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التقرير الذذذأ دتذذدتذذة دمذذانذذة ماتمر األمم المتةذذدة للتجذذارة والتنميذذة تن التجذذارة    
 الدولية والتنمية 

  

 موجز 
ً  بالتوتاات التجااي  واننراادي  وتدووا المؤسـسـاتو يواجه    النظام التجااي المتحدد في فتاة تتسـم فح

(. فقد تســــــببت فتاات التوقل 19-األطاال صــــــحوبات شــــــديدة من جااف جاسح  مان فياوف دواونا )دوفيد
المراجئ للنشـــاط انقتصـــادي وحانت التدووا ميا المســـبوا في التجااة الحالمي  في حانت ادود شـــامل في 

فإن الحديد من البلدان النامي  وأقل البلدان نموا  محظم البلدان. وفي أســــــــــــــوأ األحوالو وبدون دعم دولي دبياو
 التي تحتمد عل  عاسدات السلع األساسي  والسياح  والتحويًت المالي  يواجه استمااا التدووا انقتصادي.

ــاا الدايا من التقدم انقتصـــــــادي وانجتماعي الذي   ومن الماجح أن تؤدي الجاسح  يل  عدف مســـــ
تحقيا أوـدال التنميــ  المســــــــــــــتــدامـ . بيــد أن بـالنظا يل  التــد ًت الحدوميــ  ال ــــــــــــــ مـ  أحاز بـالرحــل في 

ــ  مـتاحـ   حـات الرـامـ  المحتمـل يجااؤوـا في النظـام التجـااي المتحـدد األطاالو فـإن وـنا  الراصــــــــــــ واإلصـــــــــــــًـ
طويل للتحجيل بتحويل اتجاه التجااة الحالمي  وانقتصــــادات الوطني  لو ــــحرا عل  مســــاا مديل نحو النمو ال

 األمد والتنمي  المستدام .

 .74/201ووذا التقايا يستجيب لطلب الجمحي  الحام  الوااد في قاااوا  
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 اتجاهات التجارة  -   دوال  

 تلى التجارة 19-آثار جائةة كوفيد - دلف 

يل  انرياا ميا مســبوا  19-انقتصــادي  وانجتماعي  التي ســببترا جاسح  دوفيدأدت ان ــطاابات  - 1
. فقـبل ظروا الجـاسحـ و دـان من المتوقع أن تنمو التجـااة 2020للتجـااة اـلدولـي  في النصــــــــــــــل األول من عـام 

و ولدن التقدياات الحالي  تشـــــــــــــيا يل  ان ران بنســـــــــــــب  حوالي 2020في الماس  في عام  3الحالمي  بنســـــــــــــب  
تايليون دونا في التجااة  6قد تؤدي  ساسا قداوا نحو    19-الماس . ويشيا ذل  يل  أن جاسح  دوفيد في 20

ــب   ــجل في التجااة  ًل فتاة الادود التي  50الحالمي و أي ما يزيد بنســــ في الماس  تقايبا عن انن ران المســــ
 .( 1) 2008شردوا عام 

لدولي . بيد أن تدووا التجااة في منطق  شـــــــاا  ســـــــيا ظل ولم تســـــــلم أي منطق  من تدووا التجااة ا - 2
من ر ـــــــا نســـــــبياو ن ســـــــيما فيما يتحلا بانن ران الحام في التجااة الحالمي  الذي لوحظ في الابع الااني من 

ــيا فحســــبو بل ينه يبين  2020عام  ــادات شــــاا  ســ ــبي في داج  ماون  اقتصــ ــيا يل  ااتراب نســ . ووذا ن يشــ
أي ـا  تااجع   2020الدولي  بالنسـب  نقتصـادات تل  المنطق . وشـرد الابع الااني من عام  أي ـا  أومي  التجااة

التجااة الدولي  بحدة في البلدان المتقدم و مع حدوث ان را ـــات أدبا في منطق  أمايدا الشـــمالي . وفي بلدان 
الحاد في أسـحاا السـلع األسـاسـي . أفايقيا وأمايدا الًتيني و تدووات التجااة تدوواا دبياا دان واافه انن ران 

وان ر ــــــــت دذل  التجااة بين البلدان النامي  )التجااة فيما بين بلدان الجنوب( بقدا دبيا في الابع الااني من 
 .( 2) 2020عام 

. ولن ي تلل 2020ومن المتوقع أن يســــتما اندمات التجااة الدولي   ًل النصــــل الااني من عام  - 3
وحدواو ولدنه  19-انندمات حســب ان ــطاابات انقتصــادي  اإل ــافي  الناجم  عن جاسح  دوفيدحجم ذل  

ســـــــي تلل أي ـــــــا حســـــــب أنواب ونطاقات الســـــــياســـــــات التي تحتمدوا البلدان من أجل اســـــــتدام  اقتصـــــــاداترا. 
ــات دبياة ع ــادات المحلي  تدون لرا عموما  انحداســـــــــ ل  التجااة فالتد ًت الحدومي  الاامي  يل  دعم انقتصـــــــــ

ــد يذا لجـلت الحدومـات يل  فان تحايرـات جمادـي  وميا ذـل  من  اـلدولـي . وســــــــــــــتـتدووا التجـااة ـتدوواا أشــــــــــــ
 .( 3) التدابيا الحماسي 

عل  بحن القطاعات أداا من  19-وقد أاات ان ــــطاابات انقتصــــادي  الناتج  عن جاسح  دوفيد - 4
صــــــــــــــلـ  بـالطلـب والداـافـ  من حيـث اليـد الحـاملـ  وعمليـات مياوـا بداياو ممـا يحدف ان تًفـات القطـاعيـ  المت 

ســــــل القيم  الحالمي . وأدت الجاسح  يل  ان را ــــــات أدبا في التجااة الدولي  في الســــــلع وال دمات التي  ســـــًـ
تتطلـب دـاافـ  أدبا نســــــــــــــبـيا  من حـيث الـيد الحمـالـ و والتي يمدن ـتلجـيل طلـب المســــــــــــــترلدين عليرـا. ومن بين  

ا و تقرقات قطاعات صــناع  الســيااات والمنســوجات والمًبف وم تلل اكنت بلداا القطاعات األداا ت ــاا 
. ومن ناحي  أ اىو ظلت قيم  التجااة الدولي  في قطاب 2020في الماس  في النصل األول من عام  10من 

ــتقاة. وان ر ــــــــــــت تجااة محدات المداتب بشــــــــــــدل حاد في الابع األول من عا م المواد الغذاسي  الزااعي  مســــــــــ
و ولدنرا انتحشــــــــت في الابع الاانيو ومن الماجح أن ســــــــبب ذل  يدمن في زيادة في الطلب تحزى يل  2020

__________ 

 (.2020)حزياان/يونيه  ”Global Trade Update“ مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي و (1) 

 الماجع نرسه. (2) 

 الماجع نرسه. (3) 
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اعتماد ممااســـــات الحمل عن بحد عل  نطاا واســـــع  ًل فتاات اإلمًا. ومن بين قطاعات ال دماتو فإن 
ــيا  ال ــياح و يذ من المتوقع أن ين رن عدد الســــــ في  70دوليين بنحو القطاب األداا ت ــــــــااا وو قطاب الســــــ

 .( 4) 2020الماس  في عام 

زيادة الطلب عل  الســـــــــــلع والمحدات الطبي و مال  19-ودانت من بين اكااا األ اى لجاسح  دوفيد - 5
أجرزة التروـي  الاسوـي  وموازين الحاااة ومطراات الـيد واألقنحـ  والمًبف الواقـي . وعل  الامم من الزـيادة الدبياة 

ــاداات من بحن المحدات الطبي  والمواد الغذاسي  في في التدابيا المت  ــ  عل  الصــــــ  ذةو مال القيود المراو ــــــ
أعقـاب ظروا الجـاسحـ و فقـد شـــــــــــــرـدت التجـااة الـدوليـ  في تلـ  المنتجـات زيـادة دبياة منـذ ذلـ  الحين. وفي وـذا 

  19- ت الصل  برياوف دوفيد الصددو تؤدي التجااة الدولي  دواا  ييجابيا  في تلبي  الطلب عل  المنتجات الطبي  ذا 
 عل  الصحيد الحالمي.

وقبل ظروا الجاسح و ااترع مؤشــا أســحاا الســلع األســاســي  في األســواا الحاةو الذي يحدده مؤتما  - 6
و مقاان  2019في الماس  في عام  3,3األمم المتحدة للتجااة والتنمي  لجميع فسات الســـــلع األســـــاســـــي و بنســـــب  

تصــــاعديا في أســــحاا الســــلع في الماس  في الحام الســــابا. وأظرا وذا اناتراب اتجاوا  9,7بان را ــــه بنســــب  
األســاســي  بالنســب  لمحظم مؤشــاات المجموعات الراعي و ون ســيما مجموعتنيا المحادن النريســ  وجميع األمذي و 

في الماس و عل  التوالي. وعو ــــــــــت وذه الزيادة يل  حد دبيا   9,6في الماس  و  13,9اللتان ااترحتا بنســــــــــب  
الراعي  التي تشــــــمل الوقود بلنواعه. وبالنظا يل  اقل وزن الوقود انتجاه التنازلي لمؤشــــــا أســــــحاا المجموع  

بلنواعه في مؤشـــا أســـحاا الســـلع األســـاســـي  في األســـواا الحاةو فإن من المريد النظا في تطوا مؤشـــا جميع 
 )انظا الشدل األول(.  2019في الماس  في عام  8,1المجموعات باستاناف مؤشا الوقودو الذي ااترع بنسب  

و أدى انن ران الحاد في أســـــحاا النرط ال ام يل   ـــــغط نزولي  2020ي الابع األول من عام وف - 7
في الماس . وان ر ت  28عل  مؤشا الوقود بلنواعهو مما أدى يل  ان ران مؤشا جميع المجموعات بنسب  

انتراا المبام  و عل  الامم من2020في الماس  في الابع األول من عام  50أسحاا النرط ال ام بنسب  تقااب 
و والقا ـــــــي ب رن 2019بين انتحاد الاوســـــــي ومنظم  البلدان المصـــــــداة للنرط في دانون األول/ديســـــــمبا 

اإلنتاج دوســـيل  لتدعيم األســـحاا في ظل توقحات  ـــحل الطلب الحالمي. وقد أدى يل  ذل  انن ران الحاد 
و وافع القيود 19-فـيه جـاسحـ  دوفـيد في محظمـه ـفاسنا الحانو وانندمـات الدبيا في الطـلب اـلذي تســــــــــــــبـبت

 ( 5) المراو   عل  اإلنتاج من جانب انتحاد الاوسي والمنتجين األع اف في منظم  البلدان المصداة للنرط
 

  

__________ 

ــ و  (4)  ــالميــ ــ  الحــ ــاحــ ــ  الســــــــــــــيــ و ”International tourist numbers could fall 60-80% in 2020, UNWTO reports“منظمــ
 .2020أياا/مايو  7صحريو  بيان

 (5) Tim Gould and Neil Atkinson, “The global oil industry is experiencing a shock like no other in its history”, 

International Energy Agency, 1 April 2020. 
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 الشدل األول 
لوقود بأنواتة  ماشذذر دسذذعار السذذلس األسذذاسذذية في األسذذوا  الةرة الذأ يةدد  ماتمر األمم المتةدة للتجارة والتنمية: جميس المجموتات  وا

 (100=  2015وجميس المجموتات باستثناء الوقود بأنواتة )تموز/يولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 (.UNCTADstatالحسابات التي أجاترا أمان  مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي  استنادا يل  بيانات مستقاة من يحصافات المؤتما ) :المصدا 
  
أســــــــــــــحاا النرط ال ام  ااا وام  بالنســــــــــــــب  للبلدان النامي  المصــــــــــــــداة للنرط وتتاتب عل  ان ران  - 8

والمســــــتوادة للنرط عل  حد ســــــواف. وشــــــردت البلدان المصــــــداة للنرط ان را ــــــا حادا في يياادات صــــــادااتراو 
أدى يل   ــغوط مالي  تتناســب مع داج  انعتماد عل  صــاداات النرطو مما أدى بدواه حتما يل   رن  مما

 ا أو انستاماا في القطاعات انجتماعي  والريادل األساسي . اإلنرا

ويؤدي ان ران أســـــحاا الســـــلع األســـــاســـــي  أي ـــــا يل  ااتراب أعباف الديونو وان ران انســـــتامااو   - 9
ــحاا النرط قد  ــابات الجااي و وان ران قيم  الحمًت. وعل  الحدف من ذل و فإن ان ران أســـ وتدووا الحســـ

ادة للنرط ب رن تدلر  وااداترا. بيد أن اسـتمااا ان ران أسـحاا النرط قد يؤاا عل   فاا يريد البلدان المسـتو 
تطويا الطـــاقـــ  المتجـــددةو يذ يحتمـــل أن تنقـــلن لـــدى المســــــــــــــترلدين حوافز التحول من أنواب الوقود األحرواي 

 الا يص يل  مصادا الطاق  المتجددة.

