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مقدمة
ُ -٠عقدددت الدددورة الثانيددة لجتمدداع اا درباء املتعدددد السددنوات بش د ن تع ي د البيئددة القتصددادية
املواتية على مجيع املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة يف قصر األمم جبنيف يدومي  8و9
كانون األول/ديسمرب  .٤١٠٢وقد ُحدد موضوع هذه الدورة أثناء املشاورات اليت أجراهدا رئديس
جملس التجارة والتنمية يف  ٠1كانون الثاين/يناير .٤١٠3
 -٤ونُظمددن مناقشددات الدددورة يف أربددع جلسددات رددد يف كددل من ددا فريددق مددل املتكلم د
الددذيل ارتعرض دوا وتلددف جوانددب املوضددوع كددي يبحث ددا ويناقش د ا اا درباء املشدداركون .و ددار يف
الجتمدداع عدددد مددل كبددار مقددرري السيارددات التجاريددة واملفاوض د التجدداري  ،مددل بيددن م رددفراء،
ونواب ملمثل دائمد  ،ومسدلولون يف العواصدم ،وبداحثون ،وأكدادنيون ،ومسدلولون كبدار وممثلدون
ملنظم ددات دولي ددة وفئ ددات ا.تم ددع امل دددين .وأتاح ددن مناقش ددات األفرق ددة واحل دوارات التفاعلي ددة تب ددادلا
خالق دا لددوراء واايددارات السياردداتية ،ووطدددت ف ددم السددبل والزرائددق الكفيلددة بتع ي د بيئددة مواتيددة
لنظددام التجددارة الدددوأ ،مددل أجددل تسددخت إمكانددات التجددارة ادمددة التنميددة الشدداملة واملسددتدامة يف
رياق اإلطار اإلمنائي وأهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام .٤١٠1

أوالا -ملخص الرئيس
ألف -البيانات االفتتاحية
دد مدير بعة العوملة واررتاتيجيات التنمية يف كلمته الفتتاحية اليت قدم ا بارم األم
-3
العام ،على أن الجتماع جاء يف الوقن املنارب ورط ارتعداد ا.تمع الدوأ لتحديد معامل خزة
التنميددة ملددا بعددد عددام  ٤١٠1وارددتئناف أعضدداء منظمددة التجددارة العامليددة مفاوضددالم يف إطددار جولددة
الدوحة .ورغم ما تنزدوي عليده التجدارة الدوليدة مدل إمكاندات هائلدة للمسدانة يف التنميدة املسدتدامة،
ف د ن تورددع ا مل يددلد دوم د ا إ مثددل هددذه النتددائج تلقائي د ا ،مددا يدددل علددى احلاجددة إ ريارددات علددى
املسددتوا الددوطإل واإلقليمددي واحمللددي تكفددل ترمجددة املكارددب املتحققددة مددل التجددارة إ تدددابت إمنائيددة
واردعة النزدداق .ومدل د ن هددذه السياردات أن تضددزلع بددور حتددوري يف رقيددق ردول هيكلددي وبندداء
قدرات إنتاجية متينة مت د السبيل حنو التنوع والن وض التكنولوجي وخلق فرص العمل.
 -٢ولح ددد املد دددير أن تلد ددت حجد ددم التجد ددارة الدولي ددة وهيكل د ددا وأمناط د ددا ،خد ددالل العقد ددديل
املاضددي  ،قددد متخددر عددل فددرص ورددديات هائلددة .فقددد ترافقددن ال يددادة يف حجددم التجددارة بارتفدداع
حقيقي يف مستوا دخل الفرد يف معظم البلدان الناميدة ،رغدم تفداوت توعيدع املكاردب ردواء بد
البل دددان النامي ددة أو داخل ددا .وأك ددد امل دددير أن نظ ددام التج ددارة ال دددوأ ينبل ددي أن ي يد د بيئ ددة مواتي ددة
تضددزلع في ددا التجددارة بدددور حدداف للتنميددة املسددتدامة .كمددا رحددب بددالقرارات الدديت ا ددذها أعضدداء
منظمة التجارة العاملية يف اآلونة األخدتة باملضدي قددم ا يف تنفيدذ القدرارات الديت اعتُمددت يف املدلمتر
الوعاري التارع ملنظمة التجارة العاملية ( 6-3كانون األول/ديسمرب  ٤١٠٢يف باأ ب ندونيسديا،،
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مشددا يف اآلن ذاته على أنية التصدي للتحديات اليت تواجه النظدام علدى صدعيد تع يد جددواه،
عدل طريددق تنفيدذ النتددائج الدديت لدص إلي ددا املفاوضددات وتع يد هيكلدده لالرددتجابة علدى حنددو أفضددل
للواقع القتصادي املتلت والتحديات العاملية.
 -1وقدمن رئيسة فرع املفاوضات التجارية والدبلومارية التجاريدة مدذكرة املعلومدات األراردية
الدديت أعدددلا األمانددة( .،٠وانزالق دا مددل املش د د املتلددت للتجددارة والتنميددة ،ددا يف ذلددل األنيددة املت ايدددة
لتج ددارة املص ددنوعات ض ددمل رالر ددل القيم ددة العاملي ددة وال دددور الف ددائق األني ددة للتج ددارة يف اا دددمات،
ددت املتحدثة على أن املسانة الكبتة اليت يتوقدع أن تقددم ا التجدارة ألهدداف التنميدة املسدتدامة
ملا بعد عام  ٤١٠1تتزلب وجود ريارات تدعم العالقة اإلجيابيدة بد التجدارة والسياردات العامدة
ذات الصلة .وأردفن قائلدة إن الحتياجدات واألولويدات السيارداتية الوطنيدة املتلدتة تسدتدعي وجدود
بيئة مواتية تكفل إطارا جتاري ا عادلا ومفتوح ا ،وتفسح ا.ال أمام البلدان لتنفيذ هذه السيارات.
 -6و ددت رئيسة الشعبة على أنية نتدائج مدلمتر بداأ يف بعد الثقدة مدل جديدد يف النظدام
التجدداري املتعدددد األطدراف ومت يددد السددبيل أمددام املفاوضددات املتعددددة األطدراف .ومددل األرجددح أن
هددذا العمددل ردديت ثر أيضد ا بالعمليددات املواعيددة احملدددودة األطدراف واإلقليميددة .إضددافة إ ذلددل ،فد ن
اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة الدديت أبرمددن يف اآلونددة األخددتة رددتكون سددا انعكارددات أهددم
علدى التعدديددة ،مددل خددالل حف هددا امل يددد مددل التحريددر التجدداري والتنسدديق التنظيمددي املتقدددم والرفيددع
املستوا الذي يشمل حصة مت ايدة مل التجارة العاملية .وختمدن رئيسدة الشدعبة بيامدا مشدتةا إ
مددا يرتتددب علددى ذلددل مددل ضددرورة تنشدديط النظددام التجدداري املتعدددد األطدراف بوصددفه منفعددة عامددة
عاملية عل طريق تع ي عمخه ومصداقيته وجدواه .وريتع كذلل تع ي التنسيق بد نظدام التجدارة
املتعدد األطراف واتفاقات التجارة اإلقليمية كي تتضافر هدذه الرتتيبدات يف ليئدة بيئدة فعالدة مواتيدة
للتنمية .وأثىن املشاركون على مذكرة املعلومات األرارية اليت أعدلا األمانة ملدا انزدوت عليده مدل
رليل جيد ومتواعن ومستنت.

