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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

تعزيز البيئة االقتصادية   اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن      
  امةستداملشاملة ولدعم التنمية الاتية على مجيع املستويات املو

  الدورة الثانية
   ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٩-٨جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  حنو نظام جتاري متعدد األطراف موات لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة    

  مذكرة مقدمة من أمانة األونكتاد    

  موجز    
 وأهداف التنمية   ٢٠١٥من املقرر أن حيدد اجملتمع الدويل إطار التنمية ملا بعد عام              

وتشري التجربة إىل أن زيـادة  . املستدامة، حيث ُيتوقع أن تؤدي التجارة دوراً حمفزاً رئيسياً   
، املستندة إىل قاعدة عريضة   الكفاءة الناجتة عن التكامل التجاري ال تنتقل تلقائياً إىل التنمية           

حيتاج ذلك إىل تـدخل     و. جهوداً واعية على صعيد السياسات    هذا االنتقال   ستلزم  يوإمنا  
سياسايت متسق ومتكامل على مستوى االقتصاد الكلي ومستوى كل قطاع على حـدة             

إمكانية مستندة إىل قاعدة عريضة تتيح      يدعم التحول اهليكلي من أجل بناء قدرات إنتاجية         
  .عملالفرص وخلق التنويع والتطوير التكنولوجي 

ادية بيئة اقتص تغرية ينبغي أن تدعمها     السياساتية امل االحتياجات واألولويات   هذه  و  
نظام جتاري ومايل متعدد األطراف يستند إىل قواعد ويتسم باالنفتـاح           يشكل فيها   اتية  مو

م االنتكاسات املتكررة، تظل تعددية فرغ.  عنصراً أساسياًوالشفافية والشمول وعدم التمييز   
النظـام  مركزية  الضغط على   ويتزايد  . األطراف منفعة عامة عاملية جيب دعمها ومساندهتا      
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تشتت إدارة التجارة العاملية من جـراء تزايـد         مع  التجاري املتعدد األطراف ومصداقيته     
اعتمد املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمـة      قد  و.  األطراف احملدودةانتشار العمليات اإلقليمية و   

 /كـانون األول   ٦ إىل   ٣إندونيسيا، يف الفتـرة مـن       باملعقود يف بايل،    (التجارة العاملية   
لكـن  جمموعة من القرارات، منها االتفاق املتعلق بتيـسري التجـارة،           ) ٢٠١٣ ديسمرب

 من الشك على آفاق جناح العمـل        ظالالًألقت  بايل  حزمة  الصعوبات اليت تعترض تنفيذ     
وينبغي بذل جهود لضمان أن هتيئ      . اختتام جولة الدوحة  يف  املضطلع به بعد اجتماع بايل      

  .اتية للتنمية املستدامةوعددة األطراف وغريها من العمليات بيئة مالعمليات املت
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  مقدمة    
املعقـود يف   (اعترفت والية الدوحة، اليت اعُتمدت يف مؤمتر األونكتاد الثالث عشر             -١

 مواتيـة بأمهية وجود بيئة اقتصادية     ) ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢١الدوحة يف الفترة من     
ونظر الدول األعضاء يف جـدول      . )١(لتنمية الشاملة واملستدامة  ا ملدععلى مجيع املستويات    

تحديد إطار التنمية ملا بعـد      لاجملتمع الدويل يف هذا العام      مع هتيؤ    متاماً،   مناسباألعمال هذا   
 وأهداف التنمية املستدامة، حيث ُيتوقع أن تؤدي التجارة دوراً حمفزاً رئيسياً يف             ٢٠١٥عام  

. عمـل الفرص  خلق  ، والتحول اهليكلي، و   املستند إىل قاعدة عريضة   ي  النمو االقتصاد تعزيز  
ألهـداف  ") وسيلة تنفيذ  ("اً أساسي اً متكيني باإلضافة إىل ذلك، ُيتوقع أن تكون التجارة عامالً       

موضوعية أخرى، مثالً يف جماالت الفقر، واجلوع، والصحة، والتعليم، واملرأة، والبيئة، واملاء            
ة، والتكنولوجيا، وعدم املساواة، واملستوطنات البـشرية، وتغـري         والصرف الصحي، والطاق  

  . )٢(املناخ، والتنوع البيولوجي، واجملتمعات السلمية والشاملة
اتية لتسخري قـدرات    إلجيابية والبيئة االقتصادية املو   وال غىن عن السياسات الداخلية ا       -٢

نظام جتاري متعدد األطـراف     ود  وجوال يزال   . التجارة ألغراض التنمية الشاملة واملستدامة    
مـن  أساسياً  عنصراً  يستند إىل قواعد ويقوم على االنفتاح والشفافية والشمول وعدم التمييز           

ورغم االنتكاسات املتكررة، تظل تعددية األطراف منفعـة        . املواتيةقتصادية  عناصر البيئة اال  
 جلميع البلـدان ضـد      عامة عاملية جيب دعمها ومساندهتا، وهي ال تزال متثل أفضل ضمان          

وقد أكدت الصعوبات اليت اكتنفت اختتام مفاوضات جولة        . سياسات احلماية وضد التمييز   
وال يـزال   . املتعدد األطراف  لتعزيز توافق اآلراء  جديدة  طرق  البحث عن   الدوحة احلاجة إىل    

ينبغي لوية، و اندماج البلدان النامية على حنو فعال يف النظام التجاري املتعدد األطراف ميثل أو            
  .  الطرق والسبل اليت متكِّن من حتقيق هذا اهلدف على أفضل حنوالبحث عن

، وبشكل أعم النظام    احلايللنظام التجاري املتعدد األطراف     وأدوات ا ويتطلب هيكل     -٣
التعديالت الالزمة للتعامل بصورة أكثر فعالية مـع        لتحديد  التجاري الدويل، مراجعة دقيقة     

هذه مسألة و. دي السريع التطور واألولويات اإلمنائية يف القرن احلادي والعشرينالواقع االقتصا
، إذ شهدت التجارة الدولية والنظام التجاري الدويل حتوالً كبرياً حنو اإلنتـاج اجملـزأ،               مهمة

التكامل خبطى متفاوتـة الـسرعة يف البلـدان         سري  وتعدد األقطاب، واهليكلة اإلقليمية، مع      
 هذه العمليات اجلاريةينبغي أن تؤخذ اتية والبيئة املموضوع النظر يف  فإنه عند  مثومن. املختلفة

احمللية واخلارجية الرامية إىل تشجيع هذه البيئة وحتسني        التدابري  وينبغي أن تستند    . يف احلسبان 
  . نميةمسامهة التجارة يف التنمية الشاملة واملستدامة، إىل الواقع املتغري للتجارة العاملية والت

__________ 

)١( TD/500/Add.1. 
)٢ ( Introduction and proposed goals and targets on sustainable development for the post-2015 development 

agenda, 2 June 2014 (http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4528zerodraft12OWG.pdf). 
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احلديثة الجتاهات  عرضاً ل وملساعدة الدول األعضاء يف مداوالهتا، تقدم هذه املذكرة           -٤
 احلديثة يف النظام التجاري املتعـدد       القضاياوتتناول املذكرة التطورات و   . يف التجارة الدولية  

ملتزايـدة  واإلمنائية املترتبة على مبادرات التكامل اإلقليمي ا      النظمية  األطراف، وكذلك اآلثار    
اٍت متعدد األطراف، مع إيالء اهتمام      ونظام جتاري م  تعزيز  االنتشار، وتناقش طرق ووسائل     

  . اجلديدة والناشئة املتعلقة بالتجارة والتنميةللقضايا خاص 

  مشهد التجارة والتنمية املتغري  -أوالً  
وهـي  . ناسبةلنمو والتنمية يف ظل توافر الظروف امل      يف ا أساسياً  دوراً  التجارة  تؤدي    -٥

وسيلة للتغلب على القيود اليت تفرضها األسواق احمللية الصغرية، وتسمح للبلدان بالوصول إىل           
األسواق اخلارجية األكرب، فضالً عن احلصول على املهارات والتكنولوجيا ورأس املال، ما يتيح 

تجارة الدولية يف    ال وشهدت. حتسني االستفادة من املوارد اإلنتاجية يف حتفيز التحول اهليكلي        
كما تغريت الكيفية اليت . العقود املاضية عدداً كبرياً من التحوالت يف احلجم واهليكل واألمناط

ونتج عن هذه التحوالت فرص وحتديات أمام شـق طريـق           . تسهم هبا التجارة يف االقتصاد    
  . ٢٠١٥جديد للنمو من أجل حتقيق متطلبات التنمية الشاملة واملستدامة ملا بعد عام 

حجم التجـارة العامليـة يف      زيادة   ٢٠١٣ إىل عام    ١٩٩٠وشهدت الفترة من عام       -٦
يف الطلب علـى الـواردات يف       القوي  وكان النمو   . السلع واخلدمات مبقدار مخسة أضعاف    

، ازديـاداً   ٢٠٠٢ويزداد حجم التجارة، منذ عام      . البلدان النامية الكبرية عامالً حمفزاً رئيسياً     
وباإلضـافة إىل   . ٢٠٠٩يفوق الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل، باستثناء عـام          سنوياً مطرداً   

 يف املائة يف   ٢٥البلدان النامية من    ذلك، ازدادت حصة الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل يف          
، ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٣٧تراجع إىل   ت قبل أن    ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٤١ إىل   ١٩٩٠عام  

التجارة الزيادة يف   وقد صاحب   . يأيت من اخلارج  القومي  زءاً متزايداً من الدخل     أن ج ما يعين   
وكانت الزيادة يف دخل الفرد يف معظم املناطق النامية، يف          . الدخل احلقيقي للفرد  يف  ارتفاع  

  ).١اجلدول (العقد األول من القرن احلادي والعشرين، أعلى من مثيالهتا يف العقود السابقة 
    ١اجلدول 

  ٢٠١٢-١٩٧٠نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، النمو يف توسط معدالت م

 
١٩٧٠–

١٩٨٠ 
١٩٨٠–

١٩٨٩ 
١٩٩٠–

٢٠٠٠ 
٢٠٠٠–

٢٠٠٥ 
٢٠٠٥–

٢٠١٢ 

 ٠٫٨٧ ١٫٦٨ ١٫٤٣ ١٫٤٥ ١٫٨٧ العامل

 ٤٫٣٩ ٣٫٩٠ ٣٫١٢ ١٫٢٩ ٣٫٤٣ االقتصادات النامية

 ٣٫٠٠ ٦٫٧٣ ]٤٫٨٧[ ٢٫٤٦ ٤٫٠٣ االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

 ٠٫١١ ١٫٥٣ ٢٫٠١ ٢٫٦٤ ٢٫٦٠  االقتصادات املتقدمة 

 ١٫٧٢ ٢٫٧٩ ٠٫٠٦ ]٠٫٩٦[ ١٫٥٣ البلدان األفريقية النامية
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١٩٨٠–

١٩٨٩ 
١٩٩٠–

٢٠٠٠ 
٢٠٠٠–

٢٠٠٥ 
٢٠٠٥–

٢٠١٢ 

 ٢٫٣٤ ١٫٢٢ ١٫٤١ ]٠٫٣١[ ٣٫٤٩ البلدان األمريكية النامية

 ٥٫٦٥ ٥٫٣٣ ٤٫٦٥ ٣٫١٨ ٣٫٨٨  البلدان اآلسيوية النامية

 ٣٫٦٩ ٤٫٢٠ ٠٫٨٣ ]٠٫١٠[ ]٠٫٤٥[ أقل البلدان منواً

  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر

وكان تزايد مشاركة البلدان النامية يف التجارة العاملية هو احملرك هلذا االجتاه العاملي،               -٧
 ١٩٩٠ يف املائة يف عـام       ٢٤تزايدت حصة هذه البلدان من صادرات البضائع العاملية من          إذ  
 يف املائـة مـن   ٣٦آسيا وحدها صيب وبلغ ن ). ١الشكل   (٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٤٥ إىل

