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 جملس التجارة والتنمية
 الدورة السادسة والستون

 2019حزيران/يونيه  28-24جنيف، 

 ( من جدول األعمال املؤقتب)2البند 

 السياسات التجارية وأتثريها يف أوجه انعدام املساواة  
 *األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
سامهت اإلصالحات التجارية يف احلدد مدن التفداوت يف الددني  لدل الب ددان، ول ن دا  

الدددني  يف ل ددم األمددا ن، مدد   ة ات  بدد   يف تفدداوت اقرتنددت ضيًدداس قطسددت تاب يف تو يدد  
ورمبا يش   هذا ال ام  السبب الرئيسد  لدر  الف د  احلداا   ات التجدار  . الدني   اني  الب دان

وقلتاا، ومن ضجد  التصددي طن دد   .فالتجار  عام  حمفز ل نمو اطقتصا ي والتنمية. الدولية
اإلنتاجية والنمو اطقتصا ي، حيتاج واض و السياسات  ىل املساوا ، عوض الرت يز حصراس ع ى 

الرت يز ع ى تشجي  التجار  وضمان ضن تصبح الفوائد اليت تتيح ا التجار  الدولية ض ثدر ودوطس 
واسدددددتنا اس  ىل  موعدددددة مدددددن األسددددد  ة . واسدددددتجالة ملتت بدددددات  ادددددار ضهددددددا  التنميدددددة املسدددددتدامة

تندداقه هددذذ املددذ ر  السياسددات التجاريددة و   هددا يف  التوجي يددة الددوار   مددن الدددول األعًددات،
  .ضوجه ان دا  املساوا 

 
 

__________ 

 .ت رر نشر هذذ الو ي ة ل د اتريخ النشر اطعتيا ي لظرو  نيارجة عن  را   اجل ة امل دمة هلا *
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 التجارة الدولية يف سياق تزايد انعدام املساواة -أولا  
نيددالل ال  ددو  األرل ددة املاضددية،  ددان ل تجددار  الدوليددة،  ىل جانددب التمويدد  والت نولوجيددا،  -1

واقرتنت اإلصالحات التجارية املًدت   ادا  . دان ور ضساس  يف عم ية التنمية يف ال ديد من الب
يف الب ددددان الناميدددة لتزايدددد سدددرعة النمدددو اطقتصدددا ي، لدددا ضفًدددى  ىل ت  دددي  الفجدددوات يف الددددني  

. لددوحم منددذ التسدد ينات مددن ال ددرن املاضدد وهددو مددا واخنفدداض مسددتوةت التفدداوت لددل الب دددان، 
الصل واهلند، قمل ارندة و ية، وط سيما الربا ي  وي زى ذلك  ىل النمو السري  يف ل م الب دان النام

السدري    اصدالحات ااريدة سدري ة وعمي دة وانددماجإبام دا يم  الب دان املت دمة النمو،  نتيجدة ل 
ق دد  الفجددو  اإلةاليددة ال ائمددة يف نصدديب الفددر  مددن الدددني  لددل وهددو مددا يف األسددواا ال امليددة، 

يف رفددد  مسدددتوةت سدددامهت التجدددار  الدوليدددة ورغدددم ضن . الناميدددةالب ددددان املت دمدددة النمدددو والب ددددان 
اقرتندددت عم يدددة اطنددددماج يف اطقتصدددا  ال دددامل  مدددن ف دددد امل يشدددة يف ال ديدددد مدددن الب ددددان الناميدددة، 

ويشدد  ل ددم  .(1)نيددالل التجددار  ضيًدداس قطسددت تاب يف تو يدد  الدددني ، وط سدديما  انيدد  الب دددان
طقتصا ية لل الب دان، ول ن ا تزايدت يف املتوسط  انيد   التفاواتت اتراج ت  هالدراسات  ىل ضن

   ل د، وي زى ذلك  ىل تزايد سري  ملستوةت الددني  يف ضع دى سد م تو يد  الددني  وةو هدا يف 
 .ضسف ه )انظر الرسم البياين(

 مؤشر ثيل لعدم املساواة القتصادية

 