باء -نحو نظام تجاري متعدد األطراف موات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
(البند  3مل جدول األعمال،

تطور إسهام التجارة والنظام التجراري المتعردد األطرراف فرق تحقيرق النمرو الشرامو والتنميرة
ّ -1
المستدامة
 -7انصب الرتكي يف اجللسدة األو علدى الددور التمكيدإل الرئيسدي الدذي يتوقدع أن تضدزلع بده
التجددارة يف اإلطددار اإلمنددائي ملددا بعددد عددام  ٤١٠1مددل أجددل رقيددق تنميددة دداملة ومسددتدامة .وأقددر
املشاركون ب ن التجارة هي العامل الوحيد مل بد عوامدل عديددة الدذي نكدل أن يسد م يف التنميدة.
و دددد املشدداركون يف هددذا الصدددد علددى الضددرورة احلامددة لوجددود إطددار منسددق ومتكامددل لسيارددات
__________
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التنمي ددة يد دربط التج ددارة بالسيار ددات األخ ددرا املتكامل ددة .وينبل ددي اعتم دداد ريار ددات اقتص ددادية كلي ددة
واجتماعيددة لضددمان رقددق هددذا األثددر اإلجيدداً علددى التنميددة ،فض دالا عددل اعتمدداد ترتيبددات ملرسددية
لدف إ التنسيق ب القزاع العام واااص وب اسيئات احلكومية ،ا في ا مكتب الرئارة.
 -8وأكد ددد املشد دداركون احلاجد ددة إ تد دددابت وطنيد ددة ودوليد ددة جلعد ددل التكامد ددل التجد دداري د ددامالا
ومستدام ا ولبناء القدرات اإلنتاجية .غت أن الحتياجدات علدى صدعيد السياردة العامدة تتلدت هدي
األخددرا نتيجددة التحددولت يف التجددارة الدوليددة .فقددد د د هيكددل التجددارة وأمناط ددا تل دتات هامددة
علدى مدددا العقددود املاضددية ،يشد د عليدده منددو القتصددادات النا دئة وهيمنددة رالرددل القيمددة العامليددة
وت ايد أنية اادمات وتقلب أرعار السلع األرارية ومنو التجارة ب بلدان اجلندوب .ويسدتدعي
اسيكل املتلت للتجارة العاملية والتحديات النا ئة للتنمية تبإل ريارات وتلفة لتوجيه التجارة حنو
تع ي ربل التنمية.
 -9ورددلم املشدداركون ،يف هددذا السددياق ،ددا للتحددول اسيكلددي مددل دور هددام يف إضددفاء صددبلة
الشددمول والرددتدامة علددى النمددو والتنميددة .وأ ددار أحددد املتكلم د إ أن تبددإل ريارددات صددناعية
حديثة وذكية مل نه أن يضزلع بدور يف هذا الصدد وهو أمدر نكدل رقيقده يف إطدار املسداحة
السياردداتية الدديت تتيح ددا حاليد ا اتفاقددات منظمددة التجددارة العامليددة .عددالوة علددى ذلددل ،اعتددرب بعددر
املتكلم أن السياردات الصدناعية ،إذا ُوج دن حلمايدة الصدناعات النا دئة ،قدد ل تفعدل مفعوسدا
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
بذل ج ود موج ة لتنويدع اإلنتداو والسدوق ،وتورديع التجدارة األقاليميدة بد بلددان اجلندوب لتع يد
التنويد ددع والبتكد ددار والن د ددوض التكنولد ددوجي ضد ددمل رالرد ددل القيمد ددة اإلقليميد ددة وتوطيد ددد اإلدمد دداو
الجتمدداعي للملرسددات الصددلتة واملتورددزة احلجددم مددثالا .ويتع د سددذا اللددرض رس د اسياكددل
واللوجسددتيات اإلقليميددة ،وتنسدديق السيارددات الصددناعية الوطنيددة علددى الصددعيد اإلقليمددي ،ومواءمددة
األنظمددة ومعادلت ددا .وذكددر أحددد املتكلم د أندده يف ح د مكددل التوجدده الصددناعي املتسددارع اازددى
بعددر البلدددان مددل الندددماو بنجددا يف رالرددل القيمددة العامليددة ،ف د ن العديددد مددل القتصددادات
األصددلر ل تد ال علددى هددامت هددذه التحركددات التجاريددة الديناميددة ،ول تد ال بعددر البلدددان تكددافح
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.
 -٠١أما على الصدعيد العداملي ،فقدد اعتُدربت البيئدة القتصدادية املواتيدة ،ول رديما هيكدل حوكمدة
التجددارة العامليددة ،عنصددرا أرارددي ا لتلبيددة املتزلبددات املت ايدددة واملتنوعددة علددى السيارددات الوطنيددة لدددعم
التنمية الشاملة للجميع .و دد عدة متكلم على ضرورة أن يكون نظام التجارة املتعددد األطدراف
أكثر مشولا كي يساهم يف ليئة هذه البيئة القتصادية املواتية على حنو يراعدي الحتياجدات اإلمنائيدة
للبلدددان الناميددة .وأكددد متكلمددون رخددرون أن املفاوضددات السددابقة ملدلمتر بدداأ أ ددرت أن املفاوضددات
يف إطار منظمة التجارة العاملية أصبحن أكثر مشولا مما كانن عليه يف األعوام األختة.
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 -2دور النظام التجاري المتعدد األطراف بوصفه منفعة عامة
 -٠٠اتفق املشاركون عموم ا على أنية ما حققده املدلمتر الدوعاري التاردع ملنظمدة التجدارة العامليدة
م ددل ض ددج عخ ددم متج دددد ل دددعم جول ددة الدوح ددة للمفاوض ددات التجاري ددة يف إط ددار املنظم ددة ،ورحبد دوا
بالقرارات اليت اعتمدها ا.لس العام للمنظمة يف  ٤7تشريل الثاين/نوفمرب  ،٤١٠٢واليت جدددت
الع م على املضي قدما يف املفاوضات .كما اتفقوا عموما على ضدرورة مواصدلة جولدة الدوحدة علدى
وج دده األولوي ددة ،إذ تعت ددرب نتائج دده ذات أني ددة ارد درتاتيجية م ددل املنظ ددور ال ددوطإل ،فضد دالا ع ددل أنيت ددا
املن جية ملصداقية نظام التجارة املتعدد األطراف علدى املددا البعيدد .و ددد بعدر املشدارك علدى
أنية رقيق نتائج يف اجلولة قبل النتقال إ مناقشة أي قضايا أخرا.
 -٠٤غت أن املشارك أقروا عموم ا ب ن اختتام جولة الدوحة يف مدة عمنية قصدتة ل للدو مدل
رديات اقة ،نظرا للتلتات اسامة اليت طرأت على مش د القتصاد العاملي منذ افتتا الدورة يف
عام  .٤١١٠فقد حققدن بلددان نا دئة مندوا كبدتا خدالل هدذه الفدرتة وردجلن التجدارة بد بلددان
اجلنددوب عيددادة هائلددة .وبالتدداأ فد ن احلدرا املتلددت للتجددارة وريارددالا يقتضددي اعتمدداد مددج جديدددة
إعاء املفاوضات ،فيما يتعلق مثالا بالتجارة ال راعيدة ،حيد أثدارت أردعار السدلع األراردية املرتفعدة
واملتقلبدة جمموعددة متنوعددة مدل التحددديات السياردداتية الديت يشد د علي ددا النقدا احملتدددم حددول األمددل
