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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (١٧البند 

املــــسائل املتعلقــــة بــــسياسات االقتــــصاد  
    التجارة الدولية والتنمية :الكلي

  التجارة الدولية والتنمية    
  تقرير األمني العام    

  
  موجز  

ن تكــون إعــادة تنــشيط الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة وكفالــة األداء الفعــال  ينبغــي أ  
. ٢٠١٥للنظام التجاري املتعدد األطراف من العناصر الرئيسية يف خطة التنمية العاملية ملا بعد عـام         

 - وينبغــي أيــضا أن تــسهم التجــارة الدوليــة، الــيت ُتعــد حمفــزا قويــا لتحقيــق األهــداف االجتماعيــة 
وتعتــرب التجــارة . ٢٠١٥صادية، يف حتقيــق أهــداف التنميــة املــستدامة األخــرى ملــا بعــد عــام   االقتــ

ضرورية لتحقيق النمـو الـشامل مـن خـالل تـوفري فـرص عمـل أكثـر وأفـضل، واإلسـهام يف إجيـاد                         
وليـست  . اقتصاد أكثر تنوعا وتنميـة أكثـر اسـتمرارا، واالرتقـاء مبـستوى املعيـشة يف مجيـع البلـدان            

 التجــارة والتنميــة صــلة آليــة، إذ يتطلــب وجودهــا تــوافر الــدعم املؤســسي والــسياسايت  الــصلة بــني
القوي على الصعيد الوطين واتساق صنع السياسات العاملية على الصعيد الـدويل، وخباصـة لكفالـة                

ويكتسي تعزيز النظام التجـاري املتعـدد األطـراف، يف ظـل            . استدامة مسار التنمية ومشوله للجميع    
تفاقــات التجاريــة اإلقليميــة، وإعــادة تنــشيط ُبعــده اإلمنــائي يف ضــوء الواقــع االقتــصادي    كثــرة اال

وينبغـي، عنـد تنـاول مـسألة        . اجلديد، أمهية حامسـة يف هتيئـة بيئـة مواتيـة للنمـو العـاملي يف املـستقبل                 
تبـار   اجلديـدة بعـني االع     “وضع القواعد اللينـة   ”كيفية التوصل إىل توافق يف اآلراء، أن تؤخذ ُنهج          

مثـل احلـدود القـصوى للتعريفـات اجلمركيـة، والتعريفـات             (“القدميـة ”يف كل من خطـة التجـارة        
  ).مثل سياسة املنافسة واالستثمار (“اجلديدة”وخطة التجارة ) التصاعدية، واإلعانات الزراعية
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  مقّدمة  -أوال   
، الـذي طُلـب فيـه إىل األمـني          ٦٧/١٩٦أُعد هذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة               - ١

، تقريـرا إىل   )األونكتـاد (ن مع أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         العام أن يقدم، بالتعاو   
. اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني عن التطـورات يف النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف                 

ويبحث التقرير االجتاهات واملسائل املستجدة يف جمال التجارة الدوليـة، ويـستعرض التطـورات        
  .النظام التجاري املتعدد األطرافالرئيسية يف 

  
  اجتاهات التجارة الدولية   -ثانيا   
  التجارة العاملية وسياقها  -ألف   

أي صادرات السلع واخلدمات ووارداهتا بعد تسوية تغـري         (شهد حجم التجارة العاملية       - ٢
تفاعـا  ، بعـد أن شـهد ار      ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٢,٧تباطؤا ملحوظا ليصل إىل نسبة      ) األسعار
ــا ب ــسبة قوي ــة يف عــام  ٦,٩ن ــاطؤ إىل حــد كــبري اخنفــاض    . )١(٢٠١١ يف املائ ويعكــس هــذا التب

 يف املائـة    ٢,٣فقـد منـا النـاتج العـاملي بنـسبة           . الطلب املرتبط بتدين النـشاط االقتـصادي العـاملي        
ويبــدو أن ضــعف . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٢,٨ مقارنــة بنــسبة قــدرها ٢٠١٢فقــط يف عــام 

القتــصادي يف البلــدان املتقدمــة النمــو وتبــاطؤه يف بعــض البلــدان الناميــة وارتفــاع         النــشاط ا
معدالت البطالة وتواتر الشكوك اليت تعتري سوق املال واخنفاض اإلنفاق العام، كلـها أسـباب               

. أدت إىل تثبيط النشاط التجاري بشدة يف البلدان املتقدمة النمو والبلـدان الناميـة علـى الـسواء                
، بينمــا ٢٠١٣ يف املائــة يف عــام ٣,٥ ترتفــع التجــارة العامليــة مــن جديــد إىل نــسبة  ويتوقــع أن

  .الناتج العاملي عند نفس املستوىيتوقع أن يبقى 
 يف املائـة فقـط يف       ١,٢وعانت البلدان املتقدمة النمو من ضعف منـو ناجتهـا الـذي بلـغ                 - ٣

 يف ٢,٢ل منوهـا الـذي بلـغ    وسجلت الواليات املتحدة األمريكيـة حتـسنا يف معـد      . ٢٠١٢عام  
ــصادات االحتــاد األورويب بنــسبة     ــة، بينمــا انكمــشت اقت ــة   ٠,٣املائ ــة أزم ــى خلفي ــة عل  يف املائ

وال تـزال البلـدان الناميـة، الـيت شـهدت معـدل منـو أعلـى                 . الديون اليت تـشهدها منطقـة اليـورو       
 شــرق آســيا  يف املائــة، تغــذي االقتــصاد العــاملي، حيــث ُســجل منــو قــوي جــدا يف  ٤,٦نــسبته 

واخلطـر الـذي بـرز والـذي يهـدد          ).  يف املائـة   ٥,١(ويف أفريقيـا    )  يف املائة  ٥,٥(وجنوب غرهبا   
االقتصاد العاملي هو أن وترية النمو يف العديد من البلدان النامية الكـبرية، الـيت كانـت مـن أهـم                     

 وكانـت   أقطاب النمـو يف فتـرة االنتعـاش الـيت أعقبـت األزمـة، بـدأت تـشهد تبـاطؤا ملحوظـا،                     
__________ 

ــام      )١(   ــامل لع ــصادية يف الع ــات االقت ــة والتوقع ــع     (٢٠١٣احلال ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ) E.13II.C.2من
 .٢٠١٣النسخة احملّدثة حىت منتصف عام 
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وكان هلذا التباطؤ تـأثري ملمـوس بوجـه خـاص يف البلـدان املـصدرة                . الصني أوضح مثال لذلك   
وشهدت أيضا تدفقات االستثمار املباشر األجنيب العاملية تقلـصا حـادا بنـسبة             . للسلع األساسية 

  .٢٠١٢ يف املائة يف عام ١٨
مل يلقــي بعــبء ثقيــل علــى  وال يــزال انتــشار البطالــة واســتمرارها يف مجيــع أحنــاء العــا    - ٤

 يف  ٥,٩ومـع بلـوغ معـدل البطالـة يف العـامل            . الطلب اإلمجايل العاملي وحيد مـن فـرص التجـارة         
 مليــون ٣٩ مليــون عاطــل وخــرج حنــو ١٩٦، بلــغ عــدد العــاطلني قرابــة ٢٠١٢املائــة يف عــام 

. )٢(شخص من سوق العمل نظرا ألن فرص احلصول على عمل جديد أصـبحت صـعبة للغايـة                
داد البطالـة حـدة بوجـه خـاص يف أوروبـا الـيت ارتفـع فيهـا معـدل البطالـة إىل نـسبة قياسـية                           وتز

 يف املائـة يف إسـبانيا       ٢٦، مبا يف ذلك نسبة تفـوق        ٢٠١٣مارس  / يف املائة يف آذار    ١٢,١بلغت  
ومشـال  )  يف املائـة   ١١,١(واليونان، ولكن املناطق النامية تـأثرت أيـضا ومنـها الـشرق األوسـط               

).  يف املائــة٧,٥(وبلــدان أفريقيــا الوقعــة جنــوب الــصحراء الكــربى  )  يف املائــة١٠,٣(أفريقيــا 
 مليون منهم عاطلون عن العمل يف مجيـع         ٧٣,٨ويعاين الشباب بوجه خاص من البطالة إذ أن         

ــساوي      ــامل ي ــشباب يف الع ــة ال ــامل، أي أن معــدل بطال ــة١٢,٦أحنــاء الع ــة  .  يف املائ ــؤثر بطال وت
ا بوجه خـاص علـى االقتـصاد، ألهنـا حتـرم الـشباب مـن فـرص تكـوين رأس                     الشباب تأثريا سلبي  

املال البشري، الذي هو مصدر للنمو االقتصادي، وهـي سـيئة بالنـسبة للمجتمـع ألهنـا تقـوض                   
ويــشري ذلــك إىل أمهيــة حــسن تــصميم سياســات ســوق العمــل واحلمايــة . الــتالحم االجتمــاعي

ــوجهني     ــدريب م ــيم وت ــب تعل ــة، إىل جان ــات    االجتماعي ــى إمكان ــيت تنطــوي عل للقطاعــات ال
  .عالية منو
  

  جتارة البضائع  -باء   
. ٢٠١٢ تريليون دوالر يف عـام       ١٨,٣مسية لصادرات البضائع العاملية     بلغت القيمة اال    - ٥

 ألن قيمـة الـصادرات مل تـشهد زيـادة تـذكر             ٢٠١١وهو تقريبـا نفـس الـرقم املـسجل يف عـام             
ــة٠,٢( ــوة  )  يف املائـ ــزت بقـ ــد أن قفـ ــسبة بعـ ــام  ١٩,٦بنـ ــة يف عـ وارتفعـــت . ٢٠١١ يف املائـ

، بينما اخنفضت صـادرات البلـدان       ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣,٦صادرات البلدان النامية بنسبة     
وبالتايل، ارتفعت حـصة البلـدان الناميـة مـن        .  يف املائة بالقيمة املطلقة    ٢,٨املتقدمة النمو بنسبة    

ــة إىل نــسبة قياســية بلغــت    ومثلــت الــصادرات يف مــا بــني بلــدان   .  يف املائــة٤٤التجــارة العاملي
 يف املائـة مـن      ٢٥,١ يف املائة مـن صـادرات البلـدان الناميـة مـن الـسلع، ونـسبة                  ٥٦,٥اجلنوب  

__________ 
 .World of Work Report 2013: Repairing the Economic and Social Fabric (Geneva, 2013)منظمة العمل الدولية،   )٢(  
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أما باملقارنة مبستويات فترة ما قبل األزمة، فقد جتاوزت مجيع املنـاطق، حبلـول              . اجملموع العاملي 
  ).الشكل األول (٢٠٠٨ لتها يف عام، املستويات اليت سج٢٠١١عام 

  
  الشكل األول

  )١٠٠ = ٢٠٠٨ (٢٠١٢-٢٠٠٨ الفترة تطور قيمة صادرات السلع حسب املناطق يف    
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
    
ويعزى االنتعاش القوي لصادرات البلدان النامية خالل هـذه الفتـرة إىل الزيـادة اهلائلـة                  - ٦

). الشكل الثـاين  (، والوقود املعدين، واملواد املصنعة املتنوعة       “عدات النقل اآلالت وم ”يف جتارة   
ويعزى قدر كبري من زيادة صادرات الوقود املعـدين إىل ارتفـاع األسـعار يف الفتـرة بـني عـامي                     

، بينمــا تعكــس احلركيــة النــسبية الــيت اتــسمت هبــا صــادرات املــواد املــصنعة   ٢٠١١  و٢٠٠٩
ويتقابـل  . درجة استجابة سالسل القيمة العاملية للـتغريات يف الطلـب         زيادة يف كميتها وارتفاع     

ذلك مـع النمـو الـسريع الـذي تـشهده صـادرات البلـدان اآلسـيوية والتجـارة يف مـا بـني بلـدان                          
وتسهم آسيا بـأكثر مـن ثالثـة أربـاع جممـوع الـصادرات يف مـا بـني بلـدان اجلنـوب،                       . اجلنوب

  .ولوجيا مقارنة باملتوسط العاملية التكنوتشهد تركُّزا أكرب للمصنوعات الكثيف
  

العامل
نتقاليةالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة ا

االقتصادات املتقدمة
البلدان األفريقية النامية
البلدان األمريكية النامية
البلدان اآلسيوية النامية

ملائة
يف ا
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  الشكل الثاين
املسامهة القطاعية يف تغري قيمة جمموع صادرات البلدان النامية مـن املـواد املـصنعة يف الفتـرة بـني عـامي                        

  )بالنسبة املئوية (٢٠١٢ و ٢٠٠٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
  
، ٢٠١٢هدت صـادرات الـسلع يف العـامل تبـاطؤا حـادا يف عـام       ومن حيث احلجم، شـ     - ٧

واختلفــت . ٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٥,٤ يف املائــة مقارنــة بنــسبة ١,٦إذ مل ترتفــع إال بنــسبة 
وشـهد منـو صـادرات البلـدان الناميـة حركيـة       . مسارات انتعاش التصدير من منطقـة إىل أخـرى    

، بينمـا ارتفـع حجـم صـادرات البلـدان املتقدمـة        يف املائـة   ٣,٢أكرب ولكنه كـان حمـدودا بنـسبة         
ورغم االرتفاع الظاهري يف التجارة، من حيـث القيمـة، فإنـه            .  يف املائة فقط   ٠,٤النمو بنسبة   

). الـشكل الثالـث   (يبدو أن تأثري األزمة ال يـزال يطـال، مـن حيـث احلجـم، عـددا مـن املنـاطق                      
وياته الـــيت كـــان عليهـــا بنهايـــة تفقـــد اســـتعاد حجـــم صـــادرات الـــسلع العامليـــة، إمجـــاال، مـــس

، وُســجل أســرع انتعــاش يف البلــدان  ٢٠١٢ يف املائــة يف عــام ٦ وجتاوزهــا بنحــو ٢٠١٠ عــام
إال أن البلدان األفريقية اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة مل تـتمكن بعـد مـن                   . اآلسيوية النامية 

  .استعادة املستويات اليت كانت عليها قبل األزمة
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  الثالثالشكل 
  ) ١٠٠ = ٢٠٠٨ (٢٠١٢-٢٠٠٨تطور حجم صادرات السلع حسب املناطق يف الفترة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
    
ــذ          - ٨ ــنخفض من ــب وت ــا انفكــت تتقل ــة م ــسلع األولي ــع أن أســعار ال ــشكل الراب ــبني ال وي
.  مستويات ما قبـل األزمـة      ، ولكن أسعار املواد املصنعة ظلت ثابتة إىل حد ما عند          ٢٠١١ عام

والنتيجة املباشرة لذلك هي أن التجارة الدولية ال تزال مصدرا حمتمال لتعرض ُمصّدري الـسلع               
وال تـزال أسـعار الـسلع األساسـية، وال سـيما            . األساسية للصدمات اخلارجية ولعدم االستقرار    

النامجـة عمـا تـشهده      الفلزات واملعادن والطاقـة، تـشهد تقلبـات شـديدة وفقـا لـتغريات الطلـب                 
ــر تلــك   . البلــدان املنتجــة للمــصنوعات مــن تقلبــات يف اإلنتــاج والــدخل    وعــادة مــا يتجلــى أث

ومل تـشهد أسـعار   . التقلبات يف ختفيض ُمصّدري السلع األساسية حلجم تلك السلع وأسـعارها      
رمبـا يـشري    و. املواد املصنعة إمجاال ارتفاعا مـستمرا منـذ بلوغهـا ذروهتـا يف فتـرة مـا قبـل األزمـة                    

 تـسعى مـن خاللـه    “سـباقا للوصـول إىل القـاع   ”ذلك إىل أن ضعف الطلب العاملي قد أحدث      
  .البلدان اليت تواجه تباطؤا يف الطلب احمللي إىل زيادة صادراهتا بتخفيض األسعار

العامل
البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
االقتصادات املتقدمة
البلدان األفريقية النامية
البلدان األمريكية النامية
البلدان اآلسيوية النامية

ملائة
يف ا
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  الشكل الرابع
  )١٠٠=يوليه /متوز(مؤشر األسعار العاملية للمصنوعات والطاقة واملواد اخلام األخرى     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
  .املكتب اهلولندي لتحليل السياسات االقتصادية  :املصدر  
    
وميثل ارتفاع أسعار العمـالت مـؤخرا يف بعـض البلـدان الناميـة بعـد أن شـهدت تلـك                       - ٩

البلدان زيادة يف تدفقات رأس املال، مقابل اخنفاضـها يف بعـض البلـدان املتقدمـة النمـو، خطـرا                    
فقـد وصـل الـرينمينيب الـصيين إىل أعلـى مـستوى لـه               . تنافسية على التـصدير   ناشئا أمام قدرهتا ال   

 االمسيــةوارتفعــت القيمــة . ٢٠١٣ عامــا، مقابــل الــدوالر، يف الربــع الثــاين مــن عــام   ١٩منــذ 
ألسعار عمالت بعض البلدان النامية، منها الربازيل والفلبني واملكسيك، مما يثري خماوف بـشأن              

  . التصديرتأثريه السليب على قطاعات
  

  جتارة اخلدمات  - جيم  
 يف املائـة يف عـام   ١,٦ازدادت قيمة صادرات اخلدمات العامليـة زيـادة متواضـعة بنـسبة          - ١٠

ــة بلغــت      . ٢٠١٢ ــو قوي ــسبة من ــة ن ــدان النامي ــصت   ٧,٦وســجلت البل ــة، يف حــني تقل  يف املائ
ت اخلــدمات وبلغــت قيمــة صــادرا  .  يف املائــة١,٢صــادرات البلــدان املتقدمــة النمــو مبعــدل     

ــة   ــة العاملي ــادل     ٤,٣التجاري ــا يع ــدوالرات، أي م ــات ال ــن تريليون ــن إمجــايل   ٢٠ م ــة م  يف املائ
وما فتــئت هـذه احلـصة ترتفـع نظـرا الزديـاد صـادرات اخلـدمات                 . صادرات السلع واخلدمات  

ــوترية أســرع مــن صــادرات املــواد املــصنعة   ــة مــن صــادرات   . ب وارتفعــت حــصة البلــدان النامي

ملائة
يف ا

 

 نوعاتاملص

)ألسعار السلع األساسيةHWWIمؤشر (الطاقة 

)ألسعار السلع األساسيةHWWIمؤشر (املواد اخلام األخرى 
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 حيـث حفزهتـا الزيـادة الـسريعة         ٢٠١٢ يف املائة للمـرة األوىل يف عـام          ٣١ملية إىل   اخلدمات العا 
  .لصادرات البلدان اآلسيوية من اخلدمات

  
  الشكل اخلامس    
  )١٠٠=٢٠٠٨(تطور صادرات اخلدمات حسب املناطق     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
    

، زادت البلـدان الناميـة حـصتها مـن األسـواق        ٢٠١٢ و   ٢٠٠٠ويف الفترة بني عـامي        - ١١
الــشكل (يف ســبعة مــن القطاعــات الفرعيــة العــشرة بــسبب اكتــساهبا لقــدرة تنافــسية تــصديرية   

وأكــرب حــصة ســجلتها البلــدان الناميــة كانــت يف قطــاعي البنــاء وخــدمات األســفار ). الــسادس
وسـجل  . ‘‘ التجاريـة األخـرى    اخلـدمات ’’ يف املائـة، تالهـا قطاعـا النقـل و          ٤٠بلغت حوايل    إذ

منـــو ســـريع بـــصفة خاصـــة يف خـــدمات احلواســـيب واملعلومـــات ارتـــبط باالســـتعانة باملـــصادر 
ــات   ــا املعلوم ــة يف جمــال تكنولوجي ــة اإلضــافية إىل أن النمــو    . اخلارجي ــات القطاعي ــشري البيان وت

ــاش     ــفار أدى إىل انتعـ ــدمات األسـ ــات وخـ ــيب واملعلومـ ــدمات احلواسـ ــصادرات خـ النـــشط لـ
 يف املائـة    ٤وازدادت عائـدات الـسياحة الدوليـة بنـسبة          . رات البلدان النامية مـن اخلـدمات      صاد

على الصعيد العاملي

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
االقتصادات املتقدمة النمو

األفريقية الناميةاالقتصادات 
ناميةاألمريكية الاالقتصادات 

اآلسيوية الناميةاالقتصادات 
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، وارتفــع عــدد الــسائحني الوافــدين  ٢٠١٢ تريليــون دوالر يف عــام ١,١لتحقــق قيمــة بلغــت  
  . يف املائة٤بنسبة 

  
  الشكل السادس    

 ٢٠١٢ و   ٢٠٠٠رة بـني عـامي      حصة البلدان النامية من صادرات اخلدمات العاملية حسب الفئة، الفت             
  )بالنسبة املئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
    

ويقدر أن التحـويالت العامليـة، مبـا يف ذلـك التحـويالت املرتبطـة بالتنقـل املؤقـت لليـد                       - ١٢
ــسبة   ــد ازدادت بنـ ــة، قـ ــام ٢,٨العاملـ ــة يف عـ ــغ . )٣(٢٠١٢ يف املائـ ــة مببلـ ــذه القيمـ ــدر هـ  وتقـ

ــاء    ٥٢٩ ــوِّل زهـ ــون دوالر، ُحـ ــة  ٤٠١بليـ ــدان الناميـ ــها إىل البلـ ــون دوالر منـ وازدادت .  بليـ
ــسبة     ــة بن ــدان النامي ــدفقات إىل البل ــام  ٥,٣الت ــة يف ع ــد   ٢٠١٢ يف املائ ــع أن تتزاي ــن املتوق ، وم

والتحـويالت  . ٢٠١٥-٢٠١٣ يف املائـة خـالل الفتـرة    ٨,٨بأسرع من ذلـك لتـصل إىل نـسبة      
ي للمــوارد املاليــة بالنــسبة للعديــد مــن االقتــصادات الــصغرية، حيــث متثــل   املاليــة مــصدر رئيــس

 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف طاجيكــستان وقريغيزســتان ٥٠ و ٢٠يتــراوح بــني  مــا
__________ 

مــوجز اهلجــرة ( Migration and Development Brief No. 20 (Washington, D.C., 2013)، البنــك الــدويل  )٣(  
 ).٢٠والتنمية رقم 
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 العاملـة، بطرائـق منـها الطريقـة         اليـد وُيعترف بأن التحدي الكبري يكمن يف تيسري تنقل         . وليربيا
ــواردة يف ا  ــة ال ــة       الرابع ــسهل التحــويالت املالي ــيت ت ــق بتجــارة اخلــدمات، ال ــام املتعل ــاق الع التف

ومـن املهـم خفـض تكـاليف التحـويالت املاليـة، الـيت يبلـغ                 .)٤(وتوجيهها حنو االستخدام املنتج   
أي أزواج (املهــاجرين األصــغر حجمــا ‘‘ ممــرات’’ســيما يف   يف املائــة، وال٩متوســطها احلــايل 

  ).  واملتلقية هلاالبلدان املرسلة للتحويالت
  

  مالحظات بشأن اجتاهات التجارة يف عالقتها بالتنمية املستدامة  - دال  
تتــيح التجــارة ســبال للتغلــب علــى القيــود الــيت يفرضــها االحنــصار يف األســواق احملليــة      - ١٣

الصغرية والوصول إىل األسواق اخلارجية األكرب حجما، مبا ميكن من حتـسني اسـتخدام املـوارد            
وعلى مدى العقد املاضـي، دأبـت التجـارة علـى النمـو        . ة من أجل حتفيز التحول اهليكلي     املنتج

