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

موجز تنفيذي
سامهت اإلصالحات التجارية يف احلدد مدن التفداوت يف الددني لدل الب ددان ،ول ن دا
اقرتنددت ضيًداس قطسددت تاب يف تو يد الدددني يف ل ددم األمددا ن ،مد ة ات بد يف تفدداوت
الدني اني الب دان .ورمبا يش هذا ال ام السبب الرئيسد لدر الف د احلداا ات التجدار
الدولية .فالتجار عام حمفز ل نمو اطقتصا ي والتنمية .وقلتاا ،ومن ضجد التصددي طن دد
املساوا  ،عوض الرت يز حصراس ع ى اإلنتاجية والنمو اطقتصا ي ،حيتاج واض و السياسات ىل
الرت يز ع ى تشجي التجار وضمان ضن تصبح الفوائد اليت تتيح ا التجار الدولية ض ثدر ودوطس
واسد ددتجالة ملتت بد ددات اد ددار ضهد دددا التنميد ددة املسد ددتدامة .واسد ددتنا اس ىل موعد ددة مد ددن األس د د ة
التوجي يددة ال دوار مددن الدددول األعًددات ،تندداقه هددذذ املددذ ر السياسددات التجاريددة و هددا يف
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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أولا -التجارة الدولية يف سياق تزايد انعدام املساواة
 -1نيددالل ال ددو األرل ددة املاضددية ،ددان ل تجددار الدوليددة ،ىل جانددب التمويد والت نولوجيددا،
ور ضساس يف عم ية التنمية يف ال ديد من الب دان .واقرتنت اإلصالحات التجارية املًدت ادا
يف الب دددان الناميددة لتزايددد سددرعة النمددو اطقتصددا ي ،لددا ضفًددى ىل ت ددي الفج دوات يف الدددني
واخنفدداض مسددتوةت التفدداوت لددل الب دددان ،وهددو مددا لددوحم منددذ التس د ينات مددن ال ددرن املاض د .
وي زى ذلك ىل النمو السري يف ل م الب دان النامية ،وط سيما الربا ي والصل واهلند ،قمل ارندة
م الب دان املت دمة النمو ،نتيجدة ل يام دا إبصدالحات ااريدة سدري ة وعمي دة وانددماج ا السدري
يف األس دواا ال امليددة ،وهددو مددا ق د الفجددو اإلةاليددة ال ائمددة يف نصدديب الفددر مددن الدددني لددل
الب دددان املت دم ددة النم ددو والب دددان النامي ددة .ورغ ددم ضن التج ددار الدولي ددة س ددامهت يف رفد د مس ددتوةت
امل يشددة يف ال ديددد مددن الب دددان الناميددة ،ف ددد اقرتنددت عم يددة اطندددماج يف اطقتصددا ال ددامل م ددن
نيددالل التجددار ضيً داس قطسددت تاب يف تو ي د الدددني  ،وط سدديما اني د الب دددان( .)1ويش د ل ددم
الدراسات ىل ضنه تراج ت التفاواتت اطقتصا ية لل الب دان ،ول ن ا تزايدت يف املتوسط انيد
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
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فيما لل الب دان

ال امل

املصددر( F Bourguignon, 2016, The Globalization of Inequality :منشدورات جام دة لرينسد  ،لرينسد ،
الوطةت املتحد األمري ية).
مالحظة :ي ين تزايد ال يم تزايد ان دا املساوا .
__________

()1

2

لتحري مستوى ان دا املساوا ع ى الصد يد ال دامل  ،انظدر
( Approach for the Age of Globalizationمنشورات جام ة هارفر  ،امرب ج ،الوطةت املتحد األمري ية).