اللددذائي .وأ ددار أحددد املتكلمد إ أن بعددر القتصددادات النا ددئة الكددربا أصددبحن لدددي ا اآلن
مصددا يف قزدداع ال راعددة تددف متامد ا عددل مصددا البلدددان الناميددة واألقددل مندوا .كمددا طدرأت تلدتات
على مستويات الدعم ال راعي احمللي واملستفيديل منه ،رواء يف البلدان املتقدمدة أو الناميدة .وطدر
املتكلمون جمموعة مل اإلصالحات السياراتية املمكنة ،دا يشدمل ا.دالت التاليدةد الددعم احمللدي
ومنافسة الصادرات؛ والصلة ب املخاعن العامة واألمل اللذائي؛ والقيود على الصادرات؛ ودخول
األر دواق؛ ورليددة الضددمانات؛ والقزددل؛ وريارددات الصددندوق األخضددر؛ وح دواج التجددارة اجلديدددة
والنا ددئة ،مثددل التدددابت غددت التعريفيددة واملعددايت اااصددة .ونكددل أن يتصدددا برنددامج عم دل مددا بعددد
ملمتر باأ إ بعر هذه القضايا.
 -٠3وتزددرق النقددا إ األثددر املتوقددع لتفاقددات التجددارة .ورددلم املتكلمددون بتضددارب النتددائج
اليت متخضن عن ا درارات كميدة وتلفدة اردتندت إ منداذو تدواعن عامدة .وردلط أحددهم الضدوء
على أن اتفاقات منظمة التجارة العاملية يف باأ وحددها قدد تدتمخر عدل  ٤٠مليدون فرصدة عمدل
جديدددة ،من ددا  ٠8مليددون فرصددة عمددل يف البلدددان الناميددة .وأ ددار مددتكلم رخددر إ أن املكارددب
اإلمجالية جلولة الدوحة قد تكون حتددودة جدراء خفدر التعريفدات املقيددة وإدمداو عددد مدل عوامدل
املرونة يف طرائق دخدول السدوق ال راعيدة وغدت ال راعيدة ،ل رديما يف البلددان الناميدة .ورديحد ذلدل
مددل مسددتوا خفددر التعريفددات إمجددالا وبالتدداأ مددل املكارددب القتصددادية الجتماعيددة .ورددتكون
اآلثددار حتدددودة كددذلل ،بددل ر ددا رددلبية ،علددى أقددل البلدددان من دوا ،مددا مل يلخددذ يف العتبددار دخددول
السددوق دون ررددوم مجركيددة أو حصددص مقددررة ،إذ رددتت ثر هددذه القتص دادات رددلب ا ج دراء احنسددار
املعاملددة التفضدديلية .ونكددل زددي ذلددل عددل طريددق عيددادة تلزيددة املنتجددات بنسددبة  ٠١١يف املائددة
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وإتاحددة م يددد مددل الفددرص أمددام أقددل البلدددان من دوا لدددخول السددوق دون ررددوم مجركيددة أو حصددص
مقددررة .وارددتدر املددتكلم قددائالا إن اختتددام جولددة الدوحددة ردديحقق باملقابددل منددافع هائلددة مددل خددالل
احليلولة دون العودة للقيود التعريفية وتفاقم الن عة احلمائية ،ما يوحي ب نية اإلرراع باختتدام جولدة
الدوحددة حد لددو تعد خفددر مسددتوا الزمددو  ،ألن ذلددل ردديتيح لنعضدداء النتقددال إ مناقشددة
قضايا ذات أنية اقتصادية أكرب.
 -٠٢و دددد ع دددة متكلمد د عل ددى احلاج ددة إ احلف دداى عل ددى األني ددة احملوري ددة للتنمي ددة يف جول ددة
الدوحة ،علدى النحدو الدذي نصدن عليده وليت دا األصدلية يف عدام  .٤١١٠وينبلدي مدل أ أن تشدتمل
النتددائج املنتظددر رقيق ددا بوضددو علددى املسددائل املتعلقددة باملعاملددة اااصددة والتفاضددلية و دواغل التجددارة
والتنمية ألقل البلدان منوا والقتصادات الصلتة والضعيفة والبلددان الناميدة غدت السداحلية ،فضدالا عدل
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 حتورا لتحديد مسدتوا التحريدر والتوصدل إ نتدائج
متواعنة ،نظرا إ أنيت ا يف العديد مل البلدان النامية وبقاء التجارة ال راعية أكثر القزاعدات تشدوها.
وأ دار متكلمدون رخددرون إ أن طبيعدة أردواق ال راعددة العامليدة قددد تلدتت كثدتا منددذ جولدة أوروغدواي،
مدع اعديداد اإلعانددات احلكوميدة للمد ارع يف العديددد مدل البلدددان ،ومن دا البلددان الناميددة .و ددد أحددد
املتكلم د علددى أنيددة وضددع احل دواف الصددحيحة لنبددالل عددل اإلعانددات ال راعيددة يف الوقددن املنارددب
وبالشكل السليم .ورلط العديد مدل املتكلمد الضدوء علدى أنيدة التوصدل إ نتدائج مل مدة قانوندا يف
املسددائل اااصددة ب قددل البلدددان مندوا ،مثددل دخددول األردواق دون ررددوم مجركيددة أو حصددص مقددررة .كمددا
دددد عدددة متكلمد علددى أنيددة تفعيددل الرددتثناء الددذي يددنص علددى مددنح معاملددة تفضدديلية للخدددمات
الصادرة مل أقل البلدان منوا ،وعلى األنية الفائقة لقزاع اادمات.
 -٠1ومل يددر العديددد مددل املتكلم د حاجددة إلدخددال تليددت جددذري علددى الددن ج احلدداأ املتبددع يف
املفاوضات يف األمدد القصدت ،ملكدديل أن املقومدات الرئيسدية الديت وضدعت ا منظمدة التجدارة العامليدة
للمفاوضددات  -وتشددمل مددج احل مددة الواحدددة وتوافددق اآلراء والددن ج التصدداعدي  -ل تد ال صدداحلة
وأن عدد أعضاء املنظمة وتندوع م ينبلدي أن ل يعرقدل أداء املنظمدة .ويكفدي لبلدول اسددف اعتمداد
مددج عملددي ومددرن ومبتكددر يرك د علددى املمكددل واملعقددول ،وفددق مددا جدداء يف املبدداد اإلر ددادية الدديت
ُعمم ددن يف امل دلمتر ال ددوعاري الث ددامل للمنظم ددة ( ٠7-٠1ك ددانون األول/ديس ددمرب  ،٤١٠٠جني ددف،
واليت دعن إ ارتزالع ندُ ُ 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 األط دراف بش د ن قضددايا معينددة .غددت أن بعددر املتكلم د أعددرب عددل قلقدده إعاء
انعكارات املفاوضات احملدودة األطراف على العملية املتعددة األطراف والنتدائج املنتظدرة للجولدة،
نظرا 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
ضمل إطار منظمة التجارة العاملية ومفتوحةا لنعضاء اجلدد ،وضدمان تزابق دا مدع معدايت املنظمدة
وإضفاء طابع ملقن علي ا للسما بتحويل ا إ مفاوضات متعددة األطراف فعالا يف املستقبل.
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 -٠6وأ ار بعر املتكلم إ أن املسائل الرئيسية اليت أثرت على مفاوضات جولدة الدوحدة
هددي تضددارب التوقعددات بشد ن املسددتوا املنارددب مددل املسددانات الدديت يتعد علددى كددل جمموعددة مددل
