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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي    

  نكتادمذكرة من أمانة األو    

   تنفيذيموجز    
حتتل التجارة الدولية مكانة بارزة يف املناقشات اليت تتناول خطة األمم املتحـدة               

ويف هذه السياقات، ال بـد مـن        .  وأهداف التنمية املستدامة   ٢٠١٥للتنمية ملا بعد عام     
ات التمييز بني األهداف اإلمنائية، كاحلد من الفقر، واألمن الغذائي، واحلصول على اخلدم           
 من  ،األساسية، من جهة، والعوامل احملركة لبلوغها، كالتجارة، واالستثمار، والتكنولوجيا        

وتبحث هذه املذكرة يف الصالت بني التجارة والتنمية وتؤكد أن الصلة بني            . جهة أخرى 
تحقيق فوائد إمنائية يتطلب دعماً مؤسسياً وسياساتياً على        ف. لتجارة والتنمية ليست تلقائية   ا

إذ ينبغي للسياسات الوطنية املتصلة بالتجارة أن تربط املنتجني         . دين الوطين والدويل  الصعي
وينبغي أن يدعِّم التعاون الدويل اإلصالح التجاري املفيد، . باألسواق العاملية على حنو فعال    

وأن يزيد إدماج منتجي البلدان النامية يف سالسل القيمة العاملية، ويقلـل التـدابري غـري                
فية اليت تقيد التجارة، ويعزز القواعد التجارية والسياسات املتصلة بالتجارة املستدامة           التعري

وميكن للتجارة الدولية، إذا ُوجهت التوجيه السليم، أن تـشكل          . بيئياً والشاملة اجتماعياً  
  . قوة كبرية لتحقيق التنمية املستدامة واملنصفة والشاملة
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  مقدمة    
العاملي تغرياً كبرياً يف العقود املاضية، ال سيما منـذ اعتمـاد            تغري مشهد االقتصاد      -١

والتقـدم يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت         . أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية    
واحلركة السلسة لرؤوس األموال، وجناح حترير التجارة على املـستوى األحـادي             والنقل،

مي والثنائي، وحتول قطب النمو االقتـصادي مـن         واملتعدد األطراف وعلى الصعيدين اإلقلي    
 كلها أمور تبني احلاجة إىل حتول منوذجي يف منط التفكري يف موضوع             -الشمال إىل اجلنوب    

  .التجارة والتنمية
ومن التداعيات الواضحة لعملية العوملة املستمرة أنه ال ينبغي النظـر إىل التجـارة                -٢

وميكن للفرص اليت تتيحها التجـارة      . التنمية الشاملني الدولية كغاية بل كمحفز على النمو و      
الدولية، إذا ما اسُتغلت على حنو سليم، أن تشكل قوة كبرية تدفع باجتاه خلق فرص عمـل،                 
وإتاحة االستخدام الفعال للموارد، وتقدمي حوافز ملنظمي املشاريع، ويف هناية املطاف حتسني            

بيد أن الصلة بني التجارة والتنمية      . تقدمة على السواء  مستويات املعيشة يف البلدان النامية وامل     
  .ليست تلقائية وحتتاج إىل دعم مؤسسي وسياسايت على الصعيدين الوطين والدويل

من والية الدوحـة الـيت أُسـندت إىل         ) د(١٨ومن هذا املنطلق، وعمالً بالفقرة        -٣
 التقرير احلقـائق النمطيـة      ، يبحث اجلزء األول من هذا     )١(األونكتاد يف دورته الثالثة عشرة    

، ال سيما اهلدف اإلمنـائي      لأللفيةللعوملة اجلارية حالياً فيما يتصل باألهداف اإلمنائية احلالية         
مث يسهب التقرير بعد ذلك يف حبـث        ". إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية      "٨لأللفية رقم   

 الذي من شأنه أن حيـدد نتـائج         )أو التوضيحي (أسباب اعتبار التجارة الدولية املتغري املؤثر       
وميكن أن يكون . املتغريات التابعة، وهي، يف هذه احلالة، جمموعة واسعة من األهداف اإلمنائية

 وما حيدد عالمة هذا األثر هـو        -أثر التجارة على األهداف اإلمنائية املختلفة إجيابياً أو سلبياً          
  . ذة تنفيذاً فعاالًإذا كانت السياسات حمددة األهداف بشكل جيد ومنف ما
  . ويبني اجلزء الثاين االجتاهات االقتصادية والتجارية العاملية  -٤

__________ 

واصل رصد وتقييم التطور يف النظام      أن ي : "ونكتادلأل ه ينبغي من والية الدوحة على أن    ) د(١٨تنص الفقرة    )١(
 ".التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي
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  ٢٠١٥استخدام التجارة لتحقيق األهداف اإلمنائية ملا بعد عام   -أوالً  

  احلقائق النمطية لالقتصاد الدويل احلايل  -ألف  

شدة تفاوت  ايل، رغم    اجلنوب هو دافع أساسي للنمو االقتصادي احل       -١احلقيقة النمطية       
  بني بلدان اجلنوبالنمو سرعة 

واملعلومات والسلع واخلدمات،   رؤوس األموال   من تزايد تدفق    تتشكّل العوملة حالياً      -٥
أسواقاً كانت تفصلها سـابقاً     أساساً  العوملة  فقد وحَّدت   . وبدرجة أقل، العمالة، بني البلدان    

يف ومت . تفضيل املنتجات نفـسها زايد فيها نسبة  وضمتها يف سوق عاملية تت     احلدود واجلغرافيا 
  . منتجات وخدمات جديدة ومتنوعةاستحداث الوقت ذاته 

البلدان النامية قوة رئيسية خلف التوسع الدينامي احلايل للتجارة الدولية          وقد كانت     -٦
ان الناميـة   إذ زاد الناتج احمللي اإلمجايل للفـرد يف البلـد         . منو الناتج احمللي اإلمجايل العاملي    و

 يف املائـة يف  ١  ، مقارنـة ب ٢٠٠٩ و٢٠٠٠ يف املائة سنوياً خالل الفترة بني عامي     ٦ ككل
 يف املائة من صادرات البضائع      ٥٠وتشكل البلدان النامية حالياً ما يقرب من        . البلدان املتقدمة 

خـالل  اآلخذة يف التزايـد مـن       ) ١٩٩١-١٩٩٠ يف املائة يف الفترة      ٢٥  مقارنة ب (العاملية  
  .الصالت التجارية اجلديدة بني بلدان اجلنوب

ورغم أداء البلدان النامية اجليد كمجموعة فإن انـدماجها يف االقتـصاد العـاملي                -٧
 يف املائة من جمموع جتارة البضائع يف البلدان الناميـة       ٧٠ قد صدر و. من بلد إىل آخر    خيتلف
  .  آسيوية بلداً نامياً فقط، كثري منها بلدان١٢ من ٢٠١٢عام 

  التجارة الدولية احلالية جتزئة عمليات اإلنتاج تسيطر على  -٢احلقيقة النمطية     
 ألن  -يشكل تطور سالسل القيمة العاملية إحدى السمات الرئيسية للعوملة احلاليـة              -٨

ونقالً لعمليات اإلنتاج إىل أماكن أخرى يف قطاعات كاإللكترونيات، ومعـدات           جتزأ  هناك  
ويؤكد النمو السريع واملثري لإلعجـاب يف البلـدان         . والسيارات، وامللبوسات االتصاالت،  

اآلسيوية النامية يف السنوات األخرية أن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ميكن أن يـشكل               
  .حمركاً للنمو االقتصادي اإلمجايل

ن إىل العديـد  ورغم أن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية أدى يف الكثري من األحيا          -٩
من الفوائد على شكل فرص عمل جديدة، وزيادة يف األجور، ونشر للتكنولوجيا، فإن هذه              

وما يكتسي أمهية خاصة بالنسبة للبلدان النامية هو أن أوجه االختالل           . الفوائد ال ُتمنح دائماً   
 سالسـل   أي الشركات عرب الوطنية اليت متلك     (يف ميزان القوى احلايل بني الشركات الرائدة        

وموردي سالسل القيمة العاملية يف البلدان الناميـة ال تيـسر،           ) القيمة العاملية أو اليت تديرها    
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الكثري من األحيان، نشر املهارات والتكنولوجيات اجلديدة اليت تكتسي أمهية أساسـية يف              يف
 يف  الـشركات كثرياً ما ينحصر نـشاط      ونتيجة لذلك،   . تطوير الصناعة والتنمية االقتصادية   

