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 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
3 

 

 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف شرتكي
 الكونغرس الوطين األرجنتيين من بدعم

 (MC11) العاملية التجارة ملنظمة عشر احلادي الوزاري باملؤمتر يتعلق فيما
 

 اخلتامية الوثيقة
 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 يف تاعتمد

 
 ميين الفييرتة يف آيييرس بييوينس يف ُعقييد اليي ي العاملييية، التجييارة ملنظميية عشيير احلييادي الييوزاري املييؤمتر انعقيياد عشييية .1

 ممكين جهيد كي   بي ل على العاملية التجارة منظمة أعضاء حنث   ،2017 ديسمرب/  األول كانون  13 إىل 10
 حجيير العاملييية التجييارة منظمييةاعتبييار  ميي  ،وتوطييد  األطييرا  املتعييدد التجييارة نظييا  تعيي ز إجيابييية نتييا   لتحقيييق
 .أساس له

 

 يف هامييا   دورا   يييؤدي - متيييي ي وغيير نفتحييا  وم ىل القواعييدإمسييتندا   – األطييرا  متعييدد جتاريييا   نظامييا   أن ونعتقييد .2
 التجييارة تكييون أن وينبغيي . والرفييا  العميي  فيير  إجييياد يف املسييتدامة، والتنمييية العييامل  االقتصييادي النمييو تع ييي 
 أن ميكييين التجيييارة أن أيضيييا   نيييدرك وحنييين. املسيييتدامة للتنميييية املتحيييدة األميييم أهيييدا  حتقييييق يف ر يسييييا   عنصيييرا  
 ودعيييم الشييام  االقتصيييادي النمييو حتقييييق يف التجارييية اإلصييالحات تسيييهم أن وجييي . إجيابييييا   اضييارابا   تسييب 
 .النامية البلدان يف سيما ال اهليكل ، والتحول والتصني  االقتصادي التنوي 

 

 مشياركتها تع يي  يفكبر   وسامهت بشك  ،العامل  االقتصاد يف النامية البلدان مشاركة زيادة يف التجارة سامهت .3
 العامليية التجيارة منظمية دور باحلفيا  عليىو  بالتعدديية ملتي مني زلنيا وميا. العامليية للقواعيد متايور نظا  يف البناءة
 يف إصييالحات تنفييي  علييى قييدر ا بنيياء العاملييية التجييارة منظميية تع ييي  ويعييين. األطييرا  املتعييدد النظييا  إطييار يف

 أوسيي ، ناييا  علييى التجييارة فوا ييد وتعميييم املشيياركة علييى النيياس ميين امل يييد ومسيياعدة الييدويل، التجيياري النظييا 
 .ومنصف عادل حنو على
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 يف جديييدة بلييدان ميي  إاييراك التجارييية التييدفقات يف التغييراتإن و . التنمييية لييدعم أداةهيي   الدولييية التجييارةإن  .4
 الفيير  البلييدان جلمييي  تتييا  حييى ،األطييرا  املتعييدد النظييا  عيين الييدفا  فوا ييد ، تظهييراألطييرا  املتعييدد النظييا 
 6,320 الييواردات جممييو  بليي  ،2001 عييا  ويف. قييدرا ا ميي  تتفييق بالت امييات والوفيياء حقوقهييا حلماييية هانفسيي
 سيييجلت ارتفاعيييا  بنسيييبة أي أمريكييي ، دوالر ملييييار 16,350بلغيييت  2008 عيييا  ويف أمريكييي ، دوالر ملييييار
 بلييييييي  أن بعيييييييد أمريكييييييي  دوالر ملييييييييار 16,039 اليييييييواردات إمجيييييييايل بلييييييي  ،2016 عيييييييا  ويف. املا يييييييةب 158

