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آخر المعلومات عن المفاوضات الزراعية في منظمة التجارة العالمية واتفاقات
التجارة اإلقليمية ودعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء
موجز
يع ّد النظر يف آخر املعلومات عن املفاوضا ا ااات ال نريةا منظمة التجارة العاملية بشا ا اافا الزراعة واتفاقات التجارة
اإلقليمية بندا منتظما يف جدول أعمال جلنة مش ا ا ااكالت الس ا ا االع (اللجنة) نظرا لألمهية ال توليةا اللجنة لقض ا ا ااايا التجارة
والدور الذي قد تضا ا ا ا ا ا ا لع بي التجارة يف اقيق األمن ال ذائي والتنمية الزراعية على مس ا ا ا ا ا ااتوى العام .وقد مت االعرتاف
بالتجارة بوصفةا إحدى وسائل التنفيذ األساسية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
وتعرض هذه الوثيقة آخر الت ورات منذ انعقاد الدورة احلادية والس ا ا اابعني للجنة مش ا ا ااكالت الس ا ا االع ،وتركز على
نتائج املؤمتر الوزاري احلادي عشا ا ا ا اار ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقد يف ديسا ا ا ا اام كانوا األول  7102يف بوينس آيرس
(األرجنتني) .وتناقش أيضا ا ااا هذه الوثيقة آخر الت ورات املرتب ة باتفاقات التجارة اإلقليمية .ويف القسا ا ااي ا تامي ،تس ا ا الّ
الوثيقة الضوء على أنش ة األمانة يف دعي األعضاء لصياغة االتفاقات التجارية وإنفاذها.
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
إا اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي:


األخذ علما بالت ورات املتعلقة باملفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية؛

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
MX617/A
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والتش ا ا ا ااديد على الدور الذي ميكن أا تؤديي نارة املنتجات الزراعية بوص ا ا ا اافةا عامال مس ا ا ا ااامها لتحقيق أهداف
التنمية املساتدامة ،وال سايّما افدف  7منةا املتمثل يف القضااء على اجلوع وتوري األمن ال ذائي والت ذية اس ّسانة
وتعزيز الزراعة املستدامة؛



والتفكيد على أمهية االتفاقات املتعددة األطراف واحلاجة إىل تش ا ا ا ااجيع قيام نظام ناري عاملي متعدد األطراف،
قائي على القواعد ،ومنفتح ،وغ متييزي ومنص ا ا ا ا ا ااق يؤدي إىل اقيق األمن ال ذائي والت ذية اس ّس ا ا ا ا ا انة والتنمية
الزراعية املستدامة على مستوى العام؛



واسا ا ااتعراض ومناقشا ا ااة الدعي الذي توريره منظمة األغذية والزراعة لألعضا ا اااء يف اتفاقات نارة املنتجات الزراعية
وإسداء املشورة يف ما يتعلق بفنش تةي املستقبلية يف هذا اجملال.

ميكن توجيي أي استفسارات عن مضموا هذه الوثيقة إىل:
السيد بوبكر بن بلحسن
أمني جلنة مشكالت السلع
ال يد اإللكرتوينboubaker.benbelhassen@fao.org :
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أول -آخر المعلومات عن مفاوضات منظمة التجارة العالمية-نتائج المؤتمر الوزاري
الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية وتعيين رئيس جديد للجنة الزراعة
لمنظمة التجارة العالمية خالل الدورة الخاصة
انعقا ااد املؤمتر الوزاري احلا ااادي عش ا ا ا ا ا اار ملنظما ااة التجا ااارة العا ااامليا ااة يف بوينس آيرس يف األرجنتني خالل الفرتة
-0
من  01إىل  03ديسم كانوا األول  .7102ويف الفرتة ال سبقت املؤمتر ،ق ّدم األعضاء يف منظمة التجارة العاملية عددا
من االقرتاحات للتفاوض بشا ا ااف ا إىل جلنة الزراعة ملنظمة التجارة العاملية خالل دورهتا ا اصا ا ااة .وتناولت هذه االقرتاحات
قضا ا ا ا ا ا ااايااا مثاال الاادعي اسلي ،واالحتفاااا مبخزونااات حكوميااة ألغراض األمن ال ااذائي ،والقيود على التصا ا ا ا ا ا اادير ،والنفاااذ
إىل األسواق ،والق ن ،والضمانات الزراعية ا اصة ،واآللية ا اصة للوقاية للبلداا النامية والتناريس يف جمال التصدير.
وعلى ص ا ا ا ااعيد الدعي اسلي ،ركزت االقرتاحات على كيفية تقييد اس ا ا ا ااتخدام إمجايل الدعي اسلي املخل بالتجارة
-7
واحلد من استحقاقات البلداا النامية من قياس الدعي الكلي أو إل ائةا.
-3