البلدان النامية يف إنتاج وتصدير السلع األساسية اخلام والبـضائع واخلـدمات ذات القيمـة         
  .املضافة املنخفضة والقدرة الضعيفة على النمو

  مما كان عليه قبل عقدينوجتزأ  النظام التجاري الدويل احلايل أكثر تعقيداً -٣احلقيقة النمطية     
شهد النظام التجاري العاملي فقد سرعة غري مسبوقة، مبا أن التجارة الدولية توسعت ب       -١٠

من االتفاقات  تزايد انتشار عدد    مع  وجتزأ  فالنظام التجاري احلايل أكثر تعقيداً      . حتوالت كبرية 
  .التجارية الثنائية أو اإلقليمية أو األقاليمية اآلخذة يف مجيع أحناء العامل

اق العام بشأن التعريفـات اجلمركيـة       ، أُبلغ االتف  ٢٠١٣يناير  /فحىت كانون الثاين    -١١
 اتفاقـاً حيـز     ٣٥٤ اتفاقاً جتارياً إقليمياً بينـها       ٥٤٦منظمة التجارة العاملية، عن     /والتجارة
 يف املائة من التجارة العامليـة       ٥٠ومن املقدر أن هذه االتفاقات تغطي امسياً أكثر من           .التنفيذ

 ١٧أو  مبوجب شرط الدولة األكثر رعاية      ،  إذا ما أُضيفت إليها التجارة املعفاة من الضرائب       
ويف اآلونـة األخـرية،     . يف املائة إذا ما ُحسبت فقط التجارة التفضيلية املعفاة من الضرائب          

، ألن العديد "اتفاق شراكة اقتصادية شامل"تتسم أكثر بسمة أصبحت اتفاقات التجارة احلرة  
منظمـة  "ىل تلك املعقودة يف إطار      منها يشمل معاهدة استثمار فضالً عن التزامات مضافة إ        

  .)٢("التزامات أخرى تزيد عن التزامات املنظمة"و" التجارة العاملية
ألف من األهـداف    -٨وتبني الصورة احلالية أن العامل يسري يف اجتاه معاكس للغاية             -١٢

ـ    نظام جتاري ومايل     إنشاء"اإلمنائية لأللفية اليت تدعو إىل       ور منفتح وقائم على قواعـد ومنظ
. وكل اتفاق ثنائي أو إقليمي للتجارة احلرة هو بطبيعته اتفاق مغلق ومتييـزي            ". وغري متييزي 

، "جتارة حـرة "وألن املكاسب باملعىن السياسي لالقتصاد هي احملرك األساسي إلبرام اتفاقات     
األمهية من  فإن االنتشار احلايل التفاقات التجارة احلرة نادراً ما يشمل أقل البلدان منواً القليلة              

الشفافية يف نظام   يقلل  انتشار اتفاقات التجارة احلرة     أن  عالوة على   هذا  . الناحية االقتصادية 
 من  يف التجارة الدولية  للمشتغلني  التجارة العاملي ويزيد تكاليف املعامالت، ال سيما بالنسبة         

  .البلدان النامية

__________ 

تلك القائمة يف جماالت تـشملها منظمـة         هي   "التجارة العاملية املوّسع ملنظمة   "اإلطار  إن اتفاقات التزامات     )٢(
أمـا اتفاقـات   . امليةمنظمة التجارة العبكثري من ذلك امللتزم به يف إطار        التجارة العاملية على مستوى أعمق      

االلتزامات األخرى اليت تزيد عن التزامات املنظمة فهي االلتزامات يف اجملاالت الـيت ال تـشملها منظمـة                  
 .التجارة العاملية، كسياسة املنافسة وتيسري التجارة
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قياس التحسن يف الوصـول     فردها  التعريفات اجلمركية ال تستطيع مب     -٤احلقيقة النمطية       
   ال سيما بالنسبة إىل أقل البلدان منواً،إىل األسواق

مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة معاجلـة           ٨ضمن اهلدف    باء-٨تتناول الغاية     -١٣
بينها متكينها مـن الوصـول إىل       من  االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً من خالل أمور         

 مـن  ٨ويفيد الرصد األخـري للهـدف      . وبدون حصص ركية  رسوم مج أية  دون  باألسواق  
 يف املائة من صـادرات أقـل البلـدان منـواً إىل             ٨٠األهداف اإلمنائية لأللفية بأن حوايل      

، ٢٠١٠االقتصادات املتقدمة حصلت على إعفاءات ضريبية للوصول إىل األسـواق عـام             
 أن عدداً قليالً من أقل البلدان منواً        ومبا. )٣(٢٠٠٠ يف املائة عام     ٧٠مقارنة مبا يزيد بقليل عن      

مجركيـة  أية رسوم دون  بيشارك يف اتفاقات التجارة احلرة، فإن إتاحة الوصول إىل األسواق           
يف االقتـصاد   أمهيـة   وبشكل ميكن التنبؤ به جلميع أقل البلدان منواً تكتسي          وبدون حصص   

  .العاملي احلايل
الوصـول إىل األسـواق يف      ردها من سبل    التعريفات اجلمركية ال حتدد مبف    بيد أن     -١٤

، أي التدابري التنظيمية الداخليـة،      تعريفيةيتزايد تطبيق تدابري غري     إذ  . التجارة الدولية احلالية  
كالتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية، واحلواجز التقنية أمام التجارة ويزداد تأثريها علـى             

ومثة هـواجس متزايـدة،     .  يف كثري من األحيان    ياًتدفقات التجارة، ويكون هذا التأثري تقييد     
، إزاء إساءة استخدام التدابري غـري التعريفيـة         ٢٠٠٨سيما يف أعقاب األزمة املالية لعام        ال

 استخدام التدابري ألغراض    -" احلمائية اخلضراء "  كما أن الشواغل املتصلة ب    . ألغراض محائية 
تل أيضاً مكانـة مركزيـة يف مناقـشات          حت -محائية بدعوى حتقيق أهداف بيئية مشروعة       

  . ومفاوضات السياسة التجارية
ويف املتوسط، تزيد التدابري غري التعريفية تكاليف املعامالت العابرة للحدود زيـادة              -١٥
فبينما ُتفرض على الصادرات الزراعية من البلدان املنخفضة الدخل، على سبيل املثال،            . كبرية

 يف املائة يف البلدان املتقدمة، فإن متوسـط       ٥توسط تبلغ حوايل    رسوم مجركية منخفضة يف امل    
عندما تدمج القيود التجارية للتدابري غـري        )٤( يف املائة  ٣٠حوايل  تكاليف االسترياد تصل إىل     

  .التعريفية يف شكل مكافئ للرسوم التعريفية
منواً أكثر مـن    وقد يشعر املصدرون يف البلدان النامية املنخفضة الدخل وأقل البلدان             -١٦

انتـشاراً  فالتدابري غري التعريفية هي األكثر      . التدابري غري التعريفية املقيدة للتجارة    غريهم بآثار   
كـاملواد الغذائيـة    (يف فئات املنتجات اليت تشكل أمهية تصديرية كـربى هلـذه البلـدان              

__________ 

ر فرقة عمل   تقري. الشراكة العاملية من أجل التنمية متر مبرحلة حرجة       :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٨اهلدف   )٣(
منـشورات األمـم    . ٢٠١٠األمم املتحدة املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية لعـام             

 .، نيويوركE.10.I.12 .ISBN 978-92-1-101224-8املتحدة، رقم املبيع 
)٤( UNCTAD (2012), Non-tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing 

Countries. 
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ـ   ). واألحذية واملنتجات اخلشبية، على سبيل املثال     واملنسوجات   ك، فـإن   وعالوة على ذل
املنتجني يف هذه البلدان أقل جتهيزاً، بصورة عامة، بالتكنولوجيا وباإلطار املؤسسي الالزمني            

  .لالمتثال ملعايري جودة املنتج والحتياجات عملية اإلنتاج، يف أسواق البلدان املتقدمة

  التجارة الدولية كوسيلة للتنمية  -باء  

  هداف اإلمنائيةالتجارة الدولية كحافز جملموعة أوسع من األ    
 مثلها مثل التمويل واالسـتثمار      -ملشاركة يف التجارة الدولية قوة حافزة       التعزيز  إن    -١٧

