء قـدرات  

ــع      ــرص التنوي ــيح ف ــدة عريضــة تت ــة ذات قاع ــائف.    إنتاجي ــاد الوظ ــوجي وإجي ــوير التكنول والتط
وتكتسي السياسات املتعلقة بالتنمية الصناعية والتكنولوجيا أمهية يف استكشـا  املزايـا النسـبية    
الدينامية الي ميكن االستفادة منـها يف حتقيـ  التحـول ا يكلـي املنشـود. كمـا أن لوجـود إطـار         

ــع قطا    ــدعم مجي ــة ل ــة حموري عــات االقتصــاد، وال ســيما اقتصــاد   تنظيمــي ومؤسســي ســليم أمهي
اخلـدمات الســريع النمــو والتجـارة. وةــة حاجــة إىل سياســات موازيـة لتعزيــز القــدرة التنافســية    
اإلمجالية وتيس  عمليات التكيف ودعم املزيد من الشمولية. ويساعد األونكتـاد البلـدان علـ     

 (.2)انظر اإلطار حتقي  ه ا االتساق من خال عمل  بشان أطر السياسات التجارية 
 

 2اإلطار 

 الدرو  املستفادة من استعراضات األونكتاد لسياسات اخلدمات

تســاعد عمليــات اســتعرا  سياســات اخلــدمات الــي يضــطلع هبــا األونكتــاد البلــدان   
علــ  إجــراء تقيــيم شــامل لقطــا  اقتصــاد اخلــدمات هبــا مــن خــال تقــدمل توصــيات عامــة  

جمال السياسـات وإعـداد خطـ  العمـل. وعـادة تشـ        وتوصيات لكل قطا  عل  حدة يف 
الدرو  املستفادة من هـ   العمليـات إىل أمهيـة اتسـاق السياسـات والتنسـي  بينـها هبـد          
بناء التكامل بني اخلـدمات والقطاعـات األخـر  وإعطـاء األولويـة للخـدمات ذات الصـلة        

ا  املصـلحة يف وضـع   بساسل األنشطة املضيفة للقيمة؛ واتبا  هن  قائم عل  تعدد أصـح 
السياسات املتعلقة باخلدمات مبشاركة من القطا  اخلاص والشراكات بني القطاعني العـام  
واخلاص وحتالفات صـناعات اخلـدمات؛ وتـوافر البيانـات الازمـة لوضـع سياسـات تسـتند         
ــدرة التنافســية        ــز الق ــن أجــل تعزي ــة م ــة األنظمــة واملؤسســات واحلوكم ــة؛ وفعالي إىل األدل

وإمكانيــة الوصــول إليهــا والقــدرة علــ  حتمــل تكاليفهــا؛ وإتاحــة التكنولوجيــا    للخــدمات
اإلنتاجية وبيئة األعمـال املؤاتيـة، مبـا يف ذلـ  إتاحتـهما للمؤسسـات الصـغ ة واملتوسـطة،         
وك ل  هبد  إضفاء الطابع الرمسي عل  االقتصاد غـ  الرمسـي؛ وتنميـة مهـارات األيـد       

مل اإلقليمي والدويل وبناء القدرات اإلنتاجية وبناء القـدرات  العاملة؛ واالستفادة من التكا
  يف جمال تطوير ا ياكل األساسية والتعاون التنظيمي.

 .TD/B/C.I/MEM.4/5 :املصدر  
  

http://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/5
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مبادرة املعونة مـن أجـل   زال تقدمل الدعم الدويل اإلجيا ، من خال طرق تشمل  وما - 16
التجارة، أمرا هاما للبلدان النامية يف بناء القدرات اإلنتاجيـة والتجاريـة وجـي الفوائـد اإلمنائيـة      
الفعالــة مـــن التجـــارة. واســتنادا إىل منظمـــة التعـــاون والتنميــة يف امليـــدان االقتصـــاد ، فمنـــ     

بلـدا   146ل التجارة لصـاح  ، بلغ جممو  ما أنف  عل   ويل برام  املعونة من أج2006 عام
، وذلــ  بصــفة أساســية يف آســيا وأفريقيــا، اللــتني حصــلتا علــ    (6)مليــار دوالر 246.5ناميــا 
يف املائــة مــن هــ ا املبلــغ علــ  التــوايل. ود توجيــ  أكثــر مــن ثاثــة أربــا     35 يف املائــة و 38

ــة مــن أجــل التجــارة إىل أربعــة قطاعــات: قطــا  النقــل والتخــزين     ــل  جممــو  املعون ــ   مث  ، ال
يف املائـة؛ وقطـا     21املائة من اجملمـو ؛ وقطـا  توليـد الطاقـة وإمـدادا،ا، الـ   مث ـل         يف 29

يف املائـة.   10يف املائة؛ وقطا  اخلدمات املصرفية واملاليـة، الـ   مث ـل     18الزراعة، ال   مث ل 
ي  تكامـل جتـار    ومن املهم للغاية حشد ما يكفي من املوارد وتعظيم اآلثار من أجل دعم حتق

بــني البلــدان الناميــة يعــود بالفائــدة عليهــا. وتســاهم منظومــة األمــم املتحــدة، مــن خــال عــدة   
 جهات من بينها األونكتاد، يف ه   اجلهود التعاونية.

  
 التطورات احلاصلة يف النظام التجار  املتعدد األطرا  -رابعا  

 ييـز    وغ ي وقائم عل  القواعد ومفتوح زال حتقي  نظام جتار  متعدد األطرا  عامل ما - 17
ومنصف عنصرا رئيسيا من عناصر الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة يف إطار هـد  التنميـة   

. وقــد أتاحــت جولــة الدوحــة فرصــة فريــدة لتعزيــز االنفتــاح واإلنصــا  يف هــ ا 10-17املســتدامة 
رز يف بعـد  اإلمنـائي   النظام مع إعادة التـوازن يف قواعـد  ومعـاي   لصـاح التنميـة. غـ  أن التقـدم احملـ        

زال حمــدودا. وتتــاثر األمهيــة احملوريــة لتعدديــة األطــرا  أيضــا بالعمليــات املتعــددة األطــرا             مــا 
   املوازية. واإلقليمية

 
 استعرا  عام -ألف  

، وسعت إىل معاجلة طائفة واسـعة مـن القواعـد    2001انطلقت جولة الدوحة يف عام  - 18
ومن املسائل املتصلة بنمكانيـة الوصـول إىل األسـواق، باإلضـافة إىل البنـدين املـتعل قني بالزراعـة        
واخلدمات املدرجني يف جدول األعمال. وهـدفت املفاوضـات إىل إيـاء االهتمـام علـ  سـبيل       

عوبات الــي تواجههــا البلــدان الناميــة يف التنفيــ  واملعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية األولويــة إىل الصــ
ــام          ــول ع ــة لل ــتم اجلول ــدء أن ُتخت ــد  يف الب ــة. وكــان ا  ــة تصــحيح االخــتاالت القائم بغي

__________ 

 Aid for Trade at a Glance 2015: Reducing Trade Costs for Inclusive, Sustainableمنظمــة التجــارة العامليــة،    (6) 

Growth   خفــ  تكــاليف التجــارة مــن أجــل حتقيــ  النمــو  2015)حملــة عــن املعونــة مــن أجــل التجــارة لعــام :
 الشامل واملستدام(.
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. فقد كان ُينظر إىل االنتكاسات املتكررة بصـورة متزايـدة علـ  أهنـا تـؤثر يف مصـداقية       2004
د األطـرا . وقـد أعـادت نتـائ  املـؤ ر الـوزار  التاسـع ملنظمـة التجـارة          النظام التجار  املتعد

الثقـة   2013كانون األول/ديسمر  6إىل  3العاملية، املعقود يف بايل، إندونيسيا، يف الفترة من 
ومه دت الطري  أمام املفاوضـات بشـان بقيـة اجلولـة. وتضـم نت النتـائ  االتفـاق بشـان تيسـ           

اق متعــدد األطــرا  ملــزم منــ  جولــة أوروغــوا  والقــرار املتعلــ          التجــارة، وهــو أول اتفــ  
باالحتفاظ مبخزونات حكومية من الغ اء ألغـرا  األمـن الغـ ائي الـ   تنـاول، علـ  أسـا         
مؤقت، الشواغل الي أعربت عنها بع  البلدان النامية الـي تعـا/ انعـدام األمـن الغـ ائي، مـن       

 طري  من أجل التوصل إىل حل أكثر دميومة.ووضع خريطة  (7)“شرط السام”خال وضع 
وبعـد املــؤ ر الـوزار  التاســع، أألتيحــت ألعضـاء منظمــة التجــارة العامليـة فتــرة امتــدت      - 19

ــ   31حــن  مــن أجــل اعتمــاد الروتوكــول املعــدل التفــاق منظمــة التجــارة      2014 وز/يولي
ألخـ  بـدور  مفتوحـا للقبـول     العاملية هبد  إدماج االتفاق بشان تيس  التجارة، ليصبح هـ ا ا 

. وبسبب قل  بع  البلدان النامية من اآلثار املترتبـة علـ  احلصـاد    2015 وز/يولي   31حن 
املبكر لاتفاق بشان تيس  التجارة مـن حيـ  مسـائل األمـن الغـ ائي، مل ُيمتثـل  ـ ا اجلـدول         

هـي   2014لثـا//نوفمر  تشـرين ا  27الزمي. وكانت القرارات الي ات خـ ها اجمللـس العـام يف    
سبيل اخلروج من هـ ا املـازق، فقـد مه ـدت الطريـ  حنـو بـدء عمليـة ترمـي إىل وضـع برنـام             

ــ     ــة. وقــد أك ــدت املناقشــات    2015عمــل واضــح املعــامل للــول  وز/يولي ــام اجلول ــة اختت بغي
ــ  بالزراعــة،       ــوازن فيمــا يتعل ــادي رئيســية، وهــي: )أ( ضــرورة ا ــاذ هنــ  مت ــ  مب ــة عل  اجلاري
ــائي،         ــد اإلمن ــة للبع ــة احملوري ــة، واخلــدمات؛ ) ( واألمهي ــ  الزراعي والوصــول إىل األســواق غ

