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موجز تنفيذي
عززت العوملة تكامل االقتصاد العاملي من خالل أنشطة التجارة والتمويل واالستثمار
والتكنولوجيا ،وهيأت فرصاً جديدة كما نشأأت عناأا يأديات جديأدةش ويشأاد لأال التجأارة
الدولية تغياً سريعاً يف إطار السياسات الذي تستند إليه االتفاقات واملفاوضات التجاريةش
ويف أعق أأات التط أأورات ال أ أ طأ أرأت م أأؤخراً ،باإلض أأافة إث أأدن ب أأارزين يف ل أأال
التكامل اإلقليمي ،مها مرور مخس عاماً على قيام رابطة أمم جنوت شرق آسيا وسأت عامأاً
على تأسيس االياد األورويب ،يتأي اوأوار رفيأمل املسأتوس الأس التجأارة والتنميأة فرصأة لتقيأيم
مسامهة التكامل اإلقليمي يف النمو االقتصادي وبناء القدرات اإلنتاجية وتعزيأز وأو اقتصأادات
أقوس وأكثر تكامالً على نطاق العاملش
وتع أأرذ ه أأذر امل أأذكرة إمكاني أأة نش أأوء معي أأار جدي أأد يف العالق أأات التجاري أأة العاملي أأة،
وتقدم حملة عامة عن اتفاقات التجارة اإلقليمية يف البلدان النامية ،وتتناول دور النزعة اإلقليمية
يف لأأال التنميأأة االقتصأأاديةش وملتأأتم املأأذكرة بتقأأدب بعأأت التوصأأيات السياسأأاتية لتن أأر فياأأا
الدول األعضاءش
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معلومة أساسية
أأو وقأأت قري أ  ،كأأان التفأأاوذ بشأأأن االتفاقأأات التجاريأأة األقاليميأأة واإلقليميأأة هأأو
-١
السأمة الغالبأأة يف سأا ة التعأأاون الأدومش واسأأتمر توسأأمل نطأاق هأأذر االتفاقأات وازديأأاد تعقيأأدها،
منتقل أأة م أأن س أأا ة االتفاق أأات الثناإي أأة إث ع أأامل االتفاق أأات املتع أأددة األطأ أرا ال أأذي ال أأدود
لطمو اته ،وصارت غالبية البلدان أطرافاً يف اتفاق وا د على األقل مأن هأذا النأووش وقأد أبلغأت
من مأأة التجأأارة العامليأأة ،منأأذ عأأام  ،١995عأأن إبأرام أكثأأر مأأن  4٠٠اتفأأاق إقليمأأي للتجأأارة يف
البضاإمل و/أو اخلدماتش
 -٢وشاد العقد املاضي يف كثي مأن املنأاطت تطأوير جأي جديأد التفاقأات التجأارة اإلقليميأة الأ
تضأأم بلأأدان عديأأدة ،ومأأن بيناأأا ،ضأأمن أخأأر ،مفاوضأأات اتفأأاق الش أراكة االقتصأأادية االس أ اتيجية
للمحيط اهلادئ ،وشأراكة التجأارة واالسأتثمار عأرب األطلسأي بأ الواليأات املتحأدة األمريكيأة وااليأاد
األورويب ،والش أراكة االقتص أأادية اإلقليمي أأة الش أأاملة ب أ الأأدول األعض أأاء يف رابط أأة أم أأم جن أأوت ش أأرق
آسيا ،ويالف احمليط اهلادئ ب أربمل دول يف أمريكا الالتينية ،ومنطقة جتارة رة قارية أفريقيةش
 -3وتعأأر كربيأأات اتفاقأأات التجأأارة األقاليميأأة باسأأم االتفاقأأات اإلقليميأأة الضأ مة ،وهأأي
اتفاقأأات جتاريأأة متعأأددة األط أرا اكأأن تعريفاأأا عأأن طريأأت أ جاماأأا وطمو ا أأا مع أاًش بيأأد أن
بعت األ داث األخية قأد شأككت يف مأا يبأدو يف جأدوس عصأر التحالفأات اإلقليميأة الأ يف
مثأأل هأأذر الض أ امة ،ويأأذكر مناأأا علأأى وجأأه التحديأأد ق أرار انسأأحات اململكأأة املتحأأدة لربيطانيأأا