؛ وُيتوقـع أن    ٢٠٠٩صادرات العامل، وأصبحت الصني، مثالً، أكرب مصدر يف العامل يف عام            
حجم اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية فيما يتعلـق بـالقوة          قريباً  يفوق حجم اقتصادها    

لبلدان، مـا أدى إىل     ورغم ذلك، يوجد تفاوت كبري يف األداء التجاري فيما بني ا          . الشرائية
حنو حفنـة  ميالً شديداً ومتيل كفة املشاركة يف التجارة   . ظهور اقتصاد عاملي متعدد األقطاب    
 اقتصاداً مصدِّراً، معظمهـا مـن املنـاطق املتقدمـة           ٢٠من االقتصادات، حيث ميثل أكرب      

 معدل منـو     بلداً نامياً  ٧٥ويف حني شهد    .  يف املائة من صادرات العامل     ٧٠واآلسيوية، نسبة   
 إىل  ٢٠٠٠ يف املائـة يف الفتـرة مـن عـام            ١٠سنوياً يف الصادرات يزيد متوسطه على       

 بلداً عجزاً مـستمراً     ٦٠، شهدت مخسة بلدان انكماشاً يف الصادرات، وسجل         ٢٠١٢ عام
  . على التصديراملعتمد النمو للسعي لتحقيق اٍت ويف وضع غري مجعلها يف احلساب اجلاري، 

  ١الشكل 
  ٢٠١٣ و٢٠٠٠لبلدان النامية من الصادرات العاملية للبضائع، حبسب املناطق، نصيب ا

  )بالنسبة املئوية(

  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر
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ودعم ارتفاع أسعار السلع األساسية يف الفترات اليت سبقت واليت أعقبت األزمـة               -٨
التبادل التجاري بالنسبة إىل    معدالت  ن  تجارة العاملية، وحسَّ  الزيادة يف القيمة االمسية لل    املالية  

وازدادت عائدات التصدير للبلدان املصدرة للـنفط       ). ٢الشكل  ( ةاألساسيمصدري السلع   
، وللبلدان املـصدرة للمعـادن     ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة من عام        ١٦بنسبة  

غـري  األساسية  العديد من الدول املصدرة للسلع    وال يزال .  يف املائة  ١٣ بنسبة   خبالف الوقود 
املتنوعة، مثل أقل البلدان منواً، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وبدرجة أقل بعـض بلـدان               

لتـأثري  أمريكا الالتينية وغرب آسيا، مهمشة بشدة يف التجارة العاملية، وتتعرض اقتـصاداهتا             
وأدى ارتفاع أسعار السلع األساسية إىل تفاقم       . قصرية األمد التقلبات  السعرية و االرتدادات ال 

أسعار الغـذاء   زيادة   توأد). احلد من التصنيع  (أمناط التخصص التقليدية، وإىل تثبيط التنوع       
العديد مـن   مع تزايد اجتاه     إىل اشتداد القلق بشأن األمن الغذائي،        ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفترة   

اصيل التصدير مقابل استرياد األغذيـة      التخصص يف حم  إىل  مصدري السلع األساسية الزراعية     
، حققت أربع منـاطق فقـط مـن         ٢٠١٢ويف عام   . األساسية الالزمة لالستهالك الداخلي   

  .  منطقة نامية فائضاً يف ميزاهنا التجاري اخلاص باألغذية األساسية١٣ مجلة
  ٢الشكل 

   ٢٠١٣-١٩٩٥مؤشر أسعار سلع أساسية خمتارة، 
)١٠٠ = ٢٠٠٥(  

  
  .CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis  :املصدر
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لتقـدم الـتقين،    نتيجـة ل  لعقود املاضية،   قوياً يف ا  وكان التوسع يف التجارة العاملية        -٩
 سالسـل القيمـة     ارتفاعواخنفاض تكاليف التجارة، وانفتاح البيئة التجارية بشكل عام، و        

تزايد أمهية السلع املصنعة    مدعوماً ب ع السريع يف صادرات البلدان النامية        التوس كانو. العاملية
يف إطار سالسل القيمة العاملية يف إنتاج       التجارة  منذ أواخر تسعينات القرن املاضي، مع توسع        

وبلغ متوسط حصة السلع املصنعة يف صادرات       . سلع مثل اإللكترونيات ومنتجات السيارات    
، ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة من عام        ٨٣واد غري الوقودية    البلدان النامية من امل   

ويدور قدر كبري   ). ٣الشكل  (وازدادت الكثافة التكنولوجية يف هذه البلدان ازدياداً ملحوظاً         
 يف إطار سالسل القيمة العاملية، داخل الصناعة الواحدة وفيما بني بلدان املنطقـة              التجارةمن  

توسع يف صادرات هذه البلدان أيضاً عن حركة رأس املال والتكنولوجيـا            ونتج ال . الواحدة
 يف املائة من التجارة العاملية تشارك ٨٠وتشري تقديرات األونكتاد إىل أن . واملعرفة عرب احلدود

  . )٣(ري يف نطاق الشركة الواحدة نفسهاالثلث جتفيها الشركات عرب الوطنية، وأن نسبة 
   ٣الشكل 

ة فئات املنتجات يف الصادرات املصنعة للبلدان الناميـة حبـسب كثافـة             التغري يف حص  
   ٢٠١٢ و١٩٩٥التكنولوجيا، 

  )بالنسبة املئوية(

  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر

__________ 

)٣( UNCTAD, 2013, World Investment Report 2013: Global Value Chains – Investment and Trade for 
Development (New York and Geneva, United Nations publication) and UNCTAD, 2014, World 
Investment Report 2014: Investing in the SDGs – An Action Plan (New York and Geneva, United 

Nations publication). 
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الزمـة  ومن السمات املهمة لسالسل القيمة العاملية أن واردات الـسلع الوسـيطة             -١٠
 يف املائـة    ٥٥وقد شكلت السلع الوسيطة     . عة أو السلع االستهالكية   لصادرات السلع املصن  

بلغت القيمة املـضافة    أما من حيث القيمة املضافة، فقد       . ٢٠١٢من التجارة العاملية يف عام      
، مـا   ٢٠١٠ بلداً مصدراً يف عام      ٢٥ يف املائة من القيمة اإلمجالية لصادرات أكرب         ٦٨ احمللية

وأتاحت أيضاً التجـارة يف إطـار       . بلدان أخرى حتققت يف   املتبقية  املائة  يف   ٣٢  يعين أن ال  
سالسل القيمة العاملية للبلدان أن تتخصص يف مهام حمددة ُتؤدَّى يف قطاع إنتـاجي معـني                

، ما يتيح فرص التصنيع السريع اخلطى بتكـاليف   كاملةيف صناعات  ، ال )التخصص الرأسي (
فإنه أدى يف كثري من األحيان إىل تصنيع هزيل،         ورغم استفادة بعض البلدان من ذلك،       . أقل

منخفضة املهارات، دون القدرة    االعتماد على العمالة    حيث يتخصص البلد يف أنشطة كثيفة       
، خـر آبني قطاع و  مراحل سلسلة القيمة و   عرب  ويتفاوت مقدار القيمة املضافة     . تطويرالعلى  

 عـادة  - هنـتج، وتـسويق   كالبحث والتطوير، واهلندسة، وتـصميم امل      -فبعض اخلدمات   
وتؤكد هـذه   ). مثل التجميع (تضيف قيمة أعلى من القيمة اليت تضيفها خدمات أخرى           ما

سـيما   ، ال  أعلى تطورلبلوغ درجات   املختلطة أمهية النهوض بالقدرات اإلنتاجية      التجارب  
  . يف اخلدمات

 بني بلـدان    سيما التجارة   يف التجارة بني بلدان اجلنوب، ال     القوي  النمو  يرجع  و  - ١١
. ازدياد التبادل التجاري يف نطاق سالسل القيمة العاملية       إىل  املنطقة الواحدة، إىل حد بعيد      

 يف املائة من صـادرات البلـدان الناميـة يف           ٥٧متثل  التجارة بني بلدان اجلنوب     كانت  و
وقـد  .  متثل ربع صادرات العامل    كانت، و ٢٠٠٠   يف املائة يف عام    ٤٠مقابل   ٢٠١٢  عام
الـصادرات العامليـة يف مجيـع       معدل منو   التجارة بني بلدان اجلنوب     عدل النمو يف    م  فاق

 ٨٤ويف آسيا، اليت تبلغ حصتها      . ٢٠١٢   إىل عام  ٢٠٠٠  النامية يف الفترة من عام      املناطق
بني بلدان اجلنوب، ينحصر نصف الصادرات بـني بلـدان          اإلمجالية  يف املائة من التجارة     

ـ أكثـر كثافـة    حدة، وعادة ما تكون هذه التجارة       اجلنوب داخل املنطقة الوا     ةتكنولوجي
ساعد احملتـوى االسـتريادي املرتفـع       وقد  ). ٤الشكل  (األخرى  باملقارنة مع الصادرات    

ق الصناعة الواحدة يف منطقة آسيا،      التجارة داخل املنطقة الواحدة ويف نطا     آسيا  لصادرات  
سـيما     لألسواق االسـتهالكية، ال     رئيسياً يورد السلع   حيث صارت املنطقة مركز إنتاج    

  . أسواق البلدان املتقدمة
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  ٤الشكل 
نسبة املنتجات الكثيفة التكنولوجيا يف إمجايل صادرات آسيا وجنوب شرق آسيا، حبسب            

  ٢٠١٢-١٩٩٥اجتاه الصادرات، 

  
  . إحصاءات األونكتاد:املصدر

ات والتجارة يف اخلدمات دور مهم يف منو التجارة         اقتصاد اخلدم سيطرة    لتزايد كانو  -١٢
، إذ يساعد هذا القطاع يف حتسني الكفاءة والقدرة التنافسية يف القطاعات             منواً مطرداً  العاملية

  ).٥الشكل (األخرى، مبا يف ذلك التصنيع والزراعة 
  ٥الشكل 

  لقيمة اخلدمات املتخصصة املرتبطة باإلنتاج الزراعي يف خمتلف مراحل سلسلة ا
 البحث والتطوير •
التسويق وحبـوث    •

 السوق
اســتئجار املعــدات  •

 واآلالت
 خدمات اإلرشاد •

 التطويروالبحث  • 
 خدمات اإلرشاد •
استئجار املعـدات    •

 واآلالت
وضــع عالمــات  •

 التصديق واالختبار 

 التعبئة والتغليف • 
 التسويق •
 التخزين •
 اللوجستيات •
 النقل •
 البحث والتطوير •

 التسويق • 
 البحث والتطوير •
 خدمات ما بعد البيع •

 N Oddone and R Padilla Pérez, 2014, El mejoramiento de las cadenas de valor a través  :املصدر
de los servicios profesionales y de soporte, International Centre for Trade and 

Sustainable Development, Puentes, Vol. 15, No. 3.  
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البلدان الناميـة    يف املائة من إمجايل صادرات       ١٤، شكلت اخلدمات    ٢٠١٢ويف عام     -١٣
ويف الفتـرة مـن     .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه البلدان        ٥١، و اخلدماتسلع و من ال 
للخـدمات  صادرات العامليـة    ال، ارتفعت حصة هذه البلدان من       ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠٠٠ عام
  ).٦الشكل (ما خدمات البناء واخلدمات احلاسوبية واملعلوماتية سي  يف املائة، ال٣٠ إىل ٢٣ من

  ٦الشكل 
   ٢٠١٣-٢٠٠٨تطور صادرات البلدان النامية من اخلدمات حبسب القطاع، 

)١٠٠ = ٢٠٠٨(  

  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر

العديد من  فلتجارة يف إطار سالسل القيمة العاملية،       يف ا أنشطة اخلدمات   وال غىن عن      -١٤
 املالية، وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واللوجـستيات، والبنيـة          -خلدمات  ا

نسبة متثل  ما  كثرياً  القيمة اإلمجالية للسلع املصدرة، و    جزءاً من   كمدخالت  تشكل   -التحتية  
بلـغ نـصيب    من حيث التجارة والقيمة املـضافة،       و). ٧الشكل  (من القيمة املضافة    كبرية  