ويف ما يتعلق بالق ن ،ركزت املناقشات على كيفية احلد من دعي الق ن املخل بالتجارة.

أما يف ما يتعلق بالقيود على التصاادير ،ريقد اسااتةدريت االقرتاحات على حنو أساااسااي املسااائل املرتب ة بالشاافاريية
-4
واإلعفاء من القيود على التص ا اادير للمشا ا ارتيات ال ذائية ال يقوم هبا برنامج األغذية العاملي ألغراض إنس ا ااانية غ نارية.
وعلى صااعيد النفاذ إىل األساواق ،تناول النقاش إمكانية إعداد برنامج عمل ممكن اسااتنادا إىل ج تدرجيي ملعاجلة مواضاايع
مثل التعريفات اجلمركية القصوى وتصاعد التعريفات وتبسي ةا والرسوم ضمن احلصص التعريفية املقررة.
وركزت أيضا ا ااا بع االقرتاحات على كيفية إصا ا ااالي ال ريقة احلالية ال تسا ا ااتخدم هبا بنود الضا ا اامانات الزراعية
-5
ا اص ااة و أو كيفية القض اااء عليةا ،ريض ااال عن ض اارورة إنش اااء آلية خاص ااة للوقاية وكيفية القيام بذل  .ريض ااال عن ذل ،
وعقب القرار الوزاري الذي ص ا ا ا ا ا اادر يف بايل يف عام  7103والذي اتفقت مبوجبي البلداا على اعتماد حل دائي يف جمال
االحتفاا مبخزونات حكومية ألغراض األمن ال ذائي 1حبلول املؤمتر الوزاري احلادي عش ا ا اار ،تق ّدم أعض ا ا اااء منظمة التجارة
العاملية باقرتاحات عدة تناولت عناصر خمتلفة من بينةا الت ية وأحكام الشفاريية والضمانات وأحكام ملكاريحة التحايل.
وخالل مؤمتر بوينس آيرس ،اتفق األعض ا ا اااء على أربعة قرارات وزارية بش ا ا اافا خمتلق القض ا ا ااايا املتص ا ا االة بالتجارة
-6
مبا يف ذل اإلعانات املقدمة ملصا ا ا ا ا ا ااايد األىاا .ولكن ،وعلى الرغي من اجلةود ال بذلتةا معايل الس ا ا ا ا ا اايدة Amina
ص ال أعضاااء
 ،Mohamedوزيرة الشااؤوا ا ارجية السااابقة يف كينيا ال اض ا لعت بدور ميسا ّارة املفاوضااات الزراعية ،م يتو ّ
منظمة التجارة العاملية إىل أي اتفاق بش اافا القض ااايا ال جرت مناقش ااتةا ،وال إىل أي برنامج عمل زراعي حمدد ملرحلة ما
بعد املؤمتر الوزاري احلادي عشر.