الع مأأى وآيرلنأأدا الشأأمالية ةاململكأأة املتحأأدة مأأن االيأأاد األورويب وانسأأحات الواليأأات املتحأأدة
األمريكية من اتفاق الشراكة االقتصادية االس اتيجية للمحيط اهلادئش
 -4وق أأد أأدث تب أأاطؤ ملح أأوا يف جتزإ أأة عملي أأات اإلنت أأا أو ب أأاأل رس تقلص أأت أطأ أوال
سالس أأل القيم أأة العاملي أأةش وانتقأ أل الطلأ أ النا أأاإي بأ أ السالس أأل إث املنتج أأات ات متطلب أأات
االستياد األقلش ومثال لك على الصعيد الوطين ،يف الص مثالً ،هو يول الطل الناأاإي مأن
السلمل االستاالكية املعمرة والسلمل االستثمارية إث اخلأدمات واملنتجأات ات متطلبأات االسأتياد
األقل ال تتزايد صتاا يف القيمة املضافة على الصعيد احمللية ١ش
 -5وسأأيتي او أوار الرفيأأمل املسأأتوس إمكانيأأة إلقأأاء ن أأرة فا صأأة علأأى اوالأأة الراهنأأة لأأبعت
اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة ،مثأأل رابطأأة أمأأم جنأأوت شأأرق آسأأيا ،وااليأأاد االقتصأأادي للمنطقأأة
األوروبي أأة ايس أأيوية ،واالي أأاد األورويب ،والس أأوق اينوبي أأة املشأ أ كة ،فيم أأا يتعل أأت باس أ أ اتيجيات
التنميأأة املسأأتدامةش وقأأد ين أأر او أوار أيض أاً يف كيفيأأة تأأأني التطأأورات اوديثأأة علأأى طراإأأت تطأأور
اتفاق أأات التج أأارة اإلقليمي أأة يف املس أأتقبل ،ق أأا يف ل أأك ت أأدعيم يقي أأت التنمي أأة املس أأتدامة وتعزي أأز
التكامل االقتصادي على الصعيد اإلقليميش
 -6وسيتي اوأوار الرفيأمل املسأتوس أيضأاً الفرصأة لتبأادل اخلأربات يف لأال التكامأل االقتصأادي
اإلقليمأأي ،مأأن خأأالل عأأرذ أفضأأل املمارسأأات املتا أأة يف إطأأار اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة ثلأأة
يف من أأاطت جغرافي أأة تلف أأةش ويتمث أأل اهل أأد م أأن ل أأك يف التوص أأل إث توص أأيات سياس أأاتية عملي أأة
يف مأأا يتعلأأت بالكيفيأأة ال أ اكأأن أن تعأأزز أأا اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة التنميأأة الشأأاملة والتنميأأة
__________
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املس أأتدامة ،وكيفي أأة مواجاتاأ أأا للتح أأديات الناشأ أألة ،م أأمل دع أأم التحأ أأوالت اهليكلي أأة االقتصأ أأادية يف
ات الوقتش

أولا -تطوير نموذج جديد للعالقات التجارية
 -٧عمأأد كثأأي مأأن البلأأدان الناميأأة إث تبأأين ن أأام األس أواق اوأأرة وتقلأأي دور اوكومأأات يف
لال السياسات االقتصادية طأوال عقأدي الثمانينيأات والتسأعينيات مأن القأرن املاضأيش وأدس هأذا،
يف عقد التسأعينيات ،إث اعتمأاد بلأدان العأامل علأى بعضأاا اقتصأادياً وتعميأت العوملأة ،وماأد الطريأت
الرتفاو عدد التجمعات اإلقليميأة ايديأدة وازديأاد طمو ا أاش وقأد كانأت عمليأة التكامأل االقتصأادي
الناجحأأة يف أوروبأأا مصأأدر إهلأأام لأأبعت هأأذر االتفاقأأات اإلقليميأأة ،ودفعأأت عأأدداً مناأأا إث تشأأكيل
ايادات مجركية و/أو مناطت جتارة رة انلة ،مثل رابطة أمأم جنأوت شأرق آسأيا ،والسأوق اينوبيأة