عل  يجمالي صــاداات الســلع األســاســي  يل  الصــينو مقاان  ألاا الجاسح    ( 6) ويبين تقييم مبدا أّولي - 10
بليون  33,1باتجاوات الســنوات الاًث الما ــي و أّن من المحتمل أن تن رن تل  الصــاداات بما يصــل يل  

و مقاان  بســــــــيناايو عدم انتشــــــــاا الجاسح . ولسن دان من المتوقع أي ــــــــا أن تن رن 2020دونا  ًل عام 
يل  الصــين من البلدان النامي  التي تحتمد عل  الســلع األســاســي و فإن األاا المقدا  صــاداات الســلع األســاســي 

__________ 

 (6) Marco Fugazza, “Impact of the COVID-19 pandemic on commodities exports to China”, UNCTAD 

Research Paper, No. 44 (April 2020). 
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ــاداات بما يتااو  بين  ــم بال ــــــحلو يذ يحتمل أن تن رن تل  الصــــ بليون   7,8بليون دونا و   2,9لذل  يتســــ
ــاداات النرط ال ــام والقمح من البلــد2020دونا  ًل عــام  ان . وفي حين أن من المتوقع أن تن رن صـــــــــــــ

النامي  التي تحتمد عل  الســـلع األســـاســـي و فإن محدنت النمو الســـنوي  المقداة لصـــاداات الرواده وأنواب الجوز 
 .19-وفول الصويا واألاز والنحاف تروا المحدنت التي قد تصبح ساسدة يذا  لت األو اب من أزم  دوفيد

 
 اتجاهات النقل وتيسير التجارة   

ــادات الطياان يتلاا النقل الدولي و  - 11 ــحن وشــ ــادات الشــ ــرد شــ ــديدا. وتشــ ــتيات بالجاسح  تلااا شــ اللوجســ
وشادات النقل الباي والسد  الحديدي  ان را ا حادا في الطلب عل   دماتراو ن سيما بالنسب  لنقل الاداب. 

نســتجاب  وفي الوقت نرســهو ن بد للحاملين في مجال النقل أن يحباوا حدودا قد تدون مغلق  في يطاا تدابيا ا
ــاسقو الشـــــاحنات عالقون عند الحدودو وفي  الصـــــحي  الوطني . فطواقم الطاساات م ـــــطاة يل  عدم التنقلو وســـ

ــل يل   ــرا يل  احًت جوي  دولي  للتمدين   300 000وقت يعداد وذا التقاياو يحتاج ما يصـــــ بحاا في الشـــــ
 .( 7) من تغييا أطقم السرن

. ويبين الشــــــــــــــدـل الـااني ان ـران ( 8) في المـاـس  80المنقوـل  بحاا ويبلغ مجموب حجم التجـااة الحـالمـي   - 12
و مقاان  بمتوسـط 2020عدد السـرن التي وصـلت يل  الموانئ أسـبوعيا   ًل األشـرا ال مسـ  األول  من عام 

ــي  عددا أقل من عمليات التوقل في  ــابق . وســــــجلت جميع أنواب الســــــرن الاسيســــ ــن  الســــ الرتاة نرســــــرا من الســــ
دت ناقًت النرط أدبا ان ران بين أنواب ســرن نقل الب ــاسعو في حين  ر ــت ســرن الاداب الموانئ. وشــر

 في الماس  تقايبا. 30عمليات التوقل في الموانئ بنسب  

حات تردل  - 13 وتسـح  الحدومات والمؤسـسـات التجااي و بما فيرا الموانئو سـحيا  حاياا يل  يجااف يصًـ
.  ( 9) حماي  مســـــــــــــؤولي الحدود والحاملين في مجال النقل وعام  الســـــــــــــدانيل  الحراظ عل  تدفقات التجااة مع 

ل  حات سـتمّدن من تيسـيا التجااة وسـتحود  وا  جانب محالج  الق ـايا المتحلق  باألوبس و فإن أملبي  وذه اإلصًـ
 بمنافع اقتصادي  في األجل الطويل. 

  

__________ 

 ,”Keep ships moving, ports open and trade flowing, urge UN entities“و مم المتحــــدة للتجــــااة والتنميــــ مؤتما األ (7) 

 .2020حزياان/يونيه  10
 (8) Review of Maritime Transport 2017 (United Nations publication, Sales No. E.17.II.D.10), p. (x). 

 (9) Mukhisa Kituyi, “Coronavirus: let’s keep ships moving, ports open and cross-border trade flowing”, 

25 March 2020. 
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 الشدل الااني 
  مقارنة باألسذذذذذابيس 2020تمليات التوقف األسذذذذذذبوتية في الموانع ألنوار مختارة من السذذذذذذ ن في تام    

 2019األولى من تام الثمانية تشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 .MarineTrafficمؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي و استنادا يل  بيانات مقدم  من شاد   :المصدا 
  

ويمدن لتيســـــيا التجااة وتحزيز ال ـــــوابط أن يســـــتريدا من بح ـــــرما البحن. فمحظم تدابيا تيســـــيا   - 14
لتجااة الحالمي  بشـــــــلن تيســـــــيا التجااة تدابيا تســـــــاعد عل  تنريذ  التجااة المنصـــــــوص عليرا في اتراا منظم  ا

يجاافات تجااي  أســــاب وأداا شــــرافي  وتيح في الوقت نرســــه حماي  أف ــــل للمصــــالح الحام . وتدابيا الاقمن  
ــيا التجااة مع الحد من م اطا الحدوى تشـــــمل قبول النســـــو الاقمي  من الوااسا محل النســـــو  الاامي  يل  تيســـ

الواقي و والتجريز قبل الوصـــولو والمدفوعات اإللدتاوني . وتو ـــح  ط  عمل مؤتما األمم المتحدة األصـــلي   
للتجااة والتنمي  الاامي  يل  تحزيز التجااة الدولي  وتيســـيا النقل في وقت الجاسح  عددا  من الممااســـات الجيدة 

. ومن الحناصــــا الراعل  األســــاســــي  التي من شــــلنرا أن تدعم جرود البلدان النامي  في وذا ( 10) في وذا الصــــدد
ــدد النظام اكلي للبيانات الجمادي  الذي و ـــــــحه مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي و والذي يمّدن من  الصـــــ

فيما بين الودانت والشــاداف في  يجااف الحمليات الجمادي   ليا ومن تطبيا تدابيا يدااة الم اطا وتيســيا التحاون 
 . ( 11) التجااة. وقد أصدا وذا النظام اكلي أي ا مبادئ توجيري  ملموس  للتصدي للجاسح  مع تيسيا التجااة 

حات في مجال تيســـــيا  - 15 ــل  اإلصــــًـ ــتامات في مواصـــ وبما أن الحدومات عززت التحاون الدولي واســـ
المتوقع أن يســــــــــاعد التقدم المحاز أي ــــــــــا  عل  ينحات التجااة الدولي  و فإن من 19-التجااة أاناف أزم  دوفيد

 المستقبل. في

__________ 

 COVID-19: a 10-point action plan to strengthen international trade and“ مؤتما األمم المتحــدة للتجــااة والتنميــ و (10) 

transport facilitation in times of pandemic”, Policy Brief, No. 79  (.2020)نيسان/أبايل 
 Adapting the use of ASYCUDA World to the“  مؤتما األمم المتحـدة للتجـااة والتنميـ و النظـام اكلي للبيـانـات الجماديـ و (11) 

COVID-19 situation: guidelines to customs administrations”  (.2020)جنيلو 
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 استجابة البلدان -باء 

 تعزيز ةماية المستهلك  

منذ ظروا الجاسح و ات ذت بلدان داياة تدابيا طااس  من أجل حماي  المســــــترلدين من الممااســــــات  - 16
اااوا الســـــــلبي  عل  افاورم. وفي ســـــــياا مدافح  التًعب الم ـــــــلل  وميا الحادل  والمســـــــيس و وللت ريل من  

باألســـــــحاا وتدديف المنتجات انســـــــترًدي  األســـــــاســـــــي و مال أقنح  الوجه ومطراات اليد والمنتجات المنزلي  
عن ات اذ يجاافات إلنراذ القوانين والتنظيم. وذوب البحن يل  حد  ( 12) بلدا 20األساسي و أبلغ ما ن يقل عن 

وفان حدود قصــــوى ألســــحاا مواد  ( 13) ســــحاا الماجحي  للمنتجات انســــترًدي  األســــاســــي و ــــع ســــقل لأ
 . ( 14) النظاف  الصحي  الش صي  ومواد التنظيل

وات ـذت ودـانت حمـاـي  المســــــــــــــترـل  يجاافات إلنرـاذ القوانين  ــــــــــــــد عملـيات انحتـيال واندعـافات  - 17
و ووي منتجات ( 15) انت والتي يازعم أنرا تحقا المحجزاتالداذب و ون سـيما  ـد المنتجات التي تباب عل  اإلنت 

. ودافحــت تلــ  الودــانت بقوة عن حا ( 16) أدى تحــاون المنصـــــــــــــــات اإللدتاونيــ  دواا اسيســــــــــــــيــا في محــاابترــا
. ومن أجـل حمـاـي  المســــــــــــــترلدين ال ــــــــــــــحـراف ( 17) المســــــــــــــترلدين في اســــــــــــــتاداد أموالرم مـقاـبل يلغـاف ال ـدمـات

  (18) ون عن الحمـل الجـددو علقـت بحن البلـدان مـدفوعـات فواتيا الماافا الحـامـ والمحاومينو بمن فيرم الحـاطل
ومنحت قطاعات تشــمل الدراباف والماف والغاز والراتل من التوقل عن تزويد المســترلدين بســبب عدم الدفع. 

حماي  المســترلدين وأصــدا مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي  ندافات نت اذ يجاافات أداا حزما  من أجل 
 .( 20) و دما دعا المؤتما شادات الطياان يل  احتاام حقوا المسترلدين( 19) عل  نحو أف ل

 
 المبادرات السياساتية المتعلقة بالمنافسة   

عدلت السـلطات المحني  بالمنافسـ  يجاافات ينراذ قوانين المنافسـ  بما ي دم المصـلح  الحام  الدباى  - 18
ســل اإلمداد واألســواا أاناف انتشــاا الجاسح . وســمح الحديد من الودانت المحني    في مواجر  ا ــطاابات سـًـ

ـبالمـنافســــــــــــــ  )مـال ودـانت أســــــــــــــتاالـيا وألمـانـيا ودـندا والمملدـ  المتحـدة والونـيات المتحـدة( مؤقـتا  ـبإباام اترـاقـات 
ــااةو مال تجااة التجزس  وا ــين في القطاعات المت ـ ــيا والتحاون بين المتنافسـ ــيدنني . للتنسـ ــاات الصـ ــتح ـ لمسـ

__________ 

يطاليا وبااامواي والباازيل وبوليريا )دول   (12)  ســـــــــبانيا وأواومواي وا  المتحددة القوميات( وتايلند وتاديا وجنوب أفايقيا  -انتحاد الاوســـــــــي وا 
ــا ودولومبيا ودينيا والمملد  الم ــيشــــــيل والصــــــين وفانســــ تحدة لبايطانيا الحظم  وأيالندا الشــــــمالي  ونيجيايا والرند والونيات المتحدة وســــ

 األمايدي  واليونان.

 األاجنتين. (13) 

سبانيا وفانسا. (14)   األاجنتين وا 

 في ييطاليا وجمرواي  دوايا ودولومبيا. (15) 

ي وايق  موقل موحد تطلب فيرا من المنصــــــات أصــــــدات ســــــلطات حماي  المســــــترل  في جميع الدول األع ــــــاف في انتحاد األواوب (16) 
 اإللدتاوني  أن تحزز سبل دشل عمليات انحتيال والممااسات ميا الحادل  وأن تزيلرا وتمنع عودة نسو منرا يل  الظروا.

 .2020حزياان/يونيه  4و Pamela Coke-Hamilton, “Airlines must respect consumers’ rights”, UNCTAD انظا (17) 

سبانيا والباازيل والباتغال وفانسا. (18)   األاجنتين وا 

ــ و (19)  ــااة والتنميــــ ــدة للتجــــ و ”COVID-19: firmer action needed to better protect consumers“ انظا مؤتما األمم المتحــــ
 .2020نيسان/أبايل  8

 (20) Coke-Hamilton, “Airlines must respect consumers’ rights”. 
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وأعرت بحن البلدان بحن القطاعات مؤقتا  من قوانين منع انحتداا )مال قطاب الاعاي  الصحي  في جنوب 
أفايقيا وقطاب النقل الجوي في الناويج(. وفي انتحاد األواوبي والونيات المتحدةو أاعريت من قواعد المنافس  

المســـــــتح ـــــــاات الصـــــــيدنني  الاامي  يل  اســـــــتحداث لقا   ـــــــد   جرود البحث والتطويا المشـــــــتاد  في قطاب
 .( 21) 19-دوفيد فياوف

 
 القيود الم روضة تلى التجارة   

في حين أن حــانت الميــل يل  تقييــد التجــااة مــا فتســت تتزايــد منــذ األزمــ  المــاليــ  التي شــــــــــــــرــدوــا  - 19
  السواف في محالج  حانت النقص و لجلت البلدان يل  است دام تدابيا جمادي  وميا جمادي  عل2008 عام

ــي  الحيوي  وحانت تزايد الطلب الحام عليرا. ودان من أباز األموا  ــاســــــ ــلع األســــــ القاسم  أو المتوقح  في الســــــ
. وقام ( 22) اســت دام التدابيا ميا الجمادي و ون ســيما القيود المراو ــ  عل  الصــاداات عل  ا تًل أشــدالرا

ــي  عل  بلداو منرا دباا   80نحو  ــاســ ــاداات اإلمدادات الطبي  وبحن المواد الغذاسي  األســ المنتجينو بتقييد صــ
 .( 23) أساف مؤقت

و  ــحت صــاداات المحدات الطبي  إلجاافات تنظيمي  من أجل  ــمان أن محدات الوقاي  التي يتم  - 20
تتحلا بالوااسا   تصـــــــــدياوا تتقيد بالمحاييا الوطني  و/أو الدولي . وشـــــــــملت تل  اإلجاافات شـــــــــاوطا ي ـــــــــافي 

والتسـجيل والترتيت بالنسـب  لمصـّنحي ومصـّداي محدات الوقاي . وات  ذت تل  ال طوات من أجل درال  وصـول 
محدات ذات نوعي  جيدة يل  األســــوااو ولدنرا أدت أي ــــا يل  تراقم النقص في المحدات الطبي  نتيج  للزيادة 

 في طول فتاات اإلنتاج أو الت ليص.