، ممـا أدى    )٢٠٠٩باستثناء ما ُسـجل يف عـام        (بوترية أسرع من وترية منو الناتج احمللي اإلمجايل         
إىل زيادة نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجـايل؛ ففـي البلـدان الناميـة ارتفـع متوسـط هـذه                     

 يف املائـة حبلـول   ٣٦ يف املائـة إىل النـسبة الـذروة يف فتـرة مـا قبـل األزمـة، وهـي                  ٣٠سبة من   الن
وازدادت حصة تلك البلدان مـن      ). ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣٢مث سجلت نسبة     (٢٠٠٨ عام

 يف املائــة يف العقــدين املاضــيني، ومــن النــاتج ٤٤ يف املائــة إىل ٢٤صــادرات الــسلع العامليــة مــن 
وبالتـايل، ازدادت أمهيـة األسـواق اخلارجيـة وإسـهام           .  يف املائـة   ٣٦ يف املائة إىل     ١٧من  العاملي  

  . صايف الصادرات يف منو الناتج
فعلـى سـبيل    . ومع ذلك، ال تستفيد مجيـع البلـدان الناميـة مـن التجـارة بـنفس الطريقـة                   - ١٤

 يف املائـة    ١٠درات جتـاوز     يف املائة من البلدان الناميـة منـوا سـنويا فعليـا للـصا              ٢٣املثال، سجل   
عرف انكماشـا   )  بلدا ٤٦(، لكن ما يقرب من ثلث تلك البلدان         ٢٠١٢ و   ٢٠٠٠بني عامي   

 بلـدا عجـزا مـستمرا يف احلـساب اجلـاري، يف حـني               ١٣٤ بلدا من    ٩٠وسجل  . يف الصادرات 
جيعلـها   يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل، ممـا             ٥ بلدا أكثر من     ٥٩بلغت نسبة هذا العجز يف      

تتعرض للصدمات اخلارجيـة ويف وضـع متأصـل غـري مـوات يف سـعيها إىل حتقيـق النمـو القـائم                       
وتظل مشاركة أقل البلدان منوا وبلدان أفريقيا الواقعـة جنـوب الـصحراء             . أساسا على التصدير  

وبالنــسبة . الكــربى يف التجــارة مــشاركة هامــشية وخاضــعة لتقلبــات أســعار الــسلع األساســية   
ملعتمــدة علــى الــسلع األساســية بوجــه عــام، مــا زال التحــدي يتمثــل يف احليلولــة دون  للبلــدان ا

هـو فقـدان القـدرة علـى التنـافس يف جمـال املـصنعات نتيجـة                 و -‘‘ الـداء اهلولنـدي   ’’اإلصابة بـ   
  . ‘‘لعنة املوارد’’ وبعبارة أعم -لزيادة تدفقات املوارد إىل قطاع السلع األساسية 

__________ 
 .UNCTAD/DITC/TNCD/2010/8 و UNCTAD/DITC/TNCD/2010/8انظر   )٤(  
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فمتوســط نــصيب .  الــدخل بــني البلــدان كــبريا رغــم تناقــصه بــبطءويظــل التفــاوت يف  - ١٥
 دوالر يف البلدان العشرة األكثر فقرا مقارنـة مبتوسـط           ١٦٠الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل هو       

ويف معظــم االقتــصادات، تــزداد التفاوتــات  .  دوالر يف البلــدان العــشرة األكثــر غــىن ٥٠ ١٨٠
لي اإلمجايل ما زالت يف اخنفاض مقارنة بنسبة بأصـحاب          ن حصة األجراء من الناتج احمل     إحيث  

، ازداد متوسـط إنتاجيـة اليـد العاملـة          ٢٠١١ و   ١٩٩٩ويف الفترة بـني عـامي       . األموالرؤوس  
ويف صـفوف األجـراء، تـزداد الفـروق         . يف االقتصادات املتقدمة النمو بضعفي متوسط األجـور       
هــارات املنخفــضة حيــث ارتفعــت أجــور  بــني العمــال ذوي املهــارات العاليــة والعمــال ذوي امل 

العمال ذوي املهارات العالية بوترية أسرع من أجور العمال ذوي املهـارات املنخفـضة، وذلـك      
 يف املائـة مـن القـوة        ٦٠وميثل االقتصاد غري الرمسـي يف املتوسـط         . نظرا الزدياد عالوات املهارة   

وتـؤثر التجـارة علـى    . بعـدم االسـتقرار  العاملة يف البلدان النامية اليت تتسم فيهـا ظـروف العمـل      
  .العمالة واألجور على املستويني القطاعي واملهين، مما يسهم يف زيادة الفوارق داخل البلدان

ــشكل أكــرب،           - ١٦ ــة، ب ــل والتنمي ــرص العم ــو وف ــى النم ــتتأثر انعكاســات التجــارة عل و س
ومـن هـذه االجتاهـات    . باالجتاهـات الناشـئة الـيت سـتوجه بدرجـة أكـرب أمنـاط التجـارة وآثارهـا         

وهناك اجتاه آخر يتمثل يف زيـادة األمهيـة اإلمنائيـة القتـصاد             . زيادة هيمنة سالسل القيمة العاملية    
فـسالسل القيمـة العامليـة توجـد منـذ عـدة عقـود لكنـها أصـبحت                  . اخلدمات وجتـارة اخلـدمات    

نولـوجي يف  ملحوظة خالل العقد األول من هـذا القـرن، حيـث مكـن مـن بروزهـا التقـدم التك                   
ــا أدى إىل خفــض تكــاليف املعــامالت        ــل، مم ــصاالت والنق ــات واالت ــا املعلوم جمــايل تكنولوجي

ومن الـسمات املميـزة هلـذا النـوع مـن التجـارة أن الـسلع واخلـدمات الوسـيطة تعـرب                      . والتنسيق
فتجـارة الـسلع الوسـيطة قـد ازدادت     . احلدود عدة مرات قبل جتميعها يف شكل منتجات هنائية    

، وحفزهتا بوجـه خـاص زيـادة التجـارة يف مـا بـني بلـدان شـرق آسـيا،                     ٢٠٠٢ل منذ عام    بالفع
وتكثـر التجـارة يف سالسـل القيمـة     .  يف املائـة مـن التجـارة العامليـة         ٤٠ نسبة   ٢٠١١لتمثل عام   

ــة يف صــناعيت اإللكترونيــات والــسيارات بــشكل خــاص، وهــي تعكــس االســتراتيجيات      العاملي
وتــشري تقــديرات األونكتــاد إىل أن الــشركات عــرب الوطنيــة . طنيــةالتجاريــة للــشركات عــرب الو

  .)٥( يف املائة من التجارة العاملية٨٠تشارك يف حنو 
وازدياد التجارة يف سالسل القيمة العاملية يسلط الضوء على عدم كفايـة اإلحـصاءات                - ١٧

مة اإلمجاليـة إذ ُتحـسب      التجارية املتاحة حاليا اليت تقيس قيمة املنتجات املتداولة من حيث القي          
وبلـغ متوسـط    . عدة مرات القيمة املضافة اخلارجية اليت يتم دجمها ضـمن املـدخالت املـستوردة             

 يف املائـة مـن قيمـة    ٧٩القيمة املـضافة احملليـة، حمتـسبا مـن حيـث صـايف القيمـة املـضافة، معـدل             
__________ 

 االســـتثمار والتجــارة مــن أجــل التنميـــة   : ، سالســل القيمــة العامليــة   ٢٠١٣ر العــاملي لعـــام  تقريــر االســتثما    )٥(  
 ).E.13.II.D.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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  يف املائــة أصــله٢١، ممــا يعــين أن )الــسابعالــشكل  (٢٠٠٩إمجــايل الــصادرات العامليــة يف عــام 
وتفــوق نــسبة القيمــة املــضافة احملليــة يف البلــدان غــري  .)٦(مــوردة للــسلع الوســيطة أخــرىا بلــدان

األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي نـسبتها يف البلـدان األعـضاء يف هـذه           
اخلـدمات، ممـا يـشري      املنظمة، وتقل هذه النسبة يف قطاع املصنوعات مقارنة بقطاعي الفالحة و          

إىل مــسامهة أكــرب يف سالســل القيمــة العامليــة مــن جانــب البلــدان املتقدمــة النمــو الــيت تتــاجر يف 
  . قطاع املصنوعات بشكل أكثر كثافة

  
  الشكل السابع    

  )، بالنسبة املئوية٢٠٠٩عام (حصة القيمة املضافة احمللية من إمجايل الصادرات، حسب القطاعات     
  
  
  
  
  
  

 
  
  
قاعــدة بيانــات قيــاس التجــارة مــن حيــث القيمــة، املــشتركة بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان   :املصدر  

  .االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية
    

وميكن قياس درجـة مـسامهة البلـدان يف سالسـل القـيم العامليـة بـالنظر إىل مبتـدى كـل                  - ١٨
البلـدان علـى املـدخالت اخلارجيـة يف صـادراهتا،           سلسلة ومنتهاها، أي مبالحظـة مـدى اعتمـاد          

ــشريكة        ــدان ال ــن ســلع وخــدمات يف صــادرات البل ــصدره م ــا ت ــشكل (ومــدى اســتخدام م ال
وحتتل البلدان املصدرة اآلسيوية الرئيسية أعلى الرتـب يف قائمـة املـسامهني يف سالسـل                ). الثامن

لوقت نفسه، ُيستخدم جـزء مهـم   القيمة العاملية حيث تستورد جزءا مهما من صادراهتا و، يف ا          
ــة   ــدَمج البلــدان املــصدرة للــسلع األساســية   . مــن صــادراهتا ضــمن صــادرات دول ثالث مثــل (وُت

__________ 
قاعدة بيانات قياس التجارة من حيث القيمة، املـشتركة بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي                        )٦(  

 .www.oecd.org/trade/valueadded :ومنظمة التجارة العاملية
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ــسيا ــسلة    ) إندوني ــهى السل ــدان األخــرى يف منت ــضافة للبل ــة امل ــصادات  . يف القيم ــسجل االقت وت
ص يف جمــال نــسبة مــسامهة منخفــضة نــسبيا ألهنــا متيــل إىل التخــص ) كاهلنــد والربازيــل(الكــبرية 

الزراعـة واخلــدمات الـيت تتطلــب مـدخالت خارجيــة حمــدودة وتظهـر قــدرا أكـرب مــن االكتفــاء      
  . الذايت يف خمتلف مراحل إنتاج الصادرات

  
  الشكل الثامن    

  ٢٠١٠نسب مسامهة البلدان املصدرة اخلمسة والعشرين األكرب يف سلسلة القيمة العاملية، عام     
  
  
  
  
  

 
  
  
  
    
  . ١٣- الشكل الرابع٢٠١٣األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام   :املصدر  
    

ن البلدان تسعى إىل احلصول على نصيب أكرب مـن القيمـة املـضافة والعمالـة،                إوحيث    - ١٩
ويـستخدم اإلنتــاج عــن طريــق  . ُيعتـرف أكثــر فــأكثر بالـدور اهلــام الــذي تـضطلع بــه اخلــدمات   

العامليـة اخلــدمات، مبـا فيهـا تكنولوجيــا املعلومـات واالتـصاالت، واالتــصاالت      سالسـل القيمـة   
الــسلكية والالســلكية، واللوجــستيات والنقــل واخلــدمات التجاريــة، اســتخداما كثيفــا وتوجيــه  

وُيحـصل أساسـا علـى جـزء أكـرب مـن القيمـة               ).“حنـو تقـدمي اخلـدمات     ”الصناعات التحويليـة    
) البحث والتطـوير، وتـصميم املنتجـات   (بتدى سالسل القيمة املضافة من أنشطة اخلدمات يف م 

الدوليـة التابعـة للـشركات       وتُوجـه شـبكات اإلنتـاج     ). التسويق، والبيع والتوزيـع   (ويف منتهاها   
. عــرب الوطنيــة بــشكل كــبري حنــو إتاحــة مــا يلــزم مــن مــدخالت القيمــة املــضافة لتوليــد التجــارة 

 يف  ٢٠علـى الـصعيد العـاملي ال متثـل سـوى            وحصة اخلـدمات مـن إمجـايل صـادرات اخلـدمات            
ــام      ــامهت يف عـ ــدمات سـ ــاع اخلـ ــشطة قطـ ــن أنـ ــة، لكـ ــن ٢٠٠٩املائـ ــرب مـ ــا يقـ ــصف  مبـ  النـ
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وتفوق هذه احلـصة يف البلـدان املتقدمـة النمـو     . من القيمة املضافة يف الصادرات   ) املائة يف ٤٦(
 إىل اجتــاه البلــدان املتقدمــة ، ممــا يــشري) يف املائــة٣٨(احلــصة يف البلــدان الناميــة )  يف املائــة٥٠(

ويتحقـق  . النمو، حيث تنشأ أكثر الشركات عرب الوطنية، إىل احلصول على قيمة مـضافة أكـرب     
وبالفعل، يتركز ثلثـا حجـم االسـتثمار املباشـر األجـنيب علـى             . ذلك عن طريق أنشطة اخلدمات    

  ).الشكل التاسع(الصعيد العاملي يف قطاع اخلدمات 
.  يف املائـة مـن العمالـة   ٤٤عاملي، متثل اخلدمات ثلثي النواتج العامليـة و     وعلى الصعيد ال    - ٢٠

 منه يف قطـاعي املـصنعات   السنوات األخرية فرص عمل أكثر بكثري يف هذا القطاع     يف  وُخلقت  
وتوســعت جتــارة اخلــدمات بــوترية أســرع مــن جتــارة الــسلع، كمــا زادت البلــدان   . أو الزراعــة

وسـاهم تطـور اخلـدمات إسـهاما كـبريا يف النمـو الـشامل               . اتالنامية حصتها مـن جتـارة اخلـدم       
مــدخالت أساســية جلميــع ) مثــل الطاقــة(ومتثــل خــدمات اهلياكــل األساســية . لالقتــصاد ككــل

مثل خـدمات   (أنشطة االقتصادات يف حني تكتسي اخلدمات األخرى ذات األمهية االجتماعية           
ــيم  ــصحة والتعل ــة    ) ال ــسبة خلطــة التنمي ــة بالن ــة بالغ ــام  أمهي ــد ع ــا بع ويترتــب عــن  . )٧(٢٠١٥مل

اخلــدمات التجاريــة املعاصــرة القابلــة للتــصدير والقائمــة علــى كثافــة العنــصر التكنولــوجي آثــار 
وُتنــِشئ هــذه القــدرة التحويليــة للخــدمات  ). مثــل تعمــيم التكنولوجيــا(خارجيــة إجيابيــة قويــة 

األطـــر التنظيميـــة وتكتـــسي الـــسياسات، و. فرصـــة حقيقيـــة للتنميـــة القائمـــة علـــى اخلـــدمات 
واملؤسسية املكيفة بشكل أفضل مـع الظـروف احملليـة واخلـصوصيات القطاعيـة أمهيـة كـربى يف               

ومـن املفيـد إجـراء استعراضـات شـاملة          . جمال االستفادة من اإلمكانات الـيت تتيحهـا اخلـدمات         
  .)٨(لسياسات اخلدمات من أجل تصميم هذه األطر

  

__________ 
البعـد  : اخلـدمات والتنميـة والتجـارة     ؛ األونكتـاد،    )٢٠١٠جنيـف، ( :اخلدمات والتجـارة والتنميـة    األونكتاد،    )٧(  

) ٢٠١٣جنيـــــف، (، اجمللـــــدان األول والثـــــاين   األساســـــيةاهلياكـــــلالتنظيمـــــي واملؤســـــسي خلـــــدمات   
 .TD/B/C.I/MEM.4/2 و

مليـــــــات اســـــــتعراض الـــــــسياسات يف جمـــــــال اخلـــــــدمات يف ليـــــــسوتو  انظـــــــر مـــــــثال األونكتـــــــاد، ع  )٨(  
)UCTAD/DITC/TNCD/2012/1( وأوغندا، وقريغيزستان ونيبال ،)UNCTAD/DITC/TNCD/2010/1-3(. 
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  الشكل التاسع    
  )بالنسبة املئوية(لتجارة، والعمالة، والناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار األجنيب املباشر حصة اخلدمات يف ا    

  
  
  
  
  
  
  
  
          
 الـذي   ٢٠١٣، إحصاءات األونكتاد والتقرير عن اجتاهات االستخدام العاملية لعـام           ٢٠١٣تقرير االستثمار العاملي لعام       :املصدر  

  .أعدته منظمة العمل الدولية
    

    منتدى اخلدمات العاملي - ١ر اإلطا
أُعلــن عــن إنــشاء املنتــدى العــاملي للخــدمات ألول مــرة يف الــدورة الثالثــة عــشرة ملــؤمتر    

 يف الدوحـة، ليكـون مبثابـة منـرب عـاملي فريـد              ٢٠١٢األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف عام       
مـؤمتر قمـة    : دماتوُعقد منتدى العاملي الثـاين للخـ      . ورفيع املستوى مكّرس جملال اخلدمات    

قطــاع ” يف بــيجني بالــصني، حــول موضــوع  ٢٠١٣مــايو / أيــار٢٩  و٢٨بــيجني يــومي 
 الـذي   “بيـان بـيجني   ”وأبـرز   . “اخلدمات بوصفه جماالً جديداً للنهوض بالتنميـة املـستدامة        

اعتمــده القــادة احلاضــرون يف املنتــدى الــدور اهلــام الــذي يؤديــه قطــاع اخلــدمات يف إدرار   
وأكـدت مـداوالت املنتـدى علـى أن القـدرة املتعـددة األوجـه               . رص العمل الدخل وتوفري ف  

لقطاع اخلدمات على إحداث التغيري تتيح فرصة غري مـسبوقة التبـاع مـسار جديـد للتنميـة       
يقــوم علــى اخلــدمات، وإلدمــاج البلــدان الناميــة بــشكل إجيــايب يف اقتــصاد اخلــدمات علــى   

  .غة من الناحية اإلمنائية للتجارة أمهية بالأنالصعيد العاملي وعلى 
    

التدفقات الداخلة يف
االستثمار األجنيب املباشر

القيمة املضافة يف  إمجايل الصادرات
 التجارة

تج احمللي اإلمجايلالنا العمالة
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ويف حني ُتيّسر سالسل القيمة العاملية الوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو، فإهنـا                - ٢١
وتكتـسي الـسياسات الـيت تعـزز القـدرة          . تتطلب أيضا املزيد من الفعالية والكفاءة من املوردين       

 املاضي، كانـت القـدرة التنافـسية        ويف. التنافسية للمؤسسات وموثوقيتها وكفاءهتا أمهية خاصة     
لشركات البلدان النامية تعتمد أساساً على السياسات التجارية اليت كانـت غالبـا تأخـذ شـكل                 

ورغم أن السياسات التجارية ال تزال ذات أمهيـة، فإهنـا           . نظام للوصول التفضيلي إىل األسواق    
فــاض التعريفــات اجلمركيــة وال يعــود الــسبب لتالشــي الــشروط التفــضيلية واخن. مل تعــد كافيــة

فقط؛ فمنـذ بـروز سالسـل القيمـة العامليـة كنمـوذج لألعمـال التجاريـة، أصـبح هنـاك جمموعـة                 
واسعة النطاق من السياسات االقتصادية اليت تتجاوز السياسات التجارية تتسم بقدر أكرب مـن              

الــيت ال تــؤثر يف وحتــدد القــدرة التنافــسية عوامــل خمتلفــة، وال ســيما نوعيــة الــسياسات . األمهيــة
ويفتقـر العديـد مـن البلـدان        . التجارة وحدها، بل أيضا يف بيئـة األعمـال التجاريـة بـشكل عـام              

وبـدون سياسـات وطنيـة    . النامية يف أغلب األحيان إىل املوارد الالزمـة لتنفيـذ تلـك الـسياسات            
ــشاركة يف سالســل القيمــة       ــا معرضــة لالســتمرار يف امل ــة، فإهن ــدعم األعمــال التجاري ــة ت العاملي

ــها      ــة مـــضافة منخفـــضة تـــساهم بـــشكل حمـــدود يف تنميتـ ــر ذات قيمـ ــزود بعناصـ كجهـــات تـ
  .)٩(االقتصادية

ــل          - ٢٢ ــدابري التكام ــها ت ــيت حققت ــل املكاســب ال ــأن النجــاح يف حتوي ــذكري ب ــة ت ــذا مبثاب وه
التجاري، مبا يف ذلك عن طريق سالسـل القيمـة العامليـة، إىل تنميـة شـاملة وموسـعة ال يتحقـق                  

ويتوقـف ذلـك،    . رة تلقائية وال يـزال يـتعني حتقيقـه جبهـود واعيـة علـى صـعيد الـسياسات                  بصو
إضافة إىل فتح األسواق، على عوامـل كـثرية منـها القـدرات اإلنتاجيـة والبـشرية والتكنولوجيـة          

ومن املهم إقامة صـلة قويـة بـني االسـتثمار           . احمللية، عالوة على أسواق العمل ذات األداء اجليد       
وال تنشأ هذه الصلة بني االستثمار والتصدير بـصورة تلقائيـة عـن االنفتـاح               . الصادراتاملنتج و 
ويرجع ذلك جزئيا، ألن طبيعـة الـسلع واخلـدمات املتـاجر فيهـا تكتـسي أمهيـة أكـرب                    . التجاري

  . من حجم املعامالت التجارية
ــة ال تــستطيع مبفردهــا أن تنــش     - ٢٣ ــة الوطني ــسياسات التجاري ــايل، فــإن ال ئ الظــروف وبالت

ويلزم تعريف السياسات التجارية على أهنا عنصر حمـوري مـن           . الالزمة لتحقيق التنمية الشاملة   
إطار استراتيجي ومتكامل للتنمية، مصمم لتعزيز الصلة بني التجـارة واالسـتثمار املنـتج وتـوفري                

وفــتح فــرص العمــل، بتــشجيع تنويــع األنــشطة لتــشمل األنــشطة ذات القيمــة املــضافة املرتفعــة، 
وكفالـة تـسخري التجـارة لتحقيـق التنميـة الـشاملة واملـستدامة              . اجملال لفرص جديدة لالسـتثمار    

__________ 
  )٩(  Alessandro Nicita, Victor Ognivtsev and Miho Shirotori, “Global supply chains: trade and 

economic policies for developing countries”, Policy Issues in International Trade and 

Commodities, Study Series No. 55 (Geneva, UNCTAD, 2013).  
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ستقتــضي وجــود تــشكيالت خمتلفــة مــن الــسياسات علــى صــعيد االقتــصاد الكلــي والــصناعة     
ــل    ــا وســوق العم ــزيج     . واخلــدمات والتكنولوجي ــد م ــدور حمــوري يف حتدي ــة ب ــضطلع الدول وت

  . ورة أمثل الظروف واملتطلبات الوطنيةالسياسات الذي يناسب بص
  

  التطورات احلاصلة يف النظام التجاري املتعدد األطراف  -ثالثا   
، ُيـشكّل  ٢٠١٥بينما يستعد اجملتمع الدويل للتفاوض بشأن خطة التنميـة ملـا بعـد عـام         - ٢٤

تــصادية مــن الناحيــة االق(ضــمان حتقيــق منــط مــن النمــو والتنميــة يّتــسم بالــشمولية واالســتدامة  
، هدفاً أساسياً علـى مـستوى الـسياسات، إىل جانـب القـضاء علـى الفقـر            )واالجتماعية والبيئية 
ورغــم أن التجــارة والنظــام التجــاري املتعــدد األطــراف ليــسا   . )١٠(٢٠٣٠املــدقع حبلــول عــام 

كــافيني، فإهنمــا شــرطان ضــروريان لتحقيــق النمــو والتنميــة، وينبغــي إدراجهمــا يف اســتراتيجية  
ة للحوكمة هتدف لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة على أساس أهنما جـزء ال يتجـزأ مـن                 عاملي

ــتراتيجية  ــذه االس ــث أن       . ه ــبرية، حي ــديات ك ــراف حت ــدد األط ــام التجــاري املتع ــشهد النظ وي
 سـنة قـد وصـلت إىل طريـق          ١٢مفاوضات جولة الدوحة ملنظمة التجارة العاملية املمتـدة لفتـرة           

  .مام بشكل متزايد إىل اتباع ُنهج متعددة األطراف وإقليميةمسدود، ويتجه االهت
  

  حملة عامة عن النظام التجاري املتعدد األطراف  -ألف   
ــة           - ٢٥ ــة العام ــشرعية بوصــفه املنفع ــراف حيظــى بال ــدد األط ــام التجــاري املتع ــا زال النظ م

ولقـد مت   . التنبـؤ هبـا   الوحيدة على الصعيد العاملي اليت تدعم استقرار التجـارة الدوليـة وإمكانيـة              
بشكل جيد نسبياً كبُح تدابري احلماية اجلمركيـة الـصارمة الـيت سـادت اخلـشية مـن تطبيقهـا يف               
أعقاب األزمة، ويرجع ذلك إىل حـد كـبري إىل امتثـال البلـدان للـضوابط الـصادرة عـن منظمـة                       

موعـات أخـرى مـن    التجارة العاملية، وإىل ضبط النفس، وإىل املبادرات اإلضافية اليت اختـذهتا جم           
وتـشري تقـديرات منظمـة التجـارة العامليـة إىل أن التـدابري التقييديـة الـيت                  . قبيل جمموعة العـشرين   

، نــسبة ضــئيلة نــسبياً بلغــت ٢٠١٣يونيــه /نفــذت منــذ بدايــة األزمــة قــد مشلــت، حــىت حزيــران
ــضائع      ٣,٦ ــة للب ــة مــن جممــوع حجــم التجــارة العاملي ــدا .)١١()١اجلــدول (يف املائ بري  وتظــل ت

هـي األكثــر تنفيــذاً، تليهــا  ) ال ســيما مكافحــة اإلغــراق(التحقيـق املتعلقــة بالتــصحيح التجـاري   

__________ 
  )١٠(  United Nations, A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through 

Sustainable Development. Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 

Development Agenda (New York , 2013). 