البلدان تقدن ا .وقد تباينن اآلراء خصوصا بش ن مستوا مسانة البلدان النامية األكدرب ،حيد
دعا أحد املتكلم إ إجياد تواعن جديدد وعملدي ملسدتوا مسدانة كدل مدل القتصدادات املتقدمدة
والنا دئة .ويدرتبط هدذا ااددالف مبا درة بتعريددف التنميدة وكيددف ينبلدي التصدددي ملتزلبالدا يف رددياق
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
ذلل عل طريق الدرارات والبيانات التجريبية .وينبلي أل تُناقت قضايا التنميدة عد ل عدل غتهدا،
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
األكددرب ل ت د ال تواجدده رددديات ددائكة علددى صددعيد الفقددر .و دددد العديددد مددن م علددى أنيددة بددذل
اجل د الالعم لضمان مشاركة كاملة للبلدان األقل منوا يف نظام التجارة املتعدد األطراف.
 -٠7وأك ددد بع ددر املتكلم د د أني ددة ال ددن ج الرباغم دداق يف التص دددي لالحتياج ددات والق دددرات
املتباينددة للبلدددان الناميددة .وأ ددار العديددد مددن م يف هددذا الصدددد إ الددن ج املبتكددر الددذي اعتُمددد يف
رددياق التفدداق املتعلددق بتيسددت التجددارة والددذي يددنص علددى تقدددي معاملددة خاصددة وتفضدديلية للبلدددان
الناميددة يف رددياق تنفيددذ اللت امددات .ونكددل الررت دداد لددذا الددن ج يف ربددط الت امددات السيارددات
التجاري ددة للبل دددان النامي ددة بق دددرلا عل ددى تنفي ددذ ه ددذه اللت ام ددات ،وبتق دددي ال دددعم لبن دداء الق دددرات
واكتسالا .ومل ن هذا الن ج أن يكون مفيدا يف إ ار تنوع قدرات البلدان النامية وقد يثبدن
ج دددواه يف جم ددالت أخ ددرا .ور ددلط ع دددة متكلم د الض ددوء عل ددى األني ددة اااص ددة لتيس ددت التج ددارة
بالنسددبة لقتصددادالم ،ودع دوا األونكتدداد إ التنسدديق عددل كثددب مددع منظمددة التجددارة العامليددة ومرك د
التجارة الدوأ لتقدي الدعم إ بلدامم يف تنفيذ الت امالا .وأ ت يف هذا الصدد إ مبادرة مرفدق
اتفاقات تيست التجارة اليت أطلقت ا منظمة التجارة العاملية ملخرا.
 -٠8وأقددر عدددة متكلم د باحلاجددة علددى املدددا البعيددد إ تع ي د قدددرة نظ دام التجددارة املتعدددد
األطراف على رقيدق النتدائج املتفداوض علي دا .وأ دار أحدد املتكلمد إ أن اسيكدل احلداأ لنظدام
التج ددارة املتع دددد األط دراف يس ددتند إ ركي د ة ج ددولت املفاوض ددات املتواص ددلة القائم ددة عل ددى املعامل ددة
باملثل .ويعإل ذلل أن كل جولة مل جولت املفاوضدات التجاريدة ينبلدي أن تتزدرق إ عددد كبدت
مددل القضددايا لتحقيددق الت دواعن ،مددا يددلدي إ مفاوضددات متعسددرة ومشددتتة .كمددا أن اسيكددل احلدداأ
للمفاوض ددات ي ددوحي ب د ن التفاوت ددات النا ددئة م ددل ج ددولت التف دداوض الس ددابقة ر ددتنتقل تلقائي د ا إ
جولت التفاوض املقبلة .وللتوفيق بشكل أفضل ب هيكل التجارة العاملي وإطار التنمية الشداملة
واملسددتدامة ملددا بعددد عددام  ،٤١٠1يتع د أن تتخددذ املفاوضددات ددكالا تعاوني دا يرك د علددى القوارددم
املشرتكة ،عل طريق تيسدت عمليدة النضدمام إ منظمدة التجدارة العامليدة بشدكل جددي علدى ردبيل
املث ددال .كم ددا يتع د بن دداء امل ي ددد م ددل الش دراكات ب د نظ ددام التج ددارة املتع دددد األط دراف وامللرس ددات
الدولية ،وخباصة األونكتاد ،لتحقيق امل يد مل التساق.
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 -٠9وأيد عدة متكلمد فكدرة أن رليدة تسدوية املناععدات لددا منظمدة التجدارة العامليدة ل تد ال
تعمل بشكل جيد .ويف ح جنحن اآللية يف تقليص أ كال رابقة وقائمة مدل الن عدة احلمائيدة،
فقددد لددوحد أمددا غددت قددادرة علددى التصدددي للصددية احلمائيددة اجلديدددة يف القضددايا الدديت ل تلزي ددا
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 يد
الدذراع التفاوضددي لنظدام التجددارة املتعددد األطدراف وأنيددة التزدرق إ جدددول أعمدال التجددارة للقددرن
احلادي والعشريل ،حسب رأي املتكلم .
 -3هيكو التجارة اإلقليمية الجديد واتساق األنظمة والتنمية
 -٤١أقددر املشدداركون ظدداهر التزددور الدديت ط درأت علددى نظددام التجددارة الدددوأ مددلخرا ،متمثل دةا يف
تسددارع انتشددار اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة وتورددع ا وتعمق ددا .وقددد جتلددى هددذا الجتدداه يف اآلونددة
األخدتة يف النقلددة النوعيددة الدديت رققددن بظ ددور اتفاقدات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة .وتركد النقددا
حددول انعكارددات هددذا اجليددل اجلديددد مددل اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة ،ددا في ددا التكامددل بد بلدددان
اجلن ددوب ،عل ددى اجل ددود املتع ددددة األط دراف يف جم ددال ف ددتح األرد دواق ووض ددع القواع ددد .وق ددد أُبرم ددن
التفاقات األختة ،وخصوصا اتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة ،بدافع الرغبة يف تع يد املواءمدة
التنظيمي ددة ول دديس ل دددف التخفيض ددات اجلمركي ددة وح دددها .وجت دداوع العدي ددد م ددل التفاق ددات ض دوابط
منظمددة التجددارة العامليددة خبصددوص تنظ دديم املش درتيات احلكوميددة ،واملنافسددة ،والرددتثمار ،والتج ددارة
اإللكرتونية وقواعد العمل .ونكل اعتبدار اتفاقدات التجدارة اإلقليميدة الضدخمة عدامالا ملدتا لقواعدد
اللعبددة إذا تكللددن بالنجددا  ،إذ رددتلثر علددى جد ء كبددت مددل التجددارة والرددتثمارات العامليددة والندداتج
احمللي اإلمجاأ.
 -٤٠ويف ح د ر ددانن عوام ددل اقتص ددادية وجلرافي ددة متع ددددة يف ت اي ددد انتش ددار اتفاق ددات التج ددارة
اإلقليميددة ،فقددد اتفددق عدددة متكلمد علددى أن العامددل الرئيسددي الددذي ررددم ددكل هددذه التفاقددات يف
القرن احلادي والعشريل هو احلاجة إ التللدب علدى التبايندات التنظيميدة بد األردواق ومدا متخضدن
