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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة السادسة
  ٢٠١٤مايو / أيار٩-٥جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  ٢٠١٥  عامبعد  ملادور التجارة الدولية يف خطة التنمية    

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
عوجل موضوع النمو االقتصادي من أجل التحّول معاجلةً مقتضبةً يف سياق األهـداف               

) إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية      (٨احنصر تناول موضوع التجارة يف اهلدف       و. اإلمنائية لأللفية 
ُيحـدَّد    ومل. األسواق وخفض التعريفات اجلمركيةوأُشري إليه أساساً كمسألة تتعلق بالوصول إىل     
إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتـاح والتقّيـد         "على حنو واضح األساس املنطقي للمضي يف        

ولذلك ينبغي النظر إىل التجارة الدولية، يف سياق خطة         ". بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز     
لتحقيق جمموعة واسعة من األهداف اإلمنائية من       " أداة متكني "ها  ، بوصف ٢٠١٥  عام بعد  ملا التنمية

وميكن للفرص اليت تتيحهـا التجـارة       . خالل تعزيز النمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع      
اسُتغلت على حنو سليم، أن تكون مبثابة أداة قوية تدفع باجتاه خلق فرص العمـل،                 ما الدولية، إذا 

 بكفاءة، وتوفري احلوافز ملنظمي املشاريع، وأن تؤدي يف هناية املطـاف إىل             وإتاحة استخدام املوارد  
والتجارة تساعد يف هتيئة األوضاع االقتصادية املواتيـة        . حتسني مستويات املعيشة يف البلدان كافة     

 السياسة التجارية   واتساقولكن األوضاع اليت تسري التجارة يف ظلها،        . لتحقيق األهداف اإلمنائية  
ومن مثّ، فباإلضافة إىل التركيـز      . ئر السياسات، مها اللذان ُيحفِّزان اآلثار اإلجيابية للتجارة       مع سا 

على حتديد أنواع السياسات الوطنيـة   أيضاً  على األهداف والغايات واملؤشرات، من املهم التركيز        
ق التنمية والعمل   والسياقات الدولية اليت من شأهنا أن ُتسّخر القوة التمكينية للتجارة ألغراض حتقي           

بتنفيـذ جمموعـة    املتصلة  من هذا املنطلق على تصميم إطار متماسك لدعم األهداف واملؤشرات           
    .املرجوةلبلوغ الغايات السياسات وهتيئة األوضاع الالزمة 
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 مقدمة    

 وأهداف التنمية املستدامة    ٢٠١٥  عام بعد  ملا لتنميةلإن صياغة خطة األمم املتحدة        -١
وسُتطِلق الدورة . ٢٠١٤  عامار العمليات احلكومية الدولية يف وقت الحق من  ستدخل يف إط  

اخلطة بغيـة   مضمون  التاسعة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة مفاوضات رمسية بشأن          
احتـرام حقـوق اإلنـسان،      : ينطلق من ثالثة مبادئ أساسية هي     ‘ ١‘: إطار"االتفاق على   

نظِّم األهداف الرئيسية ضمن أربعة أبعاد مترابطة ترابطاً قوياً،         ُي‘ ٢‘واملساواة، واالستدامة؛ و  
التنمية االجتماعية الشاملة، واالستدامة البيئية، والتنمية االقتصادية الشاملة، والـسالم          : وهي

 املفاوضات احلكومية الدولية، تتواصل املداوالت بـشأن        انطالقوحىت موعد   . )٢)(١("واألمن
الفريق العامل املفتوح   مسار  يف ذلك     مبا سارات مستقلة ولكن مترابطة،   القضايا الرئيسية يف م   

العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة يف إطار عمليات مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة               
، ومنتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى للتنميـة املـستدامة،           )٢٠+ريو(املستدامة  

  .املصلحةصاحبة القطرية مع مجيع اجلهات املعنية   أوواملشاورات املواضيعية
وتبحث هذه املذكرة املسامهة اليت تقدمها التجارة الدولية بوصـفها أداة متكينيـة               -٢

لتحقيق النمو االقتصادي الشامل للجميع والتنمية املستدامة، وتقترح جماالت السياسة العامة           
  .٢٠١٥  عامبعد  ملاارة يف تنفيذ خطة التنميةاليت ميكن أن ُتعّزز دور التجالرديفة والتدابري 

  التجارة كأداة متكينية لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع  -أوالً  
الدراسات وتؤيد  . ُتشكّل التجارة الدولية أداة متكينية قوية لتحقيق التنمية االقتصادية          -٣

ركة يف التجارة الدولية ميكـن أن        ُوجهة النظر هذه بأدلة قوية تثبت أن زيادة املشا         التجريبية
. شرطاً ضرورياً لتحقيق نتائج إمنائية أوسع نطاقاً      بدوره  ُتحفّز النمو االقتصادي الذي يشكّل      

 من  -  توفّر التجارة  ،فعن طريق ربط األسواق العاملية باملنتجني واملستهلكني يف البلدان النامية         
ية لتدفق األموال والتكنولوجيا واخلدمات      قناة بالغة األمه   -خالل الصادرات والواردات معاً     

وهـذه  . الالزمة لزيادة حتسني القدرة اإلنتاجية يف قطاعات الزراعة والـصناعة واخلـدمات   
ومن األمثلة على ذلك املسار اإلمنائي . ضرورية بدورها من أجل التحّول اهليكلي لالقتصادات  
فثمة عامـل أساسـي     . شرق آسيا  -الذي انتهجته مؤخراً البلدان النامية يف شرق وجنوب         

تعزيـز  أهنا متكنت من    يكمن خلف النمو االقتصادي السريع الذي حققته هذه البلدان، وهو           
__________ 

حتقيـق  ،  ٢٠١٢،  ٢٠١٥فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام                )١(
: لتـايل متـاح علـى الـرابط ا   . املستقبل الذي نريـده للجميـع، تقريـر مقـدَّم إىل األمـني العـام            

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf. 
انظر قرار اجلمعية   ". (املستقبل الذي نصبو إليه   "الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة          )٢(

 ).، املرفق٦٦/٢٨٨العامة 
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،  أوالً املالبس/يف القطاع الزراعي وقطاع املنسوجات     اإلنتاجية والتصديرية التنافسية،     قدراهتا
عاليـة  صـناعات    سريعاً إىل    مث يف قطاع املصنوعات الكثيفة العمل اليت حتّولت أحياناً حتّوالً         

وقد كان النمو الذي حققته هذه البلـدان بفـضل          . التكنولوجيا مثل صناعة اإللكترونيات   
الصادرات نتيجة النفتاح جتاري استراتيجي، فضالً عن انتهاج سياسات مكّملة لقوة التجارة            

  .هلا من تأثريات على التنمية االقتصادية واالجتماعية  مباكأداة متكينية
سـيما يف البلـدان       وال وُيشكّل النمو االقتصادي شرطاً ضرورياً للحد من الفقر،         -٤

فيـه    مبا كبرياً  ما فعندما يكون نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لبلد        . املنخفضة الدخل 
البلـدان    ويف . للدخل الكفاية، قد يصبح احلد من الفقر، بدرجة كبرية، مسألة إعادة توزيعٍ          

كافية وحدها  هذه  تكون حتويالت إعادة التوزيع       ال ات مستويات الدخل املنخفضة،   النامية ذ 
ويتطلب احلد من الفقر، يف هـذه     . لتحقيق هدف احلد من الفقر، بل إهنا قد تكون مناوئة له          

احلاالت، حتقيق منو اقتصادي من حيث زيادة نصيب كل فرد من السكان مـن املكاسـب                
ستوى أعلى لناتج العامل الواحد، وهو مستوى يقارب عـادة  املُحقَّقة، أي من حيث بلوغ م   

  .نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل
فالتجارة ميكن ". قناة الدخل"أما تأثري التجارة على الدخل القومي فيمكن أن ُيسمى       -٥

ومـن  . )٣("تصريف الفـائض "أن تزيد فرص توليد الدخل املتاحة لالقتصاد عرب قنوات منها    
 ناة الدخل، تؤثر املشاركة يف التجارة الدولية على جمموعة واسعة من النتائج اإلمنائية            خالل ق 

وقد تؤثر تغريات الدخل يف احلوافز اليت       .  يف األسعار النسبية يف االقتصاد احمللي      هلا من تأثري   مبا
عمـل  تنضم، إىل قوة ال     ال  أو يتعني على جمموعات معينة أن تنظر فيها عندما ُتقرر أن تنضم،          

الرمسية، األمر الذي ميكن أن يؤثر تأثرياً كبرياً على اإلدماج االجتماعي فيما يتعلـق، مـثالً،         
  .باملساواة بني اجلنسني

الدخل، توجد قنوات غري متصلة بالدخل تربط بـني التجـارة           قناة  وباإلضافة إىل     -٦
تكون متاحةً حملياً     ال فالتجارة ميكن أن ختفض كلفة السلع واخلدمات اليت       . والنتائج اإلمنائية 

فتوفر جمموعة أفضل وأكثـر     . وتزيد من تنوعها يف السوق    نوعيتها  بأسعار معقولة، وحتسِّن    
مثل الوقود واملواد اخلام، والسلع الوسـيطة،       (تنوعاً من عوامل مدخالت اإلنتاج املستوردة       

يكون، لـوال   ال خيفض تكاليف اإلنتاج وميكن أن يتيح اإلنتاج الذي قد       ) واملعدات واآلالت 
ويؤدِّي حتسني الوصول إىل السلع واخلـدمات  . ذلك، ممكناً من الناحية العملية يف البلد املعين  