لشواغل تتصدي ل  إلحداث تغريات يف الظروف اإلمنائية، ألن التجارة الدولية          -والتكنولوجيا  
، ونوع اجلنس ليم،  االجتماعية واالقتصادية واإلمنائية كالفقر، والعمالة، واألمن الغذائي، والتع       

  .والصحة، واالستدامة البيئية
اجتنا إىل  حلميكن أن تكون التجارة حالً أو مشكلة         باألمن الغذائي مثالً  وفيما يتعلق     -١٨

 مليارات دوالر مـن دوالرات الواليـات        ٧تغذية سكان العامل، اليت ُتقدَّر تكلفتها حبوايل        
ار املواد الغذائية مستمر، يبدو أن الـرأي        ومبا أن ارتفاع أسع   . ٢٠١٥عام  ) دوالر(املتحدة  

أي تقليل االعتماد على واردات     (القائل بضرورة زيادة االكتفاء الذايت لتحقيق األمن الغذائي         
لكن الرأي املعارض هلذا الرأي مدعَّم بأدلة تفيد بأن غالبية          و. رأي آخذٌ يف االنتشار   ) األغذية

بانعدام األمن الغذائي، بينما مييل عدد      متأثرة جدياً   البلدان املستوردة الصافية لألغذية ليست      
  .إىل التأثر بأزمات الغذاءك قطاعاً زراعياً واسعاً نسبياً كبري من البلدان اليت متل

اإلنتـاج الزراعـي يف     على  الواردات التنافسية لألغذية    كن أن تسيطر    ميفمن جهة،     -١٩
 مستمدة من إجراءات مانعة للمنافسة      "نافسيةالقدرة الت " ال سيما عندما تكون      ،البلدان النامية 

ومن جهة أخرى، تؤدي مجلة     . االقتصادات املتقدمة كإعانات التصدير أو إعانات املنتجني يف       
أمور بينها القيود على الصادرات وأمولة السلع الزراعية إىل عدم انتظام يف التجارة الدوليـة               

  .  يف البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذيةلألغذية، مما يزيد من خطر انعدام األمن الغذائي
تعزيز املشاركة يف التجارة الدولية،     ف. أثر على فرص العمل   أيضاً  وقد يكون للتجارة      -٢٠

أن يسهم يف خلق فرص عمل، وبالتايل يف احلـد مـن            ميكن   ،من خالل حترير التجارة   مثالً  
ومع ذلك، تفيـد عـدة      . نوات األخرية الفقر، كما لوحظ يف عدد من البلدان النامية يف الس         

الصلة غامضة بني حتريـر التجـارة       بأن  على أثر السياسة التجارية     جتريبية ركزت   دراسات  
عمل التأثري ملموس على إمجايل فرص      ليس له   حترير التجارة حبد ذاته     ومعىن هذا أن    . والعمالة

إن وجود سياسات تدعم    ومرة أخرى، ف  . أو على عدد ما ُيلغى من وظائف      اليت يتم إنشاؤها    
خلق فرص العمل من خالل التجارة، كتيسري تطوير قطاعات التصدير اإلنتاجيـة، وخلـق              
املهارات املناسبة، وبناء اهلياكل األساسية، والتصميم املؤسسي هو الذي يـدعم اكتـشاف             

  . الذات ويرسي التعلم ويركز عليه
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فلتلبية االحتياجـات   . ارة والبيئة تقييم الصلة بني التج   ومن جماالت اخلالف األخرى       -٢١
مستويات استهالك الفرد يف االقتـصادات      ومواجهة ارتفاع   األساسية لسكان يتزايد عددهم     

ومـن  . ٢٠٥٠حبلول عام يف العامل بثالثة أضعاف     الناشئة، ينبغي زيادة الناتج احمللي اإلمجايل       
مناخ أكثر سخونة وتقلباً،    : يةالتحديات العامل متطلبات النمو هذه إىل تفاقم      ؤدي  تاملرجح أن   

املوارد الطبيعيـة  يف لغابات، وندرة لاألراضي، واسترتاف يف ، وتدهور  مهددة إمدادات مياه و
وقد ُتضر الزيادة يف التجارة الدولية      . الالزمة لالستمرار يف تزويد جمتمعنا احلديث باحتياجاته      

الوصول الفعلـي إىل    إتاحة  العامل مع     يفباالستدامة البيئية ما مل يترافق نشر اإلنتاج الصناعي         
 مـن جـدول أعمـال      ٢وُيقر الفـصل    . والتكنولوجيا النظيفة املدخرة للطاقة   تكنولوجيا  ال

 بأن التجارة الدولية ميكن أن تعزز نشر الـسلع واخلـدمات            ،٢٠+ ومؤخراً ريو  ،٢١ القرن
واملنصفة اجتماعياً بـني    والتكنولوجيات املراعية للبيئة، فضالً عن أساليب اإلنتاج املستدامة         

  . البلدان، وبالتايل تقدمي إسهام هام يف التنمية املستدامة
وفيما يتعلق بتأثري التجارة على التنمية االجتماعية واالقتصادية، مثة عالقة قوية بني نوع              -٢٢

 املساواة بني اجلنسني، وبالتايل   تثبط  اجلنس والتجارة، وميكن للسياسات التجارية أن تشجع أو         
  . )٥(فإن أوجه عدم املساواة بني اجلنسني قد تؤثر يف نتائج السياسات التجارية واألداء التجاري

وقد تؤثر السياسات التجارية على املساواة بني اجلنسني من خالل قنـوات انتقـال       -٢٣
تأثري السياسات التجارية على األسعار احمللية للـسلع        (متعددة تشمل اآلثار على االستهالك      

من السلع واخلـدمات    واألرباح املتأتية   من خالل األجور    (واآلثار على الدخل    ) دماتواخل
ويف الوقت نفسه، قد يكون ألوجه عدم املساواة بني اجلنسني تأثري كبري علـى              ). جر هبا ااملت

صـادرات املـواد    قد يشجع تفاوت األجر بني اجلنسني       فعلى سبيل املثال،    . األداء التجاري 
  . )٦(العمالة بسبب اخنفاض تكاليف أجور اإلناثاملصنعة الكثيفة 

اسـتجابات   بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل - من األهداف اإلمنائية لأللفية   ٨اهلدف  جتاوز      
  سياساتية، والشراكة العاملية من أجل التنمية

، ال بد من التمييز     ٢٠١٥يف هذه املرحلة من عملية وضع جدول أعمال ما بعد عام              -٢٤
إذ ميكن للتجارة الدولية أن تشكل      . والوسائل الالزمة لتحقيقها  ) أي األهداف (يات  بني الغا 
__________ 

)٥ ( United Nations Research Institute for Social Development (2012), “Inequalities and the post-2015 

development agenda”, Research and Policy Brief 15; UNCTAD (2012) ،" إرساء مسارات إمنائية شاملة
إدمـاج  "،  )٢٠٠٩(، األونكتـاد    TD/456ونكتاد،  ، مذكرة من إعداد أمانة األ     "تراعي االعتبارات اجلنسانية  

؛ ;TD/B/C.I/EM.2/2/Rev.1، مذكرة من إعـداد أمانـة األونكتـاد،          "املنظور اجلنساين يف السياسة التجارية    
Cagatay N. (2001), “Trade, gender and poverty”, United Nations Development Programme, New 

York; Fontana M. (2003), “The gender effects of trade liberalization in developing countries: 

A review of the literature”, DP101 Discussion Papers in Economics, University of Sussex. 
)٦( Seguino, S. (2000), Gender inequality and economic growth: A cross-country analysis. World 

Development. 28(7): 1211–1230. 
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لكن أثر التجـارة    و. وسيلة قوية لتحقيق األهداف اإلمنائية العامة كالقضاء على الفقر املدقع         
سياسـات  وتتحدد عالمة األثر التجـاري بوضـع        . على التنمية قد يكون إجيابياً أو سلبياً      

حمددة األهداف بشكل جيد لتحقيق التنمية الشاملة، والشراكة العاملية الـيت           وإجراءات حملية   
  .تعزز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين

الصلة بني التجارة والتنميـة يف البلـدان        ميكنه أن يعزز    قطاع واحد   بالذات  وهناك    -٢٥
دمات اللـذين   وتطوير قطاع اخلدمات وجتارة اخل    . اخلدمات، وهذا القطاع هو قطاع      النامية

ميثالن اجلزء األكرب من اإلنتاج يف مجيع البلدان تقريباً أمر حاسم يف تعزيـز منـو القطـاع                  
وُتحـسِّن  . التجاري، ويف ربط منو التجارة بالنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية الـشاملني         