Milanovic B, 2016, Global Inequality: A New
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 -2وسددامهت التجددار يف اخنفدداض التفدداوت يف الدددني لددل الب دددان .وقإلضددافة ىل ذلددك،
فال عالقة ل تجار قحملرك الرئيس ل زة ات امل حوظة يف تفاوت الدني يف الب دان املت دمة النمو
والناميدة .ويشد ل ددم الدراسددات ىل ضنده تتسددبب يف حصددة م مددة مدن الددزة يف التفدداوت انيد
الب دان عوام ضنيرى غ التجار  ،من ا سياسات عا التو ي واطقتصا ال د وسدوا ال مد .
وينبغ قلتاا ضن ت رتن اإلصالحات التجارية لتدال غ اارية ت اجل ل م اآلاثر غ امل صو
املرتتبة ع ى اطندماج ل در ض رب يف األسواا ال املية.
 -3وتتناول نيتدة التنميدة املسدتدامة ل دا  2030مسدللة عدد املسداوا يف ادار اهلدد 10
مددن ضهدددا التنميددة املسددتدامة .وتشددم الغدداةت املدرجددة يف اددار اهلددد  ،10وهددو احلددد مددن
ان دا املساوا اني الب ددان وفيمدا لين دا ،ة سدرعة خدو نيد ض  40يف املائدة مدن السد ان
وضددمان ت ددافؤ الفددر واحلددد مددن ضوجدده ان دددا املسدداوا يف النتددائ  .غ د ضندده تت دوافر ل سياسددات
التجاري ددة رت ددا ات ضد د ي ة ل مس دداعد يف ج ي ددا الغ دداةت املدرج ددة يف ا ددار اهل ددد  .10وت ددر
اإلتار الوحيد ىل التجار الدولية يف الغاية (10ض) مدن اهلدد  ،10وهد تتنفيدذ مبددض امل ام دة
اخلاصددة والتفًددي ية ل ب دددان الناميددة ،و اصددة ضق د الب دددان خ دواس ،مبددا يتماتددى م د اتفاقددات منظمددة
التجار ال امليةت.