، والطاقة والسلع ذات الصلة     واألغذيةاألساسية، مثل األدوية واللقاحات، واملعدات الطبية،       
ه حيسن الفعالية من    بالبيئة، إىل حتقيق مكاسب إمنائية مباشرة لصاحل املستهلكني، فضالً عن أن          

حيث الكلفة فيما خيص وجهاً معيناً من أوجه اإلنفاق العام، كاإلنفاق على الرعاية الصحية              
__________ 

من خالل متكني االقتصاد من االستخدام األفضل      " لتصريف الفائض "اةً  يوفِّر الوصول إىل األسواق الدولية قن      )٣(
للموارد اليت كانت يف السابق غري مستخدمة، أو مستخدمة استخداماً ناقصاً، بـسبب             ) األكثر رحبيةً مثالً  (

 .تدين مستوى الطلب يف السوق احمللية
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املـستهلكني يف   وأن التجارة الدولية، مبراعاهتا لألفضليات البيئية للـشركات           كما .)٤(مثالً
ت والتكنولوجيات البيئية السلع واخلدمانقل األسواق العاملية، ميكن أن تؤدِّي بالتايل إىل تعزيز 

  .وأساليب اإلنتاج املستدام واملنصف اجتماعياً عرب البلدان
تنـشأ    ال ومن الواضح أن الصلة بني التجارة والنمو االقتصادي واحلد من الفقـر             -٧

بل ينبغي السعي إىل حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة واحلد مـن الفقـر كهـدف               . تلقائياً
فالتجارة تشكل بالفعل جزءاً كبرياً من      . ادة املشاركة يف التجارة الدولية    مدروس يتمثَّل يف زي   

فقد ارتفع متوسط نسبة التجارة إىل الناتج احمللي اإلمجايل هلـذه           : اقتصادات أقل البلدان منواً   
أن معـّدل     كما .)٥(يف املائة ) ٢٠١٢-٢٠٠٨ (٦٠إىل  ) ١٩٩٠-١٩٨٦ (٢٧البلدان من   

، ٢٠١١-٢٠٠٠لي اإلمجايل كان مرتفعاً، خصوصاً خالل الفتـرة         النمو السنوي لناجتها احمل   
 .)٦( يف املائة يف البلدان النامية ككل      ٣ يف املائة يف السنة مقارنةً مبعدل قدره         ٧حيث بلغ حنو    

أن معّدل احلدِّ من الفقر يف أقل البلدان منواً كان أدىن بكثري من مثيله يف البلدان الناميـة                   إال
، يف السنوات األخرية، مرتفعاً إىل حد       )٧(ًالفقر يف أقل البلدان منوا    تشار  انظل معّدل   و. ككل
 مقارنـةً   - يف املائة من جمموع الـسكان        ٤٠ حيث بلغ يف حاالت كثرية أكثر من         -كبري  

  .)٨( يف املائة٢ يف املائة وأقل من ١٠بالبلدان النامية األخرى اليت تتراوح معدالهتا بني حنو 
 ميكن أن تفسِّر هذا االختالل يف الصلة بني التجارة والنمو واحلد من ومن األمور اليت  -٨

يتمثَّل يف اهليكل التصديري للبلدان املنخفضة الدخل، وهو هيكل يتركـز تركـزاً               ما الفقر
فاجملموعات الفقرية واملهمشة يف البلدان املنخفضة الدخل توجد يف       . شديداً يف بضعة قطاعات   

األولية من حتسني املـشاركة يف التجـارة        املرحلة    ويف .ةيالتجارمعظمها يف القطاعات غري     
 حيث تتحقق مكاسب التجـارة لـصاحل أولئـك          ،الدولية، قد يزداد تفاوت الدخل سوءاً     

ُيساء فهم هذه النتيجة باعتبارها من النتائج غري          ما وغالباً. املنخرطني يف القطاعات التجارية   
بل عن مجلة أسـباب     : تيجة ليست ناشئةً عن التجارة    ولكن هذه الن  . املرغوب فيها للتجارة  

 يكفـي مـن القـدرات املاليـة         ما منها أن حكومات البلدان املنخفضة الدخل تفتقر إىل       
املؤسسية الضرورية الختاذ تدابري تكميلية تيسِّر نقل املكاسب الناشئة عـن التجـارة إىل               أو

رياً من الدعم الدويل يف هذه اجملاالت،       وميكن للبلدان املنخفضة الدخل أن تستفيد كث      . الفقراء
وهذا هو السبب الذي جيعل من الضروري إقامة شراكة عاملية، باإلضـافة إىل اإلجـراءات               

__________ 

 - الذي خيفض تكاليف التجـارة       -لية  فعلى سبيل املثال، مثة أدلة على أن حتسني لوجستيات التجارة الدو           )٤(
ميكن أن يساعد يف زيادة معّدالت التلقيح يف البلدان النامية، ألن تناول هذه املنتجات يتطلَّـب إجـراءات                  

 .حمددة
)٥( World Bank, 2013, World Development Indicators. 
)٦( UNCTAD Globstat database. 
 دوالر يف اليـوم     ١,٢٥ون خط الفقر الدويل، أي علـى        مقاساً بالنسبة إىل عدد السكان الذين يعيشون د        )٧(

 .كمعادل للقوة الشرائية
)٨( World Bank, 2013, World Development Indicators. 
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الوطنية، لكي تتمكن هذه البلدان من االستفادة إىل أقصى حد من قوة التجارة الدولية كأداة               
  .متكينية لتحقيق التنمية

  ارة الدولية يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفيةاملعاجلة احملدودة ملوضوع التج    
تؤدِّي املشاركة يف التجارة الدولية إىل حتسني البيئة االقتـصادية املواتيـة لتحقيـق                -٩

، واألمن الغذائي، واملساواة وخلق فرص العملأهداف إمنائية أوسع نطاقاً مثل احلد من الفقر،        
أن دور التجارة كأداة متكينية لتحقيق التنميـة         ال إ .بني اجلنسني، والصحة واالستدامة البيئية    

ينعكس على حنو واٍف يف األهداف        ال أو، مبعىن آخر، دور النمو االقتصادي الشامل ككل،       
فاألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، بإشـارهتا إىل      . اإلمنائية اليت حددهتا األمم املتحدة هلذه األلفية      

إقامة شراكة عاملية من أجـل       (٨ إطار اهلدف    تندرج يف " غايات"التجارة الدولية بوصفها    
إقامـة   )أ: (على جانبني اثنني من جوانب السياسات التجارية، ومهـا          إال تركِّز  ال ،)التنمية

" نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ بـه وعـدم التمييـز              "
 البلدان منواً إىل األسواق، مـن       حتسني فرص وصول صادرات أقل     )ب(؛ و )ألف-٨ اهلدف(

خالل إتاحة وصوهلا على أساس اإلعفاء من التعريفات اجلمركية ومن حتديد احلصص، بغية             
وميكن اعتبار كال اهلدفني من األعمال غري املنجزة ). باء-٨اهلدف (معاجلة احتياجاهتا اخلاصة 

  .ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية

  ريالنظام التجا: ألف-٨اهلدف     
على الرغم من أمهية وجود نظـام جتـاري         يالحظ أنه   ،  ألف-٨خبصوص اهلدف     -١٠

 مـن   ٨يتبني بوضوح من صيغة اهلدف        مل مفتوح وقائم على القواعد وشفاف وغري متييزي،      
 وكيف يفضي   ،األهداف اإلمنائية لأللفية كيف يتفاعل هذا النظام التجاري مع عملية التنمية          

بد من إيالء األولوية يف النظام التجاري الـدويل           ال هوض بالتنمية، فمن أجل الن  . إىل حتقيقها 
أن هذا هو بالتحديد السبب الذي استدعى         ومبا .للقضايا والقطاعات اليت هتم البلدان النامية     

إطالق جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العاملية يف إطار جدول الدوحة اإلمنائي،             
وقد كـان   .  سنة ١٢ُتختتم بعد وقد مضى على إطالقها         مل لةفإن من املؤسف أن هذه اجلو     

 /املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الذي ُعقد يف بـايل بإندونيـسيا يف كـانون األول               
  أول مؤمتر ُيعقد يف إطار جولة الدولة وينجح يف عقد عدد من االتفاقـات،              ٢٠١٣ ديسمرب

وُينظر إىل هذا االتفاق باعتباره مسامهةً إجيابيةً يف        . جارةيف ذلك االتفاق املتعلِّق بتيسري الت      مبا
اجتاه تيسري التجارة الدولية عن طريق إزالة احلواجز غري الضرورية وتوحيـد املعـايري ذات               

ها التنفيذ التدرجيي، فضالً عـن مـدّ      من حيث   مرونة  أوجه  وهو يوفر للبلدان النامية     . الصلة
أن طول جولة الدوحة   إال.تنفيذ االتفاق تنفيذاً كامالًضرورية لالباملساعدة التقنية يف اجملاالت 

 رغم التقدُّم اجلدير بالثناء الذي أُحرز       -وتعقُّدها واملكاسب املتواضعة اليت حتققت حىت اآلن        
 هي أمور دفعت باجتاه عقد جمموعة متعدِّدة من اتفاقات التجارة اإلقليمية واتفاقات      -يف بايل   
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يبشِّر بقيام نظـام جتـاري متعـدِّد          ال ري ذلك من الترتيبات، األمر الذي     التجارة احلرة، وغ  
  .األطراف يكون مفتوحاً وشفافاً وقائماً على قواعد