املشأ كة ،واتفأأاق التجأارة اوأأرة ألمريكأا الشأأمالية ،أأا يسأر التجأأارة وسأط األعضأأاء فياأا عأأن طريأأت
إزالة اوواجز ايمركية وغي ايمركيةش
 -8بي أأد أن كث أأياً م أأن الن أأاا أ سأ أوا ب أأأجم مس أأتبعدين أو و أأروم يف خض أأم العومل أأة املتس أأارعة
اخلطأأى يف عأأامل سأريمل التغأأي ،علأأى الأأرغم مأأن أن هأأذر ال المأأات رقأأا مل تكأأن نتيجأأة مباشأأرة للتكامأأل
التجاريش وقد اكتسبت اومالت السياسية ال تركز اهتماماا على تعطيل جاأود التكامأل أو عكأس
مس أأارها زمخأ أاًكب أأياً م أأن خ أأالل املزاي أأدة عل أأى ه أأذا الس أ ط ايم أأاهييش وم أأن ش أأأن ه أأذا الن أأوو م أأن
األ اسأأيس والنتأأاإي السياسأأية أن ثأأدث تأأأنياًكبأأياً علأأى طبيعأأة أي تقأأدم جتأأار التكامأأل االقتصأأادي
والسياسأأي علأأى الصأأعيد العأأامليش وتشأأي هأأذر االجتاهأأات اوديثأأة العاأأد إث أن مر لأأة جديأأدة مأأن
العوملة قد أزفت يف ما يبدو ،ومعاا بالتام جي جديد جتار اتفاقات ومفاوضات التجارة اإلقليميةش
 -9ورقا يكون انسحات اململكة املتحدة من االياد األورويب هو أكأرب أدث ياأز االسأتقرار
يف ااال السياسي واالقتصادي فياا عق اوأرت العامليأة الثانيأةش وتعتأزم كومأة اململكأة املتحأدة
اخلرو من السأوق املو أدة والتفأاوذ بشأأن شأراكة جديأدة مأمل االيأاد األورويب ،وستسأعى بسأبيل
األولويأأة إث عقأأد اتفأأاق جتأأارة أأرة مأأمل االيأأادش وهأأي ،بصأأفتاا عضأأواً يف االيأأاد األورويب ،طأأر
يف  36اتفاقأاً جتاريأاً مأأمل بلأأدان نالثأأة ،ويأ تقيأأيم مسأأتقبل هأأذر االتفاقأأات التجاريأأة للمملكأأة إث
جانأ إقامأأة عالقأأة جتاريأأة مسأأتقرة مأأمل االيأأاد األورويبش ويتوقأأف لأأك إث أأد كبأأي علأأى النتأأاإي
النااإيأأة للمفاوضأأات بشأأأن االنسأأحات مأأن االيأأاد األورويب ،وبغأأت الن أأر عأأن احملصأألة النااإيأأة،
سيستمر عدم اليق لدس اململكة املتحأدة وشأركاإاا التجأاري اوأالي واحملتملأ علأى أد سأواء،
لف ة ستطول نسبياً خالل املفاوضات ويف ما بعدهاش
 -١٠ومأأا زالأأت أولويأأات اوكومأأة األمريكيأأة اواليأأة يف لأأال السياسأأة التجاريأأة تتمحأأور أأو
تارخيه ول عنصرين رإيسي  ،مها ملفيت عجز امليزان التجاري الوطين ،الأذي بلأم مأؤخراً 5٠٠
بل يأأون دوالر ،وتفضأأيل املفاوضأأات التجاريأأة علأأى املسأأتوس الثنأأاإيش ولكأأي تتحقأأت هأأذر الغايأأة،
عمدت الواليأات املتحأدة األمريكيأة إث االنسأحات مأن اتفأاق الشأراكة االقتصأادية االسأ اتيجية
للمحأأيط اهلأأادئ وإج أراء عمليأأات اسأأتعراذ لتقيأأيم األسأأبات الرإيسأأية لعجأأز املي أزان التجأأاري،
جبان التأه إلعادة التفاوذ بشأن اتفاق التجأارة اوأرة ألمريكأا الشأمالية ،الأذي أبأدت كنأدا
واملكسيك أيضاً استعدادمها إلعادة التفاوذ بشأنهش
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 -١١ومأ أأمل تغ أ أأي اجتأ أأار أك أ أأرب اقتص أ أأاد يف العأ أأامل ،إض أ أأافة إث التكان أ أأات غأ أأي املؤك أ أأدة احمليط أ أأة