منـو  وقد فـاق    . ٢٠٠٩ يف عام للبضائع  صادرات العاملية   الائة من قيمة     يف امل  ٤٥اخلدمات  
اخلدمات التجارية احلديثة القابلة للتصدير وخدمات تكنولوجيـا املعلومـات         من  صادرات  ال

 هذه القطاعات احلديثة وفورات     أظهرتو. اخلدمات األخرى من  صادرات  منو ال واالتصاالت  
  . عالية املهارةي عاملة قوية واستوعبت أيد خارجية آثارحجم و

النقل
االتصاالت
التأمني

املعلوماتواحلاسوب 
خدمات جتارية أخرى

 

السفر
البناء
اخلدمات املالية
العوائد ورسوم التراخيص
اخلدمات الشخصية والثقافية والترفيهية
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  ٧الشكل 
  القيمة املضافة للخدمات من إمجايل الصادرات 

  )بالنسبة املئوية(

  
منظمة التعاون والتنمية املشتركة بني  Trade in Value Addedبيانات قاعدة األونكتاد، استناداً إىل   :املصدر

  .٢٠١٣ايو م/منظمة التجارة العاملية إصدارة أيارويف امليدان االقتصادي 
   .مجهورية كوريا**االحتاد األورويب *   :مالحظة

وتشري تقـديرات   . وتتزايد التجارة يف اخلدمات عن طريق االستثمار األجنيب املباشر          -١٥
 تريليـون دوالر يف     ٣٥األونكتاد إىل أن قيمة مجيع مبيعات الـشركات التابعـة بلغـت             

 اخلدمات، فمعىن ذلك أن التجارة عن       فإذا افُترض أن نصف هذا املبلغ جاء من       . ٢٠١٣ عام
 تريليون دوالر، أي أكثر من ثالثة       ١٧تبلغ حوايل   ميكن أن   طريق الشركات التابعة األجنبية     

والواقع أن االستثمار األجـنيب املباشـر       . أضعاف صادرات اخلدمات العاملية العابرة للحدود     
 املائة من تدفقات االستثمار      يف ٧٠ويتركز أكثر من    . قطاع اخلدمات يتجه بشكل متزايد إىل     

يف ) ٢٠١٢-٢٠١٠ تريليـون دوالر يف الفتـرة        ١,٥(يف العامل   إىل اخلارج   األجنيب املباشر   
يزال نصيب البلدان النامية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملية  وال. أنشطة اخلدمات 

 النـسبة متثـل ارتفاعـاً        يف املائة، وإن كانت هذه     ١٠يزيد على    يف اخلدمات منخفضاً، ال   
وتقتضي جتارة  ).  يف املائة  ٠,٤وهي   (١٩٩٢-١٩٩٠ملحوظاً باملقارنة مع مثيلتها يف الفترة       

 لتوريـد   ٤ويتسم األسلوب   ). ٤األسلوب  (اخلدمات أيضاً عبور مقدمي اخلدمات للحدود       
 يف تدفقات   النمو املستمر ويوحي  . اخلدمات بأمهية خاصة يف تقدمي اخلدمات املهنية والتجارية       

، تلقت البلدان   ٢٠١٣ ويف عام . اجتاه متصاعد بأن هذه التجارة تسري يف      التحويالت العاملية   
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 ٥٤٢ مليارات دوالر يف شكل حتويالت، وبلغت تدفقات التحويالت العامليـة            ٤٠٤النامية  
ماماً خاصاً مـن أجـل      ويتطلب اقتصاد اخلدمات والتجارة يف اخلدمات اهت      . )٤(مليار دوالر 

  . التنافسية والتنويعيز القدرةتعز
  ١اإلطار 

  التحويالت واإلدماج املايل

سيما يف سـياق أهـداف       ميثل اإلدماج املايل مسألة بالغة األمهية للبلدان النامية، ال          
ومن . )٥(ومتلك التحويالت قدرة كبرية على اإلسهام يف التنمية االجتماعية        . التنمية املستدامة 

 عن طريق زيادة اإلدماج املايل، ووصول اجلميـع         -للخدمات املالية   شأن االستخدام الفعال    
وتتمثل إحـدى   .  أن يسهم يف تسخري هذه القدرة      -إىل اخلدمات األساسية، والتثقيف املايل      

غايات أهداف التنمية املستدامة، اليت هي قيد النظر، يف ختفيض تكاليف التحويالت اليت يقوم            
، إذ إن التكـاليف     ٢٠٣٠ ة أو أقل من هذه النسبة حبلول عـام         يف املائ  ٥هبا املهاجرون إىل    

املرتفعة لتحويل األموال حتد يف أحيان كثرية من التدفقات، كما أن قلة استخدام اخلـدمات               
 يف املائة يف تكاليف التحويالت      ٥وُيقدَّر أن اخنفاضاً قدره     . املالية تقيد االستفادة املثمرة منها    

كما أن اجلمع بـني اسـتخدام شـبكات         .  مليار دوالر  ١٥ا  ميكن أن حيقق وفورات قدره    
املصارف والربيد واالتصاالت، وحتسني القابلية للتشغيل البيين، مبـا يف ذلـك باسـتخدام              
خدمات النقود املتنقلة، يساعد على ختفيض التكاليف مع تعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل               

عددية القنـوات مهمـة يف تعزيـز        وت. املستفيدين ذوي الدخل املنخفض يف األماكن النائية      
املنافسة، وحتفيز قنوات التحويل الفعالة من حيث التكلفة، وإضفاء الصبغة الرمسيـة علـى              

  .القنوات غري الرمسية واالستثمار اإلنتاجي

 النمـو االقتـصادي شـامالً   جلعل وال تزال بلدان عديدة تواجه حتديات يف سعيها    -١٦
. ع االقتصادية توزيعاً عادالً فيما بني خمتلف شرائح الـسكان         عن طريق توزيع املناف    اًومستدام

 ٢٠٠ يف املائة، ويبلغ عدد العاطلني حنو        ٦يناهز  يزال معدل البطالة يف العامل مرتفعاً، إذ         وال
.  مليـون شـخص    ٣٠  مليون شخص وهو ما يزيد على عددهم قبل األزمة املالية العاملية ب           

 يف  ٥,٨اً حاداً يف البلدان املتقدمة بشكل خاص، مـن          وارتفع متوسط معدل البطالة ارتفاع    
الشباب والبطالة  بني  بطالة  زيادة ال ، مع   ٢٠١٣  يف املائة يف عام    ٨,٥ إىل   ٢٠٠٧املائة يف عام    
وشهدت العقود الثالثـة    . كما ازداد التفاوت يف الدخل على املستوى العاملي       . الطويلة األمد 

من الناتج احمللي اإلمجايل على الصعيد العـاملي،        عمل  الدخل العاملي لل  املاضية اخنفاض نصيب    

__________ 

)٤( World Bank, 2014, Migration and remittances: Recent developments and outlook, Migration and 
Development Brief No. 22. 

، تأثري إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية على التنمية، مبا يشمل إبراز أثر التحـويالت               ٢٠١٤األونكتاد   )٥(
 .سبتمرب/ أيلول٣، TD/B/C.I/EM.6/2التمكني االقتصادي للنساء والشباب، : املالية
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يـزال   وال. )٦(٢٠١١ يف املائة يف عام      ٥٤ إىل حنو    ١٩٨٠  يف املائة يف عام    ٦٠من أكثر من    
شاغالً رئيسياً يف البلـدان الناميـة،       )  يف املائة  ٥٠-٤٠(ارتفاع مستوى البطالة غري الرمسية      

  .)٧( يف املائة٤٥تتجاوز ن املنخفضة الدخل، إذ تزال معدالت الفقر مرتفعة يف البلدا وال
فلـم  . بالرضـا يبعث على الشعور    للتجارة ال    ريخاألوعالوة على ذلك، فإن األداء        -١٧

ألزمة السابقة ل تستعد دينامية التجارة بعد مسارات النمو السريع اليت كانت سائدة يف السنوات             
ة الدولية يف السلع واخلدمات بوترية متواضعة       حجم التجار زاد  ،  ٢٠١٣ففي عام   . املالية العاملية 

وتقل وترية النمو هذه عن متوسط معدل النمو املـسجل يف           ). ٨الشكل  ( يف املائة    ٢,٢بلغت  
ويعكـس  . )٨(٢٠٠٢ منذ عام ما سجل    من أضعف    هي، و ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٠الفترة من عام    

. اردات يف االقتصاد العاملي   هذا الضعف يف أداء التجارة استمرار ركود النمو يف الطلب على الو           
ورغم اجتاه التجارة العاملية حنو النمو بوترية تساوي تقريباً ضعف وترية منو الناتج احمللي اإلمجايل               

 منو التجارة بوترية متاثل تقريباً وترية منو النـاتج          ٢٠١٣منذ تسعينات القرن املاضي، شهد عام       
مرونـة النـاتج    يف  خنفاض  هذا اال إذا كان    ماحتديد  و. احمللي اإلمجايل للمرة الثانية على التوايل     

احمللي اإلمجايل بالنسبة إىل التجارة يعكس تغيريات هيكلية يف العالقة بني التجارة والتنمية أم أنه               
  . تستدعي مزيداً من االهتماممسألة ، تطور مرتبط بالدورة االقتصاديةجمرد 

  ٨الشكل 
  ٢٠١٥-٢٠٠٠مجايل احلقيقي والصادرات على الصعيد العاملي، التغريات السنوية يف الناتج احمللي اإل

  .إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  :املصدر  
__________ 

 ).نيويورك وجنيف، منشورات األمم املتحدة (٢٠١٣ منواً، تقرير أقل البلدان، ٢٠١٣األونكتاد،  )٦(
 .World of Work Report 2014: Developing with Jobs (Geneva)، ٢٠١٤منظمة العمل الدولية،  )٧(
 World Economic Situation and Prospects 2014 and، ٢٠١٤إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية،  )٨(

Update as of mid-2014) منشورات األمم املتحدة،وركنيوي .( 
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التكامل انتقال زيادة الكفاءة النامجة عن    إىل أن    ٨تشري االجتاهات املبينة يف الشكل      و  -١٨
ليس عملية تلقائية، وإمنـا ينبغـي إرسـاء         ضة  املستندة إىل قاعدة عري   التجاري إىل التنمية    

دعم ب تدخالً سياساتياً متسقاً ومتكامالً   وتتطلب اجلهود الواعية يف جمال السياسات       . دعائمها
التحول اهليكلي على مستوى االقتصاد الكلي ومستوى كل قطاع على حدة من أجل بنـاء               

فـرص  وخلق  تطوير التكنولوجي   التنويع وال إمكانية  قدرات إنتاجية ذات قاعدة عريضة تتيح       
االحتياجـات واألولويـات    هـذه   اتية لـدعم    وبيئة اقتصادية م  وجود  وال غىن عن    . عملال

  . السياساتية املتغرية

  املفاوضات التجارية املتعددة األطراف  -ثانياً  
.  وفقاً ملبدأ التعهد الواحد     جبدول أعمال موسع   ٢٠٠١بدأت جولة الدوحة يف عام        -١٩

لصعوبات اليت تواجهها البلدان الناميـة يف التنفيـذ،         لفاوضات، أُويل االهتمام    ويف سياق امل  
واملعاملة اخلاصة والتفاضلية اليت هتدف إىل تصحيح االختالالت اليت مل ُتعاجل يف إطار جولـة               

برناجمي الزراعة واخلدمات األساسيني، املرّحلني من جولـة       أوروغواي السابقة، باإلضافة إىل     
وتزايد النظـر   . ٢٠٠٤ولة حبلول عام    اجلوكان القصد يف بادئ األمر أن ُتختتم        . أوروغواي

 احملـدودة إىل االنتكاسات املتكررة وانتشار حمافل التفاوض البديلة، مثل العمليات اإلقليمية و          
بشدة مـن   أهنا زادت   وتضر مبصداقية النظام التجاري املتعدد األطراف،       على أهنا   األطراف،  

 املـسائل   كانت أهم و. واجهها املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية      التحديات اليت ي  
اليت طرحت يف الفترة التحضريية للمؤمتر هي التوصل إىل نتائج ملموسة، مع التركيز علـى               