التجارية، خدماُت تيسري التجارة كالنقل، واالتصاالت، واخلدمات املالية، وخدمات األعمال         
وتوسِّع خـدمات   . مبا يف ذلك اخلدمات املهنية، القدرة التنافسية للبلدان يف التجارة الدولية          

. الـسوق احمللـي   حجم  املستهلك، كالتوزيع وبيع بضائع املنتجني بالتجزئة إىل املستهلكني،         
اد فرص  واخلدمات الصحية والتعليمية أساسية يف ختليص الفقراء من براثن الفقر عن طريق إجي            

وميكن أن حيظى هذا اجلزء من األنشطة االقتصادية باهتمام خـاص مـن             . عمل منتجة هلم  
  . الشراكة العاملية من أجل التنمية يف حتديد السبل الفعالة لتحقيق األهداف اإلمنائية العامة

وبلـدان  املنـشأ  وترتبط اهلجرة باخلدمات وهي تعزز الروابط االقتصادية بني بلدان     -٢٦
وعـدد الـذين يعيـشون      . التجارة واالستثمار عرب احلدود   زيادة  د وتسهم بالتايل يف     املقص

الفوائـد  وميكن أن تكـون     .  مليون شخص  ٢٠٠يتجاوز  خارج بلداهنم األصلية    ويعملون  
فبالنـسبة للبلـدان    . للمهاجرين واملستقبلة هلم كبرية   املوفدة  االقتصادية واالجتماعية للبلدان    

الفوائد يف زيادة التحويالت املالية اليت توفر مـصادر لتمويـل           هذه  ل  ، ميكن أن تتمث   املوفدة
أما فيما يتعلـق    . التنمية، والرأمسال البشري، وحتسني املهارات، ونقل املعارف، ومتكني املرأة        

بالبلدان املستقبلة فإن التواؤم بني العرض والطلب، ال سيما يف قطاعي اخلـدمات الـصحية               
وتقليص الفوائد  وال تزال هناك حتديات تتمثل يف زيادة        . زايا الرئيسية والتعليمية، ميثل أحد امل   

وميكن حتقيق ذلـك    . واملستقبلة على السواء  املوفدة  التكاليف إىل احلد األدىن بالنسبة للبلدان       
على املستويات الثنائية واإلقليمية والعاملية، مع تأمني       " إمنائية متبادلة "عن طريق إقامة شراكة     

  .دائريةاهلجرة ال
وفيما يتعلق بتحقيق النمو الشامل عرب صادرات الصناعات التحويلية، ال سيما مـن               -٢٧

خالل املشاركة يف سالسل القيمة العاملية، ميكن لسياسات املنافسة احملددة اهلـدف داخـل              
 البلدان النامية املشارِكة يف سالسل القيمة العاملية أن تؤدي دوراً حامساً يف رصد االختالل يف              

للمنافسة تقوم بـه   مناف  ميزان القوى بني شركة رائدة وشركات حملية، ويف منع أي سلوك            
  .الشركة الرائدة ومعاقبتها على هذا السلوك

أن ُتقلص أوجه الـنقص املـستمرة       ال تستطيع مبفردها    اإلجراءات الوطنية   على أن     -٢٨
على اجملتمع الدويل اآلن أكثـر      وهذا ما حيتم    . واحلواجز التجارية يف النظام التجاري العاملي     
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أي وقت مضى القيام معلى وجه السرعة بإنشاء نظام مفتـوح، قـائم علـى قواعـد،        من
فإذا أُريد مثالً للتجارة الدولية أن حتّسن االستدامة        . األطرافوشفاف، وغري متييزي، ومتعدد     

يف اإلعانات تقدمي بط يف تعزيز ضوا: للنظام التجاري املتعدد األطراف أن يساعد   البيئية، ميكن   
ومصائد األمساك والوقود األحفوري؛ ويف حتديد أشكال اإلعانات احلكومية         جماالت الزراعة   

لإلنتاج واالستهالك الوطنيني املستدامني؛ ويف     غري املوجبة ألية إجراءات تعويضية، اليت تقدم        
تكنولوجيات البيئية وتوسيع تذليل احلواجز البيئية غري اجلمركية أمام التجارة؛ ويف تعزيز نقل ال  

  .استخدام البلدان النامية حلقوق امللكية الفكرية ذات الصلة
ويف الوقت نفسه، قد تستدعي املفاوضات التجارية املتعددة األطـراف واملطولـة              -٢٩

استحداث سبل جديدة لتعزيز التوافق يف اآلراء فيما يتعلق بتدعيم التعاون، على املـستويات              
يف تذليل احلواجز التجارية كالتدابري غري التعريفية، والعمل على جعـل           واف،  املتعددة األطر 

التجارة الدولية أكثر إنصافاً حبيث حتفز النمو االقتصادي الشامل بشكل إجيـايب، ال سـيما               
وميكن إيالء االهتمام، على سـبيل   . بالنسبة للبلدان النامية املنخفضة الدخل وأقل البلدان منواً       

من أجل متهيد السبيل    "بة تبادل اخلربات بني بلدان اجلنوب ولوضع القواعد اللينة          املثال، لتجر 
  ".أمام أطر ملزمة قانونا بقدر أكرب وأمام عمليات رمسية لوضع قواعد صارمة

وبات انتشار اتفاقات التجارة احلرة الثنائية واإلقليمية واألقاليمية حقيقة اقتصادية يف             -٣٠
فاظ على الشفافية يف النظام التجاري العاملي، قد حتتـاج اتفاقـات            وبغية احل . الوقت احلايل 

فيما يتصل بأثرها على النمو االقتـصادي الـشامل         منتظمني  التجارة احلرة إىل رصد وتقييم      
  .واملنصف يف البلدان النامية

  العمليةباملضي قدماً  -خالصة   -جيم  
وقت تربز فيه احلاجـة إىل حتديـد        ُتعقد الدورة الستون جمللس التجارة والتنمية يف          -٣١

  .جمموعة واضحة من األهداف اإلمنائية الشاملة واملستدامة اليت يتعني حتقيقها يف العقود املقبلة
تقرير الفريق الرفيع املستوى املعين خبطة      "التقرير الذي صدر مؤخراً واملعنون      ويطرح    -٣٢

 املدقع، ووضع حد للمجاعة واألمية      خطة عاملية الستئصال الفقر   " ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
وهو يشدد على احلاجة إىل شـراكة عامليـة حقيقيـة           . )٧(والوفيات اليت ميكن الوقاية منها    

مخـسة  إلجراء   ٢٠١٥إطار ملا بعد عام     بوضع  ويوصي، كما يبني مرفق التقرير بالتفصيل،       
غاية وطنية، مبـا يف     /، ويقترح جمموعة توضيحية من اثين عشر هدفاً عاملياً        "حتوالت رئيسية "

  . ذلك اهلدف املتعلق بالنظام التجاري
__________ 

)٧( United Nations (2013), “A new global partnership: eradicate poverty and transform economies 

through sustainable development” . عضواً برئاسة ٢٧أنشأ األمني العام لألمم املتحدة الفريق املؤلف من 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهـو يـضم        رئيسي إندونيسيا وليبرييا، ورئيس وزراء اململكة       

 .قيادات من منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واحلكومة
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 الدول األعضاء يف األمم املتحدة بوضع جمموعة من أهداف          ٢٠+وكلف مؤمتر ريو    -٣٣
التنمية املستدامة، اليت ستستند إىل األهداف اإلمنائية لأللفية وتتالقى مع خطة التنمية ملا بعـد               

تنمية املستدامة من خالل عملية حكومية دوليـة        وجيري حالياً وضع أهداف ال    . ٢٠١٥عام  
  .٢٠١٤تفضي إىل االتفاق النهائي عليها يف اجلمعية العامة عام 

 وأهداف التنمية املستدامة، الـيت      ٢٠١٥ومتثل عملية وضع خطة التنمية ملا بعد عام           -٣٤
نيف، جتري على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وكذلك داخل األمم املتحدة يف نيويورك وج            

  .جهداً مشتركاً لتمهيد السبيل حنو احلوكمة الدولية يف املستقبل
، مبا يتمتع به من والية أساسـية لبحـث      جملس التجارة والتنمية  واملكانة اليت حيتلها      -٣٥

ألداء دور رئيسي   ، مناسبة متاماً    كيفية تفاعل التجارة الدولية والسياسات التجارية مع التنمية       
حول جمموعة من التدابري السياساتية على الصعيدين الـوطين والـدويل           يف تعميق املناقشات    

