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  لبلدان النامية تواجه خيارات صعبة يف عالقاا مع البلدان املتقدمةا
الصادر عن األونكتاد حيذِّر من أن  2007تقرير التجارة والتنمية لعام 

ل واجلنوب ميكن أن تضعف اتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية بني الشما
النظام التجاري املتعدد األطراف وتقلّص نطاق السياسات الوطنية اليت 

  تدعم 
  عملية التنمية والتغيري اهليكلي يف البلدان النامية

 
بالنظر إىل بطء وترية تقدم املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف إطار منظمة التجارة العاملية، فقد   

 اتفاقات التجارة احلرة أو اتفاقات التجارة التفضيلية اإلقليمية والثنائية اليت عقد العديد منها بني حدث تكاثر يف
الصادر عن األونكتاد من أن هذه  )1( 2007تقرير التجارة والتنمية لعام وحيذر . بلدان متقدمة وبلدان نامية

                                                      
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  

من مكاتب البيع التابعة لألمم املتحدة على العناوين احلصول عليه ميكن ) E.07.II.D.11 ،ISBN 978-92-1-112721-8 بيعرقم ال (2007 تقرير التجارة والتنمية لعام
نح يف البلدان النامية وجنوب شرق  مياً أمريكياً دوالر19، ومثة سعر خاص هو اً أمريكياً دوالر55سعر النسخة هو  و.املبينة أدناه أو من وكالء البيع التابعني لألمم املتحدة يف العديد من البلدان

 ,United Nations Publication/Sales Sectionيرجى للمقيمني يف أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىل  و.أوروبا ويف بلدان رابطة الدول املستقلة
Switzerland, 10Geneva 1211 -CH, Palais des Nationsالربيد اإللكتروين + 0027 917 22 41: ، الفاكس رقم ،: org.un@unpubliأما بالنسبة  ؛

 212 1+: ، هاتف رقمUnited Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA لألمريكتني وشرق آسيا، فترسل إىل 
 :اإلنترنت، املوقع على شبكة org.un@publications: إللكتروين، الربيد ا+3489 963 212 1: ، فاكس رقم+9646 253 800 1أو  8302 963

publications/org.un.www://http.  

 حظر

ستشهاد مبحتويات هذا البيان الصحفي والتقرير املتصل به أو ال جيوز اال
تلخيصها يف وسائل اإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو املرئية أو اإللكترونية 
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 البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا الترتيبات كثرياً ما تنطوي على خيارات صعبة بالنسبة حلكومات
  .مبرحلة انتقالية، وهي قد تكون أكثر كلفة مما هو متوقع

 
كما أن هذه االتفاقات قد تنطوي على مكاسب مؤقتة من حيث الوصول إىل األسواق وتزايد   

كومي الذي ميكن أن يؤدي دوراً احلالتدخل االستثمار األجنيب املباشر، ولكنها قد تؤدي أيضاً إىل احلد من 
ويذهب التقرير إىل أن مسؤويل البلدان . هاماً بالنسبة لنمو الصناعات التنافسية على املديني املتوسط والطويل
  .النامية ينبغي أن يفكروا ملياً قبل أن يدخلوا يف مثل هذه االتفاقات

 
ن النامية اليت سجلت منواً اقتصادياً مذهالً يف ويالحظ التقرير أن البلدان الصناعية يف عامل اليوم والبلدا  

حيث مكّنتها من تنمية قدراا على مواجهة " الوليدة"السنوات األخرية قد بدأت مسرية هذا النمو حبماية صناعاا 
ة بني وعلى النقيض من ذلك، يقول التقرير إن اتفاقات التجارة احلرة أو اتفاقات التجارة التفضيلي. املنافسة الدولية

البلدان املتقدمة والبلدان النامية كثرياً ما تتطلب إجراء ختفيضات حادة يف التعريفات املفروضة على السلع الصناعية، 
وهذا ميكن أن حيول دون متكّن البلدان األفقر من تنمية قطاعاا . مما يعرض املصنعني احملليني ملنافسة أجنبية كاسحة

