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   الدويل والتنمية الشاملة للجميعتأمالت يف النظام التجاري
سوباتشي بانيتشباكدي، األمـني  /كان فريق النقاش يف هذا احلدث يتألف من السيد   -١

روب /ظمة التجارة العاملية؛ والـسيد    باسكال المي، املدير العام ملن    /العام لألونكتاد؛ والسيد  
جايانت داسغوبتا، سفري اهلند لدى     /ارة والصناعة يف جنوب أفريقيا؛ والسيد     جديفيز، وزير الت  

جانغ إكسيانغتشني، املدير العام إلدارة حبوث الـسياسات يف  /منظمة التجارة العاملية؛ والسيد   
، سفري الربازيل لدى منظمـة      فيدوآزيروبريتو كارفاهلو دي    /وزارة التجارة بالصني؛ والسيد   

االتفاق العام بخوليو الكارتيه مورو، النائب السابق لألمني التنفيذي، /التجارة العاملية؛ والسيد
طالل أبو غزالة، رئيس منظمة طـالل  /؛ والسيد)الغات (بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة 

املدير التنفيذي لقطاع العمالـة     إكسرييناكس،   - خوسيه مانويل ساالزار  /أبو غزالة؛ والسيد  
وحـدة وثقـة    براديب سينغ ميهتا، األمني العـام ملنظمـة         /مبنظمة العمل الدولية؛ والسيد   

وقد . برينارد هوكمان، مدير إدارة التجارة الدولية بالبنك الدويل       / الدولية؛ والسيد  املستهلكني
  .انة الكومنولثرانسفورد مسيث، نائب األمني العام ألم/أدار حلقة النقاش السيد

ووسط أجواء عدم التيقّن االقتصادي يف فترة ما بعد األزمة ويف ظل التحّول اجلاري                -٢
يف اجلهات الفاعلة يف التجارة الدولية ويف بنية هذه التجـارة، أشـار املـشاركون إىل دور                 

د أنه جرى   بي. التجارة بوصفها احملرك الرئيسي للنمو والتنمية، وخاصة يف حالة البلدان النامية          
فالتجارة شـرط ضـروري     . التسليم أيضاً بأن الفوائد املترتبة على التجارة ال حتدث تلقائياً         

ومن األمور اهلامة حتديد ما ينبغي أن تقوم        . ولكن ليس كافياً إلطالق عملية التنمية ودعمها      
يـة  البلدان بتحريره وكيف وبأي ترتيب، وكذلك السياسات التكميلية واستراتيجيات التنم         

ة قد تغّيرت، ولكـن     وأُشري إىل أن مناذج التجارة والتنمي     . تنفيذهاالبلدان  الوطنية اليت ختتار    
 حققت جناحاً أكرب من غريها يف استخدام السياسات الصناعية ويف تنفيذ آليات             بعض البلدان 

ل وبينما يظ .  يف سبيل مواجهة التحديات الناشئة عن حترير التجارة        مانالتكّيف وشبكات األ  
تعـديل  إىل  جرى التسليم باحلاجة    فإنه  النمو الذي تقوده التجارة يشكل استراتيجية سليمة،        

هذه االستراتيجية يف ضوء الواقع القائم بعد األزمة، حيث تتحول الفرص االقتصادية حتـوالً              
 بـني برنـامج حتريـر التجـارة     عارضويف احلاالت اليت حيدث فيها ت     . متزايداً حنو اجلنوب  

جتيات الوطنية، ينبغي أن تكون األسبقية لألهداف اإلمنائية الوطنية وينبغي أن يعمـل     واالسترا
وجرى التشديد أيضاً على أمهية     . النظام التجاري الدويل على تلبية هذه االحتياجات اإلمنائية       

  .املعرفة والتنمية التكنولوجية بوصفهما مصدراً من مصادر االبتكار
ارة ينبغي أن ُيستخدم كأداة للتنمية وأال ُينظر إليه على أنه           وأُشري إىل أن حترير التج      -٣