سيما فيما يتعل   مبسائل أقـل البلـدان منـوا؛ )ج( وضـرورة التركيـز علـ  مـا ميكـن حتقيقـ .           وال
ومن املتوق ع أن ُيكث ف ه ا العمل يف ضـوء املوعـد النـهائي احملـدد بتموز/يوليـ  واقتـرا  موعـد        

 نعقاد املؤ ر الوزار  العاشر.ا
وكانــت العقبــة الرئيســية يف املفاوضــات هــي ســبل تكييــف أو ضــب  ُنهــ  التفــاو      - 20

لتتــواءم مــع الواقــع االقتصــاد  والسياســا  املتغي ــر، وعلــ  وجــ  التحديــد، مــا إذا كــان يــتعني   
اق غـ   فيمـا يتعلـ  بالزراعـة والوصـول إىل األسـو      2008استخدام نف مشـرو  طرائـ  عـام    

الزراعيــة واخلــدمات علــ  أنــ  األســا . فعلــ  ســبيل املثــال، قألــد مت حجــة، دعمتــها البلــدان     
املتقدمـة النمــو بشــكل خــاص، مفادهـا أن زيــادة مســامهات البلــدان الناميـة  ــا مــا يررهــا ألن    
وزهنــا االقتصــاد  قــد زاد زيــادة كــب ة علــ  مــد  الســنني وارتفــا  أســعار الســلع األساســية   

__________ 

لـي تواجـ  الـدول الـي تنتـه       كان ذل  يف إطار اجلهود الرامية إىل اإلحجام عن ت ليل الصعوبات القانونية ا (7) 
 التزاما،ا الداخلية بالدعم فيما يتعل   برام  االحتفاظ مبخزونات حكومية من الغ اء.
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لسياسات أديا إىل تراجـع كـب  يف اسـتخدام البلـدان املتقدمـة النمـو للـدعم الزراعـي         وإصاح ا
املشوِّ  للتجارة وزيادة استخدام  يف البلدان النامية، مبا يف ذل  ألغـرا  األمـن الغـ ائي. وقـد     
أك دت العديد من البلـدان الناميـة اسـتمرار أمهيـة التحـديات اإلمنائيـة املتواصـلة الـي تواجههـا،          

ثل الفقر املتفشي عل  الصـعيد القطـر  وانعـدام األمـن الغـ ائي والقواعـد الصـناعية الناشـئة،         م
ــة املرتبطــة      ممــا يعــي احلاجــة إىل ترتيــب األولويــات بالشــكل املائــم فيمــا يتعل ــ  باوجــ  املرون

 باألغرا  اإلمنائية واملعاملة اخلاصة والتفضيلية.
ارة العاملية وضوابطها حجـر الزاويـة لنظـام جتـار      وتشكل القواعد احلالية ملنظمة التج - 21

متعــدد األطــرا  قــائم علــ  قواعــد، علــ  النحــو املنصــوص عليــ  يف هــد  التنميــة املســتدامة   
ــداب      17-10 ــة، كألبحــت الت ــز. وخــال األزمــة العاملي ــة والتميي ، وهــي الضــمانة ضــد احلمائي

امتثـال البلـدان لقواعـد منظمـة      احلمائية بشكل جيد نسبيا، والفضل يف ذلـ  يعـود أساسـا إىل   
التجارة العاملية والتزامها بضب  النفس. ويظهر تقريـر أصـدرت  منظمـة التجـارة العامليـة مـؤخرا       

تبــاطؤا طفيفــا يف  2015إىل أيار/مــايو  2014عــن الفتــرة املمتــدة مــن تشــرين األول/أكتــوبر  
. فخـال تلــ  الفتــرة،  (8)ةتطبيـ  اقتصــادات جمموعـة العشــرين التـداب  اجلديــدة لتقييـد التجــار    

تـدب ا جديـدا مقي ـدا للتجـارة، ممـا ميثـل تراجعـا عـن          119طب قت اقتصادات جمموعة العشرين 
السنوات السابقة. ومع ذل ، تتزايد التداب  التقييدية باستمرار بسبب ب ء وتـ ة إزالـة القيـود    

ــني   ــ     1 360الســابقة. فمــن ب ــديا مســجا من ــدب ا تقيي ــوبر تشــرين األول 1ت ، 2008/أكت
بليـون دوالر مـن الـواردات أ      191.8تدب ا سـاريا ويـؤثر علـ  مـا قيمتـ        1 031يزال  ال

 يف املائة من الواردات العاملية. 4.6
وتتوق ــف فعاليــة النظــام التجــار  املتعــدد األطــرا  القــائم علــ  القواعــد علــ  تنفيــ      - 22

ابعـة ملنظمـة التجـارة العامليـة آليـة ناجحـة علـ         قواعد  بفعالية. وتعتر آلية تسوية املنازعـات الت 
طلبـا   495، كانت آلية تسـوية املنازعـات قـد تلق ـت     2015نطاق واسع. ففي حزيران/يوني  

عامـا مـن وجودهـا، أ  أكثـر مـن املنازعـات الـي بلـغ          20للحصول عل  املشورة عل  مـد   
ركيـة والتجـارة يف خـال    منازعـة وعاجلهـا االتفـاق العـام بشـان التعريفـات اجلم       300عـددها  

عامـا مــن وجــود ، وقــد تناولــت منازعــات بشـان تــدفقات جتاريــة فاقــت قيمتــها تريليــون    47
ــة عوضــا عــن         ــاق جتــار  إقليمــي هــ   اآللي ــد اســتخدمت بعــ  األطــرا  يف اتف دوالر. وق
ة اآلليات الي ينف عليها االتفاق، مما يشـ  إىل الشـرعية الـي تتمتـع هبـا اآلليـة. ومـع ذلـ ، ة ـ         

اجتــا  حــايل متمثــل يف ارتفــا  حــدة التــوتر يف العاقــات التجاريــة. وقــد تضــم نت املنازعــات     
__________ 

)تقرير عـن تـداب  جمموعـة العشـرين يف جمـال       Report on G-20 Trade Measures, 2014منظمة التجارة العاملية:  (8) 
 (.2015 منتصف أيار/مايو إىل 2014التجارة( )منتصف تشرين األول/أكتوبر 
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األخــ ة مســائل معقــدة علــ  املســتو  املنــهجي، مــن مســائل االمتثــال ل حكــام الســابقة إىل    
ــة، فضــا عــن      مســائل متعل قــة جبــدول أعمــال املفاوضــات، وحتديــدا مســالة اإلعانــات الزراعي

ــاث  علــ  السياســات العامــة األخــر  مثــل سياســة الصــحة العامــة     القضــايا الناشــئ ة الــي  ــا ت
والسياسة الصناعية والسياسة املتعل قة بالطاقة املتجددة واملوارد الطبيعيـة. وهـ ا مـا يؤي ـد قضـية      
طال أمدها وهي حتدي  قواعد منظمة التجارة العاملية وضوابطها من خـال املفاوضـات لكـي    

 اقع القرن احلاد  والعشرين.تبي ن بشكل أفضل و
فالعاملية عنصر هام من عناصر الشراكة العاملية، علـ  النحـو املطلـو  يف إطـار هـد        - 23

. وُسعي إىل حتقيـ  ذلـ  مـن خـال عمليـات االنضـمام إىل منظمـة        10-17التنمية املستدامة 
ممـا رفـع عـدد    ، 1995بلـدا بروتوكـوالت االنضـمام منـ  عـام       34التجارة العاملية. فقـد وق ـع   

عضوا، وكانت سيشيل هي آخـر بلـد يصـبح عضـوا. ويف اآلونـة األخـ ة،        161األعضاء إىل 
اعتمدت الفرقة العاملـة حزمـة الترتيبـات املمه ـدة النضـمام كازاخسـتان، وانضـمام أفغانسـتان         
وليريا قريب وميكن أن وـد  قبـل انعقـاد املـؤ ر الـوزار  العاشـر. وقـد بـدأت تلـ  البلـدان           

احات سياساتية هامة لتواف  نظامها التجـار  مـع قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة. وكـان        إص
التفاو  بشان شروط انضمام متوازنة متسقة مع مسار التنمية يف ه   البلـدان حتـديا رئيسـيا.    
ومن  إنشاء منظمة التجـارة العامليـة، قـد مت األونكتـاد الـدعم إىل البلـدان املنضـمة يف مواجهـة         

 لتحديات.ه   ا
 

 الزراعة -باء  
ُتسهم املفاوضات الزراعية يف زيادة فرص التجارة املتاحة للبلدان الناميـة، مبـا يتماشـ      - 24

ــة املســتدامة    ــع هــد  التنمي ــف     11-17م ــزة الوصــول إىل األســواق، ن ــ  بركي ــا يتعل . وفيم
 علــ   فــي  التعريفــات اجلمركيــة علــ  أســا  صــيغة متعــددة  2008مشــرو  طرائــ  عــام 

الشرائح ُتطب   من خا ا  فيضات خطيـة خمتلفـة علـ  شـرائح تعريفيـة ثـا  خمتلفـة و ضـع         
شرائح التعريفات اجلمركية املرتفعة إىل  فيضات إضافية. وقد ترك ز  رين إعادة الضـب  هـ ا   
عل  مسالة ما إذا كان ينبغي تعـديل هـ ا النـه  أو تغـي   وسـبل القيـام بـ ل . وقـد سـل طت          

فكار الي طرحت حن اآلن الضوء عل  اسـتخدام هنـ  يعتمـد علـ  متوسـ   فـي        بع  األ
إمجايل. فعل  سبيل املثـال، دعـت بـاراغوا  إىل اسـتخدام  فـي  تعريفـات مجركيـة متوسـ          