لرينسد ، )منشدورات جام دة لرينسد ،  F Bourguignon, 2016, The Globalization of Inequality :املصددر
  .الوطةت املتحد  األمري ية(

  .املساوا ان دا  ي ين تزايد ال يم تزايد  :مالحظة

__________ 

 Milanovic B, 2016, Global Inequality: A Newاملساوا  ع ى الصد يد ال دامل ، انظدر ان دا  مستوى تحري ل (1)

Approach for the Age of Globalization )منشورات جام ة هارفر ،  امرب ج، الوطةت املتحد  األمري ية(.  
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وقإلضدددافة  ىل ذلدددك،  .وسدددامهت التجدددار  يف اخنفددداض التفددداوت يف الددددني  لدددل الب ددددان -2
تفاوت الدني  يف الب دان املت دمة النمو عالقة ل تجار  قحملرك الرئيس  ل زة ات امل حوظة يف  فال

ويشدد  ل ددم الدراسددات  ىل ضنده تتسددبب يف حصددة م مددة مدن الددزة   يف التفدداوت  انيدد  . والناميدة
. الب دان عوام  ضنيرى غ  التجار ، من ا سياسات  عا   التو ي  واطقتصا  ال  د  وسدوا ال مد 

غ  اارية ت اجل ل م اآلاثر غ  امل صو    وينبغ  قلتاا ضن ت رتن اإلصالحات التجارية لتدال 
 .يف األسواا ال امليةل در ض رب املرتتبة ع ى اطندماج 

 10مسدللة عدد  املسداوا  يف  ادار اهلدد   2030وتتناول نيتدة التنميدة املسدتدامة ل دا   -3
احلددد مدددن وهدددو ، 10وتشدددم  الغدداةت املدرجددة يف  ادددار اهلددد   .مددن ضهدددا  التنميدددة املسددتدامة

يف املائدة مدن السد ان  40 دا  املساوا   اني  الب ددان وفيمدا لين دا،  ة   سدرعة خدو  نيد  ض   ان
غدد  ضندده تتددوافر ل سياسددات . وضددمان ت ددافؤ الفددر  واحلددد مددن ضوجدده ان دددا  املسدداوا  يف النتددائ 

وتددددر  . 10التجاريددددة  رتددددا ات ضدددد ي ة ل مسدددداعد  يف ج يددددا الغدددداةت املدرجددددة يف  اددددار اهلددددد  
، وهد  تتنفيدذ مبددض امل ام دة 10)ض( مدن اهلدد  10ر  الوحيد   ىل التجار  الدولية يف الغاية اإلتا

اخلاصددة والتفًددي ية ل ب دددان الناميددة، و اصددة ضقدد  الب دددان خددواس، مبددا يتماتددى مدد  اتفاقددات منظمددة 
 .التجار  ال امليةت

 الروابط بني التجارة الدولية وانعدام املساواة يف الدخل -اثنياا  
ختت دددف  اثر التجدددار  الدوليدددة ع دددى ان ددددا  املسددداوا  ةسدددب السدددياا، ول دددن  دددة ل دددم  -4

ال وامدد  ال امددة الدديت توضددح  يددف ض ددرت التجددار  الدوليددة يف ان دددا  املسدداوا  نيددالل ال  ددو  ال  ي ددة 
 .املاضية

 يتو ددان لنمددوذج اإلنتدداج ال ددامل  املتمثدد  يف ن دد  اخلدددمات  ىل اخلددارج، مددن نيددالل اددز  -5
 يات اإلنتاج عرب الب دان،  ور  ب  يف احلد من ان دا  املساوا  لل الب دان، مدن نيدالل  ددا  عم

غدد  ضن ن دد  اخلدددمات  ىل  .فددر  ال مدد  ورفدد  مسددتوةت امل يشددة يف ال ديددد مددن الب دددان الناميددة
سددوات. ع ددى حددد  اخلددارج  ا  مسددتوى ان دددا  املسدداوا  ضيًدداس  انيدد  الب دددان املت دمددة النمددو والناميددة