  )١١(  WTO, Report on G20 Trade Measures (Geneva, 2013), available from: 

http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/g20_wto_report_jun13_e.doc. 
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الزيــادات يف التعريفــات اجلمركيــة علــى الــواردات الــيت تطبــق علــى منتجــات مثــل اآلالت          
  . واألجهزة امليكانيكية واملعدات الكهربائية واحلديد والفوالذ

  
  ١اجلدول 

  تدابري تقييد التجارة    
  

  نوع التدبري

مــــــــن منتــــــــصف 
ــار ــايو إىل /أيـــــ مـــــ

ــشرين   ــصف تــ منتــ
ــوبر /األول أكتــــــــــ
  ) أشهر٥ (٢٠١٠

من منتصف تشرين   
ــوبر /األول أكتـــــــــــ
 إىل                  ٢٠١٠
أبريــــــــل /نيــــــــسان
  ) أشهر٦ (٢٠١١

ــار ــن أي ــايو إىل /م م
منتــــصف تــــشرين

أكتـــــــــــوبر /األول
  ) أشهر٦ (٢٠١١

مـن منتــصف تــشرين  
ــوبر /األول أكتـــــــــــــ
ــصف ٢٠١١  إىل منت
ــار ــايو /أيــ  ٢٠١٢مــ

  )أشهر ٧(

مـــــــــن منتـــــــــصف 
مــــــــايو إىل /أيــــــــار

منتـــــصف تـــــشرين  
أكتـــــــــــــــوبر /األول
  ) أشهر٥ (٢٠١٢

ــشرين مــن منتــصف ت
٢٠١٢أكتوبر  /األول

مايو/إىل منتصف أيار  
 ) أشهر٧ (٢٠١٣

تــدبري متعلــق بالتــصحيح
 ٦٧  ٤٦  ٦٦  ٤٤  ٥٣  ٣٣  التجاري

 ٢٩  ٢٠  ٣٩  ٣٦  ٥٢  ١٤  تدبري متعلق باالسترياد

 ٧  ٤  ١١  ١٩  ١١  ٤  تدبري متعلق بالتصدير

 ٦  ١  ٨  ٩  ٦  ٣  تدابري أخرى

 ١٠٩  ٧١  ١٢٤  ١٠٨  ١٢٢  ٥٤  اجملموع

  ١٥,٦  ١٤,٢  ١٧,٧  ١٨,٠  ٢٠,٣  ١٠,٨  املتوسط يف الشهر
  
  ..WTO, Report on G-20 Trade Measures, table 1  :املصدر  

 زال  ويتبّين أيضا استمرار متتع النظام التجاري املتعدد األطراف بالشرعية يف كونـه مـا               - ٢٦
وأصـبحت عـضوية مجهوريـة الو       . جيتذب أعضاء جددا إليـه ولكونـه يتجـه حنـو حتقيـق العامليـة              

، وبذلك بلغ عدد األعضاء يف منظمـة        ٢٠١٣الدميقراطية الشعبية وطاجيكستان سارية يف عام       
وانــضم واحــد وثالثــون بلــداً، مــن بينــها االحتــاد الروســي، إىل   .  عــضوا١٥٩ًالتجــارة العامليــة 

 بلداً من بني هـذه البلـدان منـذ          ١٦، وانضم   ١٩٩٥تجارة العاملية منذ إنشائها يف عام       منظمة ال 
ــة   . )١٢(٢٠٠١بــدء مفاوضــات الدوحــة يف عــام   غــري أن االنــضمام إىل املنظمــة التجــارة العاملي

يشكل حتدياً هامـاً أمـام البلـدان املنـضمة، حيـث يـتعني عليهـا إجـراء إصـالحات أساسـية علـى                  
 أجل االمتثال لقواعد املنظمة وضوابطها، وهو ما من شأنه أن حيد مـن              مستوى السياسات من  

وقـد ثبتـت   . قدرة احلكومات على تنفيذ سياسات استباقية، مبا فيها مـا يتعلـق بـأغراض التنميـة             

__________ 
 ، وأوزبكـستان  ، وأنـدورا  ، وأفغانـستان  ، وأذربيجـان  ،إثيوبيـا : االنـضمام هـي    مليـة البلدان الـيت هـي اآلن يف ع         )١٢(  

 وجـزر   ، وجـزر البـهاما    ، واجلزائـر  ، وبـيالروس  ، والبوسنة واهلرسك  ، وبوتان ،) اإلسالمية -مجهورية  (وإيران  
 ،والعـراق  ، وصـربيا  ، وسيـشيل  ، والـسودان  ، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية      ، واجلماهريية العربية الليبيـة    ،القمر

  . واليمن، وليربيا، ولبنان، وكازاخستان،وغينيا االستوائية
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أمهيــة شــروط االنــضمام املوضــوعة بعنايــة واملتوازنــة الــيت تتناســب مــع الوضــع اإلمنــائي للبلــدان 
  . النسبة ألقل البلدان منواًواحتياجاهتا، وال سيما ب

  
  خطة الدوحة للتنمية واملؤمتر الوزاري املقبل ملنظمة التجارة العاملية  -باء   

 علـى أسـاس خطـة موسـعة ُتنفـذ يف إطـار التعهـد          ٢٠٠١بدأت جولة الدوحة يف عـام         - ٢٧
يـة يف   الكلي وتعطي األولوية يف تسلسل املفاوضات إىل الـصعوبات الـيت تواجههـا البلـدان النام               

التنفيذ وإىل تدابري املعاملة اخلاصة والتفضيلية اليت هتدف إىل تصحيح االختالالت اليت مل تعـاجل               
ــسابقة    ــواي الـ ــة أوروغـ ــار جولـ ــول     . يف إطـ ــة حبلـ ــتم اجلولـ ــدء أن ُتختـ ــصد يف البـ ــان القـ وكـ

  . ٢٠٠٤ عام
رة يف  ويتبني يف ضوء األحـداث املاضـية أن خطـة أوسـع تتجـاوز اخلطـة الـضمنية املقـر                     - ٢٨

جمال الزراعة واخلدمات أّخرت إحـراز تقـدم يف اإلجنـاز، يف حـني مل تتحقـق يف الواقـع الفائـدة                      
وتفـاقم القلـق إزاء العواقـب املترتبـة عـن فـتح األسـواق علـى فـرص                   . املرجوة من خطـة التنميـة     

. العمل يف القطاعـات الـصناعية علـى إثـر دخـول الـدورة االقتـصادية يف مرحلـة مـن االنتكـاس                      
بح اخلالف بشأن املستوى املناسب الذي ينبغي أن تكون عليه ليس فقط مـسامهة البلـدان                وأص

واتــضح أيــضا أن . املتقدمــة النمــو بــل أيــضاً مــسامهة البلــدان الناميــة مــصدراً مــستمراً للخــالف
عوامل مؤسسية وغريها من العوامل الـيت اسـتندت إليهـا املفاوضـات سـامهت يف املـأزق الـذي                    

عوامــل الــيت أشــري إليهــا يف األغلــب هــي اختــاذ القــرارات علــى أســاس توافــق   وال. وصــلت إليــه
ــال      ــدول أعمـ ــخامة جـ ــدة، وضـ ــة الواحـ ــدأ العمليـ ــة، ومبـ ــبرية واملتنوعـ اآلراء، والعـــضوية الكـ
املفاوضات، واالفتقار إىل القيـادة، وضـعف االهتمـام مـن قطـاع األعمـال، ومـا اعتربتـه بعـض                     

  . ومشول اجلميعالبلدان النامية نقصاً يف الشفافية
 حمـددة   “نـواتج ”وتتمحور اجلهود اليت تبذل حالياً يف إطار جولة الدوحة حول إجيـاد               - ٢٩

 كـانون   ٦ إىل   ٣أثناء املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية الذي سيعقد يف الفتـرة مـن               
 من املـسائل املتعلقـة      ديسمرب يف بايل بإندونيسيا، مع التركيز على تيسري التجارة والعديد         /األول

  . بالزراعة والتنمية
وهتدف املفاوضات املتعلقة بتيسري التجارة إىل حتـسني ضـوابط اإلجـراءات اجلمركيـة،                - ٣٠

 يف املائـة مـن شـأنه أن         ١ويقدر أن ختفيض تكاليف التجارة العامليـة بنـسبة          . مبا فيها نقل السلع   
 بليــون دوالر، وأن نــسبة االخنفــاض  ٤٠ حيقــق زيــادة يف الــدخل يف مجيــع أحنــاء العــامل قــدرها  

احملتمــل للتكــاليف نتيجــة لتطبيــق اإلصــالحات يف جمــال تيــسري التجــارة ســتكون أكــرب بالنــسبة  
 يف املائـة بالنـسبة للبلـدان األعـضاء          ١٠ يف املائة، مقارنة بنسبة      ١٥ إىل   ١٣من  : للبلدان النامية 



A/68/205  
 

13-40952 21 
 

ــصادي     ــدان االقت ــاون والتنميــة يف املي ــة التع ــوافر املعلومــات،    . )١٣(يف منظم ــز ت وثبــت أن تعزي
وتنسيق الوثائق وتبسيطها، وإدارة املخـاطر، وترشـيد إجـراءات النقـاط احلدوديـة يـؤثر بـشكل                  

وبينما يدرك بعض البلدان الناميـة احلاجـة إىل تيـسري التجـارة، فإنـه                .أكرب يف ختفيض التكاليف   
) مثــل نظــام النافــذة الواحــدة (يــساورها القلــق إزاء تكــاليف التنفيــذ، حيــث أن بعــض التــدابري 

باهظة التكلفة نـسبياً، ولـذلك فإهنـا ترغـب يف إجيـاد آليـة للتنفيـذ تـربط بـني قـدراهتا التنفيذيـة،                         
  . وتقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات، وتوقيت االلتزامات ومستواها

ملـسائل  وتناولت املناقشة اليت أجريت بشأن الزراعة معدالت التعريفـات اجلمركيـة، وا             - ٣١
، ومل تتطـرق    ٢٠١٣املتعلقة باألمن الغذائي، واإللغاء التـدرجيي إلعانـات التـصدير حبلـول عـام               

وكـان اهلـدف مـن وراء اقتـراح بـشأن األمـن             . جلميع املـسائل األخـرى الـيت مل يبـت فيهـا بعـد             
 الغذائي السماُح بشراء املواد الغذائية من أجل ختزينها بأسعار خاضعة للتحديـد ومدعومـة مـن               

ــزارعني املنخفــض  ــوارد بغــرض احلــصول علــى إعفــاء مــن     يامل ــذين يفتقــرون إىل امل ــدخل وال  ال
ــدعم  ”اخلــضوع ملؤشــر   ــق    “القــدر اإلمجــايل اللتزامــات ال ــة ضــوابط تتعل ــاء مــن أي ، أي اإلعف
  .بتخفيض الدعم

 حكمـاً مـن أحكـام املعاملـة اخلاصـة        ٢٨ويف موضوع التنمية، مت مناقشة جين حـصيلة           - ٣٢
. ة املتعلقــة باتفاقــات حمــددة، وإنــشاء آليــة لرصــد تــدابري املعاملــة اخلاصــة والتفــضيلية والتفــضيلي

فقـد  .  حكمـاً مـن أحكـام املعاملـة اخلاصـة والتفـضيلية موضـع نقـاش         ٨٨وكانت مسألة تعزيـز     
دعــت أقــل البلــدان منــواً إىل الوفــاء بــصورة كاملــة بااللتزامــات املتعلقــة باملــسائل الــيت ختــّصها     

 يف ذلــك الوصــول إىل األســواق مــن دون اخلــضوع للرســوم اجلمركيــة ونظــام        حتديــداً، مبــا 
احلصص، ومسألة القطن، والوصول التفضيلي إىل األسواق يف جمال اخلدمات مبوجب اإلعفـاء             

ويف الوقت نفسه، يعّد متديد الفتـرة االنتقاليـة املقـررة لتنفـذ فيهـا               . ٢٠١٢الذي اعتمد يف عام     
 املتعلــق جبوانـب حقــوق امللكيـة الفكريــة املتــصلة بالتجـارة ملــدة مثــاين    أقـل البلــدان منـواً االتفــاقَ  
  .  أمراً إجيابيا٢٠٢١ًسنوات أخرى حىت عام 

وفيمـــا يتعلـــق بوصـــول أقـــل البلـــدان منـــواً إىل األســـواق مـــن دون اخلـــضوع للرســـوم   - ٣٣
دف اجلمركيــة ونظــام احلــصص، حققــت مجيــع البلــدان املتقدمــة النمو،باســتثناء بلــد واحــد اهلــ 

املتمثل يف إتاحة إمكانية الوصول إىل األسواق من دون اخلضوع للرسوم اجلمركيـة ملـا ال يقـل                  
 علـى النحـو الـوارد يف مرفـق اإلعـالن الـوزاري        يف املائة من بنود التعريفات اجلمركيـة   ٩٧عن  

ويعود الـسبب وراء    . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٨ملنظمة التجارة العاملية الذي اعتمد يف       
__________ 

  )١٣(  Evdokia Moïsé and Silvia Sorescu, “Trade facilitation indicators: the potential impact of trade facilitation 

on developing countries’ trade”, OECD Trade Policy Papers, No. 144 (Paris, OECD, 2013)..  



A/68/205
 

22 13-40952 
 

 ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٨٣بقاء مستوى التغطيـة الـذي حققتـه الواليـات املتحـدة عنـد نـسبة                 
بـشكل رئيــسي إىل أن خطتــها لنظــام األفـضليات املعمــم مــن أجــل أقـل البلــدان منــواً ال تــشمل    

وهناك مسألة أخرى ذات صلة، وهي تيسري التصدير مـن أجـل أقـل البلـدان             . منتجات املالبس 
ويبـدو أن  . تمـاد قواعـد للمنـشأ تتميـز مبـستوى أكـرب مـن التبـسيط والـشفافية            منواً عن طريق اع   

اإلصالحات اليت مت تطبيقهـا علـى قواعـد املنـشأ لنظـام األفـضليات املعمـم لالحتـاد األورويب يف              
  . تسري يف االجتاه الصحيح٢٠١١عام 

  
  ٢اإلطار 

 من الرسوم اجلمركية واحلصصاألفضليات يف وصول أقل البلدان منوا إىل األسواق مع اإلعفاء 
اإلعفـاء مـن الرسـوم اجلمركيـة واحلـصص ختتلـف بـشكل              هبـا   تم  ييبدو أن الطريقة اليت       

االحتــاد األورويب وكنــدا والواليــات  ()Quad(ملحــوظ بــاختالف أســواق جمموعــة األربعــة 
ــان  ــن الرســوم        . )املتحــدة والياب ــة م ــر رعاي ــة األكث ــاء الدول ــى إعف ــد كــثريا عل ــدا تعتم فكن

 يف املائـة مـن بنـود التعريفـات اجلمركيـة معفـاة       ٤٣جلمركية، يف حني أن ما قـد يـصل إىل    ا
ويعــين اســتخدام األفــضليات أن  . مــن الرســوم اجلمركيــة بالنــسبة ألقــل البلــدان منــوا فقــط   

 أقـل البلـدان منـوا مـن         ن مـن  صدِّرياملـ استعماهلا وتغطيتها هلما تأثري هام على مـدى اسـتفادة           
  .ىل األسواق مع اإلعفاء من الرسوم اجلمركية واحلصصإمكانية الوصول إ

ــة، عــام        ــة، جمموعــة األربع ــة الــيت تغطيهــا ُنظــم تعريفــة خمتلف ــود التعريفــات اجلمركي بن
  )النسبة املئوية (٢٠١٠

  
  
  
  
  
  
  
  

  . احلل التجاري املتكامل للبنك الدويل- النظام اخلاص بالتحليالت واملعلومات التجارية: املصدر
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قيمة االسـترياد   ب التقديرات األولية إىل أن واردات أقل البلدان منوا، عندما ُتقاس            تشريو  
عنـد  يقـلّ   اإلعفاء مـن الرسـوم اجلمركيـة واحلـصص          بمنها بالفعل   حيظى  ، فإن ما    )٢٠٠٩(

يف الواليات املتحدة، يبـدو أن تغطيـة قيمـة االسـترياد باإلعفـاء          و. األفضليةاستعمال  مراعاة  
 يف املائة بسبب اخنفـاض      ٣٩ يف املائة إىل     ٧٢كية واحلصص تنخفض من     من الرسوم اجلمر  

ــدل  ، )مــع اخنفــاض هــامش األفــضليات   (لوقــود املعــدين  لاألفــضلية بالنــسبة  اســتعمال مع
باإلضافة إىل عدم تغطية منتجـات املالبـس مبوجـب نظـام األفـضليات املعمـم ألقـل البلـدان                    

ــسبة لالحتــاد األورويب  . منــوا ــدو وبالن ــضايب ــة    أي ــة باإلعفــاء مــن الرســوم اجلمركي أن التغطي
 يف املائـة بـسبب     ٩١ يف املائـة إىل      ٩٩واحلصص تنخفض، وإن كان ذلك بدرجة أقل، من         

       .األفضلية بشكل غري كاملاستعمال 
  .)األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  :املصدر

    
  تجارة العاملية داخل منظمة الالنهج املتعددة األطراف   - جيم  

اهتمــام متزايــد للــنُّهج املتعــددة األطــراف اخلارجــة عــن ســياق جولــة مفاوضــات  يــوىل   - ٣٤
منظمة التجارة العاملية ألن البلدان الكربى تـسعى إىل حتقيـق حتريـر أكـرب يف القطاعـات األكثـر                    

  . أمهية يف االقتصادات احلديثة
تكنولوجيـا املعلومـات إىل توسـيع نطـاق         وترمي املناقشات اجلارية بـني أطـراف اتفـاق            - ٣٥

تغطية املنتجات وزيادة عدد البلدان املشاركة بغية دعم جتـارة نـشطة يف املنتجـات ذات الـصلة                  
ــة       ــتم االجتــار هبــا مــن خــالل سالســل القيمــة العاملي ــا ي ــا املعلومــات، الــيت كــثريا م . بتكنولوجي

 املعلومـات ثـالث مـرات تقريبـا         تضاعفت قيمة الصادرات العاملية من منتجات تكنولوجيا       وقد
 يف ٩,٥ تريليون دوالر، وهو ما ميثـل نـسبة   ١,٤، لتبلغ   ٢٠١٠ و   ١٩٩٦يف الفترة بني عامي     

ــسلع    ــن الـ ــة مـ ــصادرات العامليـ ــن الـ ــة مـ ــه   . املائـ ــذي أبرمـ ــات، الـ ــا املعلومـ ــاق تكنولوجيـ واتفـ
ــام   ٢٩ ــشاركا يف ع ــوم  ١٩٩٦م ــضم الي ــون  ٧٦، ي ــشاركا، ميثل ــة مــن الت ٩٧ م جــارة  يف املائ

ومن املتوقع أن ميكّن إلغاء التعريفات اجلمركيـة مـن تيـسري التجـارة يف               . العاملية يف هذا القطاع   
ــا      ــا واحلــصول عليه ــشجع االبتكــار يف التكنولوجي ــة وأن ي ــة العاملي ــشأ  . سالســل القيم ــد تن وق

صـــعوبات يف التكيـــف بالنـــسبة لتلـــك البلـــدان الـــيت ال قـــدرة إلنتاجهـــا احمللـــي علـــى املنافـــسة 
وقـد علقـت هـذه املفاوضـات يف         . تتجلـى يف اخنفـاض إيـرادات احلكومـة وتزايـد الـواردات             قد
  . بسبب اخلالف بشأن تغطية املنتجات٢٠١٣يوليه /متوز
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 يف املائـة مـن التجـارة     ٧٠ميثلـون    )١٤( بلـدا  ٢٢ما يتعلق باخلدمات، جيري حـوايل        ويف  - ٣٦
ــة يف جمــال اخلــدمات مفاوضــات هبــدف التوصــل إىل      ــشأن    ”العاملي ــراف ب ــدد األط ــاق متع اتف

صـرحية للتغلـب   بـدأت املفاوضـات بـشأن هـذا االتفـاق يف حماولـة              قد  و. “التجارة يف اخلدمات  
شدد املؤيدون على أمهية احلد مـن احلـواجز القائمـة           يو.  الدوحة على اجلمود الذي تعرفه جولة    

وتـشري  ). ٢دول  اجلـ (الدوحـة   الـيت مل تعـالَج يف جولـة         واليت حتول دون الوصـول إىل األسـواق         
 بليــون دوالر ٧٨التقــديرات احلاليــة إىل احتمــال حــدوث زيــادة يف الــصادرات الثنائيــة بنحــو   