المادة الحادي  عشــــاة من انتراا الحام بشــــلن التحايرات الجمادي  والتجااةو المتحلق  بالافع  وامم أن  - 21
ــ و يمدن أن تدون لتل  القيود  ــديا في ظل ظاول  اصـ ــح المجال لتطبيا قيود التصـ التام للقيود الدّمي و ترسـ

قييد يمداني  حصــولرا عل  انحداســات  طياة. فري تســبب ال ــاا للبلدان النامي  التي تحتمد عل  الواادات بت 
 السلع األساسي  بلسحاا محقول و وتؤاا بقدا ميا متناسب عل  أفقا الناف وأدااوم  حرا . 

ســل اإلنتاج الحالمي  بحاقل  تدفا المواد  - 22 وعًوة عل  ذل و تتســبب قيود التصــديا في ا ــطااب سـًـ
قم ين عدد قليل من البلدان بإبًغ منظم  ال ام ومياوا من الســـــــلع الوســـــــيط . و ًل انتشـــــــاا الجاسح و لم ي 

التجااة الحالمي  بما ات ذه من تدابياو واشــتا  دايا منرا بنشــاط في تدابيا المحامل  بالمال. وســيدتســي تحزيز  
 الشرافي  والتحاون أومي  حاسم  في تحزيز الاق  في النظام التجااي الدولي القاسم عل  القواعد. 

داياة أي ـا قيودا عل  انسـتاماا األجنبي المباشـا الوااد في الصـناعات ذات الصـل  وفا ـت بلدان  - 23
بالصح و يذ زادت في صاام  القواعد وفي عدد تدابيا الراز. ودان الردل من فان تل  القيود وو الت ريلا 

ي  التي تتحان  من شـدة انعتماد عل  الشـادات األجنبي  في التزود بالسـلع الحيوي  وحماي ا الصـناعات المحل
 لمحاونت انستحواذ.

__________ 

 Defending competition in the markets“ لًطًب عل  مزيـد من المحلومـاتو انظا مؤتما األمم المتحـدة للتجـااة والتنميـ و (21) 

during COVID-19” 2020نيسان/أبايل  8و. 

 عل  سبيل الماالو حظا التصديا ومتطلبات التا يص ميا التلقاسي. (22) 

 .2020نيسان/أبايل  23و ”Information note on export prohibitions and restrictions“ منظم  التجااة الحالمي و (23) 
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ويجاي اكن افع الحديد من القيود المراو ــ  عل  الصــاداات. ومع ذل و من الماجح أن يتم ات اذ  - 24
ــبيل الماالو التزمت بلدان  ــحي الحدومات يل  دعم عملي  اننتحات. فحل  سـ تدابيا ميا جمادي  جديدة مع سـ

ت ريل يجاافات انشــــــــــــــتااف الحمومي في يطـاا مجموعـات ـتدابيا التحريز داياة ـبالرحـل بتـقديم يعـاـنات مـالـي  وب 
يل  تحزيز بيس  ســياســات  19-. وقد تؤدي بحن اســتجابات البلدان لجاسح  دوفيد( 24) انقتصــادي التي تمنحرا

. ووذا اتجاه يجب عل  المجتمع الدولي أن ي ـــــــــحه في ( 25) التجااة وانســـــــــتاماا لتتجه نحو الحماسي  المتزايدة
 نعتباا لدي ن تنقص التدابيا اننراادي  من قداة البلدان األ اى عل  التصدي للجاسح .ا
 

التغيرات المةتملذة في المنتجذات التي يتم تبذادلهذا تجذاريذائ وارائ  التبذادل التجذارأ النذاتجذة   - جيم 
 19-تن جائةة كوفيد

 لي ضعف سالسل القيمة العالمية  ونقل مواقس اإلنتاج  والتشغيل اآل  

سـل  - 25 عل  مدى الحقود القليل  الما ـي و دان جزف دبيا من اإلنتاج الصـناعي الحالمي منظنما في سًـ
في ا ـــــطااب شـــــديد في قطاب التصـــــنيع في الحديد من ماادز   19-عالمي  للقيم . وقد تســـــببت جاسح  دوفيد

ســـــــــــل القيم  الحالمي و بما فيرا الصـــــــــــين وانتحاد األواوبي والونيات ال متحدةو مما أدى يل  مزيج ميا ســـــــــًــ
 مسبوا من صدمات الحان والطلب. 

ســــل اإلمداد الحاباة للحدودو ســــتدون للوباف  - 26 ومع األ ــــااا التي لحقت بالحمليات في الحديد من ســـًـ
ســــل اإلمداد المتحددة ال طوات  بحن اكااا عل  شــــبدات اإلنتاج في المســــتقبلو يذ يحتمل أن ت ــــطا ســـًـ

ان التي تريمن حــاليــا  عل  اإلنتــاج يل  التديل من أجــل بنــاف نظــام اجتمــاعي واقتصـــــــــــــــادي والمتحــددة البلــد
 استدام .  أداا

ســــل  - 27 وقد يتمال أحد اكااا الداسم  في التحجيل بالتشــــغيل اكلي لنظم اإلنتاج. ويحتمل أن تنشــــل ســـًـ
لمواجر  تقلبات األعمال التجااي   يمداد أقل تحقيدا  وأداا درافة لرا مســـــتويات جديدة من القداة عل  الصـــــمود
طيل  عدة ســـــنوات عن اقمن    Nikeيزاف األزمات والصـــــدمات ال ااجي . فحل  ســـــبيل الماالو تحدات شـــــاد  

عادة نقل اإلنتاج يل  الونيات المتحدةو ووو  1 200ســـــلســـــل  التوايد ال اصـــــ  برا بتشـــــغيل   ل  أوتوماتيدي  وا 
 .( 26) ت الشحن والاسوم الجمادي  عل  الواادات في المستقبلمن شلنه أن يؤدي يل  ان ران نرقا ما

ومن الماجح أن يتزايد توطين اإلنتاج في بحن القطاعاتو و اصــــــــ  منرا قطاب المســــــــتح ــــــــاات  - 28
ــيدنني   ــيدنني . فقبل ظروا الجاسح و دان دايا من البلدان يحتمد بقدا دبيا عل  تجااة المدونات الصـــــ الصـــــ

الماس  من اإلمدادات الحالمي  من المدونات الصــــيدنني  النشــــط  دان ياســــتواد من   في 80النشــــط و حيث أن 
مليون طن من المدونات الصـــــــــيدنني    10,12و صـــــــــّدات الصـــــــــين وحدوا 2019الصـــــــــين والرند. وفي عام 

 .( 27) بلدا   189النشط  يل  

__________ 

 .www.imf.org/external/index.htm متا  عل  الموقع و”Policy responses to COVID-19“ صندوا النقد الدوليو (24) 

 (25) World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic (United Nations 

publication, Sales No. E.20.II.D.23), p. 147. 

 (26) Richard Wilding, “Coronavirus is changing global supply chains in unexpected ways”, Brinknews, 19 April 2020 . 
 (27) Pharmaletter, “Indian government moves on APIs, as Chinese supplies are returning”, 1 April 2020. 

http://www.imf.org/external/index.htm
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سـل اإلمداد الحالمي  يتطلب تو ي الحذاو وذل  نظاا  ل - 29 آلااا المتحلق  بانسـتدام  بيد أن يصًـ  سًـ
واكااا انجتماعي  )مال انســـتغًل ميا المســـتدام للمواادو والبطال  بســـبب التشـــغيل اكلي(. وينبغي الحاص 
ــدمــات و ــــــــــــــاواة الدرــافة  عل  الــدقــ  في تقييم ال يــااات المتــاحــ  المحتملــ  بين القــداة عل  مواجرــ  الصـــــــــــــ

ــراف طاب  ــادي . وعًوة عل  ذل و فإن ي ـــ ــل اإلمداد ينطوي عل  انقتصـــ ســـ ـًـ ع محلي أو يقليمي قوي عل  ســـ
م ـاطا تقليص الراص المـتاحـ  لوصــــــــــــــول البـلدان الـنامـي  يل  األســــــــــــــواا اـلدولـي و وياحتمـل أن يحاـقل التنمـي   
انجتماعي  وانقتصــــــــادي  لتل  البلدان بواســــــــط  اســــــــتااتيجيات تقودوا الصــــــــاداات. وبناف عل  ذل و فإن من 

ــياســـــــــات لدي تتمدن البلدان من ييجاد األومي  بمدان أن يت  م تحزيز الن رج المتحددة األطاال في و ـــــــــع الســـــــ
 التوازن الصحيح بين الحولم  وانعتماد عل  الذات.

 
 المخاار المةدقة باألمن الغذائي   

ببســـــاط  عل  عل  األمن الغذاسي تقدياا  تاما  يذا تم انعتماد  19-ن يمدن تقديا  ااا جاسح  دوفيد - 30
مؤشـــــاات األســـــواا التقليدي و مال اإلنتاج والصـــــاداات واألســـــحاا. فاســـــتنادا يل  تل  المؤشـــــاات الاًا و تبدو 
أســواا األمذي  ســليم  عل  الحموم. وتحتبا ظاول الســوا بالنســب  للقمح والذاة واألازو ووي الحبوب الاًث 

تجــاايــا في جميع أنحــاف الحــالمو ظاوفــا مواتيــ  مقــاانــ   التي تماــل الجزف األدبا من األمــذيــ  التي يتم تبــادلرــا
ــابا ــم الســـــ . 2021-2020. ومن المتوقع أن تدون األســـــــواا في و ـــــــع أف ـــــــل  ًل الموســـــــم ( 28) بالموســـــ

يتحلا باألســــــــــحااو فإن مؤشــــــــــا مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي  المتحلا بلســــــــــحاا جميع الســــــــــلع  وفيما
 . 2020في الماس  في الرتاة بين دانون الااني/ينايا و ذاا/مااف  5األساسي  الغذاسي  ياظرا ان را ا بنسب  

  د ل الحديد من البلدان  عل 19-ميا أن المؤشــــــــــــــاات المذدواة أعًه ن تااعي  ااا جاسح  دوفيد - 31
ــي و أدت فتاة الحزل يل  تدووا  ــاة المحيشــــ ــتوى األســــ ــحير  في البلدان المتقدم . فحل  مســــ النامي  والرسات ال ــــ
يياادات األســـــــا المحيشـــــــي  التي تحتمد عل  الد ل اكتي من الحمل اليوميو مما أدى يل  تقلص قداترا عل  

قدم  النموو فإن الذوول يصــــــيب الداياين يزاف الطوابيا الطويل  الحصــــــول عل  الغذاف. وحت  في البلدان المت 
 .( 30) ونيويوا  ( 29) التي تصطل من أجل الحصول عل  المحون  الغذاسي  في مدن مال جنيل

عل  األمن  19-وابما دانت صـــــــــدم  د ل انقتصـــــــــاد الدلي أوم قناة ســـــــــتؤاا عباوا جاسح  دوفيد - 32
في الحديد من البلدان النامي و وانن ران الشــــــــــــديد في أســــــــــــحاا النرطو الغذاسي. فانرياا عاسدات الســــــــــــياح   

ــبنب ان ران قيم   يشـــــــدًن مصـــــــداين لل ـــــــغط عل  األمن الغذاسي في تل  البلدان. وعًوة عل  ذل و تنســـــ
عمًت البلدان النامي  في ااتراب تداليل اســتيااد األمذي . فري أنغونو ان ر ــت أســحاا واادات القمح بنســب  

في المـاـس  ـبالدوانزا في الرتاة الممـتدة بين  12ي المـاـس  ـبدوناات الونـيات المتحـدة ولدنرـا ااترحـت بنســـــــــــــــب  ف 4
ــب  2020أياا/مايو   21دانون الااني/ينايا و  2 ــوا بنســــ ــحا األاز المدســــ في الماس   5. وفي دينياو ااترع ســــ

في الماس و عل  التوالي. ومن  29اس  و  في الم 22المســـتواد من بادســـتانو ســـواف بالدونا أو بالشـــلنو بنســـب   
ــا أن يؤاا الادود انقتصــــادي في الحالمو وانندمات انقتصــــادي في الصــــين عل  ال صــــوصو  المتوقع أي ــ
تلاياا سـلبيا عل  صـاداات البلدان النامي  من السـلع األسـاسـي و مما سـيؤدي يل  تراقم انحدام األمن الغذاسي في 

 يااد األمذي . البلدان التي تحتمد عل  است 

__________ 

 (28) Agricultural Market Information System, “Market Monitor”, No. 78 (May 2020). 