اثنيا -الروابط بني التجارة الدولية وانعدام املساواة يف الدخل
 -4ختت ددف اثر التج ددار الدولي ددة ع ددى ان دددا املس دداوا ةس ددب الس ددياا ،ول ددن ددة ل ددم
ال وامد ال امددة الدديت توضددح يددف ض ددرت التجددار الدوليددة يف ان دددا املسدداوا نيددالل ال ددو ال ي ددة
املاضية.
 -5و ددان لنمددوذج اإلنتدداج ال ددامل املتمثد يف ن د اخلدددمات ىل اخلددارج ،مددن نيددالل اددزيت
عم يات اإلنتاج عرب الب دان ،ور ب يف احلد من ان دا املساوا لل الب دان ،مدن نيدالل ددا
فددر ال مد ورف د مسددتوةت امل يشددة يف ال ديددد مددن الب دددان الناميددة .غ د ضن ن د اخلدددمات ىل
اخلددارج ا مسددتوى ان دددا املسدداوا ضيًداس انيد الب دددان املت دمددة النمددو والناميددة ع ددى حددد سدوات.
ولصددفة عامددة ،ا ن د اخلدددمات ىل اخلددارج مسددتوى ان دددا املسدداوا يف الب دددان املت دمددة النمددو
فم ضجور ال مال غ امل ر وفر ال م املتاحة ل مدال ،ويف الب ددان الناميدة لتوسدي الفجدو
يف األجور لل ال تاعل الرمس وغ الرمس .
ن اآلاثر املتنوعة ل تجار الدولية ع دى اتتم دات احمل يدة ،يف املندااا الريفيدة قمل ارندة مد
-6
املنددااا احلً درية ع ددى سددبي املثددال ،تددؤ ي ضيً داس ىل ان دددا املسدداوا  .وألن األنشددتة اطقتصددا ية
اني ل د م ل ترت ز جغرافياس يف ث من األحيان ،ف ث اس ما دد ل م اتتم ات احمل ية ص ولة يف
مواج دة املنافسددة الدوليدة .و ثد اس مدا ت ددون اآلاثر الًدار ل تجددار الدوليدة حم يددة ىل حدد بد واوي ددة
األمد لسبب عد املرونة يف تن اليدد ال ام دة لدل املندااا وال تاعدات .وي دين ذلدك ضن السياسدات
التجارية قد تؤ ي ىل تفاقم التفاواتت اجلغرافية اني الب دان.
 -7وهليمنة الشر ات ال ربى يف األسواا ال املية اثر ع ى ال يفية اليت تدؤ ر ادا السياسدات
التجاريددة يف ان دددا املسدداوا  .ن الشددر ات ال ددربى اددين امل اسددب مددن التجددار الدوليددة يف م ظددم
احلداطت ،ويف ثد مدن احلداطت ع دى حسداب مؤسسدات األعمدال الصدغ  ،ورائددات املشداري ،
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واملد دزارعل والص دديا ين الد دريفيل .وتواج دده ه ددذذ الف ددات ع ب ددات ت ددا يف اطس ددتفا م ددن التج ددار
الدوليددة ،من ددا ع ددى سددبي املثددال حمدو يددة امل ومددات ون د التمويد وت دداليف الدددنيول الباهظددة
ون د التمثي د يف عم يددة صددن ال درار لشددلن السياس دات التجاريددة .وليسددت الشددر ات الصددغ
قلتاا قا ر ع ى التنافس يف ث من احلاطت م الشر ات األجنبية ال ربى ،اليت لددي ا ال ددر
ع ى ااو هذذ ال بات واحلصول ع ى املزاة التنافسية.
 -8وتؤ ر السياسات التجارية ضيًاس يف مسدتوى ان ددا املسداوا مدن نيدالل م انيدة الوصدول
ىل األسواا وتروط نيوهلدا .ويتزايدد تنظديم التجدار الدوليدة مدن نيدالل تددال غد ت ريفيدة ،ميدس
ض رها م ظدم السد املتداولدة وختِّدف ض دراس ع دى التجدار يفدوا د الرسدو اجلمر يدة .و ثد اس مدا جدد
تدددال  ،مث د م دداي اإلنت داج ،مددن صددا رات الب دددان الدديت ليسددت لدددي ا اهليا د األساسددية ملراقبددة
اجلو وال در اإلنتاجية .وتؤ ر اإلعاانت ونظدم احلصد يف التجدار الدوليدة لتدرا تًدر يف ثد
مددن األحيددان قلب دددان املنلفًددة الدددني  .وتددؤ ر هددذذ التدددال غ د الت ريفيددة يف التجددار الدوليددة
ومي ن ضن ت ون هلا اثر قلغة ع ى ان دا املساوا  ،اني الب دان وفيما لين ا ع ى حد سوات.
 -9ومي ن ضن تؤ ر التجار الدولية لش ض رب يف مستوى ان ددا املسداوا مدن نيدالل ت زيدز
التحول اهلي  .ف د ان هلا ور ضساس يف جول ل ددان عديدد يف تدرا سديا مدن اقتصدا ات
راعيددة ىل اقتصددا ات صددناعية .وسددامهت هددذذ ال م يددة يف ا هددار اب ددة متوسددتة يف ال ديددد مددن
اطقتصددا ات النات د ة .غ د ضن التجددار الدوليددة نشددلت يف ال ديددد مددن الب دددان الناميددة قمل دوا ا م د
ة التلصد يف نتدداج السد األساسددية والس د ذات ال يمددة املًددافة املنلفًددة ،الدديت هلددا ض ددر
ددداض ض د ي ع ددى ضجددور ال مددال غ د امل ددر وفددر ال م د  ،مبددا يف ذلددك يف ال ديددد مددن الب دددان
النامية امل تمد ع ى الس األساسية .وقد ا ذلك تفاقم التفاوت يف الدني اني الب دان.
 -10وضنيد اس ،خيت ددف ض ددر التجددار ع ددى مسددتوى ان دددا املسدداوا مددن ل ددد ىل نيددر ،ومددن تددلن
عوام نياصة لسياقات حمد ضن تفاقم ضو ختفف النتائ  .وتش اطنيتالفات يف النتائ لديالس
قددوةس ع ددى ضن السياسددات الوانيددة واإلق يميددة واملت ددد األا درا تددؤ ي ىل ج د التجددار وسددي ة
ل مسامهة يف احلد من ضوجه ان دا املساوا .

اثلثا -توصيات السياسة العامة
 -11قد يو
التالية:

س التجدار والتنميدة النظدر يف توصديات السياسدة ال امدة واإلجدراتات التنفيذيدة

يف سياا تزايد ان دا املساوا اني الب دان ،ينبغد ضن تشد اآلاثر التو ي يدة
(ض)
ل تج ددار الش دداغ األول .ودد دب ضط تت ددونيى السياس ددات التجاري ددة ج ي ددا امل اس ددب يف ال ف ددات
فحسب ،ل ذلك مساعد ضف ر الب دان وصغار الشر ات واملنتجل وال مال امل مشل والنسات
والشباب يف اطستفا من التجار الدولية ع ى حنو يتسم ل در ض رب من املساوا ؛
(ب) لدديس املت ددوب قلًددرور هددو مسددتوى ضقد مددن التجددار  ،لد مسددتوى ض ددرب مددن
التجار الشام ة ل جمي اليت توفر أل رب عد من الناس م انية جين مناف األسواا ال املية.
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(ج) يف ادار هددذذ التوصدديات املت ددة قلسياسددات التجاريددة الواسد ة النتدداا ،مي ددن
النظر يف عد جراتات تنفيذية واعد ل حد من ضوجه ان دا املساوا  ،ع ى النحو التاا:

GE.19-07371

''1

مدن امل ددم اتحددة ضحدددم امل ومددات ألصددحاب املشدداري الصددغ لشددلن تددروط
الوصدول ىل األسدواا مثد األفًد يات الت ريفيددة ونظدم احلصد وقواعدد املنشددل
وامل دداي  ،و ددذلك لشددلن ال م يددات امل ددد املرتبتددة قطمتثددال لألنظمددة .ف ثد اس
م ددا د ددد ص ددغار املنتج ددل صد د وقت يف ال ث ددور ع ددى امل وم ددات لش ددلن امل دداي
وس ددب اطمتث ددال هل ددا لش د د ف ددال م ددن حي د د الت ف ددة .وينبغ د د ضن تواص د د
البدواقت التجاريددة الدديت تددوفر م ومددات عددن ال م يددات املرتبتددة قألنظمددة ،مثد
نظد ددا األون تد ددا ل تحالي د د وامل ومد ددات التجاريد ددة ،تيس د د اند دددماج الشد ددر ات
الصددغ يف اطقتصددا ال ددامل  .ومي ددن نيفددم ت دداليف اطمتثددال إب راج ل درام
موج دة ل شدر ات الصدغ قلتحديدد .وتتت دب مسدللة ذات
ل مساعد الت نيدة َّ
ص د د ة مت ددة ل دددنيول األس د دواا م دداي اطس ددتدامة التوعي ددة ،ال دديت ينبغ د د ضن
تسدداعد يف ضددمان حصددول ال مددال واملنتجددل الددزراعيل والصدديا ين ع ددى ضجددر
عا ل ،م ت زيز اطستدامة البي ية؛

''2

مددن امل ددم جسددل مسددتوى مشددار ة الشددر ات الصددغ يف األس دواا ال امليددة مددن
نيددالل ل درام تشددجي الصددا رات .و انددت ل درام تشددجي الصددا رات َّ
املنفددذ
ع ى حنو جيد ف الة ل غاية يف عم الشر ات الصغ يف ولوج ضسواا التصدير
وصددغار املصدددرين يف تنوي د نييدداراثم مددن حي د املنتجددات واألس دواا .ليددد ضن
و دداطت تشددجي الصددا رات جتدداج ىل مدوار وم ومددات غد متاحددة ائمداس يف
الب دددان النامي ددة .ومي ددن ضن ي ددوفر ملويد د املس دداعد اإلخائي ددة وامل ون ددة م ددن ضجد د
التجددار م دوار موج ددة ع ددى وجدده التحديددد ل دربام تشددجي الصددا رات اخلاصددة
قلشر ات الصغ ؛

''3

م ددن الً ددروري ت زي ددز املنافس ددة ،ع ددى الصد د يدين ال ددواين واإلق يمد د  ،ملس دداعد
الشددر ات الصددغ يف اطسددتفا مددن التجددار الدوليددة وضددمان ضن تفًد ة
التج ددار واملنافس ددة ىل فوائ ددد ل مس ددت ل ،وذل ددك ،ع ددى س ددبي املث ددال ،م ددن
نيددالل نيفددم األسد ار و ة اجلددو و م انيددة اطنيتيددار .ودددب مددنح هي ددات
املنافسة م انية التح يا يف س وك الشر ات الدوليدة املندايف ل منافسدة وامل اقبدة
ع ي دده .ومي ددن تش ددجي الت دداون ال دددوا يف نف دداذ قد دوانل املنافس ددة إب راج لن ددو
حمد يف الفصول املت دة قملنافسدة يف اطتفاقدات التجاريدة الثنائيدة واإلق يميدة.
ومن تلن ذلك ضيًاس ضن يساعد يف م اجلة مش ة ن احلوافز احملتم لدى
هي ددات املنافس ددة الواني ددة ل ح ددد م ددن الس د د وك الت س ددف ل ب ددار املص دددرين ضو
املستور ين يف األسواا الدولية؛