  .اختتام جولة الدوحة بأكملها بعد ذلكالقضايا للسماح بعدد حمدود من 
 الوزاري وجمموعة من القرارات املعروفة باسـم     وأسفر املؤمتر عن اعتماد إعالن بايل       -٢٠

  : بايل، وهي على النحو التايلحزمة 
  تيسري التجارة؛بشأن اتفاق   )أ(  
  : قرارات بشأن الزراعة تتعلق مبا يليةمخس  )ب(  

 تعريف اخلدمات العامة؛ '١'

 خمزونات حكومية ألغراض األمن الغذائي؛تكوين  '٢'

 ؛ إدارة احلصص التعريفية '٣'

 ال التصدير؛ املنافسة يف جم '٤'

  القطن؛ '٥'
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  : التنميةبشأن القضايا املتصلة بقرارات  ةأربع  )ج(  
 قواعد املنشأ التفضيلية؛ '١'

  باخلدمات اليت تقدمها أقل البلدان منواً؛ةاملتعلقاإلعفاءات تنفيذ  '٢'

 وصول أقل البلدان منواً إىل األسواق دون رسوم مجركية أو حصص مقررة؛  '٣'

  .اضليةآلية رصد للمعاملة اخلاصة والتف '٤'
التـوازن بـني    حتقيـق   وجرى التفاوض بشأن هذه النصوص جمتمعة، ومن مث فإن            -٢١

وتكمن أمهية  .  عثرة رئيسياً  ركان حج كل قضية بني قضية وأخرى      الطموح واملصاحل داخل    
نتائج مؤمتر بايل يف املقام األول يف إعادة الثقة يف النظام التجاري املتعدد األطـراف ومتهيـد            

وأدى فـشل   . يف سبل املضي قُدماً باملفاوضات املتعددة األطراف      بشكل جاد    لنظرلالطريق  
اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية، مؤخراً، يف اعتماد بروتوكول قانوين ضـروري لتنفيـذ              

  . بايل ويف جولة الدوحة بأكملهاحزمة االتفاق إىل شكوك كبرية يف آفاق تنفيذ 

  تيسري التجارة    
من املفاوضات املتعلقة بتيسري التجارة هو توضيح وحتـسني الـضوابط   كان اهلدف    -٢٢

 من مواد االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية        إلجراءات اجلمركية املتصلة بثالث   املنظِّمة ل 
الرسـوم واإلجـراءات    (، واملادة الثامنـة     )حرية املرور العابر  (والتجارة، هي املادة اخلامسة     

وطُرحت أيـضاً مـسألة     ). نشر وإدارة األنظمة املتعلقة بالتجارة    (اشرة  ، واملادة الع  )الرمسية
حتسني اإلجراءات اجلمركية لتيسري األنشطة واخلدمات التجارية، مثل النقل واللوجـستيات           

يـتم  أول اتفاق ملزم متعدد األطراف      هو  االتفاق املتعلق بتيسري التجارة     و. والتسليم السريع 
 إجراًء موضوعياً من إجـراءات      ٤٠وغواي، وهو يتناول حنو     منذ جولة أور  التفاوض بشأنه   

وأُدخلت ضمن هذه اإلجراءات ضوابط ملزمة قانوناً متعلقـة بـبعض التـدابري             . اجلمارك
بتحديد الرسـوم اجلمركيـة     التخليص اجلمركي، منها ما يتعلق      تيسري  األساسية الرامية إىل    

راج عن البضائع، والتـدقيق التـايل       ، واإلف اجلمركي قبل وصول البضائع   ، والتخليص   سلفاً
واستخدمت العبارات الـيت    . للتخليص اجلمركي، واملشغِّلني املعتمدين، والشحنات العاجلة     

حتض على بذل أقصى العناية، أو األحكام اخلاصة، بشأن التدابري ذات األمهية لبعض البلدان،              
رح للتفتيش السابق للشحن،    منها النافذة الواحدة للتخليص اجلمركي، فضالً عن احلظر املقت        

املثرية للجدل، مثـل حظـر االعتمـاد        القضايا  وُحذفت العديد من    . والوسطاء اجلمركيني 
القنصلي، وحرية النقل العابر عن طريق خطوط األنابيب، والبنية التحتية الثابتة للنفط والغاز،             

  .والنقل بالشاحنات
ملكاسب الناجتة عن خفض التعريفات     وُيتوقع أن حيقق تيسري التجارة مكاسب متاثل ا         -٢٣

وتـشري  . إىل زيادة تكاليف التجـارة    تؤدي  اإلجراءات اجلمركية املرهقة    مبا أن   اجلمركية،  
التقديرات املستندة إىل بعض االفتراضات إىل أن مساعدة البلدان على قطع نصف املسافة حنو              
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 زيادة الناتج احمللي اإلمجايل     اعتماد أفضل املمارسات يف تيسري التجارة من شأهنا أن تؤدي إىل          
وتشري حبوث أخرى اسُتخدمت فيهـا مؤشـرات        .  يف املائة  ٤,٧على الصعيد العاملي بنسبة     

تيسري التجارة، اخلاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، إىل أن التنفيذ الـشامل             
 يف  ١٠ليف التجارة بنـسبة     جلميع التدابري املنصوص عليها يف االتفاق من شأنه أن يقلل تكا          

كما أن  .  يف املائة يف البلدان النامية     ١٥,٥و ١٣بني  املائة يف البلدان املتقدمة، وبنسبة تتراوح       
 يف املائة من شأنه أن يزيد الدخل العـاملي بـأكثر            ١ختفيض تكاليف التجارة العاملية بنسبة      

  . ةيصب معظمه يف البلدان الناميس مليار دوالر، وهو مبلغ ٤٠ من
وال تزال البلدان النامية اليت مل تعتمد أفضل ممارسة دوليـة، وتفتقـر إىل القـدرات                  -٢٤

املؤسسية، يساورها القلق إزاء تكاليف التنفيذ، إذ تبيَّن أن تكاليف تنفيذ بعض التدابري، مثـل               
 البلـدان   إدارة املخاطر، عالية نسبياً، يف حني أن تكاليف التدابري األخرى اليت تعتمد عليها هذه             

وبيَّنت .  يصعب التخلص منها   - مثل الوسطاء اجلمركيني، واالعتماد القنصلي       -اعتماداً كبرياً   
 بلداً نامياً أن أقل مـستويات       ٢٦دراسة أجراها األونكتاد لتقييم تنفيذ تدابري تيسري التجارة يف          

شر املعلومات وإتاحتـها،    االتفاق لوحظت يف التدابري املتعلقة بن     اجملاالت اليت يشملها    التنفيذ يف   
  .)٩(، والتعاون بني السلطات احلدودية، والنشر املسبق، والتشاورسلفاًاجلمركية حتديد الرسوم و

شكالً غري مسبوق من أشكال املعاملة اخلاصة والتفاضلية للبلـدان          االتفاق  ويتضمن    -٢٥
م يف جمال بناء القدرات،      بني قدراهتا على التنفيذ، وتقدمي الدع      يربط رمسياً النامية، وهو شكل    

وتتمتع البلدان النامية باحلق يف أن حتدد بنفسها التزامات خمتلفة . وتوقت االلتزامات ومستواها
وبناًء على ذلك، ينقسم تنفيذ االلتزامـات إىل ثـالث          . وتنفذها وفقاً جلداول تنفيذ متباينة    

حمددة سلفاً، والتنفيـذ رهنـاً      التنفيذ الفوري، والتنفيذ اخلاضع لفترات انتقالية       : فئات، هي 
وشكّل تقـدمي الـدعم الفعـال       .  القدرات الدعم يف جمال بناء القدرات واكتساب     بتقدمي  

واملناسب من حيث التوقيت يف جمال بناء القدرات سبباً رئيسياً لقلق العديد مـن البلـدان                
وأدت . الناميـة النامية، إذ ال يتضمن االتفاق أي شرط ملزم بتقدمي هذا الدعم إىل البلـدان               

  . تيسري التجارةل ملنظمة التجارة العاملية ةتابعآلية اجلهود املبذولة مؤخراً إىل إنشاء 
 ٣١وعقب املؤمتر، سُتتاح مهلة للبلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، حـىت               -٢٦
جـارة  ، العتماد بروتوكول لتعديل االتفاق الذي أُنشئت مبوجبه منظمة الت  ٢٠١٤يوليه  /متوز

حبيث يدرج على حنو هنائي يف هيكله القانوين االتفـاق املتعلـق بتيـسري              ) ١٩٩٤(العاملية  
ويف هذا السياق، أبدت بعض البلدان النامية قلقها        . باب قبوله بعد ذلك   ُيفتح  الذي  ،  ةالتجار

جـب  األخرى مبو املبكرة لالتفاق املتعلق بتيسري التجارة على بنود التفاوض         النتائج  إزاء آثار   
 مبدأ التعهد الواحديؤثر على سمبكرة حتقيق نتائج ورأت هذه البلدان أن     . مبدأ التعهد الواحد  

يحرم هذه البلدان من القوة التفاوضية من أجل احلصول على امتيازات يف جماالت أخرى،              سو
__________ 

)٩( UNCTAD, 2014, The New Frontier of Competitiveness in Developing Countries: Implementing 
Trade Facilitation (Geneva, United Nations publication). 
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 هذا الشعور بـالقلق     دفعو. األمن الغذائي يف جمال الزراعة    دائم لقضايا   منها التوصل إىل حل     
بعض البلدان إىل النظر يف تنفيذ االتفاق على أساس مؤقت فقط أو ريثما ُتختتم جولة الدوحة 

األمـن  قضايا  املفاوضات بشأن   باإلسراع يف   بأكملها، أو إىل إعادة ربط اعتماد الربوتوكول        
ونتيجة لعدم توافق آراء األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بشأن هـذه املـسألة،              . الغذائي

  .عتمد الربوتوكول يف املوعد املقررُي مل

  الزراعة    
يف ظل ارتفاع أسعار الغذاء، وضع العديد من البلدان املفتقرة إىل األمـن الغـذائي                 -٢٧

واألرز بأسعار حمـددة مدعومـة       ، مثل برامج شراء القمح    حكوميةخمزونات  لتكوين  برامج  
، كما هـو   احملدودةواملواردمن املزارعني ذوي الدخل املنخفض ) أعلى من سعر السوق    أي(

هـذا  اسـتثناء   وكان اهلدف من االقتراح األصلي املتعلق باألمن الغذائي هو          . منفذ يف اهلند  
قيـود علـى    ، حبيث ُيعفى هذا الدعم من أي        الكلي لدعمنطاق مقياس ا  الدعم السعري من    

ت يف شكل   ونظراً إىل عدم وجود اتفاق بشأن حل دائم، توصل املؤمتر إىل حل مؤق            . كميةال
وكـان  .  أي اإلعفاء من الطعن القانوين يف إطار إجراءات تسوية املنازعـات           -بند السالم   

واُتفق يف مؤمتر بايل على . الطابع املؤقت لبند السالم هو حجر العثرة الرئيسي أمام املفاوضات
 حل  أن تدخل البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية يف مفاوضات من أجل التوصل إىل             

بعـض  فيهـا   وال يزال هذا املسعى يف مرحلة أولية قُدمت         . ٢٠١٧دائم ُيعتمد حبلول عام     
، )، مثالً ٣٣    لالواليات املتحدة، وجمموعة ا   (االقتراحات اجلديدة من جانب جمموعات خمتلفة       

أكد مقدمو االقتراحات جمدداً مقترحاهتم األصلية بإدخال تغيريات رمسية يف أحكام منظمـة   و
البلدان فيما يتعلق جتارب ة العاملية ذات الصلة، يف حني أكد اآلخرون احلاجة إىل تقييم            التجار

  .األمن الغذائيوسياسات بقضايا 
  ٢اإلطار 

  األمن الغذائي مبوجب االتفاق املتعلق بالزراعة

يسمح اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بالزراعة بتكوين خمزونات حكومية مـن              
البلدان النامية ألغراض األمن الغذائي يف إطار الصندوق األخضر غـري اخلاضـع             الغذاء يف   