وألسباب منها التصدِّي لصعوبة التفاوض على اتفاقات علـى مـستوى متعـدِّد               -١١
إلقليمية والدوليـة  األطراف، أصبحت اتفاقات التجارة احلرة املربمة على املستويات الثنائية وا   

  متقدِّمـة  اًتشكل أدوات رئيسية للسياسة التجارية يف مجيع البلدان تقريباً سواء أكانت بلدان           
أكثر حالياً  وبالنظر إىل أن عدد اتفاقات التجارة احلرة النافذة على نطاق العامل يبلغ             . نامية أم

ي الدويل اليـوم    ، أصبح النظام التجار   ١٩٩٥  عام  اتفاق، أي ضعف عددها منذ     ٣٠٠من  
وقـد بـات مـن      . كان عليه عند انطالق األهداف اإلمنائية لأللفية        مما أكثر تعقيداً وتفتتاً  

. املمارسات الشائعة أن تنخرط البلدان يف الوقت نفسه يف عدد من اتفاقات التجارة احلـرة              
، فإن القليل   بالنظر إىل أن املصاحل التجارية تشكل الدافع الرئيسي إلبرام اتفاقات جتارة حرة           و

  .األحدث عهداً يشمل أقل البلدان منواً" الكربى"من اتفاقات التجارة احلرة 
وتنطوي اتفاقات التجارة احلرة وغريها من الترتيبات املتعدِّدة األطراف على مزايـا              -١٢

ويشمل اجليل اجلديد من اتفاقات التجارة احلرة، اليت ُيشار إليهـا           . ومساوئ بالنسبة للتنمية  
، جماالت مثل املشتريات احلكومية، واالستثمار، ونقل       "ترتيبات التكامل األعمق  "اً باسم   غالب

التكنولوجيا، وحقوق امللكية الفكرية، والبيئة، واآلليات املخصـصة لتـسوية املنازعـات،            
وهذا ميكن أن يعود بالنفع على البلدان اليت        . وسياسات املنافسة، واتفاقات االعتراف املتبادل    

أن هذا ميكن أن   إال.بالقدرة على تنفيذ التزاماهتا يف إطار ترتيبات التكامل األعمق هذه       تتمتع  
يفضي أيضاً إىل هتميش بعض البلدان ضمن النظام التجاري الدويل إذا كانت هذه البلدان غري       

وعالوةً على  . غري قادرة على جماراة وتريهتا وعمقها       أو راغبة يف االنضمام إىل هذه الترتيبات     
ميكن أن    ال )كاتفاقات تشمل عدَّة أطراف   (ذلك، فإن اتفاقات التجارة احلرة حبكم تعريفها        

تنظم تلك اجملاالت اليت تتطلَّب مشاركة مجيع األعضاء املعنـيني علـى املـستوى املتعـدِّد                
وهذا ينطبق، مثالً، على جمال الدعم احمللي لقطاع الزراعة، وهو جمال هـام مـن               . األطراف

  .اتفاقات التجارة احلرة) وال ميكن أن تتناوله(تتناوله   الياسة العامة للبلدان الناميةجماالت الس
يتطلَّب األمر مزيداً من التحليل للصالت بني اتفاقات التجارة احلـرة واألهـداف           و  -١٣

. اإلمنائية، أي حتديد كيفية جعل اتفاقات التجارة احلرة تعمل بفعاليـة كـأدوات للتنميـة              
يترتَّب على بعض األحكـام       ملا إجراء تقييم متعمِّق  ضرورة  على    إال تدل  ال ليةفالبحوث احلا 

املعينة وهياكل التكامل من آثار على التجارة وكذلك على النتائج اإلمنائية مثل احلـد مـن                
، والتقدُّم التكنولوجي من خالل عمليات نقل التكنولوجيا علـى          وخلق فرص العمل  الفقر،  

  .املستوى الدويل
مثة جانب آخر من جوانب النظام التجاري اليت تتطلَّب مزيداً من التحليـل، وهـو               و  -١٤

سياسة جتارية ملزمـة مبوجـب االلتزامـات        انتهاج  يتمثَّل يف املفاضلة بني الفوائد الناشئة عن        
لتكييف الـسياسات   الالزمة  أو اإلقليمية، من جهة، وضرورة توافر املرونة        /املتعدِّدة األطراف و  
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وهناك بعض  . ، من جهة أخرى   ")احليِّز السياسايت "أي  (واإلمنائية مع الظروف الدولية     التجارية  
يرتع إىل زيادة تدفُّقات التجارة واالستثمار، ألن       حمددة  سياسات  االلتزام بانتهاج   األدلة على أن    

ذلك يهيئ للتجارة واالستثمار األجنيب املباشر بيئةً شفافةً وميكن التنبؤ هبـا، ويكـبح بعـض                
أنه لكي تكون أي عمليـة إصـالح          إال .لوكيات التماس الدخل الريعي يف االقتصاد احمللي      س

ويتطلَّـب  . بد من تكييفها مع االحتياجات والظروف احملددة للبلد املعين          فال للسياسات فعالةً، 
يف حالة    كما التفاوض على اتفاقات جتارة حرة بني شركاء ذوي أوزان اقتصادية غري متكافئة،           

ات التجارة احلرة بني الشمال واجلنوب، إجراء حتليل متأٍن من أجل املزج على حنو سـليم                اتفاق
وتوفر املعاملة  . بني موجبات السياسة امللزمة من جهة، وحيز التحرُّك السياسايت، من جهة ثانية           

السياسايت، من احليِّز     ما اخلاصة واملتمايزة يف إطار االتفاقات املتعدِّدة األطراف والتفضيلية قدراً        
  .مثل إعفاء أقل البلدان منواً من التعهد بتنفيذ التزامات معينة

  إتاحة الوصول إىل األسواق: اءب-٨اهلدف     
 ٨، يالحظ التقرير احلديث الذي يتتبع سري تنفيذ اهلدف          باء-٨وفيما خيص اهلدف      -١٥

 البلـدان منـواً إىل       يف املائة من صادرات أقل     ٨٣نسبته    ما من األهداف اإلمنائية لأللفية أن    
 االقتصادات املتقدِّمة قد دخلت إىل تلك األسـواق معفـاةً مـن الرسـوم اجلمركيـة يف                

ورغم أن التعريفـات    . )٩(٢٠٠٠  عام  يف املائة يف   ٧٠يزيد قليالً عن      مبا ، مقارنةً ٢٠١١ عام
القرن كانت عليه خالل فترة التسعينات من     مما اجلمركية قد أصبحت عموماً أدىن بكثري اآلن      

قلق بالغ يف قطاعات معينة فيما يتعلَّق بإمكانية الوصـول إىل            تزال هناك بواعث    ال املاضي،
تزال الذرى التعريفيـة وتـصاعد التعريفـات يف           ال ففي أسواق البلدان املتقدِّمة،   . األسواق

 فـبني . قطاعات مثل الزراعة يفرضان حواجز كبرية أمام صادرات العديد من البلدان النامية           
ُيخفَّض متوسط التعريفات اجلمركية املفروضة من قبل البلدان          مل ،٢٠١١  وعام ٢٠٠٠ عام

 ومها القطاعان الرئيسيان اللذان يتـسمان       -املتقدِّمة على قطاعي املنتجات الزراعية واأللبسة       
 يف  ٨يزال يف حـدود       ال ختفيضاً تدرجيياً، وهو    إال -بأمهية تصديرية بالنسبة للبلدان النامية      

 .)١٠( يف املائـة   ١املائة مقارنةً مبتوسط التعريفات املفروضة على صناعات أخرى البالغ حنـو            
. هي عليه يف الشمال     مما فهي عموماً أعلى  ) أي يف البلدان النامية   (التعريفات يف اجلنوب     أما

ولذلك فإن فتح األسواق بني اجلنوب واجلنوب ميكن أن يزيد من تعزيز منو التجـارة بـني                 
 واجلنوب اليت شهدت توسعاً كبرياً يف السنوات األخرية ألسباب منها حدوث زيادة             اجلنوب

والربازيل  أي االحتاد الروسي وإندونيسيا -" BRICS"سريعة يف الطلب يف اقتصادات جمموعة       
  .واهلندوالصني وجنوب أفريقيا 

__________ 

)٩( The Global Partnership for Development: The Challenge We Face – Millennium Development 
Goals Gap Task Force Report 2013 (New York, United Nations publication, Sales No. E.13.I.5). 