عنه مل جت ئة لنرواق وحواج كربا أمام التجارة .ويكتسدي زدي احلدواج التنظيميدة أنيدة خاصدة
مع توجه التجارة بشكل مت ايد حنو رالرل القيمة العاملية .واسيكل املتلت للتجارة العامليدة هدو الدذي
دكل اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة يف القدرن احلددادي والعشدريل ،حيد باتدن عوامددل اإلنتدداو ،ددا في ددا
األف دراد واملصددانع ور وأل األم دوال والتكنولوجيددا مددثالا ،هددي الدديت تتنقددل ب د احلدددود بدددلا مددل السددلع
املنتجددة .وارددتدعى هددذا اسيكددل اجلديددد خفددر تكدداليف التجددارة لتيسددت تنقل ددا عددرب احلدددود ،مددل
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.
 -٤٤وأ ددار بع ددر املتكلمد د إ أن اتفاق ددات التج ددارة اإلقليمي ددة ق ددد تك ددون س ددا انعكار ددات
إجيابيددة وأخددرا رددلبية علددى البلدددان الناميددة ،املشدداركة من ددا يف هددذه التفاقددات واملسددتبعدة من ددا.
فمواءمددة األنظمددة قددد يسدداعد يف خفددر التكدداليف التجاريددة يف إطددار اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة.
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غت أن التك ل بت ثتها على البلددان غدت األطدراف أكثدر صدعوبة .وأ دار أحدد املتكلمد مدثالا إ
أن اتفداق الشدراكة عدرب احملدديط اسداد قددد يدلدي إ خفددر التكداليف يف املنزقددة برمت دا إذا رد ل
علددى البلدددان األخددرا المتثددال لننظمددة ،وقددد يرفددع تلددل التكدداليف إذا أدا إ تنسدديق األنظمددة
بشدكل تصدداعدي .ومل تبددد البلدددان الناميددة األكددرب ،د ما د ن العديددد مددل القتصددادات الصددلتة،
ميالا للمشاركة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية الضخمة .وقد يكون الردتبعاد مدل اتفاقدات التجدارة
اإلقليميد ددة حد دداف ا لالنضد ددمام إ اتفاقد ددات قائمد ددة أو إب د درام اتفاقد ددات جديد دددة .واتفد ددق العديد ددد مد ددل
املتكلم على صعوبة التنبل بدقة باآلثار اإلمجالية لتفاقات التجارة اإلقليمية.
 -٤3وذكر أحد املتكلم أن الص قد تسدعى إ رريدر التجدارة تددرجييا مدل طدرف واحدد وإ
النضمام لربامج تكامل إقليمي أورع نزاقا ،مثل الشدراكة القتصدادية اإلقليميدة الشداملة ،إذ ليسدن
طرف ا يف اتفداق الشدراكة عدرب احملديط اسداد واقتصدادها يف طدور النتقدال حاليد ا مدل النمدو القدائم علدى
الصددادرات إ النمددو القددائم علددى الزلددب احمللددي واملرتك د يف قزدداع اادددمات .وقددد يكددون مددل رثددار
اتفاق ددات التج ددارة اإلقليمي ددة الض ددخمة أيضد دا جت ئ ددة عملي ددات التكام ددل اإلقليم ددي الراهن ددة بد د بل دددان
اجلنوب ،مثل رابزة أمم جنوب رق رريا ،إذا اقتصرت على جمموعة فرعية مدل البلددان واردتُبعدت
من ا البلدان األصلر .وأ ار املتكلم إ أنية احلد مل تكاليف مواءمة األنظمة بد البلددان الناميدة،
بورددائل تشددمل الع درتاف املتبددادل باألنظمددة وارددتخدام معددايت أقددل ص درامةا واعتمدداد املعددايت الدوليددة.
وتنزوي مواءمة األنظمة على بلورة ريارات مشرتكة وتفرتض وجود ثقة متبادلدة بد دركاء جتداري
جتمع ددم مسددتويات دخددل وميددول تنظيميددة متقاربددة .واألهددم مددل ذلددل كلدده أن القوالددب التنظيميددة الدديت
تُصددال يف إطددار اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة الدديت تلزددي نسددبة كبددتة مددل التجددارة العامليددة قددد
تُستخدم أرار ا ملفاوضدات جتاريدة مقبلدة ،دا في دا مفاوضدات علدى الصدعيد العداملي .لدذا يتعد علدى
البلدان النامية أن وض نقا ا ارتباقيا بش ن برنامج العمل التنظيمي العاملي.
 -٤٢و دد بعر املتكلم على أن اتفاقات التجارة اإلقليميدة الديت أُبرمدن يف اآلوندة األخدتة
أث ددرت بش ددكل خ دداص عل ددى البل دددان النامي ددة حي د ح دددت م ددل نز دداق ريار ددالا العام ددة .ول ددبعر
املسددائل التنظيميددة واملتعلقددة بتع يد التكامددل أنيددة خاصددة لسيارددات التنميددة .وقددد تشددمل يف بعددر
احلددالت اادددمات والرددتثمار ونُظددم تسددوية املناععددات ب د املسددتثمر والدولددة وامللرسددات التابعددة
للدولة واملشرتيات احلكومية وحقوق امللكية الفكرية وحركة ر وأل األموال .وقد اردتحدثن بعدر
اتفاقات التجارية اإلقليمية ومعاهدات الرتثمار الثنائية تعريفا وارعا لالرتثمار وأدرجن ضوابط
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
قددرة احلكومددة علددى دعددم الصددناعات احملليددة وامللرسدات الصددلتة واملتورددزة احلجددم ومددا يدرتبط لددا
مل أهداف رياراتية عامة .وأعدرب متكلمدون رخدرون عدل رفظ دم إعاء تضدخيم اآلثدار التقييديدة
اليت قد تنش عل اتفاقات التجارة اإلقليمية ،ألن هذه التفاقات قد يكون سا أثدر تيسدتي أيضدا.
و ددككوا يف ص ددحة احلج ددج الداعي ددة إ اي ددة الصد دناعات النا ددئة يف ر ددياق اتفاق ددات التج ددارة
اإلقليمية والتفاقات التجارية للقرن احلادي والعشريل.
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 -٤1وأُبددين رراء متنوعددة بشد ن مدددا صددحة الدنُ ج البديلددة لصددياغة منداذو التكدداليف واملنددافع
لالتفاق ددات التجاري ددة م ددل الناحي ددة املن جي ددة .وع ددرض أح ددد املتكلم د د تقييم د دا للش د دراكة التجاري د دة
والرددتثمارية عددرب األطلسددي ،مسددتخدما منددوذو األمددم املتحدددة للسيارددات العامليددة الددذي تسددب
البزالة والسمات اسيكليدة لالقتصداد وفقد ا لددورة األعمدال والجتاهدات السيارداتية .وأ دار املدتكلم
إ أن هددذه النتددائج تددوحي بوجددود أثددر رددلك إمجدداأ للشدراكة التجاريددة والرددتثمارية عددرب األطلسددي
علددى أوروبددا وعلددى الصددعيد العدداملي ،متمددثالا يف ارتفدداع مسددتويات البزالددة والالمسدداواة والفقاعددات
املالي ددة .واختل ددف مع دده متكلم ددون رخ ددرون ،مستش د د ديل بدرار ددات حديث ددة وتقييم ددات مس ددتقلة،
