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 مقدمة  
البيئددة القتصددادية لجتمدداع ااددرباء املتعدددد السددنوات بشدد ن تع يدد   الثانيددةُعقدددت الدددورة  -٠

  9و 8يدومي يف قصر األمم جبنيف  لدعم التنمية الشاملة واملستدامة املواتية على مجيع املستويات
أثناء املشاورات اليت أجراهدا رئديس  . وقد ُحدد موضوع هذه الدورة٤١٠٢كانون األول/ديسمرب 

 .٤١٠3كانون الثاين/يناير   ٠1جملس التجارة والتنمية يف 
يدددق مدددل املتكلمددد  ونُظمدددن مناقشدددات الددددورة يف أربدددع جلسدددات ردددد  يف كدددل من دددا فر  -٤

الدددذيل ارتعرضدددوا وتلدددف جواندددب املوضدددوع كدددي يبحث دددا ويناقشددد ا اادددرباء املشددداركون. و دددار  يف 
الجتمدداع عدددد مددل كبددار مقددرري السيارددات التجاريددة واملفاوضدد  التجدداري ، مددل بيددن م رددفراء، 

ار وممثلدون يف العواصدم، وبداحثون، وأكدادنيون، ومسدلولون كبدونواب ملمثل  دائمد ، ومسدلولون 
ملنظمدددات دوليدددة وفئدددات ا.تمدددع املددددين. وأتاحدددن مناقشدددات األفرقدددة واحلدددوارات التفاعليدددة تبدددادلا 
خالقدداا لدددوراء واايددارات السيارددداتية، ووطدددت ف دددم السددبل والزرائدددق الكفيلددة بتع يددد  بيئددة مواتيدددة 

لة واملسددتدامة يف لنظددام التجددارة الدددوأ، مددل أجددل تسددخت إمكانددات التجددارة ادمددة التنميددة الشددام
 .٤١٠1رياق اإلطار اإلمنائي وأهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام 

 ملخص الرئيس -أوالا  
 البيانات االفتتاحية -ألف 

 دد مدير  بعة العوملة واررتاتيجيات التنمية يف كلمته الفتتاحية اليت قدم ا بارم األم   -3
ارب ورط ارتعداد ا.تمع الدوأ لتحديد معامل خزة على أن الجتماع جاء يف الوقن املنالعام، 

وارددتئناف أعضدداء منظمددة التجددارة العامليددة مفاوضددالم يف إطددار جولددة  ٤١٠1التنميددة ملددا بعددد عددام 
الدوحة. ورغم ما تنزدوي عليده التجدارة الدوليدة مدل إمكاندات هائلدة للمسدانة يف التنميدة املسدتدامة، 

مددا يدددل علددى احلاجددة إ  ريارددات علددى  اا،هددذه النتددائج تلقائيدد فدد ن تورددع ا مل يددلد دومدداا إ  مثددل
املسددتوا الددوطإل واإلقليمدددي واحمللددي تكفدددل ترمجددة املكارددب املتحققدددة مددل التجدددارة إ  تدددابت إمنائيدددة 
واردعة النزدداق. ومدل  دد ن هددذه السياردات أن تضددزلع بددور حتددوري يف رقيددق ردول هيكلددي وبندداء 

 بيل حنو التنوع والن وض التكنولوجي وخلق فرص العمل. قدرات إنتاجية متينة مت د الس
ولحددددد املدددددير أن تلددددت حجددددم التجددددارة الدوليددددة وهيكل ددددا وأمناط ددددا، خددددالل العقددددديل  -٢

املاضددي ، قددد متخددر عددل فددرص ورددديات هائلددة. فقددد ترافقددن ال يددادة يف حجددم التجددارة بارتفدداع 
، رغدم تفداوت توعيدع املكاردب ردواء بد  حقيقي يف مستوا دخل الفرد يف معظم البلدان الناميدة

البلددددان الناميدددة أو داخل دددا. وأكدددد املددددير أن نظدددام التجدددارة الددددوأ ينبلدددي أن ي يددد  بيئدددة مواتيدددة 
تضددزلع في ددا التجددارة بدددور حدداف  للتنميددة املسددتدامة. كمددا رحددب بددالقرارات الدديت ا ددذها أعضدداء 

دماا يف تنفيدذ القدرارات الديت اعُتمددت يف املدلمتر منظمة التجارة العاملية يف اآلونة األخدتة باملضدي قد
يف باأ ب ندونيسديا،،  ٤١٠٢كانون األول/ديسمرب   6-3الوعاري التارع ملنظمة التجارة العاملية )
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مشدداا يف اآلن ذاته على أنية التصدي للتحديات اليت تواجه النظدام علدى صدعيد تع يد  جددواه، 
ي ددا املفاوضددات وتع يد  هيكلدده لالرددتجابة علدى حنددو أفضددل عدل طريددق تنفيدذ النتددائج الدديت  لدص إل

 للواقع القتصادي املتلت والتحديات العاملية. 
مدذكرة املعلومدات األراردية  رئيسة فرع املفاوضات التجارية والدبلومارية التجاريدةوقدمن  -1

 ذلددل األنيددة املت ايدددة . وانزالقدداا مددل املشدد د املتلددت للتجددارة والتنميددة،  ددا يف،٠)الدديت أعدددلا األمانددة
لتجدددارة املصدددنوعات ضدددمل رالردددل القيمدددة العامليدددة والددددور الفدددائق األنيدددة للتجدددارة يف ااددددمات، 

التجدارة ألهدداف التنميدة املسدتدامة  ا يتوقدع أن تقددم يتال املسانة الكبتة ددت املتحدثة على أن 
يدة بد  التجدارة والسياردات العامدة تزلب وجود ريارات تدعم العالقة اإلجيابت ٤١٠1ملا بعد عام 
وجدود  تسدتدعي الحتياجدات واألولويدات السيارداتية الوطنيدة املتلدتةوأردفن قائلدة إن . ذات الصلة

 .تنفيذ هذه السياراتلبلدان وتفسح ا.ال أمام البيئة مواتية تكفل إطاراا جتارياا عادلا ومفتوحاا، 
يف النظدام  مدل جديدد الثقدةيف بعد   لمتر بداأنتدائج مدو ددت رئيسة الشعبة على أنية  -6

. ومددل األرجددح أن املفاوضددات املتعددددة األطددرافالسددبيل أمددام التجدداري املتعدددد األطددراف ومت يددد 
بالعمليددات املواعيددة احملدددودة األطددراف واإلقليميددة. إضددافة إ  ذلددل، فدد ن اا هددذا العمددل ردديت ثر أيضدد

رمددن يف اآلونددة األخددتة رددتكون سددا انعكارددات أهددم اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة الدديت أب
والتنسدديق التنظيمددي املتقدددم والرفيددع مددل خددالل حف هددا امل يددد مددل التحريددر التجدداري ، علدى التعدديددة

. وختمدن رئيسدة الشدعبة بيامدا مشدتةا إ  املستوا الذي يشمل حصة مت ايدة مل التجارة العاملية
ظددام التجدداري املتعدددد األطددراف بوصددفه منفعددة عامددة تنشدديط النمددا يرتتددب علددى ذلددل مددل ضددرورة 

عل طريق تع ي  عمخه ومصداقيته وجدواه. وريتع  كذلل تع ي  التنسيق بد  نظدام التجدارة  عاملية
املتعدد األطراف واتفاقات التجارة اإلقليمية كي تتضافر هدذه الرتتيبدات يف ليئدة بيئدة فعالدة مواتيدة 

مذكرة املعلومات األرارية اليت أعدلا األمانة ملدا انزدوت عليده مدل للتنمية. وأثىن املشاركون على 
 رليل جيد ومتواعن ومستنت. 