قفاوضأأات انسأأحات اململكأأة املتحأأدة مأأن االيأأاد األورويب ،قأأد تكأأون ايغرافيأأا السياسأأية هأأي الأ
يدد مستقبل كثي من اتفاقات التجارة اإلقليمية ،على قدم املساواة ممل املساإل التجارية البحتةش

ثانيا -اتفاقات التجارة اإلقليمية في البلدان النامية
 -١٢علأأى الأأرغم مأأن بعأأت االنتكاسأأات ،سيواصأأل التكامأأل اإلقليمأأي أداء دور هأأام يف يديأأد
املسأأتقبل االقتصأأادي لبالي أ النأأاا يف املسأأتقبل املن أأورش وقأأد كأأان للعوملأأة تأأأني عميأأت علأأى العأأامل
النامي ،ومل ي اجمل الدعم الواسمل الذي ي ى بأه العوملأة سأوس يف أدود ضأيقة أو اينش ومأن شأأن
تعزيأز تكامأأل التجأارة واالسأأتثمار أن يشأأجمل مواصألة تطأوير سالسأل القيمأأة علأى نطأاق أقأأاليم بأكملاأأا،
وأن ييسر املكاس اإلنتاجية ال تق ن باملزيد من الت ص وزيأادة اوجأمش يضأا إث لأك أنأه يتأي
ااال ألعداد كبية من املؤسسات املتناهيأة الصأغر والصأغية واملتوسأطة اوجأم لتحصأل علأى مأوط قأدم
يف سالسأأل القيمأأة املأأذكورةش وبأأرغم التغأيات الأ طأرأت مأأؤخراً ،ت أأل اإلمكانأأات الأ تتيحاأأا سالسأأل
القيمأأة العامليأأة لكثأأي مأأن البلأأدان الناميأأة واسأأعةش إإال أن هأأذا مأأر ن إث أأد كبأأي بقأأدرة املنأأاطت ال أ
مللفت عن أوروبا وشرق آسيا وأمريكا الشمالية على النجاح يف تعزيز مشاركتاا يف جتزإة اإلنتا ش
 -١3وممل انسأحات الواليأات املتحأدة األمريكيأة مأن اتفأاق الشأراكة االقتصأادية االسأ اتيجية
للمحأأيط اهلأأادئ ،تسأألطت األض أواء العامليأأة علأأى الش أراكة اإلقليميأأة االقتصأأادية الشأأاملة بقيأأادة
رابطة أمم جنوت شرق آسياش وسأيكون لتطأور هأذر الشأراكة نصأي وافأر يف يديأد الأدور الأذي
تؤديه التجارة يف لال التنمية قنطقة آسأيا واحملأيط اهلأادئ األوسأمل نطاقأاًش وقأد أبرمأت االتفاقأات
الالزمأأة للتبكأأي بءرسأأاء أسأأس الشأراكة وإكمأأال مفاوضأأا ا لأأول جايأأة عأأام ٢٠١٧ش وستصأأب
هأأذر الش أراكة عنأأد اكتماهلأأا أكأأرب منطقأأة للتجأأارة اوأأرة يف العأأامل ،وتشأأمل  3.5بالي أ نسأأمة،
ويبلأأم لمأأوو ناجتاأأا احمللأأي اإلمجأأام  ٢3تريليأأون دوالر مأأن دوالرات الواليأأات املتحأأدة ،أو نلأ
لمأأوو النأأاتي احمللأأي اإلمجأأام يف العأأاملش ون أأراً إث أن الأأدول السأأت غأأي األعضأأاء يف رابطأأة أمأأم
جنأأوت شأأرق آسأأيا قأأد وقعأأت اتفاقأأات للتجأأارة اوأأرة مأأمل الكتلأأة اإلقليميأأة ،فأأءن الش أراكة تثأأل
بالكامل إث رؤية الرابطأة بشأأن تعزيأز التكامأل اإلقليمأي وتسأام يف يقيأت هأد الرابطأة املتمثأل
يف إنشاء مجاعة اقتصادية خاصة اش
 -١4وهنأأاا الت أزام قأأوي بتعزيأأز النزعأأة اإلقليميأأة علأأى نطأأاق آسأأياش ويتوقأأمل أن يأأدث املبأأادرة
املسأماة أزام وا أد ،طريأت وا أد يأوالً يف التجأأارة علأى نطأاق القأارة ايسأيوية يف العقأد القأأادمش
وسيشأأمل هأأذا املشأأروو ،الأأذي تبلأأم تكلفتأأه  9٠٠بليأأون دوالر ،تطأأوير سأأت أرات اقتصأأادية
