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  موجز الرئيس    

  من منظور إمنائيواجتاهاته تطور النظام التجاري الدويل     
  ) من جدول األعمال٧البند (

القضايا الرئيسية الناشئة مـن النظـام   :  اجمللس حول موضوعني مها دارت مداوالت   -١
 املعقـود مـؤخراً   ٢٠+التجاري الدويل وتأثريها يف التنمية الشاملة؛ ونتائج مؤمتر قمة ريـو        

وشهدت املداوالت عروضاً قدمها األمني العام لألونكتاد؛       . وانعكاساته على التجارة والتنمية   
ة العاملية؛ ومدير إدارة التجارة الدولية بالبنك الـدويل؛ ومـديرو           واملدير العام ملنظمة التجار   

اللجنـة االقتـصادية   (ُشعب التجارة يف اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة وكبـار موظفيهـا           
واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، واللجنـة            

االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة       االقتصادية ألفريقيا، واللجنة    
؛ ومدير إدارة التجارة والسياسات باللجنة االقتصادية األوروبية اآلسـيوية؛          )البحر الكارييب 

واملمثل الدائم للربازيل لدى منظمة التجارة العاملية واألونكتاد؛ واملستشار األقـدم باملعهـد             
تدامة؛ ومدير التنمية املستدامة مبجموعة إيف روشيه ومدير مؤسسة إيـف     الدويل للتنمية املس  

وقُدمت مسامهات أيضاً من منسق منتدى األمم املتحدة املعين مبعـايري االسـتدامة             . روشيه
باسـم  (إندونيـسيا   : وأدىل ممثلو الدول األعضاء التالية ببيانـات      . وكبار موظفي األونكتاد  

باسم جمموعة بلدان أمريكـا الالتينيـة       (هورية الدومينيكية   ، واجلم ) والصني ٧٧    لجمموعة ا 
، والفلبني، وهندوراس، واجلزائر، وكوبا، وبنغالديش، ومجهوريـة        )ومنطقة البحر الكارييب  

وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية         . فرتويال البوليفارية، وباراغواي  
يا للمعلومات واملفاوضات التجاريـة، وشـبكة العـامل         معهد جنوب وشرق أفريق   : ببيانات

وتـوىل إدارة   . ‘عاملنا ليس للبيـع   ‘/الثالث، ومركز البحوث االقتصادية وحبوث السياسات     
  .النقاش مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والسلع األساسية باألونكتاد

 من الفقر قد جتلـت يف العقـود         وذُكر أن قوة التجارة كمحرك للنمو والتنمية واحلد         -٢
وبرزت البلدان النامية كمصدر رئيسي للتجارة والنمو وسـامهت يف الزيـادة            . القليلة املاضية 

غري أن التعايف من األزمة ظل بطيئاً وهناك احتماالت كبرية          . القوية اليت شهدهتا التجارة العاملية    
. تشهد نشاطاً أقل مما كانت عليـه      وقيل إنه حىت التجارة بني بلدان اجلنوب        . حلدوث تدهور 

وتـشري التوقعـات   . واشتدت حالة عدم اليقني اليت ُتخيم على آفاق النمو يف السنوات القادمة      
 يف املائـة  ٢,٥ سـيبلغ  ٢٠١٢األخرية ملنظمة التجارة العاملية إىل أن معدل منو التجارة يف عام  

ما تفاقمت األزمة بتناقص معدل منـو       وإذا  .  يف املائة، كما كان متوقعاً من قبل       ٣,٧بدالً من   
الناتج احمللي اإلمجايل بصورة كبرية على املستوى العاملي، فإن ذلك سيشكل خطراً على بعـض      