  . بشكل إجيايب وحمفزتأثري التجارة على التنمية يكفل استمرار  مبا

  االجتاهات االقتصادية والتجارية العاملية  -ثانياً  

  االجتاهات االقتصادية الرئيسية  -ألف  
الناتج وازدياد   يف املائة    ١٧٠ي حبوايل   خالل العقدين املاضيني، توسع االقتصاد العامل       -٣٦

 ٧ ٦٠٠ دوالر إىل    ٥ ٧٠٠ يف املائـة، مـن       ٣٠احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد بأكثر مـن        
إذ يبلغ متوسط النـاتج     (ومع أن مستويات الدخل يف العامل ال تزال متفاوتة للغاية           . )٨(دوالر

 دوالر يف   ٥٠ ٠٠٠   مقارنـة ب   أفقر عـشرة بلـدان،    يف   دوالراً   ١٦٠احمللي اإلمجايل للفرد    
ويعكـس هـذا   . )٩(العقد املاضيقد اخنفض يف    ، فإن التفاوت يف الدخل بني البلدان        )أغناها

منو اقتصادي أكرب بكثري يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلـة            االخنفاض معدالت   
 سـجل النـاتج احمللـي       ويف املتوسـط،  . انتقالية من املعدالت املسجلة يف البلدان املتقدمة      

خـالل   يف املائة    ٦زيادة سنوية إمجالية بلغت حوايل      ككل  للفرد يف البلدان النامية      اإلمجايل
علـى أن البلـدان     . )١٠( يف املائة يف البلدان املتقدمة     ١، مقابل حوايل    ٢٠١٠-٢٠٠٠الفترة  

 البلـدان  املتوسطة الدخل هي اليت سجل فيها أساساً أكرب ارتفاع يف دخل الفرد مـن بـني         
  .تقدماً أقل نسبياًاألدىن الدخل ذات بينما سجلت البلدان النامية، 

__________ 

 .، قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية التابعة لألونكتاد)٢٠١٣(األونكتاد  )٨(
 .TD/B/C.I/29، "تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقر"انظر األونكتاد،  )٩(
بيانات الواردة يف هذا اجلزء مستمدة، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك، من تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية                 ال )١٠(

 .٢٠١٣، احملدث حىت منتصف ٢٠١٣يف العامل لعام 
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يزال وضـع    ومع أن النمو االقتصادي يستعيد قوته ببطء منذ األزمة االقتصادية، ال            -٣٧
يزال النقص يف    وال. العمالة يشكل حتدياً سياساتياً رئيسياً للنمو الشامل يف الكثري من البلدان          

ومع أن البطالة يف العـامل      .  أسباب زيادة التفاوت يف الدخل داخل البلدان       فرص العمل أحد  
فإن هـذا   )١١(٢٠١١  يف املائة عام٦ إىل ٢٠٠٧  يف املائة من قوة العمل عام  ٥,٥زادت من   

 يف املائة ٥,٨اليت ارتفعت فيها البطالة من   (االجتاه يرجع أساساً إىل الوضع يف البلدان املتقدمة         
سيما يف بعـض     ال(املقابل، تراجعت البطالة اآلن يف البلدان النامية         ويف). ائة يف امل  ٨,٥إىل  

. دون املستويات اليت كانت عليها قبل األزمة املالية إىل ما) بلدان أمريكا الالتينية وشرق آسيا   
تزال تشكل حتدياً للكثري من البلـدان        بيد أن املستويات املرتفعة للبطالة والعمالة الناقصة ال       

  . سيما يف أفريقيا نامية، الال
ويتحقق االنتعاش العاملي جنباً إىل جنب مع تقدم االنتقال حنو اقتصاد أكثـر مراعـاة                 -٣٨
 يف املائة لتسجل    ١٧زادت االستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة واحملروقات بنسبة          إذ. للبيئة

وأسـهمت االقتـصادات الناميـة      . ٢٠١١  مليار دوالر عام   ٢٥٧رقماً قياسياً جديداً قدره     
.  يف املائة لالقتصادات املتقدمـة     ٦٥  ب يف املائة يف إمجايل هذه االستثمارات، مقارنة         ٣٥ بنسبة

 يف  ١٢ يف املائة من اإلنتاج العاملي لإليثانول األحيائي و        ٤٠ومتثل البلدان النامية حالياً أكثر من       
ومن املتوقـع أن ينمـو حجـم الـسوق العامليـة            . ئياملائة من اإلنتاج العاملي للديزل األحيا     

للتكنولوجيات اخلفيضة الكربون واملتسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة بنحو ثالثـة أضـعاف             
يعين ضمناً منـواً     ، مما ٢٠٢٠  تريليون دوالر عام   ٢,٢ إىل   ٢٠١٠  مليار دوالر عام   ٨٠٠ من

أن الزخم باجتـاه     كما. )١٢(٢٠٢٠-٢٠١٠ يف املائة للفترة     ١١عاملياً سنوياً يف السوق بنسبة      
وزادت قيمة السوق   . اقتصاد أخضر واضح أيضاً بالنظر إىل خدمات تقليص انبعاثات الكربون         

 مليـار دوالر  ١٧٦ إىل ٢٠٠٥  مليار دوالر فقط عام١١العاملية خلفض انبعاثات الكربون من     
وبلغـت قيمـة    . ٢٠١٢  مليار دوالر عـام    ٨٥، ولكنها اخنفضت بعد ذلك إىل       ٢٠١١ عام

   .)١٣(٢٠١١  مليار دوالر عام٢٣ بلداً نامياً ٨١االستثمارات يف مشاريع آلية التنمية النظيفة يف 

  اجتاهات التجارة الدولية للبضائع  -باء  
ورغم األزمـة االقتـصادية،     . شهد العقد املاضي زيادة ملحوظة يف التجارة الدولية         -٣٩

 لتصل  ٢٠٠٢ دة كبرية بلغت ثالثة أمثاهلا تقريباً منذ عام       زادت التجارة العاملية يف البضائع زيا     
وشكلت صادرات البلدان النامية حوايل نصف . ٢٠١٢  تريليون دوالر عام١٨,٥إىل حوايل 

  ). ١الشكل (الصادرات العاملية للبضائع 
__________ 

 .جنيف. األجور والنمو املنصف: ٢٠١٢/٢٠١٣التقرير العاملي لألجور ، )٢٠١٢(انظر منظمة العمل الدولية  ) ١١(
)١٢( HSBC Global Research (2010), “Sizing the climate economy”. 
؛ جلنة األمم املتحدة االقتـصادية  ”State and trends of the carbon market 2011“، )٢٠١١(البنك الدويل  )١٣(

 .”Forest products annual market review, 2011-2012“) ٢٠١٣(منظمة األغذية والزراعة /ألوروبا
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    ١الشكل 
  التجارة العاملية حبسب مستوى التنمية

  
  .قاعدة بيانات نظام التحاليل واملعلومات التجارية/احلل التجاري العاملي املتكامل  :املصدر

ورغم حسن أداء البلدان النامية كمجموعة، فقد كان اندماجها يف االقتصاد العاملي              -٤٠
تزال بلدان شرق آسيا تسيطر على التدفقات التجارية للبلدان النامية،           ال إذ. شديد االختالف 

ح أن الصني باتت شريكاً جتارياً تتزايد أمهيته        والواض. بينما تتخلف مناطق أخرى عنها كثرياً     
بالنسبة للكثري من البلدان النامية األخرى، ليس فقط يف منطقة شرق آسيا ولكن أيـضاً يف                 

وعلى العكس من ذلك، تراجعت أمهية البلـدان        . أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية    
. تـزال كـبرية للغايـة    م أهنـا ال املتقدمة كأسواق مقصد رئيسية يف كثري من احلاالت رغ      

) سيما البلدان املتوسطة الدخل    ال(اجململ، فإن للزيادة القوية يف الطلب يف البلدان النامية           ويف
  .آثاراً هامة على التدفقات التجارية الدولية

كما أسهمت زيادة الطلب من البلدان النامية يف حتقيق زيادة سريعة يف التجارة بني                -٤١
 يف املائة من جمموع صادرات      ٥٥متثل الصادرات حالياً بني بلدان اجلنوب        إذ. ببلدان اجلنو 

