
 

(A)   GE.12-70284    030512    030512 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
  من جدول األعمال) ب(٨البند 

    حنو حتقيق منوٍ وتنمية مستدامني وشاملني للجميع :عوملة حمورها التنمية

  الثالثةاملائدة املستديرة     
تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من أجـل التجـارة والتنميـة،              

يشمل التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب والتعاون فيما بني بلدان           مبا
  اجلنوب والتعاون الثالثي

  ألونكتاد الثالث عشرا    
  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٤، املعقود يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة

  عدته أمانة األونكتادموجز أ    
وكان مقررها وزير املؤسـسات     . افتتح األمني العام لألونكتاد أعمال املائدة املستديرة        -١

. العامة والسياسات العلمية والتعاون اإلمنائي املكلف بشؤون سياسات املدن الكربى يف بلجيكا           
رجيـة يف كوسـتاريكا،   وتألف اخلرباء املشاركون يف املائدة املستديرة من وزير التجـارة اخلا        

التجارة والصناعة يف غانا، ووزير التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا، وكبري سكرتريي             ووزير
الربملان لشؤون وزارة اخلارجية يف سنغافورة، واملدير العام ملنظمة التجـارة العامليـة، ومـدير               

فريقـي، والـرئيس    الدولية للفرانكوفونية، ورئيس مصرف التـصدير واالسـترياد األ         املنظمة
، ورئـيس   للشبكة العاملية ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات متويـل التنميـة          الفخري

  .ومؤسس منظمة طالل أبو غزالة، واألمني العام جملموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ
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قويـة  اقترح األمني العام لألونكتاد يف مالحظاته االستهاللية جماالت ميكن فيهـا ت             -٢
ومشلت هذه  . الشراكات بني التجارة والتنمية من أجل تعزيز النمو املستدام والشامل للجميع          

العمل اإلقليمي اإلمنائي الذي جيري فيه الترويج لتحريـر الوصـول إىل             )أ: (اجملاالت ما يلي  
اتفاقات  )ب(األسواق بالتوازي مع تعزيز ما يكمل ذلك من سياسات وتدابري ومؤسسات؛ و         

 واملصممة أيضاً لتعزيز التعاون فيما بني بلـدان         ارة احلرة املعقودة بني الشمال واجلنوب     التج
االتفاق املتعلق بالنظام الشامل لألفـضليات التجاريـة        التقدم احملرز يف تنفيذ      )ج(اجلنوب؛ و 

ري شراكات وضع املعاي   )د(، وضم أقل البلدان منواً إىل هذا االتفاق؛ و        بني البلدان النامية   فيما
االستثمار املسؤول  )ه(يف جماالت مثل سياسات املنافسة اإلقليمية أو معايري الزراعة احليوية؛ و      

  .زيادة التعاون التقين فيما بني البلدان النامية )و(واملستدام؛ و
وقد أشارت إىل   . وكانت مداوالت املائدة املستديرة مفعمة باحليوية ومتسعة النطاق         -٣

ُهج جتاه التعاون الدويل والشراكات من أجل التجارة والتنميـة، يف  وجود نطاق واسع من الن 
وجيري الترويج ملعظمها عـن     . جماالت من بينها حتقيق أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية        

، وعن طريق مبادرات وبرامج     االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف     طريق  
طابع التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب أو فيمـا بـني           ب ارة املصطبغة التعاون املتصلة بالتج  

وعلى الرغم من أن العالقات التجارية الدولية ختتلف اليوم         . بلدان اجلنوب أو التعاون الثالثي    
كثرياً عما كانت عليه يف السابق وأهنا ال تتفق مع املقتضيات املعيارية للنظريات االقتصادية،              

ألزمة العاملية على ضرورة إجراء حتول منوذجي يف وضع السياسات التجارية           فقد أكد تأثري ا   
ونتجت عن هذا التبادل . واملفاوضات التجارية يف سبيل تناول قضايا القرن احلادي والعشرين 