وهناك حاجة ُملحة ألن يـستمر التركيـز    . املكاسب اإلمنائية اليت حتققت يف السنوات األخرية      
  .قيق التنمية املستدامة والشاملةعلى متكني البلدان النامية من استخدام التجارة سبيالً لتح
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وأُشري إىل أن حجم سالسل القيمة العاملية ونطاقها وتعقيدها وسرعة انتشارها على              -٣
"). التجارة يف املهـام   ("حنو مل يسبق له مثيل، مجيعها عوامل ُتحدث تغيرياً يف طبيعة التجارة             

رة حنو تعميق مشاركة البلدان     واتفق املشاركون على أن هناك تغيرياً حيدث يف اجتاهات التجا         
وهلذا التغيري انعكاسات تتعلق    . يف سالسل اإلمداد اإلقليمية والعاملية وختصُّص هذه املشاركة       

واتفق عدد من   .  إىل أقصى حد ممكن    مسامهة التجارة يف النمو والتنمية    بأنسب الطرق لزيادة    
بكيفية تطـوير مـشاركتها يف      املشاركني على أن هناك حتدياً خاصاً تواجهه البلدان ويتعلق          

وأُشري إىل أن تزايد أمهية . املهام اليت حتقق قيمة مضافة أعلى، وكيفية حتسني اإلنتاجية وزيادهتا
للسعي للنمو  طرق  احلاجة ألن ُتعيد احلكومات التفكري يف أنسب        يربز  سالسل القيمة العاملية    

ية يف إدماج البلدان يف شـبكات       وميكن أن تساعد سالسل القيمة العامل     . الذي تقوده التجارة  
لكن ليس من املفترض أن تنشأ و. عمل وتطوير التكنولوجيا واملهاراتالالتجارة، وخلق فرص   

مجيع الفوائد تلقائياً، أو توّزع بالتساوي فيما بني البلدان، نظراً ألن بعض هذه البلدان قـد                
رة التـأين يف الـسياسات      ومن هنا تأيت ضرو   . أنشطة منخفضة القيمة املضافة   حبيسة  تكون  

التعاون اإلمنائي الدويل، وتعاون القطاع اخلاص لضمان إدمـاج  ضرورة والتدابري، إىل جانب    
زيادة بسالسل قيمة أعلى، واالستفادة من      يتميزان  البلدان النامية يف اإلنتاج والتجارة اللذين       

  . املكاسب االقتصادية والتجارية
هذه التحديات تشجيع التنويـع يف الـسلع        واجهة  موتشمل السياسات الرامية إىل       -٤

. ملساعدة البلدان املعتمدة على السلع األساسية بصورة خاصـة        على نطاق أوسع    واألسواق  
ميكن أن يتخذ شـكل التعـاون بـني         الذي  " البارعالتدّخل احلكومي   "هنا تأيت أمهية    ومن  

يض تكاليف املعامالت والتجارة،    القطاعني العام واخلاص، واالستثمار يف البنية التحتية، وختف       
كما أن التعاون الدويل أساسي     . واتباع سياسة نشطة يف جمال العمل لتعزيز القدرة التنافسية        

وينبغي أن تكون هناك    . ملعاجلة تكاليف التجارة املرتبطة بسالسل القيمة العاملية معاجلة شاملة        
  .  والتكاملشبكات أمان اجتماعي مصاحبة لالقتصاد املتزايد االنفتاح

سالسل القيمة  سياق  وأُشري إىل أن ختفيض تكاليف التجارة بالغ األمهية للتجارة يف             -٥
ويتطلب ذلك اختاذ التدابري لتخفيض تكاليف املعامالت النامجة عن املعوقات املاديـة            . العاملية

 ومن شـأن تيـسري التجـارة، مبعاجلـة        . والتنظيمية واملؤسسية يف سالسل التجارة والنقل     
اإلجراءات اجلمركية وحتسني لوجستيات التجارة، والقدرة على االتصال وشبكات النقـل           

وتعزيز التكامل اإلقليمي، أن يساهم بدور كـبري،        ) عن طريق ممرات النقل على سبيل املثال      (
. وخباصة يف أفريقيا والبلدان النامية غري الساحلية حيث تكون تكاليف التجارة مرتفعة عـادةً   

