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  مؤمتر األمم املتحدة 
  والتنميةللتجارة 

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  حنو حتقيق منو وتنمية شاملني ومستدامني: عوملة حمورها التنمية

 -احلوار السياسايت   : ونكتاد الثالث عشر  حدث سابق النعقاد مؤمتر األ        
  إعادة حتديد دور احلكومة يف التجارة الدولية يف املستقبل

  ، قصر األمم، جنيف٢٠١٢مارس / آذار٢٧-٢٦

  ملخص الرئيس    

  مواضيع املناقشة األربعة  -أوالً  
   دور احلكومة يف التجارة الدولية      حتديد إعادة"ضم احلوار السياسايت بشأن موضوع        -١
ميثلون طائفة عريضة من أصحاب     برية من اخلرباء خمتلفي املشارب الذين        ك جمموعة"  املستقبل يف

مـن  )  املـدين ن واجملتمعوي، ورجال األعمال واألكادميرامسو السياسات (املصلحة وقادة الرأي    
هذا االجتمـاع مفتوحـاً      وكان. هد التجاري سرعة تغري املش  املتصلة ب أجل حبث التحديات    

 .أي استنتاجات متفق عليهاالتوصل إىل ليس الستطالع والتداول، وارض منه  الغوكان

وعلى الرغم من التنوع الكبري يف اآلراء املتعلقة باملواضيع املطروحة واالختالفـات              -٢
الواضحة بني املشاركني واملتحدثني يف اجللسة بشأن بعض النقاط، برزت أربعـة مواضـيع              

  .داللتهاد الثالث عشر فرصة إضافية لبحث تلك املواضيع ووسيتيح مؤمتر األونكتا. رئيسية
وضوع  كل موميكن وضع تصور للمواضيع األربعة وفق تسلسل منطقي حبيث يكون  -٣

الـروابط بـني     )ب(جـارة،   الطبيعة املتغرية للت   )أ: (املواضيع هي وهذه  .  على ما قبله   مبنياً
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يـات رسـم    االعتبارات املتعلقة بعمل   )ج(األخرى اإلمنائية،   واألهداف  التجارية   السياسات
  .التجارية على املستوى الوطينالتركيز على رسم السياسات  )د(السياسات التجارية و

 الطبيعة املتغرية للتجارة  -ألف  

 التجارة يف املمارسـة احلاليـة    إدارةيتعلق املوضوع األول بالطبيعة املتغرية ألسلوب    -٤
شدد عدة مشاركني على أن مفاهيم التجارة ومناذجها اليت و. فهومها يف النظرية االقتصاديةملو

، إىل بصورة رئيسيةكانت صاحلة قبل عشر سنوات قد عفا عليها الزمن بالفعل، وُيعزى ذلك  
نتجات تامة الصنع مصنعة بالكامل يف امل من إنتاج وتبادل فبدالً.  العاملية تطور سالسل اإلمداد  

 ال تقتصر على جتارة السلع وحسب بل تشمل أيضاً        ية  النمطبلد واحد، باتت سلسلة اإلمداد      
ارة ففيما يتعلق باملصنوعات على سبيل املثال، متثل جت  . العملياتواملهام و اخلدمات   يفتجارة  ال

 استهالكية حىت أن سلعاً .  أكثر من نصف حجم التجارة العاملية      املكونات واملنتجات الوسيطة  
وقد عمَّق  . مليات عديدة جتري يف بلدان خمتلفة كثرية      الناتج النهائي لع  تكون  قد  بسيطة  تبدو  

ذلك من الترابط االقتصادي فيما بني الشركات والبلدان، وزاد من املخـاطر واملكاسـب              
الناشئة عن العوملة، وجعل عملية رسم السياسات التجارية تتحول مـن تنظـيم الـواردات           

يع الصادرات يف ظل اقتصاد عـاملي،       والصادرات لتتجه أكثر إىل تعزيز القدرة التنافسية وتنو       
  .كالتعريفات" القدمية"رغم أنه ما تزال هناك حاجة ملعاجلة قضايا سياسات التجارة 