 .املرجع نفسه )١٠(
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أن غفـل حقيقـة    ُيبـاء -٨وُيضاف إىل ذلك، بل رمبا األهم من ذلك، أن اهلدف        -١٦
يف اجلمركية  تعد حتدده التعريفات      مل الوصول إىل األسواق يف سياق التجارة الدولية هو أمر        

احلدود، مثل التـدابري    وراء  فالتدابري غري التعريفية، أي التدابري التنظيمية املتخذة        . املقام األول 
تـدفُّقات التجاريـة،    د على حنو متزايد ال    قّيالصحية وتدابري الصحة النباتية واملعايري التقنية، تُ      

وتواجه الصادرات الزراعية من البلدان املنخفـضة        .خصوصاً التدفُّقات من أقل البلدان منواً     
وعنـدما  .  يف املائة يف االقتـصادات املتقدِّمـة  ٥الدخل تعريفات مجركية تبلغ يف متوسطها      

تفع متوسط حجم حاجز    ، ير مبكافئه التعريفي د للتجارة   قّيُيحسب أثر التدابري غري التعريفية املُ     
ر مزارع  صّدمن ذلك مثالً أنه لكي يُ     و. )١١( يف املائة  ٢٧من املنتجات إىل      ما استرياد جمموعة 

من صغار املزارعني يف بلد من أقل البلدان منواً منتجاً زراعياً إىل بلد متقدم، يتعني عليـه أن                  
من خمتربات معتمدة،   يتنافس مع مزارع يتلقى دعماً من بلد متقدم وأن حيصل على شهادات             

وأن يفهم متاماً اهلياكل التعريفية املعقدة وكيفية االستفادة من حصص املعدالت التعريفية، إن             
بل نقل كفؤة وميسورة الكلفة، وأن مير عرب نقاط الفحص والتفتـيش            وجدت، وأن جيد سُ   

. إىل ذلـك   ما و احلدودية لبلد املقصد، وأن يراعي املعايري اخلاصة للمشتري يف بلد املقصد،          
معىن له يف إطار هـذا        ال فإن جمرد خفض التعريفات قد جيعل من حترير التجارة أمراً         وبالتايل  
وعلى املديني املتوسط والطويل، ميكن أن يصبح االمتثـال للمعـايري واللـوائح             . السيناريو

مث التنظيمية الصارمة يف أسواق الصادرات مرتبطاً مبستويات أعلى جلودة اإلنتـاج، ومـن               
أنه على املدى القصري، ميكن للتدابري        إال .بأسعار وقيمة مضافة أعلى لصادرات البلدان النامية      

بالنظر وذلك  غري التعريفية أن تقلص بصورة مباشرة القدرة التنافسية لصادرات البلدان النامية            
نتاج الثابتة،  ألنظمة السالمة يف اخلارج يزيد من تكاليف اإل         أو إىل أن االمتثال للوائح التقنية    
  .واملتغرية يف بعض األحيان

وتتخذ السياسات العامة الرامية إىل التصدي للتحديات اليت تطرحها التـدابري غـري        -١٧
التكـاليف  مواجهة مساعدة الشركات على : الصادرات شكلني رئيسيني أسواق  التعريفية يف   

هتا اإلنتاجية؛ وبناء القدرات يف     اليت يفرضها االمتثال للمعايري األجنبية عن طريق حتسني عمليا        
يف ذلك زيادة مشاركة البلدان النامية يف اهليئات املعنيـة            مبا جمال املعايري الوطنية واإلقليمية،   

ومن املهم هنا مالحظة أن التدابري السياساتية الرامية إىل التخلص مـن          . بوضع املعايري الدولية  
ارجية، فضالً عن ترشيد هذه التـدابري يف جانـب          تأثري التدابري غري التعريفية يف األسواق اخل      

وهذا يرجع إىل   . االسترياد، ميكن أن تكون هلا صلة مباشرة باألهداف اإلمنائية الواسعة للبلد          
أن املعايري التقنية ومعايري السالمة اخلاصة باملنتجات، مثالً، هي معايري ُيقصد هبـا يف املقـام                

بلد، مثل الشواغل املتعلقة بسالمة املستهلك والـصحة  األول مراعاة الشواغل املشروعة لكل      
إذا كان من املفيد اتبـاع        ما وهلذا السبب، قد يلزم إجراء حتليل متأٍن من أجل تقييم         . والبيئة

النهج الذي انتهجه العديد من البلدان النامية يف السنوات األخرية والذي يتمثـل يف اختيـار    
__________ 

)١١( UNCTAD, 2012, Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing 
Countries (New York and Geneva, United Nations publication). 
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الرئيسيون عايري السالمة اليت يطبقها الشركاء التجاريون       استنساخ وتكييف املعايري التقنية وم    
من خالل اتفاقات التجارة احلرة، خصوصاً تلـك االتفاقـات املعقـودة بـني الـشمال                

  .)١٢(واجلنوب

  استغالل الروابط بني التجارة والتنمية  -ثانياً  

  مد اجلسور بني التجارة والتنمية  -ألف  
امل بني األهداف التجارية واألهداف اإلمنائيـة،  على الرغم من إمكانات حتقيق التك      -١٨

ذُكر آنفاً، فإن     وكما .تكفي حبد ذاهتا لتعزيز التنمية الشاملة للجميع        ال فإن السياسة التجارية  
 قد  - أي أهداف تعزيز التجارة وأهداف حتقيق التنمية الشاملة للجميع           -جمموعيت األهداف   

يف   مـا  دما يزيد تفاوت مستويات الدخل يف بلـد       تبدوان أحياناً متعارضتني مثلما حيدث عن     
هـذه    ويف .الوقت الذي يتوسع فيه اقتصاده من خالل زيادة مشاركته يف التجارة الدوليـة            

احلاالت، تتمثل االستجابة السياساتية األمثل يف احلفاظ على االنفتاح التجاري مع اعتمـاد             
األمان االجتماعي وغري ذلك من     مثل شبكات   ") الرديفة("جمموعة من السياسات التكميلية     
  .سياسات الضرائب والتحويالت

جزء كوهناك أيضاً جمموعة سياسات يف اجملاالت االقتصادية الرئيسية ميكن تصورها             -١٩
ويلـزم أن   . من اجلهود الرامية إىل تعزيز التجارة وحتقيق األهداف اإلمنائية يف الوقت نفـسه            

 النقدية واملالية، وسياسات العمالة والتجـارة       -ية  يكون هناك تآزر بني السياسات االقتصاد     
 يف جمـاالت التعلـيم      - والـسياسات االجتماعيـة      -واالستثمار والصناعة والبيئة والنقل     

ينبغي أن تكون هذه الـسياسات        كما -والتدريب، والسكان والصحة واحلماية االجتماعية      
  . للجميعأداة مفيدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والشاملة

وجود إطـار   جانب  إن احلاجة إىل اتساق السياسات على املستوى الوطين، إىل          مث    -٢٠
يزال ثلث   فال.جتاري داعم على املستوى الدويل، تتجلى بصفة خاصة يف حالة قطاع الزراعة           

أشخاص من بني يف األرياف مثانية بل رزقهم يف قطاع الزراعة، ويعيش سكان العامل جيدون ُس
.  مليون شخص يعانون من نقـص التغذيـة        ٨٧٠يزال    وال ،من الفقراء العاملني   كل عشرة 

احلد من فضالت األغذية وهـدرها، فـإن        من  وعلى الرغم من الفوائد اليت ميكن أن تتأتى         
 حتقيق زيادة يف اإلنتـاج الزراعـي العـاملي         ٢٠٥٠  عام حقيقة األمر هي أنه سيتعني حبلول     

__________ 

أيـضاً إىل أن التكامـل العميـق املـرتبط     ) Desidier et al(تشري دراسة حديثة أجراها ديسيديه وآخرون  )١٢(
باألحكام املتعلقة باملعايري الواردة يف اتفاقات التجارة احلرة يؤدي إىل توسيع التجارة بني البلـدان الناميـة                 

 Disdier). والشمال ولكن على حساب جتارة هذه البلدان مع شركائها اجلنوبيني غري املنتمني إىل تكتالت

AC, Fontagné L and Cadot O, 2014, North–South standards harmonization and international trade, 

The World Bank Economic Review, 1–26.). 
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ولذلك . )١٣(باليني شخص  ٩ من أجل إطعام     ٢٠١٥ عام  يف املائة عن مستويات    ٦٠ بنسبة
 واملتعلقـة   ٢٠١٥  عام بعد  ملا فإن األهداف والغايات البالغة األمهية الواردة يف خطة التنمية        

 باستئصال الفقر واحلد من اجلوع والتكيف مع تغري املناخ ستظل على األرجح غري منجزة إذا              
تجارية والسياسات الزراعية على املستوى الـوطين       اإلجيايب بني السياسات ال   التفاعل  يتعزز   مل

وإذا ظل النظام التجاري املتعدد األطراف ُيخفق يف التصدي ملـشكلة اإلعانـات الـضارة               
  .والتشوهات الكبرية يف اإلنتاج والتجارة الزراعيني

  قطاعات اخلدمات واالستدامة االقتصادية  -باء  
يف وكذلك  ية يف تعزيز النمو االقتصادي      تؤدي قطاعات اخلدمات دوراً متزايد األمه       -٢١

ومن األمثلة على ذلك جمـاالت النقـل والبنيـة التحتيـة            . النمو شامالً للجميع  هذا  جعل  
للحفاظ   ال فتحسني ربط البلدان النامية باألسواق العاملية أمر أساسي       . واخلدمات اللوجستية 

 لتوزيع املكاسب املتأتيـة مـن       على قدرهتا التنافسية يف التجارة الدولية فحسب وإمنا أيضاً        
الفجوة بني األسـعار    إىل توسيع   تكاليف النقل احمللية    وتؤدِّي  . التجارة توزيعاً شامالً للجميع   

تكن أسواق النقـل قـادرة علـى          مل وإذا. الدولية واألسعار االستهالكية يف البلدان النامية     
يقلـص    مما  عن التجارة،  تنشأاملنافسة، حيصل الوسطاء على جزء من املكاسب اليت ميكن أن           

  .قدرة التجارة على تعزيز التنمية الشاملة للجميع
فاألسواق التنافسية يف هذا القطـاع      . على خدمات االتصاالت  ذلك أيضاً   وينطبق    -٢٢

ومن األمثلة اجليدة على ذلك استخدام اهلواتف اخلليوية يف عمليات          . تعزز احللول االبتكارية  
. يف حالة احتاد شرق أفريقيـا       كما ات وغري ذلك من األنشطة املالية     حتويل األموال واملدفوع  

مـستبعدين مـن    للوقد أتاحت هذه اخلدمات إمكانية احلصول على اخلدمات املالية الرمسية           
وميكن لزيادة التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي يف تنظيم حتويل          . النظام املصريف الرمسي  

 بسبل منها مثالً انتهاج سياسة للمنافسة علـى املـستوى           ،قالةاألموال بواسطة اهلواتف الن   
 أن يؤديا إىل توسع استخدام التكنولوجيا داخل اإلقليم، األمر الذي يسهم يف حتقيق            ،اإلقليمي

  .)١٤(النمو االقتصادي اإلقليمي
الت املالية مصدراً بالغ األمهية لألموال الالزمة للتخفيف من حـدة           يوتشكل التحو   -٢٣
 بلداً نامياً إىل أن زيادة      ٧٧وقد أشارت تقديرات دراسة مشلت      .  واجلوع وحتقيق التنمية   الفقر
 يف املائـة يف عـدد       ٣,١ يف املائة يف التحويالت املالية تفضي إىل اخنفاض بنسبة           ١٠ بنسبة

__________ 

)١٣( Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013, FAO Statistical Yearbook 2013: 
World Food and Agriculture (Rome). 