رإيسية ،تتضمن تكتالت مشاريمل يف لام الطاقة والصناعة ،وتتألف من سأكك ديديأة وطأرق
برية ولاري ماإية وخطوط جوية وخطوط أنابي وطرق سريعة للمعلوماتة ٢ش
 -١5ويف أمريكا الالتينية ،أدس ظاور يالف احمليط اهلادئ ،وهو مشروو للتكامأل بأ بأيو،
وشأأيلي ،وكولومبيأأا ،واملكسأأيك ،إث انتعأأا املطالبأأة بالتكامأأل اإلقليمأأي الأأذي ياأأد إث رفأأمل
__________

ة٢

4

املعأأرب الأأربي ايديأأد للمنطقأأة األوروبيأأة ايسأأيوية ،والطأأرق ال أ ت أربط الص أ ومنغوليأأا وااليأأاد الروسأأي ،والص أ
ومنطق أ وس أأط وغ أأرت آس أأيا ،والصأ أ ومنطق أأة جن أأوت ش أأرق آس أأيا القاري أأة ،والص أ وباكس أأتان وب أأنغالدي ،
والص واهلند ومياوارش
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القيود عن ركة البشر والبضاإمل واخلدمات ورؤوا األموال يف ما ب الدول املشاركةش ورقأا املأذ
املشأأروو قثابأأة منأأرب ملواصأألة تعزيأأز العالقأأات التجاريأأة مأأمل بلأأدان يف منطقأأة آسأأيا واحملأأيط اهلأأادئش
ويتميز التصميم اوام للنشاط التجأاري يف أمريكأا الالتينيأة بوجأود اتفاقأات متعأددة أو متداخلأة
للتجارة اورة ،ي تكون لموعات فرعية من البلدان أطرافاً يف عدة اتفاقات مربمة فيما بينااش
وت أأؤدي االتفاق أأات الناجت أأة إث رف أأمل تك أأاليف املع أأامالت وتثب أأيط سالس أأل اإلنت أأا عل أأى الص أأعيد
اإلقليميش ومن شأن زيادة التقارت ب يالف احملأيط اهلأادئ والسأوق اينوبيأة املشأ كة أن يايأ
لاالً لتعزيز التكامل يف أمريكا الالتينيةش

 -١6وبءمكان العمليات اخلارجية أيضاً أن تساعد يف تعزيز التكامأل األقأاليميش وهنأاا زيأادة
يف صادرات االياد األورويب إث السأوق اينوبيأة املشأ كة ،يأ ارتفعأت قيمتاأا مأن  ٢١بليأون
يأأورو يف عأأام  ٢٠٠5إث  46بليون أاً يف عأأام ٢٠١5ش وشأأادت الف أ ة نفسأأاا ارتفأأاو قيمأأة صأأادرات
السأوق اينوبيأة املشأ كة إث االيأاد األورويب مأن  3٢بليأون يأورو إث  4٢بليونأاًش ويف ضأوء هأذر
الزيادة يف النشاط االقتصادي ،اكأن أن يسأاعد انتعأا املفاوضأات املتوقفأة منأذ فأ ة طويلأة بأ
الكتلت يف تعزيز تدفقات التجارة واالستثمار يف داخل السوق اينوبية املش كةش
 -١٧وقد واصلت البلدان األفريقية جاودها من أجل التكامل اإلقليمي جبان ترسيخ أسأس
ااموع أأات اإلقليمي أأة ،ومث أأال لأ أأك توقي أأمل اتف أأاق نالن أأي للتجأ أأارة او أأرة ب أ أ الس أأوق املش أ أ كة
لشرق أفريقيأا واينأوت األفريقأي ،ومجاعأة شأرق أفريقيأا ،وايماعأة اإلواإيأة للجنأوت األفريقأي ،يف
عام ٢٠١5ش ومن شأن هذا أن يعزز تكامل األسأواق وتطأوير اهلياكأل األساسأية و ركأة التصأنيمل
يف شرق أفريقيا واينوت األفريقي ،ويوفر فواإد غي مباشرة ملناطت أخرس يف القارةش وتتكون هأذر
الكتلأأة التجاريأأة مأأن نصأأف الأأدول والسأأكان والنأأاتي احمللأأي اإلمجأأام يف القأأارة ،علأأى أقأأل تقأأدير،
وينت ر أن تؤدي إث زيادة ملحوظة يف التجارة البينية داخل املنطقة عند اكتمال تنفيذهاة 3ش