هذه احلواجز، رغم أن هذا يتوقف إىل حد كبري على مـدى متكّـن املفاوضـات                ت معاجلة   مت إذا
وقـــد أعربـــت البلـــدان   .)١٥(مـــن التوصـــل إىل اخلفـــض فعـــال مـــن تكـــاليف جتـــارة اخلـــدمات  

عـام  اركة عـن قلقهـا إزاء انعكاسـات االتفـاق املتعـدد األطـراف علـى إطـار االتفـاق ال                    املـش  غري
علـى أسـاس الدولـة      االتفـاق   ، وإزاء أثره السليب احملتمل إن مل ُيربم         املتعلق بالتجارة يف اخلدمات   

  .األكثر رعاية
  

   ٢اجلدول 
  ) طةباملتوسطات البسي(مؤشر تقييد جتارة اخلدمات حسب القطاعات الفرعية     

  
  قطاع البيع بالتجزئة  قطاع املالية  اإلمجايل  املتوسط

قطــــــاع االتــــــصاالت 
 القطاع املهين  قطاع النقل  السلكية والالسلكية

١٨,٠٦,٩٨,٠٧,٠٢٢,٧٤٤,٥  البلدان املتقدمة النمو
٣٣,٤٢٨,٤٢١,٣٣٥,١٣٤,٥٥١,٨  البلدان النامية

٢٠,٠٢١,٤٢,٥٢١,٣٢٧,٥٣٣,٧  ةاالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالي
٢٨,٣٢٢,٥١٦,٣٢٦,٩٣٠,٩٤٨,٣  العامل

  
  .القيم األكرب تشري إىل تقييد أكرب  :مالحظة 

  .قاعدة بيانات البنك الدويل املتعلقة بالقيود املفروضة على اخلدمات  :املصدر  
    

االتفــاق هنــج وُيقــال إن نطــاق اتفــاق التجــارة يف اخلــدمات نطــاق شــامل، يــستند إىل    - ٣٧
. ويتضمن التحرير الـذي حتقـق يف إطـار االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة املتعلقـة باخلـدمات          العام  

ــن شــأن هنــج        ــشاركني، م ــه بعــض امل ــا يتوقع ــى حنــو م ــام  وعل ــاق الع ــشاركة  االتف ــزز امل أن يع
__________ 

، )الــصني(يــسلندا، بــاراغواي، باكــستان، بنمــا، بــريو، هونــغ كونــغ  أاالحتــاد األورويب، أســتراليا، إســرائيل،   )١٤(  
مقاطعة تايوان الصينية، تركيا، سويسرا، شيلي، كندا، كوريا، كوستاريكا، كولومبيا، املكـسيك، النـرويج،             

 .نيوزيلندا، اليابان، والواليات املتحدة

معهــد بيترســن لالقتــصاد  إطــار االتفــاق الــدويل بــشأن اخلــدمات،) ٢٠١٢( ســي هوفبــاور وآخــرون، دجــي  )١٥(  
 .)٢٠١٢واشنطن العاصمة،  (الدويل
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، سـيكون تطبيـق     “االنتفـاع اجملـاين   ” ولتفـادي .  الالحقة ومشاركة أعضاء جدد    “التعددية” و
 مـا دامـت ال توجـد كتلـة     “معلقـا مؤقتـا  ”بدأ الدولة األكثر رعاية على البلدان غري املشاركة  م

وسوف تستند االلتزامـات إىل املـستويات املطبقـة مـن شـروط الوصـول       . حرجة من املشاركني  
 الـيت تـسمح    “آليـة االجتـاه الواحـد     ” إىل األسواق، مبا يف ذلك من خالل متطلبـات التجميـد و           

ومن حيث املبدأ، ستطبَّق املعاملة الوطنية علـى أسـاس     .  حترير إضافية يف املستقبل    بإدراج تدابري 
وســوف يعــاجل أســلوُب وضــع القواعــد . أفقــي علــى مجيــع قطاعــات اخلــدمات وطــرق اإلمــداد

ــة     ــة احمللي ــَد التنظيمي ــرح القواع ــثال  (املقت ــرخيص م ــإجراءات الت ــا يف   )ك ــول هب ــد املعم ، والقواع
ــات    قطاعــات حمــددة، واحلركــة  ــة، وإعان ــشتريات احلكومي ــيني، وامل ــة لألشــخاص الطبيع  املؤقت

  . التصدير، واملؤسسات اململوكة للدولة
 مـــن األعـــضاء يف االتفـــاق املتعـــدد ١٥وقـــد انتـــهت عمليـــات إعـــادة التفـــاوض بـــني   - ٣٨

ــة يف عــام    ــشأن املــشتريات احلكومي ــضوابط وتوســيع نطــاق   ٢٠١٢األطــراف ب  الســتكمال ال
 مـن جهـات االشـتراء       ٢٠٠التقارير أن عمليات إعادة التفاوض أضافت حنـو         وأفادت  . التغطية

ــة ليــشمل كيانــات وفئــات احلكومــة       ــة حــني وســع األطــراف نطــاق التغطي إىل جــداوهلا الزمني
) مثــل اخلــدمات والتــشييد (املركزيــة وحكومــات املقاطعــات الــيت كانــت مــستبعدة حــىت اآلن   

تزامـات اجلديـدة ستوسـع نطـاق إمكانيـة الوصـول إىل       ويقدَّر أن االل. وخفضوا العتبات النقدية 
واملـــشتريات احلكوميـــة  .)١٦( بليـــون دوالر ســـنويا١٠٠ و ٨٠األســـواق مببلـــغ يتـــراوح بـــني 

مستبعدة من الضوابط اإللزامية ملنظمة التجارة العاملية، ألن التقليد يف عدة بلدان هو اسـتخدام               
ة، عـن طريـق إعطـاء األفـضلية للـصناعات           املشتريات ألغراض السياسات الصناعية واالجتماعي    

  .ة احلجم، ولفئات اجتماعية معينةاحمللية، وللمشاريع الصغرية واملتوسط
 املتبعـة يف مفاوضـات منظمـة التجـارة          “املتعـددة األطـراف   ”واالهتمام املتزايد بالنـُهج       - ٣٩

تلــف االتفاقــات وخت.  ومــصداقيتهالعامليــة تــثري مــسألة أمهيــة النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف  
هــل تطبَّــق نتــائج املفاوضــات علــى  ) أ: ( املــذكورة أعــاله رهنــا مبــا يلــي “املتعــددة األطــراف”

هل يدخل االتفاق يف إطار منظمة التجارة العامليـة أو هـل            ) ب(أساس الدولة األكثر رعاية، و      
  ).٣اجلدول انظر (سيدخل فيه الحقا 

__________ 
  .http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/gpro_15dec11_e.htmانظر   )١٦(  
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   ٣اجلدول 
  “طرافاملتعددة األ”تصنيف االتفاقات     

  
  )األفضلية(مبدأ الدولة األكثر رعاية بشروط   مبدأ الدولة األكثر رعاية دون شروط  

  يف إطار منظمة التجارة العاملية
  

  االتفاقات التجارية الدولية 
ــة أوروغــواي    مــا بعــد اتفاقــات جول
بــشأن اخلــدمات األساســية يف املاليــة 

  واالتصاالت السلكية والالسلكية

  ملشتريات احلكوميةاالتفاق بشأن ا

املـــادة الرابعـــة(االتفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة     -  خارج إطار منظمة التجارة العاملية
والعــشرون مــن االتفــاق العــام بــشأن التعريفــات

، املـادة اخلامـسة مـن)الغات(اجلمركية والتجارة   
  )االتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات

  اتفاق التجارة يف اخلدمات
  
  .)األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   :املصدر  
    

وعلــى الــرغم مــن أن النــهج املتعــددة األطــراف، الــيت جتمــع الــدول املتــشاهبة الفكــر،       - ٤٠
أثبتت فعاليتها يف حتقيق األهداف القصرية األجل لتحريـر التجـارة، يظـل الـسؤال املطـروح                  قد

ثـل هـذه اجلـدارة القـصرية األجـل والـضرورة النظميـة              التوفيـق بـني م    كيـف ميكـن     الرئيسي هـو    
وحبـــسب . الطويلـــة األجـــل الداعيـــة إىل تـــدعيم وتعزيـــز النظـــام التجـــاري املتعـــدد األطـــراف  

تصميمها، قد يكون لالتفاقـات املتعـددة األطـراف تـأثري علـى بعـض املبـادئ األساسـية ملنظمـة            
أ املعاملـة اخلاصـة التفـضيلية، وعلـى فعاليـة           التجارة العاملية، مثل مبدأ الدولة األكثر رعاية ومبـد        

ف القــائم علــى آليــة تــسوية املنازعــات، وقــد تــؤدي إىل جتزئــة النظــام التجــاري املتعــدد األطــرا 
  .جمموعة من القواعد

  
  االتفاقات التجارية اإلقليمية  - دال  

الـيت تواجـه    ميكن أن ُتعترب زيادة انتشار االتفاقات التجاريـة اإلقليميـة أكـرب التحـديات                 - ٤١
، أُخِطـرت منظمـة التجـارة       ٢٠١٣ينـاير   /كـانون الثـاين   يف  و. النظام التجاري املتعدد األطـراف    

 منــــها قــــد دخــــل حيــــز النفــــاذ  ٣٥٤ اتفاقــــا جتاريــــا إقليميــــا، كــــان  ٥٤٦العامليــــة بــــإبرام 
أي مبـا يف ذلـك التجـارة املعفـاة مـن            (ويقدر أن هذه االتفاقات تشمل إمسيـا        ). العاشر الشكل(

.  يف املائـة مـن التجـارة العامليـة         ٥٠أكثـر مـن     ) وم اجلمركية املخولـة للـدول األكثـر رعايـة         الرس
ببــساطة وال ميكــن . تــتم بــني الــشركاء اإلقليمــينياخلــدمات  يف املائــة مــن جتــارة ٨٠ويقــال أن 

 متأصـالً للنظـام التجـاري       “عـدواً ”صرف النظـر عـن االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة باعتبارهـا              
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األطـراف، ألن االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة واقـع ال منـاص منـه، إذ أن مجيـع البلـدان                      املتعدد  
والــسؤال الرئيــسي املطــروح مــن منظــور التنميــة . طــرف يف اتفاقيــة جتاريــة واحــدة علــى األقــل

كيــف ميكــن التوفيــق بــني العمليــتني، وكــذلك بــني خمتلــف عمليــات االتفاقــات التجاريــة     هــو
هــذه الترتيبــات مجيعهــا يف التقــارب حتــت ســيادة النظــام التجــاري        اإلقليميــة، حــىت تــسهم   

  .األطراف املتعدد
  

  العاشرالشكل 
  تطور عدد االتفاقات التجارية اإلقليمية اليت مت اإلخطار هبا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .منظمة التجارة العاملية  :املصدر  
    

تلــف نوعيــا عــن  خي “٢١االتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة للقــرن  ”إن مــا يــسمى اليــوم    - ٤٢
وهي موجهـة حنـو   . االتفاقات التجارية اإلقليمية السابقة من حيث نطاقها، وتكوينها، وعمقها      

وباإلضــافة إىل التحريــر التــام . تكامــل أعمــق وأمشــل مــع تركيــز قــوي علــى اجلانــب التنظيمــي  
كاملـة  ، فهـي هتـدف إىل اسـتيعاب طائفـة           )مع االستثناءات امللحوظة املتعلقة بالزراعـة     (للسوق  

ــة القائمــة وراء احلــدود،    االســتثمار، وسياســات املنافــسة، وحركــة  منــها مــن التــدابري التنظيمي
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ــة      ــايري العمــل والبيئ ــة، ومع ــة، واملــشتريات احلكومي ــة الفكري . رؤوس األمــوال، وحقــوق امللكي
وتتجلى إحدى السمات البارزة يف أن هذه االتفاقات تـستهدف بـشكل متزايـد مـا للمـرء مـن            

ــسينيشــركاء جتــ  ــك األســواق الناشــئة،      . اريني رئي ــة النمــو، يعــين ذل ــدان املتقدم ــسبة للبل وبالن
  .والبلدان املتقدمة النمو األخرىوالبلدان الغنية باملوارد الطبيعية، 

ويبدو أن ارتفاع سالسل القيمة العامليـة بـصفتها منـوذج األعمـال التجاريـة الـسائد يف                    - ٤٣
كـبرية يف إجيـاد حـافز للبلـدان لكـي حتبـذ تعميـق التكامـل          الشركات عرب الوطنيـة يتـسم بأمهيـة         

وإن طبيعة سالسل القيمة العاملية، اليت تتميـز بكثافـة املبـادالت واحلـساسية للتكلفـة،         . اإلقليمي
ضرورة ختفيض تكـاليف التجـارة بـصورة مشوليـة علـى امتـداد سلـسلة القيمـة بتنـاول                    تشري إىل   

وقـد ذهـب الـبعض إىل أن هـذا يـستتبع، علـى              . “ماتالصلة بني التجـارة واالسـتثمار واخلـد       ”
سـبيل املثـال، حتريــر االسـتثمار ومحايــة املـستثمرين لتعزيــز العالقـات التجاريــة الطويلـة األجــل؛       
ومحايـة حقــوق امللكيـة الفكريــة بـصورة أكثــر صـرامة لــدعم النقـل اآلمــن للتكنولوجيـا؛ ومــنح       

وال حريــة أكــرب يف احلركــة، مبــا يف  األشــخاص ذوي الــصلة باألعمــال التجاريــة ورؤوس األمــ 
ذلــك إعــادة األربــاح إىل الــوطن؛ وسياســات منافــسة أقــوى لــردع املمارســات غــري التنافــسية؛  
ومواءمة معـايري املنتجـات للحـد مـن تبـاين القواعـد التنظيميـة؛ وحتـسني اإلجـراءات اجلمركيـة                     

لوقــت املناســب؛ لــدعم نقــل حبــري يراعــي أمهيــة الوقــت والــتمكني مــن حــصر املخزونــات يف ا
ــع       ــة والتوزيــ ــال التجاريــ ــدمات األعمــ ــيما خــ ــاملة، وال ســ ــصورة شــ ــدمات بــ ــر اخلــ وحتريــ

  . واللوجستيات
 ومهــا اتفــاق شــراكة - ويبــدو أن االتفــاقني التجــاريني اإلقليمــيني الــضخمني الناشــئني   - ٤٤

الواليـات  احمليط اهلادئ، وشراكة احمليط األطلـسي للتجـارة واالسـتثمار بـني االحتـاد األورويب و               
، اهلـادئ وسينـشئ اتفـاق شـراكة احملـيط         .  يبدو أهنا تستند إىل هـذه األسـس املنطقيـة          - املتحدة

 يف املائـة مـن النـاتج        ٤٠، سوقا إقليميـة تـستوعب       )منها اليابان ( بلدا   ١٢الذي يتفاوض بشأنه    
و اتفــاق  يف املائــة مــن الــصادرات العامليــة، وقــد ميهــد الطريــق حنــ ٢٤احمللــي اإلمجــايل العــاملي و 

اتفاق التجارة احلرة ملنطقة آسـيا واحملـيط   (للتجارة احلرة على نطاق منطقة آسيا واحمليط اهلادئ    
ــا شــراكة احملــيط األطلــسي للتجــارة واالســتثمار الــيت ســتقوم يف املــستقبل، فمــن      ). اهلــادئ أم
العــاملي إجيــاد أكــرب ســوق يف العــامل، أي مــا ميثــل حــوايل نــصف النــاتج احمللــي اإلمجــايل     شــأهنا

ومــن املتوقــع أن يكــون االتفاقــان كالمهــا شــاملني يف   . وثلــث التجــارة العامليــة ) يف املائــة ٤٧(
ــسيق التنظيمــي      ــر والتن ــستهدفا أعلــى مــستويات التحري . النطــاق وطمــوحني يف العمــق، وأن ي

ويف إطـار   . ويعترب ختفيف التـدابري غـري التعريفيـة مـصدرا رئيـسيا للتحقيـق مكاسـب يف الـدخل                  
 يف املائة من إمجـايل املكاسـب        ٨٠ة احمليط األطلسي للتجارة واالستثمار، ُينتظر أن يتأّتى         شراك
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من ختفيف التدابري غري التعريفية الـيت تـؤثر يف جتـارة الـسلع، فـضال عـن القيـود الـيت تـؤثر علـى                        
  .)١٧(التجارة يف اخلدمات واملشتريات احلكومية

مـا بـني القـوى االقتـصادية         ارة التفـضيلية يف   ومن املتوقع أن يؤثر توسيع شبكات التجـ         - ٤٥
وهـذا  . الكربى على سيادة النظام التجاري املتعدد األطراف الذي يقوم على مبدأ عدم التمييـز             

يدعو إىل كفالة تقارب بـني العمليـات املتعـددة األطـراف والعمليـات اإلقليميـة لـضمان املـزيج                    
وهناك أيضا حاجـة إىل     . العمليات اإلقليمية األمثل من الترتيبني كليهما، وكذلك االتساق بني        

رقابة قوية ومتعـددة األطـراف وإىل ضـوابط فعالـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل وضـع معـايري دنيـا                          
ورمبا سـيلزم إشـراك أطـراف متعـددة يف مثـل هـذه الـضوابط ألن                 . لألحكام التنظيمية اإلقليمية  

ل املــشغلني بتكــاليف املعــامالت، انتــشارها ميكــن أن يــؤدي إىل تبــاين األنظمــة، ممــا يثقــل كاهــ
  .أن هناك حاجة إىل تقييم دقيق ملا يترتب عن هذه التعددية من آثار على التنمية ولو
ومبا أن االتفاقات التجارية اإلقليميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين تتقـاطع مـع املـصاحل                   - ٤٦

 غايـات تلـك االتفاقـات       والقيم االجتماعية االقتصادية األساسية، ميكـن أن يكـون التوفيـق بـني            
وبعـض قـضايا خطـة    . يف تعزيز التجارة وأهداف السياسات العامة األخرى من الصعوبة مبكان       

ة اإلقليميـة تـشري   األعمال التنظيمية الـيت تـشملها أو مـن املتوقـع أن تـشملها االتفاقـات التجاريـ             
  .صراحة إىل ذلك

فهنــاك . املــسائل املــثرية للجــدلوتــسوية املنازعــات بــني املــستثمرين والــدول مــن بــني    - ٤٧
ــا أكــرب للمــستثمرين      خمــاوف مــن احتمــال أن متــنح املنازعــات بــني املــستثمرين والــدول حقوق

، ألن املـنظمني قـد ميتنعـون        “اجلمود التنظيمي ”األجانب يف النظم القانونية احمللية، وتؤدي إىل        
خوفــا مــن الطعــن ) البيئيــةمثــل تعزيــز القواعــد التنظيميــة  (عــن اختــاذ إجــراءات تنظيميــة معينــة  

القانوين املمكن يف إطار املنازعات بني املستثمرين والـدول، حيـث قـد تفـسَّر هـذه اإلجـراءات          
وقد أدرجت االتفاقات التجاريـة اإلقليميـة املربمـة مـؤخرا           . “نزع ملكيٍة غري مباشر   ”على أهنا   

 اتتـصلة باالسـتثمار   ضوابط على مراقبة رؤوس األموال أساسا لتيـسري نقـل رؤوس األمـوال امل             
ومن املتوقع أن يـستدعي     . حبرية ويف الوقت املناسب   باتفاقات التجارة احلرة اإلقليمية     املشمولة  

بضوابط رؤوس األموال بعد األزمة املالية بوصـفها أداة مـشروعة للـسياسات             األكرب  االعتراف  
  .غري املقيَّدة  إعادةَ توازن النهج القائم الذي حيبذ التدفقات املالية،االقتصادية

تنــاول آثــار املؤســسات اململوكــة للدولــة الــيت حيتمــل أن تنــاهض املنافــسة  أحــرز وقــد   - ٤٨
فاملؤسـسات اململوكـة للدولـة تقـوم بـدور هـام يف العديـد مـن البلـدان يف                    . مزيدا مـن االهتمـام    

__________ 
تقيــيم : ر يف احملــيط األطلــسي، احلــد مــن احلــواجز القائمــة أمــام التجــارة واالســتثما  )٢٠١٣( جــي فرانــسوا  )١٧(  

 .اقتصادي
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تتجـه   و جماالت مثل االتصاالت السلكية والالسلكية، واملعادن، واألعمال املـصرفية، والتـأمني،          
احلــصول علــى بعــض املعاملــة التفــضيلية، مثــل اإلعانــات املاليــة، والوصــول التفــضيلي إىل   حنــو 

وقــد ســعت الــضوابط اإلقليميــة إىل تــوفري تكــافؤ الفــرص بــني املؤســسات اململوكــة   . التمويــل
وشـددت البلـدان الناميـة       .)١٨(إلغاء هذه االمتيازات اهليكلية   بللدولة وشركات القطاع اخلاص     

ــى  ــدمات      علـ ــدمي اخلـ ــة ويف تقـ ــتراتيجياهتا اإلمنائيـ ــة يف اسـ ــة للدولـ ــسات اململوكـ ــة املؤسـ أمهيـ
سياســات إضــفاء الطــابع احمللــي الراميــة إىل دعــم  مــا فتئــت وعــالوة علــى ذلــك، . االجتماعيــة

ــصناعة واخلــدمات والتكنولوج  ــة يــال ــوى احمللــي، وضــرورة اســتخدام     (ا احمللي كمتطلبــات احملت
ــايري اخلاصــة     اهلياكــل األساســية احملل  ــال للمع ــا، واالمتث ــة لتقــدمي اخلــدمات، ونقــل التكنولوجي ي

 باستمرار، يف حني أن هـذه الـسياسات       شدته ختضع لتدقيق تتزايد     ،)بالبلدان، على سبيل املثال   
  .)١٩(اضطلعت بدور هام باعتبارها من أدوات السياسات الصناعية

، )واملنـشورات التلفزيـون   بـرامج   وم  األفـال مثـل   (اقتراح إقصاء اخلدمات الثقافية     يرمز  و  - ٤٩
ــن مفاوضــات شــراكة احملــيط          ــاج، م ــة وحــصص اإلنت ــات املالي ــدعمها اإلعان ــا ت ــيت كــثريا م ال
ــهوض بالتجــارة         ــال الن ــة أعم ــني خط ــق ب ــتثمار إىل صــعوبات التوفي ــسي للتجــارة واالس األطل

  .والغايات التنظيمية
االتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة، ســلمت ري البيئيــة ومعــايري العمــل، مــا يتعلــق باملعــاي ويف  - ٥٠
الــضرورية ”التــدابري أو تواصــل تنفيــذ منظمــة التجــارة العامليــة، حبــق األطــراف يف أن تعتمــد  و

وميكن تفـسري هـذا االسـتثناء تفـسريا ضـيقا      . “حلماية حياة أو صحة اإلنسان واحليوان والنبات    
البيئـة مـن أن تكـون شـكال     يـة إىل محايـة      الراممبوجب االتفاقات التجارية اإلقليمية ملنع التـدابري        

وعلـى النقـيض مـن ذلـك، طرحـت االتفاقـات التجاريـة              . مقنعا مـن أشـكال الـسياسة احلمائيـة        
اإلقليمية التزام األطراف بعدم خفض املعايري البيئيـة أو معـايري العمـل مـن أجـل كـسب القـدرة                     

 أن يثـبط الـسياسات الراميـة        التنافسية يف جمال التصدير أو اجتـذاب االسـتثمار، وهـو مـا ميكـن              
  .إىل تعزيز القدرات اإلنتاجية والقدرة على املنافسة من خالل إصالح سوق العمل مثال

  
  آثار الرتعة اإلقليمية اجلديدة على البلدان النامية  - هاء  

قد متثل االتفاقات التجاريـة اإلقليميـة املربمـة يف القـرن احلـادي والعـشرين خمـاطر علـى             - ٥١
لدان النامية وأكثرها عرضة للخطر، إذ ميكن استبعادها من ركـب تلـك االتفاقـات،               أضعف الب 
__________ 

  .، معهـــد بيترســـن لالقتـــصاد الـــدويل فهـــم شـــراكة احملـــيط اهلـــادئ ، )٢٠١٣(دجـــاي ســـكوت وآخـــرون   )١٨(  
Jeffrey. J. Schott, Barbara Kotschwar and Julia Muir, Understanding the Trans-Pacific Partnership 

(Washington, D.C., Peterson Institute for International Economics, 2013). 