)١٤( UNCTAD, 2012, Mobile Money for Business Development in the East Africa Community: A 
Comparative Study of Existing Platforms and Regulations (Geneva, United Nations publication). 



TD/B/C.I/33 

11 GE.14-50204 

وترتبط التحويالت املاليـة    . )١٥( دوالر يف اليوم   ١,٢٥السكان الذين يعيشون على أقل من       
يف إطار االتفاق العام املتعلق بالتجـارة يف        ) وجود األشخاص الطبيعيني   (٤ريد  بأسلوب التو 

وعلى النقيض من االستثمار األجـنيب املباشـر        . اخلدمات، فضالً عن اهلجرة األطول أجالً     
والديون اخلاصة وأسهم حوافظ االستثمارات، ظلت التحويالت املالية أكثر استقراراً خالل            

 هـذه التحـويالت كـثرياً     وُيضاف إىل ذلك أن     ؛  ٢٠٠٨  عام عت يف فترة األزمة اليت اندل   
ستخدم ملواجهة التقلبات الدورية يف اقتصاد بلد املنشأ، حيث توفر شريان حياة للفقـراء            ُت ما

 يف  ٦,٣يقدر بنحو     مبا والواقع أن التحويالت املالية زادت    . خالل فترات التراجع االقتصادي   
 مليار دوالر، أي أعلى بكثري من جممـوع املـساعدة           ٤١٤ لتصل إىل    ٢٠١٣  عام املائة يف 
  .)١٦( الرمسيةاإلمنائية
 قطاع اخلدمات املالية التنافسية قطاعاً أساسياً أيضاً لتحقيق أقصى قـدر مـن              عّدوُي  -٢٤

الفوائد من حتويالت العمال، حيث إن هذه التحويالت تشكل مصادر بالغة األمهية للتمويل             
 تقرير أقـل البلـدان منـواً      وقد جاء يف    . واجلوع وحتقيق التنمية  الالزم لتخفيف حدة الفقر     

 الصادر عن األونكتاد أن قنوات التحويالت الرمسية ملعظم أقل البلدان منواً ختضع             ٢٠١٢ لعام
اليت " االتفاقات احلصرية "وتؤدي ممارسة   . حالياً لسيطرة عدد قليل من مقدمي هذه اخلدمات       

فريقية املندرجة يف فئة أقل البلدان منواً إىل خنق املنافسة مـن            حتدث يف الغالب يف البلدان األ     
الـذي يـسفر عندئـذ عـن ارتفـاع      األمر خالل منع املنافسني من الدخول إىل السوق،       

وترتفـع هـذه    .  يف املائة  ٩التحويالت حنو   رسوم  وعلى املستوى العاملي، تبلغ     . )١٧(الرسوم
تتجاوز   ما وكثرياً. كلما كان البلد املتلقي أقل تقدماً     ل و حوَّالنسبة املئوية كلما صغر املبلغ املُ     

وتشري تقديرات  .  يف املائة  ٢٠ يف بلدان أفريقيا جنويب الصحراء الكربى نسبة         ةالرسوم املطبق 
 يف املائة يف تكاليف التحويالت يؤدي إىل وفورات تبلغ          ٥البنك الدويل إىل أن ختفيضاً بنسبة       

رير إىل تعزيز املنافسة يف هذه السوق من جهة، ومعاجلـة           ويدعو التق .  مليار دوالر  ١٥حنو  
ومن شأن التوصل هنا إىل إقامة التوازن الـصحيح بـني           . القضايا التنظيمية، من جهة ثانية    

  . والتنظيم أن يعزز الفوائد اإلمنائية الناشئة عن التحويالت املاليةةاملنافس
ولية يف اخلدمات أن تعزز كثرياً املسامهات يف حتقيق          ميكن للتجارة الد   ،وعلى العموم   -٢٥

وتتسم التجارة يف اخلـدمات باملرونـة       . التنمية الشاملة للجميع، خصوصاً يف البلدان النامية      
 هذا  اوقد من . والقدرة على التكيف، وهي تتيح فرصاً لتحقيق دخل أعلى وخلق فرص العمل           

حيث بلغ  ) ٢٠١٢-٢٠٠١( يف العقد األخري     القطاع بوترية أسرع من منو التجارة يف السلع       
__________ 

)١٥( UNCTAD, 2011, Impact of Remittances on Poverty in Developing Countries (New York and 
Geneva, United Nations publication). 

)١٦( UNCTAD, 2012, Mobile Money for Business Development in the East Africa Community: A 
Comparative Study of Existing Platforms and Regulations (Geneva, United Nations publication). 

)١٧( UNCTAD, 2012, The Least Developed Countries Report 2012: Harnessing Remittances and 
Diaspora Knowledge to Build Productive Capacities (New York and Geneva, United Nations 

publication, Sales No. E.12.II.D.18). 
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 ١٠ يف املائة يف البلدان النامية، و      ١٤ يف املائة على املستوى العاملي، و      ١١متوسط معدل منوه    
ورغم أن البلدان تستطيع أن تسخر التجارة يف اخلدمات ألغراض . يف املائة يف البلدان املتقدمة 

مة، ينبغي للبلدان النامية أن تـضمن مراعـاة         حتقيق هديف النمو االقتصادي والتنمية املستدا     
 وإمكانات إسهامها اإلجيايب يف العوامل اخلارجيـة        -اخلصائص املتعددة لقطاعات اخلدمات     

 وأن تكفل وجود أنظمة ومؤسسات وسياسات مالئمة لتحقيق         -املؤثرة اليت ميكن أن تنشأ      
  .)١٨(النتائج املرجوة

  قتصادية املنافسة والتجارة والتنمية اال  -جيم  
تعزز سياسة املنافسة قدرة البلدان النامية على االستفادة الكاملـة مـن االنفتـاح                -٢٦

وتكفل سياسات وقوانني املنافسة أن تظل األسواق مفتوحة وتنافسية مـن أجـل             . التجاري
وميكن لإلنفاذ الصارم لقانون املنافسة أن يشكل أداة قوية         . ختصيص موارد االقتصاد بكفاءة   

ت السياسة العامة لضمان أالّ يؤدي عمل األسواق إىل حتقيق الكفاءة يف ختـصيص              من أدوا 
ومن األمثلة اجليـدة    . املوارد وإمنا أيضاً اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع         

على ذلك مثال جنوب أفريقيا حيث يسهم قانون املنافسة يف حتقيق األهـداف االقتـصادية               
طنية هلذا البلد، مثل خلق فرص العمل واحلفاظ عليها، واملشاركة املنصفة يف            واالجتماعية الو 

االقتصاد من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، وتوزيع امللكية توزيعاً أوسع نطاقـاً             
  . )١٩(وأكثر تنوعاً من الناحية العرقية

باملستهلكني، وخباصـة   وتؤثر املمارسات واالحتكارات املانعة للمنافسة تأثرياً ضاراً          -٢٧
وتدل دراسة أجراها البنك الدويل على أن البلدان الناميـة          . الفقراء، من خالل رفع األسعار    

 مليار دوالر من السلع مـن صـناعات تـشمل           ٥٤,٧ ما قيمته    ١٩٩٧استوردت يف عام    
يـت  اإلمسنت واملواد الكيميائية واملعادن، يف عمليات اخنرطت فيها الشركات يف ترتيبات لتثب     

 يف  ٥,٢وقد شكلت هذه السلع ما نسبته       . )٢٠(األسعار يف فترة التسعينات من القرن املاضي      
 يف املائة من جمموع النـاتج       ١,٢املائة من جمموع الواردات إىل البلدان النامية، أي ما يعادل           

  .احمللي اإلمجايل هلذه البلدان جمتمعة
وتـؤثر  . ت الصناعية والزراعيـة   وميكن لسياسة املنافسة أن تكون مكملة للسياسا        -٢٨

االحتكارات واملمارسات االستبعادية املانعة للمنافسة تأثرياً سلبياً على املؤسسات الـصغرية           
واملتوسطة احلجم إما من خالل زيادة تكاليف إنتاجها وإما من خالل تقييد إمكانية وصوهلا              

مثل البـذور   (الت الزراعية   ومن ذلك مثالً أن تركُّز الشركات يف قطاع املدخ        . إىل األسواق 
__________ 

)١٨( UNCTAD, 2011, Services, Trade and Development (New York and Geneva, United Nations 
publication). 