  التنمية الشاملة والمستدامةموات لتحقيق نحو نظام تجاري متعدد األطراف  -باء 
 مل جدول األعمال، 3)البند 

النمرو الشرامو والتنميرة  تطّور إسهام التجارة والنظام التجراري المتعردد األطرراف فرق تحقيرق -1 
 المستدامة

انصب الرتكي  يف اجللسدة األو  علدى الددور التمكيدإل الرئيسدي الدذي يتوقدع أن تضدزلع بده  -7
مدددل أجدددل رقيدددق تنميدددة  ددداملة ومسدددتدامة. وأقدددر   ٤١٠1التجدددارة يف اإلطدددار اإلمندددائي ملدددا بعدددد عدددام 

دة الدذي نكدل أن يسد م يف التنميدة. املشاركون ب ن التجارة هي العامل الوحيد مل بد  عوامدل عديد
و دددد املشدداركون يف هدددذا الصدددد علدددى الضددرورة احلامددة لوجدددود إطددار منسدددق ومتكامددل لسياردددات 

__________ 

 

(٠، TD/B/C.I/MEM5/5. 
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التنميددددة يددددربط التجددددارة بالسيارددددات األخددددرا املتكاملددددة. وينبلددددي اعتمدددداد ريارددددات اقتصددددادية كليددددة 
عدددل اعتمددداد ترتيبدددات ملرسدددية واجتماعيدددة لضدددمان رقدددق هدددذا األثدددر اإلجيددداً علدددى التنميدددة، فضدددالا 

 لدف إ  التنسيق ب  القزاع  العام واااص وب  اسيئات احلكومية،  ا في ا مكتب الرئارة. 
ددددد املشددددداركون احلاجددددة إ  تددددددابت وطنيدددددة ودوليددددة  -8 جلعدددددل التكامددددل التجددددداري  دددددامالا وأك 

السياردة العامدة تتلدت هدي . غت أن الحتياجدات علدى صدعيد ومستداماا ولبناء القدرات اإلنتاجية
تلددتات هامددة األخددرا نتيجددة التحددولت يف التجددارة الدوليددة. فقددد  دد د هيكددل التجددارة وأمناط ددا 

علدى مدددا العقددود املاضددية، يشد د عليدده منددو القتصددادات النا دئة وهيمنددة رالرددل القيمددة العامليددة 
  بلدان اجلندوب. ويسدتدعي وت ايد أنية اادمات وتقلب أرعار السلع األرارية ومنو التجارة ب

اسيكل املتلت للتجارة العاملية والتحديات النا ئة للتنمية تبإل ريارات وتلفة لتوجيه التجارة حنو 
  تع ي  ربل التنمية.

ورددل م املشدداركون، يف هددذا السددياق،  ددا للتحددول اسيكلددي مددل دور هددام يف إضددفاء صددبلة  -9
. وأ ددار أحددد املتكلمدد  إ  أن تبددإل ريارددات صددناعية الشددمول والرددتدامة علددى النمددو والتنميددة

حديثة وذكية مل   نه أن يضزلع بدور يف هذا الصدد وهو أمدر نكدل رقيقده يف إطدار املسداحة 
اتفاقددات منظمددة التجددارة العامليددة. عددالوة علددى ذلددل، اعتددرب بعددر اا السياردداتية الدديت تتيح ددا حاليدد

ج دن حلمايدة الصدناعات النا دئة، قدد ل تفعدل مفعوسدا املتكلم  أن السياردات الصدناعية، إذا وُ 
يف رياق التجارة املت ايدة يف إطار رالرل القيمة العاملية. و ددد متكلمدون رخدرون علدى احلاجدة 
إ  تع ي   كل مدل أ دكال التجدارة  دد  مدل التندافر اسيكلدي، وهدو أمدر نكدل رقيقده مدل خدالل 

وتورديع التجدارة األقاليميدة بد  بلددان اجلندوب لتع يد   بذل ج ود موج ة لتنويدع اإلنتداو والسدوق،
التنويددددع والبتكدددددار والن دددددوض التكنولدددددوجي ضدددددمل رالرددددل القيمدددددة اإلقليميدددددة وتوطيدددددد اإلدمددددداو 

ويتعددد  سدددذا اللدددرض رسددد  اسياكدددل  .الجتمدداعي للملرسدددات الصدددلتة واملتوردددزة احلجدددم مدددثالا 
عية الوطنيددة علددى الصددعيد اإلقليمددي، ومواءمددة واللوجسددتيات اإلقليميددة، وتنسدديق السيارددات الصددنا

ددل التوجدده الصددناعي املتسددارع اازددى  األنظمددة ومعادلت ددا. وذكددر أحددد املتكلمدد  أندده يف حدد  مك 
بعدددر البلددددان مدددل النددددماو بنجدددا  يف رالردددل القيمدددة العامليدددة، فددد ن العديدددد مدددل القتصدددادات 

ناميددة، ول تدد ال بعددر البلدددان تكددافح األصددلر ل تدد ال علددى هددامت هددذه التحركددات التجاريددة الدي
لالنتقددال مددل األنشددزة الدديت تتزلددب م ددارات متدنيددة وكثافددة عماليددة إ  األنشددزة الدديت رقددق قيمددة 
اقتصددادية مضددافة أعلددى. وأ ددار املددتكلم كددذلل إ  التحددديات الدديت تواجدده تعمدديم فوائددد التجددارة 

 على قدر أعلى مل التساوي ب  البلدان وداخل ا.
على الصدعيد العداملي، فقدد اعتُدربت البيئدة القتصدادية املواتيدة، ول رديما هيكدل حوكمدة  أما -٠١

لتلبيددة املتزلبددات املت ايدددة واملتنوعددة علددى السيارددات الوطنيددة لدددعم اا أرارددياا التجددارة العامليددة، عنصددر 
األطدراف  ارة املتعدددالتنمية الشاملة للجميع. و دد عدة متكلم  على ضرورة أن يكون نظام التج

كي يساهم يف ليئة هذه البيئة القتصادية املواتية على حنو يراعدي الحتياجدات اإلمنائيدة  أكثر مشولا 
للبلدددان الناميددة. وأكددد متكلمددون رخددرون أن املفاوضددات السددابقة ملددلمتر بدداأ أ  ددرت أن املفاوضددات 

 يف األعوام األختة.يف إطار منظمة التجارة العاملية أصبحن أكثر مشولا مما كانن عليه 
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 دور النظام التجاري المتعدد األطراف بوصفه منفعة عامة -2 
اتفق املشاركون عموماا على أنية ما حققده املدلمتر الدوعاري التاردع ملنظمدة التجدارة العامليدة  -٠٠

مددددل ضددددج عخددددم متجدددددد لدددددعم جولددددة الدوحددددة للمفاوضددددات التجاريددددة يف إطددددار املنظمددددة، ورحبددددوا 
، واليت جدددت ٤١٠٢تشريل الثاين/نوفمرب  ٤7 اعتمدها ا.لس العام للمنظمة يف بالقرارات اليت

الع م على املضي قدماا يف املفاوضات. كما اتفقوا عموماا على ضدرورة مواصدلة جولدة الدوحدة علدى 
وجددده األولويدددة، إذ تعتدددرب نتائجددده ذات أنيدددة اردددرتاتيجية مدددل املنظدددور الدددوطإل، فضدددالا عدددل أنيت دددا 

ملصداقية نظام التجارة املتعدد األطراف علدى املددا البعيدد. و ددد بعدر املشدارك  علدى  املن جية
 أنية رقيق نتائج يف اجلولة قبل النتقال إ  مناقشة أي قضايا أخرا.