 .٢٠١١-١٩٨١مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، التقرير عن التجارة والتنمية،   )١٩(  
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وعنـدما تـشارك هـذه      . وبالتايل زيادة تقليص حظوظها يف االندماج يف سالسـل القيمـة العامليـة            
 “القدميــة”االقتــصادات يف االتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة، تــستمر يف مواجهــة خطــة األعمــال  

وعلـى سـبيل املثـال،      . ل بفعالية مع حتديات التكيف الناشئة عن فـتح األسـواق          املتمثلة يف التعام  
أفريقيا والبحر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ بـشأن          بني االحتاد األورويب ودول     فاوضات  املتتواصل  

ملعظـم املنـاطق دون     بالنـسبة    ٢٠٠٢اتفاقات الـشراكة االقتـصادية الـشاملة الـيت بـدأت يف عـام               
 تـصدق إال منطقـة البحـر الكاريبــي وأربعـة بلـدان أفريقيـة علـى االتفاقـات                    اإلقليمية، حيث مل  
  . اخلاصة بكل منها

يف القـرن احلـادي      بلدان الناميـة القـادرة علـى إبـرام اتفاقـات جتاريـة إقليميـة              للوبالنسبة    - ٥٢
ء والعـشرين، هنــاك حاجـة إىل ُنهــج اســتراتيجية ملعاجلـة أوجــه التفاوتــات الكـبرية يف القــوة أثنــا    

قيمـة مـضافة أعلـى يف       وجـين   املفاوضات مـع شـركائها، وكـذلك إىل بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة               
ــة ميكــن تعزيزهــا    ــاتبتلــك سالســل القيمــة العاملي ــشرية   . االتفاق ــاء القــدرات الب وســيتطلب بن

واإلنتاجيــة والتكنولوجيــة، وتعزيــز القــدرة التنافــسية، وتطــوير اهلياكــل األساســية إىل سياســات 
ومبا أن اجليل اجلديد من االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة، بـضوابطه األقـوى وراء                . فحمددة اهلد 

احلدود، حيد بصورة متزايدة من قدرة البلدان على تنفيـذ سياسـات جتاريـة وصـناعية اسـتباقية،                  
مــن املهــم حتقيــق تــوازن دقيــق بــني غايــات فــتح األســواق ومرونــة تــصميم وتنفيــذ تــدابري لبنــاء  

  .جية األساسية واالرتقاء على سلم القيمةالقدرات اإلنتا
ما بـني     يف  القائمة  مبادرات التكامل اإلقليمي   قزايد السعي إىل توطيد وتوسيع نطا     ويت  - ٥٣

ومتـشيا  . استراتيجية لدعم اندماج البلـدان الناميـة يف سالسـل القيمـة اإلقليميـة          كبلدان اجلنوب   
 البلـدان اآلسـيوية بـاالخنراط يف االتفاقـات     مـا بـني بلـدان املنطقـة، تعجـل          مع حيوية التجارة يف   

فعلى سبيل املثال، تتجه رابطة أمم جنوب شرق آسيا حنـو تكـوين مجاعتـها        . التجارية اإلقليمية 
وقد برزت منطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرق آسـيا والـصني كأضـخم               . االقتصادية

املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجــايل      يف ١٣اتفـاق جتـاري إقليمـي، إذ تـضم ثلـث ســكان العـامل و       
مــا بــني البلــدان    ويهــدف التكامــل اإلقليمــي يف أفريقيــا اآلن إىل تعزيــز التجــارة يف     . العــاملي

ــة حبلــول عــام       ــإبرام اتفــاق قــاري للتجــارة احلــرة جلميــع البلــدان األفريقي ــة بالتعجيــل ب األفريقي
لقائمـة بـني مجاعـة شـرق أفريقيـا،         ، بناء على مبـادرة التجـارة احلـرة الثالثيـة األطـراف ا             ٢٠١٧

بـني  السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،           و
  . يف أحناء أخرى من أفريقيامجاعات اقتصادية إقليمية 

أن يعـزز  األقـاليمي   ما بني بلدان اجلنوب علـى الـصعيد          ومن شأن التعاون التجاري يف      - ٥٤
ما بني البلـدان الناميـة،       والنظام العاملي لألفضليات التجارية يف    . املناطق التجاري داخل    التالقح
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والقادر على الـربط     ،٢٠١٠الذي َتجدَّد نشاطه باختتام جولة ساو باولو للمفاوضات يف عام           
. بني أهم أقطاب النمو يف خمتلف القـارات، ُيظهِـر إمكانيـات عظيمـة لتحقيـق مكاسـب كـبرية                   

  . كوبا مؤخرا على بروتوكول ساو باولو، أصبح االتفاق أقرب إىل التنفيذ الفعليوبتصديق 
  

   أخرى“جديدة”قضايا وحتديات   - واو  
يف األجل الطويل، سيكون دعم وتعزيز النظام التجـاري املتعـدد األطـراف لالسـتجابة                 - ٥٥

ادة تنـشيط الـشراكة    من األمهية مبكـان يف إعـ    ئاالقتصادي احلايل والناش  للواقع  على حنو أفضل    
وقــد كــشف تقريــر الفريــق املعــين بتحديــد مــستقبل التجــارة، الــذي  . العامليــة مــن أجــل التنميــة

شكله املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، حتديا تواجهـه احلكومـات يتـألف مـن أربعـة عناصـر،         
فاوضـــات؛ التقـــارب بـــني أعـــضاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة يف امل ) أ: (يلـــي وهـــي تتعلـــق مبـــا

تقــارب النظــام التجــاري غــري املتعــدد األطــراف مــع النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف؛    )ب(
بني التجارة والتـدابري غـري      التقارب   )د(التقارب بني التجارة والسياسات احمللية األخرى؛        )ج(

ــسياس  ــة يف إطــار ال ــةاتالتعريفي ــة يف التجــ   .  العام ــة متنوع ــيريات حتولي ــق تغ ارة وإذ أدرك الفري
صــلة بالنظــام التجــاري ذات أشــار إىل بعــض املــسائل املتعلقــة ُيحتمــل أن تكــون فقــد الدوليـة،  

واليـد  املتعدد األطراف، مبا يف ذلك سياسة املنافسة، واالستثمار، والعمالت، ومتويل التجـارة،             
  .)٢٠(، وتغري املناخ، والفساد، واالتساق بني قواعد االقتصاد الدويلالعاملة
البعض إىل أن انتشار سالسل القيمة العاملية استدعى حتول تركيـز هنـج حتريـر               ويذهب    - ٥٦

لقواعـد التنظيميـة، مبـا يف ذلـك         التجارة والقواعد التنظيمية اليت حتبذ تعميـق التحريـر ومواءمـة ا           
 “الـسرد اجلديـد للتجـارة     ”وسـيلزم حتقيـق تـوازن هـذا         . يتصل بقواعد املنافـسة واالسـتثمار      ما

وتـشدد البلـدان الناميـة علـى       . آلثار اإلمنائية لسالسل القيمة العاملية يف احلـسبان       بعناية مع أخذ ا   
أنه بالنظر إىل أن املنافع اإلمنائية لسالسل القيمة العاملية ال تتدفق تلقائيا من فتح األسـواق، فـإن          

وفر السياسات الرامية إىل بناء القدرات اإلنتاجية يف األنـشطة الـيت حتقـق أكـرب قيمـة مـضافة وتـ                 
  . فرص العمل سياسات مشروعة وينبغي االعتراف هبا على نطاق واسع

وقد أكد االستعراض العاملي الرابع املعين باملعونة لـصاحل التجـارة الـذي أجرتـه منظمـة                   - ٥٧
 أمهيـة دعـم االسـتراتيجيات مـن خـالل املعونـة مـن أجـل         ٢٠١٣يوليـه   /متـوز يف  التجارة العاملية   

ويـشري هـذا النقـاش إىل حتـد         . “ القيمة واالرتقاء يف سلسلة القيمة     لالرتباط بسالسل ”التجارة  
نظامي آخر يتعلق مبكانة وتصميم باملعاملة اخلاصة والتفضيلية القائمة ومرونة التنمية يف النظـام              

  . التجاري
__________ 

 ).٢٠١٣جنيف، منظمة التجارة العاملية،  (حتديات االلتقاء: مستقبل التجارة  )٢٠(  
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 ينبغـي أال يكـون علـى حـساب املـسائل التجاريـة          “الـسرد اجلديـد   ب”االعتراف  إال أن     - ٥٨
علـى البلـدان     مرة الـيت تتـراوح بـني التعريفـات اجلمركيـة القـصوى الـيت تـؤثر                 واملست “القدمية”

ــشوِّهة للتجــارة     ــة امل ــات الزراعي ــصعيد إىل حــدود اإلعان ــة والت ــإن اســتمرار  . النامي ــل، ف وبالفع
ــدان املتقدمــة النمــو، يظــل       ــة، وال ســيما يف البل ــسياسات التجــارة الزراعي اإلصــالح اهليكلــي ل

ملزارعني الفقراء باألسواق، وتعزيز األمن الغذائي، وتـشجيع التنميـة          أهم سبل ربط ا   واحدا من   
  . العاملية املستدامة

سالسل القيمة العاملية واخنفاض التعريفات اآلثـار التقييديـة الـيت           تزايد انتشار   وقد أبرز     - ٥٩
 اخلاصـة   مـا يتعلـق بالقواعـد التنظيميـة        حتدثها التدابري غري التعريفية على التجـارة، وال سـيما يف          

ــة   ــسالمة والبيئ ــوان وال ــسان واحلي ــصحة اإلن ــدابري غــري   . ب ــاد إىل أن الت وختلــص حبــوث األونكت
التعريفية ترفع، يف املتوسط، تكاليف التجارة أكثر مما ترفعهـا التعريفـات بالنـسبة جلميـع فئـات                  

البلـدان  املـصدرون مـن   ويتـضرر  ). احلـادي عـشر   الـشكل   (الدخل، وخاصـة يف قطـاع الزراعـة         
ــة  ألن نخفــضة الــدخل بــشكل خــاص  امل ــدابري غــري التعريفي إىل اســتهداف القطاعــات تتجــه الت

، يف حـني ترتفـع تكـاليف االمتثـال          )مثل األغذية واملنسوجات واملالبس   (التصديرية اليت هتّمهم    
وتنبع الصعوبة من كون التدابري غـري التعريفيـة،         . البلدان النامية املصدرين من   نسبيا على صغار    

  . إلغاؤها ببساطة ا غالبا ما تستند إىل أغراض السياسة العامة املشروعة، ال ميكنمبا أهن
  

   احلادي عشرالشكل     
  التعريفات اجلمركية والتدابري غري التعريفية اليت يواجهها املصدرون    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : املصدر
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ة االعتــراف املتبــادل بالتــدابري التنظيميــة واألخــذ بنــهج متــسق يف  ويــشري هــذا إىل أمهيــ  - ٦٠
 مـن تـدابري    ا متزايـد  اوضع القواعد يف جمال التجارة والسياسات العامة، وخاصة ألن هناك عدد          

وباملثـل، فـإن املعـايري اخلاصـة أصـبحت مسـة متناميـة            .  العامة اليت تـؤثر علـى التجـارة        اتالسياس
وعلــى الــرغم مــن أهنــا ميكــن أن تعــزز أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك   للتجــارة الدوليــة املعاصــرة، 

املستدامني واستيعاب التكاليف البيئية واالجتماعية، ميكنها أيضا أن تصبح عقبـات، وال سـيما              
  .أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية

، أُعـرِب عـن اهتمـام      يف هـذا اجملـال    الـيت يتـضمنها البـّت       الـصعوبات   بورغم االعتـراف      - ٦١
ــة     وميكــن أن تغــري هــذه  . كــبري مبعاجلــة عــدم توافــق أســعار الــصرف يف منظمــة التجــارة العاملي

األسعار القدرة التنافسية لالقتصادات الناشئة جذريا وأن تلغي ختفيضات التعريفات اجلمركيـة            
يـف الـضرييب    وقـد متخـض التكي    . املتفاَوض بشأهنا بشق األنفس على املستوى املتعدد األطراف       

عند احلـدود وتـدابري دعـم املنـتجني احمللـيني يف القطاعـات اخلـضراء عـن العديـد مـن املنازعـات                    
فقد أويل اهتمام أكرب لألمن الغذائي ألن ارتفاع أسـعار األغذيـة يزيـد أمهيـة           ). ٣اإلطار  انظر  (

.  تقييـد التـصدير    التدابري الداعمة مثل اإلعانات املالية لإلنتـاج واالحتفـاظ باملخزونـات وتـدابري            
يواصل ارتفـاع أسـعار الـسلع األساسـية وضـع أمـن الطاقـة وإمكانيـة احلـصول علـى                     سوباملثل،  

املواد اخلام يف صدارة جـداول أعمـال الـسياسات الوطنيـة، مـع توقـع حـدوث تـوترات حمتملـة                      
  .مرتبطة بذلك خبصوص إعانات الطاقة والقيود املفروضة على التصدير

  
  ٣اإلطار 
  ت التجارية األخرية بشأن الصلة بني التجارة والبيئةاملنازعا

ونة األخرية بالسياسات املتصلة بالتجـارة الـيت تـسعى إىل حتقيـق     تتعلق عدة حاالت يف اآل     
وهناك قلق متزايد إزاء القرار الذي اختذه االحتاد األورويب بفرض رسوم مؤقتة     . بيئةالأهداف  

اح الشمـسية والرقاقـات واخلاليـا الـيت تكوهنـا مـن             ملكافحة إغراق السوق على واردات األلو     
وقــد فرضــت الواليــات املتحــدة بالفعــل رســوما مــضادة إلغــراق الــسوق ورســوما     . الــصني

حني جيري االحتـاد   تعويضية على اخلاليا الشمسية الصينية الصنع منذ أواخر العام املاضي، يف  
.  إىل قطــاع الطاقــة الشمــسيةاألورويب حتقيقــا منفــصال بــشأن اإلعانــات الــيت تقــدمها الــصني 

 رفعـت الواليـات املتحـدة شـكوى إىل منظمـة التجـارة العامليـة بـشأن أحـد متطلبـات                      كذلك
وقـد أكـدت هيئـة االسـتئناف التابعـة ملنظمـة            . احملتوى احمللي يف برنامج اهلند للطاقة الشمسية      

و الكنديـة يف التعريفـات      التجارة العاملية أن متطلبات احملتوى احمللي يف برنامج مقاطعة أونتـاري          
 بصفة مؤقتة   جرى،وقد  . التفضيلية للطاقة املتجددة ال تتفق مع قواعد منظمة التجارة العاملية         

النبعاثــات علــى قطــاع الطــريان، تعليــق التطبيــق املقتــرح لنظــام االحتــاد األورويب للتــداول يف ا
  .تدبري طعن فيه كثري من شركائه التجاريني وهو
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  جاتاالستنتا  -رابعا  
تنفيــذ خطــة ينبغــي أن تــضطلع التجــارة بــدور مركــزي يف اجلهــود الدوليــة الراميــة إىل   - ٦٢

ــة  ــا بعــد عــام  التنمي ــشاملة واملــستدامة مــن أجــل   ٢٠١٥مل ــة ال ــتغريات  . التنمي وقــد طرحــت ال
التحولية يف االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين يف وقت واحد حتـديات وفرصـا لكـي                 

هــذه التحــديات والفــرص ببــذل جهــود  التعامــل مــع وال بــد مــن .  هــذا الــدورتــؤدي التجــارة
سياساتية واعية، ألن جناح نقل مكاسب التكامل التجاري إىل التنمية الواسعة النطـاق الـشاملة               

وال تستطيع سياسات التجارة وحـدها أن تـوفر الظـروف الالزمـة             . للجميع ليس عملية تلقائية   
إىل الـدعم مـن طائفـة واسـعة مـن الـسياسات التكامليـة داخـل                 لكي حيدث هذا، لكنـها حتتـاج        

وينبغـي أن هتـدف إىل تعزيـز الـصلة بـني التجـارة       . إطار اسـتراتيجي إمنـائي متماسـك ومتكامـل        
  . القيمة املضافةالعالية واالستثمار املنتج وخلق فرص العمل بتشجيع التنوع يف األنشطة 

ــة باإلضــافة إىل    - ٦٣ ــد   اجلواق ســاألويكتــسي دور الدول ــة يف حتدي ــة حموري ــدة األداء، أمهي ي
ــذ مــزيج  ــسياسات  مــنوتنفي ــة مــة بــشكل أفــضل  املالئ ال ــشروط الوطني ــز . للظــروف وال وتعزي

االتــساق يف صــنع الــسياسات االقتــصادية الدوليــة، لــيس فقــط بــني قطــاعي التجــارة والتمويــل  
 يف املواءمـة بـني هنـج حتريـر          الدويل، بل أيضا بني التجارة والسياسات اإلمنائية، قد يكون مفيدا         

ــة الــشاملة للجميــع   وينبغــي أيــضا تعزيــز االتــساق بــني االتفاقــات   . التجــارة وضــرورات التنمي
مواتيـة  املتعددة األطراف واالتفاقات اإلقليمية، حىت ميكن حتويل جممل هـذه الترتيبـات إىل بيئـة         

وخـارج إطـار جولـة      . وابشكل فعلي للتنمية، ولتفادي هتميش االقتصادات األضعف واألقل من        
الدوحة، سيتعني مستقبال االهتمام بتجديد نشاط الوظيفـة التفاوضـية للنظـام التجـاري املتعـدد                

ــراف ــة لتــسوية          . األط ــة قوي ــاد آلي ــة، جيــب إجي ــة االقتــصادية العاملي ــوغ احلوكم ــن أجــل بل وم
نـب النظـام،    املنازعات يف منظمة التجارة العاملية، تكون مصحوبة بأداء تشريعي مالئـم مـن جا             

  .قادر على وضع قواعد يف اجملاالت القائمة واجلديدة
، تـستطيع أن تـضطلع بـدور    “مركزها يف جنيـف   ”ومنظومة األمم املتحدة، وال سيما        - ٦٤

ــز النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف، وينبغــي هلــا ذلــك     ــد حققــت األطــر  . حفــاز يف تعزي وق
ريه مـن الـشركاء جناحـا خاصـا يف العقـد املاضـي              التعاونية املختلفـة الـيت وضـعها األونكتـاد وغـ          

وقـد  . تناول املسائل احلساسة يف جماالت مثل االستثمار، وتيسري التجارة وسياسة املنافـسة      عند
اســتندت تلــك األطــر إىل هنــج وضــع القــوانني غــري امللزمــة، الــذي يتمثــل يف بنــاء توافــق اآلراء   

بيانات والتحليل، ومعرفـة أفـضل املمارسـات،       الدويل بشأن القضايا الناشئة من خالل حتسني ال       
والقوانني والنظم النموذجيـة، واستعراضـات األقـران، واستعراضـات الـسياسات ومـا إىل ذلـك         

ومن شأن هذه األطـر التعاونيـة أن تكـون مفيـدة            . من وسائل توليد املعارف وبناء توافق اآلراء      
لة عراقيل عملية التفـاوض، وبالتـايل تعزيـز    يف جمال التجارة، وأن تسهم يف إزا     مواتية  لتهيئة بيئة   