1

منظمة التجارة العاملية ،WT/MIN(13) /38 ،القرار الوزاري ا اص باالحتفاا مبخزونات حكومية ألغراض األمن ال ذائي
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ويف بوينس آيرس ،تق ّدمت أيض ا اا جمموعات بلداا خمتلفة ببيانات مشا اارتكة اقرتحت رييةا جماالت إضا اااريية للعمل
-2
يف املسا ا ا ااتقبل باعتبارها جزءا من مفاوضا ا ا ااات منظمة التجارة العاملية .وقد رّكزت ثالثة من بني هذه البيانات على قضا ا ا ااايا
ذات أمهية خاص ا ااة يف ق اعي الزراعة ومص ا ااايد األىاا ،وهي" :البياا بش ا اافا إنش ا اااء برنامج عمل غ رىي تابع ملنظمة
التجارة العاملية للمؤسا اس ااات الصا ا رى والصا ا ة واملتوسا ا ة احلجي"؛ و"البياا املش اارتا بش اافا التجارة اإللكرتونية"؛ ووثيقة
بعنواا "تيسا ا ا االس ا ااتثمار من أجل التنمية" .ويف البياا األول ،أعلن املوقّعوا عليي عن عزمةي على إنش ا اااء جمموعة عمل
غ رىية ملناقشا ااة قضا ااايا مثل احلد من تكاليق التجارة وتشا ااجيع التجارة .2ويف البياا الثاين ،أعلن األعضا اااء عن عزمةي
على الشا ااروع بعمل اسا ااتكشا ااايف للتوصا اال إىل مفاوضا ااات مسا ااتقبلية ضا اامن منظمة التجارة العاملية بشا اافا جوانب التجارة
املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية .3ويف البياا الثالث ،دعا األعض ا ا ا اااء إىل عقد مناقش ا ا ا ااات منظّمة من أجل وض ا ا ا ااع إطار عمل
متعدد األطراف بشفا تيس االستثمار.4
وعقب اختتام املؤمتر الوزاري احلادي عشا اار ،5بقيت املناقشا ااات معلّقة ل اية ا ااةر أبريل نيسا اااا  ،7108حني
-8
ُع ّني سا ا ااعادة السا ا اايد  ،John Ronald Dipchandra (Deep) Fordسا ا ااف غيانا ،رئيسا ا ااا جديدا للجنة الزراعة يف منظمة
التجارة العاملية يف دورهتا ا اص ا ااة .وقد أعرري الس ا ااف  Fordعند تولّيي مةامي عن عزمي على مواص ا االة العمل الذي قام بي
سا االفي سا ااعادة السا اايد  ،Stephen Ndung'u Karauسا ااف كينيا ،ومواصا االة العمل لتحقيق تقدم ملحوا يف املفاوضا ااات
بشفا نارة املنتجات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية.
اتةل السا ااف  Fordجولة من املشا اااورات مع األعضا اااء وعقد اجتماعات غ رىية للدورة
-9
ومنذ ذل احلني ،اسا ا ّ
ا اصاة للجنة الزراعة يف منظمة التجارة العاملية ،إلتاحة الفرصاة أمام األعضااء لببال عن أنشا تةي وتبادل اآلراء بصاورة
تفاعلية هبدف إحراز تقدم يف املفاوضات .ويف هذا اإلطار ،سلّ عدد من األعضاء الضوء على دور املفاوضات الزراعية
الناجعة يف اقيق خ ة التنمية املس ا ااتدامة لعام  7131وأهداف التنمية املس ا ااتدامة .وقد أيّد أعض ا اااء منظمة التجارة العاملية
خالل املفاوض ااات عموما إمكانية أخذ الوثائق واملعلومات ذات الص االة ال تع ّدها س ااائر املنظمات املتعددة األطراف مثل
منظمة األغذية والزراعة ،يف احلسباا.