 (29) Patrick Kingsley, “A mile-long line for free food in Geneva, one of world’s richest cities”, New York Times, 

30 May 2020. 

 (30) Jack Healy, “ʽIt’s people, people, people’ as lines stretch across America”, New York Times, 12 April 2020. 
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ســـل القيم  الغذاسي  اإلقليمي   - 33 ـًـ ــتقبلو ينبغي تشـــجيع ينتاج األمذي  محليا  أو انعتماد عل  سـ وفي المسـ
القصــياة. ولن تدرل تل  ال طوات عدم اإلفااط في اعتماد األمن الغذاسي عل  األســواا الدولي  المتقلب  فحســبو  

 ط  بالحديد من سًسل القيم  الغذاسي  الحالمي  الحالي . ولدنرا ستحد أي ا  من بصم  الدابون الماتب 
 

 تغير مشهد الخدمات   

أاٌا فايد من نوعهو يذ أنه أدى يل  ا ـــــطاابات واسل  في  19-ين األاا انقتصـــــادي لجاسح  دوفيد - 34
المالي    قطاعات ال دماتو التي اعتابات قاداة عل  الصــــــــــمود يل  حد ما  ًل األزمات األ ياة )مال األزم 

(. 2013-2011وأزم  الديون الســــــــــــيادي  التي حدات في منطق  اليواو في الرتاة  2008التي شــــــــــــردوا عام 
وعل  ســــــــــــبيل الماالو في منطق  اليواوو اندمت مؤشــــــــــــا مدياي الشــــــــــــااف في قطاب ال دمات من أداا من 

 (.نقط  في  ذاا/مااف )انظا الشدل الاالث 28,4يل   2020نقط  في بداي  عام  50

 
 الشدل الاالث 

 ماشر مديرأ الشراء والناتج المةلي اإلجمالي في مناقة اليورو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 تومسون اويتاز. :المصدا 

  
  

10

20

30

40

50

60

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0
8

/0
1
/2

0
0

7

1
2

/0
1
/2

0
0

7

0
4

/0
1
/2

0
0

8

0
8

/0
1
/2

0
0

8

1
2

/0
1
/2

0
0

8

0
4

/0
1
/2

0
0

9

0
8

/0
1
/2

0
0

9

1
2

/0
1
/2

0
0

9

0
4

/0
1
/2

0
1

0

0
8

/0
1
/2

0
1

0

1
2

/0
1
/2

0
1

0

0
4

/0
1
/2

0
1

1

0
8

/0
1
/2

0
1

1

1
2

/0
1
/2

0
1

1

0
4

/0
1
/2

0
1

2

0
8

/0
1
/2

0
1

2

1
2

/0
1
/2

0
1

2

0
4

/0
1
/2

0
1

3

0
8

/0
1
/2

0
1

3

1
2

/0
1
/2

0
1

3

0
4

/0
1
/2

0
1

4

0
8

/0
1
/2

0
1

4

1
2

/0
1
/2

0
1

4

0
4

/0
1
/2

0
1

5

0
8

/0
1
/2

0
1

5

1
2

/0
1
/2

0
1

5

0
4

/0
1
/2

0
1

6

0
8

/0
1
/2

0
1

6

1
2

/0
1
/2

0
1

6

0
4

/0
1
/2

0
1

7

0
8

/0
1
/2

0
1

7

1
2

/0
1
/2

0
1

7

0
4

/0
1
/2

0
1

8

0
8

/0
1
/2

0
1

8

1
2

/0
1
/2

0
1

8

0
4

/0
1
/2

0
1

9

0
8

/0
1
/2

0
1

9

1
2

/0
1
/2

0
1

9

0
4

/0
1
/2

0
2

0

Eurozone GDP growth rate QoQ % (seasonally adjusted) (LHS) Eurozone Services PMI (RHS)(فصليا  محدل )وتياة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في منطق  اليواو دل ابع سن اومدياي شااف ال دمات في منطق  اليو مؤشا

وي 
لمس
  ا
نسب

ال
 

شا
لمؤ

ط ا
نقا

 



A/75/225 
 

 

20-09950 13/24 

 

ــديدة عل  التنقل دا لرا.  - 35 ــت قيودا شــــ وقد حدت جميع البلدان تقايبا من د ول ميا المقيمين وفا ــــ
القيود المراو ـــــ  عل  الاحًت الجوي  أو عل  د ول الســـــرن يل  الموانئ تلاياا  دبياا  عل  التجااة ولن تؤاا 

ــا  عل  التحويًت المالي  ألنرا ســـــتحد من الراص المتاح  للحمال المراجاين.   ــتؤاا أي ـــ فحســـــبو بل ينرا ســـ
ــ  الد ل    ( 31) والبلدان المتوســــــــط  الد لودان من المتوقع أن تتجاوز التحويًت المالي  في البلدان المن ر ــــــ

ــا في عام  ــتاماا األجنبي المباشــ ــل يل   2019انســ و فيبدو أنرما 2020بليون دونا؛ أما في عام  550لتصــ
ــان بقدا دبيا ــين ر ـ ــل يل  2020. وفي عام ( 32) محا سـ ــات قد تصـ في  40و تتوقع التقدياات حدوث ان را ـ

ل   . وســــتت ــــاا بشــــدة ( 34) و ( 33) الماس  في التحويًت المالي  في  28الماس  في انســــتاماا األجنبي المباشــــا وا 
بلدان مال الرلبينو التي تحتمد عل  التحويًت المالي  التي ياســـلرا مواطنووا الذين يقدمون  دمات شـــ صـــي  
في ال ااج. وســــــتتلاا بشــــــدة أي ــــــا بلدان أ اى تمال فيرا التحويًت المالي  حصــــــ  دبياة من الناتج المحلي 

.  ( 35) في المـاس ( 31في المـاس ( وطاجيدســـــــــــــــتان ) 33في المـاس ( وتونغـا ) 35اإلجمـاليو مـال قياميزســـــــــــــــتان )
ــياح و فإن  ــا والتحويًت المالي  والســــــ ــتاماا األجنبي المباشــــــ ــب  للبلدان النامي  التي تحتمد عل  انســــــ وبالنســــــ

 الو ع سيتراقم بشدة. 

ــياح  الحالمي  أن جاسح    - 36 ــب   19-دوفيدوتريد منظم  الســــ ــياح  بنســــ ــتؤدي يل  اندمات قطاب الســــ ســــ
. ومن األموا الحاسـم  في وذا الصـدد أن عل  الامم من ( 36) 2020في الماس  في عام  80 و 60تتااو  بين 

التوقحات القاسل  أن عدة قطاعات اقتصــادي  ســتنتحت بحد افع التدابيا التقييدي و فإن الســياح  الدولي  ســتحاني  
 دا  بسبب ان ران اق  المسترلدين والقيود الواسح  النطاا المراو   عل  التنقًت الدولي . من  ااا أطول أم

وتواجه البلدان التي تحتمد اعتمادا دبياا عل  الســـــــياح  األجنبي   ـــــــاسق  مالي  شـــــــديدة. وتحد الدول  - 37
ــياح  قااب    ــحراو يذ يمال قطاب السـ ــغياة النامي  أداا البلدان  ـ ي الماس  من ناتجرا المحلي ف 30الجزاي  الصـ

ــانت ديتف ونيريف وماينادا.   50و ويصـــــــل يل  ( 37) اإلجمالي الجماعي ــيشـــــــيل وســـــ في الماس  في ملديل وســـــ
وعًوة عل  ذل و تزايدت صحوب  الوصول يل  أسواا اؤوف األموال الحالمي و ويمال متوسط الدين ال ااجي 

في الماس  في   200الناتج المحلي اإلجماليو ويصـل يل   في الماس  من 72,4للدول الجزاي  الصـغياة النامي  
ســــــيشــــــيل وجزا البراما. وفي مياب المســــــاعدة الدولي و ســــــتدون الحواقب انقتصــــــادي  للجاسح  عواقب مدماة 

 بالنسب  للحديد من تل  الدول.

ترقوا عل  وعل  الامم من أن وزااف المالي  ومحافظي المصاال المادزي  لبلدان مجموع  الحشاين ا - 38
و فســــــــيظل من الًزم أداف الديون ال اصــــــــ . ( 38) تحليا ســــــــداد انستمانات الاناسي  الاســــــــمي  ألفقا بلدان الحالم

__________ 

 .الصينباستاناف  (31) 
 (32) Dilip Ratha, “Remittances on track to become the largest source of external financing in developing 

countries”, World Bank blogs, 8 April 2019. 

 (33) Organization for Economic Cooperation and Development, “Foreign direct investment flows in the time of 

COVID-19” (May 2020). 

  (34 ) World Bank, “World Bank predicts sharpest decline of remittances in recent history”, press release, 22 April 2020 . 
 (35) Niall McCarthy, “The countries most reliant on remittances [Infographic]”, Forbes, 26 April 2020. 

 (36) UNWTO, “International tourist numbers could fall 60–80% in 2020”. 

 (37) World Travel and Tourism Council, Data Gateway. 

 .2020نيسان/أبايل  15ومحافظي المصاال المادزي  لمجموع  الحشاين )اجتماب افتاا ي(و  بيان اجتماب وزااف المالي  (38) 
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وعًوة عل  ذـل و ـفإن الحـدـيد من اـلدول الجزاـي  الصــــــــــــــغياة الـنامـي  التي تحتمـد عل  الســـــــــــــــياحـ  تاحتبا بـلداـنا  
حظم باامج ت ريل عبف الديون الحالي . وينبغي  متوســـــــط  الد لو ووي بالتالي ميا مؤول  لًســـــــترادة من م

 توسيع نطاا يمداني  انسترادة من تدابيا وقل أداف الديون لتشمل تل  البلدان. 

ومن ال ــــاواي أن تحتمد القداة التنافســــي  لل دمات الســــياحي  بقدا أدبا عل  المحاييا الدولي  التي  - 39
مترا  يمدن أن يقا الحمًف في جميع أنحاف الحالم ب  لنرا دليل عل  جودة ال دمات المحاو ـــــــ  من حيث ســــــًـ

ــحي  ونظافترا. وفي عام  محياا لل دمات  700و دان لدى المنظم  الدولي  لتوحيد المقاييف نحو 2017الصـــــــ
(TD/B/C.I/MEM.4/15 و ممـا يؤدـد أوميـ  اســــــــــــــت ـدام ا12و الرقاة) لمحـاييا بـاعتبـااوـا أداة لتحزيز القـداة

 التنافسي  في قطاب ال دمات.

ترا ال لري   - 40 ـًـ ــتريد من تحزيز صـ ــياحي  أن تسـ ــي  الدولي  لقطاب ال دمات السـ ــلن القداة التنافسـ ومن شـ
بانقتصـــاد المحلي. ومن شـــلن تحديد الســـمات الســـياحي  التنافســـي  القاسم  عل  األمادن أن يتيح لدل اقتصـــاد 
ــاد المحلي في  ــااد  انقتصـــــ ــياحي  تحان قيم  فايدة مع زيادة الراص المتاح  لمشـــــ يمداني  تقديم  دمات ســـــ
ــياحي  ومحالمرا الوطني   ــل  بين  دماترا الســـــــــ ــتاايدا صـــــــــ ــبيل الماالو أقامت دوســـــــــ التجااة الدولي . وعل  ســـــــــ

لبيـس  ن دجزف من التنمـي   . ويســــــــــــــرم وـذا اناتـباط في النظا يل  حمـاـي  ا( 39) الصــــــــــــــلـ  ـبالبحا والطبيحـ  ذات
ــا  المســـــــتدام   فحســــــبو بل باعتبااوا أي ــــــا محواا للقداة التنافســــــي  انقتصــــــادي  من  ًل انقتصــــــاد األ  ــــ

 وانقتصاد األزاا. 
 

 استمرار ظهور التكنولوجيات الرقمية  

يل  تســـــايع وتياة انســـــترادة من الحلول واألدوات وال دمات الاقمي و مما أدى  19-أدت أزم  دوفيد - 41
بدواه يل  تســـــــايع اننتقال نحو اقتصـــــــاد تقوده التدنولوجيا الاقمي . ومن الماجح أن تاحدث التغياات الماتبط  

 بالسلو   اااا  طويل  األمد عندما يستحيد النشاط انقتصادي حيويته. 