  .ات ترتع إىل احلد من سيطرة البلدان النامية على االستثمار األجنيب املباشركما أن هذه االتفاق. الصناعية
 

 التعريفات اجلمركية جمموعةوقد زاد عدد اتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية اليت أُبلغت ا رمسياً   
 مث إىل 2000 اتفاقاً يف عام 86 إىل 1990 يف عام  اتفاقا20ًمنظمة التجارة العاملية من )/الغات(والتجارة 

وتتصل نسبة كبرية من هذه االتفاقات بالتجارة بني البلدان النامية والبلدان . 2007 اتفاقاً يف عام 159
" اإلقليمية اجلديدة"ويعتقد األونكتاد أن االجتاه حنو عقد هذه االتفاقات اليت يطلق عليها أحياناً اسم . املتقدمة

وكثرياً ما تشتمل هذه االتفاقات على أحكام متتد ". تعددية األطراف"ثل خروجاً حمفوفاً باملخاطر عن مسار مي
إىل ما هو أبعد من القواعد واللوائح احلالية ملنظمة التجارة العاملية يف جماالت كاالستثمار وحقوق امللكية 

مل جماالت ظلت مستبعدة من جدول أعمال الفكرية وسياسة املنافسة واملشتريات احلكومية، أو أا تش
ونتيجة لذلك، فإن الكثري من هذه األحكام تقلِّص اخليارات املتاحة . املفاوضات التجارية املتعددة األطراف

. لصانعي السياسات يف البلدان النامية لتنفيذ سياسات استباقية من أجل دعم عملية التصنيع والتغيري اهليكلي
 أمهية هذه االتفاقات وخيلص إىل أنه ينبغي للبلدان النامية أن توازن بعناية بني ما ة والتنميةتقرير التجاروحيلل 

  .تنطوي عليه هذه االتفاقات من تكاليف وما حتققه هلا من فوائد
 

 إن االجتاه حنو عقد اتفاقات التجارة الثنائية أو اإلقليمية بني الشمال تقرير التجارة والتنميةويقول   
ناشئ جزئياً عن شعور بعض احلكومات باإلحباط إزاء بطء وترية التقدم يف املفاوضات التجارية واجلنوب 
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ولكن التقرير يحذِّر من أن الترتيبات الثنائية واإلقليمية دد متاسك النظام التجاري املتعدد . املتعددة األطراف
  .مي القائمة فيما بني البلدان الناميةاألطراف وقد حتد من الفوائد الناشئة عن ترتيبات التعاون اإلقلي

 
لدى تقييم الفوائد االقتصادية واالجتماعية احملتملة التفاقات التجارة احلرة الثنائية "ويذهب التقرير إىل أنه   

أو اإلقليمية بني الشمال واجلنوب وتكاليف الدخول يف مثل هذه االتفاقات، ينبغي للبلدان النامية أال تأخذ يف 
فقط التغريات احملتملة يف الصادرات والواردات الناشئة عن فتح األسواق، والزيادات املمكنة يف االستثمار االعتبار 

، بل ينبغي هلا أن تنظر أيضاً يف تأثري هذه االتفاقات على خياراا وأدواا يف جمال السياسة العامة "األجنيب املباشر
اإلقليمية "وما ينصح به التقرير هو أنه بدالً من االخنراط يف . جالًسعياً إىل تنفيذ استراتيجيات التنمية األطول أ

، ميكن للبلدان النامية أن تنظر يف جماالت أخرى للتعاون مع البلدان الشريكة هلا الواقعة يف املنطقة اجلغرافية "اجلديدة
ومن شأن هذا أن يساعد . قةاحل" اإلقليمية"نفسها وذات املستوى املماثل من التنمية االقتصادية، وذلك بروح من 

يف تدعيم استراتيجيات هذه البلدان نفسها فيما يتصل بالتنمية الوطنية واالندماج يف االقتصاد العاملي، مستفيدة يف 
  .(UNCTAD/PRESS/PR/2007/026)ذلك من مزايا قرب املوقع اجلغرايف، ومتاثل املصاحل والتكامل االقتصادي 