 2منظمة التجارة العاملية ، WT/MIN(17) /58 ،بياا بش ا اافا إنش ا اااء برنامج عمل غ رىي تابع ملنظمة التجارة العاملية للمنش ا ا ت الص ا ا رى والصا ا ا ة
واملتوس ة احلجي
 3منظمة التجارة العاملية ،WT/MIN(17) /60 ،البياا املشرتا بشفا التجارة اإللكرتونية
 4منظمة التجارة العاملية ،WT/MIN(17) /59 ،البياا الوزاري املشرتا بشفا تيس االستثمار من أجل التنمية
 5ينقل هذا القسي احلالة وقت الصياغة (بداية ةر يونيو حزيراا) .وستجري إحاطة اللجنة علما بفي ت ورات ت رأ خالل عرض هذه الوثيقة.
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ثانيا -اتفاقات التجارة اإلقليمية
 -01تُعت اتفاقات التجارة اإلقليمية مبثابة "اتفاقات نارية ذات طابع تفضيلي متبادل" 6وهي تشمل اتفاقات التجارة
احلرة الثنائية واإلقليمية واألقاليمية ،واالاادات االقتص ا ااادية واالاادات اجلمركية واألس ا اواق املش ا اارتكة 7.وتس ا اامح املادة 74
من االتفاق العام بش ا ا اافا التعريفات اجلمركية والتجارة بعقد اتفاقات التجارة اإلقليمية بش ا ا اار أال يتي وض ا ا ااع حواجز أمام
ويتعني على األعضاء يف منظمة التجارة العاملية اإلحاطة علما باتفاقات التجارة
البلداا الواقعة خارج من قة التجارة احلرةّ .
اإلقليمية ال يشاركوا رييةا.
 -00ومنذ إنش ا اااء منظمة التجارة العاملية يف األول من يناير كانوا الثاين  0995ومبوازاة املفاوض ا ااات التجارية املتعددة
األطراف ،أص ا اابحت اتفاقات التجارة اإلقليمية خيارا ا ااائعا لتحرير التجارة .ومنذ تس ا ااعينيات القرا املاض ا ااي ،ازداد عدد
اتفاقات التجارة اإلقليمية املبلّغ عنةا ملنظمة التجارة العاملية من قرابة  51إىل  782اتفاقا ساريا حاليا.
 -07وقد ازدادت التجارة ال تندرج يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية ،بالنس ا ا ا ا ا اابة املئوية من إمجايل نارة املنتجات
الزراعيااة ،من نسا ا ا ا ا ا ابااة  45يف املااائااة يف عااام  7112إىل نسا ا ا ا ا ا ابااة  50يف املااائااة يف عااام  7107أي مبعاادل و س ا ا ا ا ا اانوي بلغ
 8.7يف املائة .وباملقارنة ،ت نارة املنتجات الزراعية املندرجة خارج إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية بنسا ا اابة  3.3يف املائة
8
سنويا يف الفرتة نفسةا.