  .لألفكار ثالثة مستويات من القضايا
دان النامية  أوالً، جرى التأكيد على املستوى احمللي، وخباصة على تعزيز مشاركة البل            -٤

يف سالسل القيمة العاملية، وعلى األخص يف إنتاج املنتجات ذات القيمة املرتفعة واالجتار هبا،              
ويتغري حالياً التقسيم الدويل للعمـل الـذي        . مع عدم االكتفاء باملكونات املنخفضة القيمة     

ر الـسلع   كانت تقوم عليه العالقات التجارية يف السابق حيث كانت البلدان املتقدمة تـوف            
فقد مكّنت سالسل القيمة العاملية البلـدان       . النهائية وكانت البلدان النامية توفر املواد اخلام      

وبعـد أن أصـبحت الـسلع    . النامية من الدخول يف التجارة واإلنتاج على املستوى العاملي     
دخول  يف املائة من التجارة العاملية، فقد صارت متثل نقطة           ٤٠الوسيطة تشكل اآلن أكثر من      

ومن األمثلة على   . جذابة تنفذ منها البلدان النامية إىل التجارة العاملية يف السلع املضيفة للقيمة           
وهكذا، متثل التحدي  . ذلك جناح كوستاريكا يف النفاذ إىل صناعة الرقائق اإللكترونية الدقيقة         

 هـذا   الذي تواجهه احلكومات يف استحداث سياسات واستراتيجيات هتدف إىل تيسري مثل          
وميكن أن يتضمن ذلك األنشطة املتصلة بتنميـة رأس         . التحول إىل أنشطة تضيف قيمة أعلى     

كما أن وضع السياسات التجارية     . املال البشري، والتغيري التكنولوجي، والقدرات التنافسية     
يكفل التماسك اإلجيايب مع سياسات التنمية األخرى لكي يكون له تأثري    يف املستقبل جيب أن     

وينبغي أن يستند هذا األسلوب يف وضع السياسات إىل حتليـل           . مستدام على النمو والتنمية   
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وجرى التأكيد على املستوى    . من واقع التجربة وإىل مشاورات شاملة مع أصحاب املصلحة        
شمل ذلك املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم، يف      األكمل من إدماج القطاع اخلاص، وي     

كما . عملية وضع السياسات التجارية وتوطيد الظروف اليت متكّن من تنمية القطاع اخلاص            
جرى التشديد على إشراك العمال املنظمني ومنظمات اجملتمع املدين كـشركاء يف تـصميم              

  .السياسات التجارية
اإلقليمي بوصفه أيضاً خطوة وسـيطة يف اجتـاه         ثانياً، جرى التأكيد على املستوى        -٥

. ا إىل ذلك، ويف اجتاه حتسني االندماج يف االقتصاد العاملي         يالتكامل القاري، كما تسعى أفريق    
وتتضمن األمثلة على ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والسوق املشتركة لشرق أفريقيـا              

وكانت هـذه   . تسريع التأثري اإلمنائي  واجلنوب األفريقي، وغريمها من الكيانات القادرة على        
الكيانات مبثابة حجر الزاوية الذي مكّن اقتصادات أصغر من دعم تنوعها االقتصادي عـن              
طريق التجارة مع البلدان ذات املستويات املماثلة من التنمية، قبل أن تزيد من فتح اقتصاداهتا               

بغي أال يقتصر تركيـز التكامـل       غري أنه ين  . أمام التجارة مع اقتصادات أوسع وأكثر تنوعاً      
بل ينبغـي   . اإلقليمي على حترير التجارة عن طريق االتفاقات التجارية واالحتادات اجلمركية         

هلذه االقتصادات، لكي تعزز التكامل وحتقق التنمية املستدامة، أن تتصدى أيضاً لبناء اهلياكل             
وال بد من اتباع    . يا، واالستثمار األساسية، ورأس املال البشري، والتكامل املايل، والتكنولوج      