 عتقييياداال تقيييوي  إىل التجاريييية القييييم يف االخنفيييا  وأدى. 2014 عيييا  يف أمريكييي  دوالر ملييييار 19,000
 إىل واليابييان املتحيدة والواليييات أوروبيا يف اإلمجيايل احملليي  النيات  منيو تبيياطؤ وأدى. النميو حميرك هيي  التجيارةبينن 

 يف النامييية البلييدان حضييور ازدييياد أن غيير. االقتصييادات تكاميي  وزيييادة العومليية فوا ييد بشيينن التفييا ل تييدين نسييبة
 عملييية توزييي  يف واإلنصييا  التييوازن ميين امل يييد هنيياك ليي ل ، نتيجييةو  ألنييه ،إجيابيييا   كييان  الييدويل التجيياري النظييا 
 .األطرا  املتعدد التجاري النظا  تفيد اليت العوملة

 

 التجيارة منظمية اتفيا  يف اليواردة االلت اميات خيالل من التفاو  رو  ونرويب بايل يف الوزارية املؤمترات جددت .5
 البلييدانخييدمات ومييوردي  لصيياح التفضيييالت تييوفر املنشيين، قواعييد (، تبسييي TFA) التجييارة يسييرتل العاملييية

 حيي  احليرة التجيارة اتفاقيية بيدخول نشييد الصيدد، هي ا ويف. ال راعيية الصيادرات دعيم عليى والقضاء األق  منوا ،
 التجيييارة منظمييية علييييه وافقيييت األطيييرا  متعيييدد جتييياري إصيييال  أول وهيييو ،2017 فربايييير/  ايييبا  يف التنفيييي 
 األقيي  والبلييدان الناميية للبلييدان اخلاصية لالحتياجييات االهتميا  إيييالء مي  ،1995 عييا  يف إنشيا ها منيي  العامليية
 يف للمسيياعدة الكييايف واملييايل التقيين الييدعم تقييدم الضيروري ميين ييي ال وال. االتفييا  هي ا تنفييي  يف واألعضيياء منيوا  

/  الثيياين كييانون  23 يف 1(TRIPS) تييريبس اتفييا  تعييدي  اتفييا  نفييا  ببييدء أيضييا   ونرحيي . االتفييا  تنفييي 
 احلكومييات وحنييث  . مقبوليية بنسييعار العاميية األدوييية علييى احلصييول علييى النامييية البلييدان ملسيياعدة 2017 ينيياير
 .وقت ممكن بنسر  ب ل  القيا  على االتفاقني ه ين على بعد تصد  مل اليت

 

 يف ثيورة أحيد  ميا واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا يف عادي   غر تقدما   املاضية العشرين السنوات اهدت .6
 قوييية دفعيية أعاييى األميير اليي ي املعلومييات، وتبييادل واخلييدمات املنتجييات ميي  التجارييية األعمييال ممارسيية طريقيية
حييدو   إمكانييية اجلديييدة التكنولوجيييات هيي   فتحييت وقييد. واخلييدمات ال راعيية، الصييناعة، يف اإلنتاجييية ل يييادة

                                                           

اتفا  قانوين دويل بني مجي  الدول األعضاء يف منظمة  (، هوTRIPS) االتفا  املتعلق جبوان  حقو  امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة تريبس: اتفا   1
خرى األعضاء يف منظمة التجارة العاملية. وهو يض  املعاير الدنيا لتنظيم احلكومات الوطنية للعديد من أاكال امللكية الفكرية املابقة على رعايا الدول األ

، 1994( يف عا  GATTالتعريفات اجلمركية والتجارة ) حولة أوروغواي لالتفا  العا  التجارة العاملية. ومت التفاو  بشنن اتفا  تريبس يف هناية جول
 [.ويكيبيديا]املرتجم، املصدر:  التجارة العامليةوتدير  منظمة 
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. الناميية للبليدان الفير  تيوفر طرييق عن العامل سكان معيشة مستوى حتسن أن انهنا من جديدة إنتاجية ثورة
  ليي ، وميي . أكييرب وتشيياركية أفقييية حتقيييق اييفافية ميي  واإلنتاجييية   االبتكيياروحتفييي املعرفيية هيي  إن التكنولوجيييا