ولصددفة عامددة،  ا  ن دد  اخلدددمات  ىل اخلددارج مسددتوى ان دددا  املسدداوا  يف الب دددان املت دمددة النمددو 
توسدي  الفجدو  لوفر  ال م  املتاحة ل  مدال، ويف الب ددان الناميدة  ر ل غ  امل اال م فم ضجور 

 .يف األجور لل ال تاعل الرمس  وغ  الرمس 
لدولية ع دى اتتم دات احمل يدة، يف املندااا الريفيدة قمل ارندة مد   ن اآلاثر املتنوعة ل تجار  ا -6

وألن األنشددتة اطقتصددا ية  .املنددااا احلًددرية ع ددى سددبي  املثددال، تددؤ ي ضيًدداس  ىل ان دددا  املسدداوا 
ل م اتتم ات احمل ية ص ولة يف ف ث اس ما دد  اني  ل د م ل ترت ز جغرافياس يف  ث  من األحيان، 

و ثدد اس مدا ت ددون اآلاثر الًدار  ل تجددار  الدوليدة حم يددة  ىل حدد  بدد  واوي ددة  .املنافسددة الدوليدةمواج دة 
وي دين ذلدك ضن السياسدات . األمد لسبب عد  املرونة يف تن   اليدد ال ام دة لدل املندااا وال تاعدات

 .التجارية قد تؤ ي  ىل تفاقم التفاواتت اجلغرافية  اني  الب دان
ت ال ربى يف األسواا ال املية  اثر ع ى ال يفية اليت تدؤ ر ادا السياسدات وهليمنة الشر ا -7

 ن الشددر ات ال ددربى اددين امل اسددب مددن التجددار  الدوليددة يف م ظددم  .ان دددا  املسدداوا  يفالتجاريددة 
احلداطت، ويف  ثد  مدن احلداطت ع دى حسداب مؤسسدات األعمدال الصدغ  ، ورائددات املشداري ، 
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وتواجدددده هددددذذ الف ددددات ع بددددات تددددا يف اطسددددتفا   مددددن التجددددار  . الددددريفيل واملددددزارعل والصدددديا ين
الدوليددة، من ددا ع ددى سددبي  املثددال حمدو يددة امل  ومددات ون دد  التمويدد  وت دداليف الدددنيول الباهظددة 

وليسدددت الشدددر ات الصدددغ   . التجاريدددة اتون ددد  التمثيددد  يف عم يدددة صدددن  ال دددرار لشدددلن السياسددد
ث  من احلاطت م  الشر ات األجنبية ال ربى، اليت لددي ا ال ددر  قلتاا قا ر  ع ى التنافس يف  

 .ع ى ااو  هذذ ال  بات واحلصول ع ى املزاة التنافسية
الوصدول  م انيدة وتؤ ر السياسات التجارية ضيًاس يف مسدتوى ان ددا  املسداوا  مدن نيدالل  -8

ميدس  ،نيدالل تددال  غد  ت ريفيدةويتزايدد تنظديم التجدار  الدوليدة مدن  .ا ىل األسواا وتروط  نيوهلد
د و ثد اس مدا جد .الرسدو  اجلمر يدةيفدوا   د   ع دى التجدار   ِّدف ض دراس وختم ظدم السد   املتداولدة ض رها 
اهليا دد  األساسددية ملراقبددة ليسددت لدددي ا ب دددان الدديت الصددا رات مددن  ،جا نتددمثدد  م دداي  اإل ،تدددال 

احلصد  يف التجدار  الدوليدة لتدرا تًدر يف  ثد  نظدم وتؤ ر اإلعاانت و . اجلو   وال در  اإلنتاجية
وتدددؤ ر هدددذذ التددددال  غددد  الت ريفيدددة يف التجدددار  الدوليدددة . مدددن األحيدددان قلب ددددان املنلفًدددة الددددني 

 .ومي ن ضن ت ون هلا  اثر قلغة ع ى ان دا  املساوا ،  اني  الب دان وفيما لين ا ع ى حد سوات
ت زيدز ان ددا  املسداوا  مدن نيدالل مستوى ش   ض رب يف ومي ن ضن تؤ ر التجار  الدولية ل -9