 كل دوالر ُيستثمر يف تيسري التجـارة وإدخـال          سة حديثة للبنك الدويل إىل أن     دراوتشري  
وُشّدد على أمهية اخلدمات يف     .  دوالراً ٧٠زيادة يف التجارة مبقدار     تقابله  حتسينات تنظيمية،   
سالسل القيمة العاملية وحتسني اإلنتاجية بصورة عامـة، ويف إتاحـة          سياق  تيسري التجارة يف    

 مضافة أعلى، وخباصة يف اخلدمات الوسيطة، مثل البنية التحتية والنقـل            فرص لتحقيق قيمة  
  .واخلدمات التجارية واملهنية
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وأُشري إىل أن استمرار معدل البطالة املرتفع ميثل اختباراً لتصميم بلدان كثرية علـى                -٦
لى القلق  وذُكر أن استمرار الزيادة يف تدابري تقييد التجارة أمر يبعث ع          . ترك أسواقها مفتوحة  

غري التعريفيـة،   احلواجز  وقد ظهرت أيضاً جماالت جديدة للخالفات التجارية، مثل         . البالغ
فيها التدابري الصحية والتدابري املتعلقة بالصحة النباتية واحلواجز التقنية والقواعد املتـصلة             مبا

وسياسـات  بالتجارة أو القواعد البيئية أو اخلاصة، باإلضافة إىل تقلبات أسـعار الـصرف              
عدم جتاهل القضايا التجارية التقليدية اليت هتـم البلـدان          وينبغي أيضاً   . التصدي لتغري املناخ  

وذُكر أن رصد هذه التدابري من      . النامية بصورة خاصة، مثل احلواجز على احلدود واإلعانات       
قتصادي أمـر   جانب األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال          

  .مفيد إلبقائها حتت السيطرة
وكان هناك اتفاق عام على أنه مع تناقص احلواجز التجارية التقليدية تتزايـد أمهيـة                 -٧

التدابري غري التعريفية، وخباصة تلك التدابري املؤثرة يف التجارة يف سياق سالسل القيمة العامليـة               
ففي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، تؤثر التـدابري غـري          . السريعة التأثر بالتكاليف بصورة خاصة    

 ٣٠٠ أي حنو - يف املائة من القيمة اإلمجالية للصادرات        ١٨ و ١٥التعريفية يف نسبة تتراوح بني      
لى أنه   ع واتفق معظم املندوبني  . مليار دوالر؛ ومن مثّ فهناك حاجة ُملحة للتصدي هلذه التدابري         

كون هلذه التدابري أغراض مشروعة، لكن عدداً من املندوبني قال إن بعض التدابري ميكن              تقد  
ودعت بعض البلدان إىل زيادة الشفافية، وإىل اتباع هنج قائم          . مبثابة محائية مستترة  كون  تأن  

ر البعض أن وذك.  املعوقة للتجارةعلى التعاون والتشاور للتصدي لعناصر التدابري غري التعريفية
املشاكل الرئيسية وهي إحدى زيادة الشفافية ضرورية للوقوف على التدابري املتخذة، بغية حل 

وذُكر أن األونكتاد، بالتعاون مع الشركاء اآلخرين، قد عاجل هذه الثغرة           . عدم توافر البيانات  
وشـجع  . ستدامةاالاملعين مبعايري   األمم املتحدة   ومنتدى  بإطالق مبادرة الشفافية يف التجارة      

  .املمثلون األونكتاد على دراسة عمليات وضع املعايري لتيسري مشاركة البلدان النامية فيها
ركنـاً أساسـياً يف اإلدارة      ال يزال   وأُشَري إىل أن النظام التجاري املتعدد اإلطراف          -٨