والعنصر احلاسم هو القدرات الصناعية احلقيقية وليس ختفيض التعريفـات          . غاية يف حد ذاته   
زة لدعم التنمية الصناعية    وُسلم باحلاجة إىل أن تعتمد البلدان النامية سياسات مركَّ        . اجلمركية

وأكد املشاركون على أن فتح األسواق ينبغي القيام به         .  العاملية وللمشاركة يف سالسل القيمة   
فالبلدان الناميـة ذات    . على حنو استراتيجي وأن ُيسترَشد يف ذلك مبستوى التصنيع والتنمية         
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ونظراً إىل  . القدرات احمللية الضعيفة قد ال تستطيع حتّمل التكّيف الذي يستلزمه حترير التجارة           
صاد غري الرمسي، توجد حاجة إىل معاجلة أثر التجارة على كم ونوعيـة             انتشار البطالة واالقت  

العمالة وكذلك على توزيع الدخل يف ضوء حقيقة أن الفقر ما زال هو أكرب حتـٍد يواجـه                  
ويوجد أمر أساسي لتحقيق االستدامة والشمول للجميع يتمثل يف وجود أُطر تنظيمية            . التنمية

. وشبكات أمـان اجتمـاعي    ) مثالً سياسة املنافسة  (ومؤسسات سليمة، وسياسات متكاملة     
وينبغي أن يويل النظام التجاري الدويل اهتماماً أكرب للهدف املتمثل يف تعزيز العمالة الكاملة              
واملُنتجة والقدرات اإلنتاجية، مبا يف ذلك عن طريق مواءمة النُُّهج املتعلقة بالتحرير مع هـذه               

كني البلدان النامية من اعتماد ُنُهج تدرجيية بشأن تيسري         األهداف األوسع نطاقاً وعن طريق مت     
  .تكّيفاً أكثر سالسةمع ذلك تكّيف سوق العمل 

وسلّم املشاركون بأن النظام التجاري الدويل قد أصبح أكثر تعقيـداً واسـتقطاباً               -٤
 ريـاً، إذ  بيد أن بنية التجارة املتعددة األطراف ما زالت تؤدي دوراً حمو          . وإقليميةً بقدر كبري  

واعُترب النظام التجاري املتعـدد األطـراف       . تعمل كعامل استقرار كبري يف االقتصاد العاملي      
ويف حني أن هياكل التجارة واجلهـات       . مصلحة عامة عاملية للجميع ينبغي دعمها وتعزيزها      

ما زالـت   الفاعلة يف التجارة ما زالت تتطور، فإن القضايا املتناَولة يف منظمة التجارة العاملية              
وأكد كثري من املشاركني على أن البنية احلالية للنظام التجاري الدويل مـا زالـت               . تتغري مل

صاحلة وسليمة إىل حد كبري؛ وجرى اإلعراب يف الوقت نفسه عن رأي مفاده أنه يلزم تعزيز                
وأُعرب عن آراء خمتلفة خبصوص مدى جدوى اتباع هنج تعهد وحيد يف            . اإلصالح املؤسسي 

جولة الدوحة من حيث إجياد توافق آراء متعدد األطراف بشأن طائفـة واسـعة مـن                إطار  
  .القضايا

وفيما يتعلق بالطريق املستقبلي يف اجلولة، قال مناقشون خمتلفون يف احللقة إن البلدان               -٥
النامية حتتاج إىل حتقيق نتيجة متوازنة ومنصفة، مع إعطاء األولوية للشواغل اإلمنائية من حيث     

ويف حني أن لغة اخلطاب     . ني إمكانية الوصول إىل األسواق والقضاء على تشّوه التجارة        حتس
التجاري يف اآلونة األخرية قد أكّدت على منوذج جديد يركز على سالسل اإلمداد العامليـة               