ف د  ان هلا  ور ضساس  يف جول ل ددان عديدد  يف تدرا  سديا مدن اقتصدا ات  .التحول اهلي   
وسددامهت هددذذ ال م يددة يف ا  هددار اب ددة متوسددتة يف ال ديددد مددن .  راعيددة  ىل اقتصددا ات صددناعية

شددلت يف ال ديددد مددن الب دددان الناميددة قملددوا ا  مدد  غدد  ضن التجددار  الدوليددة ن. اطقتصددا ات الناتدد ة
 ة   التلصدد  يف  نتدداج السدد   األساسددية والسدد   ذات ال يمددة املًددافة املنلفًددة، الدديت هلددا ض ددر 
 ددداض ضدد ي  ع ددى ضجددور ال مددال غدد  امل ددر  وفددر  ال مدد ، مبددا يف ذلددك يف ال ديددد مددن الب دددان 

 ان.يف الدني   اني  الب دتفاوت الذلك تفاقم    اوقد  .النامية امل تمد  ع ى الس   األساسية
ومددن تددلن ، خيت ددف ض ددر التجددار  ع ددى مسددتوى ان دددا  املسدداوا  مددن ل ددد  ىل  نيددر، وضنيدد اس  -10

اطنيتالفات يف النتائ   لديالس  ش  وت .النتائ ضو ختفف تفاقم ضن عوام  نياصة لسياقات حمد   
قددوةس ع ددى ضن السياسددات الوانيددة واإلق يميددة واملت ددد   األاددرا  تددؤ ي  ىل ج دد  التجددار  وسددي ة 

 .ل مسامهة يف احلد من ضوجه ان دا  املساوا 

 توصيات السياسة العامة -اثلثاا  
 يدةجدراتات التنفيذاإلو قد يو    س التجدار  والتنميدة النظدر يف توصديات السياسدة ال امدة  -11

 التالية:
يف سياا تزايد ان دا  املساوا   اني  الب دان، ينبغد  ضن تشد   اآلاثر التو ي يدة  )ض( 

ب ضط تتددددونيى السياسددددات التجاريددددة ج يددددا امل اسددددب يف ال فددددات  وددددد .ل تجددددار  الشدددداغ  األول
 مشل والنسات فحسب، ل   ذلك مساعد  ضف ر الب دان وصغار الشر ات واملنتجل وال مال امل

 ؛ساوا يتسم ل در ض رب من املوالشباب يف اطستفا   من التجار  الدولية ع ى حنو 
لدديس املت ددوب قلًددرور  هددو مسددتوى ضقدد  مددن التجددار ، لدد  مسددتوى ض ددرب مددن  )ب( 

 .األسواا ال امليةجين مناف  التجار  الشام ة ل جمي  اليت توفر أل رب عد  من الناس  م انية 
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ار هددذذ التوصدديات املت   ددة قلسياسددات التجاريددة الواسدد ة النتدداا، مي ددن يف  ادد )ج( 
 :النظر يف عد   جراتات تنفيذية واعد  ل حد من ضوجه ان دا  املساوا ، ع ى النحو التاا

مدن امل ددم  اتحددة ضحدددم امل  ومددات ألصددحاب املشدداري  الصددغ   لشددلن تددروط  '1'
فيددة ونظدم احلصد  وقواعدد املنشددل الوصدول  ىل األسدواا مثد  األفًد يات الت ري

ف ثدد اس لألنظمددة. وامل دداي ، و ددذلك لشددلن ال م يددات امل  ددد  املرتبتددة قطمتثددال 
مدددا ددددد صدددغار املنتجدددل صددد وقت يف ال ثدددور ع دددى امل  ومدددات لشدددلن امل ددداي  

وينبغدددد  ضن تواصدددد  . ف ددددال مددددن حيدددد  الت  فددددةلشدددد   وسددددب  اطمتثددددال هلددددا 
تددوفر م  ومددات عددن ال م يددات املرتبتددة قألنظمددة، مثدد  البددواقت التجاريددة الدديت 