 -١8وباإلضافة إث لك ،أبدس رؤسأاء دول و كومأات االيأاد األفريقأي التأزامام بءنشأاء منطقأة
قاريأأة أفريقيأأة للتجأأارة اوأأرة لأأول جايأأة عأأام  ،٢٠١٧مأأن أجأأل تيسأأي ريأأة تنقأأل رجأأال األعمأأال
واالستثمارات ،وإنشاء سوق قارية مو دة للبضاإمل واخلدمات ،عأالوة علأى توسأيمل نطأاق التجأارة بأ
البل أأدان األفريقي أأة ويس أ ص أأورة الق أأارة كش أريك يف ل أأال التج أأارة العاملي أأةش وس أأتكون املنطق أأة القاري أأة
للتجارة اورة عند اكتمال تأسيساا ،أكرب منطقة للتجارة اورة من يأ عأدد البلأدان ،قشأاركة مجيأمل
دول القارة األربعة واخلمس ش
 -١9ويوجد يإز كبي لتحقيأت مكاسأ يف لأال التكامأل التجأاري يف أفريقيأاش وقأد شأكلت
صأأة الصأأادرات وال أواردات البينيأأة يف بلأأدان أفريقيأأا الناميأأة ،قياس أاً إث لمأأوو صأأيلة املنطقأأة
يف التجأأارة العامليأأة ،يف مطلأأمل األلفيأأة ،مأأا ي أ اوح ب أ  ١١و ١3يف املاإأأة ،وارتفع أت هأأذر النسأأبة
إث  ١5يف املاإة تقريباً يف عام ٢٠١5ش وتراو ت صة البلدان األمريكيأة الناميأة يف ات الفأ ة
ب  ١9و ٢٠يف املاإة ،بينما تراو ت هذر النسبة ب  48و 5١يف املاإة يف بلدان آسيا الناميةة 4ش

__________

ة3
ة4
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مصأأر التنميأأة األفريقأأي ،ومن مأأة التعأأاون والتنميأأة يف املي أأدان االقتصأأادي ،وبرن أأامي األمأأم املتح أأدة اإلوأأاإي،
 ،٢٠١٧التوقعات االقتصادية ألفريقيا  ٢٠١٧ةباريس ش
األونكتأأاد ،٢٠١3 ،تقريأأر التنميأأة االقتصأأادية يف أفريقيأأا لسأأنة  :٢٠١3التجأأارة بأ البلأأدان األفريقيأأة  -إطأأالق
دينامية القطاو اخلاص ةمنشورات األمم املتحدة ،رقم املبيمل  ،E.13.II.D.2نيويورا وجنيف ش
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ثالث ا -دور النزعة اإلقليمية في التنمية القتصادية
 -٢٠يسأألط مافيكيأأانو ةتعاهأأد نأأيويب ،أي نتأأاإي الأأدورة الرابعأأة عشأأرة ملأأؤ ر األمأأم املتحأأدة
للتجأأارة والتنميأأة ،ال أ اتفقأأت علياأأا الأأدول األعضأأاء يف وز/يوليأأه  ،٢٠١6الضأأوء علأأى أمهيأأة
التكام أأل اإلقليم أأي يف تعزي أأز النم أأو الش أأامل والتنمي أأة املس أأتدامة ،بوس أأاإل تش أأمل تعزي أأز التع أأاون
االقتصأأادي اإلقليمأأي يف مأأا بأ البلأأدان الناميأأة والبلأأدان املتقدمأأةش ويف إمكأأان التكامأأل اإلقليمأأي
أيض أاً أن يأأؤدي دوراً أأافزاً مام أاً يف خفأأت او أواجز التجاريأأة وتنفيأأذ اإلصأأال ات السياسأأاتية
وملفيت تكاليف التجارة وزيادة مشاركة البلدان النامية يف سالسل القيمة اإلقليمية والعامل 
يةش
 -٢١وتعتأأرب ه أأذر املناقشأأة جي أأدة التوقيأأت بش أأكل خأأاص ألن املفاوض أأات بشأأأن قض أأايا التنمي أأة
املسأأتدامة تسأأي بأأبطء علأأى املسأأتوس املتعأأدد األط أرا  ،بينمأأا تتقأأدم اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة ب أوتية
أس أأرو يف ل أأال معاي أأة شأ أواغل التنمي أأة املس أأتدامةش ويتزاي أأد ع أأدد اتفاق أأات التج أأارة الثناإي أأة واإلقليمي أأة
