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حنو مـؤمتر   : إدخال االستدامة يف صلب السياسات التجارية واإلمنائية          
   ٢٠+قمة ريو

افتتح حلقة النقاش هذه وأدارها مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلـدمات،               -١
 ووزير املؤسـسات    األمني العام لألونكتاد؛  وضمت احللقة   . يف األونكتاد والسلع األساسية   

لـصون   العلمية والتعاون اإلمنائي يف بلجيكا؛ ورئيس معهد بـريو الـوطين    العامة والسياسة 
ورئيس وفد بريو؛ وسفري جنوب أفريقيا لدى منظمة التجارة         الفكرية  ومحاية امللكية   املنافسة  

ألمم املتحدة يف جنيف؛ ورئيس شعبة ترويج التجارة لدى أمانـة           العاملية؛ وسفري قطر لدى ا    
الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا؛ ومدير املفاوضـات االقتـصادية الدوليـة يف وزارة          

  .بريو؛ ورئيس الرابطة اإلندونيسية ملستحضرات التجميلخارجية 
من الواضـح أهنـا      وقد أشري إىل أن اجملتمع العاملي يواجه حتديات وأزمات متعددة           -٢

أنه ال ميكـن بعـد اآلن       لفكرة  متزايد  قبول  ولذا، أصبح هناك    حتديات وأزمات متشابكة،    
 ، وندرة املوارد الطبيعية   ،السعي إىل حتقيق النمو االقتصادي على حساب تزايد املخاطر البيئية         

ملعـين بالتنميـة    ، يتيح مؤمتر األمم املتحدة ا     اخللفيةوإزاء هذه   .  والفقر ،والفوارق االجتماعية 
املتعلقـة  فرصاً حقيقية إلعادة التفكري يف التصورات التقليدية   ) ٢٠+مؤمتر قمة ريو  (املستدامة  

املؤمتر أيضاً للحكومـات إعـادة      وميكن أن يتيح    . النمو واالستهالك واإلنتاج والرفاه   بأمناط  
 ٢٠+مؤمتر قمـة ريـو   ينبغي أن يساعد    ويف هناية املطاف،    . تأكيد التزامها بالتنمية املستدامة   

لـيس  انتقـال  حنو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافاً،        عملية انتقال   البلدان على حتقيق    
  . بديالً عن االستدامة وإمنا فرصة جلعل االستدامة جزءاً كامالً من السعي إىل حتقيق التنمية

ؤسـسي أكثـر    وما زال إجياد املزيج الصحيح من السياسات الوطنية وهتيئة إطار م            -٣
فعالية على املستوى الدويل لدعم التنمية املستدامة يشكالن اثنني مـن التحـديات الـصعبة     

 ضمان اتساق السياسات التجارية واإلمنائية جزءاً جوهرياً من ذلك التحـدي            ويعّد. القائمة
يفة فيمكن للتجارة الدولية أن حتسن فاعلية املوارد وأن تسهل نشر التكنولوجيا النظ           . الشامل

. بنقل األفضليات البيئية واالجتماعية املتزايدة للشركات واملستهلكني عرب األسواق العامليـة          
وإن التجارة، بوصفها هذا، ميكن أن تكون مبثابة حمرك لتوسيع مستويات العرض والطلـب              

  . العاملية للسلع واخلدمات اليت حتمي البيئة وتعزز اإلنصاف االجتماعي
األسواق ميكن أن تساعد على حفز التحول اهليكلـي الـالزم           وعلى الرغم من أن       -٤

لالنتقال حنو اقتصاد يراعي البيئة، فإن للحكومة دوراً أساسياً ينبغي أن تؤديه بوصفها اجلهـة     
وإن معظم احلكومات متفقة على أنه ال يوجد منوذج وحيـد           . اليت تنظم الصناعة وتدعمها   

فعلى كل بلد أن حيـدد       إىل اقتصاد يراعي البيئة؛      ميكن تطبيقه لالنتقال على املستوى الوطين     
وأياً كانـت املـسارات     . وجد من املسارات قدر ما يوجد من البلدان       مساره اخلاص، وسي  

املتبعة، فإنه ينبغي دعم إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل املوارد الطبيعية لضمان النمـو               



TD/482 

3 GE.12-50764 

اخلها، ولصاحل األجيال احلالية واملقبلة علـى       الشامل للجميع واملستدام، فيما بني البلدان ود      
  . السواء

 أسواقاً جديدة تتـوفر      اليوم وأشري إىل أن االقتصاد العاملي األكثر مراعاةً للبيئة يفتح          -٥
ساعد على إجياد فرص عمل وحتـسني       وهذا األمر ميكن أن ي     ،فيها فرص جتارية للبلدان كافة    

 املراعي للبيئة بقدرة فريدة على وصـل النـاس          ويتمتع االقتصاد . مستويات معيشة الفقراء  
  . باألسواق العاملية، وخباصة يف املناطق الريفية

والتجارة األحيائية ليست سوى مثال من األمثلة على الكيفية اليت ميكن هبا النفتاح               -٦
 جديدة أمام املنتجات القائمة علـى       أعمالاألسواق وتغري أفضليات املستهلكني توليد فرص       

ففـي  . ع األحيائي، وهي صنف ناشئ من السلع واخلدمات اليت تدعم التنمية املستدامة           التنو
أمثـال  بريو، مثالً، ازدادت صادرات املنتجات القائمة على التنوع األحيائي مبقدار عـشرة             