ألف -اتجاهات اتفاقات التجارة اإلقليمية
 -03اعتبارا من يونيو حزيراا  ،7108س ا ا ا ا ااجل االااد األورو أك عدد من اإلخ ارات إىل منظمة التجارة العاملية
يف ما يتعلق باتفاقات التجارة اإلقليمية ( 41إخ ارا) ،تليي بلداا الراب ة األوروبية للتجارة احلرة ( 9)31و ا ا ا ا ا اايلي ()79
وسن اريورة ( )77وتركيا ( )77وكوريا اجلنوبية ( )08وأوكرانيا ( .)08وبالتايل ،مت اإلبال عن  92اتفاقا من اتفاقات التجارة
اإلقليمية يف أوروبا ،و 83يف رق آسيا و 59يف أمريكا اجلنوبية.10
 -04ومنذ انعقاد الدورة األخ ة للجنة مشا ا ااكالت السا ا االع يف أكتوبر تش ا ا ارين األول  ،7106واصا ا اال أعضا ا اااء منظمة
ويبني اجلدول  0اتفاقات التجارة اإلقليمية
التجارة العاملية املشا ا ا ا اااركة بنشا ا ا ا ااا يف مفاوضا ا ا ا ااات اتفاقات التجارة اإلقليميةّ .
 6اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية ،آلية الشفاريية ا اصة باتفاقات التجارة اإلقليمية ،القرار املؤرخ  04كانوا األول ديسم
 7تسمح املادة الرابعة والعشروا من االتفاق العام بشفا التعريفات اجلمركية والتجارة بإنشاء مناطق التجارة احلرة ااادات مجركية ،ويتضمن هذا االتفاق
بندا استثنائيا خاصا ملبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العاملية بشفا عدم التمييز بني أعضاء املنظمة (الذي يشمل مبدأ "الدولة األوىل بالرعاية").
ريضال عن ذل  ،تنص الفقرة ( 7ج) من قرار عام  0929بشفا املعاملة التفاضلية واألكثر رعاية واملعاملة باملثل واملشاركة األكمل للبلداا النامية واملعرورية
ببند التمكني-على إمكانية وضع ترتيبات التفاقات التجارة اإلقليمية ت ي نارة السلع بني البلداا النامية.
 8جملس التجارة والتنمية ،يف الدورة احلادية والستني ،ت ور النظام التجاري الدويل واناهاتي من منظور إ ائي
 9الراب ة األوروبية للتجارة احلرة وتضي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
 10مي ا اك ا اان االط ا ااالع ع ا ال ا ااى تشا ا ا ا ا ا ا ا ا اك ا اي ا ا اال امل ا ان ا ا اااط ا ااق ع ا ال ا ااى امل ا ااوقا ااع اإل ل ا اك ا اارتوين مل ا ان ا اظ ا اما ا ااة ال ا ات ا اجا ا ااارة ال ا اعا ا ااامل ا ايا ا ااة ع ا الا ااى ال ا اع ا ان ا اواا ال ا اتا ا ااايل:
7116

http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdf
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ال تشا ا ا اامل أحكاما زراعية وال مت إبال منظمة التجارة العاملية عنةا يف الفرتة املمتدة بني أكتوبر تش ا ا ا ارين األول
ويونيو حزيراا  .7108ويظةر اهتمام البلداا النامية بالتفاوض على اتفاقات التجارة اإلقليمية وإبرامةا من خالل وجود
اتفاق واحد ريق من بني اتفاقات التجارة اإلقليمية ال يش ا ا ا ا ا اامل بلدا ناميا واحدا على األقل (وهو االتفاق بني االااد
األورو وكندا).
7106

الجدددول  - 1اتفدداقددات التجددارة اإلقليميددة المبلم عنةددا لمنظمددة التجددارة العددالميددة في الفترة الممتدددة نين تش د د د د درين
األول/أكتونر  2016ويونيو/حزيران ( 2018منظمة التجارة العالمية)
اتفاق التجارة اإلقليمية
الصين _ جورجيا
السلفادور _ إكوادور
السوق الجنونية المشتركة _ جمةورية مصر العرنية
هونم كونم والصين _ مكاو والصين
التحاد األوروني _ كندا
كندا _ أوكرانيا
شيلي _ تايلند
الرانطة األورونية للتجارة الحرة _ جورجيا
السوق الجنونية المشتركة _ التحاد الجمركي للجنوب األفريقي
الةند _ تايلند
التحاد القتصادي للمنطقة األورونية اآلسيوية _ فييت نام
السوق المشتركة ألمريكا الوسطى _ انضمام ننما
التحاد األوروني_ غانا
التحاد األوروني _ الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي
جورجيا وأوكرانيا وأذرنيجان ومولدوفا
التحاد األوروني _ كولومبيا ونيرو _ انضمام اإلكوادور
تركيا _ ماليزيا
السد ددوق المشد ددتركة لدول شد ددرقي وجنوني أفريقيا _ انضد ددمام جمةورية مصد ددر
العرنية
تركيا _ مولدوفا
تحالف المحيط الةادئ (شيلي وكولومبيا والمكسيك ونيرو)
كوستاريكا _ كولومبيا
كوريا الجنونية _ كولومبيا