)١٩( TD/B/C.I/CLP/24/Rev.1. 
)٢٠( Levenstein M and Suslow V, 2001, Private international cartels and their effect on developing 

countries, Background paper for the World Development Report 2001, World Bank. 
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ويف عمليات التجهيز والبيع بالتجزئة يؤثر تأثرياً ضاراً علـى صـغار         ) والكيماويات الزراعية 
وميكن للسلطات املعنية باملنافسة أن تؤدي دوراً يف النهوض باملؤسـسات  . املنتجني الزراعيني 

الً، تقدم دعماً وخـدمات     فاللجنة الكورية للتجارة املنصفة، مث    . الصغرية واملتوسطة احلجم  
استشارية إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف عالقاهتا التجارية مع الشركات الكبرية        
للبيع بالتجزئة أو مع كبار املصنعني، وتنفذ تدابري بالتعاون مع مؤسسات أخـرى هبـدف               

  . النهوض باملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم
املنافسة ميكن أن تعاجل أيضاً الشواغل السائدة يف أسواق         كما أن قوانني وسياسات       -٢٩

السلع األساسية املعرَّضة الحتكارات املشترين بسبب نقص القوة التفاوضية لصغار املزارعني           
. يف مواجهة العدد القليل من الشركات املشترية اليت عادة ما تكون شركات عـرب وطنيـة               

ة يف أسواق منتجـات الـسلع األساسـية         ويالحظ وجود كارتيالت من الشركات املشتري     
الرئيسية مثل النب والقطن والشاي والتبغ واحلليب واألمساك، وهي منتجات يعتمـد عليهـا              
صغار املزارعني يف العديد من البلدان النامية وأقل البلدان منواً اعتماداً شديداً كمصدر رئيسي              

ت واملدفوعات بواسـطة اهلواتـف      ويف قطاع اخلدمات املالية، مثل التحويال     . )٢١(إليراداهتم
اخلليوية، ميكن إلنفاذ سياسات وقوانني املنافسة أن يكفل أن تظل هذه األسـواق مفتوحـة               

ومن شأن هذا أن يعود بالنفع علـى        . وتنافسية، مما ُيسهم يف حتقيق التنمية الشاملة للجميع       
خلدمات دوراً هاماً يف متكني    املستهلكني يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً حيث تؤدي هذه ا          

فضالً ) حتويالت(شرائح السكان األدىن دخالً عن طريق تزويدهم باملوارد املالية بكلفة أدىن            
املدفوعات بواسـطة   (عن متكني أولئك املستبعدين من احلصول على اخلدمات املالية الرمسية           

  . من االستفادة من هذه اخلدمات) اهلواتف اخلليوية
ت اللجنة الزامبية املعنية باملنافسة يف قطاعات القطن ومنتجات البـستنة           ويف تدخال   -٣٠

والدواجن وحلم البقر مثال جيد على الكيفية اليت ميكن هبا إلنفاذ سياسات وقوانني املنافـسة               
أن حيقق نتائج طيبة يف جمال التنمية املستدامة، خصوصاً يف تلك القطاعات اليت تعود بـالنفع                

ويف قطاع البستنة، متكنت اللجنة، من خالل مراقبة عمليات         . )٢٢( اجملتمع على أفقر قطاعات  
االندماج، من ضمان املنافسة وخلق املزيد من فرص العمل يف السوق احمللية، مما أسفر بدوره               
عن زيادة الصادرات الزامبية وحتسني القدرة التنافسية هلذا البلد يف سوق صـادرات قطـاع          

  .البستنة

__________ 

)٢١( Fox EM, 2008, Antitrust, economic development and poverty: The other path. In: Qaqaya H and 
Lipimile G, eds., The Effects of Anti-competitive Business Practices on Developing Countries and 

Their Development Prospects. United Nations, New York and Geneva: 179–206. 
)٢٢( Kaira T (2008). The role of competition law and policy in alleviating poverty – The case of 

Zambia. In: Qaqaya H and Lipimile G, eds., The Effects of Anti-competitive Business Practices on 
Developing Countries and Their Development Prospects. United Nations, New York and Geneva: 

133–178. 
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لطات املعنية باملنافسة بدور دعوي، إىل جانب دورها املتمثل يف إنفاذ           وتضطلع الس   -٣١
قانون املنافسة، فهي ميكن أن تدعو، مع غريها من املؤسسات احلكومية، إىل إزالة احلـواجز               

ويف بعض احلاالت، ُيقيَّد التنافس على الواردات بسبب        . اليت تعترض التجارة وتقيد املنافسة    
ومـن  . ة، مبا يف ذلك معايري املنتجات ومدونات معايري الـصناعات         فرض تدابري غري تعريفي   

األمثلة املثرية لالهتمام مثال النرويج اليت أزالت خمتلف احلواجز التقنية اليت تعترض التجارة يف              
وقد اتُّخذ هذا التدبري بتـشجيع    . األمسدة الصناعية، مما أدى إىل زيادة التنافس على الواردات        

  .ية املعنية باملنافسةمن السلطة النروجي
كما أن سياسة املنافسة على املستوى اإلقليمي تكفل أيضاً قدرة البلدان األعضاء يف               -٣٢

مناطق التجارة اإلقليمية على االستفادة الكاملة من الفرص السوقية الناشـئة نتيجـة هلـذه               
رأسياً، مثل املـصنعني    ومن ذلك مثالً أن االتفاقات التجارية بني الكيانات املترابطة          . التدابري

والبائعني باجلملة والتجزئة، ميكن أن تؤثر تأثرياً مانعاً للمنافسة من خالل استبعاد املنـتجني              
وهذا النوع من التحكم الرأسي ضمن      . )٢٣(واملوردين احملتملني يف سلسلة اإلمداد ذات الصلة      

ص املكاسب اليت ميكن أن     مناطق التجارة اإلقليمية قد حيول دون تكامل األسواق وبالتايل يقل         
ومن أجل التصدي هلذا التحدي، مت يف إطـار بعـض           . تتحقق من خالل التجارة اإلقليمية    

الترتيبات اإلقليمية بني البلدان النامية، مبا يف ذلك االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،             
سات إقليميـة   والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، استحداث قواعد ومؤس        

ومثة بلدان أخرى يف أفريقيا، مثل الدول األعضاء يف اجملتمع اإلمنائي للجنوب            . معنية باملنافسة 
األفريقي، ويف أمريكا الالتينية، مثل شيلي وكولومبيا وبريو، قد اجتهت حنو إنـشاء آليـات               

  . هاللتعاون اإلقليمي يف التعامل مع السياسات املانعة للمنافسة يف مناطق كل من

  التجارة واالستدامة البيئية  -دال  
ميكن للتجارة الدولية أن تؤثر على البيئة عموماً وعلى تغري املناخ بصفة خاصة تأثرياً                -٣٣

اآلثار الناشئة عن حجم التجارة اليت تسفر عن تزايد النـشاط           ) أ(متعدد األوجه، من خالل     
يت تفضي إىل تغيريات يف هيكـل أو        اآلثار الناشئة عن تكوين التجارة ال      )ب(االقتصادي؛ و 

اآلثـار  ) د(دعم التكنولوجيا والتغريات التكنولوجية؛ و  آثار   )ج(أمناط النشاط االقتصادي؛ و   
املباشرة الناشئة عن انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن مجلة أسباب منها تزايد عمليات النقل              

من تدابري السياسات يف جمـاالت  ومن شأن اعتماد املزيج الصحيح . البحري والربي واجلوي  
التجارة واالستثمار والبيئة وغريها من التدابري السياساتية أن يفضي إىل االستفادة املثلى مـن              
التأثري املتعدد األوجه للتجارة لتكون مبثابة أداة متكينية بالغة األمهية لتحقيق هدف االستدامة             

انية الوصول إىل السلع واخلدمات البيئية أن       وعلى املستوى العاملي، ميكن لتحسني إمك     . البيئية
__________ 

)٢٣( UNCTAD, 2005, Exclusionary Anti-competitive Practices: Their Effects on Competition and 
Development (Geneva, United Nations publication). 
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ونقل التكنولوجيا اليت ميكن أن ُتعجِّل      " األخضر"يوفر املزيد من قوة الدفع يف اجتاه االستثمار         
وعلى املستوى الوطين، تؤدي الفـرص      . )٢٤(باعتماد تكنولوجيات وعمليات أقل تلويثاً للبيئة     

 التنوع االقتصادي الذي يفضي إىل خلق فرص        إىل حفز " خمضوضر"اليت يتيحها اقتصاد عاملي     
ونتيجـة  . العمل ويرفع مستويات الدخل ويبين اهلياكل األساسية وحيسن مستويات املعيشة         

لذلك، تؤدي التجارة إىل حتسني قدرة البلدان على املضي قدماً حنو حتقيق أهدافها االجتماعية              
لع واخلدمات البيئية وأسـاليب وعمليـات       والتجارة الدولية تعزز نقل الس    . والبيئية واإلمنائية 

  . اإلنتاج املراعية للبيئة عرب البلدان
وقد أخذت التجارة املستدامة يف السلع واخلدمات القائمة على التنوع البيولـوجي              -٣٤

تتفاعل فيه سالسل القيمة احمللية     " األخضر"تشكل قطاعاً سريع النمو من قطاعات االقتصاد        
ات أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي إىل أن قيمـة الـسوق العامليـة              وتشري تقدير . والدولية

 مليار دوالر، بينما تبلـغ قيمـة الـسوق العامليـة            ٢٦ملستحضرات التجميل الطبيعية تبلغ     
وُيشار .  مليار دوالر  ٨٥ مليار دوالر وللمنتجات النباتية قرابة       ٢٣للمشروبات الطبيعية قرابة    

التجـارة  " املنتجات القائمة على التنوع البيولـوجي باسـم          إىل التجارة يف العديد من هذه     
وقد أدت هذه التجارة، من خالل إضافة قيمة اقتـصادية كـبرية إىل الـنظم               ". البيولوجية