 اإلمنائيةاألخرى بني السياسات التجارية واألهداف الروابط   -باء  

بأهداف سياساتية  عالقتها  نطاق  اتساع   بفعل   ازدادت الطبيعة املتغرية للتجارة تعقيداً      -٥
 وسيلة وليس غاية يف حد      وقد أشار أحد املشاركني إىل أن التجارة كانت متثل دوماً         . رىأخ
،  حبتـاً  وقد حددت الغاية من التجارة فيما مضى وفق منطق يكاد يكـون اقتـصادياً             . ذاهتا
وال تزال امليزة   . سيما فيما يتعلق بدورها يف تعزيز الكفاءة واإلنتاجية وخلق فرص العمل           وال

 - املـدين واحلكومـة   هناك اعترافاً متزايداً من اجملتمع      ، غري أن     وصاحلاً  صلباً هوماًالنسبية مف 
أهداف أخـرى  ينبغي أن تشكلها أو تعدهلا  السياسات التجارية    بأن   - وحىت القطاع اخلاص  

تحقيق ف. واحلد من الفقر والعدالة واالستدامة وحقوق اإلنسان      التنمية والنمو الشامل    بتتعلق  
ل على سبيل املثال، حيتاج إىل اتساق يف السياسات التجاريـة بـني األهـداف               النمو الشام 

  متتعـاً  ها وأقل - باملنافسة العاملية    الفئات تأثراً بأشد  التجارية والسياسات الرامية إىل النهوض      
     الـيت القطاعـات   يف القطاع غري الرمسي أوالدخل املنخفضة  أي األسر املعيشية     (- باحلماية
  ).لى التبادل التجاريعال تقوم 
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  االعتبارات املتعلقة بعمليات رسم السياسات التجارية  -جيم  

 يف السياسة التجاريـة     هاهدافألالبلدان  حتديد  إجراءات  يركز املوضوع الثالث على       -٦
إقامة توازنات ومفاضالت ومن الواضح أن االعتبارات السابقة تتطلب . واجملاالت ذات الصلة

سياسة فوضع  . ا كان عليه األمر يف السابق     ممبكثري  أوسع  االت املوضوعية   من اجمل جمموعة  يف  
العتبارات تتعلق بالـسياسة    ومعدلة إىل حد ما      وفق مفاهيم جتارية حبتة تقريباً    حمددة  ة  جتاري

 إىل مشورِة   استناداً عدد صغري من اهليئات احلكومية       ، أمٌر ميكن أن يتواله    الضريبية واخلارجية 
   . حمدودة من اجلهات الفاعلة يف اجملال االقتصاديدائرٍة
ولدى صياغة السياسات واألهداف الوطنية، ينبغي إبالغ مجيع أصحاب املـصلحة             -٧

تسعى وشدد العديد من املشاركني على أمهية أن        . ومشاورهتم بشأن السياسة التجارية للبالد    
. والكيان السياسي عامة  اخلاص  ىل احلصول على عدد أكرب من اآلراء يف القطاع          ات إ احلكوم

أصحاب املصلحة  ملشاورة  " موحدة تناسب اجلميع  "واتفقت اآلراء على أنه ال وجود لوصفة        
سيما فيما يتعلق بالكيفية اليت ينبغي أن ُتقَيِّم هبا          تصلح للتطبيق يف البلدان كافة ال     ،  املتعددين
التفاوض بـشأن   سات و السياوضع  أصحاب املصلحة بشكل مالئم لدى      مسامهات  احلكومة  
  .األهداف

  على املستوى الوطين التجاريةالتركيز على رسم السياسات  -دال  

ما إذا كان رسم السياسات التجارية يف حمافل متعددة         بتحديد  يتعلق املوضوع الرابع      -٨
رامسـي  وقد أملح عدة مـشاركني إىل أن        . السياسة التجارية على املستوى الوطين    يف  سيؤثر  