يغيب كثرياً عن احلديث اجلديد     والقضايا التجارية املتعلقة بالقرن احلادي والعشرين، فإن ما         
وجرى التأكيد على أن سالسل اإلمداد العاملية ليست دواًء لكل          . يف جمال التجارة هو التنمية    

 اإلصالح الزراعـي،    - "القضايا التجارية القدمية  "داء وأنه ينبغي عدم نسيان ما ُيطلق عليه         
التعريفات اجلمركية يف كثري وأُعرب عن رأي مفاده أنه قد جرى ختفيض . والتجارة يف السلع

 آثارها ما زالت غري متكافئة إذ تؤثر تأثرياً ضاراً ببعض البلـدان              فإن من البلدان، ومع ذلك   
 بني  سيما الواملأزق الذي تواجهه جولة الدوحة هو مأزق يتعلق بالتوازن املنصف، و          . النامية

تغّير على مدى العقد األمر الذي و. الزراعة واملنتجات الصناعية، كما يتعلق باإلرادة السياسية  
األخري هو عدد اجلهات الفاعلة اهلامة يف النظام التجاري الدويل وقدراهتا االقتصادية النسبية،             

ففي كثري من البلـدان،     . يف الوقت الذي تواجه فيه كل جهة فاعلة معوقات سياسية داخلية          
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لتوتر عن التـصورات املختلفـة      وقد نشأ ا  . غريت األوساط احمللية موقفها من حترير التجارة      
  .بشأن األمهية النسبية للبلدان النامية الناهضة ودورها وإسهامها يف املفاوضات

. وينبغي إيالء اهتمام خاص لقطاع اخلدمات، مبا يف ذلك اُألطر التنظيمية واملؤسسية             -٦
بـالنظر إىل   وتشكل اخلدمات مصدراً رئيسياً للنمو والقدرة التنافسية وفرص العمل مستقبالً           

وذُكر أن تنقّل األشخاص الطبيعيني، والتعهيد      . إسهامها يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف العمالة      
باستخدام تكنولوجيا املعلومات، واملعارف، واالقتصاد الرقمـي       ) االستعانة مبصادر خارجية  (

  .هي أمور متثل فرصاً كبرية أمام البلدان النامية
ور قضايا جتارية جديدة وإىل استمرار وجود حتديات تتعلق وأشار املشاركون إىل ظه     -٧

وقد ذُكرت حتديات شىت تتعلق بالقرن احلادي والعشرين، مثـل األمـن الغـذائي              . بالتنمية
 ةوقد أدت سالسل اإلمداد العاملية إىل تغيري الطريق       . والطاقي، وتغّير املناخ، وأسعار الصرف    

وشّدد املشاركون  .  أسفر عن نشوء فرص وحتديات جديدة      اليت ُتباَشر هبا التجارة الدولية، مما     
على أن أحد التحديات الكبرية اليت تواجه البلدان النامية هو صياغة استراتيجيات وطنية وبناء            
قدرات صناعية ُتدمج اقتصاداهتا الوطنية على حنو أفضل يف أنشطة القيمة املضافة املرتفعـة يف   

وتقوم بلدان ناميـة كـثرية يف الوقـت    .  إجياد فرص عملسالسل اإلمداد العاملية بغيةإطار  
ويلزم التمييز بني مواقف الـشركات      . احلاضر بإنتاج مواد خام وباستهالك سلع تامة الصنع       

وخاصـة  (املتعددة اجلنسية العاملة يف الطرف األعلى من سالسل القيمة ومواقف الشركات            
وهـذا  . الطرف األدىن من سالسل القيمة    اليت تعمل يف    ) املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم   

وقد أصبحت املعايري واحلواجز    . يتطلب األخذ بسياسات استراتيجية تدعم التصنيع والعمالة      
حتقّق نتائج غري متكافئـة مـن       إىل  غري التعريفية ملحوظة على حنو متزايد وميكن أن تؤدي          