واألقاليمية ال تدمي فياا نصوص تعاجل الشواغل االجتماعية واإلواإيةش وعلى سأبيل املثأال ،يقأإر كثأي
مأأن اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة املعاصأأرة بأمهيأأة تعمأأيم مراعأأاة املن أأور اينسأأا مأأن أجأأل يقيأأت النمأأو
االقتصأأادي الشأأامل ،وكأأذلك الأأدور الرإيسأأي الأأذي اكأأن أن تؤديأأه سياسأأات املسأأاواة ب أ اينس أ
يف تعزي أأز التنمي أأة االجتماعي أأة واالقتص أأاديةش وتعك أأس اتفاق أأات التج أأارة اإلقليمي أأة أيضأ أاً توس أأعاً أأانالً
يف مأأا يتعلأأت باعتبأأارات سياسأأات العمأألش ويتأأي لأأال اايأأة البيلأأة مثأأاالً آخأأر لكيفيأأة يأأول اتفاقأأات
التجارة اإلقليمية إث أدوات لتحقيت اسأ اتيجيات التنميأة املسأتدامةش وتتصأاعد منأذ عأام  ٢٠١٠نزعأة
إدرا عدد أكأرب مأن األ كأام البيليأة ات الصأبغة املوضأوعية يف اتفاقأات التجأارة اإلقليميأة ،مأن قبيأل
األ ك أأام ال أ تتعل أأت بالتع أأاون البيل أأي ،ومش أأاركة ايما أأور ،وتس أوية املنازع أأات ،وتغطي أأة مس أأاإل بيلي أأة
وددة ،وآليات التنفيذش
 -٢٢وأخأياً ،اكأأن ،وثأأدث بالفعأأل ،أن يؤخأأذ وجأأود عوامأأل خارجيأأة علأأى أنأأه مأأربر إضأأايف
لالحنأرا بالسياسأأات العامأأة عأأن مبأأدأ اويأأاد ،غأأي أن اعتمأأاد جأأي ي صأأفة اسأ اتيجية أقأأوس
لأأيس مرتبط أاً بتفضأأيل اومايأأة الشأأاملة واختيأأار الفأأاإزين بأأل يتعلأأت بأأايممل ب أ تلأأف عناصأأر
السياس أأات التجاري أأة ،اس أأتناداً إث قاع أأدة امل أوارد القطري أأة وسياس أأات االقتص أأاد الكل أأي ومس أأتوس
التنميأأةش وهأأي عمليأأة استكشأأا تقأأوم اوكومأأات واألعمأأال التجاريأأة مأأن خالهلأأا بتقيأأيم مزايأأا
ويأأديات األنشأأطة والتكنولوجيأأات ايديأأدة ،وتأأتعلم كيفيأأة معايأأة تأأأني العوامأأل اخلارجيأأة ،مثأأل
تغ أأي املن أأاز ،وتعزي أأز التنوي أأمل ،وإي أأاد قيم أأة مضأ أأافةش وبينم أأا ت أأل البل أأدان مس أأؤولة ع أأن وضأ أأمل
اس اتيجيا ا اإلواإية الذاتية ،فءنه اكن للقواعد التجارية املناسبة ،قأا يف لأك مأا يطبمأت مناأا يف
إطار اتفاقات التجأارة اإلقليميأة ،أن تأدعم تلأك االسأ اتيجيات مأن خأالل تأوفي إطأار ألهأدا
التنمية املستدامة يف األجل الطويلش

رابع ا -توصيات السياسات العامة
 -٢3تسأأتطيمل الأأدول األعضأأاء تعزيأأز الأأدور التيسأأيي الأأذي اكأأن أن يؤديأأه التعأأاون يف إطأأار
اتفاق أأات التج أأارة اإلقليمي أأة ويف م أأا بينا أأا ،يف اا أأاالت الأ أ يش أأكل وج أأود سياس أأات للتنس أأيت
وال أ ابط فيا أأا ض أأرورة قص أأوس م أأن أج أأل تعزي أأز الت أأدزر ب أ التج أأارة وأه أأدا التنمي أأة املس أأتدامةش
وتشمل تلأك ااأاالت خفأت التكانأات غأي املؤكأدة بشأأن سياسأات التجأارة وتفأادي اإلفأراط
6
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يف النزعأأة اوماإيأأة يف لأأال التجأأارة علأأى الصأأعيدين اإلقليمأأي واملتعأأدد األطأرا وتعزيأأز التحأأول