عــر ، يقــوم علــ  تبــادل البلــدان طلبــات   -واســع النطــاق، علــ  أن يســتكمل بنــه  طلــب  
عـــر   -قضـــي باعتمـــاد هنـــ  طلـــب وعـــرو  بفـــتح أســـواقها. وطألرحـــت فكـــرة أخـــر  ت

يتعلـ  بالزراعـة والوصـول إىل األسـواق غـ  الزراعيـة واخلـدمات. وأك ـدت جمموعـة مــن           فيمـا 
اســتمرار  33البلــدان الناميــة الــي تشــعر بــالقل  إزاء قضــايا األمــن الغــ ائي ُتــدع  جمموعــة الـــ   
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ي ات الي طـرأت مـؤخرا   صاحية املنتجات اخلاصة وآليات احلماية اخلاصة، بالنظر إىل أن التغ
عل  السوق، وهـي زيـادة ارتفـا  أسـعار املـواد الغ ائيـة وزيـادة تقل بـها، مـا زالـت تـؤث ر تـاث ا             
سلبيا عل  اإلمدادات الغ ائية وأسبا  عيش مزارعي الكفا  وصـغار املـزارعني. وقـد سـعت     

شــمل لي 2008املناقشــة الــي دارت مــؤخرا إىل استكشــا  خيــار تعــديل نــف مشــرو  عــام   
خمتلف معاي   في  التعريفات اجلمركية أو استكمال الصيغة املتعددة املستويات بشـكل مـن   

 (.3أشكال التخفيضات املتوسطة )انظر اإلطار 
 

 اإلطار

 حماكاة أثر املفاوضات الزراعية عل  بلدان أفريقيا والكارييب واحملي  ا ادي

التـوازن العـام احملوسـب آثـار اسـتخدام      قارن حتليل أجرا  األونكتاد باستخدام منوذج  
علــ  بلــدان أفريقيــا ومنطقــة  2008الصــيغة املتعــددة املســتويات املــ كورة يف طرائــ  عــام  

البحر الكارييب ومنطقة احملي  ا ادي والصـيغة الـي اقترحتـها بـاراغوا  باعتمـاد  فيضـات       
تواضـعة، بتغـي  يقـل    متوسطة عامة، فوجد أن اآلثار التجارية علـ  هـ   البلـدان سـتكون م    

ــ  أساســا إىل أن مــد       1عــن  ــدان وصــادرا،ا. ويعــز  ذل ــ  البل ــة يف واردات تل يف املائ
 التخفي  يف التعريفات املطبقة سيكون حمدودا يف كا النهجني.

 
 

متوسط التعريفا  اجلمركيت املطبقت يف 
  القطاع الزراعي

متوسط التعريفا  اجلمركيت اليت تواجه 
 الزراعينياملصدرين 

 املنطقت

األساس 
)النسبت 
 املئويت(

طرائق عام 
2008 

 )النسبت املئويت(

باراغواي 
)النسبت 
 املئويت(

األساس 
)النسبت 
 املئويت(

طرائق عام 
2008 

 )النسبت املئويت(

باراغواي 
)النسبت 
 املئويت(

 2,4 2,4 2,4 11,6 11,6 11,7 غر  أفريقيا       

 5,5 5,5 5,6 13,3 13,2 13,5 وس  أفريقيا

 3,9 4,0 4,3 14,4 14,4 14,5 شرق أفريقيا

 9,6 10,8 16,9 4,1 4,0 4,1 اجلنو  األفريقي

 12,8 13,4 14,3 9,8 10,9 11,0 منطقة البحر الكارييب

 1,6 1,6 1,7 11,1 11,8 11,9 منطقة احملي  ا ادي
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الزراعيـة  ـ   البلـدان،    وفيما يتعل  بالتعريفات اجلمركية املفروضة علـ  الصـادرات    
ميكن تفس  حمدودية التخفي  يف متوس  التعريفات اجلمركية املرج حة بزيادة يف التجـارة  
مع البلدان النامية األخر ، ألن العديد منها لن  ف ـ  تعريفا،ـا اجلمركيـة  فيضـا كـب ا.      

رييب ومنطقـة  وةة سبب آخر هو أن زهاء ثل  صادرات بلدان أفريقيا ومنطقـة البحـر الكـا   
احملي  ا ادي تتوج   إىل االحتاد األورو  يف إطار شروط تفضيلية، وبالتايل لـن تشـهد هـ      
البلدان إال حتسنا طفيفا يف شـروط الوصـول إىل األسـواق ولكنـها سـتتا ثر مـن جـراء تآكـل         

الســيناريوهني الفــرص املتاحــة لبلــدان اجلنــو  األفريقــي  الشــروط التفضــيلية. ووس ــن كــا
ــؤث ر    و منطقـــة البحـــر الكـــارييب، علـــ  وجـــ  اخلصـــوص. ففيمـــا يتعل ـــ  باالســـت اد، لـــن يـ

ــة للبلــدان نظــرا إىل الفجــوة القائمــة بــني      الســيناريوهان إال قلــيا علــ  التعريفــات اجلمركي
بليــون دوالر   45املعــدالت املقــر رة واملعــدالت املطب قــة. وتبلــغ مكاســب الرفــا  العــاملي        

 بليون دوالر إذا ما اعُتمدت صيغة باراغوا . 47 و 2008 ممبوجب سيناريو طرائ  عا
________ 

 األونكتاد :املصدر 
  
ويساعد  في  كب  يف اإلعانات الزراعية املشـوِّهة للتجـارة علـ  تصـحيح اخللـل يف       - 25

) ( من أهدا  التنمية املستدامة املتعل   بالقضـاء علـ     2األسواق الزراعية،  شيا مع ا د  
ضـب    2008اجلو  وحتقي  األمن الغ ائي. وفيما يتعل ـ  بالـدعم احمللـي، توخ ـت طرائـ  عـام       

فئة جديدة من الدعم، وهي الدعم العـام املشـوِّ  للتجـارة، وتشـمل مجيـع الفئـات الفرعيـة مـن         
الدعم املشوِّ  للتجارة، وتطبي  احلدود القصو  اخلاصة باملنتجات. ويكمـن ا ـد  مـن ذلـ      

ــن  ــدعم أو املنتجــات         يف احلــد م ــداب  ال ــة ت ــي  طبيع ــزام بتغ ــن االلت ــهر  م ــرص املتاحــة لل الف
وقـد  “. التنقـل بـني املنتجـات   ”و “ التنقل بـني صـنادي  الـدعم   ”املستهدفة، األمر ال   ُسم ي 

دارت مناقشة مؤخرا تناولت مسالة ما إذا كان ينبغي تطبي  احلدود الرقمية عل  الـدعم العـام   
لتجارة عل  مجيع البلدان، وما إذا كان ينبغي زيادة احلد األدىن للـدعم، املعـر     احمللي املشوِّ  ل

يف املائــة للبلــدان  10يف املائــة مــن النــات  احمللــي للبلــدان املتقدمــة النمــو و   5بــان نســبت  تبلــغ 
الناميــة، أو تقليصــ  أو رفــد  مبعاملــة خاصــة وتفضــيلية للبلــدان الناميــة. وُيظهــر ذلــ  حقيقــة     

ــادة      حــدو  اخن ــدعم املشــوِّ  للتجــارة وزي ــديني إىل ال فــا  كــب  يف جلــوء املســتخدمني التقلي
ــامن(.       مطــردة يف اســتخدام دعــم الصــندوق األخضــر غــ  املشــوِّ  للتجــارة )انظــر الشــكل الث
وستتمك ن ه   البلدان إىل حـد كـب  مـن الوفـاء بالتزاما،ـا بتخفـي  مسـتويات البـدالت مـن          

 الفعلي. دون  في  مستو  اإلنفاق
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 الشكل الثامن
 تكوين الدعم احمللي يف االحتاد األورو  )مبايني اليورو(  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة. :املصدر 
  
ــ   ات خــ      - 26 ــرار ال ــا للق ــا//نوفمر   ووفق ــام يف تشــرين الث ــس الع ، يســتمر 2014اجملل

البح  عن حل دائم ملسالة االحتفاظ مبخزونات حكومية من الغ اء ألغرا  األمن الغـ ائي.  
وتشمل اخليارات املمكنة السماح للبلدان النامية باحلصول علـ  مسـتحقات أكـر مـن مقيـا       

يف املائة، وميكن وصـف ذلـ  بانـ      15 إىل 10الدعم اإلمجايل عن طري  رفع احلد األدىن من 
مبوجــب برنــام  االحتفــاظ مبخزونــات مــن  “ الصــندوق األخضــر”دعــم األســعار مــن خــال 

الغـــ اء أو إعـــادة حتديـــد طريقـــة حســـا  اإلعانـــة املاليـــة باســـتخدام متوســـ  متحـــرك علـــ    
ثا  سنوات بدال من سعر مرجعي حمـدد. وينبغـي أل  حـل دائـم أن يسـهم يف حتقيـ         مد 

   (.4) ( املتعل   باألمن الغ ائي من أهدا  التنمية املستدامة )انظر اإلطار  2 د  ا
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 4اإلطار 
 األمن الغ ائي يف إطار اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعل  بالزراعة

ُيجيز اتفاق منظمة التجـارة العامليـة املتعلـ  بالزراعـة  ـزين خمزونـات حكوميـة مـن أجـل           
الغـ ائي يف البلـدان الناميـة، بشـرط بيـان الفـرق بـني سـعر الشـراء والسـعر املرجعـي            حتقي  األمن 

اخلــارجي يف مقيــا  الــدعم اإلمجــايل. ومبــا أن الســعر املرجعــي اخلــارجي قــد د تثبيتــ  علــ  أنــ     
، عنـدما يـنخف  كـان مسـتو  أسـعار      1988-1986متوس  سعر منت  من املنتجات للفتـرة  