وقد اســــــــت دمت التدنولوجيات الاقمي  دلداة حاســــــــم  في الحراظ عل  اســــــــتماااي  األعمال والحياة.  - 42
ودفحـت ـتدابيا احتواف الجـاسحـ  الشــــــــــــــادـات والحدومـات يل  نقـل عملـياترـا و ـدمـاترـا ـتدايجـيا  يل  المنصــــــــــــــات 

لتدنولوجيـات الاقميـ  اإللدتاونيـ  من أجـل الحـد من الترـاعًت الجســـــــــــــــديـ  ومن انتشـــــــــــــــاا الحـدوى. ومّدنـت ا
المسترلدين من التحول بشدل متزايد من اقتناف المنتجات والحصول عل  ال دمات من محًت البيع بالتجزس  
ــاا ال ـدمـات الماتبطـ  ـبالتطبـيب والحمـل  يل  التجـااة اإللدتاونـي . دمـا ين تلـ  التدنولوجـيات مدـنت من انتشــــــــــــ

 بحد والتحليم عن طايا اإلنتانت.  عن

ــترلدين يل  الحصـــــــول عل  التافيه وفاص واز  - 43 دوات بحن المنصـــــــات الاقمي  نتيج  لســـــــحي المســـــ
التســوا وعل  طاا جديدة للتواصــل أاناف األزم . وعل  النقين من ذل و ت ــاات بحن المنصــات الاقمي  

 األ اى بسبب األزم و ون سيما المنصات ذات الصل  بالسياح  والتنقل.

ان الـنامـي  عل  اســــــــــــــتدشــــــــــــــال مـنافع التجـااة اإللدتاونـي  ومياوـا من الحلول ويحمـل المزـيد من البـلد - 44
الاقمي  التي يمدن أن تســاعد عل  بناف القداة المحلي  عل  مواجر  الصــدمات في المســتقبل. ويمدن أن يحود 

ــســـــــــــات التجااي  الصـــــــــــغياة والدبياة عل  الـســــــــــ  واف. اننتقال بقوة يل  التجااة اإللدتاوني  بالراسدة عل  المؤســـــــــ
__________ 

 (39) “Ocean governance in Costa Rica: an overview on the legal and institutional framework in ocean affairs” 

(UNCTAD/DITC/TED/INF/2018/4). 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/15
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السـنغالو عل  سـبيل الماالو انتقلت مؤسـسـات تجااي  يل  منصـات يلدتاوني  من أجل مواصـل  عملياتراو  فري
نشــــــــاف منصــــــــ  للتجااة اإللدتاوني  لتســــــــريل الوصــــــــول يل  المواقع الشــــــــبدي   حيث قامت الحدوم  بتيســــــــيا وا 

 .( 40) للمؤسسات الصغياة والمتوسط  الحجم التي تبيع السلع األساسي 

ومع ذل و ن يوجد لدى الجميع انســــــــتحداد الدافي لمحانق  التدنولوجيات الاقمي . فقد دشــــــــرت أزم   - 45
عن ا تًل التوازن في اإلقبال عل  تل  التدنولوجيات. وتقون أوجه عدم المسـاواة في انسـتحداد  19-دوفيد

ني  وانقتصــــــــاد الاقمي. ولن يحون الاقمي قداات أجزاف دبياة من الحالم عل  انســــــــترادة من التجااة اإللدتاو 
النمو الســـايع لل دمات الاقمي  عما تحاني منه بلدان نامي  داياة من فقدان الد ل اكتي من ال دمات المقدم  
شــ صــيا. وتصــيب وذه ال ســاسا النســاف والحمال ذوي األجوا المن ر ــ  والمرااات المتدني  في جميع أنحاف 

ــ صــــ  ــتوعب ال دمات الشــ ــافالحالمو يذ تســ ــب  دبياة من أولس  الحمالو ودايا منرم من النســ . وعًوة  ( 41) ي  نســ
ــات  ــاب عدد قليل من المنصـــ ــايع يل  التدنولوجيات الاقمي  أو ـــ عل  ذل و من الماجح أن يحزز التحول الســـ

 الاقمي  ال  م  في األسواا.

انوتمـام لســـــــــــــــد فجوة التجـااة ويحني وـذا التحجيـل في الاقمنـ  أن من ال ــــــــــــــاواي ييًف مزيـد من  - 46
و ع  اإللدتاوني  والرجوة الاقمي  لتمدين المزيد من البلدان من انسترادة. ون بد من تحزيز الجرود الاامي  يل 

ســــــــياســــــــات وقواعد تنظيمي  جديدة من أجل  ــــــــمان التوزيع الحادل للمداســــــــب المتلتي  من التطواات الاقمي  
زم  فياوف دواونا ومياوا من التحديات اإلنماسي  المتاابط و ســـــــــيحتاج الرام . ودما وو الشـــــــــلن بالنســـــــــب  أل

 .( 42) الحالم يل  استجاب  منسق  متحددة األطاال للتحامل مع تحدي الاقمن 
  

التةذديذات التي يواجههذا النظذام التجذارأ المتعذدد األاراف وردود فعلذة مزاء دزمذة   -  ثانيا  
   19- كوفيد 

 لى النظام التجارأ المتعدد األاراف  ت 19-آثار جائةة كوفيد - دلف 

فاجلت الجاسح  وعواقبرا انقتصـــادي  النظام التجااي المتحدد األطاال في وقت لم يدن فيه مســـتحدا  - 47
لرا عل  الحموم. ومات فحالي  التحاون التجااي المتحدد األطاال بامتحان عسـيا عندما ات ذت البلدان تدابيا  

و مما تاتبت عليه  ااا جانبي  عاباة للحدود. وافتقات ال ـــــــوابط التجااي  المتحددة انراادي  لت ريل وقع األزم 
ــاـبت النظـام التجـااي المتحـدد  األطاال يل  الرحـالـي  يل  حـد مـا في ادب تـل  اإلجاافات. دمـا ين األزمـ  أصــــــــــــ

ل  جانب التحون ت األســـــاســـــي  األطاال في   ـــــم الملزا الريدلي الناجم عن اســـــتمااا التوتاات التجااي . وا 
الو ــــــــع الطبيحي ”التي حدات في الطايق  التي تنرذ برا األنشــــــــط  التجااي  وانقتصــــــــادي  وانجتماعي و فإن  

سيستلزم توجرات وطااسا جديدة في التحاون التجااي المتحدد األطاال  19-الذي سيتلو جاسح  دوفيد  “الجديد
 عل  نحو أف ل.  من أجل محالج   اواات الصح  الحام  واألمن وانستدام 

__________ 

 (40) UNCTAD, “Senegal’s e-commerce sector helps country cope with COVID-19”, 24 April 2020. 

 (41) United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on women” (April 2020). 

 (42) “The COVID-19 crisis: accentuating the need to bridge digital divides” (UNCTAD/DTL/INF/2020/1). 
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وواجه التحاون التجااي المتحدد األطاال سلسل  من التدابيا ميا المنسق  التي تقيد التجااة وتشوورا  - 48
)مال حظا تصـديا بحن المحدات الطبي  والسـلع األسـاسـي و وتدابيا الحزل واإلمًا الحاّمينو ودعم السـيول  

 القصيا األجلو وتدابيا اإلنقاذ(.  

ــحات  - 49 ــادي وشــ ــل  من عمليات اإلمًا انقتصــ ــلســ ــد اكااا الناجم  عن ســ البلدان النامي  ببحن أشــ
والقيود المراو ــــــــ  عل  الســــــــرا والنقل والتجااة. وفي حين أن تل  التدابيا دانت لرا األســــــــبقي  الواجب  عل  

انت للتوقل الســــــــــــياســــــــــــات التجااي و فإن عواقبرا عل  التجااة دانت عواقب داااي . وعل  ســــــــــــبيل الماالو د
ــياح .  ــادات الجزا الصـــــــغياة التي تحتمد عل  الســـــ ــيا  انحداســـــــات عميق  عل  اقتصـــــ المراجئ في قدوم الســـــ

أن التحويًت المـالـي  تمـال حصــــــــــــــ  دبياة من التموـيل ال ـااجيو ـبل وحت  من الـناتج المحلي اإلجمـالي  وبمـا
 تمويل التنمي .   لحدد من البلدان الصغياةو فقد دان لتل  التدابيا تلايا شديد عل 

ســـــل القيم   - 50 وأحدات القيود نرســـــرا ا ـــــطاابات في عمليات يدااة اإلمدادات الدقيق  التوقيت في ســــًـ
ســــــــــــــل. وأدت عمليات يمًا الحدود والموانئ   الحالمي و وأاات عل  البلدان النامي  المندمج  في تل  الســـــــــــــًـ

ــي  من البلدان النامي  وان ـــطاابات التي شـــردوا قطاب الشـــحن الجوي والبحاي يل    ــاسـ ــاداات األسـ تل ا الصـ
 يل  تل  األسواا.

ولم تقتصـــــــا الحدومات عل  منح دعم الســـــــيول  الطاائ القصـــــــيا األجل وعل  ات اذ تدابيا اإلنقاذ  - 51
لراسدة األفااد والمؤسـسـات الصـغياة والمتوسـط  الحجمو بل أتاحت ذل  أي ـا للمؤسـسـات الدباىو مال شـادات 

والصـناعات الاقيل  وصـناع  السـياااتو ووو ما قد يدون له أاا طويل األجل في تشـويه المنافسـ  النقل الجوي  
محليا  ودوليا . وسـيدون من المرم في األجل الطويل أن يتم التقليل يل  أدن  حد من  ااا تل  التدابيا ال ـااة 

 والمشوِّو  للتجااة عل  البلدان النامي .
 

اإلجراءات التي يمكن دن يتخذها النظام التجارأ المتعدد األاراف من دجل تخ يف الضذذذذرر   -باء 
 تلى التجارة العالمية  

في أعقاب تحديات جيوســـياســـي  واجرت النظام التجااي المتحدد األطاال  19-ظرات جاسح  دوفيد - 52
ــاعدة بين أدبا ا ــادات الحالم منذ عام القاسم عل  القواعد. وقد أدت التوتاات التجااي  المتصـــــ يل    2018قتصـــــ

تصـــــحيد مســـــتويات التحاير  الجمادي و التي ن تزال ماترح  عل  الامم من يباام اتراقات مؤقت  بشـــــلنراو والتي 
تزال تؤاا عل  التجــااة الانــاسيــ  والحــالميــ . ومن المرم أن التــدابيا اننرااديــ  تحــدت طــابع انســــــــــــــتنــاد يل   ن

نظام التجاايو وأن اسـتمااا التوتاات والمنازعات وددت  فاا التحاون التجااي المتحدد القواعد الذي يتسـم به ال
األطاال. وتســـبب ال ًل حول يجاافات تســـوي  المنازعات المحمول برا في منظم  التجااة الحالمي  في شـــل 

ــتسنال يل  ما دون النصـــاب ــاة انسـ ــتسنال التابح  لراو منذ أن ان رن عدد ق ـ القانوني في  حاد  ويس  انسـ
ملزاو  . وو حت وذه السلسل  من األحداث النظام التجااي المتحدد األطاال في2019دانون األول/ديسمبا  

 مما أدى يل  المناداة بإصً  منظم  التجااة الحالمي  من أجل تحزيز أوميترا وفحاليترا.  

لمنظمـ  التجـااة الحـالمـي و في ـتلجـيل المؤتما الوزااي الـااني عشــــــــــــــا  19-وـقد تســــــــــــــبـبت أزمـ  دوفـيد - 53
أدى يل  تل ا يحااز التقدم في المراو ـات الجااي و يذ دان من شـلن تل  المناسـب  أن تشـدل محلما  باازا   مما

 بالنسب  للباامج الاسيسي  الجااي و مال الباامج التي ت بط اإلعانات ال ااة في قطاب مصاسد األسما . 
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زم  الحالمي  أون وقبل دل شــــــــــيف تلديد  ــــــــــاواة التحاون المتحدد وفي ظل تل  ال لري و أعادت األ - 54
األطاال والحاج  يل  بذل جرود من أجل تحزيز القداة المؤسـسـي  عل  البقاف وتشـجيع مشـااد  البلدان. وتتسـم 

ابيا اإلجاافات المنســـق  بلومي  بالغ  في يبقاف األســـواا الحالمي  مرتوح  وفي اســـتباا التدابيا الحماسي  أو التد
ــتداد نداة  ــاوايا مع اشــــــ ــياا الحاليو دان دعم اإلمدادات الحالمي   ــــــ المت ذة بدافع النزع  القومي . وفي الســــــ

و 2020احتياطيات السوا من المحدات الطبي  الحيوي  ومياوا من السلع وال دمات األساسي . فري أياا/مايو 
جموع  الحشــاين عل  أومي  تنســيا اإلجاافاتو عل  ســبيل الماالو شــدد وزااف التجااة وانســتاماا في بلدان م

حات  19-ســــــــواف فيما يتحلا بت ريل أاا جاسح  دوفيد في األجل القصــــــــيا أو بالســــــــحي يل  القيام باإلصـــــــًـ
 الًزم  في منظم  التجااة الحالمي  والنظام التجااي المتحدد األطاال عل  المدى الطويل. 