تاريخ اإلخطار
 15أبريل نيساا 7108
 77مارس آذار 7108
 09ري اير با 7108
 08ديسم كانوا األول 7102
 09سبتم أيلول 7102
 03سبتم أيلول 7102
 07سبتم أيلول 7102
 79أغس س آري 7102
 09يوليو متّوز 7102
 08يونيو حزيراا 7102
-14مايو أيار 7102
 74أبريل نيساا 7102
 13أبريل نيساا 7102
 13أبريل نيساا 7102
 13أبريل نيساا 7102
 17مارس آذار 7102
 71ري اير با 7102
 13يناير كانوا الثاين

7102

 03ديسم كانوا األول
 13نوريم تشرين الثاين 7106
األول 7106
 30أكتوبر تشرين ّ
األول 7106
 15أكتوبر تشرين ّ

7106
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 -05باإلضا ا ا ا ااارية إىل ذل  ،ومنذ انعقاد الدورة األخ ة للجنة مشا ا ا ا ااكالت السا ا ا ا االع ،مت التوقيع على عدد من اتفاقات
التجارة اإلقليمية ولكني م جير اإلبال عنةا بعد .وتش اامل هذه االتفاقات اتفاق ا اراكة اسي افادئ الش اااملة والتدرجيية
ومن قة التجارة احلرة القارية اإلريريقية.
 -06وقد وقّع أحد عشر بلدا من البلداا امل لة على اسي افادئ على اتفاق راكة اسي افادئ يف  8مارس آذار
 ،7108وهي أس ارتاليا واملكسااي والياباا وبروين وب و وساان اريورة و اايلي وريييت نام وكندا وماليزيا ونيوزيلندا .ومن املتوقع
أا يدخل االتفاق حيز النفاذ بعد أا تصادق عليي ستة أطراف على األقل.
 -02أمااا االتفاااق الااذي ينص على إنش ا ا ا ا ا ا اااء من قااة التجااارة احلرة القاااريااة اإلريريقيااة ريقااد وقّع عليااي  44بلاادا إريريقيااا
يف  70مارس آذار  ،7108هبدف ارير التعريفات اجلمركية تدرجييا واحل ّد من احلواجز غ اجلمركية مبا يف ذل يف نارة
املنتجات الزراعية .ويتضا اامن االتفاق بروتوكوالت ت ي التجارة يف السا االع والتجارة يف ا دمات ،وآلية لتسا ااوية النزاعات،
وكذل جمموعة من امللحقات .وقد اتفقت البلداا أيض ا ا ا ا ا ااا على "برنامج عمل للمرحلة االنتقالية ولتنفيذ االتفاق" هبدف
وض ااع اللمس ااات األخ ة على اجلداول الزمنية اللتزاماهتا يف ما يتعلق بالس االع وا دمات ،كجزء من جدول األعمال املقرر
ل اية عام  .7109وبعد ذل  ،سا اارتكز املرحلة الثانية من املفاوضا ااات على حقوق امللكية الفكرية واالسا ااتثمار وسا ااياسا ااات
املناريسة .وإ ّا األطراف يف طور التصديق على هذا االتفاق وبروتوكوالتي وملحقاتي .وينب ي أا يصادق  77بلدا على األقل
على اتفاق إنشاء من قة التجارة احلرة القارية اإلريريقية ليدخل االتفاق حيز النفاذ.
 -08وما زال عدد كب من اتفاقات التجارة اإلقليمية قيد التفاوض .ويف ما يلي قائمة غ حصا ا ا ا ارية هبذه االتفاقات:
اتفاق التجارة احلرة بني السااوق املشاارتكة اجلنوبية واالااد األورو القائمة بني االااد األورو والدول األعضاااء رييي وبلداا
الس ا ا ااوق املش ا ا اارتكة اجلنوبية يف أمريكا الالتينية؛ والش ا ا ا اراكة االقتص ا ا ااادية اإلقليمية الش ا ا اااملة؛ واتفاق التجارة احلرة بني افند
وأسا ا ا ا ا ارتاليا؛ واتفاق التجارة احلرة بني االااد االقتص ا ا ا ا ااادي للمن قة األوروبية اآلس ا ا ا ا اايوية وإسا ا ا ا ا ارائيل؛ واتفاق التجارة احلرة
بني الياباا وكوريا اجلنوبية ،واتفاق التجارة احلرة بني الص ا ا ا ااني والنرويج؛ واتفاق التجارة احلرة بني كندا وس ا ا ا اان اريورة؛ وإعادة
التفاوض على اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الش ا ا ا اامالية بني كندا واملكس ا ا ا ااي والواليات املتحدة األمريكية؛ واتفاق التجارة
احلرة بني االااد األورو وإندونيسيا؛ واتفاق التجارة احلرة بني الصني وجملس التعاوا لدول ا ليج العربية؛ واتفاق التجارة
احلرة بني باكستاا وماليزيا؛ وما إىل ذل .