  .النظام التجاري املتعدد األطراف
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	أولا - مقدّمة
	1 - أُعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 67/196، الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين عن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويبحث التقرير الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال التجارة الدولية، ويستعرض التطورات الرئيسية في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
	ثانيا - اتجاهات التجارة الدولية 
	ألف - التجارة العالمية وسياقها
	2 - شهد حجم التجارة العالمية (أي صادرات السلع والخدمات ووارداتها بعد تسوية تغير الأسعار) تباطؤا ملحوظا ليصل إلى نسبة 2.7 في المائة في عام 2012، بعد أن شهد ارتفاعا قويا بنسبة 6.9 في المائة في عام 2011(). ويعكس هذا التباطؤ إلى حد كبير انخفاض الطلب المرتبط بتدني النشاط الاقتصادي العالمي. فقد نما الناتج العالمي بنسبة 2.3 في المائة فقط في عام 2012 مقارنة بنسبة قدرها 2.8 في المائة في عام 2011. ويبدو أن ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة النمو وتباطؤه في بعض البلدان النامية وارتفاع معدلات البطالة وتواتر الشكوك التي تعتري سوق المال وانخفاض الإنفاق العام، كلها أسباب أدت إلى تثبيط النشاط التجاري بشدة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء. ويتوقع أن ترتفع التجارة العالمية من جديد إلى نسبة 3.5 في المائة في عام 2013، بينما يتوقع أن يبقى الناتج العالمي عند نفس المستوى.
	3 - وعانت البلدان المتقدمة النمو من ضعف نمو ناتجها الذي بلغ 1.2 في المائة فقط في عام 2012. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية تحسنا في معدل نموها الذي بلغ 2.2 في المائة، بينما انكمشت اقتصادات الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة على خلفية أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو. ولا تزال البلدان النامية، التي شهدت معدل نمو أعلى نسبته 4.6 في المائة، تغذي الاقتصاد العالمي، حيث سُجل نمو قوي جدا في شرق آسيا وجنوب غربها (5.5 في المائة) وفي أفريقيا (5.1 في المائة). والخطر الذي برز والذي يهدد الاقتصاد العالمي هو أن وتيرة النمو في العديد من البلدان النامية الكبيرة، التي كانت من أهم أقطاب النمو في فترة الانتعاش التي أعقبت الأزمة، بدأت تشهد تباطؤا ملحوظا، وكانت الصين أوضح مثال لذلك. وكان لهذا التباطؤ تأثير ملموس بوجه خاص في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. وشهدت أيضا تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي العالمية تقلصا حادا بنسبة 18 في المائة في عام 2012.
	4 - ولا يزال انتشار البطالة واستمرارها في جميع أنحاء العالم يلقي بعبء ثقيل على الطلب الإجمالي العالمي ويحد من فرص التجارة. ومع بلوغ معدل البطالة في العالم 5.9 في المائة في عام 2012، بلغ عدد العاطلين قرابة 196 مليون عاطل وخرج نحو 39 مليون شخص من سوق العمل نظرا لأن فرص الحصول على عمل جديد أصبحت صعبة للغاية(). وتزداد البطالة حدة بوجه خاص في أوروبا التي ارتفع فيها معدل البطالة إلى نسبة قياسية بلغت 12.1 في المائة في آذار/مارس 2013، بما في ذلك نسبة تفوق 26 في المائة في إسبانيا واليونان، ولكن المناطق النامية تأثرت أيضا ومنها الشرق الأوسط (11.1 في المائة) وشمال أفريقيا (10.3 في المائة) وبلدان أفريقيا الوقعة جنوب الصحراء الكبرى (7.5 في المائة). ويعاني الشباب بوجه خاص من البطالة إذ أن 73.8 مليون منهم عاطلون عن العمل في جميع أنحاء العالم، أي أن معدل بطالة الشباب في العالم يساوي 12.6 في المائة. وتؤثر بطالة الشباب تأثيرا سلبيا بوجه خاص على الاقتصاد، لأنها تحرم الشباب من فرص تكوين رأس المال البشري، الذي هو مصدر للنمو الاقتصادي، وهي سيئة بالنسبة للمجتمع لأنها تقوض التلاحم الاجتماعي. ويشير ذلك إلى أهمية حسن تصميم سياسات سوق العمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعليم وتدريب موجهين للقطاعات التي تنطوي على إمكانات نمو عالية.
	باء - تجارة البضائع
	5 - بلغت القيمة الاسمية لصادرات البضائع العالمية 18.3 تريليون دولار في عام 2012. وهو تقريبا نفس الرقم المسجل في عام 2011 لأن قيمة الصادرات لم تشهد زيادة تذكر (0.2 في المائة) بعد أن قفزت بقوة بنسبة 19.6 في المائة في عام 2011. وارتفعت صادرات البلدان النامية بنسبة 3.6 في المائة في عام 2012، بينما انخفضت صادرات البلدان المتقدمة النمو بنسبة 2.8 في المائة بالقيمة المطلقة. وبالتالي، ارتفعت حصة البلدان النامية من التجارة العالمية إلى نسبة قياسية بلغت 44 في المائة. ومثلت الصادرات في ما بين بلدان الجنوب 56.5 في المائة من صادرات البلدان النامية من السلع، ونسبة 25.1 في المائة من المجموع العالمي. أما بالمقارنة بمستويات فترة ما قبل الأزمة، فقد تجاوزت جميع المناطق، بحلول عام 2011، المستويات التي سجلتها في عام 2008 (الشكل الأول).
	الشكل الأول
	تطور قيمة صادرات السلع حسب المناطق في الفترة 2008-2012 (2008 = 100)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	6 - ويعزى الانتعاش القوي لصادرات البلدان النامية خلال هذه الفترة إلى الزيادة الهائلة في تجارة ”الآلات ومعدات النقل“، والوقود المعدني، والمواد المصنعة المتنوعة (الشكل الثاني). ويعزى قدر كبير من زيادة صادرات الوقود المعدني إلى ارتفاع الأسعار في الفترة بين عامي 2009 و 2011، بينما تعكس الحركية النسبية التي اتسمت بها صادرات المواد المصنعة زيادة في كميتها وارتفاع درجة استجابة سلاسل القيمة العالمية للتغيرات في الطلب. ويتقابل ذلك مع النمو السريع الذي تشهده صادرات البلدان الآسيوية والتجارة في ما بين بلدان الجنوب. وتسهم آسيا بأكثر من ثلاثة أرباع مجموع الصادرات في ما بين بلدان الجنوب، وتشهد تركُّزا أكبر للمصنوعات الكثيفة التكنولوجيا مقارنة بالمتوسط العالمي.
	الشكل الثاني
	المساهمة القطاعية في تغير قيمة مجموع صادرات البلدان النامية من المواد المصنعة في الفترة بين عامي 2008 و 2012 (بالنسبة المئوية)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	7 - ومن حيث الحجم، شهدت صادرات السلع في العالم تباطؤا حادا في عام 2012، إذ لم ترتفع إلا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بنسبة 5.4 في المائة في عام 2011. واختلفت مسارات انتعاش التصدير من منطقة إلى أخرى. وشهد نمو صادرات البلدان النامية حركية أكبر ولكنه كان محدودا بنسبة 3.2 في المائة، بينما ارتفع حجم صادرات البلدان المتقدمة النمو بنسبة 0.4 في المائة فقط. ورغم الارتفاع الظاهري في التجارة، من حيث القيمة، فإنه يبدو أن تأثير الأزمة لا يزال يطال، من حيث الحجم، عددا من المناطق (الشكل الثالث). فقد استعاد حجم صادرات السلع العالمية، إجمالا، مستوياته التي كان عليها بنهاية عام 2010 وتجاوزها بنحو 6 في المائة في عام 2012، وسُجل أسرع انتعاش في البلدان الآسيوية النامية. إلا أن البلدان الأفريقية التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لم تتمكن بعد من استعادة المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة.
	الشكل الثالث
	تطور حجم صادرات السلع حسب المناطق في الفترة 2008-2012 (2008 = 100) 

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	8 - ويبين الشكل الرابع أن أسعار السلع الأولية ما انفكت تتقلب وتنخفض منذ عام 2011، ولكن أسعار المواد المصنعة ظلت ثابتة إلى حد ما عند مستويات ما قبل الأزمة. والنتيجة المباشرة لذلك هي أن التجارة الدولية لا تزال مصدرا محتملا لتعرض مُصدّري السلع الأساسية للصدمات الخارجية ولعدم الاستقرار. ولا تزال أسعار السلع الأساسية، ولا سيما الفلزات والمعادن والطاقة، تشهد تقلبات شديدة وفقا لتغيرات الطلب الناجمة عما تشهده البلدان المنتجة للمصنوعات من تقلبات في الإنتاج والدخل. وعادة ما يتجلى أثر تلك التقلبات في تخفيض مُصدّري السلع الأساسية لحجم تلك السلع وأسعارها. ولم تشهد أسعار المواد المصنعة إجمالا ارتفاعا مستمرا منذ بلوغها ذروتها في فترة ما قبل الأزمة. وربما يشير ذلك إلى أن ضعف الطلب العالمي قد أحدث ”سباقا للوصول إلى القاع“ تسعى من خلاله البلدان التي تواجه تباطؤا في الطلب المحلي إلى زيادة صادراتها بتخفيض الأسعار.
	الشكل الرابع
	مؤشر الأسعار العالمية للمصنوعات والطاقة والمواد الخام الأخرى (تموز/يوليه =100)

	المصدر: المكتب الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية.
	9 - ويمثل ارتفاع أسعار العملات مؤخرا في بعض البلدان النامية بعد أن شهدت تلك البلدان زيادة في تدفقات رأس المال، مقابل انخفاضها في بعض البلدان المتقدمة النمو، خطرا ناشئا أمام قدرتها التنافسية على التصدير. فقد وصل الرينمينبي الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 19 عاما، مقابل الدولار، في الربع الثاني من عام 2013. وارتفعت القيمة الاسمية لأسعار عملات بعض البلدان النامية، منها البرازيل والفلبين والمكسيك، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره السلبي على قطاعات التصدير.
	جيم - تجارة الخدمات
	10 - ازدادت قيمة صادرات الخدمات العالمية زيادة متواضعة بنسبة 1.6 في المائة في عام 2012. وسجلت البلدان النامية نسبة نمو قوية بلغت 7.6 في المائة، في حين تقلصت صادرات البلدان المتقدمة النمو بمعدل 1.2 في المائة. وبلغت قيمة صادرات الخدمات التجارية العالمية 4.3 من تريليونات الدولارات، أي ما يعادل 20 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات. وما فتـئت هذه الحصة ترتفع نظرا لازدياد صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من صادرات المواد المصنعة. وارتفعت حصة البلدان النامية من صادرات الخدمات العالمية إلى 31 في المائة للمرة الأولى في عام 2012 حيث حفزتها الزيادة السريعة لصادرات البلدان الآسيوية من الخدمات.
	الشكل الخامس
	تطور صادرات الخدمات حسب المناطق (2008=100)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	11 - وفي الفترة بين عامي 2000 و 2012، زادت البلدان النامية حصتها من الأسواق في سبعة من القطاعات الفرعية العشرة بسبب اكتسابها لقدرة تنافسية تصديرية (الشكل السادس). وأكبر حصة سجلتها البلدان النامية كانت في قطاعي البناء وخدمات الأسفار إذ بلغت حوالي 40 في المائة، تلاها قطاعا النقل و’’الخدمات التجارية الأخرى‘‘. وسجل نمو سريع بصفة خاصة في خدمات الحواسيب والمعلومات ارتبط بالاستعانة بالمصادر الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتشير البيانات القطاعية الإضافية إلى أن النمو النشط لصادرات خدمات الحواسيب والمعلومات وخدمات الأسفار أدى إلى انتعاش صادرات البلدان النامية من الخدمات. وازدادت عائدات السياحة الدولية بنسبة 4 في المائة لتحقق قيمة بلغت 1.1 تريليون دولار في عام 2012، وارتفع عدد السائحين الوافدين بنسبة 4 في المائة.
	الشكل السادس
	حصة البلدان النامية من صادرات الخدمات العالمية حسب الفئة، الفترة بين عامي 2000 و 2012 (بالنسبة المئوية)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	12 - ويقدر أن التحويلات العالمية، بما في ذلك التحويلات المرتبطة بالتنقل المؤقت لليد العاملة، قد ازدادت بنسبة 2.8 في المائة في عام 2012(). وتقدر هذه القيمة بمبلغ 529 بليون دولار، حُوِّل زهاء 401 بليون دولار منها إلى البلدان النامية. وازدادت التدفقات إلى البلدان النامية بنسبة 5.3 في المائة في عام 2012، ومن المتوقع أن تتزايد بأسرع من ذلك لتصل إلى نسبة 8.8 في المائة خلال الفترة 2013-2015. والتحويلات المالية مصدر رئيسي للموارد المالية بالنسبة للعديد من الاقتصادات الصغيرة، حيث تمثل ما يتراوح بين 20 و 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في طاجيكستان وقيرغيزستان وليبريا. ويُعترف بأن التحدي الكبير يكمن في تيسير تنقل اليد العاملة، بطرائق منها الطريقة الرابعة الواردة في الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات، التي تسهل التحويلات المالية وتوجيهها نحو الاستخدام المنتج(). ومن المهم خفض تكاليف التحويلات المالية، التي يبلغ متوسطها الحالي 9 في المائة، ولا سيما في ’’ممرات‘‘ المهاجرين الأصغر حجما (أي أزواج البلدان المرسلة للتحويلات والمتلقية لها). 
	دال - ملاحظات بشأن اتجاهات التجارة في علاقتها بالتنمية المستدامة
	13 - تتيح التجارة سبلا للتغلب على القيود التي يفرضها الانحصار في الأسواق المحلية الصغيرة والوصول إلى الأسواق الخارجية الأكبر حجما، بما يمكن من تحسين استخدام الموارد المنتجة من أجل تحفيز التحول الهيكلي. وعلى مدى العقد الماضي، دأبت التجارة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء ما سُجل في عام 2009)، مما أدى إلى زيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ ففي البلدان النامية ارتفع متوسط هذه النسبة من 30 في المائة إلى النسبة الذروة في فترة ما قبل الأزمة، وهي 36 في المائة بحلول عام 2008 (ثم سجلت نسبة 32 في المائة في عام 2012). وازدادت حصة تلك البلدان من صادرات السلع العالمية من 24 في المائة إلى 44 في المائة في العقدين الماضيين، ومن الناتج العالمي من 17 في المائة إلى 36 في المائة. وبالتالي، ازدادت أهمية الأسواق الخارجية وإسهام صافي الصادرات في نمو الناتج. 
	14 - ومع ذلك، لا تستفيد جميع البلدان النامية من التجارة بنفس الطريقة. فعلى سبيل المثال، سجل 23 في المائة من البلدان النامية نموا سنويا فعليا للصادرات تجاوز 10 في المائة بين عامي 2000 و 2012، لكن ما يقرب من ثلث تلك البلدان (46 بلدا) عرف انكماشا في الصادرات. وسجل 90 بلدا من 134 بلدا عجزا مستمرا في الحساب الجاري، في حين بلغت نسبة هذا العجز في 59 بلدا أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها تتعرض للصدمات الخارجية وفي وضع متأصل غير موات في سعيها إلى تحقيق النمو القائم أساسا على التصدير. وتظل مشاركة أقل البلدان نموا وبلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في التجارة مشاركة هامشية وخاضعة لتقلبات أسعار السلع الأساسية. وبالنسبة للبلدان المعتمدة على السلع الأساسية بوجه عام، ما زال التحدي يتمثل في الحيلولة دون الإصابة بـ ’’الداء الهولندي‘‘ - وهو فقدان القدرة على التنافس في مجال المصنعات نتيجة لزيادة تدفقات الموارد إلى قطاع السلع الأساسية - وبعبارة أعم ’’لعنة الموارد‘‘. 
	15 - ويظل التفاوت في الدخل بين البلدان كبيرا رغم تناقصه ببطء. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو 160 دولار في البلدان العشرة الأكثر فقرا مقارنة بمتوسط 180 50 دولار في البلدان العشرة الأكثر غنى. وفي معظم الاقتصادات، تزداد التفاوتات حيث إن حصة الأجراء من الناتج المحلي الإجمالي ما زالت في انخفاض مقارنة بنسبة بأصحاب رؤوس الأموال. وفي الفترة بين عامي 1999 و 2011، ازداد متوسط إنتاجية اليد العاملة في الاقتصادات المتقدمة النمو بضعفي متوسط الأجور. وفي صفوف الأجراء، تزداد الفروق بين العمال ذوي المهارات العالية والعمال ذوي المهارات المنخفضة حيث ارتفعت أجور العمال ذوي المهارات العالية بوتيرة أسرع من أجور العمال ذوي المهارات المنخفضة، وذلك نظرا لازدياد علاوات المهارة. ويمثل الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط 60 في المائة من القوة العاملة في البلدان النامية التي تتسم فيها ظروف العمل بعدم الاستقرار. وتؤثر التجارة على العمالة والأجور على المستويين القطاعي والمهني، مما يسهم في زيادة الفوارق داخل البلدان.
	16 - و ستتأثر انعكاسات التجارة على النمو وفرص العمل والتنمية، بشكل أكبر، بالاتجاهات الناشئة التي ستوجه بدرجة أكبر أنماط التجارة وآثارها. ومن هذه الاتجاهات زيادة هيمنة سلاسل القيمة العالمية. وهناك اتجاه آخر يتمثل في زيادة الأهمية الإنمائية لاقتصاد الخدمات وتجارة الخدمات. فسلاسل القيمة العالمية توجد منذ عدة عقود لكنها أصبحت ملحوظة خلال العقد الأول من هذا القرن، حيث مكن من بروزها التقدم التكنولوجي في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل، مما أدى إلى خفض تكاليف المعاملات والتنسيق. ومن السمات المميزة لهذا النوع من التجارة أن السلع والخدمات الوسيطة تعبر الحدود عدة مرات قبل تجميعها في شكل منتجات نهائية. فتجارة السلع الوسيطة قد ازدادت بالفعل منذ عام 2002، وحفزتها بوجه خاص زيادة التجارة في ما بين بلدان شرق آسيا، لتمثل عام 2011 نسبة 40 في المائة من التجارة العالمية. وتكثر التجارة في سلاسل القيمة العالمية في صناعتي الإلكترونيات والسيارات بشكل خاص، وهي تعكس الاستراتيجيات التجارية للشركات عبر الوطنية. وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الشركات عبر الوطنية تشارك في نحو 80 في المائة من التجارة العالمية().
	17 - وازدياد التجارة في سلاسل القيمة العالمية يسلط الضوء على عدم كفاية الإحصاءات التجارية المتاحة حاليا التي تقيس قيمة المنتجات المتداولة من حيث القيمة الإجمالية إذ تُحسب عدة مرات القيمة المضافة الخارجية التي يتم دمجها ضمن المدخلات المستوردة. وبلغ متوسط القيمة المضافة المحلية، محتسبا من حيث صافي القيمة المضافة، معدل 79 في المائة من قيمة إجمالي الصادرات العالمية في عام 2009 (الشكل السابع)، مما يعني أن 21 في المائة أصله بلدانا أخرى موردة للسلع الوسيطة(). وتفوق نسبة القيمة المضافة المحلية في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نسبتها في البلدان الأعضاء في هذه المنظمة، وتقل هذه النسبة في قطاع المصنوعات مقارنة بقطاعي الفلاحة والخدمات، مما يشير إلى مساهمة أكبر في سلاسل القيمة العالمية من جانب البلدان المتقدمة النمو التي تتاجر في قطاع المصنوعات بشكل أكثر كثافة. 
	الشكل السابع
	حصة القيمة المضافة المحلية من إجمالي الصادرات، حسب القطاعات (عام 2009، بالنسبة المئوية)

	المصدر: قاعدة بيانات قياس التجارة من حيث القيمة، المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية.
	18 - ويمكن قياس درجة مساهمة البلدان في سلاسل القيم العالمية بالنظر إلى مبتدى كل سلسلة ومنتهاها، أي بملاحظة مدى اعتماد البلدان على المدخلات الخارجية في صادراتها، ومدى استخدام ما تصدره من سلع وخدمات في صادرات البلدان الشريكة (الشكل الثامن). وتحتل البلدان المصدرة الآسيوية الرئيسية أعلى الرتب في قائمة المساهمين في سلاسل القيمة العالمية حيث تستورد جزءا مهما من صادراتها و، في الوقت نفسه، يُستخدم جزء مهم من صادراتها ضمن صادرات دول ثالثة. وتُدمَج البلدان المصدرة للسلع الأساسية (مثل إندونيسيا) في القيمة المضافة للبلدان الأخرى في منتهى السلسلة. وتسجل الاقتصادات الكبيرة (كالهند والبرازيل) نسبة مساهمة منخفضة نسبيا لأنها تميل إلى التخصص في مجال الزراعة والخدمات التي تتطلب مدخلات خارجية محدودة وتظهر قدرا أكبر من الاكتفاء الذاتي في مختلف مراحل إنتاج الصادرات. 
	الشكل الثامن
	نسب مساهمة البلدان المصدرة الخمسة والعشرين الأكبر في سلسلة القيمة العالمية، عام 2010

	المصدر: الأونكتاد، تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013 الشكل الرابع-13. 
	19 - وحيث إن البلدان تسعى إلى الحصول على نصيب أكبر من القيمة المضافة والعمالة، يُعترف أكثر فأكثر بالدور الهام الذي تضطلع به الخدمات. ويستخدم الإنتاج عن طريق سلاسل القيمة العالمية الخدمات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، واللوجستيات والنقل والخدمات التجارية، استخداما كثيفا وتوجيه الصناعات التحويلية ”نحو تقديم الخدمات“). ويُحصل أساسا على جزء أكبر من القيمة المضافة من أنشطة الخدمات في مبتدى سلاسل القيمة (البحث والتطوير، وتصميم المنتجات) وفي منتهاها (التسويق، والبيع والتوزيع). وتوُجه شبكات الإنتاج الدولية التابعة للشركات عبر الوطنية بشكل كبير نحو إتاحة ما يلزم من مدخلات القيمة المضافة لتوليد التجارة. وحصة الخدمات من إجمالي صادرات الخدمات على الصعيد العالمي لا تمثل سوى 20 في المائة، لكن أنشطة قطاع الخدمات ساهمت في عام 2009 بما يقرب من النصف (46 في المائة) من القيمة المضافة في الصادرات. وتفوق هذه الحصة في البلدان المتقدمة النمو (50 في المائة) الحصة في البلدان النامية (38 في المائة)، مما يشير إلى اتجاه البلدان المتقدمة النمو، حيث تنشأ أكثر الشركات عبر الوطنية، إلى الحصول على قيمة مضافة أكبر. ويتحقق ذلك عن طريق أنشطة الخدمات. وبالفعل، يتركز ثلثا حجم الاستثمار المباشر الأجنبي على الصعيد العالمي في قطاع الخدمات (الشكل التاسع).
	20 - وعلى الصعيد العالمي، تمثل الخدمات ثلثي النواتج العالمية و 44 في المائة من العمالة. وخُلقت في السنوات الأخيرة فرص عمل أكثر بكثير في هذا القطاع منه في قطاعي المصنعات أو الزراعة. وتوسعت تجارة الخدمات بوتيرة أسرع من تجارة السلع، كما زادت البلدان النامية حصتها من تجارة الخدمات. وساهم تطور الخدمات إسهاما كبيرا في النمو الشامل للاقتصاد ككل. وتمثل خدمات الهياكل الأساسية (مثل الطاقة) مدخلات أساسية لجميع أنشطة الاقتصادات في حين تكتسي الخدمات الأخرى ذات الأهمية الاجتماعية (مثل خدمات الصحة والتعليم) أهمية بالغة بالنسبة لخطة التنمية لما بعد عام 2015(). ويترتب عن الخدمات التجارية المعاصرة القابلة للتصدير والقائمة على كثافة العنصر التكنولوجي آثار خارجية إيجابية قوية (مثل تعميم التكنولوجيا). وتُنشِئ هذه القدرة التحويلية للخدمات فرصة حقيقية للتنمية القائمة على الخدمات. وتكتسي السياسات، والأطر التنظيمية والمؤسسية المكيفة بشكل أفضل مع الظروف المحلية والخصوصيات القطاعية أهمية كبرى في مجال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الخدمات. ومن المفيد إجراء استعراضات شاملة لسياسات الخدمات من أجل تصميم هذه الأطر().
	الشكل التاسع
	حصة الخدمات في التجارة، والعمالة، والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر (بالنسبة المئوية)