، أن طريقـة احلسـا     33ظر الشـكل أدنـا (، فقـد تـبني جملموعـة الــ       السلع األساسية منخفضا )ان
ه   غ  كافية، حي  ميكن أن تؤد  إىل تضخيم مبلغ اإلعانات الضمنية، وال سيما بـالنظر إىل  
االرتفا  ال   طرأ مـؤخرا علـ  أسـعار املـواد الغ ائيـة ومـا تـا  مـن ارتفـا  األسـعار اخلاضـعة            

  للتحديد.
  (100=  1986)مؤشر عام  2014-1986 ائية السنوية للفترة مؤشرات السلع الغ

  
 األونكتاد. :املصدر 
 

ومبــا أن معظــم البلـــدان الناميــة مل جتــر أ  قيـــا  إمجــايل اللتــزام الـــدعم خــال جولـــة         
الـدعم. وعليـ ، فـنن     تقطة  الوحيـدة املخل ـة بالتجـارة املتاحـة  ـا هـي        اإلعاناتأوروغوا ، فنن 

اخلارجي ينبغـي أن يكـون يف حـد أدىن. وتـر  جمموعـة       املرجعيالفرق بني سعر الشراء والسعر 
 احلد. أن اإلعانات الضمنية، عل  النحو ال   ُحسبت ب  أعا ، تنته  ذل  33الـ 
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 نفاذ املنتجات غ  الزراعية إىل األسواق -جيم  
إىل األســواق الصـناعية إىل زيــادة فــرص التجــارة املتاحــة  يـؤد  حتســني شــروط النفــاذ   - 27

مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامة، وإىل تعزيـز       11 -17للبلدان النامية، مبـا يتماشـ  مـع ا ـد      
من أهـدا  التنميـة املسـتدامة.     2-8التنويع، وترقية التكنولوجيا، واالبتكار،  شيا مع ا د  

رائ  و فيضـات التعريفـات اجلمركيـة يف النفـاذ إىل     للط 2008ووفقا ملا جاء يف مشرو  عام 
األسـواق غـ  الزراعيــة، الـ   يســتند إىل الصـيغة السويســرية الـي  فــ  مبوجبـها التعريفــات       
العليا بشكل يتجاوز التخفي  التناسيب. ودارت املسـالة الرئيسـية يف املفاوضـات حـول كيفيـة      

عـدم التقيـد   ”زام، يف الوقت نفسـ ، مببـدأ   ضمان فرص حقيقية للوصول إىل األسواق، مع االلت
للبلدان النامية. واقتصرت املناقشات املتعلقة مبعايرة ه ا النه ، كمـا هـو   “ باملعاملة باملثل  اما

احلال يف جمال الزراعة، عل  االقتراح القائل باستخدام هن  العر  والطلب و/أو هنـ  متوسـ    
غ  اجلمركية يف إطار مناقشة مـا بعـد مـؤ ر بـايل،     التخفيضات. ومل تعاجل بعُد مسالة احلواجز 

 ولكن استخدامها آخ  يف التزايد.
وميكن أن تتاثر النتائ  احملتملة باملفاوضات اجلماعية اجلارية حاليا خـارج إطـار جولـة     - 28

ــا       ــة يف جمــال تكنولوجي ــدول األطــرا  يف اتفــاق منظمــة التجــارة العاملي ــني ال الدوحــة. ومــن ب
يف املائـة مـن    90طرفا تزيد حصت  علـ  نسـبة    25طرفا، يشارك  52بالغ عددها املعلومات ال

التجارة العاملية يف جمـال منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات، يف مفاوضـات مجاعيـة بشـان توسـيع         
ــؤ ر         ــول موعــد امل ــاق لل ــة التوصــل إىل اتف ــع إمكاني ــاق. وُيتوق نطــاق لــول املنتجــات باالتف

ة علـــ  زيـــادة إمكانيـــة الوصـــول إىل تكنولوجيـــا املعلومـــات      الـــوزار  العاشـــر، واملســـاعد  
، بــدأ 2014)ج( مــن أهــدا  التنميــة املســتدامة. ويف عــام  9واالتصــاالت  شــيا مــع ا ــد  

يف املائــة مــن جتــارة الســلع البيئيــة علــ  الصــعيد العــاملي، يف إجــراء     86بلــدا، ميثــل نســبة   14
بلـدا يف تلـ  املفاوضـات.     17شـارك حاليـا   مفاوضات مجاعية بشـان اتفـاق السـلع البيئيـة، وي    
ســلعة بيئيــة حتــددها بلــدان رابطــة التعــاون    54وســتعتمد املفاوضــات علــ  قائمــة مؤلفــة مــن   

االقتصـــاد  آلســـيا واحملـــي  ا ـــادي، وتضـــع قائمـــة باملنتجـــات البيئيـــة، مسترشـــدة  يف ذلـــ    
لطاقـة املتجـددة، لتخفـي     باالستخدام النهائي للمنتجات، من قبيل معاجلة النفايات أو توليد ا

يف املائـة للـول موعـد املـؤ ر      5الرسوم اجلمركية املفروضة علـ  الـواردات إىل مـا دون نسـبة     
مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامة املتعلـ  بالتصـد         13الوزار  العاشر. وه ا ل  عاقة با ـد   

 .15و  14لتغ  املناخ واألهدا  األخر  املعنية بالبيئة، مبا يف ذل  ا دفان 
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 اخلدمات -دال  
إن إسهام اخلـدمات يف حتقيـ  أهـدا  التنميـة املسـتدامة هـو أمـر بـالغ األمهيـة. ويعتمـد            - 29

حتقيـ  العديـد مــن األهـدا  والغايــات، صـراحة وضـمنا، علــ  حصـول اجلميــع علـ  اخلــدمات        
(، وامليا  4)ا د  (، والتعليم 3األساسية والبىن التحتية. وتشمل ه   اجملاالت الصحة )ا د  

(، 9(، واالبتكار )ا ـد   7(، والطاقة والبىن التحتية املتينة )ا د 6والصر  الصحي )ا د  
فضا عن االتصاالت السلكية والاسلكية، واحلصـول علـ  اخلـدمات املاليـة، والسـياحة والنقـل       

ــدة قطاعــات، وال ســيما ا ــد        ــا أن بعــ  األهــدا  الشــاملة لع ــ  1املســتدامني. كم ، املتعل
، 10، املتعلــ  بــالنمو االقتصــاد  املســتدام والعمالــة؛ وا ــد  8بالقضـاء علــ  الفقــر؛ وا ــد   

املتعل  بانعدام املسـاواة، فضـا عـن األهـدا  والغايـات املتعلقـة بالبيئـة واملسـاواة بـني اجلنسـني،           
 والعدالة. كلها تفتر  وجود قطا  خدمي يعمل بفعالية ويتسم بالنظافة البيئية

وكانت املشاركة حمدودة فيما يتعل  باخلدمات، ألن اهتمام التفـاو  انصـب أساسـا     - 30
علــ  الزراعــة، علــ  الــرغم مــن أن ا ــد  املعلــن كــان ات بــا  هنــ  متــوازن ملختلــف املســائل     
األساسية. وتشارك اجلهات الفاعلة الرئيسـية أيضـا يف املفاوضـات اجلماعيـة يف اتفـاق التجـارة       

ــة الدوحــة. وتضــم تلــ  املفاوضــات   يف اخلــدمات خــا ــة عضــوا مــن أعضــاء   24رج جول دول
يف املائـة مـن إمجـايل جتـارة اخلـدمات، وهـي        70منظمة التجارة العاملية، تبلغ حصتها ما نسبت  

،د  إىل حترير شامل وطموح للخدمات مع تغطية قطاعية كب ة. ومن اجلدير باملاحظـة أن  
اشئة غ  داخلة يف ه   العمليـة. ويف ظـل انعـدام توافـ  واسـع      بع  البلدان النامية الرئيسية الن

يف اآلراء، فنن االتفاق املقبل سياخ  شكل اتفاق معاملة تفضيلية للتجارة يف اخلـدمات،  شـيا   
مع املادة اخلامسة من مـواد االتفـاق العـام املتعلـ  بالتجـارة يف اخلـدمات. وتسـتند املفاوضـات         

وائم الــوارد ذكــر  يف االتفــاق العــام، وســتطب  أفقيــا  االلتزامــات  إىل النــه  اإلجيــا  لوضــع القــ
الوطنية املتعلقة بطريقة املعاملة. وتتناول املفاوضات أيضا الضـواب  التنظيميـة مثـل التـرخيف،     
واخلدمات املالية، واالتصاالت السلكية والاسـلكية، والتجـارة اإللكترونيـة، وانتقـال العـاملني      

جـــود أشـــكال متعـــددة مــن االتفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة املتعلقـــة  االختصاصــيني. ويعـــي و 
باخلدمات فيما بني املشاركني يف املفاوضات املتعلقة باتفاق التجـارة يف اخلـدمات أن تـاث  أ     
اتفاق من ه ا القبيل عل  جتارة اخلدمات داخـل اجملموعـة قـد يكـون تـاث ا حمـدودا. وقـد تقـع         

اركني أساســا يف بلــدان غــ  مشــاركة يف املفاوضــات. فيتعــي ن  مجلــة املصــاح التصــديرية للمشــ 
 ضمان أال  يتعار  االتفاق مع قواعد االتفاق العام.