ومش دتيل إ أن األثددر اإلمجدداأ للش دراكة ردديكون إجيابي د ا علددى الصددعيديل األوروً والعدداملي مع د ا.
ووجه أحد املشارك النتباه إ درارة تشت إ أن مدل د ن الشدراكة التجاريدة والردتثمارية عدرب
األطلسددي أن تعد ع الندداتج احمللددي اإلمجدداأ لالردداد األوروً بنسددبة  ١.1يف املائددة ،أي بلددة ٠٤١
مليار يورو ،رنويا حاملا يكتمل تنفيذها.
 -٤6و دد عدة متكلم علدى ضدرورة أن يبقدى نظدام التجدارة املتعددد األطدراف حجدر ال اويدة
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
الددذي يدددمج اعتبددارات التنمي دة ،ددا يف ذلددل دعددم التجددارة ضددمل رالرددل القدديم العامليددة .وهنددا
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
يف ه ددذا الع ددامل املتعد ددد األقز دداب ،لك ددي ددرأل التحري ددر التج دداري و ف ددد يف إط دداره ال ددروابط م ددع
اتفاق ددات التج ددارة اإلقليمي ددة ونظ ددام تس ددوية املناعع ددات .ويتع د د أن يك ددون نظ ددام التج ددارة املتع دددد
األطراف ارتباقيا وأن يتصدا للمسائل التنظيميدة وينشد توافقدا لدوراء حدول الورديلة األمثدل كدي
تواصل العمليات اإلقليمية واحملدودة األطراف مسارها دون أن تلحق الضرر بنظام التجارة املتعددد
األطراف .واقرت أحد املتكلم التفاق على مدونة رلو للمفاوضات احملدودة األطراف.
 -٤7و دددد عدددة متكلم د علددى أن اجتاهددات التجددارة اإلقليميددة احلاليددة قددد تددلدي إ نظددام
جتدداري مددل مسددتوي  ،ي د تتندداول منظمددة التجددارة العامليددة املسددائل التجاريددة القدنددة أو املرتبزددة
بددالقرن العش دريل ،فيمددا تتندداول اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة ومعاهدددات الرددتثمار الثنائيددة املسددائل
األحد أو املرتبزة بالقرن احلادي والعشريل .ويواجه نظام التجارة املتعدد األطراف خزدر فقددان
جددواه يف األمدد الزويدل مدا مل يسدتجب بالصددورة املالئمدة سدذا الوضدع ،إذ مل يثبدن النظدام فعاليتدده
يف التصدددي للمسددائل التنظيميددة .وقددد تددلدي اتفاقددات التجددارة اإلقليميددة الضددخمة إ امل يددد مددل
التشظي مل خالل التميي ب البلددان املندرجدة ضدمل إطدار هدذه التفاقدات وتلدل ااارجدة عنده.
ويف األمد الزويل ،قد تلدي اتفاقات التجارة اإلقليمية ومعاهدات الرتثمار الثنائية إ ردول يف
حوكم ددة التج ددارة العاملي ددة .ل ددذا فد د ن رقي ددق التس دداق بد د مفاوض ددات التج ددارة املتع ددددة األطد دراف
واتفاقات التجارة اإلقليمية يتوقف علدى قددرة منظمدة التجدارة العامليدة علدى التكيدف .وأ دار بعدر
املتكلمد إ أن أي تليددت يف الددن ج ينبلددي أن ينزددوي علددى تزبيددق أبعدداد متلددتة ،تسددمح للبلدددان
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امل يد ة بد حراع تقدددم أردرع ،دا يف ذلددل مدل خدالل الدنُد ُ ج احملددودة األطدراف .وأ ددار مدتكلم رخددر
إ أن التحدي يكمل يف إضفاء التعددية على بعر القواعدد التجاريدة اجلديددة املتعلقدة خصوصدا
بسالرل القيمة العاملية ،ي تتسدىن مضداعفة األثدر اادارجي للشدبكة إ أقصدى حدد ممكدل مدل
خالل القواعد املشرتكة.
 -4التوجهات المستقبلية :توطيد نظام التجارة المتعدد األطراف فق القرن الحادي والعشرين
 -٤8رددلم املشدداركون ب ندده يف ح د تقتضددي احلاجددة تكييددف ض دوابط التجددارة املتعددددة األط دراف
وُمج التحرير التجداري مدع معزيدات الواقدع التجداري للقدرن احلدادي والعشدريل ،فد ن القضدايا التجاريدة
األقدددم ل ت د ال تسددتحوذ علددى الهتمددام .و دددد عدددة متكلم د علددى أندده يف ح د متيددل كفددة اجلدددل
بش ن جدول األعمال القادم ملنظمة التجارة العاملية حنو املواضديع النا دئة يف كثدت مدل األحيدان ،فد ن
بعدر املسددائل العالقدة مددل جددداول األعمدال السددابقة للمنظمدة ل تد ال جددديرة بالهتمدام ،مثددل الدددور
احلارددم لنعانددات احلكوميددة ،ددا يف ذلددل الددنظم الض دريبية وا درتاطات احملتددوا احمللددي .ومددل امل ددم
العثددور علددى رددبل لت د م التفاقددات ،ول يددادة مسددتوا اللت امددات ل بددد مددل السددما للحكومددات
الراغبددة يف املض ددي ق دددم ا ب د ن تفعددل ذل ددل .وق ددد يك ددون م ددل املفيددد يف ه ددذا الص دددد ار ددتخدام من ددوذو
مفاضلة أو منوذو أبعاد متلتة ،كالنموذو الذي ارتخدمته مفاوضات جولة طوكيو يف السبعينات.
 -٤9و دددد متكلم ددون رخ ددرون عل ددى أن التعددي ددة واحل م ددة الواح دددة ل ي د الن ددرط قيم د
حلمايددة املفاوضددات التجاريددة الشددفافة والقابلددة للتنبددل واااليددة مددل التميي د والقائمددة علددى القواعددد،
ولتلبية احتياجات غالبية البلدان النامية .وأكدوا على أنية إدارة وداطر التج ئدة الديت قدد تندتج عدل
اتفاقات التجارة اإلقليمية واتفاقات التجارة اإلقليمية الضخمة والنُد ُ ج احملدودة األطراف.
 -3١وأ ددار بعددر املتكلم د إ أن نظددام التجددارة املتعدددد األط دراف اجددة لتسددوية املسددائل
العالقة كي يكسدب امل يدد مدل املصدداقية يف تصدديه للمسدائل اجلديددة .واألرجدح أن نظدام التجدارة
املتعدددد األط دراف النا د ريسددتند إ هيكددل النظددام القددائم .غددت أن بعددر اجلوانددب اجددة إ
التزددوير ،ددا في ددا عمليددة صددنع الق درار ،لت خددذ يف احلسددبان حقيقددة أن منظمددة التجددارة العامليددة قددد
ورعن نزاق عضويت ا على حنو أثر على قدرلا على املضي قددما يف املفاوضدات .ويتعد تيسدت
بناء توافق اآلراء واحلفاى عليه مل أجل تع ي مصدداقية اللت امدات .وبوردع األونكتداد أن يضدزلع
بد دددور هد ددام يف ليئد ددة األرضد ددية لبلد ددول هد ددذا التوافد ددق يف اآلراء ،مد ددل خد ددالل البحد ددو والتحلد دديالت
واحلوارات احلكومية الدولية وبناء القدرات.