إدخال الفرق بني سعر شراء املواد الغذائية والسعر املرجعـي          "اللتزامات التخفيض، شريطة    
ومبـا أن   ).  من االتفـاق   ٥، احلاشية   ٢املرفق  (اخلارجي يف حساب احلجم اإلمجايل للدعم       

ى تثبيته بوصـفه الـسعر املتوسـط الـسائد ملنـتج مـا يف               املرجعي اخلارجي جر   السعر
 عندما كان مستوى أسعار السلع األساسية منخفضاً، رأي مقـدمو           ١٩٨٨-١٩٨٦ الفترة

االقتراح أن طريقة احلساب هذه غري مالئمة، إذ إهنا قد ُتضخِّم مبلغ اإلعانـات، ال سـيما                 
. مث ارتفاع األسعار احملددة إداريـاً     بالنظر إىل ارتفاع أسعار الغذاء الذي حدث مؤخراً، ومن          

ومبا أن معظم البلدان النامية مل تقدم، أثناء جولة أوروغواي، أي التزام بشأن مقياس الـدعم                
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 وهو  -الكلي، وأن استحقاق الدعم الوحيد املشوِّه للتجارة املتاح هلم هو احلّد األدىن للدعم              
 ويعين هذا احلكم أن الفرق بني سعر        -نامية   يف املائة من اإلنتاج احمللي للبلدان ال       ١٠يساوي  

ولذلك، فـإهنم رأوا    . الشراء والسعر املرجعي اخلارجي ينبغي أن يكون يف نطاق احلد األدىن          
وتـشمل  . مبلغ اإلعانات الضمنية احملسوب على النحو الوارد أعاله قد يتجاوز هذا احلـد            

ل دائم السماح بزيادة اسـتحقاقات      اخليارات املمكنة اليت ُنِظَر فيها من أجل التوصل إىل ح         
مقياس الدعم الكلي للبلدان النامية، واستثناء األسعار احملددة إدارياً يف إطار بـرامج ختـزين               
الغذاء من الدعم السعري، وإعادة حتديد طريقة احلساب، مثالً باستخدام املتوسط املتحـرك             

  .لثالث سنوات بدالً من السعر املرجعي الثابت
  

  لتنميةقضايا ا    
شكل االلتزام بالقضايا احملدَّدة اخلاصة بأقل البلدان منواً العنصر احملـوري لقـضايا               -٢٨

فالوصول إىل األسـواق دون     . التنمية، لكن نتائج بايل يف هذه اجملاالت تعترب متواضعة نسبياً         
رسوم مجركية أو حصص مقررة غاية إمنائية دولية متفق عليها، ومنصوص عليها يف اهلـدف               

لثامن من األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو ما أُعيد التأكيد عليه يف برنامج عمل اسـطنبول،               ا
وحثت . ٢٠٢٠الذي حدد هدف مضاعفة نصيب أقل البلدان منواً من الصادرات حبلول عام             

نتائج بايل على اإلسراع بتحسني التغطية املتعلقة باإلعفاء من الرسوم اجلمركية واحلـصص             
، دون اشتراط ذلك، وذلك بالنسبة للبلدان اليت مل تـوفر هـذه             ٢٠١٥ عام   املقررة حبلول 

وتأخذ النتائج املتعلقة بقواعـد     .  يف املائة من اخلطوط التعريفية     ٩٧املعاملة فيما يتعلق بنسبة     
. املنشأ التفضيلية شكل املبادئ التوجيهية غري املُلزِمة لتبسيط قواعد املنشأ وزيادة شـفافيتها            

ذلك، أُعيد التأكيد على أمهية استمرار املساعدة التقنية يف معاجلة جانب القطن            وعالوة على   
املتعلق بالتنمية، وأُنشئت آلية بشأن املعاملة اخلاصة والتفاضلية من أجل رصد تنفيذ األحكام             

  .احلالية للمعاملة اخلاصة والتفاضلية
دان منواً، قـدم قـرار بـايل    وفيما يتعلق بتفعيل إعفاءات اخلدمات املتعلقة بأقل البل     -٢٩

خارطة طريق لتنفيذ الدخول التفاضلي خلدمات أقل البلدان منواً وموردي اخلدمات اليت ينبغي            
ويهدف اإلعفاء إىل السماح للبلدان غري املنتمية إىل فئة أقـل           . تغطيتها باإلعفاء إىل األسواق   

البلدان منواً بعدم التقيُّد بااللتزامات املتعلقة بالدول األوىل بالرعاية يف إطار االتفـاق العـام               
املتعلق بالتجارة يف اخلدمات، واليت تقضي مبنح اخلدمات األفضلية فيمـا يتعلـق بـالقيود               

. سواق، ولكن ليس املعاملة الوطنية، اليت يشترط املوافقة إلدراجهـا         املفروضة على دخول األ   
، مل تطبق البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية         ٢٠١١ورغم اعتماد اإلعفاءات يف عام      

وتعتمد خارطة الطريـق املقترحـة      . بعد األفضليات املتعلقة باخلدمات على أقل البلدان منواً       
ة أقل البلدان منواً طلباً مجاعياً حيدد القطاعات واألسـاليب املهمـة            اعتماداً كبرياً على صياغ   

وعلى هذا األساس سيعقد جملس التجارة يف اخلدمات اجتماعاً . بالنسبة إليها يف جمال التصدير  
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رفيع املستوى يف غضون ستة أشهر، حبيث تتعهد البلدان املتقدمة والنامية ذات االسـتطاعة              
وبينما يعين ذلك أن على أقل البلدان       . قة باخلدمات ألقل البلدان منواً    بتقدمي األفضليات املتعل  

منواً أن حتّدد احلواجز اليت تعترض الوصول إىل األسواق وتؤثر على صادراهتا، وأن تطلـب                
إزالة هذه احلواجز على أساس تفضيلي من أجل تيسري صادراهتا، قدمت جمموعة أقل البلدان              

وأدى ذلك إىل وضع مسألة عقد االجتماع       . ٢٠١٤يوليه  /متوز منواً هذا الطلب اجلماعي يف    
  .الرفيع املستوى يف جدول األعمال

  ٣اإلطار 
  الطلب املقدَّم من أقل البلدان منواً فيما يتعلق باخلدمات

يتناول الطلب اجلماعي املقدَّم من أقل البلدان منواً القيـود املتعلقـة بالوصـول إىل                 
وحـدَّد  . ية، ومجيع أساليب التوريد يف جمموعة واسعة من القطاعات        األسواق واملعاملة الوطن  

الطلب بعض احلواجز األفقية والقطاعية األشد تقييداً اليت تـؤثر علـى صـادراهتا، ومشـل               
السفر والسياحة، واملصارف والتأمني، والنقل واللوجـستيات، والتعلـيم         : القطاعات التالية 

تصاالت، والتعاقد مـع اخلـارج ألداء العمليـات         والتدريب، وتكنولوجيا املعلومات واال   
.  ُمرهقة للغاية  ٤وتلك احلواجز اليت تؤثر يف أسلوب التوريد        . التجارية، والصناعات اإلبداعية  

وهي تشمل عقبات أمام االعتراف باملؤسسات التعليمية، والدرجات العلميـة، واملهـارات            
 عبور ورسوم أخرى على السائحني القادمني       املهنية املتعلقة بأقل البلدان منواً؛ وفرض ضرائب      

إىل هذه البلدان، وحتديد رسوم باهظة لطلبات التأشرية والتراخيص وتصاريح اإلقامة والعمل؛           
والشروط املُرهقة أو الباهظة املتعلقة بالوثائق والطلبات والتسجيل؛ والتأخر يف الـرد علـى              

  .طلبات التأشريات

  استشراف املستقل    
 متكُّن البلدان األعضاء يف منظمة التجارة العاملية من تنفيذ االتفاق املتعلـق             أدى عدم   -٣٠

بتيسري التجارة إىل جتدد ظالل الشك يف آفاق جناح العمل املضطلع به بعد اجتمـاع بـايل                 
ففي اجتماع بايل، جرى التسليم بأن حزمة بايل، على أمهيتـها،           . يتعلق جبولة الدوحة   فيما
ويف سبيل املُضي قُُدماً، قررت البلدان األعضاء يف منظمة         . وحة بأكملها حتل حمل جولة الد    ال

التجارة العاملية إعداد برنامج عمل ُمحدَّد بوضوح بشأن القضايا املتبقية من جولة الدوحـة،              
، على أن يويل برنامج العمل أولوية للمسائل اليت مل تتحقق بـشأهنا             ٢٠١٤حبلول هناية عام    
انوناً يف املؤمتر، وسائر قضايا جولة الدوحة احملورية الختتـام اجلولـة، مـع              النتائج املُلزِمة ق  

االستطالع الكامل لُنُهج التفاوض املختلفة، اليت ُيفترض أن تشمل الُنُهج احملدودة األطـراف             
  :وقد تناولت املناقشات بعض املبادئ الرئيسية. القطاعية أو

الوصول إىل األسـواق غـري      احلاجة إىل هنج متوازن بشأن الزراعة، و        )أ(  
  الزراعية، واخلدمات؛
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  األمهية احملورية لُبعد التنمية؛  )ب(  
  .احلاجة إىل التركيز على ما ميكن حتقيقه  )ج(  

وتتباين اآلراء بشأن مدى ضرورة االستناد إىل مشروع النص اإلجرائي املتعلق بالزراعة              -٣١
  .، كأساس للعمل املقبل٢٠٠٨ عام والوصول إىل األسواق غري الزراعية، الذي أُعدَّ يف

ويف إطار عملية حتديد حزمة متوازنة للعمل التايل الجتماع بايل، يبدو مـن املهـم                 -٣٢
فمثالً، . إدراج التطورات التجارية والسياساتية اجلديدة اليت تؤثر يف خمتلف جماالت التفاوض          

وأدى ارتفاع أسعار   . ٢٠٠٨عام  تطورت البيئة احمليطة باملفاوضات الزراعية تطوراً كبرياً منذ         
السلع األساسية إىل زيادة بواعث القلق بشأن األمن الغذائي وأسباب املعيـشة يف املنـاطق               
الريفية، كما َحَدت بالعديد من البلدان املستوردة الصافية للغذاء أن تسعى إىل تأمني إمدادات           

عـم اإلنتـاج، وتكـوين      الغذاء الداخلية عن طريق جمموعة متنوعة من التدخالت، منها د         
وأدت األسعار  . املخزونات احلكومية، والشراء الدويل، ومحاية احلدود من طفرات االسترياد        

املرتفعة وإصالحات السياسات الوطنية إىل خفض شديد يف استخدام الدعم املشّوه للتجـارة      
ت إىل االنتقـال    وإعانات التصدير يف البلدان الرئيسية املُقدِّمة للدعم، ما أدى يف بعض احلاال           

من صندوق إىل آخر، وهو ما أثار قلقاً بشأن ما ميكن أن حيدثه دعم الصندوق األخضر من                 
  . أثر مشّوه للتجارة

ومبرور السنوات تزايد االنتشار النسيب للتدابري غري التعريفية، مثل التدابري الـصحية              -٣٣
وتـشري  . ثر يف صادرات البلدان النامية    وتدابري الصحة النباتية واملعايري التقنية، وهي تدابري تؤ       

تقديرات األونكتاد إىل أن التقييد التجاري الناجم عن التدابري غري التعريفية يبلغ ضعف التقييد      
ففي جمال الزراعة، يبلغ متوسط التقييد الناجم عـن التـدابري غـري             . الناجم عن التعريفات  

.  يف املائـة   ٧ التعريفـات البـالغ       يف املائة، أي أكثر من ضعف متوسط       ٢٠التعريفية حنو   
وتكاليف االمتثال مرتفعة بصورة غري متناسبة يف البلدان املنخفضة الدخل، إذ يفتقر العديـد              

ومن ناحية أخرى، بينما اخنفـض متوسـط        . من هذه البلدان إىل القدرات الالزمة لالمتثال      
 تزال محاية التعريفـات     التعريفات الصناعية يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، ال         