 ايياملة آليييات تصييور الضييروري ميين ليي ل  القدمييية، اإلنتييا  أمنييا  يف الوظييا ف فقييدان أسييبا  ميين أهنييا يُعتقييد
 أدوات تسييييعى أن الضيييروري ومييين. والشيييكوك املثيييارة التهميييي  لتجنييي  اإلنتيييا  منيييا   تايييوير إلدارة ومتوازنييية
 امليؤمتر ويعي ز. النظيا  خيار  تبقييهم املسياعدة مين أايكاال   تصيب  وأال املتضررين، األاخا  إاراك إىل التنمية
 املعرفييية، تكنولوجييييات اسيييتخدا  إىل الشيييام  الوصيييول الضيييرا  ، لتوزيييي  منصيييفة آلييييات عييين البحيييث الربملييياين
 بيني تيرتاو  مواضيي  بشينن والريفيية، احمللية االقتصادات على العاملية القيمة لسالس  املت ايد لألثر حلول وإجياد
 فيييت  أجييي  مييين الرقميييية الفجيييوة ومعاجلييية لكيييرتوين،إلأمييين الفضييياء ا مثييي   ات الصيييلة واملواضيييي  الرقميييية التجييارة
 .أيضا  املشاك   مراعاة م  االجتماع ، واإلدما  الفر 

 
 تفيت  قيد االتفاقيات وهي  . والثنا يية واإلقليميية، األطيرا ، املتعددة لالتفاقات انتشارا   املاض  العقد اهد وقد .7

 عليى االتفاقيات هي   أثير يي ال وال. ج  ييا  أو ال تغايهيا عليى اإلطيال  العاملية التجارة منظمة مناطق يف أسواقا  
 إال أهنيا األطيرا ، املتعيدد املسيتوى عليى التحريير تعي ز قيد أهنيا حيني ويف. واض  غر األطرا  املتعدد املستوى
 هنيياك يكييون أن جييي  ولكيين. النظييا  تفتيييت طريييق عيينيشييارك فيهييا اجلمييي   تعددييية تقييو  أن ميكيين ،أيضييا  
 اليدور تقيوي  أو جتاهي  عيد  وينبغي  األطيرا ، املتعيدد التجياري والنظيا  االتفاقيات هي   بني وتقار  اتسا 
 األطييرا  املتعييددة الصييفقات تشييك  أال وينبغيي . الدولييية التجييارة يف األطييرا  املتعييددة االتفاقييات تؤديييه الي ي

 برنيام  مين كجي ء  األطرا  املتعددة املفاوضات اختتا  أما  ةعقب واخلدمات السل  جمال يف والثنا ية واإلقليمية
 األغنييياء األعضيياء، جلمييي  حقيقييية إمنا ييية مكاسيي  حتقيييق ميكيين وال. العاملييية التجييارة نظمييةاإلمنييا   مل الدوحيية
 التجاريييية املفاوضيييات صيييميم يف التنميييية تكيييون أن وينبغييي . املفاوضيييات هييي   يف  تقيييد   حتقيييق إ ا إال والفقيييراء،
 أن وينبغي . منيوا   األقي  والبليدان النامية البلدان ومصاح قلقال لبواعث األولوية   إعااءوجي األطرا ، املتعددة
 وكي ل  التجاريية االلت اميات وضي  عنيد باملرونية التمتي منيوا   األقي  والبليدان الناميية مين البليدان األعضياء يواص 
 املسياعدة التجيارة حتريير العمي  عليى أن يرافيق مواصيلة إىل العامليية التجيارة منظمية أعضياء ونيدعو. تنفي ها عند