وللمعاملة التفضيلية يف الوصول إىل األسواق املتعلقة باخلدمات ألقل البلدان منـوا دور   - 31
ارة العامليـة للـول   حيو  يف حتقي  ا د  املتمثل يف مضـاعفة حصـة أقـل البلـدان منـوا يف التجـ      

مــن أهــدا  التنميــة املســتدامة. و اشــيا مــع خريطــة   11-17 شــيا مــع ا ــد   2020عــام 
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طري  لتفعيل إعفاءات اخلدمات املقدمة من أقل البلدان منوا، قد مت جمموعـة أقـل البلـدان منـوا      
/فراير ، ُعقــد بنــاء عليــ  اجتمــا  رفيــع املســتو  يف شــباط  2014طلبــا مجاعيــا يف  وز/يوليــ  

(. وقـد تنـاول   5أمكن في  لتل  البلدان اإلشارة إىل خـدما،ا التفضـيلية )انظـر اإلطـار      2015
الطلب اجلمـاعي املقـدم مـن أقـل البلـدان منـوا النفـاذ األفقـي والقطـاعي إىل األسـواق، والقيـود            

سـياحة،  الوطنية املفروضة عل  املعاملة يف العديد من القطاعات، مبـا فيهـا قطاعـات السـفر، وال    
واملعامات املصرفية، والنقل، واللوجستيات، والتعليم، وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت،    
واالستعانة مبصادر خارجية يف األعمال التجارية، وصناعة اإلبدا . وأألولَيت العوائ  الـي تـؤثر   

ــنم    ــ  ال ــاالعت       4عل ــة ب ــ  املتعلق ــ  العوائ ــا يف ذل ــا خاصــا، مب ــد اخلــدمات اهتمام را  لتوري
باملؤهات التعليمية واملهنية، فضا عن الرسوم الباهظة، ومتطلبـات الوثـائ  املرهقـة للحصـول     

 عل  التاش ات والتراخيف وتصاريح العمل.
 

 

 5اإلطار 
 االجتما  الرفيع املستو  ملنظمة التجارة العاملية بشان اخلدمات التفضيلية ألقل البلدان منوا

مـن تلـ  البلـدان     18بلـدا عـن نوايـا ، وأعلـن      25املستو ، أعر  يف االجتما  الرفيع  
عــن املعاملــة التفضــيلية احملــددة لكــل منــها. وتناولــت تلــ  األفضــليات قطاعــات مثــل الســياحة،  
واملاليـــة، والنقـــل، واللوجســـتيات، والبنـــاء، والتوزيـــع، واخلـــدمات الفنيـــة، واخلـــدمات املتعلقـــة 

ية األخر ، فضا عن طـرق تقـدمل اخلـدمات، مثـل إزالـة      باحلواسيب، وخدمات األعمال التجار
لتوريد اخلدمات، وإلغاء االحتياجـات االقتصـادية،    3بع  شروط اإلنصا  يف إطار األسلو  

، فــنن 4. وفيمــا يتعلــ  باســلو  التوريــد 4واختبــارات ســوق العمــل يف إطــار أســلو  التوريــد 
حمللــي، وال سـيما اعتـرا  الرابطـات املهنيــة    التـداب  املشـار إليهـا تشــمل تيسـ  جوانـب التنظـيم ا      

ــزوار ألغــرا  تتصــل بالعمــل      ــة لل ــرات اإلقامــة الطويل ــدان إىل فت بــاملؤهات. وأشــار بعــ  البل
وللمتدربني، وعمليات النقل فيما بني الشركات، وك ل  اإلعفاء من رسـوم التاشـ ات ونظـام    

س املعاملـة الـي تقـدمها يف إطـار     احلصف. وأكدت عـدة بلـدان أهنـا تقـدم ألقـل البلـدان منـوا نفـ        
االتفاقات التجارية اإلقليمية أو االتفاق املستقبلي املتعل  بالتجـارة يف اخلـدمات. ومل يتاكـد بعـُد     
إىل أ  مد  ميكن حتويل تل  التداب  إىل أفضليات مفيدة جتاريـا يف جمـال التجـارة يف اخلـدمات     

ربــت أقــل البلــدان منــوا عــن تقــديرها ألمهيــة   لترقــ  إىل مســتو  توقعــات أقــل البلــدان منــوا. وأع 
ــها          ــي تســتخدمها لصــياغة طلب ــات اخلــدمات، ال ــاد لسياس ــا األونكت ــي جيريه االستعراضــات ال

بلدان إشعارا هب   املبـادرات، وُيتوق ـع تقـدمل إشـعار      9، قدمت 2015اجلماعي. ويف  وز/يولي  
 .2015 وز/يولي   31رمسي للول 
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 التجارةتيس   -هاء  
من املتوقع أن يؤد  تيس  التجارة إىل اخنفا  تكاليف التجـارة وأن يسـهم يف زيـادة     - 32

مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامة، وتشـجيع       11-17صادرات البلدان النامية،  شيا مـع ا ـد    
مــن أهــدا  التنميــة    2-8التنويــع، والتطــوير التكنولــوجي، واالبتكــار،  شــيا مــع ا ــد        

. وأشــارت لــو  منظمـة التعــاون والتنميــة يف امليـدان االقتصــاد  باســتخدام مؤشــر   املسـتدامة 
تيس  التجارة إىل أن التنفي  الشامل جلميع التـداب  الـواردة يف االتفـاق املتعلـ  بتيسـ  التجـارة       

يف املائـة يف البلـدان املتقدمـة النمـو، وبنسـبة       11.8يؤد  إىل خفـ  تكـاليف التجـارة بنسـبة     
وتبــي ن أن إدخــال حتســينات علــ   .(9)يف املائــة يف البلــدان الناميــة 17.4و  14.6ني تتــراوح بــ

اإلجراءات الرمسية، مثل تسليس اإلجراءات احلدودية، والتشغيل اآليل للعمليات احلدوديـة، لـ    
أعظم األثر عل  حتقي  وفورات يف التكاليف. وثبت أن العديد مـن التـداب  احملـددة الراميـة إىل     

التجارة  ا مردود مرتفع مـن االسـتثمار، إذ إهنـا تسـاعد علـ  خفـ  التكـاليف وزيـادة         تيس  
 حتصيل اإليرادات.

علـــــ   2014وحــــافظ قــــرار اجمللــــس العــــام الصــــادر يف تشــــرين الثــــا//نوفمر         - 33
موعـدا هنائيـا ل عضـاء لكـي يقـدموا إشـعارا بقبـو م القـانو/ لاتفـاق           2015 وز/يولي   31

  التجارة. وسيبدأ نفاذ االتفاق عندما يوافـ  عليـ  ثلثـا األعضـاء. ويف  وز/يوليـ ،      املتعل  بتيس
بلدان من أقل البلـدان منـوا،    3بلدا، من بينها  60بلدان التصدي  علي ، وقد م قرابة  8أكملت 

، أو باألحكام الي حدد،ا للتنفيـ  الفـور . وهـ ا يتماشـ      “الفئة ألف”إشعارا بالتزاما،ا من 
أحكــام مبــدأ املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية الـي تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن االتفــاق، والــي  مـع  

يرتب  مبوجبها مستو  االلتزامات وتوقيتها مباشرة  بقدرة البلدان عل  التنفي ، وبتـوف  الـدعم   
يف جمال بناء القدرات، واكتسا  القـدرات. ومـع التسـليم مبسـالة تيسـ  التجـارة، فـنن بعـ          

ن النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، يسـاورها القلـ  مـن أن يكـون تنفيـ  بعـ  التـداب         البلدا
معقدا أو مكلفـا. وتشـمل التـداب  الـي غالبـا مـا ال تنفـ ها البلـدان الناميـة تـداب  تتعلـ  بنشـر             
ــني الوكــاالت       ــة املســبقة؛ والتعــاون ب ــ  القــرارات اجلمركي وإتاحــة املعلومــات؛ واحلصــول عل

يــة؛ والنشــر املســب  والتشــاور. وُدشــن مرفــ  التفــاق تيســ  التجــارة ملســاعدة البلــدان    احلدود
 النامية عل  بناء قدرات التنفي .

 

__________ 

منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـاد ، تنفيـ  اتفـاق منظمـة التجـارة العامليـة املتعلـ  بتيسـ  التجـارة:             (9) 
 األثر احملتمل عل  التكاليف التجارية.
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 املسائل اإلمنائية -واو  
فيما يتعل  باإلعفاء من الرسوم اجلمركية ومن نظام احلصف الـي تعـوق الوصـول إىل     - 34

ــوا، وهــي مســا     ــدان من ــل البل ــن  12-17لة عوجلــت أيضــا يف ا ــد   األســواق بالنســبة ألق م
أهدا  التنمية املستدامة، فقد نف ت مجيـع البلـدان املتقدمـة النمـو مـا عـدا بلـدا واحـدا القـرار          

سـوم اجلمركيـة ومـن نظـام احلصـف      الوزار  ملنظمة التجارة العاملية مبنح معاملة معفـاة مـن الر  
مركية. وفيما  ف الواليات املتحـدة  يف املائة من بنود التعريفات اجل 97ال تقل نسبت  عن  ملا

األمريكية، فنن نطاق بنـد اإلعفـاء مـن الرسـوم اجلمركيـة ومـن نظـام احلصـف ال تـزال نسـبت            
يف املائة، مـن دون أخـ  قـانون الواليـات املتحـدة للنمـو والفـرص يف أفريقيـا يف االعتبـار.           84

البلـدان منـوا، مقيسـة  بقيمـة     يف املائة من الـواردات مـن أقـل     100ويدخل ما تقر  نسبت  من 
الواردات، مع اإلعفاء من الرسوم اجلمركيـة، إىل معظـم أسـواق البلـدان املتقدمـة النمـو )انظـر        
الشكل التاسـع(. ويف الواليـات املتحـدة،  تلـف اخلطـ  التفضـيلية لسـب كـل بلـد مـن أقـل            

يف املائـة مـن    90نسبت  حنـو  البلدان منوا الي تطب  عليها، و تلف معاملة املابس، الي  ثل ما 
الصادرات الثنائية لكل من بنغاديش وليسوتو وهايي، بـاختا  هـ   الـنظم. ومنحـت عـد ة      
بلدان نامية، مبا فيهـا مجهوريـة كوريـا والصـني وا نـد، ومـؤخرا، شـيلي، اإلعفـاء مـن الرسـوم           

 واحلصف الي تعوق الوصول إىل األسواق بالنسبة ألقل البلدان منوا.
 