اإليكولوجية، إىل دفع اجلهات صاحبة املصلحة يف املناطق الريفية إىل محاية مـوارد التنـوع               
والعمل يف الوقت نفـسه علـى       .  حنو مستدام  البيولوجي ونظمها اإليكولوجية وإدارهتا على    

ومن األمثلة علـى ذلـك أن       . زيادة الدخل من خالل املشاركة النشطة يف التجارة الدولية        
اجلهات صاحبة املصلحة من القطاع اخلاص يف بوليفيا والربازيل وكولومبيا وإكوادور وبريو            

رد مـدخالت التجـارة     سلسلة من سالسل القيمة اليت تـو       ١٥قد اندجمت يف ما يزيد عن       
البيولوجية، مبا يف ذلك مكونات الغذاء الطبيعي، ومنتجـات املستحـضرات الـصيدالنية             
ومستحضرات التجميل، ومواد البناء، والزهور ونباتات الزينة، واملالبـس، باإلضـافة إىل            

  .)٢٥(السياحة البيئية ومنتجات احلرف اليدوية
من خماطر تغري املناخ، تسعى البلـدان الناميـة         وبالنظر إىل أن العامل يصبو إىل احلد          -٣٥

الختاذ تدابري للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، فضالً عن االستفادة من الفـرص               
ومن األمثلة على ذلك إنتاج وجتارة الطاقة املتجددة، مبا         . الناشئة يف جمايل التجارة واالستثمار    

ففي املكسيك، على سبيل املثـال،      . لى حنو مستدام  يف ذلك أنواع الوقود األحيائي املنتجة ع      
أظهرت دراسة حديثة لألونكتاد أنه إذا اسُتخدمت نفايات املنتجـات الزراعيـة الرئيـسية              

ل األحيائي، فـسيكون    ائية واإليثانول األحيائي والديز   ألغراض إنتاج الطاقة الكهربائية األحي    
__________ 

ُيبذل جهد لتحسني هذا الوصول أعلنت عنه مؤخراً جمموعة من أعضاء منظمة التجارة العاملية متثل جتارهتـا                 )٢٤(
  Reuters, 2014, Major(ملائة من جمموع التجارة العاملية يف هذه السلع  يف ا٨٠يف السلع البيئية ما يزيد عن 

trade powers pledge free trade in green goods, 24 January.( 
)٢٥( UNCTAD, 2012, Trade and Biodiversity: The BioTrade Experiences in Latin America (New York 

and Geneva, United Nations publication). 
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 ٤,١ و٢,٢ إيرادات إضافية تتراوح بـني  بإمكان املزارعني املكسيكيني الفقراء احلصول على    
  .)٢٦(مليارات دوالر

ومثة جمال آخر يربط بني التجارة والتنمية املستدامة، وهو جمال الزراعة العضوية اليت               -٣٦
ويشكل املزارعون يف أكثر .  مليار دوالر٧٠تستحوذ اآلن على سوق عاملية تبلغ قيمتها قرابة   

 يف املائة من جمموع منتجي منتجات الزراعة العضوية         ٧٥ بلدان نامية ما نسبته حنو       ١١٠من  
ويتيح إنتاج املنتجات العضوية للمـزارعني      .  مليون منتج  ١,٨يف شىت أحناء العامل وعددهم      

الفقراء يف البلدان النامية ممن يستطيعون الوصول إىل األسواق الدولية احلصول على إيرادات             
اليف املدخالت وزيادة خصوبة التربة على حنو       أفضل، كما أنه ميكن أن يتيح هلم خفض تك        

  .)٢٧(مستدام على املدى الطويل

  البعد االجتماعي للتنمية املستدامة  -هاء  
وفقاً للمبادئ الواردة يف إعالن ريو، وجدول أعمال القرن احلـادي والعـشرين،               -٣٧

ستدامة املعقـود يف    وإعالن جوهانسربغ، تشدد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل         
أي (، على األبعاد الثالثة للتنمية املـستدامة        "املستقبل الذي نصبو إليه   "، املعنونة   ٢٠١٢ عام

وتدعو على وجه التحديد إىل إدماجها علـى حنـو          ) األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية   
  .، ومحاية البيئةمتوازن، من خالل النمو االقتصادي الشامل للجميع، والتنمية االجتماعية

ولدى تناول الركن االجتماعي للتنمية املستدامة وعنصر مشوليتها االجتماعية، ال بد             -٣٨
من حتليل تأثري وإمكانات التجارة والسياسة التجارية فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني             

االقتصاد "ر املتمثل يف    ويف هذا السياق، من املهم االعتراف بدور املفهوم املتطو        . ومتكني املرأة 
ألنه يثبت قدرته الكبرية كخيار إمنائي لتحقيق النمو االقتصادي الشامل اجتماعياً،           " اإلبداعي

  .مبا يف ذلك احلفاظ على التنوع الثقايف

__________ 

)٢٦( UNCTAD, 2014, Mexico’s Agricultural Development: Perspectives and Outlook, (New York and 
Geneva, United Nations publication). 

، عمل األونكتاد مع بلدان املنطقة من أجل وضع إطار معايري املنتجات العضوية يف شـرق                ٢٠٠٧يف عام    )٢٧(
 إىل ٢٠٠٤ ماليني دوالر يف عـام  ٦ زيادة يف قيمة الصادرات من أفريقيا، وهو إطار ساعد يف تيسري حتقيق      

، يف Muwanga MKانظر العرض الذي قدمه .  يف أوغندا وحدها٢٠١٢ مليون دوالر يف عام ٤٢أكثر من 
، متـاح  "Production standards and marketing of organic products from Uganda" بعنوان ٢٠١٣ عام

-http://ec.europa.eu/agriculture/events/2013/gi-workshops/uganda/session-3: على الـرابط التـايل    

muwanga_en.pdf. 
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  التجارة ومشاركة اجلنسني  -واو  
وع إن السياسات االقتصادية، مبا فيها السياسات التجارية، ليست حمايدةً من حيث ن             -٣٩

وللسياسة التجارية تأثريات  . اجلنس وقد تؤثِّر على الرجال تأثرياً خمتلفاً عن تأثريها على النساء          
 بوصـفهن ُمنِتجـات   -غري ظاهرة على النساء يف كل ما يضطلعن به من أدوار اقتـصادية   

ومن . ومستهلكات ودافعات ضرائب ومنظِّمات مشاريع أو مستفيدات من اخلدمات العامة         
م اآلثار اليت قد ختلفها التجارة والسياسة التجارية على خمتلف شـرائح الـسكان،              شأن تقيي 

والتعرف على أولئك الذين قد يتأثرون سلباً، أن يساعد يف وضع االستراتيجيات السليمة وما              
  .يلزم من سياسات رديفة

ـ               -٤٠ ب وقد بّين العمل الذي يضطلع به األونكتاد يف جمال التجارة ونوع اجلنس اجلوان
املتعدِّدة األوجه للعالقة بني التجارة ونوع اجلنس، حيث أظهر هذا العمل أن التجارة ميكن أن 
تتيح فرصاً لتمكني املرأة وحتقيق رفاهها، رغم أهنا ميكن أن تزيد أيضاً من حدَّة أوجه عـدم                 

ـ        . املساواة القائمة على أساس نوع اجلنس      ي والواقع أن العالقة بني نوع اجلنس والتجارة ه
  .عالقة متعدِّدة األبعاد وختتلف باختالف السياقات

وتبني دراسة حالة إفرادية تتعلَّق بليسوتو كيف استفادت النساء بصفة خاصة مـن               -٤١
فقد أدَّت إتاحة وصول هذا البلد إىل سوق الواليات املتحدة على أساس            . السياسة التجارية 

درة العرض والقدرة التجارية، وكان     تفضيلي يف قطاع املالبس إىل حدوث توسع سريع يف ق         
إال أن  . هلذا التوسع دور حمفز يف خلق فرص العمل للنساء احملرومات ذوات املهارات املتدنية            

 الوظائف املتدنية األجور، وظروف العمل الـصعبة،        -نوعية فرص العمل املستحدثة لإلناث      
ولـذلك  . ياً هاماً أمام ليسوتو    ال تزال تشكل حتد    -وحمدودية الفرص املتاحة لتنمية املهارات      

ينبغي توجيه االهتمام إىل حالة اهلشاشة ومدى االستدامة الطويلة األجل السـتراتيجية منـو              
تركز على العمل ذي القيمة املضافة املتدنية وتعتمد على إتاحة الوصـول، علـى أسـاس                

  .)٢٨(تفضيلي، إىل سوق واحدة
بكابو فريدي أن التخفيض املتبادل للمعدالت      وتبني دراسة حالة إفرادية أخرى تتعلَّق         -٤٢

فقـد  : التعريفية بني االحتاد األورويب وكابو فريدي قد تكون له أثاٌر هامةٌ على رفاه املـرأة              
أظهرت عمليات احملاكاة أن ختفيضات التعريفات اجلمركية املفروضة على الواردات الزراعية           

األسر (التايل تأثري إجيايب على األسر الفقرية ستسبب اخنفاضاً يف أسعار األغذية، وسيكون هلا ب
إال أنه من املمكن أيضاً أن تؤدِّي ختفيـضات التعريفـات إىل خفـض              ). اليت تعيلها نساء  

اإليرادات احلكومية املتاحة ألغراض توفري اخلدمات العامة اليت تستفيد منها النـساء بـصفة              
ية حمددة للتخفيـف ممـا ختلفـه       ولذلك فإن من الضروري القيام بتدخالت سياسات      . خاصة