ويف حالة إندونيـسيا،    . ٢٠١٠ مليون دوالر يف عام      ٤٠٠خالل العقد املاضي ووصلت إىل      
وقد كانت مشاركة   . مت حتقيق منو مماثل يف صادرات منتجات مستحضرات التجميل الطبيعية         

الـيت أطلقهـا     "مبادرة التجارة األحيائية  "السكان احملليني وصغار املنتجني، إىل جانب دعم        
 اليت ُبنيت علـى تعزيـز       ،اإلنتاج املستدامة وامل الدفع الرئيسية ملمارسات     األونكتاد، أحد ع  

  .العدالة االجتماعية واملشاركة احمللية يف سلسلة القيم
. من التحـديات خيلو بيد أن االنتقال إىل اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر إنصافاً ال              -٧

قـد تقيـد الوصـول إىل    اعي البيئـة  الذي يرفالسياسات الوطنية اهلادفة إىل دعم االقتصاد  
يف بعض احلاالت، مع قواعد      ،ال تتوافق الدولية، وقد   على املنافسة   األسواق، وتشّوه القدرة    
وضـع  وإن عدم االتساق هذا جيعل من الصعب علـى البلـدان   . التجارة املتعددة األطراف 

ولذا، . اعد التجارة الدولية  سياسات فعالة لبناء اقتصاد يراعي البيئة والتقيد، يف اآلن ذاته، بقو          
التقدم يف  هناك حاجة إىل إعادة موازنة القواعد احلالية ملنظمة التجارة العاملية مبا يتيح للبلدان              

. االنتقال حنو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، مع حتقيق مكاسب ملموسة على صعيد التنمية     عملية  
واإلعانـات  الضريبية عند احلـدود     ويلزم إجياد قواعد أو تفامهات جديدة لضبط التسويات         

االتفـاق  بغية النهوض باألهداف اإلمنائية وتعزيز أوجه املرونة يف إطـار           املستخدمة، وذلك   
املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية لتيسري إمكانية حصول البلدان على بشأن اجلوانب 

  .التكنولوجيات املراعية للبيئة
 قبول واسع لفكرة أن التدابري التجارية ينبغي أن تكون          ويف ذلك السياق، كان هناك      -٨

، الذي ذُِكر فيه أن تدابري      )١٩٩٢( من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية        ١٢متوافقة مع املادة    
 التجارية اهلادفة إىل حتقيق أغراض بيئية ال ينبغي أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي              السياسات

متكـني  وبوجود أسواق عاملية مفتوحة وبيئـة       . نَّعاً للتجارة الدولية  أو غري املربَّر أو تقييداً مق     
، ميكن أن جتد مجيع البلدان فرص أسواق خمصصة تتيح هلا االسـتفادة مـن               مواتية لألعمال 

  . التجارة األكثر مراعاة للبيئة
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 الفوائد اليت ميكن أن جتنيها      بشأنوعلى الرغم من املوقف اإلجيايب ملعظم احلكومات          -٩
يظل يساورها حقـاً     جعل اقتصاداهتا أكثر مراعاةً للبيئة، فإن الكثري من هذه احلكومات            من

القلق إزاء املساوئ التنافسية واضطرابات األسواق والصعوبات االجتماعية واملالية الناشئة عن           
، مبعـىن أن    صـعوبة  تنطوي على    ٢٠+كما أن مفاوضات ريو   . عملية انتقال من هذا القبيل    

ويلـزم  . حنو اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة وأكثر أنصافاً      لتحقيق االنتقال   ات خمتلفة   للبلدان قدر 
تعاون دويل لضمان تلقي البلدان النامية املساعدة املالية والتقنية الكافية لتسهيل انتقاهلا إىل قيام 

 مصادر جديدة من التمويـل    لفتح  وسيحتاج األمر إىل آليات ابتكارية      . يراعي البيئة اقتصاد  
  . بكفاءة وفاعليةاحمللي والدويل وضمان إمكانية بناء القدرات

وأُشري إىل أنه ميكن لألونكتاد، مبا يتمتع به من قدرة حتليلية، أن يساعد البلدان على                 -١٠
تقييم أدائها يف جمال تسخري التجارة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ وباإلضافة إىل ذلـك،              

قدرة على عقد اجتماعات لتبادل األفكار على املستوى احلكـومي  مبا يتمتع به من     له،  ميكن  
انتقال البلدان إىل اقتصاد    عمليات  الدويل، أن يسهل تقاسم اخلربات الوطنية من أجل تسريع          

، يقوم األونكتاد اآلن مببادرتني جديدتني للمسامهة يف        القوتنيوبناء على هاتني    . يراعي البيئة 
تتناول املبادرة األوىل الشواغل املتعلقة مبمارسة احلمائية بدعوى        و. ٢٠+متابعة مؤمتر قمة ريو   

 املنتـدى   -احملافظة على البيئة، وذلك بإنشاء حيز مؤسسي جديد خارج اإلطار التفاوضي            
 يتيح إجراء حوار قائم على األدلة وتقاسم احللول فيما          -العاملي للتجارة واالقتصاد األخضر     

ثانية، فإهنا ستساعد البلدان النامية على انتهاز الفرص التجارية اليت          أما املبادرة ال  . بني البلدان 
قد تنشأ من اقتصاد عاملي يراعي البيئة، مبساعدهتا على حتديد الفرص الواعدة يف جمال تصدير               

  .املنتجات املراعية للبيئة وبناء قدرات التوريد يف القطاعات ذات الصلة

        