 .القدرات وبناء بالتجارة الصلة  ات التقنية
 

 الفييرتة علييى التغليي  لكيفييية واضييحة ر ييية وضيي  خييالل ميين للتحييديات يسييتجيبوا أن التجييارة وزراء علييى وجييي  .8
 أسيييفا   وننسيييف. اإلمنا يييية الدوحييية جولييية يف هاوتنفيييي  عالقيييةال القضيييايا اختتيييا  وكيفيييية اليقيييني، عيييد  مييين احلاليييية
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 العامليية التجيارة منظمية أعضياء مجيي  وحنث  . جدا   بايئا   كان  الشاملة التجارية املفاوضات يف التقد  ألن عميقا  
 .أمدها طال اليت التجارية اجلولة اختتا  أج  من تسوية إىل للتوص  واالستعداد املرونة إبداء على

 
 الكبيييير خنفييييا اال بيييينن منييييه 20 املييييادة يف يقيييير   اليييي ي ،(AoA) ال راعيييية بشيييينن أوروغييييواي جوليييية اتفييييا  إن .9

 إصيال  بشينن املفاوضيات استئنا  أعضا ها من تتال  مستمرة عملية واحلماية، هو اإلعانات يف والتدرجي 
 امليييؤمتر يفإال  التصيييدير إعانيييات إلغييياءمل تيييتم املوافقييية عليييى  أنيييه غييير. التنفيييي  فيييرتة انتهييياء مييين سييينة قبييي  القايييا 
 عيييا  هنايييية وحبليييولة، املتقدمييي مييين البليييدان ألعضييياءعليييى ا فيييوري بييينثر ، نيييرويب يف انعقيييد الييي ي العااييير اليييوزاري
مين  األعضياء سييما ال األعضياء، مجيي  الربملياين امليؤمتر وحيث  . النامية من البلدان ألعضاءإىل ا بالنسبة 2018
 املنصيو  النحيو على القااعية املفاوضات يف قدما   واملض  نرويب مؤمتر الت امات تنفي  على ،املتقدمة البلدان
، الناميييية للبليييدان جدييييدة فرصيييا   يهيييي  أن  لييي  اييينن ومييين. (AoA) ال راعييية اتفاقيييية مييين 20 امليييادة يف علييييه

 يف وتيييدرجي  كبييير  ختفيييي  خيييالل مييين الدوليييية للتجيييارة األطيييرا  املتعيييدد النظيييا  لفوا يييد أفضييي  توزيييي  وحتقييييق
إىل  بالنسييبة حيييوي أميير الغيي ا   األميين بيينن أيضييا   الربمليياين املييؤمتر ويعييرت . للتجييارة املشييوهة ال راعييية اإلعانييات

يعتيرب و  العيامل ، اإلنتيا  زييادة اجليو   مكافحية تيدعم أن جيي  العامليية التجارة منظمة قواعد وأن ،النامية لدولا
 .معقولة وبنسعار آمنة أغ ية على احلصول إمكانية لتوفر مناسبة آلية مبثابة املوثوقة اإلمداد قنوات فت 

 

 األمييين ألغيييرا  العامييية املخ ونيييات ملسييينلة دا يييم حييي  إجيييياد عليييى العامليييية التجيييارة منظمييية أعضييياء حنيييث   كميييا .10
 .العاار الوزاري املؤمتر اخت   ال ي للقرار وفقا   ال منية واجلداول الوالية م  متشيا   الغ ا  

 

 التجيارة منظمية إطيار يف هياوإلغاء األمسياك ملصيايد اإلعانيات من معينة أاكال حظر أن الربملاين املؤمتر ويؤكد .11
 سيييكون ،2030 لعييا  املسييتدامة التنمييية أهييدا  ميين 14 اهلييد  يف عليييه املنصييو  لاللتيي ا  ووفقييا   العاملييية،
 ومنيي  العشييوا   الصيييد ضييب  ميي  البحرييية، السيمكية املييوارد وتنمييية االسييتدامة تع ييي  يف األمييا  إىل هاميية خايوة