	المصدر: تقرير الاستثمار العالمي لعام 2013، إحصاءات الأونكتاد والتقرير عن اتجاهات الاستخدام العالمية لعام 2013 الذي أعدته منظمة العمل الدولية.
	الإطار 1 - منتدى الخدمات العالمي
	أُعلن عن إنشاء المنتدى العالمي للخدمات لأول مرة في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 2012 في الدوحة، ليكون بمثابة منبر عالمي فريد ورفيع المستوى مكرّس لمجال الخدمات. وعُقد منتدى العالمي الثاني للخدمات: مؤتمر قمة بيجين يومي 28 و 29 أيار/مايو 2013 في بيجين بالصين، حول موضوع ”قطاع الخدمات بوصفه مجالاً جديداً للنهوض بالتنمية المستدامة“. وأبرز ”بيان بيجين“ الذي اعتمده القادة الحاضرون في المنتدى الدور الهام الذي يؤديه قطاع الخدمات في إدرار الدخل وتوفير فرص العمل. وأكدت مداولات المنتدى على أن القدرة المتعددة الأوجه لقطاع الخدمات على إحداث التغيير تتيح فرصة غير مسبوقة لاتباع مسار جديد للتنمية يقوم على الخدمات، ولإدماج البلدان النامية بشكل إيجابي في اقتصاد الخدمات على الصعيد العالمي وعلى أن للتجارة أهمية بالغة من الناحية الإنمائية.
	21 - وفي حين تُيسّر سلاسل القيمة العالمية الوصول إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، فإنها تتطلب أيضا المزيد من الفعالية والكفاءة من الموردين. وتكتسي السياسات التي تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات وموثوقيتها وكفاءتها أهمية خاصة. وفي الماضي، كانت القدرة التنافسية لشركات البلدان النامية تعتمد أساساً على السياسات التجارية التي كانت غالبا تأخذ شكل نظام للوصول التفضيلي إلى الأسواق. ورغم أن السياسات التجارية لا تزال ذات أهمية، فإنها لم تعد كافية. ولا يعود السبب لتلاشي الشروط التفضيلية وانخفاض التعريفات الجمركية فقط؛ فمنذ بروز سلاسل القيمة العالمية كنموذج للأعمال التجارية، أصبح هناك مجموعة واسعة النطاق من السياسات الاقتصادية التي تتجاوز السياسات التجارية تتسم بقدر أكبر من الأهمية. وتحدد القدرة التنافسية عوامل مختلفة، ولا سيما نوعية السياسات التي لا تؤثر في التجارة وحدها، بل أيضا في بيئة الأعمال التجارية بشكل عام. ويفتقر العديد من البلدان النامية في أغلب الأحيان إلى الموارد اللازمة لتنفيذ تلك السياسات. وبدون سياسات وطنية تدعم الأعمال التجارية، فإنها معرضة للاستمرار في المشاركة في سلاسل القيمة العالمية كجهات تزود بعناصر ذات قيمة مضافة منخفضة تساهم بشكل محدود في تنميتها الاقتصادية().
	22 - وهذا بمثابة تذكير بأن النجاح في تحويل المكاسب التي حققتها تدابير التكامل التجاري، بما في ذلك عن طريق سلاسل القيمة العالمية، إلى تنمية شاملة وموسعة لا يتحقق بصورة تلقائية ولا يزال يتعين تحقيقه بجهود واعية على صعيد السياسات. ويتوقف ذلك، إضافة إلى فتح الأسواق، على عوامل كثيرة منها القدرات الإنتاجية والبشرية والتكنولوجية المحلية، علاوة على أسواق العمل ذات الأداء الجيد. ومن المهم إقامة صلة قوية بين الاستثمار المنتج والصادرات. ولا تنشأ هذه الصلة بين الاستثمار والتصدير بصورة تلقائية عن الانفتاح التجاري. ويرجع ذلك جزئيا، لأن طبيعة السلع والخدمات المتاجر فيها تكتسي أهمية أكبر من حجم المعاملات التجارية. 
	23 - وبالتالي، فإن السياسات التجارية الوطنية لا تستطيع بمفردها أن تنشئ الظروف اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة. ويلزم تعريف السياسات التجارية على أنها عنصر محوري من إطار استراتيجي ومتكامل للتنمية، مصمم لتعزيز الصلة بين التجارة والاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل، بتشجيع تنويع الأنشطة لتشمل الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفتح المجال لفرص جديدة للاستثمار. وكفالة تسخير التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ستقتضي وجود تشكيلات مختلفة من السياسات على صعيد الاقتصاد الكلي والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وسوق العمل. وتضطلع الدولة بدور محوري في تحديد مزيج السياسات الذي يناسب بصورة أمثل الظروف والمتطلبات الوطنية. 
	ثالثا - التطورات الحاصلة في النظام التجاري المتعدد الأطراف
	24 - بينما يستعد المجتمع الدولي للتفاوض بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، يُشكّل ضمان تحقيق نمط من النمو والتنمية يتّسم بالشمولية والاستدامة (من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، هدفاً أساسياً على مستوى السياسات، إلى جانب القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030(). ورغم أن التجارة والنظام التجاري المتعدد الأطراف ليسا كافيين، فإنهما شرطان ضروريان لتحقيق النمو والتنمية، وينبغي إدراجهما في استراتيجية عالمية للحوكمة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أساس أنهما جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. ويشهد النظام التجاري المتعدد الأطراف تحديات كبيرة، حيث أن مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية الممتدة لفترة 12 سنة قد وصلت إلى طريق مسدود، ويتجه الاهتمام بشكل متزايد إلى اتباع نُهج متعددة الأطراف وإقليمية.
	ألف - لمحة عامة عن النظام التجاري المتعدد الأطراف
	25 - ما زال النظام التجاري المتعدد الأطراف يحظى بالشرعية بوصفه المنفعة العامة الوحيدة على الصعيد العالمي التي تدعم استقرار التجارة الدولية وإمكانية التنبؤ بها. ولقد تم بشكل جيد نسبياً كبحُ تدابير الحماية الجمركية الصارمة التي سادت الخشية من تطبيقها في أعقاب الأزمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى امتثال البلدان للضوابط الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، وإلى ضبط النفس، وإلى المبادرات الإضافية التي اتخذتها مجموعات أخرى من قبيل مجموعة العشرين. وتشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن التدابير التقييدية التي نفذت منذ بداية الأزمة قد شملت، حتى حزيران/يونيه 2013، نسبة ضئيلة نسبياً بلغت 3.6 في المائة من مجموع حجم التجارة العالمية للبضائع (الجدول 1)(). وتظل تدابير التحقيق المتعلقة بالتصحيح التجاري (لا سيما مكافحة الإغراق) هي الأكثر تنفيذاً، تليها الزيادات في التعريفات الجمركية على الواردات التي تطبق على منتجات مثل الآلات والأجهزة الميكانيكية والمعدات الكهربائية والحديد والفولاذ. 
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	المصدر: WTO, Report on G-20 Trade Measures, table 1..
	26 - ويتبيّن أيضا استمرار تمتع النظام التجاري المتعدد الأطراف بالشرعية في كونه ما زال يجتذب أعضاء جددا إليه ولكونه يتجه نحو تحقيق العالمية. وأصبحت عضوية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وطاجيكستان سارية في عام 2013، وبذلك بلغ عدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 159 عضواً. وانضم واحد وثلاثون بلداً، من بينها الاتحاد الروسي، إلى منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، وانضم 16 بلداً من بين هذه البلدان منذ بدء مفاوضات الدوحة في عام 2001(). غير أن الانضمام إلى المنظمة التجارة العالمية يشكل تحدياً هاماً أمام البلدان المنضمة، حيث يتعين عليها إجراء إصلاحات أساسية على مستوى السياسات من أجل الامتثال لقواعد المنظمة وضوابطها، وهو ما من شأنه أن يحد من قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات استباقية، بما فيها ما يتعلق بأغراض التنمية. وقد ثبتت أهمية شروط الانضمام الموضوعة بعناية والمتوازنة التي تتناسب مع الوضع الإنمائي للبلدان واحتياجاتها، ولا سيما بالنسبة لأقل البلدان نمواً. 
	باء - خطة الدوحة للتنمية والمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية
	27 - بدأت جولة الدوحة في عام 2001 على أساس خطة موسعة تُنفذ في إطار التعهد الكلي وتعطي الأولوية في تسلسل المفاوضات إلى الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في التنفيذ وإلى تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات التي لم تعالج في إطار جولة أوروغواي السابقة. وكان القصد في البدء أن تُختتم الجولة بحلول عام 2004. 
	28 - ويتبين في ضوء الأحداث الماضية أن خطة أوسع تتجاوز الخطة الضمنية المقررة في مجال الزراعة والخدمات أخّرت إحراز تقدم في الإنجاز، في حين لم تتحقق في الواقع الفائدة المرجوة من خطة التنمية. وتفاقم القلق إزاء العواقب المترتبة عن فتح الأسواق على فرص العمل في القطاعات الصناعية على إثر دخول الدورة الاقتصادية في مرحلة من الانتكاس. وأصبح الخلاف بشأن المستوى المناسب الذي ينبغي أن تكون عليه ليس فقط مساهمة البلدان المتقدمة النمو بل أيضاً مساهمة البلدان النامية مصدراً مستمراً للخلاف. واتضح أيضا أن عوامل مؤسسية وغيرها من العوامل التي استندت إليها المفاوضات ساهمت في المأزق الذي وصلت إليه. والعوامل التي أشير إليها في الأغلب هي اتخاذ القرارات على أساس توافق الآراء، والعضوية الكبيرة والمتنوعة، ومبدأ العملية الواحدة، وضخامة جدول أعمال المفاوضات، والافتقار إلى القيادة، وضعف الاهتمام من قطاع الأعمال، وما اعتبرته بعض البلدان النامية نقصاً في الشفافية وشمول الجميع.
	29 - وتتمحور الجهود التي تبذل حالياً في إطار جولة الدوحة حول إيجاد ”نواتج“ محددة أثناء المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر في بالي بإندونيسيا، مع التركيز على تيسير التجارة والعديد من المسائل المتعلقة بالزراعة والتنمية. 
	30 - وتهدف المفاوضات المتعلقة بتيسير التجارة إلى تحسين ضوابط الإجراءات الجمركية، بما فيها نقل السلع. ويقدر أن تخفيض تكاليف التجارة العالمية بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يحقق زيادة في الدخل في جميع أنحاء العالم قدرها 40 بليون دولار، وأن نسبة الانخفاض المحتمل للتكاليف نتيجة لتطبيق الإصلاحات في مجال تيسير التجارة ستكون أكبر بالنسبة للبلدان النامية: من 13 إلى 15 في المائة، مقارنة بنسبة 10 في المائة بالنسبة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(). وثبت أن تعزيز توافر المعلومات، وتنسيق الوثائق وتبسيطها، وإدارة المخاطر، وترشيد إجراءات النقاط الحدودية يؤثر بشكل أكبر في تخفيض التكاليف. وبينما يدرك بعض البلدان النامية الحاجة إلى تيسير التجارة، فإنه يساورها القلق إزاء تكاليف التنفيذ، حيث أن بعض التدابير (مثل نظام النافذة الواحدة) باهظة التكلفة نسبياً، ولذلك فإنها ترغب في إيجاد آلية للتنفيذ تربط بين قدراتها التنفيذية، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات، وتوقيت الالتزامات ومستواها. 
	31 - وتناولت المناقشة التي أجريت بشأن الزراعة معدلات التعريفات الجمركية، والمسائل المتعلقة بالأمن الغذائي، والإلغاء التدريجي لإعانات التصدير بحلول عام 2013، ولم تتطرق لجميع المسائل الأخرى التي لم يبت فيها بعد. وكان الهدف من وراء اقتراح بشأن الأمن الغذائي السماحُ بشراء المواد الغذائية من أجل تخزينها بأسعار خاضعة للتحديد ومدعومة من المزارعين المنخفضي الدخل والذين يفتقرون إلى الموارد بغرض الحصول على إعفاء من الخضوع لمؤشر ”القدر الإجمالي لالتزامات الدعم“، أي الإعفاء من أية ضوابط تتعلق بتخفيض الدعم.
	32 - وفي موضوع التنمية، تم مناقشة جني حصيلة 28 حكماً من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتعلقة باتفاقات محددة، وإنشاء آلية لرصد تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية. وكانت مسألة تعزيز 88 حكماً من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية موضع نقاش. فقد دعت أقل البلدان نمواً إلى الوفاء بصورة كاملة بالالتزامات المتعلقة بالمسائل التي تخصّها تحديداً، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق من دون الخضوع للرسوم الجمركية ونظام الحصص، ومسألة القطن، والوصول التفضيلي إلى الأسواق في مجال الخدمات بموجب الإعفاء الذي اعتمد في عام 2012. وفي الوقت نفسه، يعدّ تمديد الفترة الانتقالية المقررة لتنفذ فيها أقل البلدان نمواً الاتفاقَ المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة لمدة ثماني سنوات أخرى حتى عام 2021 أمراً إيجابياً. 
	33 - وفيما يتعلق بوصول أقل البلدان نمواً إلى الأسواق من دون الخضوع للرسوم الجمركية ونظام الحصص، حققت جميع البلدان المتقدمة النمو،باستثناء بلد واحد الهدف المتمثل في إتاحة إمكانية الوصول إلى الأسواق من دون الخضوع للرسوم الجمركية لما لا يقل عن 97 في المائة من بنود التعريفات الجمركية على النحو الوارد في مرفق الإعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2005. ويعود السبب وراء بقاء مستوى التغطية الذي حققته الولايات المتحدة عند نسبة 83 في المائة في عام 2010 بشكل رئيسي إلى أن خطتها لنظام الأفضليات المعمم من أجل أقل البلدان نمواً لا تشمل منتجات الملابس. وهناك مسألة أخرى ذات صلة، وهي تيسير التصدير من أجل أقل البلدان نمواً عن طريق اعتماد قواعد للمنشأ تتميز بمستوى أكبر من التبسيط والشفافية. ويبدو أن الإصلاحات التي تم تطبيقها على قواعد المنشأ لنظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي في عام 2011 تسير في الاتجاه الصحيح.
	الإطار 2
	الأفضليات في وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص
	يبدو أن الطريقة التي يتم بها الإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص تختلف بشكل ملحوظ باختلاف أسواق مجموعة الأربعة (Quad) (الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان). فكندا تعتمد كثيرا على إعفاء الدولة الأكثر رعاية من الرسوم الجمركية، في حين أن ما قد يصل إلى 43 في المائة من بنود التعريفات الجمركية معفاة من الرسوم الجمركية بالنسبة لأقل البلدان نموا فقط. ويعني استخدام الأفضليات أن استعمالها وتغطيتها لهما تأثير هام على مدى استفادة المصدِّرين من أقل البلدان نموا من إمكانية الوصول إلى الأسواق مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص.
	بنود التعريفات الجمركية التي تغطيها نُظم تعريفة مختلفة، مجموعة الأربعة، عام 2010 (النسبة المئوية)
	المصدر: النظام الخاص بالتحليلات والمعلومات التجارية - الحل التجاري المتكامل للبنك الدولي.
	وتشير التقديرات الأولية إلى أن واردات أقل البلدان نموا، عندما تُقاس بقيمة الاستيراد (2009)، فإن ما يحظى منها بالفعل بالإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص يقلّ عند مراعاة استعمال الأفضلية. وفي الولايات المتحدة، يبدو أن تغطية قيمة الاستيراد بالإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص تنخفض من 72 في المائة إلى 39 في المائة بسبب انخفاض معدل استعمال الأفضلية بالنسبة للوقود المعدني (مع انخفاض هامش الأفضليات)، بالإضافة إلى عدم تغطية منتجات الملابس بموجب نظام الأفضليات المعمم لأقل البلدان نموا. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي يبدو أيضا أن التغطية بالإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص تنخفض، وإن كان ذلك بدرجة أقل، من 99 في المائة إلى 91 في المائة بسبب استعمال الأفضلية بشكل غير كامل.
	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	جيم - النهج المتعددة الأطراف داخل منظمة التجارة العالمية 
	34 - يولى اهتمام متزايد للنُّهج المتعددة الأطراف الخارجة عن سياق جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية لأن البلدان الكبرى تسعى إلى تحقيق تحرير أكبر في القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصادات الحديثة. 
	35 - وترمي المناقشات الجارية بين أطراف اتفاق تكنولوجيا المعلومات إلى توسيع نطاق تغطية المنتجات وزيادة عدد البلدان المشاركة بغية دعم تجارة نشطة في المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، التي كثيرا ما يتم الاتجار بها من خلال سلاسل القيمة العالمية. وقد تضاعفت قيمة الصادرات العالمية من منتجات تكنولوجيا المعلومات ثلاث مرات تقريبا في الفترة بين عامي 1996 و 2010، لتبلغ 1.4 تريليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 9.5 في المائة من الصادرات العالمية من السلع. واتفاق تكنولوجيا المعلومات، الذي أبرمه 29 مشاركا في عام 1996، يضم اليوم 76 مشاركا، يمثلون 97 في المائة من التجارة العالمية في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يمكّن إلغاء التعريفات الجمركية من تيسير التجارة في سلاسل القيمة العالمية وأن يشجع الابتكار في التكنولوجيا والحصول عليها. وقد تنشأ صعوبات في التكيف بالنسبة لتلك البلدان التي لا قدرة لإنتاجها المحلي على المنافسة قد تتجلى في انخفاض إيرادات الحكومة وتزايد الواردات. وقد علقت هذه المفاوضات في تموز/يوليه 2013 بسبب الخلاف بشأن تغطية المنتجات.
	36 - وفي ما يتعلق بالخدمات، يجري حوالي 22 بلدا() يمثلون 70 في المائة من التجارة العالمية في مجال الخدمات مفاوضات بهدف التوصل إلى ”اتفاق متعدد الأطراف بشأن التجارة في الخدمات“. وقد بدأت المفاوضات بشأن هذا الاتفاق في محاولة صريحة للتغلب على الجمود الذي تعرفه جولة الدوحة. ويشدد المؤيدون على أهمية الحد من الحواجز القائمة التي تحول دون الوصول إلى الأسواق والتي لم تعالَج في جولة الدوحة (الجدول 2). وتشير التقديرات الحالية إلى احتمال حدوث زيادة في الصادرات الثنائية بنحو 78 بليون دولار إذا تمت معالجة هذه الحواجز، رغم أن هذا يتوقف إلى حد كبير على مدى تمكّن المفاوضات من التوصل إلى الخفض فعلا من تكاليف تجارة الخدمات(). وقد أعربت البلدان غير المشاركة عن قلقها إزاء انعكاسات الاتفاق المتعدد الأطراف على إطار الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات، وإزاء أثره السلبي المحتمل إن لم يُبرم الاتفاق على أساس الدولة الأكثر رعاية.
	الجدول 2 
	مؤشر تقييد تجارة الخدمات حسب القطاعات الفرعية (بالمتوسطات البسيطة) 

	المتوسط
	الإجمالي
	قطاع المالية
	قطاع البيع بالتجزئة
	قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية
	قطاع النقل
	القطاع المهني
	البلدان المتقدمة النمو
	18,0
	6,9
	8,0
	7,0
	22,7
	44,5
	البلدان النامية
	33,4
	28,4
	21,3
	35,1
	34,5
	51,8
	الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية
	20,0
	21,4
	2,5
	21,3
	27,5
	33,7
	العالم
	28,3
	22,5
	16,3
	26,9
	30,9
	48,3
	ملاحظة: القيم الأكبر تشير إلى تقييد أكبر.
	المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي المتعلقة بالقيود المفروضة على الخدمات.
	37 - ويُقال إن نطاق اتفاق التجارة في الخدمات نطاق شامل، يستند إلى نهج الاتفاق العام ويتضمن التحرير الذي تحقق في إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية المتعلقة بالخدمات. وعلى نحو ما يتوقعه بعض المشاركين، من شأن نهج الاتفاق العام أن يعزز المشاركة و ”التعددية“ اللاحقة ومشاركة أعضاء جدد. ولتفادي ”الانتفاع المجاني“، سيكون تطبيق مبدأ الدولة الأكثر رعاية على البلدان غير المشاركة ”معلقا مؤقتا“ ما دامت لا توجد كتلة حرجة من المشاركين. وسوف تستند الالتزامات إلى المستويات المطبقة من شروط الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك من خلال متطلبات التجميد و ”آلية الاتجاه الواحد“ التي تسمح بإدراج تدابير تحرير إضافية في المستقبل. ومن حيث المبدأ، ستطبَّق المعاملة الوطنية على أساس أفقي على جميع قطاعات الخدمات وطرق الإمداد. وسوف يعالج أسلوبُ وضع القواعد المقترح القواعدَ التنظيمية المحلية (كإجراءات الترخيص مثلا)، والقواعد المعمول بها في قطاعات محددة، والحركة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين، والمشتريات الحكومية، وإعانات التصدير، والمؤسسات المملوكة للدولة. 
	38 - وقد انتهت عمليات إعادة التفاوض بين 15 من الأعضاء في الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن المشتريات الحكومية في عام 2012 لاستكمال الضوابط وتوسيع نطاق التغطية. وأفادت التقارير أن عمليات إعادة التفاوض أضافت نحو 200 من جهات الاشتراء إلى جداولها الزمنية حين وسع الأطراف نطاق التغطية ليشمل كيانات وفئات الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات التي كانت مستبعدة حتى الآن (مثل الخدمات والتشييد) وخفضوا العتبات النقدية. ويقدَّر أن الالتزامات الجديدة ستوسع نطاق إمكانية الوصول إلى الأسواق بمبلغ يتراوح بين 80 و 100 بليون دولار سنويا(). والمشتريات الحكومية مستبعدة من الضوابط الإلزامية لمنظمة التجارة العالمية، لأن التقليد في عدة بلدان هو استخدام المشتريات لأغراض السياسات الصناعية والاجتماعية، عن طريق إعطاء الأفضلية للصناعات المحلية، وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولفئات اجتماعية معينة.
	39 - والاهتمام المتزايد بالنهُج ”المتعددة الأطراف“ المتبعة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية تثير مسألة أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف ومصداقيته. وتختلف الاتفاقات ”المتعددة الأطراف“ المذكورة أعلاه رهنا بما يلي: (أ) هل تطبَّق نتائج المفاوضات على أساس الدولة الأكثر رعاية، و (ب) هل يدخل الاتفاق في إطار منظمة التجارة العالمية أو هل سيدخل فيه لاحقا (انظر الجدول 3).
	الجدول 3 
	تصنيف الاتفاقات ”المتعددة الأطراف“