وهذا ميكن أن يشمل برامج شـبكات       . السياسات التجارية من آثار على كل من اجلنسني       
__________ 

)٢٨( UNCTAD, 2012, Who Is Benefiting from Trade Liberalization in Lesotho? A Gender Perspective 
(New York and Geneva, United Nations publication). 
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األمان، والسياسات الزراعية االستباقية اليت هتدف إىل تأمني سبل الرزق األساسية، وتوسـيع     
ـ               اع القطاعات اليت تنطوي على إمكانيات حتسني الوضع االقتـصادي للنـساء، مثـل قط

  .)٢٩(السياحة
وتـبني  . وتستعرض دراسة تتعلَّق بغامبيا مشاركة املرأة يف قطاع مصائد األمسـاك            -٤٣

الدراسة أن من احملتمل أن يؤدِّي توسيع صناعة جتهيز منتجات األمساك املوجهة حنو التصدير              
ـ     ٨٠اللوايت يشكلن ما نسبته     (إىل خلق الكثري من فرص العمل لصاحل النساء          ن  يف املائـة م

 يف املائة من جتار املنتجات السمكية على نطاق         ٥٠العاملني يف جمال جتهيز منتجات األمساك و      
ولكن بالنظر إىل أن الرجال يهيمون عادةً على ذلك اجلزء من السلسلة املوجه حنـو               ). صغري

بينما تعمل النساء أكثر من الرجال يف جمال عمليات تسويق وتوزيـع املنتجـات              (التصدير  
، فإن االرتقاء إىل صناعة لتجهيز املنتجات السمكية قد يـؤدِّي           ) على نطاق صغري   السمكية

ولذلك فـإن الـسياسات   . أيضاً إىل تزايد حدَّة تفاوتات الدخل القائمة بني الرجال والنساء         
املوّجهة حنو االرتقاء مبستوى قطاع مصائد األمساك يف غامبيا ينبغـي أن تعتـرف بـالقيود                

وأن تعاجلها لضمان إتاحة وصول الرجال والنساء، على قدم املـساواة، إىل      اجلنسانية القائمة   
التدريب واخلـدمات اإلرشـادية،     (الصناعات احملسَّنة وكذلك إىل املوارد وخدمات الدعم        

كما ميكن اختاذ تدابري تصحيحية ُتكرَّس لتشجيع وتوسيع إنتاج املنتجات اليت هلا            ). والتسويق
مثل مزارع الروبيـان    ( ميكن أن حتقق قيمة مضافة لصاحل النساء         منافذ تسويق خمصصة واليت   

  .)٣٠()واحملار

  التجارة واالقتصاد اإلبداعي  -زاي  
يشكل ابتداع وإنتاج وتوزيع السلع واخلدمات باستخدام القدرات اإلبداعية ورأس            -٤٤

وتدخل يف  . يةاملال الفكري، كمدخالت أولية، قطاعاً جديداً ودينامياً جداً يف التجارة العامل          
صميم االقتصاد اإلبداعي الصناعات الثقافية اليت تشمل األنشطة القائمة على املعرفة اليت تركِّز 

وهي تشمل منتجـات ماديـة      . على التراث الثقايف والفنون ووسائط اإلعالم والتصميمات      
 .)٣١(وخدمات فكرية أو فنية غري مادية ذات حمتوى إبداعي وقيمة اقتصادية وأهداف سوقية            

خـصوصاً  (ولالقتصاد اإلبداعي إمكانات كبرية للتأثري يف احلدِّ من الفقر وخلق فرص العمل             
، وتوليد الدخل، واحلفاظ على املـوارد الثقافيـة،         )للشباب والشرائح املستضعفة اجتماعياً   

، بلغت قيمـة    ٢٠١١ويف عام   . وجتديد املناطق احلضرية، وحتقيق التالحم االجتماعي عموماً      
__________ 

)٢٩( UNCTAD, 2011, Who Is Benefiting from Trade Liberalization in Cape Verde? A Gender 
Perspective (New York and Geneva, United Nations publication). 

)٣٠( UNCTAD and Enhanced Integrated Framework, 2014, The Fisheries Sector in the Gambia: 
Trade, Value Addition and Social Inclusiveness, with a Focus on Women (New York and 

Geneva). 
)٣١( UNCTAD and United Nations Development Programme, 2010, Creative Economy Report 2010: 

Creative Economy – A Feasible Development Option (United Nations publication). 
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 مليار دوالر، مسجلة معّدل منو سـنوي        ٦٣٠ة العاملية يف السلع واخلدمات اإلبداعية       التجار
ولذلك ينبغي اعتبار الـسياسات الراميـة إىل تطـوير          . ٢٠٠٢ يف املائة منذ عام      ١٠قدره  

الصناعات اإلبداعية واالستفادة منها على حنو أفضل جزءاً ال يتجزأ مـن االسـتراتيجيات              
وقد كانت عدَّة بلدان سّباقة يف جعل الصناعات اإلبداعية قطاعاً          . جلديدةالتجارية واإلمنائية ا  

حيظى باألولوية يف خطط التنمية الوطنية، ومن هذه البلدان الربازيل والـصني وإندونيـسيا              
  .وماليزيا ومجهورية كوريا وسنغافورة وتايلند وتركيا

  جدول أعمال التحوُّلتيسري تنفيذ   -ثالثاً  
 حتدِّيات اجتماعية واقتصادية وبيئية وحتوالت      ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     تواجه خطة     -٤٥

ومن . هائلة هي أكثر حدَّة بكثري مما كانت عليه وقت التفاوض على األهداف اإلمنائية لأللفية    
ذلك مثالً أن عملية العوملة اليت تسارعت على مدى العقدين املاضيني قد أسفرت عن واقـع                

كاالً منها تزايد الترابط بني البلدان وتيسُّر التقدُّم يف جمايل تكنولوجيا           اقتصادي جديد اختذ أش   
املعلومات واالتصاالت والنقل، وتزايد سهولة حركة تنقُّل رؤوس األموال عرب احلدود، وتتايل     
عمليات حترير التجارة على مستويات خمتلفة، وتطور سالسل القيمة العاملية يف جمال إنتـاج              

 وقد أدت التغريات يف الدميوغرافيا العاملية، من حيث حجمهـا           .)٣٢(ة وصادراهتا السلع املصنَّع 
وتكوينها، فضالً عن تغيُّر املناخ، إىل ارتفاع األسعار العاملية لألغذية والطاقة وزيادة تقلبها،             

مبا  ولن يكون أي بلد من البلدان مبنأى عن التأثُّر .)٣٣(وإىل زيادة التعرُّض للكوارث والتأثُّر هبا  
  .حيدث من حتوُّل على هذا النطاق العاملي

 ٢٠١٥وقد دلّت املناقشات اليت جرت حىت اآلن يف إطار خطة التنمية ملا بعد عـام     -٤٦
على أن هذه اخلطة ينبغي أن تكون مّتسقة مع األهداف اإلمنائية احلالية لأللفية ولكنه ينبغي هلا 

 وقد جنحت األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت       .أيضاً أن متضي إىل ما هو أبعد من تلك األهداف         
عّبرت عن االحتياجات والشواغل اليت كانت سائدةً عند اعتمادها، يف طرح جمموعة مـن              

إال أهنا مل تبّين كيفية توجيه الـسياسات واإلجـراءات          . الطموحات االجتماعية كأهداف  
ولذلك فإن املفاوضات   . هدافالوطنية والدولية توجيهاً متسقاً حنو التوصل إىل حتقيق هذه األ         

 ينبغي أن تـسري     ٢٠١٥املتعلِّقة بتحديد األهداف يف خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام            
وهذا يفضي بالضرورة إىل تنـاول دور       . جنباً إىل جنب مع املناقشات املتعلِّقة بسبل التنفيذ       

  .التجارة والسياسة التجارية

__________ 

)٣٢( TD/B/60/2. 
حتقيـق  ،  ٢٠١٢،  ٢٠١٥طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام         فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين خب       )٣٣(

: ، متـاح علـى الـرابط التـايل    املستقبل الذي نريـده للجميـع، تقريـر مقـدم إىل األمـني العـام          
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/untt_report.pdf. 
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ت هدفاً، فإهنا أداة متكينية لتحقيق جمموعة واسعة من         ورغم أن التجارة الدولية ليس      -٤٧
فالفرص اليت تتيحها   . األهداف اإلمنائية من خالل النمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع        

التجارة الدولية ميكن أن تشكِّل، إذا ما اسُتغلت على حنو سليم، قوةً كبريةً تدفع باجتاه خلق                
 بكفاءة، وتوفري احلوافز لرواد األعمال، والتوصل يف هناية         فرص العمل وإتاحة ختصيص املوارد    

أي أن التجـارة تـساعد يف هتيئـة         . املطاف إىل حتسني مستويات املعيشة يف البلدان كافة       
ولدى وضع خطة التنمية ملـا بعـد        . األوضاع االقتصادية املواتية لتحقيق األهداف اإلمنائية     

ديد أنواع السياسات الوطنية والدولية اليت من       ، سيكون من املهم التركيز على حت      ٢٠١٥ عام
شأهنا أن تسخِّر القوة التمكينية للتجارة باالستفادة من تأثرياهتا على التنمية والعمل، يف هـذا            

  .ر يعزِّز االتساق بني هذه السياساتاالسياق، على تصميم إط
علَّـق بـصياغة    وال يزال األونكتاد يقدم إسهامات يف دعم الدول األعضاء فيما يت            -٤٨

  . وحتقيق أهداف التنمية املستدامة٢٠١٥وتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

        
  