. قلق اجلميع مفاوضات جولة الدوحة يثري     تشهده  الذي  املأزق  وذُِكَر أن   . االقتصادية العاملية 
ولكي تتوافر لتحرير التجارة مقومات البقاء ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان بالكامل عدم متاثـل              
البلدان يف اهلياكل والقدرات التجارية، لتمكني اقتصاداهتا من النمو والتطور علـى أسـاس              

 فعالية تنفيذ   وينبغي أن حتظى القضايا املتعلقة بأقل البلدان منواً باهتمام كاٍف لضمان          . مستدام
دون اخلضوع الوصول إىل األسواق بإتاحة وتفعيل االلتزامات القائمة، مثل االلتزامات املتعلقة 

  .احلصص واإلعفاءات املتعلقة خبدمات أقل البلدان منواًللرسوم اجلمركية ولنظام 
ملي االقتصادي العـا البناء وتساءل بعض املندوبني عن كيفية إدارة التجارة وموقعها يف            -٩

التنمية حتقيق  والشامل لضمان مسامهتها يف خلق فرص العمل وتعزيز القدرات اإلنتاجية و          املتسق  
وأُشَري إىل أمهية تشجيع زيادة االتساق يف رسم الـسياسات االقتـصادية            . الشاملة واملستدامة 

جلعل أيضاً   وهناك حاجة . العاملية، مبا يف ذلك االتساق بني السياسات التجارية واملالية والنقدية         
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. ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام      متهيداً الستعراض   للفقراء، وخباصة   دعماً  التجارة أكثر   
وينبغي معاجلة هذه األهداف يف السياق األوسع للخطاب العاملي واإلجراءات العاملية املتعلقـة             

 علـى املـستوى الـدويل       وميكن القيام مببادرات جديدة لتعزيز توافق اآلراء والتعاون       . بالتنمية
وذُكر أن األمم املتحدة واألونكتاد يقومان بدور هام باعتبارمها         . واحلفاظ على تعددية األطراف   

  . اهليئتني العامليتني الوحيدتني املوكل إليهما معاجلة القضايا الرئيسية
الذي تشهده العملية املتعددة األطراف، وانتشار سالسـل القيمـة          ويف ظل املأزق      -١٠
لعاملية، تسارعت اخلطى حنو املبادرات الثنائية واإلقليمية الساعية لتدعيم بيئة التجارة احلـرة             ا

بتجاوز التعريفات ومعاجلة احلواجز غري التعريفية والقضايا الداخلية مثل االستثمار واملنافسة            
 وعمدت خمتلف املناطق بصورة متزايـدة إىل وضـع        . وتيسري التجارة واملشتريات احلكومية   

القائمة، منوذج لالتفاقات اإلقليمية، وشرعت يف توسيع وتوحيد االتفاقات التجارية اإلقليمية           
علـى  أفريقيا حيث متت املوافقة على خطة عمل إلنشاء منطقة جتارة حـرة       مثلما حدث يف    

ضرورة زيادة االتساق بني    ويشري ذلك إىل    . مستوى القارة لتعزيز التجارة بني بلدان املنطقة      
ومن التحديات اهلامة اليت تواجهها معظم املنـاطق        . املتعدد األطراف والنهج اإلقليمي   النهج  

وكثري من املناطق   .  الواحدة املنطقةبني بلدان   التحدي املتعلق بكيفية إجياد سبل لتعزيز التجارة        
النامية، مثل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، متخصص على وجه العموم يف إنتـاج              

دراسة حديثة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا يبـدو أن منـو            ووفقاً ل . واد اخلام امل
وباإلضافة إىل ذلك، فإن تدعيم التجارة مع بلدان        . التجارة داخل منطقة اللجنة يعزز التنمية     

  . اجلنوب األخرى، مثل اهلند، ميكن أن يكون أشد تأثرياً من التكامل مع االحتاد األورويب
 مل تكن مرضية متاماً للكثريين، فإهنـا حـددت          ٢٠+وعلى الرغم من أن نتائج ريو       -١١