 الناميييية لليييدول والفعالييية املناسيييبة والتفضييييلية اخلاصييية املعاملييية تكيييون أن وينبغييي . البحيييري امليييورد هييي ا اسيييتن ا 
 التجيارة منظمية جتريهيا الييت األمسياك مبصيايد اخلاصية اإلعانيات مفاوضيات مين يتجي أ ال ج ءا   منوا   األق  والدول
نيواح  إىل  بالنسيبة العيي  وسيب  الفقير مين واحليد اإلمنا يية األولوييات يف القايا  هي ا أمهيية مراعياة م  العاملية،
 عليهييا، والقضيياء اإلعانييات ميين معينيية أاييكال حلظيير ضييواب  وضيي  ايينن وميين. الغيي ا   بيياألمن املتعلقيية القلييق
 .اهلد  ه ا حتقيق على يساعد أن التنفي ، واستعرا  النامية، البلدان إىل التقنية املساعدة وتقدم
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 الااقية أن نيدرك وحنين. الصيل  يف قايا  الفا قية بالااقية املعين العامل  املنتدى إنشاء إىل الربملاين املؤمتر أاار .12
 أن املهيم ومين. مجاعيية اسيتجابات تتالي  عامليية قضيية هي  األخيرى والصيناعات الصل  صناعات يف ال ا دة
 .السو  حنو التوجه أساس على القاا  هيكلة إعادة وتع ي  األسعار تشوهات لتجن  تدابر البلدان تتخ 

 

 إلحييييياء اجلهييييود كيييي   بيييي ل ينبغيييي  العاملييييية، التجييييارة يف اخلييييدماتجمييييال  يف التجييييارة أمهييييية ت ايييييد إىل وبييييالنظر .13
 وعلينييا. اخلييدمات يف التجييارة لتيسيير إطييار وضيي   ليي  يف مبييا العاملييية، التجييارة منظميية يف اخلييدمات مفاوضييات

 .للمهنيني املؤقت التحرك جمال يف سيما ال احلما ية،الن عة  ت ايدضمان عد   أيضا  
3 

 أعميييال جيييدول مييين أخيييرى جمييياالت يف العامليييية التجيييارة منظمييية أعضييياء بيييني املت اييييد باالهتميييا  أيضيييا   ونرحييي  .14
 ( متثييي MSME) واملتوسييياة والصيييغرة الصيييغرى فاملؤسسيييات. والعشيييرين احليييادي القيييرن يف الدوليييية التجيييارة
 إىل حتتييييا  ولكنهييييا احمللييييية، االقتصييييادات ميييين كثيييير  يف والشييييبا ، النسيييياء سيييييما ال العماليييية، ميييين كبييييرة  نسييييبة

 للتجيييارة وميكييين. العامليييية التجيييارة منظميية مييين اليييدعم مييين م ييييد الدولييية، وإىل التجيييارة يف مماثلييية أمهيييية اكتسييا 
 ملشيييياري ا سيييييما ال احليييدود، عييييرب التجارييييية األعميييال ممارسيييية تكييياليف ميييين كبيييير  حيييد إىل تقليييي  أن اإللكرتونيييية
 لتشييجي  حمييددة سياسييات بتع ييي  العاملييية التجييارة منظميية قيييا  ضييرورة علييى ونشييدد. احلجييم واملتوسيياة الصييغرة
قييد أخيي نا و . العاملييية األسييوا  يفأكثيير لولييية و  أوسيي  ناييا  علييى احلجييم واملتوسيياة الصييغرة املشيياري  مشيياركة

 .العامل  االقتصادي النمو يع زان حمركان مها والتجارة االستثمار بنن لما  ع
 

 ميكيين املييرأة الكليي   إ  إن متكييني االقتصياد سياسييات يف املييرأة أمهييية إدميا  علييى السياسييات واضييع  ونشيج  .15
 .الفقر على بالقضاء يعج  أن