واجلدير بالذكر أن حصة كبرية من التجارة بني بلدان اجلنـوب           . البلدان النامية من البضائع   
املعـدات اإللكترونيـة    (سيما يف فئات منتجات حمـددة        تعكس جتزؤ عمليات اإلنتاج، ال    

. بينها اليت يتاَجر هبا من بلدان شرق آسيا وإليها وفيما        ) ل املثال ومعدات االتصال، على سبي   
يتعلق مبناطق بلدان نامية أخرى، تشمل حـصةٌ كـبرية مـن             هذا عالوةً على أنه حىت فيما     

  ).٢الشكل (رية مع منطقة شرق آسيا التجارة تدفقات جتا

 التجارة العاملية

ات
الر
دو
ت ال

يونا
ريل
بت

 

 الواردات الصادرات

 النامية املتقدمة



TD/B/60/2 

13 GE.13-50989 

    ٢الشكل 
  التكوين اإلقليمي للتجارة بني بلدان اجلنوب

  
  .قاعدة بيانات نظام التحاليل واملعلومات التجارية/حلل التجاري العاملي املتكاملا  :املصدر

ويف ظل التغريات يف التكاليف اإلنتاجية والتجارية، حتركت عمليات اإلنتاج بـني              -٤٢
وبينما تظل البلدان املتقدمة املـصدرة  . غيَّر حصة البلدان من التجارة العاملية مناطق العامل، مما  

كـاملواد  (وبعض املنتجات الصناعية الثقيلة     ) كالسيارات مثالً ( ألكثر السلع تطوراً     الرئيسية
، فإن البلدان النامية زادت حصصها السوقية كمصدرة للسلع، خصوصاً سلع          ) مثالً الكيميائية

وخالل العقد املاضي، متكن عدد من      . الصناعات التحويلية اخلفيفة كاأللبسة واإللكترونيات    
مية من تنويع إنتاجها وصادراهتا لتشمل منتجات أكثر تطوراً وذات قيمة مـضافة             البلدان النا 

لكن حجم هذا التنويع كان أكرب نسبياً يف البلدان النامية املرتفعة واملتوسطة الـدخل              . أكرب
تزال مكونات صادرات العديد مـن   وعلى العكس من ذلك، ال. خصوصاً بلدان شرق آسيا 

. التنويع وتتألف أساساً من السلع األساسية واملنتجات غـري اجملهـزة          البلدان األفريقية قليلة    
هذا الصدد، يرجع النمو الذي حدث مؤخراً يف صادرات بضائع أقل البلدان منواً، الـيت                ويف

، بشكل أساسي إىل االرتفـاع الكـبري يف         )من حيث القيمة  (تضاعفت خالل العقد املاضي     
تزال أقل البلدان     قلة من مصدري الطاقة واملعادن، ال      وباستثناء. أسعار بعض السلع األساسية   

حيد من قدرهتا على زيادة إيراداهتا اخلارجيـة لتمويـل           منواً تسجل عجزاً جتارياً مستمراً، مما     
  . احتياجاهتا اإلمنائية

 التجارة بني بلدان اجلنوب
سيا
ق آ
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مع شرق آسيا مع بلدان أخرى يف اجلنوب  النسبة املئوية من جمموع التجارة
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وقد تأثرت التجارة الدولية يف العقد املاضي تأثراً كبرياً بانتشار سالسل القيمة العاملية،               -٤٣
سيما يف قطاعات مثل اإللكترونيات ومعدات االتصال والسيارات، اليت توسـعت بـشكل         ال

كثري من األحيـان،     ويف). إذا قيست بنمو التجارة يف السلع الوسيطة      (كبري خالل تلك الفترة     
يف متوسط   زيادات مماثلة يف القيمة املضافة أو     بيقترن منو التجارة داخل سالسل القيمة العاملية         مل

ذات إمكانيات   قتصادات األصغر العالقة يف أنشطة قليلة التعقيد أو       لالسيما بالنسبة    ر، ال األجو
والالفت أن البلدان اليت جنحت خالل الـسنوات العـشرين املاضـية يف زيـادة               . منو ضعيفة 

زيادة القيمة املضافة احمللية لصادراهتا شهدت منـواً يف          مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية ويف     
 يف املائة للبلـدان الـيت       ٢,٢ يف املائة، مقابل     ٣,٤اتج احمللي اإلمجايل للفرد بلغ يف املتوسط        الن

  . )١٤(القيمة املضافة احمللية" رفع مستوى"زادت مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية فقط دون 

  االجتاهات يف إنتاج اخلدمات وجتارهتا  -جيم  
 وأهم مصدر عمالة على اإلطـالق يف        أصبح قطاع اخلدمات أهم نشاط اقتصادي       -٤٤

ومسامهة .  يف املائة من العمالة يف العامل      ٤٤فهو ميثل اآلن ثلثي إنتاج العامل و      . االقتصاد العاملي 
 يف املائة   ٧٥حوايل  (هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل أعلى نسبياً يف االقتصادات املتقدمة            

، باسـتثناء منطقـة     ) يف املائة  ٣٨( يف البلدان النامية     هي عليه  مما) من الناتج احمللي اإلمجايل   
وعالوة على ذلك، زادت حصة العمالة يف       ).  يف املائة  ٦٣(أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     

وجاءت هـذه   ). باستثناء مشال أفريقيا  (قطاع اخلدمات خالل العقد املاضي يف مجيع املناطق         
ن القطاع غري النظامي والقطاع الزراعي إىل قطاعات        الزيادة جزئياً كنتيجة النتقال النساء م     

وأسهم . ويوظف قطاع اخلدمات يف العامل حالياً نصف القوى العاملة النسائية         . )١٥(اخلدمات
سيما اهلياكل األساسية وخدمات تكنولوجيا املعلومات، إسـهاماً         تطور قطاع اخلدمات، ال   

كمله، ألن اخلدمات توفر مدخالت ضرورية      كبرياً يف تعزيز اإلنتاجية على نطاق االقتصاد بأ       
  . للسلع واخلدمات األخرى

 يف املائة من    ٢٠، أي   ٢٠١٢  تريليون دوالر عام   ٤,٤وبلغت جتارة اخلدمات العاملية       -٤٥
وُتنفَّذ حصة كبرية من جتارة اخلدمات مـن خـالل          . الصادرات العاملية من السلع واخلدمات    

ات الذي زاد على حنو غري متناسب يف العقود األخرية مقارنة     االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدم    
وبلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر إىل       . باالستثمار األجنيب املباشر يف جماالت أخرى     

 يف املائة من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات عامليـاً خـالل              ٣٧البلدان النامية   
. )١٦(١٩٩٢-١٩٩٠ يف املائة خالل الفتـرة       ١٩انت النسبة    بعد أن ك   ٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة  

__________ 

)١٤( UNCTAD, “Global value chains and development, investment and value added in the global 

economy”, UNCTAD/DIAE/2013/1. 
)١٥( International Labour Organization (2012), Global Employment Trends for Women 2012. Geneva. 
 .٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي ، )٢٠١٢(انظر األونكتاد  )١٦(
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 يف  ١١، زادت القيمة االمسية لصادرات اخلدمات العاملية بنـسبة          ٢٠١٢ و ٢٠٠٠وبني عامي   
وميثل السفر والنقل وخدمات األعمال التجارية األخرى الفئات الرئيسية الـثالث           . املائة سنوياً 

وتشمل خدمات األعمال التجارية    .  يف املائة  ٧٠من  بلغت أكثر    لصادرات اخلدمات العاملية، إذ   
األخرى أنشطة خمتلفة كاخلدمات القانونية واإلعالنات واخلـدمات االستـشارية واحملاسـبة            

  . والبحث والتطوير
 يف املائة، فـإن     ١٤تتجاوز   ورغم أن حصة اخلدمات يف صادرات البلدان النامية ال          -٤٦

 يف  ١٣,٤يف صادرات اخلدمات خالل العقد املاضي بلـغ         البلدان النامية سجلت منواً سنوياً      
، حيث ُسجل منـو قـوي       ) يف املائة  ٩,٥(شهدته البلدان املتقدمة     املائة، وهو منو أسرع مما    

وارتفعت احلصة السوقية للبلدان الناميـة ارتفاعـاً    ).  يف املائة  ١٤,٥(بشكل خاص يف آسيا     
فـضالً عـن    )  يف املائة  ٤٢(وخدمات السفر   ) ائة يف امل  ٤٠(كبرياً ومتزايداً يف جماالت البناء      
ونتيجة .  أساساً من اهلند    مستحثة ، وهي زيادة  ) يف املائة  ٣٠(خدمات احلاسوب واملعلومات    