ب ن اختتام جولة الدوحة يف مدة عمنية قصدتة ل للدو مدل اا غت أن املشارك  أقروا عموم -٠٤
لتات اسامة اليت طرأت على مش د القتصاد العاملي منذ افتتا  الدورة يف رديات  اقة، نظراا للت

. فقد حققدن بلددان نا دئة مندواا كبدتاا خدالل هدذه الفدرتة وردجلن التجدارة بد  بلددان ٤١١٠عام 
اجلنددوب عيددادة هائلددة. وبالتدداأ فدد ن احلددرا  املتلددت للتجددارة وريارددالا يقتضددي اعتمدداد مددج جديدددة 

ت، فيما يتعلق مثالا بالتجارة ال راعيدة، حيد  أثدارت أردعار السدلع األراردية املرتفعدة إعاء املفاوضا
واملتقلبدة جمموعددة متنوعددة مدل التحددديات السياردداتية الديت يشدد د علي ددا النقدا  احملتدددم حددول األمددل 
اللددذائي. وأ ددار أحددد املتكلمدد  إ  أن بعددر القتصددادات النا ددئة الكددربا أصددبحن لدددي ا اآلن 

يف قزدداع ال راعددة  تددف متامدداا عددل مصددا  البلدددان الناميددة واألقددل منددواا. كمددا طددرأت تلددتات مصددا  
على مستويات الدعم ال راعي احمللي واملستفيديل منه، رواء يف البلدان املتقدمدة أو الناميدة. وطدر  

م احمللدي املتكلمون جمموعة مل اإلصالحات السياراتية املمكنة،  دا يشدمل ا.دالت التاليدةد الددع
ومنافسة الصادرات؛ والصلة ب  املخاعن العامة واألمل اللذائي؛ والقيود على الصادرات؛ ودخول 
األرددواق؛ ورليددة الضددمانات؛ والقزددل؛ وريارددات الصددندوق األخضددر؛ وحددواج  التجددارة اجلديدددة 

ل مددا بعددد والنا ددئة، مثددل التدددابت غددت التعريفيددة واملعددايت اااصددة. ونكددل أن يتصدددا برنددامج عمدد
 ملمتر باأ إ  بعر هذه القضايا. 

وتزددرق النقددا  إ  األثددر املتوقددع لتفاقددات التجددارة. ورددلم املتكلمددون بتضددارب النتددائج  -٠3
اليت متخضن عن ا درارات كميدة وتلفدة اردتندت إ  منداذو تدواعن عامدة. وردلط أحددهم الضدوء 

مليدون فرصدة عمدل  ٤٠ا قدد تدتمخر عدل على أن اتفاقات منظمة التجارة العاملية يف باأ وحدده
مليددون فرصددة عمددل يف البلدددان الناميددة. وأ ددار مددتكلم رخددر إ  أن املكارددب  ٠8جديدددة، من ددا 

اإلمجالية جلولة الدوحة قد تكون حتددودة جدراء خفدر التعريفدات املقيددة وإدمداو عددد مدل عوامدل 
ا يف البلددان الناميدة. ورديحد  ذلدل املرونة يف طرائق دخدول السدوق ال راعيدة وغدت ال راعيدة، ل رديم

وبالتدداأ مددل املكارددب القتصددادية الجتماعيددة. ورددتكون  مددل مسددتوا خفددر التعريفددات إمجددالا 
اآلثدددار حتددددودة كدددذلل، بدددل ر دددا ردددلبية، علدددى أقدددل البلددددان مندددواا، مدددا مل يلخدددذ يف العتبدددار دخدددول 

ادات ردددلباا جدددراء احنسدددار السدددوق دون رردددوم مجركيدددة أو حصدددص مقدددررة، إذ ردددتت ثر هدددذه القتصددد
يف املائدددة  ٠١١املعاملددة التفضددديلية. ونكددل  زدددي ذلددل عدددل طريدددق عيددادة تلزيدددة املنتجددات بنسدددبة 
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وإتاحدددة م يدددد مدددل الفدددرص أمدددام أقدددل البلددددان مندددواا لددددخول السدددوق دون رردددوم مجركيدددة أو حصدددص 
فع هائلددة مددل خددالل إن اختتددام جولددة الدوحددة ردديحقق باملقابددل منددا مقددررة. وارددتدر  املددتكلم قددائالا 

احليلولة دون العودة للقيود التعريفية وتفاقم الن عة احلمائية، ما يوحي ب نية اإلرراع باختتدام جولدة 
الدوحددة حدد  لددو تعدد  خفددر مسددتوا الزمددو ، ألن ذلددل ردديتيح لنعضدداء النتقددال إ  مناقشددة 

  قضايا ذات أنية اقتصادية أكرب.
إ  احلفدددداى علددددى األنيددددة احملوريددددة للتنميددددة يف جولددددة  و دددددد عدددددة متكلمدددد  علددددى احلاجددددة -٠٢

. وينبلدي مدل أ أن تشدتمل ٤١١٠الدوحة، علدى النحدو الدذي نصدن عليده وليت دا األصدلية يف عدام 
النتددائج املنتظددر رقيق ددا بوضددو  علددى املسددائل املتعلقددة باملعاملددة اااصددة والتفاضددلية و ددواغل التجددارة 

لقتصادات الصلتة والضعيفة والبلددان الناميدة غدت السداحلية، فضدالا عدل والتنمية ألقل البلدان منواا وا
مبدأ عدم ا رتاط املعاملدة الكاملدة باملثدل. و ددد عددة متكلمد  كدذلل علدى األنيدة اااصدة لل راعدة 
يف هذا الصدد، ملكديل أن ال راعة ينبلي أن تظل حتوراا لتحديد مسدتوا التحريدر والتوصدل إ  نتدائج 

نظراا إ  أنيت ا يف العديد مل البلدان النامية وبقاء التجارة ال راعية أكثر القزاعدات تشدوها.  متواعنة،
وأ دار متكلمدون رخددرون إ  أن طبيعدة أردواق ال راعددة العامليدة قددد تلدتت كثدتاا منددذ جولدة أوروغددواي، 

الناميددة. و ددد أحددد  مدع اعديداد اإلعانددات احلكوميدة للمد ارع  يف العديددد مدل البلدددان، ومن دا البلددان
املتكلمدد  علددى أنيددة وضددع احلددواف  الصددحيحة لنبددالل عددل اإلعانددات ال راعيددة يف الوقددن املنارددب 
وبالشكل السليم. ورلط العديد مدل املتكلمد  الضدوء علدى أنيدة التوصدل إ  نتدائج مل مدة قانونداا يف 

. كمددا مجركيددة أو حصددص مقددررة دون ررددوماملسددائل اااصددة ب قددل البلدددان منددواا، مثددل دخددول األرددواق 
 دددد عدددة متكلمدد  علددى أنيددة تفعيددل الرددتثناء الددذي يددنص علددى مددنح معاملددة تفضدديلية للخدددمات 

 الصادرة مل أقل البلدان منواا، وعلى األنية الفائقة لقزاع اادمات. 
ومل يددر العديددد مددل املتكلمدد  حاجددة إلدخددال تليددت جددذري علددى الددن ج احلدداأ املتبددع يف  -٠1

املفاوضات يف األمدد القصدت، ملكدديل أن املقومدات الرئيسدية الديت وضدعت ا منظمدة التجدارة العامليدة 
ل تدد ال صدداحلة  -وتشددمل مددج احل مددة الواحدددة وتوافددق اآلراء والددن ج التصدداعدي  -للمفاوضددات 

مداد وأن عدد أعضاء املنظمة وتندوع م ينبلدي أن ل يعرقدل أداء املنظمدة. ويكفدي لبلدول اسددف اعت
مددج عملددي ومددرن ومبتكددر يركدد  علددى املمكددل واملعقددول، وفددق مددا جدداء يف املبدداد  اإلر ددادية الدديت 

، جنيدددف، ٤١٠٠كدددانون األول/ديسدددمرب   ٠7-٠1ُعممدددن يف املدددلمتر الدددوعاري الثدددامل للمنظمدددة )
واليت دعن إ  ارتزالع نُدُ ج جديدة والرتكي  يف اآلن ذاته على ا.الت اليت نكدل إحدراع تقددم 
في ا. وقد حقق هذا الن ج نتائج فعالا، يش د علي ا اعتماد ح مة بداأ، وم دد الزريدق حندو إجدراء 
مفاوضددات حتدددودة األطددراف بشدد ن قضددايا معينددة. غددت أن بعددر املتكلمدد  أعددرب عددل قلقدده إعاء 

ة، انعكارات املفاوضات احملدودة األطراف على العملية املتعددة األطراف والنتدائج املنتظدرة للجولد
نظراا لرتبعاد تلل املفاوضات العديد مدل البلددان الناميدة، مشددديل علدى أنيدة عددم تدرجيح كفدة 
الرباغماتية علدى التعدديدة. و ددد بعدر املتكلمد  علدى أنيدة إبقداء املفاوضدات احملددودة األطدراف 