نظدددددا  األون تدددددا  ل تحاليددددد  وامل  ومدددددات التجاريدددددة، تيسددددد  انددددددماج الشدددددر ات 
ومي ددن نيفددم ت دداليف اطمتثددال إب راج لددرام  . الصددغ   يف اطقتصددا  ال ددامل 

وتتت دب مسدللة ذات قلتحديدد.   شدر ات الصدغ  موجَّ دة ل مساعد  الت نيدة ل
   ددددة لدددددنيول األسددددواا م دددداي  اطسددددتدامة التوعيددددة، الدددديت ينبغدددد  ضن صدددد ة مت

تسدداعد يف ضددمان حصددول ال مددال واملنتجددل الددزراعيل والصدديا ين ع ددى ضجددر 
 ؛عا ل، م  ت زيز اطستدامة البي ية

مددن امل ددم جسددل مسددتوى مشددار ة الشددر ات الصددغ   يف األسددواا ال امليددة مددن  '2'
و اندددت لدددرام  تشدددجي  الصدددا رات املنفَّدددذ  . الصدددا راتتشدددجي  نيدددالل لدددرام  

ع ى حنو جيد ف الة ل غاية يف  عم الشر ات الصغ   يف ولوج ضسواا التصدير 
ليددد ضن . وصددغار املصدددرين يف تنويدد  نييدداراثم مددن حيدد  املنتجددات واألسددواا

يف  متاحددة  ائمدداس غدد  و دداطت تشددجي  الصددا رات جتدداج  ىل مددوار  وم  ومددات 
ومي دددن ضن يدددوفر ملويددد  املسددداعد  اإلخائيدددة وامل وندددة مدددن ضجددد   .الب ددددان الناميدددة

التجددار  مددوار  موج ددة ع ددى وجدده التحديددد لددربام  تشددجي  الصددا رات اخلاصددة 
 ؛قلشر ات الصغ  

مدددن الًدددروري ت زيدددز املنافسدددة، ع دددى الصددد يدين الدددواين واإلق يمددد ، ملسددداعد   '3'
الدوليددة وضددمان ضن تفًدد   ة   الشددر ات الصددغ   يف اطسددتفا   مددن التجددار  

التجددددار  واملنافسددددة  ىل فوائددددد ل مسددددت   ل، وذلددددك، ع ددددى سددددبي  املثددددال، مددددن 
ودددب مددنح هي ددات . نيددالل نيفددم األسدد ار و ة   اجلددو   و م انيددة اطنيتيددار

املندايف ل منافسدة وامل اقبدة  الشر ات الدوليدة املنافسة  م انية التح يا يف س وك
لندددو  إب راج  ددداون الددددوا يف  نفددداذ قدددوانل املنافسدددة ومي دددن تشدددجي  الت .ع يددده

 .اطتفاقدات التجاريدة الثنائيدة واإلق يميدةيف ملنافسدة املت   دة قحمد   يف الفصول 
ضن يساعد يف م اجلة مش  ة ن   احلوافز احملتم  لدى  ومن تلن ذلك ضيًاس 

و هي ددددات املنافسددددة الوانيددددة ل حددددد مددددن السدددد وك الت سددددف  ل بددددار املصدددددرين ض
 ؛املستور ين يف األسواا الدولية

مددددن امل ددددم ت زيددددز األح ددددا  املت   ددددة قل مالددددة يف اطتفاقددددات التجاريددددة مل اجلددددة  '4'
مشدد  ة عددد  حصددول ال مددال يف الب دددان املت دمددة النمددو والب دددان الناميددة ع ددى 
حدددد سدددوات، مبدددا يف ذلدددك ف دددات ال مدددال، مثددد  النسدددات والشدددباب، يف  ثددد  مدددن 

ويددوا ي . يب م ال ددا ل مددن فوائددد املشددار ة يف التجددار  ال امليددةاألحيددان ع ددى نصدد
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  راج لنددددددو  لشددددددلن ال مددددددال يف  ثدددددد  مددددددن احلدددددداطت اخنفدددددداض يف انت ا ددددددات 
ومدددن اجلواندددب األنيدددرى لت زيدددز م اندددة ال مدددال يف اطقتصدددا  ال دددامل  . ح دددوق م

