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  جدول األعمال الدويل املقبل بشأن التدابري غري التعريفية    
افتتح هذا احلدث السيد بيتكو دراغانوف، نائب األمني العام لألونكتاد، والـسيدة              -١

مبادرة " تناول الشفافية يف     باتريسيا فرانسيس، املديرة التنفيذية ملركز التجارة الدولية، ومت فيه        
، وأتاح للمشاركني إجراء حوار فعال بشأن تزايد آثار التدابري غري التعريفية علـى              "التجارة

التجارة الدولية، وال سيما جتارة البلدان النامية، واإلجراءات اليت يلزم اختاذها للحصول على             
 أطلق النقاش املشاركون يف     وقد. بيانات ومعلومات أفضل عن أدوات السياسة التجارية هذه       

، والسيد أنـديرز آرو     )جامعة ميتشغانغ (ديردورف  . السيد آالن ف  : احللقة التالية أمساؤهم  
  ).البنك الدويل(، والسيد برينارد هوكمان )مركز التجارة الدولية(
وشدد املشاركون على أن مثة حاجة ملحة إىل زيادة الشفافية بشأن أنواع التـدابري                -٢

  .ريفية واستخدامها وبشأن تأثريها على التجارة الدوليةغري التع
  : وأعرب املشاركون عن اآلراء التالية  -٣

إن حتسني فهم تأثري التدابري غري التعريفية على التجارة الدولية أمر أساسـي       )أ(  
يف إطار اجملهود األوسع اهلادف إىل استخدام التجارة كأداة لتحقيق منـو اقتـصادي أكثـر                

وحتتاج احلكومات إىل أن تكون على بّينة من احلواجز واألنظمـة           . ومشوالً للجميع استدامة  
التجارية السائدة يف أسواق التصدير احملتملة، ومن السياسات األكثر تقييداً بينها، حبيث ميكن             

  ؛تركيز املفاوضات على إزالة احلواجز واألنظمة اليت حتظى بدرجة أعلى من األولوية
 العوامل اليت تزيد من األمهية النسبية للتدابري غري التعريفيـة           هناك عدد من    )ب(  

أوالً، إن تكاثر القواعد التجارية املعقدة،      . بالنسبة إىل جدول أعمال سياسات التجارة الدولية      
ثانياً، إن التدابري غري التعريفية تنطوي علـى        . مثل التدابري غري التعريفية، قد خيفي نوايا محائية       

وبالتـايل، ميكـن أن تكـون    . خمتلفة بالنسبة إىل خمتلف األطراف الفاعلة     ) فعومنا(تكاليف  
ثالثاً، إن التدابري غـري     . للتدابري غري التعريفية آثار متييزية حمتملة، حىت وإن كانت غري متعمدة          

فال تتوفر  . التعريفية تطرح مشكالت معينة بشأن إمكانية وصول البلدان النامية إىل األسواق          
 البلدان النامية املوارد الالزمة ملعاجلة طبيعة التدابري غري التعريفية الـيت تواجههـا              للكثري من 

صادراهتا واآلثار املترتبة على هذه التدابري، أو حىت لتحليل وفهم طبيعة هذه التدابري وهـذه               
وإن كون التدابري غري التعريفية قد أصبحت بصورة متزايدة موضـوع تفـاوض يف              . اآلثار

وأخرياً، فـإن إمكانيـة     .  التجارية التفضيلية جيعل هذه القضية أكثر إحلاحاً أيضاً        االتفاقات
الوصول بشكل تقليدي إىل األسواق، واملخططات التفضيلية، وحىت االتفاقـات التجاريـة            
اإلقليمية، قد ال تكون ذات قيمة كبرية إذا مل يكن املصّدرون على بّينة من العدد املتزايد من                 

ائح التنظيمية اليت تؤثر على التجارة الدولية أو إذا مل يكونوا مهيئني لالمتثـال              القواعد واللو 
سيما  والتدابري غري التعريفية تزيد مباشرةً من التكاليف التجارية، وال        . هلذه القواعد واللوائح  

  ؛تكاليف مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم
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ففي حـني  . خمتلفة وختدم أغراضاً خمتلفةتتخذ التدابري غري التعريفية أشكاالً      )ج(  
 مثل إعانات التصدير، واحلـصص، واالشـتراطات املتعلقـة          -أن أدوات السياسة احلمائية     