	مبدأ الدولة الأكثر رعاية دون شروط
	مبدأ الدولة الأكثر رعاية بشروط (الأفضلية)
	في إطار منظمة التجارة العالمية
	الاتفاقات التجارية الدولية 
	ما بعد اتفاقات جولة أوروغواي بشأن الخدمات الأساسية في المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية
	الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية
	خارج إطار منظمة التجارة العالمية
	-
	الاتفاقات التجارية الإقليمية (المادة الرابعة والعشرون من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، المادة الخامسة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات)
	اتفاق التجارة في الخدمات
	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	40 - وعلى الرغم من أن النهج المتعددة الأطراف، التي تجمع الدول المتشابهة الفكر، قد أثبتت فعاليتها في تحقيق الأهداف القصيرة الأجل لتحرير التجارة، يظل السؤال المطروح الرئيسي هو كيف يمكن التوفيق بين مثل هذه الجدارة القصيرة الأجل والضرورة النظمية الطويلة الأجل الداعية إلى تدعيم وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف. وبحسب تصميمها، قد يكون للاتفاقات المتعددة الأطراف تأثير على بعض المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، مثل مبدأ الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الخاصة التفضيلية، وعلى فعالية آلية تسوية المنازعات، وقد تؤدي إلى تجزئة النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على مجموعة من القواعد.
	دال - الاتفاقات التجارية الإقليمية
	41 - يمكن أن تُعتبر زيادة انتشار الاتفاقات التجارية الإقليمية أكبر التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف. وفي كانون الثاني/يناير 2013، أُخطِرت منظمة التجارة العالمية بإبرام 546 اتفاقا تجاريا إقليميا، كان 354 منها قد دخل حيز النفاذ (الشكل العاشر). ويقدر أن هذه الاتفاقات تشمل إسميا (أي بما في ذلك التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية المخولة للدول الأكثر رعاية) أكثر من 50 في المائة من التجارة العالمية. ويقال أن 80 في المائة من تجارة الخدمات تتم بين الشركاء الإقليميين. ولا يمكن ببساطة صرف النظر عن الاتفاقات التجارية الإقليمية باعتبارها ”عدواً“ متأصلاً للنظام التجاري المتعدد الأطراف، لأن الاتفاقات التجارية الإقليمية واقع لا مناص منه، إذ أن جميع البلدان طرف في اتفاقية تجارية واحدة على الأقل. والسؤال الرئيسي المطروح من منظور التنمية هو كيف يمكن التوفيق بين العمليتين، وكذلك بين مختلف عمليات الاتفاقات التجارية الإقليمية، حتى تسهم هذه الترتيبات جميعها في التقارب تحت سيادة النظام التجاري المتعدد الأطراف.
	الشكل العاشر
	تطور عدد الاتفاقات التجارية الإقليمية التي تم الإخطار بها
	المصدر: منظمة التجارة العالمية.
	42 - إن ما يسمى اليوم ”الاتفاقات التجارية الإقليمية للقرن 21“ يختلف نوعيا عن الاتفاقات التجارية الإقليمية السابقة من حيث نطاقها، وتكوينها، وعمقها. وهي موجهة نحو تكامل أعمق وأشمل مع تركيز قوي على الجانب التنظيمي. وبالإضافة إلى التحرير التام للسوق (مع الاستثناءات الملحوظة المتعلقة بالزراعة)، فهي تهدف إلى استيعاب طائفة كاملة من التدابير التنظيمية القائمة وراء الحدود، منها الاستثمار، وسياسات المنافسة، وحركة رؤوس الأموال، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، ومعايير العمل والبيئة. وتتجلى إحدى السمات البارزة في أن هذه الاتفاقات تستهدف بشكل متزايد ما للمرء من شركاء تجاريين رئيسيين. وبالنسبة للبلدان المتقدمة النمو، يعني ذلك الأسواق الناشئة، والبلدان الغنية بالموارد الطبيعية، والبلدان المتقدمة النمو الأخرى.
	43 - ويبدو أن ارتفاع سلاسل القيمة العالمية بصفتها نموذج الأعمال التجارية السائد في الشركات عبر الوطنية يتسم بأهمية كبيرة في إيجاد حافز للبلدان لكي تحبذ تعميق التكامل الإقليمي. وإن طبيعة سلاسل القيمة العالمية، التي تتميز بكثافة المبادلات والحساسية للتكلفة، تشير إلى ضرورة تخفيض تكاليف التجارة بصورة شمولية على امتداد سلسلة القيمة بتناول ”الصلة بين التجارة والاستثمار والخدمات“. وقد ذهب البعض إلى أن هذا يستتبع، على سبيل المثال، تحرير الاستثمار وحماية المستثمرين لتعزيز العلاقات التجارية الطويلة الأجل؛ وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أكثر صرامة لدعم النقل الآمن للتكنولوجيا؛ ومنح الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال التجارية ورؤوس الأموال حرية أكبر في الحركة، بما في ذلك إعادة الأرباح إلى الوطن؛ وسياسات منافسة أقوى لردع الممارسات غير التنافسية؛ ومواءمة معايير المنتجات للحد من تباين القواعد التنظيمية؛ وتحسين الإجراءات الجمركية لدعم نقل بحري يراعي أهمية الوقت والتمكين من حصر المخزونات في الوقت المناسب؛ وتحرير الخدمات بصورة شاملة، ولا سيما خدمات الأعمال التجارية والتوزيع واللوجستيات. 
	44 - ويبدو أن الاتفاقين التجاريين الإقليميين الضخمين الناشئين - وهما اتفاق شراكة المحيط الهادئ، وشراكة المحيط الأطلسي للتجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - يبدو أنها تستند إلى هذه الأسس المنطقية. وسينشئ اتفاق شراكة المحيط الهادئ، الذي يتفاوض بشأنه 12 بلدا (منها اليابان)، سوقا إقليمية تستوعب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 24 في المائة من الصادرات العالمية، وقد يمهد الطريق نحو اتفاق للتجارة الحرة على نطاق منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اتفاق التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ). أما شراكة المحيط الأطلسي للتجارة والاستثمار التي ستقوم في المستقبل، فمن شأنها إيجاد أكبر سوق في العالم، أي ما يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي (47 في المائة) وثلث التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يكون الاتفاقان كلاهما شاملين في النطاق وطموحين في العمق، وأن يستهدفا أعلى مستويات التحرير والتنسيق التنظيمي. ويعتبر تخفيف التدابير غير التعريفية مصدرا رئيسيا للتحقيق مكاسب في الدخل. وفي إطار شراكة المحيط الأطلسي للتجارة والاستثمار، يُنتظر أن يتأتّى 80 في المائة من إجمالي المكاسب من تخفيف التدابير غير التعريفية التي تؤثر في تجارة السلع، فضلا عن القيود التي تؤثر على التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية().
	45 - ومن المتوقع أن يؤثر توسيع شبكات التجارة التفضيلية في ما بين القوى الاقتصادية الكبرى على سيادة النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي يقوم على مبدأ عدم التمييز. وهذا يدعو إلى كفالة تقارب بين العمليات المتعددة الأطراف والعمليات الإقليمية لضمان المزيج الأمثل من الترتيبين كليهما، وكذلك الاتساق بين العمليات الإقليمية. وهناك أيضا حاجة إلى رقابة قوية ومتعددة الأطراف وإلى ضوابط فعالة، بما في ذلك من خلال وضع معايير دنيا للأحكام التنظيمية الإقليمية. وربما سيلزم إشراك أطراف متعددة في مثل هذه الضوابط لأن انتشارها يمكن أن يؤدي إلى تباين الأنظمة، مما يثقل كاهل المشغلين بتكاليف المعاملات، ولو أن هناك حاجة إلى تقييم دقيق لما يترتب عن هذه التعددية من آثار على التنمية.
	46 - وبما أن الاتفاقات التجارية الإقليمية في القرن الحادي والعشرين تتقاطع مع المصالح والقيم الاجتماعية الاقتصادية الأساسية، يمكن أن يكون التوفيق بين غايات تلك الاتفاقات في تعزيز التجارة وأهداف السياسات العامة الأخرى من الصعوبة بمكان. وبعض قضايا خطة الأعمال التنظيمية التي تشملها أو من المتوقع أن تشملها الاتفاقات التجارية الإقليمية تشير صراحة إلى ذلك.
	47 - وتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول من بين المسائل المثيرة للجدل. فهناك مخاوف من احتمال أن تمنح المنازعات بين المستثمرين والدول حقوقا أكبر للمستثمرين الأجانب في النظم القانونية المحلية، وتؤدي إلى ”الجمود التنظيمي“، لأن المنظمين قد يمتنعون عن اتخاذ إجراءات تنظيمية معينة (مثل تعزيز القواعد التنظيمية البيئية) خوفا من الطعن القانوني الممكن في إطار المنازعات بين المستثمرين والدول، حيث قد تفسَّر هذه الإجراءات على أنها ”نزع ملكيةٍ غير مباشر“. وقد أدرجت الاتفاقات التجارية الإقليمية المبرمة مؤخرا ضوابط على مراقبة رؤوس الأموال أساسا لتيسير نقل رؤوس الأموال المتصلة بالاستثمارات المشمولة باتفاقات التجارة الحرة الإقليمية بحرية وفي الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يستدعي الاعتراف الأكبر بضوابط رؤوس الأموال بعد الأزمة المالية بوصفها أداة مشروعة للسياسات الاقتصادية، إعادةَ توازن النهج القائم الذي يحبذ التدفقات المالية غير المقيَّدة.
	48 - وقد أحرز تناول آثار المؤسسات المملوكة للدولة التي يحتمل أن تناهض المنافسة مزيدا من الاهتمام. فالمؤسسات المملوكة للدولة تقوم بدور هام في العديد من البلدان في مجالات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والمعادن، والأعمال المصرفية، والتأمين، وتتجه نحو الحصول على بعض المعاملة التفضيلية، مثل الإعانات المالية، والوصول التفضيلي إلى التمويل. وقد سعت الضوابط الإقليمية إلى توفير تكافؤ الفرص بين المؤسسات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص بإلغاء هذه الامتيازات الهيكلية(). وشددت البلدان النامية على أهمية المؤسسات المملوكة للدولة في استراتيجياتها الإنمائية وفي تقديم الخدمات الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، ما فتئت سياسات إضفاء الطابع المحلي الرامية إلى دعم الصناعة والخدمات والتكنولوجيا المحلية (كمتطلبات المحتوى المحلي، وضرورة استخدام الهياكل الأساسية المحلية لتقديم الخدمات، ونقل التكنولوجيا، والامتثال للمعايير الخاصة بالبلدان، على سبيل المثال)، تخضع لتدقيق تتزايد شدته باستمرار، في حين أن هذه السياسات اضطلعت بدور هام باعتبارها من أدوات السياسات الصناعية().
	49 - ويرمز اقتراح إقصاء الخدمات الثقافية (مثل الأفلام وبرامج التلفزيون والمنشورات)، التي كثيرا ما تدعمها الإعانات المالية وحصص الإنتاج، من مفاوضات شراكة المحيط الأطلسي للتجارة والاستثمار إلى صعوبات التوفيق بين خطة أعمال النهوض بالتجارة والغايات التنظيمية.
	50 - وفي ما يتعلق بالمعايير البيئية ومعايير العمل، سلمت الاتفاقات التجارية الإقليمية، ومنظمة التجارة العالمية، بحق الأطراف في أن تعتمد أو تواصل تنفيذ التدابير ”الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات“. ويمكن تفسير هذا الاستثناء تفسيرا ضيقا بموجب الاتفاقات التجارية الإقليمية لمنع التدابير الرامية إلى حماية البيئة من أن تكون شكلا مقنعا من أشكال السياسة الحمائية. وعلى النقيض من ذلك، طرحت الاتفاقات التجارية الإقليمية التزام الأطراف بعدم خفض المعايير البيئية أو معايير العمل من أجل كسب القدرة التنافسية في مجال التصدير أو اجتذاب الاستثمار، وهو ما يمكن أن يثبط السياسات الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والقدرة على المنافسة من خلال إصلاح سوق العمل مثلا.
	هاء - آثار النزعة الإقليمية الجديدة على البلدان النامية
	51 - قد تمثل الاتفاقات التجارية الإقليمية المبرمة في القرن الحادي والعشرين مخاطر على أضعف البلدان النامية وأكثرها عرضة للخطر، إذ يمكن استبعادها من ركب تلك الاتفاقات، وبالتالي زيادة تقليص حظوظها في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وعندما تشارك هذه الاقتصادات في الاتفاقات التجارية الإقليمية، تستمر في مواجهة خطة الأعمال ”القديمة“ المتمثلة في التعامل بفعالية مع تحديات التكيف الناشئة عن فتح الأسواق. وعلى سبيل المثال، تتواصل المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بشأن اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت في عام 2002 بالنسبة لمعظم المناطق دون الإقليمية، حيث لم تصدق إلا منطقة البحر الكاريبـي وأربعة بلدان أفريقية على الاتفاقات الخاصة بكل منها. 
	52 - وبالنسبة للبلدان النامية القادرة على إبرام اتفاقات تجارية إقليمية في القرن الحادي والعشرين، هناك حاجة إلى نُهج استراتيجية لمعالجة أوجه التفاوتات الكبيرة في القوة أثناء المفاوضات مع شركائها، وكذلك إلى بناء القدرات الإنتاجية وجني قيمة مضافة أعلى في سلاسل القيمة العالمية يمكن تعزيزها بتلك الاتفاقات. وسيتطلب بناء القدرات البشرية والإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير الهياكل الأساسية إلى سياسات محددة الهدف. وبما أن الجيل الجديد من الاتفاقات التجارية الإقليمية، بضوابطه الأقوى وراء الحدود، يحد بصورة متزايدة من قدرة البلدان على تنفيذ سياسات تجارية وصناعية استباقية، من المهم تحقيق توازن دقيق بين غايات فتح الأسواق ومرونة تصميم وتنفيذ تدابير لبناء القدرات الإنتاجية الأساسية والارتقاء على سلم القيمة.
	53 - ويتزايد السعي إلى توطيد وتوسيع نطاق مبادرات التكامل الإقليمي القائمة في ما بين بلدان الجنوب كاستراتيجية لدعم اندماج البلدان النامية في سلاسل القيمة الإقليمية. وتمشيا مع حيوية التجارة في ما بين بلدان المنطقة، تعجل البلدان الآسيوية بالانخراط في الاتفاقات التجارية الإقليمية. فعلى سبيل المثال، تتجه رابطة أمم جنوب شرق آسيا نحو تكوين جماعتها الاقتصادية. وقد برزت منطقة التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والصين كأضخم اتفاق تجاري إقليمي، إذ تضم ثلث سكان العالم و 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويهدف التكامل الإقليمي في أفريقيا الآن إلى تعزيز التجارة في ما بين البلدان الأفريقية بالتعجيل بإبرام اتفاق قاري للتجارة الحرة لجميع البلدان الأفريقية بحلول عام 2017، بناء على مبادرة التجارة الحرة الثلاثية الأطراف القائمة بين جماعة شرق أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بين جماعات اقتصادية إقليمية في أنحاء أخرى من أفريقيا. 
	54 - ومن شأن التعاون التجاري في ما بين بلدان الجنوب على الصعيد الأقاليمي أن يعزز التلاقح التجاري داخل المناطق. والنظام العالمي للأفضليات التجارية في ما بين البلدان النامية، الذي تَجدَّد نشاطه باختتام جولة ساو باولو للمفاوضات في عام 2010، والقادر على الربط بين أهم أقطاب النمو في مختلف القارات، يُظهِر إمكانيات عظيمة لتحقيق مكاسب كبيرة. وبتصديق كوبا مؤخرا على بروتوكول ساو باولو، أصبح الاتفاق أقرب إلى التنفيذ الفعلي. 
	واو - قضايا وتحديات ”جديدة“ أخرى
	55 - في الأجل الطويل، سيكون دعم وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للاستجابة على نحو أفضل للواقع الاقتصادي الحالي والناشئ من الأهمية بمكان في إعادة تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية. وقد كشف تقرير الفريق المعني بتحديد مستقبل التجارة، الذي شكله المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، تحديا تواجهه الحكومات يتألف من أربعة عناصر، وهي تتعلق بما يلي: (أ) التقارب بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في المفاوضات؛ (ب) تقارب النظام التجاري غير المتعدد الأطراف مع النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ (ج) التقارب بين التجارة والسياسات المحلية الأخرى؛ (د) التقارب بين التجارة والتدابير غير التعريفية في إطار السياسات العامة. وإذ أدرك الفريق تغييرات تحولية متنوعة في التجارة الدولية، فقد أشار إلى بعض المسائل المتعلقة يُحتمل أن تكون ذات صلة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك سياسة المنافسة، والاستثمار، والعملات، وتمويل التجارة، واليد العاملة، وتغير المناخ، والفساد، والاتساق بين قواعد الاقتصاد الدولي().
	56 - ويذهب البعض إلى أن انتشار سلاسل القيمة العالمية استدعى تحول تركيز نهج تحرير التجارة والقواعد التنظيمية التي تحبذ تعميق التحرير ومواءمة القواعد التنظيمية، بما في ذلك ما يتصل بقواعد المنافسة والاستثمار. وسيلزم تحقيق توازن هذا ”السرد الجديد للتجارة“ بعناية مع أخذ الآثار الإنمائية لسلاسل القيمة العالمية في الحسبان. وتشدد البلدان النامية على أنه بالنظر إلى أن المنافع الإنمائية لسلاسل القيمة العالمية لا تتدفق تلقائيا من فتح الأسواق، فإن السياسات الرامية إلى بناء القدرات الإنتاجية في الأنشطة التي تحقق أكبر قيمة مضافة وتوفر فرص العمل سياسات مشروعة وينبغي الاعتراف بها على نطاق واسع. 
	57 - وقد أكد الاستعراض العالمي الرابع المعني بالمعونة لصالح التجارة الذي أجرته منظمة التجارة العالمية في تموز/يوليه 2013 أهمية دعم الاستراتيجيات من خلال المعونة من أجل التجارة ”للارتباط بسلاسل القيمة والارتقاء في سلسلة القيمة“. ويشير هذا النقاش إلى تحد نظامي آخر يتعلق بمكانة وتصميم بالمعاملة الخاصة والتفضيلية القائمة ومرونة التنمية في النظام التجاري. 
	58 - إلا أن الاعتراف ”بالسرد الجديد“ ينبغي ألا يكون على حساب المسائل التجارية ”القديمة“ والمستمرة التي تتراوح بين التعريفات الجمركية القصوى التي تؤثر على البلدان النامية والتصعيد إلى حدود الإعانات الزراعية المشوِّهة للتجارة. وبالفعل، فإن استمرار الإصلاح الهيكلي لسياسات التجارة الزراعية، ولا سيما في البلدان المتقدمة النمو، يظل واحدا من أهم سبل ربط المزارعين الفقراء بالأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع التنمية العالمية المستدامة. 
	59 - وقد أبرز تزايد انتشار سلاسل القيمة العالمية وانخفاض التعريفات الآثار التقييدية التي تحدثها التدابير غير التعريفية على التجارة، ولا سيما في ما يتعلق بالقواعد التنظيمية الخاصة بصحة الإنسان والحيوان والسلامة والبيئة. وتخلص بحوث الأونكتاد إلى أن التدابير غير التعريفية ترفع، في المتوسط، تكاليف التجارة أكثر مما ترفعها التعريفات بالنسبة لجميع فئات الدخل، وخاصة في قطاع الزراعة (الشكل الحادي عشر). ويتضرر المصدرون من البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص لأن التدابير غير التعريفية تتجه إلى استهداف القطاعات التصديرية التي تهمّهم (مثل الأغذية والمنسوجات والملابس)، في حين ترتفع تكاليف الامتثال نسبيا على صغار المصدرين من البلدان النامية. وتنبع الصعوبة من كون التدابير غير التعريفية، بما أنها غالبا ما تستند إلى أغراض السياسة العامة المشروعة، لا يمكن إلغاؤها ببساطة. 
	الشكل الحادي عشر 
	التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية التي يواجهها المصدرون
	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	60 - ويشير هذا إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالتدابير التنظيمية والأخذ بنهج متسق في وضع القواعد في مجال التجارة والسياسات العامة، وخاصة لأن هناك عددا متزايدا من تدابير السياسات العامة التي تؤثر على التجارة. وبالمثل، فإن المعايير الخاصة أصبحت سمة متنامية للتجارة الدولية المعاصرة، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تعزز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين واستيعاب التكاليف البيئية والاجتماعية، يمكنها أيضا أن تصبح عقبات، ولا سيما أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.
	61 - ورغم الاعتراف بالصعوبات التي يتضمنها البتّ في هذا المجال، أُعرِب عن اهتمام كبير بمعالجة عدم توافق أسعار الصرف في منظمة التجارة العالمية. ويمكن أن تغير هذه الأسعار القدرة التنافسية للاقتصادات الناشئة جذريا وأن تلغي تخفيضات التعريفات الجمركية المتفاوَض بشأنها بشق الأنفس على المستوى المتعدد الأطراف. وقد تمخض التكييف الضريبي عند الحدود وتدابير دعم المنتجين المحليين في القطاعات الخضراء عن العديد من المنازعات (انظر الإطار 3). فقد أولي اهتمام أكبر للأمن الغذائي لأن ارتفاع أسعار الأغذية يزيد أهمية التدابير الداعمة مثل الإعانات المالية للإنتاج والاحتفاظ بالمخزونات وتدابير تقييد التصدير. وبالمثل، سيواصل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضع أمن الطاقة وإمكانية الحصول على المواد الخام في صدارة جداول أعمال السياسات الوطنية، مع توقع حدوث توترات محتملة مرتبطة بذلك بخصوص إعانات الطاقة والقيود المفروضة على التصدير.
	الإطار 3
	المنازعات التجارية الأخيرة بشأن الصلة بين التجارة والبيئة
	تتعلق عدة حالات في الآونة الأخيرة بالسياسات المتصلة بالتجارة التي تسعى إلى تحقيق أهداف البيئة. وهناك قلق متزايد إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مؤقتة لمكافحة إغراق السوق على واردات الألواح الشمسية والرقاقات والخلايا التي تكونها من الصين. وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما مضادة لإغراق السوق ورسوما تعويضية على الخلايا الشمسية الصينية الصنع منذ أواخر العام الماضي، في حين يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقا منفصلا بشأن الإعانات التي تقدمها الصين إلى قطاع الطاقة الشمسية. كذلك رفعت الولايات المتحدة شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن أحد متطلبات المحتوى المحلي في برنامج الهند للطاقة الشمسية. وقد أكدت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن متطلبات المحتوى المحلي في برنامج مقاطعة أونتاريو الكندية في التعريفات التفضيلية للطاقة المتجددة لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد جرى، بصفة مؤقتة تعليق التطبيق المقترح لنظام الاتحاد الأوروبي للتداول في الانبعاثات على قطاع الطيران، وهو تدبير طعن فيه كثير من شركائه التجاريين.
	رابعا- الاستنتاجات
	62 - ينبغي أن تضطلع التجارة بدور مركزي في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 من أجل التنمية الشاملة والمستدامة. وقد طرحت التغيرات التحولية في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين في وقت واحد تحديات وفرصا لكي تؤدي التجارة هذا الدور. ولا بد من التعامل مع هذه التحديات والفرص ببذل جهود سياساتية واعية، لأن نجاح نقل مكاسب التكامل التجاري إلى التنمية الواسعة النطاق الشاملة للجميع ليس عملية تلقائية. ولا تستطيع سياسات التجارة وحدها أن توفر الظروف اللازمة لكي يحدث هذا، لكنها تحتاج إلى الدعم من طائفة واسعة من السياسات التكاملية داخل إطار استراتيجي إنمائي متماسك ومتكامل. وينبغي أن تهدف إلى تعزيز الصلة بين التجارة والاستثمار المنتج وخلق فرص العمل بتشجيع التنوع في الأنشطة العالية القيمة المضافة. 
	63 - ويكتسي دور الدولة بالإضافة إلى الأسواق الجيدة الأداء، أهمية محورية في تحديد وتنفيذ مزيج من السياسات الملائمة بشكل أفضل للظروف والشروط الوطنية. وتعزيز الاتساق في صنع السياسات الاقتصادية الدولية، ليس فقط بين قطاعي التجارة والتمويل الدولي، بل أيضا بين التجارة والسياسات الإنمائية، قد يكون مفيدا في المواءمة بين نهج تحرير التجارة وضرورات التنمية الشاملة للجميع. وينبغي أيضا تعزيز الاتساق بين الاتفاقات المتعددة الأطراف والاتفاقات الإقليمية، حتى يمكن تحويل مجمل هذه الترتيبات إلى بيئة مواتية بشكل فعلي للتنمية، ولتفادي تهميش الاقتصادات الأضعف والأقل نموا. وخارج إطار جولة الدوحة، سيتعين مستقبلا الاهتمام بتجديد نشاط الوظيفة التفاوضية للنظام التجاري المتعدد الأطراف. ومن أجل بلوغ الحوكمة الاقتصادية العالمية، يجب إيجاد آلية قوية لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، تكون مصحوبة بأداء تشريعي ملائم من جانب النظام، قادر على وضع قواعد في المجالات القائمة والجديدة.
	64 - ومنظومة الأمم المتحدة، ولا سيما ”مركزها في جنيف“، تستطيع أن تضطلع بدور حفاز في تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وينبغي لها ذلك. وقد حققت الأطر التعاونية المختلفة التي وضعها الأونكتاد وغيره من الشركاء نجاحا خاصا في العقد الماضي عند تناول المسائل الحساسة في مجالات مثل الاستثمار، وتيسير التجارة وسياسة المنافسة. وقد استندت تلك الأطر إلى نهج وضع القوانين غير الملزمة، الذي يتمثل في بناء توافق الآراء الدولي بشأن القضايا الناشئة من خلال تحسين البيانات والتحليل، ومعرفة أفضل الممارسات، والقوانين والنظم النموذجية، واستعراضات الأقران، واستعراضات السياسات وما إلى ذلك من وسائل توليد المعارف وبناء توافق الآراء. ومن شأن هذه الأطر التعاونية أن تكون مفيدة لتهيئة بيئة مواتية في مجال التجارة، وأن تسهم في إزالة عراقيل عملية التفاوض، وبالتالي تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