 املنظمدة ضمل إطار منظمة التجارة العاملية ومفتوحةا لنعضاء اجلدد، وضدمان تزابق دا مدع معدايت
 وإضفاء طابع ملقن علي ا للسما  بتحويل ا إ  مفاوضات متعددة األطراف فعالا يف املستقبل.
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وأ ار بعر املتكلم  إ  أن املسائل الرئيسية اليت أثرت على مفاوضات جولدة الدوحدة  -٠6
 هددي تضددارب التوقعددات بشدد ن املسددتوا املنارددب مددل املسددانات الدديت يتعدد  علددى كددل جمموعددة مددل
البلدان تقدن ا. وقد تباينن اآلراء خصوصاا بش ن مستوا مسانة البلدان النامية األكدرب، حيد  
دعا أحد املتكلم  إ  إجياد تواعن جديدد وعملدي ملسدتوا مسدانة كدل مدل القتصدادات املتقدمدة 

رددياق والنا دئة. ويددرتبط هدذا ااددالف مبا درة بتعريددف التنميدة وكيددف ينبلدي التصدددي ملتزلبالدا يف 
منظمة التجارة العاملية. و دد بعدر املتكلمد  علدى احلاجدة إ  جتداوع املف دوم التقليددي للمعاملدة 
اااصة والتفضيلية كي يتسىن تسخت املكارب الناجتدة عدل رريدر التجدارة ألغدراض التنميدة،  دا يف 

ة  عد ل عدل غتهدا، ذلل عل طريق الدرارات والبيانات التجريبية. وينبلي أل تُناقت قضايا التنميد
وإمنا يتع  النظر إ  األثر الكلي للمعامالت التجارية على نتائج التنمية. ورأا متكلمدون رخدرون 
باملقابل أن التدابت التقليدية للمعاملة اااصة والتفضيلية ل ت ال صاحلة، ألن حد  البلددان الناميدة 

و دددد العديددد مددن م علددى أنيددة بددذل األكددرب ل تدد ال تواجدده رددديات  ددائكة علددى صددعيد الفقددر. 
 اجل د الالعم لضمان مشاركة كاملة للبلدان األقل منواا يف نظام التجارة املتعدد األطراف. 

وأكددددد بعددددر املتكلمدددد  أنيددددة الددددن ج الرباغمدددداق يف التصدددددي لالحتياجددددات والقدددددرات  -٠7
لددن ج املبتكددر الددذي اعُتمددد يف املتباينددة للبلدددان الناميددة. وأ ددار العديددد مددن م يف هددذا الصدددد إ  ا

رددياق التفدداق املتعلددق بتيسددت التجددارة والددذي يددنص علددى تقدددي معاملددة خاصددة وتفضدديلية للبلدددان 
الناميددة يف ردددياق تنفيدددذ اللت امدددات. ونكدددل الررت ددداد لدددذا الدددن ج يف ربدددط الت امدددات السياردددات 

، وبتقدددددي الدددددعم لبندددداء القدددددرات التجاريددددة للبلدددددان الناميددددة بقدددددرلا علددددى تنفيددددذ هددددذه اللت امددددات
واكتسالا. ومل   ن هذا الن ج أن يكون مفيداا يف إ  ار تنوع قدرات البلدان النامية وقد يثبدن 
جددددواه يف جمدددالت أخدددرا. وردددلط عددددة متكلمددد  الضدددوء علدددى األنيدددة اااصدددة لتيسدددت التجدددارة 

منظمددة التجددارة العامليددة ومركدد   بالنسددبة لقتصددادالم، ودعددوا األونكتدداد إ  التنسدديق عددل كثددب مددع
التجارة الدوأ لتقدي الدعم إ  بلدامم يف تنفيذ الت امالا. وأ ت يف هذا الصدد إ  مبادرة مرفدق 

 اا.اتفاقات تيست التجارة اليت أطلقت ا منظمة التجارة العاملية ملخر 
ام التجدددارة املتعددددد وأقدددر  عددددة متكلمددد  باحلاجدددة علدددى املددددا البعيدددد إ  تع يددد  قددددرة نظددد -٠8

األطراف على رقيدق النتدائج املتفداوض علي دا. وأ دار أحدد املتكلمد  إ  أن اسيكدل احلداأ لنظدام 
التجدددارة املتعددددد األطدددراف يسدددتند إ  ركيددد ة جدددولت املفاوضدددات املتواصدددلة القائمدددة علدددى املعاملدددة 

ي أن تتزدرق إ  عددد كبدت باملثل. ويعإل ذلل أن كل جولة مل جولت املفاوضدات التجاريدة ينبلد
مددل القضددايا لتحقيددق التددواعن، مددا يددلدي إ  مفاوضددات متعسددرة ومشددتتة. كمددا أن اسيكددل احلدداأ 

إ  اا للمفاوضدددات يدددوحي بددد ن التفاوتدددات النا دددئة مدددل جدددولت التفددداوض السدددابقة ردددتنتقل تلقائيددد
وإطار التنمية الشداملة جولت التفاوض املقبلة. وللتوفيق بشكل أفضل ب  هيكل التجارة العاملي 

، يتعدد  أن تتخددذ املفاوضددات  ددكالا تعاونيدداا يركدد  علددى القوارددم ٤١٠1واملسددتدامة ملددا بعددد عددام 
املشرتكة، عل طريق تيسدت عمليدة النضدمام إ  منظمدة التجدارة العامليدة بشدكل جددي علدى ردبيل 

د األطدددراف وامللرسدددات املثدددال. كمدددا يتعددد  بنددداء امل يدددد مدددل الشدددراكات بددد  نظدددام التجدددارة املتعدددد
 الدولية، وخباصة األونكتاد، لتحقيق امل يد مل التساق.
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وأي د عدة متكلمد  فكدرة أن رليدة تسدوية املناععدات لددا منظمدة التجدارة العامليدة ل تد ال  -٠9
تعمل بشكل جيد. ويف ح  جنحن اآللية يف تقليص أ كال رابقة وقائمة مدل الن عدة احلمائيدة، 

غدددت قدددادرة علدددى التصددددي للصدددية احلمائيدددة اجلديددددة يف القضدددايا الددديت ل تلزي دددا فقدددد لدددوحد أمدددا 
القواعد احلاليدة ملنظمدة التجدارة العامليدة. وأ دار املتكلمدون إ  أن هدذه القضدايا ينبلدي التصددي سدا 
مددل خددالل عمليددات وضددع القواعددد بدددلا مددل الدددعاوا القضددائية، وهددو مددا يدددلل علددى أنيددة تع يدد  

اوضددي لنظدام التجددارة املتعددد األطددراف وأنيددة التزدرق إ  جدددول أعمدال التجددارة للقددرن الدذراع التف
 احلادي والعشريل، حسب رأي املتكلم .

 هيكو التجارة اإلقليمية الجديد واتساق األنظمة والتنمية -3 
 أقددر  املشدداركون  ظدداهر التزددور الدديت طددرأت علددى نظددام التجددارة الدددوأ مددلخراا، متمثلددةا يف -٤١

تسدددارع انتشدددار اتفاقدددات التجدددارة اإلقليميدددة وتوردددع ا وتعمق دددا. وقدددد جتلدددى هدددذا الجتددداه يف اآلوندددة 
األخدتة يف النقلددة النوعيددة الدديت رققددن بظ ددور اتفاقدات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة. وتركدد  النقددا  

بدد  بلدددان حددول انعكارددات هددذا اجليددل اجلديددد مددل اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة،  ددا في ددا التكامددل 
واق ووضدددع القواعدددد. وقدددد أُبرمدددن اجلندددوب، علدددى اجل دددود املتعدددددة األطدددراف يف جمدددال فدددتح األرددد

التفاقات األختة، وخصوصاا اتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة، بدافع الرغبة يف تع يد  املواءمدة 
التنظيميدددة ولددديس لددددف التخفيضدددات اجلمركيدددة وحددددها. وجتددداوع العديدددد مدددل التفاقدددات ضدددوابط 