وضـرورة  . برناجماً للتدابري الوطنية والدولية لتحقيق التنمية املستدامة واالقتـصاد األخـضر          
احملتملة ستؤثر تأثرياً متزايداً يف التجـارة       اإلمنائية  فوائد  الاالقتصاد األخضر اليت ميليها العلم و     

دارة االقتصادية العاملية، من زاوية حتقيق االتساق الدائم بني النظام التجاري ونظام اإلدارة     واإل
واعُتربت التجارة حمركاً للتنمية والنمو وُرئي أهنا ينبغي أن تساهم يف حتقيق التنميـة              . البيئية

جارة يف حتقيق وعلى الرغم من مسامهة عدد من التدابري املتصلة بالت. املستدامة واحلد من الفقر   
مواصلة فتح أسواق السلع واخلدمات البيئية، فمن املهم أالّ تكون هذه التـدابري             مثل  اهلدف،  

  .مبثابة محائية مستترة أو تؤدي إىل توزيع غري متوازن للتكاليف والفوائد
للنظر يف بعـض هـذه القـضايا وفقـاً          حيزاً مؤسسياً   وميكن أن يتيح األونكتاد       -١٢

املستقبل ‘ من ٥٨ و٥٦مثل الفقرتني  والية الدوحة ووفقاً ألحكام أخرى من) ب(١٨ للفقرة
وسُيطِلق األونكتاد يف هذا السياق منتدى      ). ٢٠+الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو    (‘الذي نصبو إليه  

االقتصاد األخضر وجيري استعراضات لسياسات االقتصاد األخضر بناء على طلبات حمـددة            
ون على أمهية بناء قدرات البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، وشدد املندوب. من البلدان 

ومع ذلك، ينبغي أن تؤخـذ يف       . حىت يتسىن هلا االستفادة من االنتقال إىل االقتصاد األخضر        



TD/B/59/L.1/Add.8 

GE.12-51709 6 

احلسبان التكاليف احملتملة يف أفريقيا مثل املخاطر الكامنة يف حتويل استخدام األراضي مـن              
  .  إنتاج الوقود احليوياإلنتاج الغذائي إىل

ملعاجلة متكاملتان، وتسعى كل منهما      املنافسة   ة البيئية وسياس  ةوأُشَري إىل أن السياس     -١٣
 هـاتني   وهناك حاجة لضمان زيادة االتساق بـني      . فشل السوق وزيادة الرفاه االجتماعي    

مم املتحـدة   ويساند األونكتاد البلدان يف جهدها الرامي إىل استعراض مبادئ األ         . السياستني
اليت تعاجل أيضاً االستهالك املستدام الذي ميكن       وهي املبادئ   التوجيهية بشأن محاية املستهلك     

وللمفاوضات واالتفاقات التجارية صلة وثيقة جبهود   . أن يساهم يف حتقيق تنمية أكثر استدامة      
 مؤمتر قمة التعاون    وخري مثال على ذلك هو    . البلدان الرامية إىل حتقيق نتائج التنمية املستدامة      
، والذي قررت الـدول     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولاالقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف        

.  يف املائة أو أقل فيما يتعلق بعدد من السلع البيئيـة           ٥فيه ختفيض التعريفات بنسبة     املشاركة  
تـساقه مـع    نظراً ال وقال بعض املندوبني إن االقتصاد األخضر ميثل فرصة لقطاع األعمال           

. توقعات املستهلكني يف الوقـت ذاتـه      مع  احلاجة إىل إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة و       
ويـرى  . وذُِكر يف هذا الشأن أن هناك جماالً لتعميق التعاون بني األونكتاد والقطاع اخلاص            
 التعـاون   القطاع اخلاص أن على األونكتاد دوراً هاماً ينبغي أن يؤديه يف توفري حمفل لتشجيع             

 ،حتسني فهم الروابط القائمة بني الصناعات والتنـوع البيولـوجي         بغية  بني العناصر الفاعلة    
  .وتبادل اخلربات

        