هامة يف قطاعات الصناعة التحويلية، حيث يسعى العديد من البلدان إىل دعـم القـدرات               
  .التصنيعية وخلق فرص العمل، ال سيما يف الصناعات االستهالكية الكثيفة العمالة املُنتجة

زية احملـدودة   ومن املُرجَّح أن تتأثر تركيبة برنامج عمل ما بعد بايل بالعمليات املوا             -٣٤
 يف املائة مـن التجـارة       ٨٦ بلداً متثِّل    ١٤، بدأ   ٢٠١٤يوليه  /متوزويف  . األطراف واإلقليمية 

العاملية يف السلع البيئية مفاوضات حمددة األطراف من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن الـسلع               
امة، مع توفري   ويرى البعض أن االتفاق من شأنه أن يعزز النمو األخضر والتنمية املستد           . البيئية

واملفاوضات مفتوحة جلميع األعضاء يف منظمة التجارة       . الَزَخم الالزم الختتام جولة الدوحة    
وستعتمد املفاوضات علـى    . العاملية، وسُتطبَّق النتائج على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية        

قتصادي لدول آسيا  سلعة بيئية حدَّدهتا البلدان األعضاء يف منتدى التعاون اال٥٤قائمة تشمل   
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 يف املائـة  ٥ من أجل خفض تعريفات االسترياد إىل أقل مـن           ٢٠١٢واحمليط اهلادئ يف عام     
وتشمل هذه السلع التربينات اهلوائية، وأجهزة رصد نوعية اهلواء، وألواح  . ٢٠١٥حبلول عام   

ركيـة  وستهدف املرحلة األوىل من املفاوضات إىل إلغاء التعريفـات اجلم         . الطاقة الشمسية 
املفروضة على السلع البيئية، مث تناول مسألة احلواجز غري اجلمركية اليت تؤثر على املنتجـات               

  .واخلدمات البيئية
وهتدف املفاوضـات املتعلقـة    . وجيري إعداد مبادرة أخرى مهمة حمدودة األطراف        -٣٥

عضاء منظمة  عضواً من أ٢٣بالتوصل إىل اتفاق بشأن التجارة يف اخلدمات، اليت يشارك فيها         
 يف املائة من جتارة اخلدمات يف العامل، إىل حتقيق التحرير الـشامل             ٧٠التجارة العاملية ميثلون    

والطَموح للخدمات عن طريق االستفادة من التحرير الذايت والتحرير بـشروط تفاضـلية،             
وُيتوقَّع . دوالسعي إىل اعتماد تطبيق أُفقي للمعاملة الوطنية يف مجيع القطاعات وأساليب التوري

أن يرتكز االتفاق على النهج الذي اُتبِّع يف االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات من أجل                
وأُرجئ ُمؤقتاً التعميم التلقائي للنتائج عمالً      . تشجيع تعددية األطراف ومشاركة أعضاء ُجدد     

بلدان املنضمة إىل االتفاق    مببدأ الدولة األوىل بالرعاية نظراً إىل عدم توافر الكتلة احلرجة من ال           
املتعلق بالتجارة يف اخلدمات، ما يعين أن االتفاق املُقبل للتجارة يف اخلدمات سيكون اتفاقـاً               

وينبغي إجـراء   . تفضيلياً خيضع للمادة اخلامسة من االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات          
ملشارِكني واملفاوضـات املتعـددة     تقييم دقيق لآلثار اإلمنائية لالتفاق على املشارِكني وغري ا        
كما تشري الطلبات املقدَّمة مـن      . األطراف املتعلقة باالتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات       

أطراف حمدودة يف إطار جولة الدوحة أن مجلة املصاحل التصديرية للمـشارِكني يف االتفـاق               
  .ري املشاركني يف هذا االتفاقاملتعلق بالتجارة يف اخلدمات قد تتجه يف املقام األوىل إىل غ

وتتواصل املناقشات احملدودة األطراف أيضاً بشأن مسألة توسيع نطـاق املنتجـات              -٣٦
 وقـد   .والبلدان اليت يغطيها اتفاق منظمة التجارة العاملية احلايل املتعلق بتكنولوجيا املعلومات          

، حيز التنفيـذ يف     ٢٠١٢م  دخل االتفاق املنقح بشأن املشتريات احلكومية، الذي أُبرم يف عا         
وينبغي النظر بعناية فيما إذا كانت الُنُهج احملدودة األطراف، مفيدة يف           . ٢٠١٤أبريل  /نيسان

  . دفع مفاوضات جولة الدوحة إىل األمام، والنظر أيضاً يف آثارها النظمية

  تطور االتفاقات التجارية اإلقليمية  -ثالثاً  
 املتعدد األطراف يف زيادة انتشار االتفاقات التجارية        يتمثل أكرب حتٍد للنظام التجاري      -٣٧

، كانت منظمة التجارة العاملية قد تلقـت إخطـارات          ٢٠١٤يونيه  /حزيران ففي   .اإلقليمية
، كان كل بلد مـن  ٢٠١٢ ويف عام   . اتفاقاً منها حيز التنفيذ    ٣٧٩ اتفاقاً، دخل    ٥٨٥ بإبرام

 يف ٦٠ بلداً يف املتوسط؛ وكانت نسبة ٢٣واق  البلدان املتقدمة يتمتع بأفضلية الوصول إىل أس      
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 وختتلف االتفاقات التجارية    .)١٠(املائة من جتارة هذه البلدان مشمولة باتفاقات جتارية إقليمية        
اإلقليمية املربمة يف القرن احلادي والعشرين عن االتفاقات التجارية اإلقليمية السابقة من حيث      

االتفاقات حتقيق تكامل أكثر عمقاً ومشـوالً، مـع          وتتوخى هذه    .نطاقها وتكوينها وعمقها  
التركيز بقوة على اجلانب التنظيمي من أجل وضع قاعدة سليمة لسالسل القيمة اإلقليميـة،              
بضمان هتيئة بيئة جتارية خالية من التعريفات اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية من خـالل               

 وباإلضـافة إىل فـتح      .فقاً وشـفافية  تكامل تنظيمي عميق، جلعل اإلطار التنظيمي أكثر توا       
األسواق بالكامل، تشمل هذه االتفاقات حالياً جمموعة متنوعة من التـدابري التنظيميـة وراء            
احلدود، تغطي االستثمار، وسياسات املنافسة، وحركة رأس املال، وحقوق امللكية الفكرية،           

  . واملشتريات احلكومية
قفزة عاليـة يف االجتـاه   " ية اإلقليمية الضخمةاالتفاقات التجار"وترتب على ظهور     -٣٨

احلايل حنو االتفاقات التجارية اإلقليمية، وهي اتفاقات ال ميلك العديد من البلـدان الناميـة               
 وتشمل هذه االتفاقات اتفاق شراكة احمليط اهلـادئ، وشـراكة التجـارة             .السيطرة عليها 

يمية الشاملة، وهي اتفاقـات هتـدف       واالستثمار عرب األطلسي، والشراكة االقتصادية اإلقل     
مجيعها إىل إنشاء مناطق اقتصادية عمالقة تغطي نسبة كبرية من جتارة السلع واخلـدمات يف               

  .)٢اجلدول (العامل 
  ٢اجلدول 

  مقارنة بني االتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة

  االتفاقات التجارية اإلقليمية
عــدد 
  األعضاء

احلصة من  
الصادرات 

  العاملية

الصادرات داخل  
اجملموعة كنسبة  
ــن   ــة م مئوي
  الصادرات العاملية

الواردات داخل  
اجملموعة كنسبة  
ــن  ــة م مئوي
  الواردات العاملية

ــي  ــاتج احملل الن
اإلمجايل الكلـي   
كنسبة مئوية من    
ــي  ــاتج احملل الن

  اإلمجايل العاملي

عدد االتفاقات  
الثنائية املربمة بني   

  األطراف
 ٦ ٢٫٨ ٤٫٥ ٣٫٩ ٢٫٧ ٤  حتالف منطقة احمليط اهلادئ

الشراكة االقتصادية اإلقليمية   
  الشاملة

٢٣ ٢٩٫٥ ٤٧٫٤ ٤٢٫٠ ٢٧٫٣ ١٦ 

  ٦٧٫٣ غري متاح غري متاح ٧٠٫٣ ٢٣  اتفاق التجارة يف اخلدمات

 ٢٥ ٣٨٫٩ ٣٨٫٣ ٤٦٫٣ ٢٦٫٠ ١٢  اتفاق شراكة احمليط اهلادئ

 ٤ ١٫٦ ١٢٫٩ ١١٫٩ ١٫٧ ٢٦  اتفاق التجارة احلرة الثالثي

لتجارة واالستثمار عرب   شراكة ا 
  األطلسي

 صفر ٤٥٫٤ ١٤٫٣ ١٧٫٣ ٤٣٫٩ ٢

  . ومنظمة التجارة العامليةإحصاءات األونكتاد،: املصدر

__________ 

)١٠( UNCTAD, 2013, Key Statistics and Trends in Trade Policy (Geneva, United Nations publication). 
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وختتلف االتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة عن االتفاقات التجارية اإلقليمية السابقة            -٣٩
 منوذج تعده األطـراف  من حيث احلجم والعمق والنتائج النظمية، وهي تعتمد بشكل عام على        

وهذه االتفاقات، حبفزها لزيادة حترير التجارة والتنـسيق التنظيمـي املتقـدم          . الفاعلة الرئيسية 
والرفيع املستوى الذي يشمل حصة متزايدة من التجارة العاملية، ميكن أن تؤثر يف حوافز تعددية               

. ئم على مبدأ عدم التمييـز     األطراف، وأن تضعف أولوية النظام التجاري املتعدد األطراف القا        
ومن شأن ذلك أن حيدث تأثريات كبرية على حافز البلدان للتفاوض بشأن حترير التجـارة يف                
إطار مبدأ الدولة األوىل بالرعاية على املستوى العاملي، يف حني أن بعض قضايا اآلثار النظميـة،     

 يتم على املـستوى املتعـدد   سيما دعم الزراعة احمللية، سيظل التفاوض بشأهنا بأقصى كفاءة       ال
وكثرياً ما يشدد على أن االتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة، باستحداثها ضوابط           . األطراف

  . متطورة ستخلق منوذجاً جديداً للتعاون يف جمال التجارة واالستثمار يف املستقبل
اللـوائح  وستحول االتفاقات التجارية الضخمة الناشئة تركيزها يف اجتـاه تنـسيق           -٤٠

ومن املمكـن أن    . التنظيمية من أجل احلد من التباين يف املعايري الوطنية املؤثرة على التجارة           
يفضي تنسيق اللوائح التنظيمية واالعتراف املتبادل إىل إزالة احلواجز النامجة عن تباين املعايري             

التعـاون  وسيكون هـذا    . التقنية، وشروط الترخيص والتأهيل للخدمات وملوردي اخلدمات      
وتشمل بعض الضوابط اجلديدة املقترحة    . التنظيمي أيسر يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية      

يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة االتساق التنظيمي الذي ُيطلب مبوجبه إىل كل             
اجعـة  عضو إنشاء آلية مؤسسية على مستوى احلكومة املركزية لتيسري التنسيق املركزي ومر           

ويشمل ذلك إجراء تقييمات لألثر املترتب على       . التدابري التنظيمية اجلديدة املشمولة باتفاقات    
. وقد يقيِّد هذا األمر من قدرة السلطات التنظيميـة     . التدبري التنظيمي يف ضوء هدفه وكفاءته     

ـ                ايري وقد ميثل ذلك، بالنسبة لبلد ثالث يعتمد معايري أقل مستوى، تصعيد التنـسيق يف املع
  . اإلقليمية، وقد يكون له أثر سليب على التصدير يف األسواق اإلقليمية للبلدان النامية

وقد استهدفت املفاوضات اليت جرت مؤخراً بشأن االتفاقـات التجاريـة اإلقليميـة         -٤١
التصدي لألثر املخل باملنافسة الذي قد ينتج عـن         ) مثل اتفاق شراكة احمليط اهلادئ    (الضخمة  

