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 يرسآ نسيو دورة ب
 العاملية التجارة منظمة حول الربملاين للمؤمتر

 2017 ديسمرب/  األول كانون  10 -9 ،(األرجنتني) آيرس بوينس
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 األورويب والربملان الدويل الربملاين االحتاد تنظيمه يف اشرتك
 الكونغرس الوطين األرجنتيين من بدعم

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

 
 احلمايةزيادة  أوقات يف األطراف املتعددة األطر دور

 (بوتسوانا) الربملان عضو كينويندو،  بوغولو السيدة هاتقدم مناقشة ورقة
 

 انتخددا  بعددد اتسدداعا   أكثددر السددرد هدد ا أصدد   وقددد. األطددرا  تعدديددة ومفهددو  العوملددة مندداف  يف ثقددة أزمددة حاليددا   توجددد
 كاندد   الددي العامليددة االتفاقددا  بعدد  وعكددس احلماسيددة، السياسددا  مددن املزيددد إىل يسددع  الدد ي ترامدد  دونالددد الددرسيس
 منتشدرة أيضدا   فهد  املتحددة  الواليدا  يف احلدايل النظدا  علد  فقد  تقتصدر ال احلماسيدة الدنه  هد   أن غري. بالفعل قاسمة
 .واالقتصادية االجتماعية املساواة عد  من عالية معدال  تغ يها حيث ،منوا   األقل ال لدانو  النامية ال لدان بع  يف

 

 شدهد  الدي العامليدة التجارة عل  ك ريا    خطرا   تشكل فإهنا ذلك، وم . سياسيا   انتشارا   القادة احلماسية السياسا تعط  
 عندددما الك ددري الكسدداد مددن تعلمهددا ين غدد  دروس وهندداك. التددوايل علدد  سددنوا  5 ملدددة ٪3 مددن أقددل منددو معدددال  اآلن

 مددددن وغريهددددا العامليددددة التجددددارة منظمددددة علدددد  يتعددددني العددددامل   االقتصددددادي والنمددددو ال لدددددان يف احلماسيددددة السياسددددا  تفشددددل
 يعدين وهد ا. متغدري عدام يف دورهدا جديدد مدن تؤكدد وأن ،وشديكة أزمدة حدوث تتفادى أن ،األطرا  املتعددة املؤسسا 

 املطالد  مد  تتماشد  مؤسسدية إصدالحا  يف تددخل أن ،الصدلة ذا  واملنظمدا  العاملية التجارة منظمة عل  يتعني أنه
 .اإلقليمية االقتصادية الكتل منو تعززو  التكنولوجيا تت ىن وأن الراهنة، العاملية
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 الفقددري العمددود تشددكل الددي والقواعددد املؤسسددا  أن حددني يف بسددرعة، العددام يتغددري: العامليددة التجددارة إصددالحا  .1
 الددي القضددايا علدد  الرتكيددز يف ال ددد  هددو األطددرا  تعدديددة دور فددإن ولدد لك. االسددتجابة بطيئددة كاندد   للتعدديددة
 املؤسسددا  إشددراك تيسددري كيفيددة  ذلددك يف مبددا الناميددة، ال لدددان سدديما وال لل لدددان، بالنسدد ة أمهيددة أكثددر أصدد ح 
 فرصدة اجملداال  هد   ومتثل.  العاملية القيمة وسالسل احلدود عرب التجارة يف احلجم والصغرية واملتوسطة الصغرية
 .الساحلية غري وال لدان النامية لل لدان عظيمة

 

 إىل التقنيدددة املسدداعدة وتقددددم املنازعددا  تسدددويةل وإحلددا  ،الشدددفافية تعزيددز إىل حاجدددة هندداك ذلدددك، علدد  وعددالوة
 .ةكمو احل هياكل ومشولية النامية ال لدان

 

 لتعزيدددز بدددالعمال  تتالعددد  الدددي العادلدددة غدددري املزايدددا ذا  ال لددددان مددد  التعامدددل كيفيدددة  :العادلاااة التجاااارة أ. 
(. NTBs) اجلمركيددة غددري احلددواجز مددن تقليديددة غددري أشددكاال   تسددتخد  الددي وال لدددان ،التجاريددة تدددفقا ا

 التعريفدا  فدإن االستماندا ، وتوفري اجلمركية احلواجز من احلد عل  يعمل األطرا  املتعدد النظا  أن ومبا
 اجلمركيدددددة غدددددري احلدددددواجز فدددددإن احلددددد ، ولسدددددو . األجدددددل طويدددددل ه دددددوط  مسدددددار علددددد  تسدددددري واإلعاندددددا 

(NTBs) النوايدددا حتديدددد الصدددع  مدددن هأنددد حيدددث ،للتجدددارة أكدددرب حتدددديا   وتشدددكل ،االزديددداد يف آخددد ة 
 التعريفددا  مثددل بسددهولة وآثارهددا، وال ميكددن قيدداس الضددارة (NTBs) اجلمركيددة غددري احلددواجز أو احلماسيددة