 الشكل التاسع  
نسبة الواردات مـن أقـل البلـدان منـوا املعفـاة مـن الرسـوم اجلمركيـة يف البلـدان املتقدمـة             

 النمو )بالنسبة املئوية(
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 األونكتاد. :املصدر 
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ومن املهم وجود قواعد تفضيلية متعلقة باملنشا تكـون أكثـر بسـاطة وشـفافية، وذلـ        - 35
يف االســتفادة بفعاليــة مــن األفضــليات التجاريــة املتاحــة  ــايف إطــار  ملســاعدة أقــل البلــدان منــوا 

مبادرات اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ونظـام احلصـف. ويشـ  حتليـل لاسـتفادة مـن املعاملـة        
التفضيلية إىل االخنفا  النسيب لاستفادة من تلـ  املعاملـة التفضـيلية صصـوص منتجـات، مـن       

  والتبغ واألمساك. ويف املقابل، فـنن االسـتفادة مـن األفضـليات     قبيل املابس واألح ية والفواك
املتاحة يف إطار قانون الواليات املتحدة للنمو والفرص يف أفريقيا، والي حتققها ليسـوتو، وهـي   

يف املائة، ويعـز  ذلـ  أساسـا إىل أن القـانون      100أحد املستفيدين الرئيسيني، تبلغ ما نسبت  
، تتــيح للمســتفيدين “أقمشــة البلــد الثالــ ”بــس، تســم  قاعــدة يتضــمن قاعــدة خاصــة للما

احلصول عل  الغزل والنسي  من أ  بلـد. ومبوجـب قواعـد املنشـا اجلديـدة لنظـام األفضـليات        
املعمم يف االحتاد األورو ، أسفر إدخال قاعـدة مماثلـة للتحويـل الوحيـد عـن ارتفـا  معـدالت        

عينة من املابس. وقـد يفيـد أيضـا تيسـ  إدارة املنشـا.      االستفادة من املعاملة التفضيلية لفئات م
ومبوجــب القواعــد اجلديــدة لنظــام األفضــليات املعمــم باالحتــاد األورو ، فســتتغ  إدارة املنشــا  

من النظام احلـايل القـائم علـ  التصـدي  مـن جانـب طـر  ثالـ  تـابع           2017اعتبارا من عام 
درين املسجلني. وهـ ا يتطلـب تعـديا مؤسسـيا     للسلطات العامة إىل نظام للتصدي  تابع للمص
   هاما ميكن دعم  مبا وق  الفائدة املتوخاة من .

علـــ  أمهيـــة تنفيـــ  مبـــدأ املعاملـــة اخلاصـــة   أ-10يؤكـــد هـــد  التنميـــة املســـتدامة و - 36
املتعلقـة باملعاملـة اخلاصـة     األحكـام والتفضيلية للبلدان النامية. وتواصل أقـل البلـدان منـوا جعـل     

هـ    تنـاول  مقترحـا بشـان    25فضيلية دقيقة وفعالة وعملية، وتعمل عل  إعداد قائمة مـن  والت
قــانون الســالة القطــن. ويــوفر مشــرو   م تنــاولزال يــتعني  . ومــاات التجــارةاتفاقــيف املعاملــة 
ال   أعد مؤخرا يف الواليات املتحدة دعما أقل بكث  للقطن، ومن احملتمـل أن يتخـ     الزراعي

، مما سـيؤد  إىل نقصـان املعـرو  منـ      منحىن هابطالي للقطن يف الواليات املتحدة اإلنتاج احمل
 القطن. ا مندرا،اوتقلف ص

  
 التطورات احلاصلة يف االتفاقات التجارية اإلقليمية -خامسا  

 ثل زيادة انتشار االتفاقات التجارية اإلقليميـة حتـوال جـ ريا رئيسـيا يف التطـور الـ          - 37
م التجار  الدويل يف اآلونـة األخـ ة، وبالتـايل فـنن  ـا أثـرا هامـا يف حتقيـ  هـد           شهد  النظا

بلغت منظمـة التجـارة العامليـة بـنبرام     ، أأل2015نيسان/أبريل  حن. و10-17التنمية املستدامة 
ترتـب   . وباإلضـافة إىل مـا  حيـز النفـاذ  منـها   406 دخـل اتفاقا من هـ   االتفاقـات،    612حنو 

لتجارية اإلقليمية األخ ة الي أبرمت يف القـرن احلـاد  والعشـرين مـن انفتـاح      عل  االتفاقات ا
ــام ل ســواق، فنهنــا تشــمل طائفــة مــن التــداب  املتجــاوزة للحــدود،       ،اخلــدمات مبــا يف ذلــ  ت
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واملشـتريات   ،واالستثمار، وسياسـات املنافسـة، وحركـة رأ  املـال، وحقـوق امللكيـة الفكريـة       
مبثابـة تغـي  يف قواعـد اللعبـة.      “االتفاقات التجارية اإلقليمية الكـر  ”احلكومية. وكان نشوء 

بلـدا، إىل إجيـاد    12وسيؤد  اتفاق شراكة احملـي  ا ـادي، الـ   جيـر  التفـاو  بشـان  بـني        
دوالر.  مليـار  27احمللـي اإلمجـايل    هـا مليـون شـخف يبلـغ جممـو  ناجت     800حنو  شملسوق ت

ــي اســتهل االحتــاد األورو      وســتغطي شــراكة التجــارة واالســتثمار   عــر احملــي  األطلســي، ال
ــة املفاوضــات بشــاهنا يف حزيران/يونيــ        ــات املتحــدة األمريكي نصــف النــات    ،2013والوالي

العــاملي وثلــ  التجــارة العامليــة. وســتؤد  الشــراكة االقتصــادية اإلقليميــة الشــاملة، الــي بــدأت 
قة جتارة حـرة بـني رابطـة أمـم جنـو  شـرق       ، إىل إنشاء منط2012املفاوضات بشاهنا يف عام 

 آسيا وشركائها اخلارجيني الستة تغطي نصف سكان العامل.
 التجــــار يف الواليــــات املتحــــدة يف حزيــــران/هيئــــة تعزيــــز ويف ظــــل إقــــرار قــــانون  - 38
، الحــت يف األفــ  إمكانيــة إبــرام اتفــاق شــراكة احملــي  ا ــادي. ويــوفر برنــام     2015 يونيــ 

يف الوقــت نفســ  التمويــل الكــايف إلعــادة تــدريب   الــ   اعتمــدالتجــار   مســاعدات التعــديل
العمال ال ين فقدوا وظائفهم من جراء التجـارة اخلارجيـة. ومـن بـني املسـائل العالقـة مسـتو         

زال الفصـل   محاية امللكية الفكرية املتعلقة باملستحضرات الصـيدالنية وبـراءات االختـرا . ومـا    
تســوية لآليــة بشــان إنشــاء يتضــمن  مــن أحكــام  دل، وال ســيما مــااملتعلــ  باالســتثمار مثــار جــ

املنازعات بني املستثمرين والدول مـن شـاهنا أن تتـيح للمسـتثمرين األجانـب احلـ  يف مقاضـاة        
زال يـتعني التوصـل إىل    البلد املضيف عن خسـارة أربـاح متوقعـة يف املسـتقبل. ومـا      اتحكوم

تشــمل قطــا   الــي ساســةاحلقطاعــات بعــ  ال صــيغة هنائيــة بشــان الوصــول إىل األســواق يف 
ــدة      ــات املتحـ ــيارات يف الواليـ ــا  السـ ــدا، وقطـ ــي  يف كنـ ــدواجن والبـ ــان والـ ــات األلبـ منتجـ

كـ ل  التوصـل إىل صـيغة    ويـتعني  وقطا  األرز وحلـوم البقـر واخلريـر يف اليابـان،      ،األمريكية
 .امللبوساتهنائية بشان قواعد املنشا اخلاصة ب

تفاقـات التجاريـة اإلقليميـة يف القـرن احلـاد       االشـكل  ي الـ   مل الرئيسي العايتمثل و - 39
ــ         ــداب  غ ــة والت ــات التنظيمي ــ  االختاف ــب عل ــة إىل التغل ــةوالعشــرين يف احلاج ــر  التعريفي ع

األسواق، نظـرا ألهنـا تـؤد  إىل جتزئـة السـوق. ويـؤد  تعـدد السياسـات التنظيميـة إىل تفـوق           
كـث  مـن األحيـان علـ  تكـاليف املعـامات احملليـة بدرجـة كـب ة          تكاليف التجـارة الدوليـة يف   

للغايــة. وتتعلــ  هــ   العوائــ  التنظيميــة بالتجــارة املرتبطــة بساســل القيمــة العامليــة علــ  وجــ   
اخلصوص. وكان الدافع احملرك لاتفاقات التجاريـة اإلقليميـة يف القـرن احلـاد  والعشـرين هـو       

ما يتنقل عر احلدود هو عوامـل اإلنتـاج،    ، حي  إنية يف ه ا القرنالبنية املتغ ة للتجارة العامل
ــا واأل    ــال والتكنولوجي ــ  املصــانع ورأ  امل ــة. وهــ ا   شــخاصمبــا يف ذل ــيس الســلع النهائي ، ول
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يستدعي احلاجة إىل انسيا  التجارة عر احلـدود للحـد مـن تكـاليف التجـارة ومعاجلـة مسـالة        
ــاط ــ  االرتبـ ــت  الوثيـ ــني التجارة/االسـ ــن    بـ ــة. ومـ ــ    تثمار/اخلدمات/امللكية الفكريـ ــ  هـ توجـ

االتفاقات التجارية اإلقليميـة حنـو حتقيـ  درجـة أعمـ  مـن التكامـل الشـامل هبـد  تـوف  هنـ             
 -با رسـوم وبـا حـواجز مجركيـة      تبادلطري  ضمان بيئة  عنعملي لساسل القيمة اإلقليمية 

بني األنظمة القانونية واالعترا  املتبـادل، وكـ ل  مـن خـال إنشـاء       االتساقمن خال توخي 
 آلية لضمان االتساق التنظيمي، وذل  مثا عن طري  إبداء تعليقات مسبقة بشان األنظمة.