اهليكل أ أأي للبل أ أأدان النامي أ أأة ات ال أ أأدخل امل أ أأن فت و/أو ال أ أ تعتم أ أأد عل أ أأى الس أ أألمل األساس أ أأية
واسأأتحداث تأأدابي ومعأأايي تن يميأأة مأأن شأأأجا أن تعأأزز وال تقأأوذ التأأدفقات التجاريأأة للبلأأدان
الناميأأة ،يف لأأاالت الصأأحة والبيلأأة وسياسأأات املنافسأأة مأأثالً وصأأياغة تأأدابي سياسأأاتية لتحقيأأت
مشولية التجارة ،للمؤسسات الصغية واملتوسطة اوجم والنساء والشبات على سبيل املثالش
 -٢4وألغأراذ تع أأيم فواإأأد اتفاقأأات التجأأارة اإلقليميأأة ،ينبغأأي أن تعأأالي اتفاقأأات الشأأركاء عوامأأل
من قبيل تعزيز جوان التكامل ،وتوسأيمل هياكأل اإلنتأا والتصأدير ،وتعزيأز تنأوو املنتجأات ،والتصأدي
الرتفأأاو مسأأتويات املنافسأأة الأ تشأأكلاا الأواردات مأأن البلأأدان الناميأأة األخأأرس ،و اصأأة الأواردات مأأن
املنتجات املصنعةش
 -٢5ويتع أ علأأى املنأأاطت ال أ تكثأأر فياأأا اتفاقأأات التجأأارة اوأأرة أو اإلقليميأأة املتداخلأأة ،أن
ن األولوية لعزيز التقارت وملفيت تكاليف املعامالت واألعباء التن يمية وتشجيمل وو سالسأل
اإلنتا على الصعد اإلقليميةش
 -٢6وبءمكان االتفاقات ب الكتل اإلقليمية أن يقت مكاس جتارية وتعزز الرفار لألطأرا
املعني أأةش وهن أأاا فرص أأة ،عل أأى س أأبيل املث أأال ،إلنع أأا املفاوض أأات بأ أ االي أأاد األورويب والس أأوق
اينوبيأأة املش أ كة ،يف ضأأوء زيأأادة النشأأاط االقتصأأادي ب أ الكتلت أ  ،وهأأي مسأأألة مأأن شأأأجا أن
تعزز بدورها التدفقات التجارية واالستثمارية بيناماش
 -٢٧وتتميز مبادرة زام وا د ،طريت وا د بض امة االستثمارات يف اهلياكأل األساسأية مأن
أجأل تشأييد البأمل املاديأأة لطأرق التجأارة ،بغيأأة تعزيأز التجأارة علأى نطأأاق قأارة آسأيا ويف خارجاأأاش
وينبغي الن ر يف مسألة أن يتأزامن مأمل لأك عقأد اتفاقأات جتاريأة مأمل الشأركاء ،الشأيء الأذي مأن
شأنه أن يعزز النمو االقتصادي والتنمية املستدامةش
 -٢8ويتع أ علأأى صأأناو السياسأأات الأأذين يواجاأأون مشأأاعر مناهضأأة للعوملأأة علأأى الصأأعيد
احمللي ،أن يتوخوا اوأرص يف يديأد األسأبات واملعايأات مأن أجأل إيأاد لأول مناسأبةش وينحأى
بالالإمة على التجارة يف ما يتعلت بتغي ظأرو سأوق العمأل والتسأب يف تفأاوت الأدخل ،بينمأا
قد يكون العامل احملرا يف أ يان كثية هو التغيات التكنولوجيةش وي إبراز مسأامهة التجأارة يف
إياد فرص العمل وتعزيز يقيت أهدا التنمية املستدامةش
 -٢9وقد تن ر الدول غي األعضاء يف االياد األورويب ،وال سيما البلدان النامية ،يف ضوء قأرار
اململك أأة املتح أأدة أن تنس أأح م أأن االي أأاد األورويب ،يف إمكاني أأة الش أأروو يف األعم أأال التحضأ أيية
للمفاوضأأات التجاريأأة احملتملأأة مأأمل اململكأأة ،مأأن أجأأل التوصأأل إث اتفاقأأات شأأركاء مكيفأأة بشأأكل
أنس  ،ي تستمر معاية املساإل املتعلقة بالتجارة وبأهدا التنمية املستدامةش
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