 -3٠وتزددرق عدددة متكلم د إ بعددر املسددائل الدديت نكددل أن تددلثر علددى مسددتقبل رددت نظددام
التجددارة املتعدددد األطدراف ،ومن ددا مددثالا اعديدداد األنيددة القتصددادية للتجددارة يف اادددمات ومسددانت ا
املمكنددة يف بلددول أهددداف التنميددة املسددتدامة .وقددال أحددد املتكلمد إن األمددل اللددذائي أصددبح ثابددة
التح دددي الص ددامن لنظ ددام التج ددارة املتع دددد األطد دراف ،نظد درا لرتباط دده ب ه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة
املس ددتقبلية ،وخصوصد د ا فيم ددا يتعل ددق بض ددمان التوفي ددق بد د رري ددر التج ددارة ال راعي ددة ورقي ددق األم ددل
اللددذائي .ويف حد اقتصددر العديددد مددل الدرارددات بشد ن األمددل اللددذائي علددى درارددة اآلثددار املرتتبددة
GE.15-00080
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علددى األرددعار ،ف د ن مددل امل ددم أيض د ا التزددرق إ تع ي د اإلنتاجيددة ال راعيددة ،حي د تتفدداوت رددبل
تع ي ها حسب البلدان .وينبلي أن توجه هذه الدرارات إ أنية التحلي باملرونة الكافية واعتماد
تدددابت املعاملددة اااصددة والتفاضددلية ،فض دالا عددل تدددابت املعونددة مددل أجددل التجددارة لتحقيددق اازددط
السياراتية احمللية مل أجل تع ي منو اإلنتاجية ال راعية دون التسبب بتشوهات للسوق العاملية.
 -3٤ورلط متكلم رخر الضوء على أن تقلب أرعار الصرف وعدم اتساق ا قد يعتدرب مسد لة
نُظمي ددة ت ددلثر عل ددى نظ ددام التج ددارة املتع دددد األطد دراف ،إذ نك ددل أن تعرق ددل اللت ام ددات والمتي دداعات
القائم ددة عل ددى التعريف ددات اجلمركي ددة املقي دددة أو تبز ددل مفعوس ددا .وأض دداف امل ددتكلم أن خف ددر قيم ددة
العم ددالت ي ددنعكس يف دع ددم الص ددادرات و اي ددة عي ددادة التعريف ددات ،فيم ددا ي ددنعكس تض ددخيم قيم ددة
العمددالت يف فددرض الضدرائب علددى الصددادرات ودعددم الدواردات ،مستشد دا ثددال الريددال الرباعيلددي.
وهددذه املس د لة تعددإل ك دالا مددل منظمددة التجددارة العامليددة وصددندوق النقددد الدددوأ ،غددت أن حالددة عدددم
اليق ل ت ال رائدة بش ن ما إذا كان يتع التصددي ألثدر أردعار الصدرف علدى التجدارة وكيدف.
ودعا املتكلم األونكتاد إ القيام بدور حتفل ملناقشة املسائل املتعلقة باسيكل املاأ الدوأ.
 -33وأق ددر ع دددة متكلم د بال دددور املرك د ي لنظ ددام التج ددارة املتع دددد األط دراف يف الش دراكة العاملي ددة
ملددا بعدد عددام  ٤١٠1مددل أجددل التنميددة املسددتدامة .و ددددوا علددى أنيددة اتسدداق جدددول أعمددال منظمددة
التجارة العاملية مع اللت امدات الرفيعدة املسدتوا الديت ينزدوي علي دا إطدار التنميدة ملدا بعدد عدام ،٤١٠1
وأكدددوا أن ذلددل يتزلددب تكيفد ا وارددع النزدداق سددذه امللرسددات وإصددال وليالددا الت ريسددية .وأ ددار
أح ددد املتكلمد د إ أن التل دتات امللرس ددية اجلذري ددة مل تك ددل ر ددد يف املاض ددي إل نتيج ددة أح دددا
كربا معينة .غت أن إجراء مثل هذا اإلصال أمدر ممكدل علدى غدرار مدا قامدن بده ملرسدات أخدرا
مثل بريتون وودع ومنظمة العمل الدولية ،ملواكبة التلتات النوعية يف حتيز ا .وهنا جوانب معيندة
مدل نظدام التجدارة املتعدددد األطدراف قدد تقتضددي إصدالحات جذريدة بدددورها .فانضدمام أقدل البلدددان
من دوا إ منظمددة التجددارة العامليددة ل ي د ال يشددكل ردددي ا ،حي د تضددزر البلدددان املنضددمة حددديث ا يف
العديددد مددل احلددالت إ تقدددي الت امددات أ ددد وط د ة مددل الت امددات األعضدداء القددائم  ،خصوص دا
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 انزالقد ا مدل هددف أراردي مدرده رقيدق
عضوية عاملية للمنظمة.
 -3٢و دددد متكلم ددون رخ ددرون عل ددى أن أف ددق املفاوض ددات التجاري ددة وإط ددار التنمي ددة مل ددا بع ددد
عددام  ٤١٠1ينبلددي أن تكددون مماثلددة ،ددا أن البلدددان نفسد ا تقددود كلتددا املفاوضددات ،مددا يدددل علددى
أنية املواءمة ب تقرير ريارات التجارة والتنمية على الصعيديل الوطإل والدوأ.
 -31وأ د ددار ع د دددة متكلم د د إ أن ه د ددذا التكي د ددف يقتض د ددي الرتكي د د عل د ددى املعامل د ددة اااص د ددة
والتفاضدلية ،ألن التنميددة ينبلددي أن تكددون عنصدرا أراردديا مدل أي رددر حنددو األمددام .وينبلددي توجيدده
املعاملة اااصة والتفاضلية على حنو أفضل لتلبية احتياجات وتلف فئدات البلددان الناميدة .ويتعد
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أيضد ا عيددادة تفصدديل تدددابت املعاملددة اااصددة والتفاضددلية ،يد تلددك الحتياجددات واملصددا احملددددة
ملختلددف البلدددان الناميددة ،إذ ل يوجددد مقدداأل واحددد ينارددب اجلميددع .ويعددد منددوذو املعاملددة اااصددة
والتفاض د ددلية املعتم د ددد يف إط د ددار التف د دداق املتعل د ددق بتيس د ددت التج د ددارة مث د ددالا جي د دددا عل د ددى ار د ددت داف
الحتياجدات واملتزلبددات املتباينددة للبلدددان الناميدة وينبلددي تزبيددق هددذا الندوع مددل املعاملددة يف جمددالت
أخرا .ولتحقيق هذه اللاية ،يتع رليل كيف نكل ارتخدام التجارة أداةا لتمك التنميدة .وقدد
يفيد يف هذا الصدد التنسيق بشكل أفضل ب ملرسات بريتون وودع واملنظمات املعنية بالتجدارة
والتنمية يف جنيف ،وخباصة األونكتاد.
 -36وفيما يتعلق باازوات العملية املقبلة لتع ي دور التجدارة يف التنميدة الشداملة واملسدتدامة،
أ ددار ع دددة متكلمد د إ ا .ددالت ال دديت نك ددل أن تق دددم في ددا ج ددود األونكت دداد مس ددانة قيم ددة،
وتشمل ما يليد
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تشجيع النقا احلكومي الدوأ بش ن تع ي بيئة اقتصدادية مواتيدة ،وعيدادة التسداق بد
التجددارة والتمويددل والتنميددة ،ددا يف ذلددل ب د ملرسددات بريتددون وودع واملنظمددات املعنيددة
بالتجارة والتنمية يف جنيف؛