للسياسة التجارية حيصرها يف التفاوض بشأن      تصور ضيق   يف الغالب   كون لديهم   السياسات ي 
وأشري إىل أن بعض    .  وتنفيذها والفصل فيها   على املستوى املتعدد األطراف    االتفاقات املعتمدة 

للمـساومة يف   أدوات مفيدة   تعترب  املسائل املطروحة للتفاوض على املستوى متعدد األطراف        
فيما يتعلق  عل جدول األعمال املتفاوض بشأنه      جيسائل أخرى، وهو ما     املفاوضات املتعلقة مب  

 .لى املستوى الوطين عن املصاحل االقتصادية احلقيقية عمتاماًبتلك املسائل منفصالً 

وباإلضافة إىل اإلشارات الواضحة إىل مجود املفاوضات يف منظمة التجارة العامليـة،              -٩
ت شىت على املستويات الثنائية واإلقليميـة واملتعـدد         وإىل التفاوض الذي جيري بشأن اتفاقا     

األطراف، اتفق العديد من املشاركني على أن رسم السياسات التجارية هي ممارسة وطنية يف              
وعالوة على ذلك، ال تقتصر عملية رسم الـسياسات علـى سـن القـوانني     . املقام األول 
تجارية اجلديدة من الـشركات     ة ال فإىل جانب اإلجراءات احلكومية، تتطلب البيئ     . واللوائح
 .اجلهات الفاعلة االضطالع بدور نشيط وخالق من اوغريه
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 دور احلكومة يف التجارة الدولية يف املستقبل  -ثانياً  

اتفق معظم املشاركني يف املناقشة على أمهية كل موضوع من املواضيع اليت مت حبثها                -١٠
 بشأن أفضل حزمة سياسـات      - اطعة أحياناً قو - أعاله، لكن البعض كانت هلم آراء خمتلفة      

 . ينبغي وضعها

 إن الطبيعـة    وقالوا. وأعرب البعض عن آراء تتعلق باالقتصادات املفتوحة والكفاءة         -١١
ل أمام الـشركات    يسبالاملعقدة لسالسل اإلمداد العاملية احلالية ُتحتِّم على احلكومة أن متهد           

عن اقتصاد عاملي    العزلةن مفتاح النجاح ال يكمن يف       وبالتايل، فإ . للتجارة مبزيد من الكفاءة   
املسائل املشمولة باملوضـوع    ورأى آخرون، استناداً إىل     . متكامل أكثر من أي وقت مضى     

أن البلـدان   تصدير حمصول واحد، و   الثاين، أن العديد من البلدان النامية ال تزال تعتمد على           
إىل جانب التركيز يف    فعاالً يف التوجيه     اًراملنخفضة الدخل حباجة إىل أن تؤدي حكوماهتا دو       

الـسبل الـيت تتـيح      عن  آخرون  حبث  و. السياسة الصناعية على رفع القدرة اإلنتاجية للبلد      
بني األهداف التجارية واألهداف األخرى املرتبطة بالتجارة والعوملـة،         إقامة توازن   للحكومة  

السوق املفتوحة  فوائد  يسمح بزيادة   استخداماً  لسياسات العامة   كيفية استخدام ا  واستعرضوا  
  .هاتكاليفوختفيف 

حمفل السياسات  ورغم هذه االختالفات يف الرأي، أعرب العديد من املشاركني يف             -١٢
وقال بعضهم إن فحوى املناقشة وتنوع اآلراء       . عن تقديرهم ملناقشة املسائل بصدق وصراحة     

وه فيما مضى من اجتماعات حول نفس  ملا خربنقيضاًكانت النقاش وحيوية اليت أُعرب عنها   
 وأشار كثريون إىل أن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه القضايا سيبقى أمراً             . املوضوع

شك، غري أن إجراء مناقشات هبذا القدر من االنفتاح والصراحة والثراء مـن              بعيد املنال بال  
ولألونكتاد دور  .  والدويل شأنه أن حيسن من عمليات رسم السياسات على املستويني الوطين         

  .رئيسي يف حفز هذه املناقشات

        