 ــــــوابط التجااي  القاسم  في التحامل مع أزم  عالمي  ودشــــــرت الجاسح  أي ــــــا  عن أوجه قصــــــوا ال - 55
الصــح  الحام  برحالي . وفي حين أن اإلقااا بلومي  اعتبااات الصــح  الحام  تم منذ فتاة طويل و ن ســيما  في

ــلن انتراا المتحلا   2001منذ أن اعتمد المؤتماا الوزااي لمنظم  التجااة الحالمي  في عام  يعًنن الدوح  بشـــــــ
نب المتصــــــل  بالتجااة من حقوا الملدي  الرداي  وبالصــــــح  الحام و فإن أحدامه تناولت أماا ــــــا محدي  بالجوا

من قبـيل نقص المـناعـ  البشــــــــــــــاـي /اإلـيدز والمًاـيا والســــــــــــــلو التي تؤاا عل  مـناطا منرصـــــــــــــــل  من الـناحـي  
ــ  منرا المناطا التي تقع فيرا البلدان النامي . وفي حين أن تدا ــا الجغاافي و و اصـــــــــــ بيا حماي  أاوا  البشـــــــــــ

وصــحترم تل ذ األســبقي  عل  األنظم  التجااي  عل  الحمومو لم يحاص أي اتراا تجااي بصــواة واقحي  عل  
مااعــاة احتمــال ظروا وبــاف عــالمي النطــاا حقــا و حت  في البلــدان المتقــدمــ  النمو التي لرــا نظم وطنيــ  قويــ  

 .( 43) مجال الصح  الحام  في

تقاد بلن التصـدي للحواقب السـلبي  للقيود المراو ـ  عل  الصـاداات ياحد  من األولويات وقد سـاد انع - 56
في األجل القصـــيا. وتم توجيه ندافات تدعو يل  القيام بما يلي: )أ(  ـــمان أن تدون القيود المراو ـــ  عل  

تناب عن فان قيود الصادااتو يذا دعت يليرا ال اواةو محددة األودال ومتناسب  وشراف  ومؤقت ؛ )ب( انم
عل  تصـــــــــــــــديا المنتجــات الزااعيــ  وترــادي ت زين األمــذيــ  مــا لم تــدبا لرمــا الحــاجــ ؛ )ج( النظا في يعرــاف 

من أي قيود عل  الصـــــــــــــــاداات من اإلمـدادات الطبيـ   19-المحونـ  اإلنســـــــــــــــانيـ  المتصــــــــــــــلـ  بجـاسحـ  دوفيـد
نقص اإلمدادات من الســــلع وال دمات . وتحتبا وذه اإلجاافات ذات أومي  حاســــم  في محالج   ( 44) األســــاســــي 

ــي و يل   ــاســــــ ــع الااونو األســــــ ــيا التجااة المتحلق  بالوااداتو مال انلتزام بتجميد الو ــــــ جانب بحن تدابيا تيســــــ
جاافات الموافق  عل    وت رين التحايرات المطبق و واإلجاافات الجمادي  المحجل و وتيســــيا تقييمات المطابق و وا 

 انستيااد والتسويا. 

وعًجاته  19-ومع تســااب الجرود الاامي  يل  تطويا ســبل فحال  لتشــ يص اإلصــاب  برياوف دوفيد - 57
ــادة لهو يمدن ييًف اوتمام أدبا ألشــــــدال التحاون الحلمي المبتداة والشــــــاادات بين القطاعين  واللقاحات الم ــــ

تاحترا. ويمد ن تشــــجيع نموذج جديد للبحث الحام وال اص من أجل تطويا جميع اللقاحات واألدوي  الًزم  وا 
ــالح الحام عل  الصــــحيد  والتطويا لدي تتوصــــل الحدومات وشــــادات األدوي  يل  ا تااعات جديدة  دم   للصــ
الحـالميو وذلـ  بســـــــــــــــبل منرـا التجميع الطوعي للتاا يص وباافات ان تااب للتمدين من ينـتاج أي لقـا  عل  

  إلتاح  الحصـــــول عليه بإنصـــــال وتوزيحه بصـــــواة نطاا واســـــع بتدلر  من ر ـــــ  عندما يتم تح ـــــياهو وذل

__________ 

 عل  سبيل الماالو في يطاا انتراا الحام بشلن التحايرات الجمادي  والتجااةو المادة الحشاون )ي(. (43) 

 .2020أياا/مايو  14اجتماب وزااف التجااة وانستاماا لمجموع  الحشاين: بيان وزاايو المافاو  (44) 
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. ويمدن تـقديم المســــــــــــــاعـدة يل  البـلدان الـنامـي  المحـتاجـ  من أجـل ـتلمين حصــــــــــــــولرـا عل  اللـقاحـات ( 45) عـادـل 
الم ادة للرياوف عند توافاواو عل  أن يشمل ذل  استدشال أوجه الماون  فيما يتحلا بجوانب حقوا الملدي  

قطاب  بالتجااة من أجل التا يص اإللزامي للبلدان التي ليســــــــــت لرا قداات تصــــــــــنيحي  فيالرداي  المتصــــــــــل  
 المستح اات الصيدنني . 

حـات منظمـ   - 58 وعل  المـدى الطوـيلو فـإن يعـادة بـناف نظـام تجـااي متحـدد األطاال من  ًل يصـــــــــــــًـ
قداة ذل  النظام عل  المســــــــــــاوم  التجااة الحالمي  التي تحقا نتاسج متراون عليرا أما له أوميته بالنســــــــــــب  ل

ً . فـقد دان انســــــــــــــتـياف من التـقدم المحـدود المحاز عن  في اننتحـات فيمـا بحـد األزم  وفي التنمـي  األطول أج
طايا الحمليات المتحددة األطاال في حرز تحايا التجااة المؤدي يل  فتح األســــــوااو وو ــــــع القواعد بشــــــلن 

صـًـ  الســي  اســات التجااي  الموجر  نحو الســوا في ال ااجو من األســباب الاسيســي  ق ــايا التجااة الحديا و وا 
 الدامن  وااف زيادة التدابيا اننراادي . 

ون شـــ  أن عملي  اإلصــًـ  ســـتتســـم بالصـــحوب و يذ ت تلل اكااف ا تًفا دبياا بين البلدان. بيد أن  - 59
حلول عملي  تسـتجيب لم تلل احتياجات وذا الجمود سـينطوي عل  م اطا اسـتمااا الملزا. وسـيدون تحديد 

ـًـ  يدون له دوا جوواي في يقام  نظام تجااي متحدد  ــيا في يجااف يصـــــــــــ ــاســـــــــــ وأولويات البلدان عامً أســـــــــــ
من  10-17األطاالو يتســم بالحالمي  واننرتا  واإلنصــالو ويقوم عل  القواعد وعدم التمييز )انظا المقصــد  

حولت الجاسح  النقات حول يصـــــــًـ  منظم  التجااة الحالمي  يل  مقاصــــــــد أودال التنمي  المســــــــتدام (. وقد  
 نقات أداا تحقيدا  يذ أ افت بحدا  جديدا  يل  أبحاد التجااةو ووو بحد الصح  الحام .

ويتصـل أحد مجانت اإلصًـ  الممدن  بلوجه الماون  اإلنماسي  ومبدأ المحامل  ال اصـ  والتر ـيلي   - 60
البلدان النامي  بانسـتحا ـ  عن الممااسـ    “ااتقاف”ن وذا المبدأ أن يسـح  يل  تشـجيع للبلدان النامي . ومن شـل

الحالي  المتمال  في يعًن البلد ذاتيا  عن مادزه دبلٍد ناٍم باسـت دام محاييا مو ـوعي و مال مسـتوى د ل الراد 
تبات ســــــــيدون تحســــــــريا  والحصــــــــ  في التجااة الحالمي . ميا أن البحن ياى أن أي ا تياا للمؤشــــــــاات أو الح

تســـلط ال ـــوف أي ـــا  عل  أوجه  ـــحل  19-يحدف الطابع المتحدد األوجه للتنمي . ويبدو أن أزم  دوفيد ولن
بحن انقتصــــــــــــادات ذات الد ل الماترع التي تحتمد بقوة عل  أنواب الوقود األحرواي أو يياادات الســــــــــــياح و 

 راب محدنت الرقاو والتي ت اات بشدة من الجاسح . واقتصادات البلدان الداياة السدان التي تحاني من اات 

ــت دام نرج مرتو   - 61 ــبيل   ا يتحلا باســ ــح  أطاال”وام  ســ ــم ب ــ ــاتو مال مباداة   “ي ــ في المراو ــ
بلدا  تمال حصترا  80البيان المشتا  بشلن التجااة اإللدتاوني  التي ت طلع برا مجموع  مؤلر  من أداا من 

في المـاسـ . وياى مؤيـدو وـذا النرج أنـه طايقـ  جـديـدة لممـااســـــــــــــــ  األعمـال  90من التجـااة الحـالميـ  أداا من 
ــيل  فحال  لتحزيز وظ ير  التراون في النظام التجااي المتحدد األطاالو بينما ياى   اون التجااي و وأنه وســـــــــــ

أنه يصــــــال انوتمام عن الحمليات المتحددة األطاال الجااي  بشــــــلن نرف المو ــــــوب. ونظاا  إلمدانات النمو 
ح القوي التي تنطوي عليرــا ال ــدمــات اإللدتاونيــ  والتجــااة اإللدتاونيــ  التي تجلــت أانــاف الجــاسحــ و فمن الماج

تجتذب التجااة اإللدتاوني  اوتماما  أدبا في النقات الســـــــــياســـــــــاتي فيما بحد الجاسح و يل  جانب  ـــــــــاواة  أن
 محالج  الرجوة الاقمي  في البلدان النامي . 

أما مجال اإلصــــً  الذي يتطلب اوتماما عاجًو فرو  لي  تســــوي  المنازعات التابح  لمنظم  التجااة   - 62
اوـا الدايا ـناجحـ  للغـاـي و والتي شــــــــــــــدـلت حجا الزاوـي  في النظـام التجـااي المتحـدد األطاال  الحـالمـي و التي يحتب

__________ 

 “.19-انستجاب  لجاسح  دوفيد” و المحنون WHA73.1منظم  الصح  الحالمي و قااا جمحي  الصح  الحالمي   (45) 
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القاسم عل  القواعد. ميا أن الشـــــوامل التي ياياوا قيام ويس  انســـــتسنال بالنقص من حقوا والتزامات أع ـــــاف  
في النراي  يل  الباب  منظم  التجااة الحالمي  في مجانت مال اإلعانات ومدافح  اإلمااا وال ــــــــــــــمانات أدت 

ــدود ــع يجاافات  (46)المســ ــل يل  حل داسمو بادات مجموع  من البلدان وأحد األقاليم يل  و ــ . واياما يتم التوصــ
 التاتيبات. سحيا يل   مان يجاافات انستسنال في المنازعات التي ت ص األطاال في تل  (47)مؤقت  للتحديم

 
 تواجهها المنافسة  اضاراب األسوا  والتهديدات التي  - جيم 

. وســــــــــتقوم الشــــــــــادات 19-من المتوقع أن تحدث زيادة في التادز الســــــــــوقي فيما بحد جاسح  دوفيد - 63
المريمن  بالرحلو و اصـــــ  منرا المنصـــــات اإللدتاوني و بتحزيز مواقحرا. ومن المتوقع حدوث زيادة في نشـــــاط 

الشــادات الصــغياة والشــادات الناشــس  المت ــااة  عمليات انندماج وانســتحواذ بســبب الزيادة المتوقح  في عدد
 من تدابيا اإلمًا. 

و قـدمـت حدومـات عـديـدة 19-وبـالنظا يل  األاا انقتصـــــــــــــــادي الدبيا الـذي أحـداتـه جـاسحـ  دوفيـد - 64
جميع أنحاف الحالم المحون  الحدومي  من أجل دعم قطاعاترا التي ت ـــــــــــاات بشـــــــــــدة من تدابيا اإلمًا  في

. وات  ذت تدابيا اقتصــادي  في الحديد من البلدان من أجل دعم المؤســســات ( 48) عل  الحمال ومن أجل الحراظ  
ــلطات  ــغياة والمتوســـط  الحجم التي ا ـــطات يل  وقل أعمالرا  ًل فتاة اإلمًا. ويمدن للسـ التجااي  الصـ

منافس  من أجل يقناب المحني  بالمنافس  أن ت طلع بدوا أدبا في الدعوة يل  ات اذ تدابيا وسياسات مؤيدة لل
حدوماترا بإقام  التوازن الصـحيح بين الحاج  الملح  يل  مواجر  األزم  وودل الحراظ عل  المنافسـ  الرحال  

 وعل  تدافؤ الراص في انقتصاد عل  المدى الطويل.

ــلطات المحني   - 65 ــتتطلب قيام الســ ــواا ســ ــردوا األســ ــ  بإنراذ  ومن المؤدد أن التطواات التي تشــ بالمنافســ
القوانين بحزم. وسـيدون من المرم أن تدال الودانت المحني  بالمنافسـ  جرودواو التي دانت جرودا دبياة قبل 
ظروا الجاسح و من أجل التصـدي للممااسـات الم ـادة للمنافسـ  التي تّتبحرا الشـادات المريمن و ون سـيما في 

  المنصــات الاقمي . وســتحتاج الودانت المحني  بالمنافســ  يل  انقتصــاد الاقميو مع تســااب عملي  التحول يل
التحاون الدولي اكن أداا من أي وقت م ـ و ن سـيما في عمليات انندماج والحانت التي تشـمل مؤسـسـات 
متحددة الجنســـيات. وتاحنّد الســـياســـات واإلجاافات التوجيري  التي و ـــحرا مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي   

لن التحـاون اـلدولي في يطـاا مجموعـ  المـبادئ والقواعـد المنصــــــــــــــرـ  المترا عليرـا اترـاقـا متحـدد األطاال بـشـــــــــــــ 
و والتي ناقشـــترا واترقت عليرا الدول األع ـــاف  ًل الدواة ( 49) أجل مدافح  الممااســـات التجااي  التقييدي  من

و 2019ت المنافســــ و المحقودة في عام الاامن  عشــــاة لرايا ال بااف الحدومي الدولي المحني بقوانين وســــياســــا
جاافات تايسا الحواا والتحاون الدولي عل  السواف بين الودانت المحني  بالمنافس .  سياسات وا 

 
__________ 

 Report on the Appellate Body of the World Tradeانظاو عل  ســــــــــــــبيـــل الماـــالو المماـــل التجـــااي للونيـــات المتحـــدةو  (46) 

Organization  (.2020)شباط/فباايا 

التاتيبات وي أســـــــــــتااليا وأواومواي وأوداانيا و يســـــــــــلندا وانتحاد األواوبي وبادســـــــــــتان والباازيل ومنطق  وونغ دونغ األطاال في وذه  (47) 
 الصيني  اإلدااي  ال اص  وسنغافواة وسويساا وشيلي والصين ومواتيمان ودندا ودوستاايدا ودولومبيا والمدسي  والناويج ونيوزيلندا.