 مدددن املزيدددد تدددوفر أن العامليدددة التجدددارة منظمدددةعلددد   ين غددد  اجملدددال، هددد ا يف حتسدددينا  وإلجدددرا . واإلعاندددا 
 .النظم ه   م  بفعالية والتعامل للتعر  بسهولة املوارد

 

 العاشددر الددوزاري املددؤمتر يف قددرارا  عدددة اختدد   قدددل. بسددرعة مهمددة قددرارا  تقدددم كيفيددة  :ساارعة التكاار   . 
 أكثددر أمددر وهدد ا أمهددل  قددد للتنميددة الدوحددة برنددام  أن مددن قلددق وهندداك. نددريويب يف العامليددة التجددارة ملنظمددة
 مدن سلسدلة وهد  ندريويب، جمموعدة باعتمداد ونرحد . ونصد  عقدد مدن ألكثدر املناقشة يف كان  ألنه حزما  
 الددول قيدا  بضدرورة ونقدر ،مندوا  األقدل  ال لددانب املتصدلة واملسداسل والقطدن الزراعدة بشدنن وزارية قرارا  ستة

 .السرعة وجه عل  احلزمة يف الواردة النتاس  بتنفي  العاملية التجارة منظمة يف األعضا 
 

 وعددد  ،ةيدالعامل التجدارة منظمدة أعضدا   يدمج ومصدداح ايقضدا مد  التعامدل كيفيدة:  واالساتالللية الشامولية ج. 
 العامليدة التجدارة منظمدة وحتتداج. واحددة ةجغرافيد جمموعدة جتدا  متنصدلإليها عل  أهنا تتعامل بتحيدز  النظر
 اجلغرافيددة اجملموعددا  مجيدد  كددامال  متثدديال   متثددل أهنددا علدد  إليهددا نظددري   أن وجيدد  ،مشددوال   أكثددر تكددون أن إىل
 .متنصل حتيز دون
 



3/3 

 ترمجة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 

 تقدددم وين غدد . املعلومددا  تكنولوجيددا اتفددا  توسدد  مدد  متشدديا   ذلددك يددتم أن جيدد  :واالبتكااار التكنولوجيااا تبااي .2
 أيضدا   الرقمد  االقتصداد يدربز أن وين غد . لتجدارةالتحويدل الرقمد  ل حيث من النامية ال لدان إىل التقنية املساعدة

 وال الضددعيفة، الفئددا  إدراج بشددنن ،العامليددة التجددارة منظمددة جتريهددا الددي الرسيسددية املناقشددا  أعمددال جددداول يف
 .العمل عن العاطلون الش ا  سيما

 

، وإيصدال االتفدا  تنفيد  وضدمان التصدديق لتجداوز اختاذها جي  خطوا هناك  :التجارة تيسري اتفاقية تطبيق .3
 ملعظدددددم الفقددددري والعمددددود ،(واملتوسدددددطة الصددددغرية املشدددداري ) احلجددددم واملتوسدددددطة الصددددغرية املؤسسددددا  إىل فواسددددد 

 خيفددد  أن املتوقدد  مددن لالتفددا  الكامددل التنفيدد  أن علددد  ،العامليددة التجددارة ملنظمددة دراسددة وتددن . االقتصددادا 
 تنفيدد  يددتم أن مبجددرد أندده أخددرى دراسددة والحظدد . املتوسدد  يف املاسددةب 14.3 بنسدد ة لألعضددا  التجددارة تكددالي 
 بنسدد ة املصدددرة اجلديدددة املنتجددا  مددن عدددد زيددادة، الناميددة ل لدددانبالنسدد ة ل املتوقدد  مددن كامددل،  بشددكل االتفددا 
 .ملاسةبا 35 إىل تصل زيادة تشهد أن املرج  ، منمنوا  األقل  ل لدانوبالنس ة ل املاسة،ب 20 إىل تصل

 

: ين غد  أال ينظدر بناا  التعددياةالادعامم األساساية ماج أجا  دعم اجلماعات االقتصادية اإلقليمياة بوفافها  .4
للتعدديددة.  الدددعاسم األساسددية، بددل ين غدد  اعت ارهددا املعددززة باعت ارهددا  ديدددا  إىل اجلماعددا  االقتصددادية اإلقليميددة 

أن حتسددن جهودهددا الراميددة إىل  ،وجيدد  علدد  منظمددة التجددارة العامليددة وغريهددا مددن املؤسسددا  املتعددددة األطددرا 
لكثددددري مددددن الندددداس تعزيددددز اجلماعددددا  االقتصددددادية اإلقليميددددة واتفاقا ددددا املتعلقددددة بالتجددددارة احلددددرة. وبددددالنظر إىل أن ا

. وميكددن اسددتخدا  هدد ا مفضددال   ، فددإن تعزيددز اجلماعددا  االقتصددادية اإلقليميددة يظددل حددال  يعتددربون العوملددة  ديدددا  
 .إىل املسار الصحي  النه  كوسيلة إلعادة جدول أعمال العوملة

 
يتطلدد  الفئدا  الضددعيفة. و  ويعمدل لصدداح ،وتتوقد  إعددادة إحيدا  النظددا  التجداري املتعدددد األطدرا  علدد  اعت دار  شددامال  