واملنافسدددة، والردددتثمار، والتجدددارة منظمدددة التجدددارة العامليدددة خبصدددوص تنظددديم املشدددرتيات احلكوميدددة، 
اإللكرتونية وقواعد العمل. ونكل اعتبدار اتفاقدات التجدارة اإلقليميدة الضدخمة عدامالا ملدتاا لقواعدد 
اللعبددة إذا تكللددن بالنجددا ، إذ رددتلثر علددى جدد ء كبددت مددل التجددارة والرددتثمارات العامليددة والندداتج 

 احمللي اإلمجاأ.
قتصدددادية وجلرافيدددة متعدددددة يف ت ايدددد انتشدددار اتفاقدددات التجدددارة ويف حددد  ردددانن عوامدددل ا -٤٠

اإلقليميددة، فقددد اتفددق عدددة متكلمدد  علددى أن العامددل الرئيسددي الددذي ررددم  ددكل هددذه التفاقددات يف 
القرن احلادي والعشريل هو احلاجة إ  التللدب علدى التبايندات التنظيميدة بد  األردواق ومدا متخضدن 

كربا أمام التجارة. ويكتسدي  زدي احلدواج  التنظيميدة أنيدة خاصدة   عنه مل جت ئة لنرواق وحواج 
مع توجه التجارة بشكل مت ايد حنو رالرل القيمة العاملية. واسيكل املتلت للتجارة العامليدة هدو الدذي 
 دك ل اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة يف القدرن احلددادي والعشددريل، حيدد  باتدن عوامددل اإلنتدداو،  ددا في ددا 

هدددي الددديت تتنقدددل بددد  احلددددود بددددلا مدددل السدددلع  ،املصدددانع ور وأل األمدددوال والتكنولوجيدددا مدددثالا األفدددراد و 
املنتجدددة. واردددتدعى هدددذا اسيكدددل اجلديدددد خفدددر تكددداليف التجدددارة لتيسدددت تنقل دددا عدددرب احلددددود، مدددل 
 خالل التصدي للصدلة القائمدة بد  التجدارة والردتثمار وااددمات والدرايدة التقنيدة. ومل تعدد اتفاقدات

 التجارة اإلقليمية ترك  بشكل أراري على التعريفات اجلمركية وإمنا على التساق التنظيمي.
وأ دددار بعدددر املتكلمددد  إ  أن اتفاقدددات التجدددارة اإلقليميدددة قدددد تكدددون سدددا انعكارددددات  -٤٤

إجيابيددة وأخدددرا ردددلبية علدددى البلددددان الناميدددة، املشددداركة من دددا يف هدددذه التفاقدددات واملسدددتبعدة من دددا. 
اءمددة األنظمددة قددد يسدداعد يف خفددر التكدداليف التجاريددة يف إطددار اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة. فمو 
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إ   غت أن التك ل بت ثتها على البلددان غدت األطدراف أكثدر صدعوبة. وأ دار أحدد املتكلمد  مدثالا 
 اتفداق الشددراكة عدرب احملدديط اسداد  قددد يدلدي إ  خفددر التكداليف يف املنزقددة برمت دا إذا ردد ل أن

علددى البلدددان األخددرا المتثددال لننظمددة، وقددد يرفددع تلددل التكدداليف إذا أد ا إ  تنسدديق األنظمددة 
بشدكل تصدداعدي. ومل تبددد البلدددان الناميددة األكددرب،  دد ما  دد ن العديددد مددل القتصددادات الصددلتة، 

تجدارة للمشاركة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية الضخمة. وقد يكون الردتبعاد مدل اتفاقدات ال ميالا 
اإلقليميددددة حدددداف اا لالنضددددمام إ  اتفاقددددات قائمددددة أو إبددددرام اتفاقددددات جديدددددة. واتفددددق العديددددد مددددل 

 املتكلم  على صعوبة التنبل بدقة باآلثار اإلمجالية لتفاقات التجارة اإلقليمية.
وذكر أحد املتكلم  أن الص  قد تسدعى إ  رريدر التجدارة تددرجيياا مدل طدرف واحدد وإ   -٤3
ضمام لربامج تكامل إقليمي أورع نزاقاا، مثل الشدراكة القتصدادية اإلقليميدة الشداملة، إذ ليسدن الن

طرفاا يف اتفداق الشدراكة عدرب احملديط اسداد  واقتصدادها يف طدور النتقدال حاليداا مدل النمدو القدائم علدى 
كدددون مددل رثدددار الصددادرات إ  النمددو القدددائم علددى الزلدددب احمللددي واملرتكددد  يف قزدداع ااددددمات. وقددد ي

جت ئددددة عمليددددات التكامددددل اإلقليمددددي الراهنددددة بدددد  بلدددددان اا اتفاقددددات التجددددارة اإلقليميددددة الضددددخمة أيضدددد
اجلنوب، مثل رابزة أمم جنوب  رق رريا، إذا اقتصرت على جمموعة فرعية مدل البلددان واردتُبعدت 

ظمة بد  البلددان الناميدة، من ا البلدان األصلر. وأ ار املتكلم إ  أنية احلد مل تكاليف مواءمة األن
بورددائل تشددمل العددرتاف املتبددادل باألنظمددة وارددتخدام معددايت أقددل صددرامةا واعتمدداد املعددايت الدوليددة. 
وتنزوي مواءمة األنظمة على بلورة ريارات مشرتكة وتفرتض وجود ثقة متبادلدة بد   دركاء جتداري  

ذلددل كلدده أن القوالددب التنظيميددة الدديت  جتمع ددم مسددتويات دخددل وميددول تنظيميددة متقاربددة. واألهددم مددل
ُتصددال يف إطددار اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة الدديت تلزددي نسددبة كبددتة مددل التجددارة العامليددة قددد 
ُتستخدم أراراا ملفاوضدات جتاريدة مقبلدة،  دا في دا مفاوضدات علدى الصدعيد العداملي. لدذا يتعد  علدى 

 بش ن برنامج العمل التنظيمي العاملي.البلدان النامية أن  وض نقا اا ارتباقياا 
و دد بعر املتكلم  على أن اتفاقات التجارة اإلقليميدة الديت أُبرمدن يف اآلوندة األخدتة  -٤٢

أثدددرت بشدددكل خددداص علدددى البلددددان الناميدددة حيددد  حدددد ت مدددل نزددداق رياردددالا العامدددة. ولدددبعر 
ت التنميددة. وقددد تشددمل يف بعددر املسددائل التنظيميددة واملتعلقددة بتع يدد  التكامددل أنيددة خاصددة لسيارددا

احلددالت اادددمات والرددتثمار ونُظددم تسددوية املناععددات بدد  املسددتثمر والدولددة وامللرسددات التابعددة 
للدولة واملشرتيات احلكومية وحقوق امللكية الفكرية وحركة ر وأل األموال. وقد اردتحدثن بعدر 

عريفاا وارعاا لالرتثمار وأدرجن ضوابط اتفاقات التجارية اإلقليمية ومعاهدات الرتثمار الثنائية ت
صارمة أدت إ  دفع تعويضات مالية طائلة يف إطار تسوية مناععات معينة ب  املستثمر والدولدة.  
كما أن الضوابط املفروضة على املشرتيات احلكومية وامللرسات التابعدة للدولدة نكدل أن ردد مدل 

سدات الصددلتة واملتورددزة احلجددم ومددا يددرتبط لددا قددرة احلكومددة علددى دعددم الصددناعات احملليددة وامللر
مل أهداف رياراتية عامة. وأعدرب متكلمدون رخدرون عدل رفظ دم إعاء تضدخيم اآلثدار التقييديدة 

 اا.اليت قد تنش  عل اتفاقات التجارة اإلقليمية، ألن هذه التفاقات قد يكون سا أثدر تيسدتي أيضد
ناعات النا ددددئة يف رددددياق اتفاقددددات التجددددارة و ددددككوا يف صددددحة احلجددددج الداعيددددة إ   ايددددة الصدددد
 اإلقليمية والتفاقات التجارية للقرن احلادي والعشريل.
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وأُبددين رراء متنوعددة بشد ن مدددا صددحة الدُن ج البديلددة لصددياغة منداذو التكدداليف واملنددافع  -٤1
ة لالتفاقددددات التجاريددددة مددددل الناحيددددة املن جيددددة. وعددددرض أحددددد املتكلمدددد  تقييمدددداا للشددددراكة التجاريدددد