 عــــنعــــادة  تمخ وتشــــ  التقــــديرات إىل أن ةــــة مكاســــب اقتصــــادية كــــب ة تــــ  - 40
ل التجـار  الـ   تشـمل . ومـع ذلـ ،      االتفاقـات، ويعـز  ذلـ  جزئيـا إىل حجـم التبـاد       ه  
مــن املتوقــع أيضــا حتقيــ  مكاســب أكــر نتيجــة ملــا تنطــو  عليــ  هــ   االتفاقــات مــن تركيــز   ف

تنظيمـي قـو ، نظـرا ألن احلـواجز التنظيميـة ميكــن أن  ثـل مسـتو  أعلـ  مـن احلمايـة يفــوق           
من املقـدر أن يـؤد    ف ثل  التعريفات. ويف حالة شراكة التجارة واالستثمار عر األطلسي،  ما

يف املائــة،   0.5اتفــاق طمــوح إىل زيــادة النــات  احمللــي اإلمجــايل يف االحتــاد األورو  بنســبة        
يــؤد  إىل زيــادة . وميكــن أن 2027يف املائــة يف الواليــات املتحــدة للــول عــام   0.4 بنســبةو

ــدار    ــاملي مبق ــدخل الع ــورو،  238ال ــا يتضــمن  مليــار ي ــورو مليــار 86 مب ــدان ي ر . أخــ يف بل
علـ    مـن آثـار   مـا يترتـب  جـوار  إىل وتتضاءل اآلثار املترتبة عل  خفـ  التعريفـات اجلمركيـة    

مـــن خـــال تـــداب  املواءمـــة واالعتـــرا  املتبـــادل )انظـــر  اجلمركيـــة احلــد مـــن احلـــواجز غـــ  
عـر   اجلمركيـة مكافئات تكلفة التجارة اخلاصـة بـاحلواجز غـ      نسبة تزيد عموما(. و6 اإلطار

 يف املائة من قيمة الواردات. 10طلسي عن احملي  األ
 

 6اإلطار 
  عل  النشاط التجار التعريفيةأثر التداب  غ  

، مبــا يف ذلــ  التــداب  الصــحية وتــداب  الصــحة النباتيــة؛ التعريفيــةتــؤثر التــداب  غــ   
ــن       ــر م ــ  أكث ــام التجــارة، عل ــة املوضــوعة أم ــن املنتجــات    50واحلــواجز التقني ــة م يف املائ

 13بـني حـوايل    التعريفيـة املصدرة من البلدان النامية. ويتراوح متوس  انتشار التداب  غ  
أعل  نسـبة انتشـار    افئة، ويشهد قطا  الزراعةيف املائة من التعريفات اجلمركية املك 14 و

يف املائـة )انظـر    25زيـد عـن   تمسجلة، وال سـيما قطاعـا الثـروة احليوانيـة واخلضـر، حيـ        
ويرتفع التاث  اإلمجايل للتداب  الصـحية وتـداب  الصـحة النباتيـة؛ واحلـواجز       .الشكل أدنا (

قـل البلـدان منـوا، مـن حيـ  تكـاليف       التقنية املوضوعة أمـام التجـارة، وال سـيما بالنسـبة أل    
يف املائـة مـن جتـارة املـوارد      90حنـو   علـ   التعريفيـة الدخول واالنتقال. وتؤثر التـداب  غـ    

 يف املائة من التجارة يف الصناعات التحويلية. 80الطبيعية، و 
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مكافئات قيمة رسـوم التـداب  الصـحية وتـداب  الصـحة النباتيـة؛ واحلـواجز التقنيـة املوضـوعة          
 النسبة املئوية(ب، حسب القطا  )التعريفيةأمام التجارة وغ ها من التداب  غ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O. Cadot et al., Deep Regional Integration and Non-Tariff Measures: A Methodology for Data: املصةةةةةةةةةدر

Analysis  ،(2015)األونكتاد. 
ذل ، فنن التداب  غ  التعريفية ترمي إىل حتقي  بع  أهدا  السياسة العامـة،  ومع  

املتناسـب املقيـد     من ذل ، يلزم معاجلة أثرهـا غـ   بالكامل. وبدال لغاؤهاوبالتايل ال ميكن إ
للتجارة. ويعتر االعترا  املتبادل ومواءمة االحتياجات، ال سيما من خال تطبي  املعـاي   

ــة، أدا ــادة     الدولي ــالتني يف احلــد مــن تكــاليف التجــارة. وتشــ  التقــديرات إىل أن زي ــني فع ت
الصـادرات بنسـبة    أنوا  خمتلفيف املائة يف املعاي  املوحدة دوليا تؤد  إىل زيادة  1قدرها 
يف املائة. وعل  العكس من ذل  ميكن أن تترتب عل  توحيد املعاي  عل  الصـعيدين   0.3

سـبل الوصـول إىل    ذلـ  أن يقابـل تيسـ َ    أمثلـة ومـن   واضـحة،  غـ  الثنائي واإلقليمي آثـار  
 يف القدرة التنافسية ل سعار يف أسواق أخر  نامية. شري  معني خسائُر سوق
   
تفاقــات التجاريــة اإلقليميــة يف القــرن احلــاد  والعشــرين آثــار علــ    االوتترتــب علــ   - 41

أن  فـ  تكـاليف التجـارة املتعلقـة باملعـامات       االتسـاق التنظيمـي  البلدان النامية. ومن شـان  
، بيـد أنـ  ميكـن أن يـؤد  إىل زيـادة هــ        مــا التجاريـة بـني األطـرا  يف اتفـاق جتـار  إقليمـي      

. و يــل البلــدان الناميــة األكــر اتصــاعدي ااجتاهــ ا ــ  االتســاقالتكــاليف يف البلــدان الناميــة إذا 

 واللحوم احليوانات
 واحلبو  واخلضروات الفواك  
 والزيوت الدهون 

 والتبغ واملشروبات املصنعة األغ ية
 املعادن 

 الكيميائية املواد
 اللدائن 
 اجللود 

اخلشبية املنتجات  
 الورق 

 واملابس املنسوجات
 األح ية

 والزجاجية احلجرية املصنوعات
 واللؤلؤ الكرمية األحجار 
 الفلزية واملنتجات الفلزات 
 واإللكترونيات اآلالت 

 املركبات
 والطبية البصرية األجهزة 
 األسلحة 

 متنوعة منتجات
 املتوس 

 التداب  الصحية وتداب  صحة النباتية
 

 احلواجز التقنية أمام التجارة
 

 أخر  تعريفية غ  تداب 
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ارة اإلقليمية الكـر . وبالتـايل فمـن املهـم التقليـل      واألصغر إىل عدم املشاركة يف اتفاقات التج
اسـتخدام معـاي  أقـل     بطرق تشملإىل أدىن حد من تكاليف التنسي  التنظيمي للبلدان النامية، 

 املعاي  الدولية.إعمال صرامة، واالعترا  املتبادل و
الـي تتجــاوز   ،وقـد يـؤد  تعزيـز الضـواب  التنظيميــة يف االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة        - 42

يف إطار منظمـة التجـارة العامليـة أو الـي تتعلـ  مبسـائل مل تتناو ـا اتفاقـات         الي ُتت خ  الضواب  
إىل تقييد االستقالية التنظيمية للبلدان الناميـة وهـي بصـدد السـعي      ،منظمة التجارة العاملية بعد

ئيــة. فعلــ  ســبيل املثــال، إىل حتقيـ  أهــدا  اســتباقية تتعلــ  بقطــا  الصــناعة والسياســات اإلمنا 
نظر إىل آليـة تسـوية املنازعـات بـني املسـتثمرين والـدول علـ  أهنـا  ـنح املسـتثمرين األجانـب            ُي

دوليـة مثـل   الاكم احملـ قدرا أكر من احلقوق، إذ و   ؤالء املستثمرين دون غ هـم اللجـوء إىل   
ذلـ  إىل جتميـد تنظيمـي     املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار. وهناك قل  مـن أن يـؤد   

قد ميتنعون عن ا اذ بع  اإلجـراءات التنظيميـة، مـن     مني عل  مجيع املستوياتنظرا ألن املنظِّ
قبيل فر  األنظمة البيئية، خوفا من الطعون القانونية والتعويضات املاليـة الضـخمة الـي ميكـن     

جاريــة اإلقليميــة قــد  ألن بعــ  االتفاقــات التنظــرا أن تــنجم عــن إجــراءات مــن هــ ا القبيــل،  
 وأدخلت ضواب  صارمة. “االستثمار” استحدثت تعريفا واسعا لـ

وميكن أن حتد الضـواب  املفروضـة علـ  املشـتريات احلكوميـة، واملؤسسـات اململوكـة         - 43
للدولـــة والضـــرائب علـــ  الصـــادرات مـــن قـــدرة احلكومـــات علـــ  دعـــم الصـــناعات احملليـــة   

م. وتسع  بع  اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة الكـر  إىل     واملؤسسات الصغ ة واملتوسطة احلج
مواجهة األثر ال   ُيحتمل أن يكـون خمـا  باملنافسـة والناشـ  عـن نـزو  مؤسسـات األعمـال         
 اململوكة للدول إىل تلقي قدر من املعاملة التفضيلية من احلكومة، مبا يف ذلـ  معاملـة تفضـيلية   

يعــر   ي جيــر  النظــر فيهــا وضــع قواعــد ترســ  مــااليــة. ومــن بــني اخليــارات الــيف األمــور امل
ــة التنافســية” بـــ ــزة    ، ليــ  ال“احليادي ــة أن تكــون  ــا مي يتســىن للمؤسســات اململوكــة للدول

امللكيـة احلكوميـة. وشـددت البلـدان الناميـة علـ         بسببتنافسية يف سباقها مع القطا  اخلاص 
يف حتقيـ  أهـدا  السياسـات العامـة.      الدور املهم ال   تضطلع ب  املؤسسات اململوكة للدولة