 

 النامييية البلييدان ملسيياعدة هاميية أداة العاملييية التجييارة منظميية وضييعتها اليييت التجييارة مقابيي  املعونيية مبييادرة ومتثيي  .16
 علييى قييدر ا ميين حتييد واليييت بالتجييارة، املتصييلة والعقبييات بييالعر  املتعلقيية العقبييات مواجهيية علييى فقييرا   األكثيير

 دوالر مليييييار 39.8 بلغييييت املييييدفوعات أن حبقيقيييية ونرحيييي . منهييييا واالسييييتفادة الدولييييية التجييييارة يف االخنييييرا 
. واحييدة لسيينة اآلن حييى رقييم أعلييى هييو وهيي ا. األرقييا  عنهييا تتييوافر سيينة آخيير وهيي  ،2015 عييا  يف أمريكيي 
 .الدعم ه ا أثر وتعظيم ال خم ه ا على احلفا  ضرورة على ونشدد

 

 وجيي . البليدان داخي  سييما ال االقتصيادي، التفياوت أوجيه ت اييد إزاء عمييق بقليق نشيعر ن ال ال  ل ، وم  .17
 تييؤدي أن لضييمان مال ميية حملييية سياسييات تابيييق حبرييية منييوا ، البلييدان األقيي  سيييما ال النامييية، البلييدان تتمتيي  أن

 ماليية بتيدابر مصيحوبة التجاريية السياسيات تكيون أن وجيي . العمي  فير  زييادة إىل التجيارة يف الكفاءة زيادة
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 ومين. للجميي  والشيام  املستدا  االقتصادي النمو وتع ي  اإلنتاجية، زيادة العم ، فر  لتوليد مناسبة ونقدية
 يسياعد أن اليدويل للمجتم  وينبغ  التكنولوجيا، ونق  املهارات لتنمية أخرى داعمة سياسات وض  الضروري
 .الصدد ه ا يف النامية البلدان

 

 أجيي  ميين االسييتئنا ، هيئيية أعضيياء تراييي  يف قييدما   املضيي  إىل العاملييية التجييارة منظميية أعضيياء مجييي  ونييدعو .18
  .العاملية التجارة ملنظمة التاب  املنازعات تسوية نظا  سر حسن ضمان

 

أن  وباعتبيييار. الربمليييانيني مشييياركة اسيييتمرار العامليييية التجيييارة منظمييية تواجيييه الييييت للتحيييديات التصيييدي ويتالييي  .19
 وتالعيييات ونقييي  نيييواح  القليييق إىل، باالسيييتما  هليييم يسيييم  وضييي  يف فييي هنم الشيييع ، مييين منتخبييينيالربمليييانيني 
 ودعميه، اجلمهيور، قبيول وتع يي  املنظمية ايفافية تع يي  مث ومين احلكوميية، غير واملنظميات الشركات، املواطنني،

 امليييؤمتر مييين الكاملييية االسيييتفادة عليييى العامليييية التجيييارة منظمييية حنيييث  مييين أجييي  جتيييارة عادلييية ومنصيييفة للجميييي . و 
 حيتاجوهنييا اليييت املعلومييات مجييي  علييى عمومييا   الربملييانيني حصييول وضييمان ،العاملييية التجييارة مبنظميية املعييين الربمليياين
 املشيياركة تشييم  أن جييي  اليييت التجارييية السياسييات يف مفيييد بشييك  واملسييامهة ،بفعالييية الرقييايب بييدورهم للقيييا 
. وأعضيييا ها العامليييية التجيييارة منظمييية جانيي  مييين العامليييية، التجيييارة منظميية سياسيييات وتنفيييي  صيييياغة يف النشيياة
 طنيها.امو  لصاحمال م دقيقها بشك  لت اجلديدة التجارية السياسات ختض  أن وجي 

 

 
 