 يف املائـة    ٢٣لذلك، زادت حصة البلدان النامية يف الصادرات العامليـة للخـدمات مـن              
ات اخلدمات مـصدراً    ، وباتت صادر  )٣الشكل   (٢٠١٢  يف املائة عام   ٣١ إىل   ٢٠٠٠ عام

  . هاماً لإليرادات اخلارجية بالنسبة لبعض البلدان النامية
    ٣الشكل 

  ٢٠١٢ و٢٠٠٠حصة البلدان النامية يف التجارة العاملية للخدمات بالنسب املئوية، العامان 

  
  .قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية التابعة لألونكتاد  :املصدر

وية
 املئ
سب

بالن
 

الصادرات
الواردات
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بلغـت    اخلدمات تركزت بشكل كبري بني قلة من البلدان، إذ         بيد أن تدفقات جتارة     -٤٧
وتصنيف صادرات اخلدمات   .  يف املائة من الصادرات العاملية     ٥١حصة أكرب عشرة مصدرين     

حبسب املنطقة اإلقليمية، يبني أن االقتصادات النامية اآلسيوية هي الوحيدة اليت زادت صادراهتا             
 تراجعـت   - يف املائة خالل هذه الفترة       ٢٥ إىل   ١٧ن  ارتفعت م  من اخلدمات زيادة كبرية، إذ    

 يف املائـة، بينمـا ظلـت حـصة          ٣,٥ يف املائة إىل     ٤حصة اقتصادات أمريكا الالتينية من      
وقليلة هي حىت البلدان النامية اآلسيوية      ). ٤الشكل  ( يف املائة    ٢االقتصادات األفريقية ثابتة عند     

  . هذه البلدان هي سنغافورة والصني واهلنداليت أصبحت موردة عاملية للخدمات، وأهم 
    ٤الشكل 
 ٢٠٠٠الصادرات العاملية للخدمات، حبسب الوضع اإلمنائي، العامـان         يف  املئوية  احلصة  

  ٢٠١٢و

  
  .قاعدة البيانات اإلحصائية اإللكترونية التابعة لألونكتاد  :املصدر

  السياسة التجارية والوصول إىل األسواق  -دال  
فجدول األعمال التجاري   . ياسات التجارية تدرجيياً خالل العقد املاضي     تعقدت الس   -٤٨

يشمل السياسات التجارية التقليدية     الذي يتصدى له صانعو السياسات يف الوقت احلاضر ال        
هذا باإلضـافة   . كالتعريفات اجلمركية فحسب، بل يشمل أيضاً العديد من القضايا الداخلية         

تقتصر على    أُبرمت مؤخراً لكوهنا تسعى إىل إدماج أسواق ال        االتفاقات اليت تعقد  إىل زيادة   
يرجع فحسب   وسبب تعقد النظام التجاري ال    . السلع، بل تشمل أيضاً اخلدمات واالستثمار     

أمريكا: االقتصادات النامية

أفريقيا: االقتصادات النامية

آسيا: االقتصادات النامية

ات اليت متر مبرحلةاالقتصاد
انتقالية
االقتصادات املتقدمة
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إىل اّتباع نطاق األحكام التنظيمية وانتشارها، بل يرجع أيضاً إىل تزايـد عـدد االتفاقـات                
تكون  وكثرياً ما . فاقات متداخلة يف كثري من األحيان     اإلقليمية واالتفاقات التفضيلية، وهي ات    

التحديات املتمثلة يف تقييم التداعيات التجارية للسياسات التجارية على طاولة املفاوضـات،            
ومدى اتساقها مع األهداف السياساتية األخرى، وتداعياهتا على االتفاقات التجارية املتقاطعة           

سيما بالنسبة للبلدان النامية     االقتصادية، حتديات هائلة، ال   األخرى، وأخرياً أثرها على التنمية      
  .ذات املوارد البشرية والقدرات اإلدارية احملدودة

يتسم بأمهية خاصة لوصول البلدان النامية إىل األسواق تزايد أثر التـدابري غـري     ومما  -٤٩
 أغراض مـشروعة يف     ومع أن فائدة التدابري غري التعريفية هي حتقيق       . التعريفية على التجارة  

 هلا يف حاالت    فإنمعظم احلاالت، ألهنا تعاجل شواغل مشروعة كاألمن الغذائي ومحاية البيئة،           
فعلى سـبيل املثـال، تواجـه       . )١٧(كثرية آثاراً تقييدية وتشويهية كبرية يف التجارة الدولية       

 يف املائة   ٥توسط  الصادرات الزراعية من البلدان املنخفضة الدخل تعريفات مجركية تبلغ يف امل          
 لكن عندما تدرج القيود التجارية للتدابري غري التعريفية يف شـكل            -يف االقتصادات املتقدمة    

واألهم من ذلـك أن  .  يف املائة ٣٠معادل تعريفي، يصل متوسط حاجز االسترياد إىل حوايل         
إىل التمييـز ضـد     تأثري التدابري غري التعريفية املُقيد للتجارة يؤدي، يف الكثري من األحيـان،             

أوهلما أن التدابري غري التعريفية أكثر انتشاراً يف جمموعـات  : صادرات أقل البلدان منواً لسببني   
املنتجات اليت تشكل املكونات الرئيسية لسلة صادرات أقل البلدان منواً، كاملنتجات الزراعية،            

البلدان منواً أقل جتهيـزاً     واملنسوجات، واألحذية، واملنتجات اخلشبية؛ وثانيها أن منتجي أقل         
بالتكنولوجيا واألطر اإلدارية الالزمة لالمتثال ملعايري جودة املنتجات والحتياجـات عمليـة            

  .اإلنتاج يف أسواق البلدان املتقدمة
وقد أفادت  . وقد زاد القلق إزاء استخدام التدابري غري التعريفية بعد األزمة االقتصادية            -٥٠

 بأن معـدل التغطيـة      ،٢٠١٢أكتوبر  / حىت تشرين األول   ،لعامليةتقديرات منظمة التجارة ا   
 يف املائة من    ٣ يصل إىل حوايل     ٢٠٠٨ التجارية للتدابري التقييدية املُنفذة منذ بداية األزمة عام       

فباإلضافة إىل التعريفات اجلمركية، تتمثل التدابري التقييدية الرئيسية        . التجارة العاملية للبضائع  
يف ذلك التدابري التصحيحية التجارية، وتراخيص        من التدابري غري التعريفية، مبا     يف أنواع خمتلفة  

االسترياد، وعمليات املراقبة اجلمركية، واحلوافز التقنية للتجارة، والتدابري الصحية، وتـدابري           
يف   مبـا  -ورغم أن الكثري من هذه التدابري يهدف إىل حفز االقتصاد احمللي            . الصحة النباتية 

ن خالل االمتيازات الضريبية، واإلعانات احلكومية، واألفضليات احمللية يف املشتريات          ذلك م 
 فإن هلا، يف كثري من األحيان، مؤثرات خارجية علـى           -احلكومية، وشروط احملتوى احمللي     

ولذلك، جدد مؤمتر قمة جمموعة العشرين الذي ُعِقَد يف لوس كـابوس            . الشركاء التجاريني 
 التزام بلدان اجملموعة بوقف التدابري اليت تؤثِّر على النشاط التجاري           ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 

  .٢٠١٤ واالستثمار والتراجع عنها حىت عام
__________ 

)١٧( UNCTAD (2012), Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing 
Countries. UNCTAD/DITC/TAB/2012/1. 
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 استخدام التدابري ألغراض محائية بـدعوى       -وللشواغل املتصلة باحلمائية اخلضراء       -٥١
ات السياسة   مكانة رئيسية هي األخرى يف مناقشات ومفاوض       -حتقيق أهداف بيئية مشروعة     

وترتبط التوترات التجارية احلالية يف هذا اجملال، على حنو خاص، بتـدابري تقييـد              . التجارية
الواردات كاإلعانات، وقوانني مكافحة اإلغراق، وفرض ضريبة الكربـون عنـد احلـدود،      
 ومتطلبات احملتوى احمللي يف قطاع الطاقة املتجددة، فضالً عن تقييد صادرات املواد األوليـة             

وتؤدي الرؤى املختلفة حول هذه التدابري إىل نزاعات        . الالزمة لنشر التكنولوجيات اخلضراء   
داخل منظمة التجارة العاملية، وكذلك يف إطار قواعد االستثمار املنصوص عليها يف بعـض              