القاااات المتحلق  بالمحون  التي تقدمرا الدول األع ـــاف في انتحاد األواوبي فيما يتصـــل برياوف دواوناو انظاو عل  ســـبيل الماالو   (48) 
 .https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.htmlووي متاح  عل  الموقع 

 _https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policiesانـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــا  (49) 
Procedures.pdf. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policies_Procedures.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policies_Procedures.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policies_Procedures.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ccpb_comp1_%20Guiding_Policies_Procedures.pdf
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تذأثير االنكمذاا التجذارأ وآثذار  الجذانبيذة تلى خاذة التنميذة المسذذذذذذذذذتذدامذة لعذام  -  ثالثا  
 وتلى دهداف التنمية المستدامة   2030

 االقتصادأالتأثير في البعد   

أزم  صــحي  فحســبو بل وي أي ــا أزم  تمف الحمال  وســبل دســب الحيت  19-ليســت أزم  دوفيد - 66
. فقــد أدت تــدابيا اإلمًا والحزل ومياوــا  ( 50) وتدبح التقــدم المحاز نحو تحقيا أوــدال التنميــ  المســــــــــــــتــدامــ 

يحتمل أن تؤدي الجاسح  يل  تدابيا الت ريل يل  توقل األنشــــــط  انقتصــــــادي  عل  الصــــــحيد الحالميو و  من
ــّد ( 51) تايليون دونا  3,4بليون دونا و  860 ســـــــــــاسا في د ل اليد الحامل  تتااو  بين  . وألحقت األزم  أشـــــــــ

ــتقاة والمن ر ـــــــــــــ  األجا وفي وظاسل الدوام الجزسي والقطاب  ال ـــــــــــــاا بالمن اطين في الحمال  ميا المســـــــــــ
ن الد ل والحماي  انجتماعي و وبالمؤســـــــســـــــات التجااي  الاســـــــميو التي تقل أو تنحدم فيرا  ـــــــمانات أم ميا

 .( 52) المتناوي  الصغا والصغياة والمتوسط 

وتســـــببت تدابيا الت ريل من حدة األزم  التي ات ذترا انقتصـــــادات الاسيســـــي  في جمود اقتصـــــادي  - 67
مجانت مال الســـــــــياح  والتحويًت أدى بدواه يل  اســـــــــتنراد اإلياادات ال ااجي  للحديد من البلدان النامي  في  

مًا الموانئ ونقص الشــحن  المالي  والصــاداات من الســلع )األولي  والمصــنح (. وأدى التوقل انقتصــادي وا 
الجوي الدولي يل  وً  صــــــناعات التصــــــديا في الحديد من البلدان النامي . فحل  ســــــبيل الماالو حين أملا 

ــتن  في دينيا  جميع باسحي الزووا في أواوبا أبواب محً ــان/أبايلو تدبند قطاب البســــــ ترم في  ذاا/مااف ونيســــــ
 .  ( 53) مليون دونا دل يوم 2,5 ساسا بلغت 

ــديا عل  قداة أقل البلدان نموا عل  تحقيا  ط  التنمي    - 68 ويؤاا انن ران المطلا في عاسدات التصـــــــــ
ــتدام  لحام  ــااح  بان ر  2030المســـــــ ــتدام و وذل  صـــــــ ان د ل المنتجين والحمال في أقل  وأودال التنمي  المســـــــ

البلدان نمواو و منيا بان ران ييااداترا الحام  وقداترا عل  تمويل التنمي . وتروا الحص  المتلتي  من ال ااسب  
التي يرا ـــرا الحديد من أقل البلدان نموا  عل  التجااة الدولي  )مال اســـوم انســـتيااد والتصـــديا و ـــااسب صـــال  

ــااسب في البلدان المتقدم  النمو  الحمًت األجنبي ( من  ــ  المتلتي  من تل  ال ــ ــايبي  الحصــ مجموب ييااداترا ال ــ
ــب  أداا من   ــبيل الماالو نســـ أو البلدان النامي  األ اى )يذ تران دل من بوادينا فاســـــو ومالي وفانواتوو عل  ســـ

 . ( 54) ( في الماس   30في الماس و وتران بنغًديت وليسوتو وجزا سليمان نسب  تصل يل     10

ويؤاا انندااا المؤقت لإلياادات ال ااجي  تلاياا  ســـــــــلبيا  عل  التقدم المحاز في البحد انقتصـــــــــادي  - 69
ــبيل الماالو يســــح  المقصــــد 2030ل ط  عام  ــتدام  يل   11-17. فحل  ســ من مقاصــــد أودال التنمي  المســ

  حصــ  أقل البلدان زيادة صــاداات البلدان النامي  زيادة دبياةو وذل  ألماان منرا عل  ال صــوص م ــاعر
__________ 

  (50 ) United Nations, “A UN Framework for the Immediate Socio-economic Response to COVID-19” (April 2020) . 

 (51) International Labour Organization (ILO), “ILO monitor: COVID-19 and the world of work: updated 

estimates and analysis”, 2nd ed. (April 2020). 

 (52) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Gender-

responsive prevention and management of the COVID-19 pandemic: from emergency response to recovery 

and resilience”, 27 March 2020. 

 (53) Eunniah Mbabazi, “Kenya’s flower industry suffers lack of freight”, Kenyan Wall Street, 14 April 2020. 

 (54) The Least Developed Countries Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.2), chap. 4. 
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و دان ( 55) . وحســـــبما يريد مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي 2020نموا من الصـــــاداات الحالمي  بحلول عام 
يذا   من الوا ـحو حت  قبل ظروا الجاسح و أن وذا الردل لن يتحقا. وفي وقت يعداد وذا التقاياو ن ياحال ما 

في الماس    3لحالمي  قد زادتو ولو مؤقتاو في سياا ان ران بنسب  دانت حص  أقل البلدان نموا من الصاداات ا 
 . ( 56) و يل  جانب ان ران   ا في الابع الااني من الحام 2020في التجااة الحالمي  في الابع األول من عام 

 التأثير في البعد االجتماتي   

ل ـــحير  بصـــر   اصـــ  لتدووا  لقد أدت الجاسح  يل  تراقم أوجه عدم المســـاواةو مما عّان الرسات ا - 70
اقتصــــادي واجتماعي يردد بحدف مســــاا التقدم المحاز في يطاا البحد انجتماعي ل ط  التنمي  المســــتدام . 

 ليست محايدة من الناحي  الجنساني .  19-وعل  مااا الصدمات السابق و فإن جاسح  دوفيد

إلناث بدااف  أل ـــااا شـــديدة من جااف وتحان الحديد من القطاعات انقتصـــادي  التي تحتمد عل  ا - 71
ــبيل الماالو  ــرد قطاب المًبفو عل  ســ ــتغاا اننتحات من ذل  وقتا طويً. وشــ ــادي و وقد يســ األزم  انقتصــ
ــديدا . وفي بنغًديتو حيث  ــا  شــــ ــديدة منذ أن ان رن الطلب الحالمي عل  المًبف ان را ــــ ــطاابات شــــ ا ــــ

ين في وذا القطابو أدى يلغاف أواما الشـــــــــااف يل  عدم دفع في الماس  من الحامل 80تشـــــــــدل النســـــــــاف نســـــــــب  
من عمال  18  000و تم فصـــــل  2020الماتبات وتســـــايح الحامًت. و ًل شـــــراي نيســـــان/أبايل وأياا/مايو 

. ويالقي ذل  بالحمال في بااان الرقا المدقعو ون ســــيما الحامًت الًتي لرن فاص محدودة ( 57) قطاب المًبف
 يل . في الحمال  البد

وبالمالو فإن الحامًت في قطاب الســياح  تمالن الجزف األدبا من الحمال ذوي المرااات المن ر ـ   - 72
والحمال المؤقتين في وذا القطابو ون ســيما في مجالي اإليواف واألمذي  الراعيينو اللذين ت ــااا بشــدل  اص 

 .  ( 58) بتدابيا التباعد البدني والقيود المراو   عل  السرا الحالمي

في الماس و فإنرن  40وعل  الصـحيد الحالميو في حين أن نسـب  النسـاف من مجموب الحمال  تقل عن  - 73
. وبما أن وظاسل الدوام الجزسي ت تري بســـــــــــــاع  أدبا أاناف  ( 59) في الماس  من الحاملين بدوام جزسي 57تمالن 

الاجال. ون يحصــــل الحمال الذين ليســــت لرم األزمات انقتصــــادي و فإن النســــاف محا ــــات للرصــــل أداا من 
عقود بشـــــاوط عمل وا ـــــح  عل  اســـــتحقاقات ال ـــــمان انجتماعيو مال اإلجازة الما ـــــي  المدفوع  األجا 
جازة األموم  والتلمين الصــــــــحي وبدنت البطال و مما يؤدي يل  اســــــــتبحادوم من تدابيا اإلنقاذ التي تت ذوا  وا 

القطـاب ميا الاســــــــــــــمي في جميع أنحـاف الحـالمو البـالغ عـددوم بليونين من  . ومن الحـاملين في( 60) عـدة بلـدان
 .( 61) مليون 740الحمالو يبلغ عدد النساف 

__________ 

 (55) UNCTAD, SDG Pulse: multilateralism for trade and development (2020). 

 (56) Committee for the Coordination of Statistical Activities, How COVID-19 is Changing the World: A 

Statistical Perspective (May 2020). 

 (57) Clean Clothes Campaign, “Live-blog: how the Coronavirus affects garment workers in supply chains”. 
 (58) Simonetta Zarrilli and Nursel Aydiner-Avsar, “COVID-19 puts women working in SIDS tourism industry 

at risk”, UNCTAD, 13 May 2020 

 .2020و  ILOstatقاعدة بيانات منظم  الحمل الدولي  اإلحصاسي  (59) 

 (60) Isabelle Durant and Pamela Coke-Hamilton, “COVID-19 requires gender-equal responses to save 

economies”, 1 April 2020. 

 (61) ILO, Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 3rd ed. (Geneva, 2018) ILO, Women 

and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 3rd ed. (Geneva, 2018). 



 A/75/225 

 

22/24 20-09950 

 

وعل  الصــحيد الحالميو تدون مؤســســات األعمال التجااي  التي تدياوا النســاف عموما أصــغا حجما  - 74
. ومن الحقبات التي ( 62) بشــدل ميا اســميمن المؤســســات التي يدياوا الاجالو ويزيد احتمال قيامرا بحملياترا 

تواجررا صــــاحبات المشــــاايع محدودي  فاص الحصــــول عل  القاون. وبدون  طوط استمان مرتوح  تحان 
 شاوطا تر يلي و سي طا الحديد من صاحبات األعمال يل  يمًا مؤسساترن. 

ــي . وق - 75 ــاة المحيشــ ــمن األســ ــي  ــ ــطلع الماأة بدوا مقدم الاعاي  الاسيســ ــل  وت ــ د أدت التدابيا المتصــ
بإمًا المدااف وايان األطرال ومؤســــــســــــات الاعاي  النرااي و وحقيق  أن الاعاي  الصــــــحي  األســــــاســــــي  في 
الوقت الحالي تاقدنم في دايا من األحيان  ــــــمن األســــــاة المحيشــــــي و يل  زيادة واسل  في الوقت الذي تداســــــه 

اا مباشــاا عل  قداة النســاف عل  انحتراظ بوظاسررن أو أجباترن الماأة ألعمال الاعاي . وأحدات تل  الزيادة أا 
 .(63) عل  التحول يل  الحمل بدوام جزسيو ومن ام اننتقال من وظاسل أداا استقاااا  وحماي   يل  وظاسل أدن 

ــحي  يل  تراقم الحنل الحاسلي. فالبلدان التي لرا نظم يبًغ  - 76 ويحتمل أن تؤدي حانت الطواائ الصــــــــ
ــب  قا ــد الماأةو ومن الماجح أن وذا   25سم  تريد بحدوث زيادة بنســــــــ في الماس  في حانت الحنل المنزلي  ــــــــ

. وعًوة عل  ذل و يحتمل أن تنتشا أشدال أ اى من الحنل  د الماأة والرتاة ( 64) الاقم ن يحدف الواقع بدق 
ــد الحامًت في مجال الاعاي  الصـــحي  ــد المراجااتو يل  جانب أاناف حانت الطواائو مال الحنل  ـ   أو  ـ

الحنل المتصـل بدااوي  األجانب. والحنل يارين الماأة ويسـتصـغاوا ويؤاا بشـدة عل  قداترا عل  القيام بدواوا 
 دا ل األساة المحيشي  و ااجرا. 