ؤسسات اململوكة للدولة إىل احلصول على بعض املعاملة التفضيلية، مبا يف ذلك التمويل             اجتاه امل 
 وسعت بعض الضوابط اإلقليمية إىل إرساء احليادية التنافسية بـني املؤسـسات             .)١١(التفضيلي

وقد شددت البلدان النامية على     . اململوكة للدولة والشركات اخلاصة بإزالة تلك املزايا اهليكلية       
ية املؤسسات اململوكة للدولة يف حتقيق أهداف السياسة العامة، مبا يف ذلـك يف جمـاالت                أمه

وأُبدي قلـق أيـضاً إزاء التقييـد احملتمـل          . الطاقة، واالتصاالت، واخلدمات الربيدية واملالية    
اليت لالستقاللية التنظيمية فيما يتعلق بآلية تسوية املنازعات بني املستثمرين والدولة، وهي اآللية             

وُيعتقد أن هذه اآللية متنح املستثمرين األجانب       . يتزايد إدراجها يف االتفاقات التجارية اإلقليمية     
، نظراً إىل أن اجلهات التنظيمية قد تعزف عـن اختـاذ       "مجود تنظيمي "حقوقاً أكرب وتؤدي إىل     

  . إطار اآلليةإجراءات تنظيمية معينة، مثل األنظمة البيئية، خشية الطعن القانوين بشأهنا يف
__________ 

 ).٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦جرى االطالع عليه يف (، http://www.ustr.gov/tppانظر، مثالً،  )١١(
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ومن منظور إمنائي، قد تشكل االتفاقات التجارية اإلقليمية الضخمة، واالتفاقـات             -٤٢
التجارية اإلقليمية املربمة يف القرن احلادي والعشرين بشكل أعم، خطراً على البلدان الناميـة              

ـ     . األشد ضعفاً وهشاشةً، إذ من املمكن إقصاؤها ببساطة        ادةً وعند مشاركة هذه البلدان، ع
يكون إدراج الشروط التفضيلية للوصول إىل األسواق، يف إطار ترتيبات تفضيلية أحاديـة              ما

وتواجه البلدان النامية األكرب حجماً واألكثر قدرة علـى املنافـسة           . اجلانب، حمفزاً رئيسياً  
صعوبات يف تأمني حتسني فرص وصوهلا إىل األسواق فعلياً، إذ عادةً ما تبقـي االتفاقـات                

جارية اإلقليمية على التعريفات اجلمركية املرتفعة على املنتجات اليت تتأثر باالسترياد واليت            الت
تتمتع حبماية عالية على أساس مبدأ الدولة األكثر رعاية، ومنها منتجات األلبـان والـسكر               

ومن ناحية أخرى، فإن ضمان حمتوى مالئم لعملية حترير جتارة هذه البلدان ووترية             . واملالبس
وتسلسل مالئمني هلذا التحرير يشكل شاغالً رئيسياً للبلدان النامية، ألن تأثري اإللغاء املتبادل             

كما أن  . للتعريفات اجلمركية سيكون أكرب بالنسبة إليها، بالنظر إىل أوجه التباين االقتصادي          
مـات  االتفاقات التجارية اإلقليمية، مبا تشمله من ضوابط أقوى وراء احلدود وهـي االلتزا            

اإلضافية يف إطار منظمة التجارة العاملية، وااللتزامات اخلارجية اليت تزيـد علـى التزامـات     
املنظمة، قد حتد من حيز السياسات املتاح للبلدان لتنفيذ سياسات جتارية وصناعية اسـتباقية              

ولذلك من املهم حتقيق توازن دقيق بني أهداف فتح األسواق واملرونـة يف             . ألغراض التنمية 
  .تصميم وتنفيذ تدابري بناء القدرات اإلنتاجية األساسية واالرتقاء يف سلم القيمة

ويوضح مستوى االلتزامات املتعلقة باخلدمات أمهية االتفاقات التجارية اإلقليمية يف            -٤٣
وأصبحت التجارة يف اخلدمات مسـة      . حتقيق حترير فعلي للتجارة، ال سيما يف البلدان النامية        

االتفاقات، ال سيما االتفاقات التجارية اإلقليمية املربمة بني بلدان الشمال وبلدان           رئيسية هلذه   
وتشري البحوث املرتكزة على قاعدة بيانات منظمـة التجـارة العامليـة اخلاصـة              . اجلنوب

بااللتزامات املتعلقة باخلدمات إىل أنه بالنسبة للبلدان املتقدمة ال متثل االلتزامـات يف إطـار               
 التجارية اإلقليمية سوى حتسني حمدود باملقارنة مع التزاماهتا يف إطار االتفاق العام             االتفاقات

بشأن التجارة يف اخلدمات، وإن كانت هذه البلدان تسجل عموماً مستوى من االلتزامـات              
ومـن الناحيـة    . املتعهد هبا يف إطار ذلك االتفاق أعلى من مستوى التزامات البلدان النامية           

ن مستوى التزامات البلدان النامية يف إطار االتفاقات التجارية اإلقليميـة أعلـى             املقابلة، فإ 
بصورة ملحوظة من التزاماهتا يف إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، وذلـك يف               

ومن املمكن أن ُيعزى ذلك جزئياً إىل أن االلتزامات األولية للبلدان الناميـة       . مجيع القطاعات 
وميكن تفسري ذلك بعدم التماثل يف اهليكل التفاوضي        . تفاق العام منخفضة نسبياً   يف إطار اال  

فمثالً، حتقق مستوى   . لالتفاقات التجارية اإلقليمية املربمة بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب        
عالٍ جداً من االنفتاح يف مجيع القطاعات بالنسبة إىل البلدان النامية اليت أبرمـت اتفاقـات                

قليمية مع الواليات املتحدة، مبا يف ذلك يف القطاعات اليت تعتـرب حـساسة، مثـل                جتارية إ 
  . خدمات الربيد والنقل واخلدمات املهنية واملالية
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 هنج القوائم السلبية مقابل القـوائم  -ورغم أن الُنُهج املختلفة املتبعة لتحرير التجارة      -٤٤
االتفاقات التجارية اإلقليمية املربمة مـؤخراً       قد يكون هلا تأثري على النتائج، فإن         -اإلجيابية  

فمثالً، قد تستند االلتزامات إىل املـستويات       . استحدثت هنجاً حلفز التحرير األعمق للتجارة     
املطبقة من شروط الوصول إىل األسواق، مبا يف ذلك اشتراطات جتميد الوضع الـراهن، أي               

ذ لاللتزامات اخلاصة هبا، وشـرط عـدم        عدم السماح للبلدان باحلد من مطابقة التدبري املتخ       
وجيوز أن ُتطبـق املعاملـة      . التراجع، الذي يدرج مبقتضاه تلقائياً حترير التجارة يف املستقبل        

وخالفاً ملبدأ الدولة األوىل بالرعايـة يف       . الوطنية أفقياً على مجيع القطاعات وأساليب التوريد      
لطـرف  (إن شرط الدولة األوىل بالرعايـة       إطار االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات، ف       

يهدف إىل ضمان حصول أي طرف يف اتفاق جتاري إقليمي على أقـصى معاملـة               ) ثالث
ومثة قلق من أن    . تفضيلية متاحة من األطراف األخرى الشريكة يف االتفاق التجاري اإلقليمي         

 ثالث، مبـا    يثين هذا الشرط طرفاً من األطراف عن بدء عملية فتح طموح للسوق مع طرف             
  .يف ذلك يف إطار اتفاقات جتارية إقليمية مربمة بني بلدان اجلنوب

  ٤اإلطار 
  األحكام املتعلقة باخلدمات يف االتفاقات التجارية اإلقليمية

، عـن   االتفاقات التجارية اإلقليميـة   جيري السعي لتحقيق التكامل العميق يف إطار          
ددة أيضاً، مثل اخلـدمات املاليـة وخـدمات    طريق الضوابط التنظيمية اخلاصة بقطاعات حم 

االلتزامات بتجميـد   "وفيما يتعلق باخلدمات املالية، يوجد قلق مما قد تؤدي إليه           . االتصاالت
من تثبيت فعلي للمستويات القائمة لألنظمة ومن احلد من إعـادة التنظـيم             " الوضع الراهن 

دمي خدمات مالية جديدة عن طريـق      أما االلتزام بالسماح ألي موردين أجانب بتق      . مستقبالً
وعلى عكس  . ، فقد يتعارض مع زيادة االهتمام التنظيمي بسالمة املنتجات املالية         ٣األسلوب  

وتـرتبط  .  حمدوداً، حىت يف سياق االتفاقات التجارية اإلقليمية       ٤ذلك، يظل حترير األسلوب     
قليمية بني الشمال واجلنـوب      يف إطار االتفاقات التجارية اإل     ٤االلتزامات املتعلقة باألسلوب    

 من حيث أن االلتزامات املعزَّزة تنطبق عادةً علـى املـوظفني            ٣وثيقة االرتباط باألسلوب    
، )زائرو قطاع األعمال، واملوظفون املنقولـون داخـل الـشركة، واملـديرون           (األساسيني  

ري، وال تنطبـق    واملتدربني من اخلرجيني، وبائعي اخلدمات التجارية املرتبطني بالوجود التجا        
. ٣على موردي اخلدمات التعاقدية واملهنيني املستقلني الذين ال تربطهم صـلة باألسـلوب              

، هو ارتباطـه بالـسياسات      ٤وكانت العقبة الرئيسية أمام حترير التجارة يف إطار األسلوب          
وجرى السعي إىل التعاون التنظيمي، مبا يف ذلـك التعـاون           . املتعلقة باهلجرة وسوق العمل   

لتيسري احلركة املؤقتة للقوى العاملة، يف إطار بعض االتفاقات التجاريـة اإلقليميـة، مثـل               
االعتراف املتبادل مبؤهالت مقدمي اخلدمات وتوسيع احلصص السنوية لتأشريات الـدخول           

  .املؤقتة املمنوحة لرجال األعمال
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 بلدان اجلنوب من    ويتزايد السعي إىل توطيد وتوسيع مبادرات التكامل اإلقليمي بني          -٤٥
أجل إرساء قاعدة لدعم اندماج البلدان النامية يف سالسل القيمة اإلقليمية وتعزيز وفـورات              

ففي أفريقيا، تتجه اجلهود حنو دعم التجارة داخـل         . احلجم، والتنويع، وتطوير التكنولوجيا   
 التجارة احلرة   منطقة(القارة عن طريق اإلسراع بإنشاء منطقة للتجارة احلرة يف عموم أفريقيا            

، انطالقاً من املبادرة الثالثية ملنطقة التجارة احلـرة بـني           ٢٠١٧حبلول عام   ) يف عموم القارة  
مجاعة شرق أفريقيا، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائيـة            

قة جتارة حرة ويف آسيا، تتجه رابطة أمم جنوب شرق آسيا حنو إنشاء منط . للجنوب األفريقي 
ويف أمريكـا   . ٢٠٢٠، دعماً إلنشاء مجاعة اقتصادية للرابطة يف عام         ٢٠١٥للرابطة يف عام    

الالتينية، أُطلقت مبادرات جديدة، مثل حتالف منطقة احمليط اهلادئ، إىل جانـب التـرتيبني              
العديد وكان  . التقليديني ومها مجاعة دول األنديز والسوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب         

من االتفاقات التجارية اإلقليمية بني بلدان اجلنوب مبثابة قواعد لتطوير القـدرة اإلنتاجيـة،              
وقد ثبت أن هذه املبادرات التعاونيـة،       . والنقل اإلقليمي وشبكات البنية التحتية، واالتصال     

  .باإلضافة إىل حترير التجارة، مكونات أساسية للعمل اإلقليمي اإلمنائي
التوسع واالنتشار الكمِّيان والتعميق النوعي لالتفاقات التجارية اإلقليمية إىل         ويشري    -٤٦

. احلاجة إىل حتقيق االتساق بني النظام التجاري املتعدد األطراف واالتفاقات التجارية اإلقليمية
فمن املهم كفالة التقارب بني العمليات املتعددة األطراف والعمليات اإلقليمية لضمان حتقيق            