يتم التوفيق بني الرؤى املختلفة، حيتمل جـداً أن يـسفر            مل وما. اتفاقات التجارة اإلقليمية  
. اراً عن مضاعفة أعباء وصول البلدان النامية إىل األسـواق         رخضاال حنو اقتصاد أكثر     االنتق

يتمثَّل عموماً يف إضعاف املعايري البيئية، بـل يف متكـني            والتصدِّي السليم هلذه الشواغل ال    
  .املصدرين من استيفائها

  مركز النظام التجاري املتعدد األطراف  -هاء  
لة املتعددة األطراف متوقفة، ُتبذل اآلن جهود املضي قـدماً          مبا أن املفاوضات الشام     -٥٢

بـايل،  (باملفاوضات يف جماالت خمتارة، خالل املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية            
واقُترَِح تناول عدد من القضايا كتيـسري       ). ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦-٣إندونيسيا،  

وقد استؤنفت املناقشات أيضاً حـول      .  نتائج بشأهنا  التجارة لكوهنا قد نضجت للتوصل إىل     
. وعدة قضايا إمنائية  ) األمن الغذائي، وإدارة احلصص التعريفية    (قضايا خمتارة يف جمال الزراعة      

. غضون ذلك، استكملت جمموعة من عمليات االنضمام إىل منظمة التجـارة العامليـة             ويف
، ٢٠١٢ وساموا، وفانواتو نافذة يف عام    أصبحت عضوية االحتاد الروسي، واجلبل األسود،       ف

  . عضوا١٥٧ًووصل بذلك جمموع عدد أعضاء منظمة التجارة العاملية إىل 
ومبوازاة ذلك، ُعقدت خارج جولة الدوحة مفاوضات متعدِّدة األطـراف يف عـدة               -٥٣

وكان اهلدف من عمليات إعادة التفاوض على االتفاق املتعـدِّد األطـراف ملنظمـة              . جماالت
جارة العاملية بشأن املشتريات احلكومية، الذي انتهت منه األطراف اخلمسة عشر يف االتفاق             الت

، هو حتديث الضوابط وتوسيع نطاق تغطية الكيانات احلكومية اخلاضـعة           ٢٠١٢مايو  /يف أيار 
 كيـان مـشترٍ إىل   ٢٠٠وأُبلغ عن أن عمليات إعادة التفاوض أضافت حـوايل     . هلذا االتفاق 

أطراف االتفاق وسعت نطاقه ليشمل الكيانات احلكومية املركزيـة واألقاليميـة   اجلداول، ألن   
كاخلـدمات، والـشراكات بـني      (اليت كانت قد اسُتثنيت من قبل، فضالً عن فئات جديدة           

  .وخفضت العتبات النقدية) القطاعني اخلاص والعام، والبناء، على سبيل املثال
 بني أطراف اتفاق تكنولوجيا املعلومـات       وجرت مناقشات متعدِّدة األطراف أيضاً      -٥٤

 مشاركاً  ٧٠ويضم هذا االتفاق حالياً     . لتوسيع نطاق تغطية املنتجات وعدد البلدان املشاركة      
 يف املائة من التجارة العاملية للمنتجات ذات الصلة بعد أن كان قد أُبرم              ٩٧وقعوا عليه ميثلون    
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إلغاء التعريفـات اجلمركيـة يف هـذه         أما. ١٩٩٦  مشاركاً عام  ٢٩يف البداية من جانب     
القطاعات الذي جرى التفاوض بشأنه على أساس متعدِّد األطراف وُوسع نطاقه مع ذلـك              
ليشمل مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية على أساس شرط الدولة األكثر رعاية، فهو مـن               

إلنتـاج داخـل    املتوقع أن يشجع االبتكار واحلصول على التكنولوجيا، وُييسر التجـارة وا          
  .سالسل القيمة العاملية

 بلداً يف املناقشات، وُيتوقع أن تبدأ هذه البلدان         ١٨وعالوة على ذلك، يشارك حنو        -٥٥
ومن املتوقع أن يكون االتفـاق      . مفاوضات حول إبرام اتفاق خدمات دويل متعدِّد األطراف       

ُتقابل، إىل أقـرب حـد    املُقترح شامل النطاق، وأن يشمل التزامات بتيسري دخول األسواق          
ممكن، املستويات املطبقة على شروط دخول األسواق، وأن يستند إىل االتفاق العام بـشأن              
التجارة يف اخلدمات، وأن يستأثر جبزء كبري من التحرير الذي حتقـق يف جتـارة اخلـدمات          

  .مبوجب اتفاقات التجارة اإلقليمية

  اتفاقات التجارة اإلقليمية  -واو  
قدين املاضيني، أبدت البلدان اهتماماً أكرب بإبرام اتفاقات جتارية إقليميـة           خالل الع   -٥٦
، كان االتفاق العـام     ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٠وحىت  . تعميق املربم منها   بتوسيع أو  أو

 إخطاراً باتفاقـات  ٥٤٦منظمة التجارة العاملية قد تلقى   /بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة   
وقد أصبح معظـم االتفاقـات التجاريـة        . )١٨( اتفاقاً حيز النفاذ   ٣٥٤بينها  جتارية إقليمية،   

اإلقليمية احلديثة أكثر عمقاً ومشوالً، وجتاوز قواعد منظمة التجارة العاملية ليـشمل تـدابري              
تنظيمية داخلية يف العديد من اجملاالت كاالستثمار، وسياسات املنافـسة، وحركـات رأس             

  .رية، واملشتريات احلكوميةاملال، وحقوق امللكية الفك
وتنشأ حالياً اتفاقات جتارية إقليمية واسعة النطاق من اجليل اجلديد هتدف إىل حتقيق               -٥٧

 منها، على سبيل املثال، اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلادئ اجلـاري         -" عايل املستوى "تكامل  
 احمليط اهلادئ يشمل آسيا     التفاوض بشأنه والذي ميكن أن ُيحفز إبرام اتفاق جتارة حرة لعموم          

 تريليون دوالر، وحيقق مكاسب سنوية من       ٢٧واحمليط اهلادئ ويصل ناجته احمللي اإلمجايل إىل        
وأُعلن عن مفاوضات إقامة شراكة جتارية واسـتثمارية        .  مليار دوالر  ٢٩٥الدخل تصل إىل    

فرباير وقد بـدأت    /طعرب األطلسي بني االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية يف شبا         
  .٢٠١٣يوليه /هذه املفاوضات يف متوز

ويستكشف الكثري من البلدان النامية، على حنو متزايد، خطط اندماج إقليمية بـني               -٥٨
بلدان اجلنوب لتعزيز وفورات احلجم، وحتقيق التنويع، والتنميـة االقتـصادية املـشتركة يف         

يقي، باالستناد إىل مبادرات قائمـة، كاملبـادرة        فعلى سبيل املثال، قرر االحتاد األفر     . النهاية
__________ 

 .http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (accessed 5 July 2013)انظر  )١٨(
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الثالثية بني اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب            
األفريقي، وجمموعة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، التعجيل يف بدء العمل يف منطقة التجارة             

، والقيام، هلذه الغاية، بتنفيذ خطة عمل       ٢٠١٧ احلرة القارية، حبلول تاريخ إرشادي هو عام      
فقد ختلق إمكانية تطوير التكامل والتعاون بني بلدان        . )١٩(لتدعيم التجارة بني البلدان األفريقية    

اجلنوب فرصاً رائعةً أمام هذه البلدان لالستفادة من أسواق أكرب، ومن وفـورات احلجـم               
ن اجلنوب مفيد بشكل خاص يف تيسري تنسيق        أن التعاون بني بلدا    كما. والتنويع االقتصادي 

أوسع للسياسات والضوابط التنظيمية من أجل تيسري التجارة فضالً عن جتميع املوارد، وبناء             
  .شبكات نقل وهياكل أساسية إقليمية مشتركة لتوثيق الترابط بني األسواق

        

__________ 

" ة القاريـة احلـرة    إنـشاء منطقـة التجـار     بمقرر بشأن تشجيع التجارة األفريقية البينيـة والتعجيـل          " )١٩(
)Assembly/AU/Dec.394(XVIII)(            الذي اعُتمد يف الدورة العادية الثامنة عشرة جلمعية االحتاد األفريقـي ،
 ).٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠-٢٣أديس أبابا، (