جسدددل فدددر  ال مددد  يف ضسدددواا ال مددد  املتزايدددد  الديناميدددة، مبدددا يف ذلدددك مدددن 
املسدداوا  عددد  ، تشدد   م اجلددة مسددللة مددن مو . لددرام  الت  دديم والتدددريب نيددالل

. يف الدني  اإلةااان دا  املساوا  لل اجلنسل ضحد األل ا  امل مة ل حد من 
ومي ددن ت زيددز اجل دددو  املبذولددة يف هددذا اطاددداذ ل دددر ض ددرب، لتدددرا من ددا، ع دددى 
سبي  املثال،   راج فصول حمد   لشلن ندو  اجلدنس والتجدار  يف اجليد  اجلديدد 

املت   دة من اتفاقدات التجدار  احلدر ، وذلدك مدن ضجد  ت مديم مراعدا  اطعتبدارات 
 ؛اجلنسلنو  

وا  لل الب دان، وهو ما يتت دب الت داون املت دد  من امل م احلد من ان دا  املسا '5'
األارا  مدن ضجد  تدوف  فدر  مت اف دة يف التجدار  ال امليدة، وط سديما ل ب ددان 

تسددم يوينبغدد  ضن يشددم  ذلددك ضددمان نظددا  ادداري مت ددد  األاددرا  . الناميددة
ن قطنفتاح والشفافية ومي ن التنبؤ له يف  اار منظمة التجار  ال املية، و فالة ض

من  10)ض( من اهلد  10 ن الغاية . ت ون ضي عم ية  صالح تام ة وعا لة
ضهدددا  التنميددة املسددتدامة هدد  تنفيددذ مبدددض امل ام ددة اخلاصددة والتفًددي ية ل ب دددان 

وهددددذذ مسددددللة م مددددة لتلفيددددف ت دددداليف . الناميددددة، و اصددددة ضقدددد  الب دددددان خددددواس 
الناميددة ع ددى اإلنتدداج  الت يددف قلنسددبة ل شددر ات وال مددال ولددزة   قدددر  الب دددان

ومن امل م ضيًاس ت زيز  م انية الوصول الف     ىل األسواا . والتجار  واملنافسة
احلددواجز غدد  الت ريفيددة مسددللة لتجدداو  الت ريفددات اجلمر يددة، مددن نيددالل م اجلددة 

وم اجلدة  ،و لغات اإلعاانت الًار  ملصائد األمساك ،وم اي  اطستدامة التوعية
 الت ريفات اجلمر ية واإلعاانت املشوهة ل تجار  يف  ال الزراعة؛تصاعد مش  ة 

ورلدط . املسداعد  اإلخائيدة ل حدد مدن ان ددا  املسداوا  لدل الب ددان ة حاجة  ىل  '6'
اطلتزامات التجارية لربام  املساعد  اإلخائية نييار ل ن،  ما يدل ع ى ذلك 

غد  ضن امل وندة مدن ضجد  التجدار  .  اتفاا منظمة التجار  ال املية لتيس  التجدار 
اإلخائيددة  ىل  املسدداعد فددال لددد مددن ضن ثددد  . سددوى جددزتاس مددن ال صددة تليسدد

ويف هددذا الصددد ، ينبغدد  .  ة   ال دددر  اإلنتاجيددة، وط سدديما يف الب دددان الناميددة
ضن ي دددون لالسدددتثمارات األجنبيدددة  ور ضهدددم يف  ة   ال ددددر  اإلنتاجيدددة التوي دددة 

والدددول اجلزريددة الصددغ     دددان الناميددة، وط سدديما ضقدد  الب دددان خددواس األمددد يف الب
وتوفر عم يات الت داون فيمدا لدل ل ددان اجلندوب والت امد  اطقتصدا ي . النامية

مددن  لوسددي ة  ديددة لت زيددز اإلنتدداج والتجددار  اإلق يميددل ب دددان الناميددة اإلق يمدد  
  . عم التصني  والنمو والتنمية الشام ة ل جمي ضج  

    