القي ددام ب دددور رائ ددد يف بن دداء توافد ددق اآلراء م ددل خ ددالل البح ددو والتحل دديالت واحل د دوارات
احلكومي ددة الدولي ددة وبن دداء الق دددرات بشد د ن املس ددائل القائم ددة واجلدي دددة والنا ددئة املتعلق ددة
بالتج ددارة الدولي ددة ،مث ددل البع ددد اإلمن ددائي ،وم ددا ينز ددوي علي دده م ددل مس ددائل تش ددمل املعامل ددة
اااصة والتفاضلية ،والردتثمار ،ورالردل القيمدة ،وجددول األعمدال التنظيمدي األوردع
نزاق ا ،ووتلف جوانب األمل اللذائي وأرعار الصرف؛



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



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



دعددم اجل ددود الوطنيددة الراميددة إ تقيدديم وصددياغة األطددر والر درتاتيجيات األنسددب سددا يف
جمددال السيارددات التجاريددة الوطنيددة ،مددل أجددل دعددم أهددداف التنميددة املسددتدامة ملددا بعددد
عام ٤١٠1؛



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



تق دددي ال دددعم يف جم ددال األ ددا وبن دداء الق دددرات يف جم ددالت حت ددددة ت دلثر عل ددى البل دددان
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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ثانيا -المسائو التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء المكتب

(البند  ٠مل جدول األعمال،

 -37انتخددب اجتمدداع اا درباء املتعدددد السددنوات ،يف جلسددته العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف 8
كددانون األول/ديسددمرب  ،٤١٠٢السدديد أندددرو رددتين (اململكددة املتحدددة لربيزانيددا العظمددى وأيرلندددا
الشمالية ،رئيس ا له ،والسيد خوان كارلوأل رانشي ترويا (إكوادور ،نائب رئيس  -مقررا.

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

 -38اعتمد اجتماع اارباء املتعدد السنوات ،يف جلسدته العامدة الفتتاحيدة أيضدا ،جددول األعمدال
امللقن للدورة (الوارد يف الوثيقة  .،TD/B/C.I/MEM.5/4وبذلل كان جدول األعمال كاآلقد
-٠

انتخاب أعضاء املكتب

-٤

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3
-٢

حنو نظام جتاري متعدد األطراف مو ٍ
ات لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة
اعتماد تقرير الجتماع.

جيم -نتائج الدورة
 -39اتفدق اجتمدداع اادرباء املتعدددد السددنوات ،يف جلسددته العامددة ااتاميددة املعقددودة يف  9كددانون
األول/ديسمرب  ،٤١٠٢على أن يتو الرئيس تلخيص املناقشات.

دال -اعتماد تقرير االجتماع

(البند  ٢مل جدول األعمال،

 -٢١أذن اجتماع اارباء املتعدد السنوات ،يف جلسته العامة ااتامية ،لنائب الرئيس  -املقرر
ب ن يتو  ،رن إ راف الرئيس ،إعداد الصيلة الن ائية للتقرير بعد اختتام الجتماع.
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المرفق
الحضور
-٠

(،٤

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادد
إثيوبيا
األردن
إرتونيا
إكوادور
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
أنلول
أوروغواي
باراغواي
باكستان
الرباعيل
بربادوأل
بنلالديت
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات،
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
فن ويال (مج ورية  -البوليفارية،
الكامتون
كوبا
كولومبيا
كينيا
ليبيا
ليسوتو
مالزة
ماأ
مصر
امللرب
املكسيل
اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيزانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية
اسند
الوليات املتحدة األمريكية
اليمل
اليونان

__________

(،٤
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تتضد د ددمل قائمد د ددة احلضد د ددور هد د ددذه املشد د ددارك املس د د ددجل  ،ولالطد د ددالع علد د ددى قائم د د دة املشد د ددارك  ،انظد د ددر الوثيق د د ددة
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-٤

وكانن املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةا يف الدورةد

-3

وكانن أج ة األمم املتحدة وهيئالا وبراجم ا التالية ممثلة يف الدورةد
اللجنة القتصادية ألمريكا الالتينية ومنزقة البحر الكاريك

-٢

وكانن الوكالت املتخصصة التالية ممثَّلة يف الدورةد
منظمة األمم املتحدة لنغذية وال راعة
منظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة التجارة العاملية

-1

وكانن املنظمات غت احلكومية التالية ممثَّلةا يف الدورةد

اللجنة القتصادية األوروبية اآلريوية
الراد األوروً
مرك اجلنوب

الفئة العامة

منظمة الكامتون لتع ي التعاون القتصادي الدوأ
اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املست لك
ا.لس الدوأ للممرض واملمرضات
الراد الدوأ لرابزات وكالء الشحل
الشبكة الدولية لتوحيد ادات التعليم العاأ
بكة العامل الثال

الفئة اااصة

املع د الدوأ لبحو السيارات اللذائية
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