هنج شامل موجه حنو التنمية إزاء التعاون والتكامل على املستوى اإلقليمـي، وال سـيما يف                
الشراكات التجارية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية مثل املفاوضات على الشراكات عرب            

جلاري التفاوض بشأهنا بني االحتاد    وشكلت أيضاً اتفاقات الشراكة االقتصادية ا     . احمليط اهلادئ 
األورويب ودول جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ مثاالً علـى الترتيبـات الداعمـة              

غري أن التفاوض عليها ال يزال يواجه صعوبات نظراً لالفتقار إىل اتفاق على إدراج              . املمكنة
منائية أولوية أكرب من تلـك الـيت        وال بد من إيالء املقاصد اإل     . أحكام تدعم التنمية والتنوع   

  .حصلت عليها يف السنوات األخرية
وعالوة على ذلك، ويف ظل النمو البطيء الذي أصاب العديد من البلدان املتقدمة،               -٦

ويف تناقض مع النمو االقتصادي السريع يف بعض البلدان النامية اليت تنمو بطريقة ديناميـة،               
ومـن أبـرز    . يما بني بلدان اجلنوب، وينبغي اغتنامها     ظهرت فرص جديدة لتعزيز التعاون ف     

األمثلة على ذلك إعداد اتفاق جتاري حصري بني مجيع دول جمموعة أفريقيـا والكـارييب                
كما أن تراكم الثروة املالية يف العديد من بلدان الشرق ميكّن أيضاً من حبث              . واحمليط اهلادئ 

 التعاون يكمل التجـارة والتعـاون بـني         وهذا. سبل التعاون بني اجلنوب والشرق وتعزيزه     
  .الشمال واجلنوب، اللذين ال يزاالن مهمني بالنسبة للعديد من البلدان النامية

فالثنائية يف التجارة يف سبيلها إىل . ثالثاً، جرى التأكيد على املستوى املتعدد األطراف     -٧
اج والتجارة القائم علـى     أن تصبح فلسفة عفا عليها الزمان، وال سيما يف إطار منوذج اإلنت           

فالقضايا التجارية التقليدية جتاوزهتا حالياً أشكال . ة القيمة العاملية والسائد يف أيامنا هذهلسلس
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وال يزال جيري تناول اإلعانـات يف جمـال         . جديدة من احلماية يف صورة تدابري غري تعريفية       
ذه التحديات هي اتباع النـهج      ولعل أفضل طريقة لتناول ه    . الزراعة أو صيد األمساك بفعالية    

فكما هي احلال على الصعيد اإلقليمي، يرجع بعض الـسبب يف توقـف             . املتعدد األطراف 
املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف إطار جولة الدوحة، اليت ُعقدت حتت رعاية منظمة             

 يـزال إدمـاج البعـد    وال. التجارة العاملية، إىل انعدام التقدم يف الترويج لألولويات اإلمنائية    
كما أن من املهم احلفاظ على      . اإلمنائي بالكامل يف املفاوضات التجارية يشكل حتدياً رئيسياً       

دور منظمة التجارة العاملية كحاجز لصد احلمائية، ومواصلة بذل اجلهود الرامية إىل اختتـام              
يز التجارة الدولية   ومن القضايا األخرى ذات الصلة الرامية إىل تعز       . مفاوضات جولة الدوحة  

  .التركيز على قضايا متويل التجارة، وقضايا تيسري التجارة، واالستثمار، واخلدمات
وأكدت من جديد أصداء املداوالت اليت دارت حول املائدة املستديرة الدور املستمر              -٨

الذي يضطلع به األونكتاد كمنتدى للحوار السياسايت املفتوح بشأن القـضايا املوضـوعية             
تجارة والتنمية، ومركز للمعارف واملوارد يكفل تبادل األفكار واخلربات، وأرضية إلجيـاد            لل

  .احللول البديلة

        