والرددتثمارية عددرب األطلسددي، مسددتخدماا منددوذو األمددم املتحدددة للسيارددات العامليددة الددذي  تسددب 
البزالة والسمات اسيكليدة لالقتصداد وفقداا لددورة األعمدال والجتاهدات السيارداتية. وأ دار املدتكلم 

األطلسددي  إ  أن هددذه النتددائج تددوحي بوجددود أثددر رددلك إمجدداأ للشددراكة التجاريددة والرددتثمارية عددرب
علددى أوروبددا وعلددى الصددعيد العدداملي، متمددثالا يف ارتفدداع مسددتويات البزالددة والالمسدداواة والفقاعددات 
املاليددددة. واختلددددف معدددده متكلمددددون رخددددرون، مستشدددد ديل بدرارددددات حديثددددة وتقييمددددات مسددددتقلة، 

معددداا. ومشددتيل إ  أن األثدددر اإلمجددداأ للشدددراكة رددديكون إجيابيددداا علدددى الصدددعيديل األورًو والعددداملي 
ووج ه أحد املشارك  النتباه إ  درارة تشت إ  أن مدل  د ن الشدراكة التجاريدة والردتثمارية عدرب 

 ٠٤١يف املائددة، أي  بلددة  ١.1األطلسددي أن تعدد ع الندداتج احمللددي اإلمجدداأ لالردداد األورًو بنسددبة 
 مليار يورو، رنوياا حاملا يكتمل تنفيذها.

رة أن يبقدى نظدام التجدارة املتعددد األطدراف حجدر ال اويدة و دد عدة متكلم  علدى ضدرو  -٤6
يف نظام التجارة الدوأ، على حنو يضدمل معدايت الشدفافية والقابليدة للتنبدل وعددم التمييد  واملشداركة 
على أورع نزاق ممكل. وتظل التعددية الورديلة األمثدل لتحقيدق التحريدر التجداري الواردع النزداق 

ة،  ددا يف ذلددل دعددم التجددارة ضددمل رالرددل القدديم العامليددة. وهنددا  الددذي يدددمج اعتبددارات التنميدد
مسددائل، مثددل اإلعانددات احلكوميددة ال راعيددة والسددمكية، ل نكددل التصدددي سددا إل يف إطددار منظمددة 
التجارة العاملية. وأ ار بعر املتكلم  إ  احلاجة إ  إعادة تقييم نظام التجدارة املتعددد األطدراف 

دد األقزدددداب، لكددددي  ددددرأل التحريددددر التجدددداري و فددددد يف إطدددداره الددددروابط مددددع يف هددددذا العددددامل املتعدددد
اتفاقددددات التجددددارة اإلقليميددددة ونظددددام تسددددوية املناععددددات. ويتعدددد  أن يكددددون نظددددام التجددددارة املتعدددددد 
األطراف ارتباقياا وأن يتصدا للمسائل التنظيميدة وينشد  توافقداا لدوراء حدول الورديلة األمثدل كدي 

ليمية واحملدودة األطراف مسارها دون أن تلحق الضرر بنظام التجارة املتعددد تواصل العمليات اإلق
 األطراف. واقرت  أحد املتكلم  التفاق على مدونة رلو  للمفاوضات احملدودة األطراف. 

و ددددد عددددة متكلمددد  علدددى أن اجتاهدددات التجدددارة اإلقليميدددة احلاليدددة قدددد تدددلدي إ  نظدددام  -٤7
تندداول منظمدددة التجددارة العامليدددة املسددائل التجاريدددة القدنددة أو املرتبزدددة جتدداري مدددل مسددتوي ،  يددد  ت

بدددالقرن العشدددريل، فيمدددا تتنددداول اتفاقدددات التجدددارة اإلقليميدددة ومعاهددددات الردددتثمار الثنائيدددة املسدددائل 
األحد  أو املرتبزة بالقرن احلادي والعشريل. ويواجه نظام التجارة املتعدد األطراف خزدر فقددان 

مدد الزويدل مدا مل يسدتجب بالصددورة املالئمدة سدذا الوضدع، إذ مل يثبدن النظدام فعاليتدده جددواه يف األ
يف التصدددي للمسددائل التنظيميدددة. وقددد تددلدي اتفاقدددات التجددارة اإلقليميددة الضدددخمة إ  امل يددد مدددل 
التشظي مل خالل التميي  ب  البلددان املندرجدة ضدمل إطدار هدذه التفاقدات وتلدل ااارجدة عنده. 

د الزويل، قد تلدي اتفاقات التجارة اإلقليمية ومعاهدات الرتثمار الثنائية إ  ردول يف ويف األم
حوكمددددة التجددددارة العامليددددة. لددددذا فدددد ن رقيددددق التسدددداق بدددد  مفاوضددددات التجددددارة املتعددددددة األطددددراف 
واتفاقات التجارة اإلقليمية يتوقف علدى قددرة منظمدة التجدارة العامليدة علدى التكيدف. وأ دار بعدر 

تكلمدد  إ  أن أي تليددت يف الددن ج ينبلددي أن ينزددوي علددى تزبيددق أبعدداد متلددتة، تسددمح للبلدددان امل
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امل يد ة بد حراع تقدددم أردرع،  دا يف ذلددل مدل خدالل الددنُدُ ج احملددودة األطدراف. وأ ددار مدتكلم رخددر 
 إ  أن التحدي يكمل يف إضفاء التعددية على بعر القواعدد التجاريدة اجلديددة املتعلقدة خصوصداا 
بسالرل القيمة العاملية،  ي  تتسدىن مضداعفة األثدر اادارجي للشدبكة إ  أقصدى حدد ممكدل مدل 

 خالل القواعد املشرتكة.
 التوجهات المستقبلية: توطيد نظام التجارة المتعدد األطراف فق القرن الحادي والعشرين -4 

املتعددددة األطددراف  رددل م املشدداركون ب ندده يف حدد  تقتضددي احلاجددة تكييددف ضددوابط التجددارة -٤8
وُمج التحرير التجداري مدع معزيدات الواقدع التجداري للقدرن احلدادي والعشدريل، فد ن القضدايا التجاريدة 
األقدددم ل تدد ال تسددتحوذ علددى الهتمددام. و دددد عدددة متكلمدد  علددى أندده يف حدد  متيددل كفددة اجلدددل 

نا دئة يف كثدت مدل األحيدان، فد ن بش ن جدول األعمال القادم ملنظمة التجارة العاملية حنو املواضديع ال
بعدر املسددائل العالقدة مددل جددداول األعمدال السددابقة للمنظمدة ل تدد ال جددديرة بالهتمدام، مثددل الدددور 
احلاردددم لنعاندددات احلكوميدددة،  دددا يف ذلدددل الدددنظم الضدددريبية وا دددرتاطات احملتدددوا احمللدددي. ومدددل امل دددم 

لت امدددات ل بدددد مدددل السدددما  للحكومدددات العثدددور علدددى ردددبل لتددد م  التفاقدددات، ول يدددادة مسدددتوا ال
الراغبدددة يف املضدددي قددددماا بددد ن تفعدددل ذلدددل. وقدددد يكدددون مدددل املفيدددد يف هدددذا الصددددد اردددتخدام مندددوذو 
 مفاضلة أو منوذو أبعاد متلتة، كالنموذو الذي ارتخدمته مفاوضات جولة طوكيو يف السبعينات.