زيج األمثل من كال الترتيبني، وكذلك حتقيق االتساق فيما بني العمليات اإلقليمية، حبيـث              امل
ومثة حاجة أيضاً إىل رقابـة قويـة متعـددة          . يتسىن هلا أن هتيئ بيئة مواتية للتنمية املستدامة       

. األطراف وإىل ضوابط فعالة، بوسائل منها وضع معايري دنيا لألحكام التنظيميـة اإلقليميـة           
غىن عن االتساق اإلمنائي حبيث ال تغلب االتفاقات التجارية اإلقليمية على مبدأ املعاملـة               وال

ومن شأن . اخلاصة التفاضلية واحليز السياسايت املتاح يف إطار النظام التجاري املتعدد األطراف    
  . هذه األمور أيضاً أن تعزز التعاون األوسع نطاقاً

  ام جتاري متعدد األطراف ومواتحنو نظ: سبل املضي قُدماً  -رابعاً  
غىن  يوجه الكثري من االهتمام إىل مفاوضات جولة الدوحة اليت طال أمدها، ولكن ال              -٤٧

عن الوظائف غري التفاوضية ملنظمة التجارة العاملية لتحقيق شفافية التجارة الدولية واسـتقرارها             
  .سياً من املنفعة العامة العامليةوالقدرة على التنبؤ باجتاهاهتا، وتظل هذه الوظائف جزءاً أسا

وتوفر القواعد والضوابط احلالية ملنظمة التجارة العاملية الوقاية من سياسات احلماية             -٤٨
ويف أعقاب األزمة املالية العاملية، نشأت خماوف شـديدة         . والتمييز يف جمال التجارة الدولية    

و جيد نسبياً، ويرجـع الفـضل يف        زيادة تدابري احلماية، ولكن مت احتواء األمر على حن         من
. أساساً إىل امتثال البلدان لقواعد منظمة التجارة العاملية والتزامهـا بـضبط الـنفس              ذلك
املهم دعم األساس القانوين للنظام التجاري املتعدد األطراف، إذ إن التدابري التقييديـة               ومن
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العامليـة إىل أن أعـضاء      ويشري تقرير أصدرته مؤخراً منظمة التجـارة        . التجارة تعرقل قد
  /أيـار  إىل منتصف    ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  اختذوا يف الفترة من منتصف       ٢٠  لا جمموعة

 تدبرياً جديداً من تدابري تقييد التجارة، كان أكثر من نصفها إجـراءات             ١١٢،  ٢٠١٤مايو  
ال تكاد ُتذكر،   ورغم أن األنشطة التجارية اليت تأثرت هبذه التدابري         . )١٢(لالنتصاف التجاري 

 تدبرياً مقيداً للتجارة اُتخذت منـذ       ١ ١٨٥ تدبرياً من مجلة     ٩٣٤ينبغي توخي احلذر، إذ إن      
 ٤،١اندالع األزمة املالية العاملية ال يزال سارياً، وتشري التقديرات إىل أن هذه التدابري تغطي               

  .يف املائة من الواردات العاملية
تزال  ة تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية الوُيعتقد أيضاً بشكل عام أن آلي  -٤٩

 فريقـاً يف    ١٢وأنشئ  . تؤدي وظيفتها بشكل جيد، إذ تواصل البلدان اللجوء إىل هذا النظام          
ويشري ذلك إىل أن هـذه اآلليـة مل تتـأثر           .  وهو أعلى رقم منذ عشر سنوات      ٢٠١٣عام  

وتتعلق املنازعات احلديثة بشكل  . لعالقات التجارية شرعيتها، ويشري أيضاً إىل تزايد التوتر يف ا       
متزايد بالتدابري اليت تعكس الشواغل العاملية اليت تربط بني التجارة وجماالت السياسة العامـة              
القريبة منها، مثل القواعد املنظِّمة لتغليف وتعبئة منتجات التبغ، وتدابري تعزيز الطاقة املتجددة، 

ملكون احمللي، واالستغالل املستدام للموارد الطبيعيـة، ورعايـة   مبا يف ذلك عن طريق شرط ا   
  .وال تزال تنشأ نزاعات تقليدية، منها ما يتصل مبكافحة اإلغراق وباإلعانات. احليوانات

وحمورية النظام التجاري املتعدد األطراف تتضح أيضاً من كَونه ال يزال يتجه حنـو                -٥٠
، وبـذلك  ١٩٩٥إليه اثنان وثالثون بلداً منذ عـام  وقد انضم . العاملية وجذب أعضاء ُجدد 

وُيتوقع أن تنضم سيشيل إىل     .  عضواً، كان اليمن آخرهم    ١٦٠يصل عدد أعضاء املنظمة إىل      
وقد شرعت هذه البلدان يف إجراء إصـالحات سياسـاتية          . ٢٠١٤املنظمة حبلول هناية عام     

وكان التفاوض بشأن شروط . عامليةكبرية ملواءمة نظامها التجاري مع قواعد منظمة التجارة ال
  .انضمام متوازنة تتسق مع االحتياجات اإلمنائية هلذه البلدان حتدياً رئيسياً

ومع أن طابع املنفعة العامة الذي يتسم به النظام التجاري املتعدد األطراف ال يرقى إليه                 -٥١
مصداقيتها، عن طريق تقدمي    الشك، تواجه هذه املنفعة العامة حتديات متزايدة يف تعزيز أمهيتها و          

نتائج متفاوض بشأهنا يف جولة الدوحة، وتعزيز هيكلها من أجل االستجابة على حنـو أفـضل          
واقترح معلقون خمتلفون جمموعة متنوعة من قضايا       . للواقع االقتصادي املتغري والتحديات العاملية    

قبل للنظام التجاري املتعدد    التجارة يف القرن احلادي والعشرين إلدراجها يف جدول األعمال املُ         
فمثالً، ذهب البعض إىل القول بأن ازدياد حجم التجارة يف إطار سالسـل القيمـة               . األطراف

ومن شأن هذا التحول أن يساعد تعميق       . العاملية اقتضى حتويل حمور لتركيز ُنُهج حترير التجارة       
الستثمار واخلـدمات والدرايـة     عملية حترير التجارة، مع معاجلة الصلة القائمة بني التجارة وا         

__________ 

)١٢( WTO, Report on G-20 trade measures, 16 June 2014 متاح يف املوقع ،
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/g20_wto_report_jun14_e.pdf ،) جرى االطالع عليها

 ).٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦يف 
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التقنية يف جمموعة، واعتماد منظور سلسلة اإلمداد ككل، وإزالة احلواجز التنظيمية اجلمركيـة             
وينبغي عند النظر يف هذا الرأي أن يؤخذ يف احلسبان أن احلمايـة اجلمركيـة               . وغري اجلمركية 

ية، وأن التدخالت السياساتية على     تزال سائدة حىت يف البلدان املندجمة يف سالسل القيمة العامل          ال
صعيدي التعريفات اجلمركية والصناعة ال تزال ُتستخَدم يف البلدان النامية لبناء القدرة اإلنتاجية،             

  .)١٣(وتشجيع التحول اهليكلي، وتعزيز التطوير داخل سالسل القيمة العاملية
جارة العامليـة   وذهب آخرون إىل القول بضرورة حتديث جمموعة قواعد منظمة الت           - ٥٢

حبيث تعكس على حنو أفضل زيادة تفاعل التجارة مع السياسات العامة األوسع، إذ بـرز               
واألولويات اليت حددها أعضاء منظمـة  . هذا التفاعل كمصدر جديد للمنازعات التجارية 

التجارة العاملية لربنامج تيسري التجارة واألمن الغذائي يف حزمة بايل، تعكس بالفعل حتـول          
ر تركيز السياسات حنو تعزيز التجارة يف إطار سالسل القيمة العاملية، وتتناول التفاعل             حمو

وتشمل الربامج األخرى املقترحة دراسة العالقة بني التجـارة         . بني التجارة واألمن الغذائي   
وتغري املناخ والنمو األخضر، وعلى سبيل املثال التعديالت الضريبية عند احلدود، وإعانات            

. ن احمللي، وتدابري االستثمار املتصلة بالتجارة، واملشتريات احلكومية للطاقة املتجددة         املكوِّ
وكما هو احلال فيما يتعلق بأسعار املواد الغذائية، أدت أسعار الطاقة املرتفعـة إىل زيـادة             

إعانات الطاقة املتجـددة والوقـود      (القلق إزاء إمكانية احلصول على الطاقة واملواد اخلام         
واعترب اختالل أسعار الـصرف احملـدِّد       ). فوري، والقيود املفروضة على الصادرات    األح

  .الرئيسي للقدرة التنافسية الدولية
 سنة املاضية إىل أمهية تعزيز الوظيفة       ١٣    وتشري طريقة تطور جولة الدوحة خالل ال        -٥٣

أحداث املاضـي، قـد     وبإعادة النظر يف    . )١٤(التفاوضية ملنظمة التجارة العاملية، يف املستقبل     
يعترب وجود برنامج تفاوض كبري، يتجاوز برناجمي الزراعة واخلدمات اللذين يشكالن جـزءاً        

وأصبح حجم  . أساسياً فيه عامالً من عوامل التقدم البطيء يف مجيع مراحل مفاوضات اجلولة           
ـ             ات حتريـر   املسامهة املناسب املطلوب من البلدان املتقدمة والنامية، مثالً، من حيـث التزام

التجارة، حجر عثرة دائماً، مما حدا ببعض املعلقني إىل التساؤل بشأن مدى صالحية اهليكـل     
وتبيَّن أن العوامل املؤسسية، مثل اختاذ القرار على أساس         . الراهن للمعاملة اخلاصة والتفاضلية   

فتقار إىل القيادة،   توافق اآلراء، والعضوية الواسعة النطاق واملتنوعة، ومبدأ التعهد الواحد، واال         
ويـتعني  . واخنفاض مستويات اهتمام قطاع األعمال التجارية، ال تسمح بكفاءة املفاوضات         

التفكري بعناية يف أفضل الُسُبل إىل تعزيز وظيفة التفاوض يف ظل وجود عمليـات تفاوضـية                
  .موازية حمدودة األطراف وإقليمية

__________ 

)١٣( UNCTAD, 2014, Trade and Development Report, 2014 (New York and Geneva, United Nations 
publication). 

 WTO, 2013, The Future of Trade: The Challenges of Convergence, Report of theانظـر، مـثالً،    )١٤(
Panel on Defining the Future of Trade, Geneva. 
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  االستنتاج  -خامساً  
 األونكتاد يف جمال التجارة والتنمية على مدى مخسني عاماً          يؤكد العمل الذي قام به      -٥٤

واإلسهام الواسع النطاق الذي يتوقـع أن تقدمـه   . الدور األساسي للتجارة كمحرِّك للتنمية 
 سيتطلب وجود سياسات تدَعم     ٢٠١٥التجارة ملختلف أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام         

ات العامة ذات الصلة، مبا يف ذلك السياسات املتعلقـة          العالقة اإلجيابية بني التجارة والسياس    
. بكل من التوظيف، والتمويل، والتكنولوجيا، والصحة، والطاقة، والتعليم، والبيئة، واهلجرة         

وستستدعي االحتياجات واألولويات السياساتية الوطنية املتغرية وجود بيئة مواتية تكفل إطاراً       
بلدان بتنفيذ هذه السياسات، حبيث تزدهر التجارة وتوزع        جتارياً عادالً ومفتوحاً، وتسمح لل    

وال بد من تنـشيط النظـام       . مثار التنمية توزيعاً عادالً بني البلدان وداخل االقتصاد الواحد        
التجاري املتعدد األطراف بوصفه منفعة عامة عاملية، وذلك بتجديد زمخه ومصداقيته وجدواه            

ادي والعشرين يف سـبيل حتقيـق التنميـة الـشاملة           يف ضوء التحديات اإلمنائية للقرن احل     
وينبغي كذلك تعزيز االتساق بني االتفاقات املتعـددة األطـراف واالتفاقـات            . واملستدامة

  .اإلقليمية، حبيث تصبح هذه الترتيبات بيئة مواتية وفعالة للتنمية

        