لعدد ال حيص  مدن املشداكل الدي يصدارعها  الفواسد النظرية للتجارة إىل واق ، ألن التجارة ه  يف الواق  حال  األمر ترمجة 
 .القادة اليو . وين غ  للتعددية أن تعزز سرد أهدا  التنمية املستدامة
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THE ROLE OF MULTILATERALISM IN TIMES OF RISING PROTECTIONISM 
 

Discussion paper presented by Ms. Bogolo Kenewendo, MP (Botswana) 
 
 
There is currently a crisis of confidence in the benefits of globalization and the concept of 
multilateralism. This narrative has become even more widespread following the election of 
President Donald Trump who is seeking more protectionist policies, reversing some of the global 
agreements that were already in place. Such protectionist approaches however are not only limited 
to the current regime in the United States; they are also rampant in certain developing and least 
developed countries (LDCs) where they are being fuelled by high rates of social and economic 
inequality. 
 
Protectionist policies give leaders political mileage; however, they pose a great threat to global 
trade which has now had growth rates of below 3% for 5 years straight. There are lessons to be 
learned from the great depression when protectionist policies failed countries and global economic 
growth; it is for the WTO and other multilateral institutions to avert an impending crisis and reaffirm 
their role in a changing world. This means that the WTO and related organizations must engage in 
institutional reforms that are in line with the current global demands and the world state, embrace 
technology and foster the growth of regional economic blocks. 
 
1. Global Trade Reforms: The world is changing rapidly while the institutions and rules that 

form the backbone of multilateralism have been slow to respond. The role of multilateralism 
is therefore to start focusing on issues that have become more relevant to countries, 
especially developing countries, including how to facilitate the engagement of Small, Medium 
and Micro-sized Enterprises (SMMEs) in cross-border trade and global value chains. These 
represent areas of great opportunity for developing and landlocked countries. 

 
Furthermore, there is a need to strengthen transparency, urgency in dispute resolution, 
technical assistance to developing countries and the inclusivity of governance structures. 

 
a. Fair Trade: How to deal with countries with unfair advantages that manipulate 

currencies to strengthen their trade flows and those countries using untraditional 
forms of non-tariff barriers (NTBs). Since the multilateral system works to reduce tariff 
barriers and make credit available, tariffs and subsidies are on a long-term downward 
trajectory. Unfortunately, NTBs are on the increase and pose a greater challenge to 
trade since protectionist intent or harmful NTBs are harder to identify and their effects 
not as easily quantifiable as those of tariffs and subsidies. To make improvements in 
this area, the WTO should make more resources readily available to identify and deal 
with NTBs effectively.  
 

b. Agility: How to deliver important decisions quickly. Several decisions have been 
taken at the WTO’s 10

th
 Ministerial Conference in Nairobi. There is a concern that the 

Doha Development Agenda has been neglected; this is all the more saddening since it 
has been in discussion for more than a decade and a half.  We welcome the adoption 
of the Nairobi Package, a series of six Ministerial Decisions on agriculture, cotton and 
issues related to the LDCs, and recognize the need for WTO Member States to 
implement the outcomes contained in the Package swiftly.  
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c. Inclusivity and Independence: How to deal with the issues and interests of all WTO 

Members and not be seen to have an inherent bias towards one geographical group. 
The WTO needs to be more inclusive and must be seen to be fully representative of 
all geographical groups without an inherent bias.  

 
2. Embracing Technology and Innovation: This must be undertaken in line with the 

expansion of the Information Technology Agreement. Technical assistance should be 
provided to developing countries in terms of the digitization of trade. The digital economy 
should also feature on the agendas of major WTO discussions concerning the inclusion of 
vulnerable groups, especially unemployed young persons.  

 
3. Implementing the Trade Facilitation Agreement: Steps must be taken to move beyond 

ratification and ensure that the Agreement is implemented and its benefits reach small and 
medium-sized enterprises (SMEs), the backbone of most economies. A WTO study states 
that full implementation of the Agreement is forecast to slash Members' trade costs by an 
average of 14.3 per cent. The study further notes that once the Agreement is fully 
implemented, developing countries are predicted to increase the number of new products 
exported by as much as 20 per cent, with LDCs likely to see an increase of up to 35 per 
cent. 

 
4. Support Regional Economic Communities as Building Blocks for Multilateralism: 

Strengthened regional economic communities (RECs) should not be seen as a threat, but 
rather as building blocks for multilateralism. The WTO and other multilateral institutions must 
improve their efforts to strengthen RECs and their free trade agreements. Given that many 
people view globalization as a threat, the strengthening of regional economic communities 
remains a favoured solution. Such an approach can be used as a means of getting the 
globalization agenda back on the right track.  

 
Reenergizing the multilateral trading system depends on it being seen as inclusive and working for 
vulnerable groups. The theoretical benefits of trade need to be translated into reality given that 
trade is indeed a solution to the myriad of problems that leaders are wrestling with today. 
Multilateralism should promote the narrative of the Sustainable Development Goals.  
 
 