ويكثــر وجــود املؤسســات اململوكــة للدولــة يف قطاعــات االســتخراج والطاقــة والصــناعات         
الثقيلــة، وبعــ  اخلــدمات، مبــا يف ذلــ  االتصــاالت الســلكية والاســلكية واخلــدمات املاليــة،    

يــان حظــرت وقطاعــات الصــناعات التحويليــة، مبــا يف ذلــ  صــناعة التبــغ. ويف كــث  مــن األح 
بني الشمال واجلنو ، مثـل اتفاقـات الشـراكة     الي أبرمت مؤخرا االتفاقات التجارية اإلقليمية

ــا و   ــدان أفريقي البحــر الكــارييب واحملــي  ا ــادي،   مــنطقي االقتصــادية بــني االحتــاد األورو  وبل
دن القيــود املفروضــة علــ  الصــادرات. ومــع ذلــ ، كــث ا مــا طبقــت هــ   التــداب  علــ  املعــا   
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والسلع الزراعية ألغرا  السياسات اإلمنائية وكانت ،د ، يف مجلـة أمـور، إىل احملافظـة علـ      
 ودعم أنشطة التصنيع النهائية. احمللية واألسعار احمللي العر 
وقـد أضــح  التكامــل اإلقليمـي فيمــا بــني بلـدان اجلنــو  أشــد كثافـة وعمقــا. وكــان      - 44

مبثابــة حمافــل تعمــل علــ  تنميــة   بــني بلــدان اجلنــو  يميــةالعديــد مــن االتفاقــات التجاريــة اإلقل
القدرة اإلنتاجية وشبكات النقل وا ياكـل األساسـية علـ  الصـعيد اإلقليمـي وميكـن أن تسـهم        

بشــان ا ياكــل األساســية اإلقليميــة والعــابرة   1-9يف حتقيــ  هــد  التنميــة املســتدامة ا ــد   
فعـة كـب ة نتيجـة لقـرار إنشـاء منطقـة للتجـارة        للحدود. وشهد التكامل اإلقليمـي يف أفريقيـا د  

، وإنشاء منطقة التجارة احلـرة الثاثيـة بـني بلـدان     2017احلرة عل  مستو  القارة للول عام 
السـوق املشـتركة لشـرق أفريقيـا واجلنـو  األفريقـي ومجاعـة شـرق أفريقيـا واجلماعـة اإلمنائيــة           

 .2015يف حزيران/يوني   للجنو  األفريقي
علـ  حنـو يشـمل     فائقـة  مبعـاي  رائـد   تنظيمـي  اتسـاق خال التشجيع عل  إجراء  ومن - 45

كــ ل  حصــة كــب ة مــن التجــارة العامليــة ميكــن أن تضــر اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة الكــر    
. وقـد يسـتخدم النمـوذج التنظيمـي     املنـهجي علـ  املسـتو     باحلوافز املرتبطة بتعددية األطرا 

أساســا للمفاوضــات التجاريــة املتعــددة  الكــر  يف إطــار هــ   االتفاقــات إعــداد الــ   جيــر  
ــا مفــاد  أن    ــة األطــرا  يف املســتقبل. واألهــم مــن ذلــ  أن هنــاك رأي بشــان  االجتاهــات احلالي

االتفاقات التجارية اإلقليمية قد تؤد  إىل نظام للتبادل التجار  ذ  مستويني، يتم من خالـ   
لقدميــة املتبقيــة مــن القــرن العشــرين يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة املســائل التجاريــة ا معاجلــة

ومعاجلة القضايا اجلديـدة الناشـئة يف القـرن احلـاد  والعشـرين مـن خـال االتفاقـات التجاريـة          
لنظـام التجـار ، والتميـز    لتجزئـة  الاإلقليمية. وقد تؤد  ه   االتفاقات الكر  إىل املزيـد مـن   

مـن   النيلداخل املنظومة وتل  املوجودة خارجها، وتنطو  عل  خماطرة بني البلدان املوجودة 
بـني   التـآزر أمهية النظام التجار  املتعدد األطرا  يف األجـل الطويـل. وهـ ا يـرز أمهيـة تعزيـز       
ثلـ  بـني   مالنظام التجار  املتعدد األطرا  واالتفاقات التجارية اإلقليميـة، لكفالـة قيـام عاقـة     

ومـل يف طياتـ    اتيـة. ويبـدو أيضـا أن ذلـ      ؤني توف  بيئـة م تتسىن  ما جمتمعالعمليتني، لي  ي
إىل الــرأ  القائــل بــنجراء دراســة دقيقــة لتـداب  التكيــف املؤسســي مــع النظــام التجــار    إشـارة 

املتعدد األطرا  الي قد تكـون مطلوبـة علـ  املـد  الطويـل مـن أجـل تعزيـز جـدوا  وفعاليتـ            
 لعمليات املتوازية املتعددة.وهو بصدد مواجهة واقع ا



A/70/277 
 

 

15-13164 35/36 

 

 
 خا ة - خامسا 

، 2030تقوم التجارة بدور حيو  يف املس ة العاملية الراميـة إلهنـاء الفقـر للـول عـام       - 46
وإحدا  حتوالت ج رية يف االقتصادات واجملتمعات والنظم اإليكولوجية والبيئـة. واملكاسـب   
الــي ميكــن حتقيقهــا مــن خــال احلــد مــن التشــوهات التجاريــة والتكــاليف التجاريــة  شــيا مــع  

ــ ــل     مقتضــيات التنمي ة هــي مكاســب هامــة. وميكــن أن تشــكل التجــارة مصــدرا رئيســيا لتموي
. وميكن أن يهي  تنشـي  التجـارة مـن خـال ساسـل القيمـة العامليـة واخلـدمات فرصـة          التنمية

وحتدي  التكنولوجيا. واخلدمات هـي العمـود الفقـر  لاقتصـاد      ،هائلة للعمل املنت ، والتنويع
ا ياكـــل األساســـية تطـــوير ة، والتعلـــيم، واالبتكـــار، ويف تعزيـــز الصـــح احموريـــ ادور وتـــؤد 

ــوجي الرقمــي.       ــل، واالســتفادة مــن النظــام اإليكول ــة، والتموي واحلصــول علــ  خــدمات الطاق
وتســهم التجــارة الزراعيــة يف احلــد مــن الفقــر واألمــن الغــ ائي، نظــرا ألن الكــث  مــن الفئــات    

 السكانية الفق ة تعيش يف املناط  الريفية.
تر السياسات واجلهود املدروسة ال غىن عنها من أجل حتقي  أقص  قدر ميكـن أن  وتع - 47

ــة        ــ  املســاواة بــني اجلنســني والتنمي ــ  الفقــر وحتقي تقدمــ  التجــارة مــن مســامهة يف القضــاء عل
فهمــا أفضــل  2015يتطلب حتقيــ  إمكانــات التجــارة يف ســياق مــا بعــد عــام   ســاملســتدامة. و

ــة   حلقــائ  الواقــع التجــار  يف القــ  رن احلــاد  والعشــرين، الــ   حتركــ  ساســل القيمــة العاملي
ــني      ــدة ب ــرواب  املشــتركة املتزاي ــبواقتصــاد اخلــدمات، ولل ــةالقطاع اجلوان ــاد األو ي ــة بع املتعلق

العامـة. وتسـتتبع املسـامهة املتعـددة اجلوانـب للتجـارة يف العديـد مـن أهـدا  التنميــة           ةالسياسـ ب
ــوم ك    ــن       املســتدامة ضــرورة وضــع سياســات تق ــا م ــا يتصــل هب ــني التجــارة وم ــزة وصــل ب هم

ــة، مبــا يف ذلــ     ــة،    السياســاتالسياســات العام ــة، والصــحة، والطاق ــة، والعمال ــة بالتنمي املتعلق
 ،املاليــة، والتكنولوجيــا، والبيئــة  الشــؤون وامليــا ، والتعلــيم، والشــؤون اجلنســانية، والنقــل، و    

ــي يواجههــا ال     ــف مــن املخــاطر ال ــر التخفي ــف    وا جــرة. ويعت ــات التكي ــن خــال آلي ــراء م فق
التجــار  أمــرا مهمــا. ومــن املهــم أن تكــون السياســات التجاريــة متســقة مــع هــ   السياســات 

 العامة وأن تدم  يف إطار متماس  للسياسات اإلمنائية.
ومن الضرور  أيضا حتقي  املزيد من االتساق يف وضع السياسات االقتصادية العامليـة   - 48

وينبغي أن تكون إدارة التجارة العاملية متسقة مع أهدا  التنميـة املسـتدامة. ومـن املهـم للغايـة      
تنشــي  النظــام التجــار  املتعــدد األطــرا  حــن يتســىن لــ  أن يصــبح شــراكة عامليــة مــن أجــل  

يف ضـوء التحـديات اإلمنائيـة املاثلـة يف      ومـد  ماءمتـ   تدامة، مع حتسـني مصـداقيت    التنمية املس
القرن احلاد  والعشرين. وه ا سـيتطلب ضـمان إجيـاد بيئـة جتاريـة عادلـة ومنصـفة ومنفتحـة،         

ــة     ــني االتفاقــات املتعــددة األطــرا  واالتفاقــات اإلقليمي ــز االتســاق ب ــز السياســات   وتعزي وحي
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ــ   ــوم ال  ال ــ  سياســات اســتباقية يف اجملــاالت االقتصــادية    ميكــن أن تق ــ  بتنفي ــدان مــن خال  بل
صــعيد العملــي، الواالجتماعيــة والبيئيــة، بوســائل مــن بينــها املعاملــة اخلاصــة والتفضــيلية علــ    

حن تسهم التجارة يف التنمية الواسعة النطاق واحلد مـن أوجـ  عـدم املسـاواة فيمـا بـني       وذل  
 االقتصادات وداخلها.

 