 
والدافع الذي جيعل بلداً نامياً يقدم على عقد اتفاق ثنائي مع بلد متقدم شريك يتمثل يف احلصول على   

تقرير ويقول . امتيازات ال تمنح للبلدان األخرى، وخباصة فيما يتصل بتحسني وصول منتجاته إىل األسواق
ال واجلنوب ميكن أن تتيح للبلد النامي  إنه بالرغم من أن اتفاقات التجارة احلرة بني الشمالتجارة والتنمية

الشريك فرصاً جتارية جديدة ومزيداً من االستثمار األجنيب املباشر، فإن هذا ينبغي أال يعترب مساوياً للتقدم يف 
فزيادة التجارة واالستثمار األجنيب املباشر ال تكون مستحسنة إال عندما يكون يف هذه التجارة . عملية التنمية
ويف مقابل حتسني الوصول إىل األسواق، قد يطالب . ثمار ما يعزز عملية التنمية والتغيري اهليكليوهذا االست

البلد النامي بأن يتنازل ال عن سيطرته على االستثمار األجنيب املباشر فحسب وإمنا أيضاً عن سيطرته على 
كما أنه . تعلق حبقوق امللكية الفكريةاملشتريات احلكومية، وقد يطالب أيضاً مبراعاة قواعد أشد صرامة فيما ي

قد خيضع لضغوط من أجل إجراء عملية حترير لتجارة السلع واخلدمات تكون أوسع وأعمق مما اتفق عليه يف 
  .إطار ترتيبات منظمة التجارة العاملية

 
ليت  بعكس املفاوضات ا- ويأسف خرباء االقتصاد يف األونكتاد أيضاً ألن املفاوضات الثنائية تنشئ   

، أي أن البلدان قد تشعر أا مضطرة إلبرام "التحرير التنافسي" بيئة من - جترى يف سياق متعدد األطراف 
اتفاقات جتارة حرة خشية أن تفقد قدرا التنافسية يف مواجهة البلدان النامية األخرى اليت تدخل يف اتفاقات 

  .للتجارة احلرة مع الشريك التجاري الرئيسي نفسه
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التقرير، من جهة ثانية، إىل أن القوة التفاوضية للبلدان النامية تكون أضعف عادة، األمر الذي ويذهب   
وكثرياً ما ال . يقلِّل املكاسب اليت ميكنها أن حتققها هذه البلدان يف املفاوضات الثنائية بني الشمال واجلنوب

 فرص الوصول إىل األسواق اليت توفرها تكون هذه البلدان قادرة على حتقيق كامل الفوائد الناشئة عن حتسني
اتفاقات التجارة احلرة وذلك لكون قدراا التوريدية والتسويقية، وكذلك قدرا التنافسية، حمدودة وبسبب 

يف البلدان املتقدمة، وألن الشركات احمللية كثرياً ما ال تكون " احلساسة"تواصل تقدمي اإلعانات إىل القطاعات 
كما . ال لقواعد املنشأ التقييدية فيما يتعلق بالسلع املخصصة للتصدير إىل البلد املتقدم الشريكقادرة على االمتث

أن األفضليات اليت يتفاوض عليها أحد البلدان النامية مع بلد متقدم شريك قد تتآكل بسرعة إذا ما قام البلد 
  .ىاملتقدم نفسه أيضاً بعقد اتفاقات للتجارة احلرة مع بلدان نامية أخر

 
املكاسب اليت حتققها البلدان النامية من خالل حتسني "وخيلص خرباء االقتصاد يف األونكتاد إىل أن   

الوصول إىل األسواق ليست مضمونة، يف حني أن خسائرها فيما يتعلق حبيز حرية التحرك على صعيد السياسة 
 تتقدم املفاوضات التجارية املتعددة من مصلحة البلدان النامية أن"وهم يضيفون بأنه ". العامة تكون مؤكدة

  .".األطراف ولكن مع إدماج بعد إمنائي أقوى يف القواعد التجارية الدولية

 

 

*** ** ***  
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