 تعالَج بوجه عام يف إطار منظمة التجارة العاملية، فإن من األصعب معاجلـة              -باحملتوى احمللي   
وميكـن أن تكـون     .  مثل محاية الصحة والـسالمة     السياسات اليت ختدم أهدافاً مشروعة،    

االتفاقات التجارية اإلقليمية والثنائية أساساً جيداً ملعاجلة هذه األنواع األخرية من السياسات،            
واملشكلة هي أن املعايري القائمة     . وذلك من خالل مواءمة التدابري احمللية واالعتراف املتبادل هبا        

ي اليت قد ُتعترب، يف االتفاقات الثنائية، الشرط الواجب استيفاؤه          يف البلدان األقوى اقتصادياً ه    
ويف هذه احلالة، قد يكمن احلل يف عقد اتفاقات متعددة األطراف بشأن مواءمة             . كحد أدىن 

  .اللوائح التنظيمية واملعايري التقنية أو بشأن تدويلها
ارف والـوعي بـشأن     وقد مت التسليم بأن األونكتاد قام بدور فعال يف حتسني املع            -٤

ويف هذا الصدد، أنشأ األونكتاد مؤخراً شـراكة مـع          . التدابري غري التعريفية منذ الثمانينات    
البنك الدويل ومركز التجارة الدولية ومصرف التنمية األفريقي، هبـدف إصـدار بيانـات              

مـع  مستوفاة عن السياسات التجارية ونشرها حبرية، وبناء القدرات يف البلدان الناميـة جل            
املعلومات عن السياسات التجارية، مبا يف ذلك عن التدابري غري التعريفيـة، واإلبـالغ هبـا                

ومن شأن التعاون بـني     ". الشفافية يف التجارة  "وقد أُشري إىل هذه املبادرة بوصفها       . وحتليلها
الوكاالت أن يوفر خدمة أفضل للدول األعضاء وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف              

  . القطاع اخلاص ومؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان الناميةذلك
وقد قصدت املنظمات الـشريكة  . بالتفصيل" الشفافية يف التجارة  "ونوقشت مبادرة     -٥

ويف حني أن التدابري غري التعريفيـة       . األربع من هذه املبادرة أن تشمل مجيع التدابري التجارية        
ال ذا األولوية، فإن هناك مكونات هامة أخـرى للربنـامج تتمثـل يف              متثل، بال جدال، اجمل   

. البيانات واملعلومات املتعلقة باخلدمات، من حيث التدابري التنظيمية اليت تـؤثر يف التجـارة             
مثـل مكافحـة اإلغـراق، والتـدابري        (وتشمل الشفافية يف التجارة أيضاً التدابري الطارئة        

وإحدى النتائج املتوقعـة للـشفافية يف التجـارة         ). قة بالضمانات والتدابري املتعل  التعويضية،
مساعدة واضعي السياسات على تّتبع التغريات يف السياسات التجارية عرب البلدان من أجـل              

  .القيام بالرصد والتحليل
اليت يطلق  (وأعقبت احلدث اخلاص جلسةُ معلومات حول معايري االستدامة الطوعية            -٦

املتعلقة بالصحة أو السالمة املهنيـة أو القـضايا البيئيـة           ") املعايري اخلاصة "عليها غالباً اسم    
وهذه املعايري قضية متطورة يف التجارة الدولية       . االجتماعية، أو تلك املتعلقة برفاه احليوان      أو

وقد اجتمعت مخس هيئات تابعة لألمم املتحـدة        . ويف استراتيجيات تعزيز التنمية املستدامة    
غذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة             منظمة األ (

منتدى األمم املتحدة املعين مبعـايري      "إلطالق  ) الصناعية، ومركز التجارة الدولية، واألونكتاد    
وقد أُنشئ املنتدى كمنرب لتوفري املعلومات والتحليالت . استناداً إىل والياهتا القائمة  " االستدامة
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واملساعدة على بناء القدرات بشأن تلك املعايري، مع التركيز بوجه خاص على قيمتها احملتملة              
كأدوات ميكن أن تستخدمها البلدان النامية لتحقيق أهداف حمددة للتنمية املستدامة وتعزيـز             

وأُشري إىل أن املنتدى سيتناول أيـضاً       . صادرات املنتجات اليت يتم إنتاجها بطريقة مستدامة      
لعقبات التجارية أو اإلمنائية اليت ُيحتمل أن تثريها تلك املعايري، مع التشديد بوجه خاص على      ا

  .ر املنتجني وعلى البلدان الناميةتأثريها على صغا

        