''4

م ددن امل د ددم ت زيد ددز األح د ددا املت د ددة قل مالد ددة يف اطتفاقد ددات التجاريد ددة مل اجلد ددة
مشد ة عددد حصددول ال مددال يف الب دددان املت دمددة النمددو والب دددان الناميددة ع ددى
حددد س دوات ،مبددا يف ذلددك ف ددات ال مددال ،مث د النسددات والشددباب ،يف ث د مددن
األحيددان ع ددى نصديب م ال ددا ل مددن فوائددد املشددار ة يف التجددار ال امليددة .وي دوا ي
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راج لن د ددو لش د ددلن ال م د ددال يف ثد د د م د ددن احل د دداطت اخنف د دداض يف انت ا د ددات
ح ددوق م .ومددن اجلوان ددب األنيددرى لت زي ددز م انددة ال م ددال يف اطقتصددا ال ددامل
جس ددل ف ددر ال مد د يف ضسد دواا ال مد د املتزاي ددد الدينامي ددة ،مب ددا يف ذل ددك م ددن
نيددالل لدرام الت دديم والتدددريب .ومددن م ،تشد م اجلددة مسددللة عددد املسدداوا
لل اجلنسل ضحد األل ا امل مة ل حد من ان دا املساوا يف الدني اإلةاا.
ومي ددن ت زيددز اجل ددو املبذولددة يف هددذا اطادداذ ل دددر ض ددرب ،لتددرا من ددا ،ع ددى
سبي املثال ،راج فصول حمد لشلن ندو اجلدنس والتجدار يف اجليد اجلديدد
من اتفاقدات التجدار احلدر  ،وذلدك مدن ضجد ت مديم مراعدا اطعتبدارات املت دة
لنو اجلنس؛
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من امل م احلد من ان دا املساوا لل الب دان ،وهو ما يتت دب الت داون املت دد
األارا مدن ضجد تدوف فدر مت اف دة يف التجدار ال امليدة ،وط سديما ل ب ددان
الناميددة .وينبغ د ضن يشددم ذلددك ضددمان نظددا ادداري مت ددد األا درا يتسددم
قطنفتاح والشفافية ومي ن التنبؤ له يف اار منظمة التجار ال املية ،و فالة ضن
ت ون ضي عم ية صالح تام ة وعا لة .ن الغاية (10ض) من اهلد  10من
ضهدددا التنميددة املسددتدامة هد تنفيددذ مبدددض امل ام ددة اخلاصددة والتفًددي ية ل ب دددان
النامي ددة ،و اص ددة ضقد د الب دددان خد دواس .وه ددذذ مس ددللة م م ددة لتلفي ددف ت دداليف
الت يددف قلنسددبة ل شددر ات وال مددال ولددزة قدددر الب دددان الناميددة ع ددى اإلنتدداج
والتجار واملنافسة .ومن امل م ضيًاس ت زيز م انية الوصول الف ىل األسواا
لتجدداو الت ريفددات اجلمر يددة ،مددن نيددالل م اجلددة مسددللة احل دواجز غد الت ريفيددة
وم اي اطستدامة التوعية ،و لغات اإلعاانت الًار ملصائد األمساك ،وم اجلدة
مش ة تصاعد الت ريفات اجلمر ية واإلعاانت املشوهة ل تجار يف ال الزراعة؛

''6

ة حاجة ىل املسداعد اإلخائيدة ل حدد مدن ان ددا املسداوا لدل الب ددان .ورلدط
اطلتزامات التجارية لربام املساعد اإلخائية نييار ل ن ،ما يدل ع ى ذلك
اتفاا منظمة التجار ال املية لتيس التجدار  .غد ضن امل وندة مدن ضجد التجدار
ليسدت سددوى جددزتاس مددن ال صددة .فددال لددد مددن ضن ثددد املسدداعد اإلخائيددة ىل
ة ال دددر اإلنتاجيددة ،وط سدديما يف الب دددان الناميددة .ويف هددذا الصددد  ،ينبغد
ضن ي ددون لالسددتثمارات األجنبيددة ور ضهددم يف ة ال دددر اإلنتاجيددة التوي ددة
األمددد يف الب دددان الناميددة ،وط سدديما ضق د الب دددان خ دواس والدددول اجلزريددة الصددغ
النامية .وتوفر عم يات الت داون فيمدا لدل ل ددان اجلندوب والت امد اطقتصدا ي
اإلق يم د ل ب دددان الناميددة وسددي ة ديددة لت زيددز اإلنتدداج والتجددار اإلق يمي دل مددن
ضج عم التصني والنمو والتنمية الشام ة ل جمي .
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