ل يددد الن  دددرط  قي مددد   و ددددد متكلمدددون رخدددرون علدددى أن التعدديدددة واحل مدددة الواحددددة -٤9
حلمايددة املفاوضددات التجاريددة الشددفافة والقابلددة للتنبددل واااليددة مددل التمييدد  والقائمددة علددى القواعددد، 
ولتلبية احتياجات غالبية البلدان النامية. وأكدوا على أنية إدارة وداطر التج ئدة الديت قدد تندتج عدل 

 قليمية الضخمة والنُدُ ج احملدودة األطراف. اتفاقات التجارة اإلقليمية واتفاقات التجارة اإل
وأ دددار بعدددر املتكلمددد  إ  أن نظدددام التجدددارة املتعددددد األطدددراف  اجدددة لتسدددوية املسدددائل  -3١

العالقة كي يكسدب امل يدد مدل املصدداقية يف تصدديه للمسدائل اجلديددة. واألرجدح أن نظدام التجدارة 
لقدددائم. غدددت أن بعدددر اجلواندددب  اجدددة إ  املتعددددد األطدددراف النا ددد  ريسدددتند إ  هيكدددل النظدددام ا

التزددوير،  ددا في ددا عمليددة صددنع القددرار، لت خددذ يف احلسددبان حقيقددة أن منظمددة التجددارة العامليددة قددد 
ورعن نزاق عضويت ا على حنو أثر على قدرلا على املضي قددماا يف املفاوضدات. ويتعد  تيسدت 

قية اللت امدات. وبوردع األونكتداد أن يضدزلع بناء توافق اآلراء واحلفاى عليه مل أجل تع ي  مصددا
بدددددور هددددام يف ليئددددة األرضددددية لبلددددول هدددددذا التوافددددق يف اآلراء، مددددل خددددالل البحددددو  والتحلددددديالت 

 واحلوارات احلكومية الدولية وبناء القدرات.
وتزددرق عدددة متكلمدد  إ  بعددر املسددائل الدديت نكددل أن تددلثر علددى مسددتقبل رددت نظددام  -3٠

األطددراف، ومن ددا مددثالا اعديدداد األنيددة القتصددادية للتجددارة يف اادددمات ومسددانت ا التجددارة املتعدددد 
املمكنددة يف بلددول أهددداف التنميددة املسددتدامة. وقددال أحددد املتكلمدد  إن األمددل اللددذائي أصددبح  ثابددة 
التحددددي الصدددامن لنظدددام التجدددارة املتعددددد األطدددراف، نظدددراا لرتباطددده ب هدددداف التنميدددة املسدددتدامة 

بلية، وخصوصدددداا فيمددددا يتعلددددق بضددددمان التوفيددددق بدددد  رريددددر التجددددارة ال راعيددددة ورقيددددق األمددددل املسددددتق
اللددذائي. ويف حدد  اقتصددر العديددد مددل الدرارددات بشدد ن األمددل اللددذائي علددى درارددة اآلثددار املرتتبددة 
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التزدددرق إ  تع يددد  اإلنتاجيدددة ال راعيدددة، حيددد  تتفددداوت ردددبل اا علدددى األردددعار، فددد ن مدددل امل دددم أيضددد
ا حسب البلدان. وينبلي أن توجه هذه الدرارات إ  أنية التحلي باملرونة الكافية واعتماد تع ي ه

تددددابت املعاملدددة اااصدددة والتفاضدددلية، فضدددالا عدددل تددددابت املعوندددة مدددل أجدددل التجدددارة لتحقيدددق اازدددط 
 ملية.السياراتية احمللية مل أجل تع ي  منو اإلنتاجية ال راعية دون التسبب بتشوهات للسوق العا

ورلط متكلم رخر الضوء على أن تقلب أرعار الصرف وعدم اتساق ا قد يعتدرب مسد لة  -3٤
نُظميدددة تدددلثر علدددى نظددددام التجدددارة املتعددددد األطدددراف، إذ نكددددل أن تعرقدددل اللت امدددات والمتيدددداعات 
القائمدددة علدددى التعريفدددات اجلمركيدددة املقيددددة أو تبزددددل مفعوسدددا. وأضددداف املدددتكلم أن خفدددر قيمددددة 

ت يددددنعكس يف دعددددم الصددددادرات و ايددددة عيددددادة التعريفددددات، فيمددددا يددددنعكس تضددددخيم قيمددددة العمددددال
العمددالت يف فددرض الضددرائب علددى الصددادرات ودعددم الددواردات، مستشدد داا  ثددال الريددال الرباعيلددي. 
وهددذه املسدد لة تعددإل كددالا مددل منظمددة التجددارة العامليددة وصددندوق النقددد الدددوأ، غددت أن حالددة عدددم 

رائدة بش ن ما إذا كان يتع  التصددي ألثدر أردعار الصدرف علدى التجدارة وكيدف. اليق  ل ت ال 
 ودعا املتكلم األونكتاد إ  القيام بدور حتفل ملناقشة املسائل املتعلقة باسيكل املاأ الدوأ. 

وأقدددر  عددددة متكلمددد  بالددددور املركددد ي لنظدددام التجدددارة املتعددددد األطدددراف يف الشدددراكة العامليدددة  -33
مددل أجددل التنميددة املسددتدامة. و ددددوا علددى أنيددة اتسدداق جدددول أعمددال منظمددة  ٤١٠1د عددام بعدد ملددا

، ٤١٠1التجارة العاملية مع اللت امدات الرفيعدة املسدتوا الديت ينزدوي علي دا إطدار التنميدة ملدا بعدد عدام 
ر وأكدددوا أن ذلددل يتزلددب تكيفدداا وارددع النزدداق سددذه امللرسددات وإصددال  وليالددا الت ريسددية. وأ ددا

أحدددد املتكلمددد  إ  أن التلدددتات امللرسدددية اجلذريدددة مل تكدددل ردددد  يف املاضدددي إل نتيجدددة أحددددا   
كربا معينة. غت أن إجراء مثل هذا اإلصال  أمدر ممكدل علدى غدرار مدا قامدن بده ملرسدات أخدرا 

عيندة ومنظمة العمل الدولية، ملواكبة التلتات النوعية يف حتيز ا. وهنا  جوانب م مثل بريتون وودع
مدل نظدام التجدارة املتعدددد األطدراف قدد تقتضددي إصدالحات جذريدة بدددورها. فانضدمام أقدل البلدددان 
منددواا إ  منظمددة التجددارة العامليددة ل يدد ال يشددكل ردددياا، حيدد  تضددزر البلدددان املنضددمة حددديثاا يف 

صدداا العديددد مددل احلددالت إ  تقدددي الت امددات أ ددد وطدد ة مددل الت امددات األعضدداء القددائم ، خصو 
جراء الشرط الذي يقتضدي مدل األعضداء اجلددد التفداوض مدع كدل عضدو مدل أعضداء املنظمدة علدى 
متزلبدات دخدول السددوق. وذكدر املدتكلم أن هددذا الوضدع أدا إ  مسدتوي  مددل األعضداء يف نظددام 
التجارة املتعدد األطراف، واقرت  رس  عملية النضدمام انزالقداا مدل هددف أراردي مدرده رقيدق 

 املية للمنظمة.عضوية ع
و دددددد متكلمددددون رخددددرون علددددى أن أفددددق املفاوضددددات التجاريددددة وإطددددار التنميددددة ملددددا بعددددد  -3٢
ينبلددي أن تكددون مماثلددة،  ددا أن البلدددان نفسدد ا تقددود كلتددا املفاوضددات، مددا يدددل علددى  ٤١٠1 عددام

 أنية املواءمة ب  تقرير ريارات التجارة والتنمية على الصعيديل الوطإل والدوأ.
وأ دددددار عددددددة متكلمددددد  إ  أن هدددددذا التكيدددددف يقتضدددددي الرتكيددددد  علدددددى املعاملدددددة اااصدددددة  -31

والتفاضدلية، ألن التنميددة ينبلددي أن تكددون عنصددراا أرارددياا مدل أي رددر  حنددو األمددام. وينبلددي توجيدده 
املعاملة اااصة والتفاضلية على حنو أفضل لتلبية احتياجات وتلف فئدات البلددان الناميدة. ويتعد  



TD/B/C.I/MEM.5/6 

13 GE.15-00080 

عيددادة تفصدديل تدددابت املعاملددة اااصددة والتفاضددلية،  يدد  تلددك الحتياجددات واملصددا  احملددددة اا أيضدد
ملختلددف البلدددان الناميددة، إذ ل يوجددد مقدداأل واحددد ينارددب اجلميددع. ويعددد  منددوذو املعاملددة اااصددة 