ــاني  ل ط  عام  - 77 ــبح يعمال الجوانب الجنسـ ــل    2030وقد أصـ ــا لل طا. فمن أصـ ــاا  231محا ـ مؤشـ
ل  من مؤشــاات أودا ل التنمي  المســتدام و يشــيا اًا  و مســون مؤشــاا  صــااح  يل  المســاواة بين الجنســين وا 

ل   20ق ـايا الماأة والرتاة. ومن تل  المؤشـاات الاًا  وال مسـينو يشـيا  مؤشـاا يل  تمدين الماأة اقتصـاديا وا 
شــلن انســتجاب  للجاسح  دون  منحرا القداة عل  المشــااد  في التجااة وانقتصــاد وعل  انســترادة منرما. ومن

تقييم  اااوا المتباين  عل  الاجل والماأة أن تحان لل طا ن التقدم المحاز حت  اكن في ســـــــــد الرجوات بين  
 .2030الجنسين فحسبو بل دذل  اإلنجاز الشامل ل ط  عام 

 
 التأثير في البعد البيئي   

البشــــــا وســــــبل دســــــب عيشــــــرمو فإن للنشــــــاط في حين أن الجاسح  شــــــدلت ترديدا مباشــــــاا لصــــــح    - 78
انقتصـــادي المن رن  ااا ييجابي  وا ـــح  عل  مســـتوى انبحااات ااني أدســـيد الدابون ونوعي  الرواف والماف 

 .( 67) و ( 66) و ( 65) والتاب و ودذل  عل  جرود حرظ األنواب والنظم اإليدولوجي 

__________ 

 Inter-Agency Task Force on Financing for Development, “Gender and trade”, issue  انظا عل  ســــــــــبيل الماال (62) 

brief series (.2016 و تموز/يوليه )جنيلو مادز التجااة الدولي 

 (63) United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on women”. 

 الماجع نرسه. (64) 

  (65 ) Smriti Mallapaty, “The biodiversity leader who is fighting for nature amid a pandemic”, Nature, 30 June 2020 . 

  (66 ) UN News, “Build back better and preserve biodiversity after COVID-19 pandemic: UN chief”, 22 May 2020 . 

 (67) Tristram Korten, “With boats stuck in harbor because of COVID-19, will fish bounce back?”, Smithsonian, 

8 April 2020. 
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لمـنا ي. وســــــــــــــتن رن اننبحـاـاات  ًل ليدون محلمـا ـتااي ـيا في الحمـل ا 2020وـقد تم تحـدـيد عـام  - 79
الحامو ولدن ذل  لن يدون بســــــبب ســــــياســــــات المنال أو الطاق . ودان للجاسح  أاا شــــــديد عل  أنماط اإلنتاج 
وانســـــترً و مما دفع يل  ات اذ تدابيا تتناســـــب مع طمو  اتراا باايفو وزاد في احتمال الجمع بين الحلول 

 في استجاب  متسق . -وأزم  تغّيا المنال  19-دوفيدأي جاسح   -الممدن  لأزمتين محا  

أن زيادة الرحالي  في اصــــــــــــد وتنظيم   “وقت قصــــــــــــيا من الااح  للطبيح ”وتبين بو ــــــــــــو  من منح  - 80
األنشــط  انقتصــادي  اســتنادا يل  ســياســات بيسي  ومنا ي  ليف  ــاوايا فحســبو بل أنه ممدن أي ــا. بيد أنه 
ــيما  ــتدام و ن ســ ــحي يل  تحقيا التنمي  المســ ــل الســ ــادات النامي  أن تواصــ ــحب عل  انقتصــ ــيدون من الصــ ســ

ــادات الحـالـي  التنوبو التي لرـا تدنولوجـيات عـالـي  التطوا وقواعـد انرـاات التجـااة الحـالمـي . وحت  انق يذا تصــــــــــــ
قوي  من الموااد الطبيحي و ســتحاني من ان را ــات دبياة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نتيج  نحتمال 

. أما بالنســـــــب  لًقتصـــــــادات األصـــــــغا حجماو التي ليســـــــت قاداة عل  الوصـــــــول يل  الدتل  ( 68) تباطؤ التجااة
لحاجـ  في قطـاعـات عـدـيدة والتي داياا مـا ترتقا يل  الموااد الطبيحـي و ـفإن الحـراظ عل  القيمـ  انقتصــــــــــــــادي  ا

لاأف المال المادي والبشاي وحماي  فاص الحمال  الجديدة المحتمل ظرواوا بحد نراي  فتاة الجاسح  سيدتسيان  
 أومي  أساسي و ن سيما في األجل القصيا. 

ااا البيسي  للجاسح   اااا  ييجابي : فقد ااترحت دميات النرايات ميا القابل  إلعادة وليســــــــــــت جميع اك - 81
التدويا؛ وأدت انن را ـــات الدبياة في مســـتويات الصـــاداات الزااعي  وصـــاداات األســـما  يل  توليد دميات 

حي ؛ وانقطع النشـاط دبياة من النرايات الح ـوي ؛ وتوقرت مؤقتا أعمال صـيان  واصـد النظم اإليدولوجي  الطبي 
 السياحي في المناطا ذات السمات الطبيحي  الجذاب . 

وبالنســـــب  لأســـــواا المندمج  في عالم الطبيح و ان ر ـــــت النتاسج أي ـــــا  بســـــاع  دبياة. فقد اندشـــــرت  - 82
ــال   ــابت جانبي الحان والطلب دليرماو وا ـــطاابات مسـ ــدمات التي أصـ ــاد األزاا نتيج  للصـ ــ  انقتصـ ــاشـ وشـ

و ومحدودي  الوصـــــــــــــول يل  الموانئ وتدابيا يمًقراو واألعداد المتزايدة من التدابيا الصـــــــــــــحي  ومياوا من  النقل 
التدابيا التنظيمي . ويحمل قطاب الســـياح  الســـاحلي  وقطاب الســـياح  البحاي  بلقل من نصـــل قدااترماو ويقتابان  

توفيا السلع األساسي و بما في ذل     من اإلمًا الدامل في بحن الحانت. وتجد قطاعات أ اى صحوبات في 
ــتيات. وتحاقل القيود المراو ــــــــــ  عل    األســــــــــما  والملدونت البحاي  وال دماتو ودذل  النقل البحاي واللوجســــــــ
 دمات الســــــرا والشــــــحن الجويين يمداني  وصــــــول المنتجات ذات القيم  الحالي  يل  األســــــواا. وتحاني المناطا  

ا الحزل ألن سبل دسب عيت سدانرا تحتمد عل  مجموع  محدودة من األنشط   الساحلي  محاناة شديدة من تدابي 
البحاي . فحل  ســبيل الماالو تشــيا التقدياات يل  أن بســبب التدابيا الحدومي  المت ذة من أجل التصــدي لجاسح   

   . ( 69) 2020 و فإن الصاداات من األسما  يحتمل أن تن رن بنحو الالث  ًل عام 19- دوفيد 

دث تدابيا اإلمًا دذل  ا ـــــــــطاابات في أداف أســـــــــواا الســـــــــلع وال دمات القاسم  عل  التنوب وتاح - 83
ســل قيمتراو يذ يتحان صــغاا المزودين ومجتمحات التوايد ألشــد األ ــااا. وباإل ــاف  يل   البيولوجي وسـًـ

ت القاسم  عل  ذل و يمدن أن يؤدي تزايد الشــوامل بشــلن األمن البيولوجي يل  فان قيود عل  تجااة المنتجا
التنوب البيولوجيو مال تجااة األحياف الباي و مما يمدن أن تدون له انحداســــــــــــات ســــــــــــلبي  عل  تجااة الســــــــــــلع 

__________ 

 .”Global Trade Update“مؤتما األمم المتحدة للتجااة والتنمي و  (68) 

 (69) UNCTAD, “The COVID-19 pandemic and the blue economy: new challenges and prospects for recovery 

and resilience” (April 2020). 
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المســـتدام  والقانوني  والقابل  للتحقبو ووي ســـلع لرا أومي  حاســـم  بالنســـب  لســـبل دســـب الحيتو ن ســـيما وأن 
 .  ( 70) ازقرم بليون ش ص يحتمدون عل  التنوب البيولوجي في دسب 4,3

ومع ذلــ و يحتمــل أن تتزايــد فاص الســــــــــــــوا المتــاحــ  للمنتجــات وال ــدمــات الصــــــــــــــحيــ  والطبيحيــ   - 84
المًسمــ  للتنوب البيولوجي. وعًوة عل  ذلــ و في يطــاا التجــااة المســــــــــــــتــدامــ  في المنتجــات وال ــدمــات  و/أو

ــات القاسم  عل  التنوب البيولوجيو يمدن أن تؤدي التجااة البيولوجي  دوا  ــســــــ ا  واما  في انتحات البلدان والمؤســــــ
 التجااي  وفي بناف القداة عل  الصمود والحراظ عل  سبل عيت السدان الايريين وال حراف.

ويمدن أن تستريد التنمي  المستدام  عل  نطاا عالمي ودون أن يت لل أحد عن الادب من تحسين  - 85
اذجرا في سـياا اقتصـاد داساي. وفي وذا الصـددو سـيدون  محاييا المنتجاتو بما فيرا المحاييا التي تو ـع نم

من ال ــــاواي أن تؤدي جرود التحاون اإلنماسي ومباداة المحون  لصــــالح التجااة دواا متزايد األومي . فلســــواا 
وذه المنتجات التي تداا بشــدل جيد تنشــئ حوافز للحد من  ــياب وتدووا التنوب البيولوجيو و ــمان اعتماد 

   عل  الصحيد الحالميو والنقص من م اطا ظروا األماان المحدي  الحيواني  المصدا.مبادئ انستدام
  

 خاتمة  -  رابعا  

في فتاة تتسم بالرحل بالتوتاات التجااي  والنزع  اننراادي  وتدووا المؤسساتو يواجه النظام التجااي  - 86
 (. 19-المتحدد األطاال صحوبات شديدة من جااف جاسح  مان فياوف دواونا )دوفيد

التدووا ميا وتتســبب فتااتا التوقل المراجئ للنشــاط انقتصــادي في الحديد من القطاعات وحانتا   - 87
المسـبوا في التجااة الحالمي  في ادود شـامل في محظم البلدان. ولم ت ـطاب تدفقات السـلع وال دمات بسـبب 
ســــل القيم   ـًـ ــتيات وانفتقاا يل  القداة عل  الصــــمود في ســ م  المراو ــــ  عل  اللوجســ اإلمًا وقيود الســـًـ

ات األمن القومي في أول األما عل  الحـالميـ  فحســـــــــــــــبو بـل أي ـــــــــــــــا  بران قيود تجـاايـ  بنـاف عل  متطلبـ 
 المنتجات الاسيسي و سواف دانت مواد مذاسي  أو مستح اات صيدنني .

ــا   - 88 ــالبـ ــاذ الوطنيو التي مـ ــالتاتيـــب لمجموعـــ  دبياة من حزم اإلنقـ ــام الحدومـــات بـ وعل  الامم من قيـ
ــتجاب  لأزم  المالي  لحام  ما ــيتحين2008دانت تروا الحزم التي قادمت اســـــ القيام بالمزيد عل  الصـــــــحيد  و ســـــ

الـدولي. وتحـدا م ـاطا الـدمـاا انقتصــــــــــــــادي بـالحـديـد من البلـدان النـاميـ  وأقـل البلـدان نموا التي تحتمـد عل  
مصــادا قليل  للد لو مال اإلياادات اكتي  من الســلع األســاســي  والســياح  والتحويًت المالي و يذا لم يقدنم لرا 

 دعم دولي دبيا ومستما.

وتنطوي التداعيات انقتصـــــــــادي  وانجتماعي  الناجم  عن الجاسح  عل  م اطا عدف اتجاه أملب  - 89
التقدم المحاز بالرحل صــــــــــــــوب تحقيا أودال التنمي  المســــــــــــــتدام و ويحتمل أن تؤدي يل  تراقم انحدام التقدم 

الصـــــــاداات بحن المجانت. وفي وذا الصـــــــددو لن يتحقا ودل م ـــــــاعر  حصـــــــ  أقل البلدان نموا من  في
حات الرام  2020الحالمي  بحلول عام  . بيد أن بالنظا يل  تد ًت انســــتجاب  الحدومي  ال ــــ م  واإلصــًــ

المحتمل يجااؤوا في النظام التجااي المتحدد األطاالو فإن الراصــــ  متاح  إلعداد وذه اإلجاافات  صــــيصـــا 
ــادات الوطني   ــاا مديل نحو النمو الطويل للتحجيل بتحويل اتجاه التجااة الحالمي  وانقتصــ ــحرا عل  مســ لو ــ

 األمد والتنمي  المستدام .

__________ 

 (70) Convention on Biological Diversity secretariat and others, “Biodiversity and the 2030 Agenda for 

Sustainable development: policy brief” (2016). 