ياكل األساسية هي وتكنولوجيا   فينبغي دعم تدابري تيسري التجارة عن طريق تطوير اهل        . التجارة
وبدون وجود قدرٍ كاٍف من اهلياكل األساسية، ال ميكـن لتيـسري            . املعلومات واالتصاالت 

  .وينبغي دعم البلدان النامية يف هذا الصدد. التجارة وحده أن حيقق نتائج
 ونظراً إىل أن العملية املتعددة األطراف تتحرك ببطء، فقد زادت البلدان من اللجوء              -٨

وأصـبحت االتفاقـات    . اإلقليمية وحترير التجارة  التجارية  إىل االتفاقات الثنائية واالتفاقات     
التجارية اإلقليمية من اجليل اجلديد املربمة يف اآلونة األخرية أكثر عمقاً ومشوالً مما يؤثر علـى    

قليمية األمهية  وقد أضفى التوّسع يف سالسل اإلمداد اإل      . اقتصادات البلدان النامية تأثرياً أكرب    
ومـن الناحيـة   . بشكل خاص على زيادة حرية حركة السلع واخلدمات على أساس إقليمي         

األخرى، ُنظر إىل تكاثر االتفاقات التجارية اإلقليمية على أنه ُيضعف حمورية النظام التجاري             
عامليـة،  وبينما غطت االتفاقات التجارية اإلقليمية نسبة أكرب من التجارة ال         . املتعدد األطراف 

 من األمهية ما تشري     ملباَشرة على أساس تفضيلي ليس له     جرى التأكيد على أن مقدار التجارة ا      
وأحد املخاطر الرئيسية هو التجـزؤ احملتمـل للقواعـد          . إليه بعض البحوث يف هذا الصدد     

. التنظيمية بني نظم جتارية خمتلفة، مما يشكل حجة تدعم زيادة التقارب املتعـدد األطـراف              
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مثل أحد التحديات املطروحة يف ضمان عدم ترك أفقر الفئات وأضـعف البلـدان وراء               ويت
  .الركب

وقد أتاح التكامل التجاري بني اجلنوب واجلنوب فرصاً جتارية جديدة أمام التجارة              -٩
كما أفادت اجلهود الرامية إىل تعميق وتـدعيم مبـادرات التكامـل       . بني اجلنوب واجلنوب  
منطقة جتارة حرة لعموم قارة أفريقيا، يف مواجهة الصعوبات الناشئة عن           القائمة، مثل إنشاء    

وأُشري إىل النظام الشامل لألفضليات التجارية فيما بـني         . احلجم الصغري آلحاد البلدان املعنية    
البلدان النامية وإىل اختتام جولة ساو باولو يف اآلونة األخرية، واإلمكانات اليت ينطوي عليها              

ومن شأن مشاركة عـدد     .  إىل زيادة التوّسع يف التجارة بني اجلنوب واجلنوب        ذلك بالنسبة 
أكرب من البلدان يف نتائج جولة ساو باولو أن يزيد على حنو ُيعتد به من إمكانـات إسـهام                   

  .النظام الشامل لألفضليات التجارية يف تقوية التجارة بني اجلنوب واجلنوب
بوصفه حمفالً ومنطلقـاً    منذ أمد طويل    ألونكتاد  ل وسلّم املشاركون بالدور التقليدي     -١٠
بناء توافق اآلراء ولبحث ومناقشة القضايا اجلديدة والناشئة يف التجارة الدوليـة والنظـام              ل

التجاري الدويل لكي ميكن طرح هذه القضايا للتفاوض يف حمافل أخرى، مثل منظمة التجارة              
سهم على حنـو    همة بناء توافق اآلراء هذه لكي تُ      وأُشري إىل أنه ينبغي إعادة تنشيط م      . العاملية

أفضل يف نسج عمليات توافق آراء متعددة األطراف بشأن القضايا ذات األمهيـة اخلاصـة               
 رسم الـسياسات    للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة، من أجل حتقيق اتساق أكرب يف عملية          

  .االقتصادية على الصعيد الدويل

        