علدددددى اردددددت داف اا جيدددددد والتفاضدددددلية املعتمدددددد يف إطدددددار التفددددداق املتعلدددددق بتيسدددددت التجدددددارة مثدددددالا 
لحتياجدات واملتزلبددات املتباينددة للبلدددان الناميدة وينبلددي تزبيددق هددذا الندوع مددل املعاملددة يف جمددالت ا

أخرا. ولتحقيق هذه اللاية، يتع  رليل كيف نكل ارتخدام التجارة أداةا لتمك  التنميدة. وقدد 
ة بالتجدارة يفيد يف هذا الصدد التنسيق بشكل أفضل ب  ملرسات بريتون وودع واملنظمات املعني

 والتنمية يف جنيف، وخباصة األونكتاد. 
وفيما يتعلق باازوات العملية املقبلة لتع ي  دور التجدارة يف التنميدة الشداملة واملسدتدامة،  -36

أ دددار عددددة متكلمددد  إ  ا.دددالت الددديت نكدددل أن تقددددم في دددا ج دددود األونكتددداد مسدددانة قي مدددة، 
 وتشمل ما يليد

  الدوأ بش ن تع ي  بيئة اقتصدادية مواتيدة، وعيدادة التسداق بد  تشجيع النقا  احلكومي
التجددارة والتمويددل والتنميددة،  ددا يف ذلددل بدد  ملرسددات بريتددون وودع واملنظمددات املعنيددة 

 ؛بالتجارة والتنمية يف جنيف

  القيددددام بدددددور رائددددد يف بندددداء توافددددق اآلراء مددددل خددددالل البحددددو  والتحلدددديالت واحلددددوارات
وبندددداء القدددددرات بشدددد ن املسددددائل القائمددددة واجلديدددددة والنا ددددئة املتعلقددددة احلكوميددددة الدوليددددة 

بالتجدددارة الدوليدددة، مثدددل البعدددد اإلمندددائي، ومدددا ينزدددوي عليددده مدددل مسدددائل تشدددمل املعاملدددة 
اااصة والتفاضلية، والردتثمار، ورالردل القيمدة، وجددول األعمدال التنظيمدي األوردع 

 ؛الصرفووتلف جوانب األمل اللذائي وأرعار  اا،نزاق

  تقدددي دعددم رليلددي وتقددإل مسددتمر للبلدددان الناميددة بشدد ن املفاوضددات التجاريددة اإلقليميددة
 ؛واملتعددة األطراف

  دعددم اقتصدداد اادددمات وجتارلددا،  ددا يف ذلددل مددل خددالل ارددتعراض السيارددات املتعلقددة
 ؛باادمات

 نسددب سددا يف دعددم اجل ددود الوطنيددة الراميددة إ  تقيدديم وصددياغة األطددر والرددرتاتيجيات األ
جمدددال السياردددات التجاريدددة الوطنيدددة، مدددل أجدددل دعدددم أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة ملدددا بعدددد 

 ؛٤١٠1 عام

  عيدادة الدددعم املقدددم للبلدددان الراغبددة يف النضدمام ملنظمددة التجددارة العامليددة، ول ردديما أقددل
 ؛البلدان منواا 

 لثر علدددى البلددددان تقددددي الددددعم يف جمدددال األ دددا  وبنددداء القددددرات يف جمدددالت حتدددددة تددد
النامية، ومن ا املعايت والتدابت غت التعريفية واتفاقات التجدارة اإلقليميدة وتقييمدات األثدر 

 ؛الكمي لتفاقات التجارة

 .املسانة يف دعم بناء القدرات املتعلقة بالتجارة،  ا يف ذلل تيست التجارة 
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 المسائو التنظيمية -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 مل جدول األعمال، ٠)البند 

  8انتخددب اجتمددداع اادددرباء املتعددددد السدددنوات، يف جلسدددته العامدددة الفتتاحيدددة املعقدددودة يف  -37
، السدديد أندددرو رددتين  )اململكددة املتحدددة لربيزانيددا العظمددى وأيرلندددا ٤١٠٢كددانون األول/ديسددمرب 

 اا.مقرر  - ر، نائب رئيسخوان كارلوأل رانشي  ترويا )إكوادو  له، والسيداا الشمالية، رئيس

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمو -باء 
 مل جدول األعمال، ٤)البند 

اعتمد اجتماع اارباء املتعدد السنوات، يف جلسدته العامدة الفتتاحيدة أيضداا، جددول األعمدال  -38
 د،. وبذلل كان جدول األعمال كاآلقTD/B/C.I/MEM.5/4امللقن للدورة )الوارد يف الوثيقة 

 انتخاب أعضاء املكتب -٠
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -٤
 حنو نظام جتاري متعدد األطراف مواٍت لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة -3
 .اعتماد تقرير الجتماع -٢

 نتائج الدورة -جيم 
كددانون   9ق اجتمدداع ااددرباء املتعدددد السددنوات، يف جلسددته العامددة ااتاميددة املعقددودة يف فددتا -39

 الرئيس تلخيص املناقشات. يتو ، على أن ٤١٠٢ األول/ديسمرب

 اعتماد تقرير االجتماع -دال 
 مل جدول األعمال، ٢)البند 

املقرر  -الرئيس  العامة ااتامية، لنائب تهيف جلس ،أذن اجتماع اارباء املتعدد السنوات -٢١
 بعد اختتام الجتماع.للتقرير  الن ائيةإعداد الصيلة  ، رن إ راف الرئيس،تو ي ب ن
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 المرفق

 ،٤)الحضور  

 ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادد الدورةحضر  -٠

 إثيوبيا
 األردن
 إرتونيا
 إكوادور

 أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 أنلول
 أوروغواي
 باراغواي
 باكستان
 الرباعيل

 بربادوأل
 بنلالديت

 بولندا
 عددة القوميات،املت -بوليفيا )دولة 

 بيالروأل
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 جامايكا
 اجل ائر

 مج ورية تن انيا املتحدة
 اجلم ورية الدومينيكية

 مج ورية كوريا
 السنلال
 رويسرا

  يلي
 الص 
 العراق
 عمان
 فرنسا
 الفلب 

 البوليفارية، -فن ويال )مج ورية 
 الكامتون

 كوبا
 كولومبيا

 كينيا
 ليبيا

 ليسوتو
 مالزة

 اأم
 مصر

 امللرب
 املكسيل

 اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيزانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية
 اسند

 الوليات املتحدة األمريكية
 اليمل
 اليونان

__________ 

 

ة املشدددددددارك ، انظدددددددر الوثيقدددددددة لالطدددددددالع علدددددددى قائمدددددددقائمدددددددة احلضدددددددور هدددددددذه املشدددددددارك  املسدددددددجل ، و  تتضدددددددمل ،٤)
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  كانن املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةا يف الدورةدو  -٤
 اللجنة القتصادية األوروبية اآلريوية 
 د األورًوالرا 
 مرك  اجلنوب 

 أج  ة األمم املتحدة وهيئالا وبراجم ا التالية ممثلة يف الدورةدوكانن  -3
 اللجنة القتصادية ألمريكا الالتينية ومنزقة البحر الكاريك 

 يف الدورةدممثَّلة  ةالتالي ةاملتخصص الوكالتوكانن  -٢
 منظمة األمم املتحدة لنغذية وال راعة 
 عمل الدوليةمنظمة ال 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 منظمة التجارة العاملية 

 وكانن املنظمات غت احلكومية التالية ممثَّلةا يف الدورةد -1
 الفئة العامة 
 منظمة الكامتون لتع ي  التعاون القتصادي الدوأ 
 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املست لك  
   واملمرضاتا.لس الدوأ للممرض 

 الراد الدوأ لرابزات وكالء الشحل 
 الشبكة الدولية لتوحيد   ادات التعليم العاأ 
  بكة العامل الثال  
 الفئة اااصة 
 املع د الدوأ لبحو  السيارات اللذائية 

    