ناء-

طريقة تناول مسألة الزراعة في اتفاقات التجارة اإلقليمية

 -09قد خيتلق ن اق موضااوع الزراعة وعمقي على حنو كب من اتفاق إىل آخر ضاامن كل اتفاق من اتفاقات التجارة
اإلقليمية .ولكن ،ما زال بع التخصصات يف نارة املنتجات الزراعية مثل أحكام النفاذ إىل األسواق املرتب ة بالتعريفات
اجلمركية أو القيود الكمية أو التداب التجارية العالجية من بني أمور أخرى ،ميثل ركنا أسا ا ا ا ا اااسا ا ا ا ا اايا يف العديد من اتفاقات
التجارة اإلقليمية.
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 -71ومن املافلوف أا تتعةاد األطراف يف أي من اتفااقاات التجاارة اإلقليمياة باإل ااء التعريفاات للادول األوىل باالرعااية
أو ختفيضااةا على الساالع ال يسااتوردها كل طرف من ال رف اآلخر .وعموما ،تشااةد املنتجات الزراعية "غ احلساااسااة"
11
ختفيض ا ا ا ا ا ااات أك على التعريفات اجلمركية مقارنة ب ها من املنتجات .ووريقا لدراس ا ا ا ا ا ااة أجرهتا منظمة التجارة العاملية
بش ا ا ا ا اافا أحكام اتفاقات التجارة اإلقليمية ال يبلغ عددها  005اتفاقا وقد أبرمةا  60عضا ا ا ا ا اوا يف منظمة التجارة العاملية،
مت ارير ،يف املتوس ا  ،نساابة  57يف املائة من خ و التعريفة اجلمركية للمنتج الزراعي عند دخول االتفاقات حيز التنفيذ،
رييما مت ارير نس ا ا ا ا ا اابة  27يف املائة من هذه ا و عند انتةاء ريرتة التنفيذ .ويف املقابل ،قد يُعفى يف الكث من األحياا
عدد من املنتجات "احلس ا اااس ا ااة" ال قد تتمثل اس ا ااتنادا إىل امليزة النس ا اابية للبلد يف منتجات األلباا أو الس ا ااكر أو احلبوري
أو اللحوم أو الدهوا أو الزيوت أو األىاا أو الفاكةة أو ا ض ا ا ا ا ا ااار ،من ارير خ و التعريفة اجلمركية ،رييجري ت بيق
حصص معدالت التعريفة اجلمركية ب رض تنظيي الواردات.
 -70وتُعاا التاداب غ اجلمركياة أيضا ا ا ا ا ا ااا يف سا ا ا ا ا ا ايااق اتفااقاات التجاارة اإلقليمياة .ويف هاذا الصا ا ا ا ا ا اادد ،وعلى الرغي
من أا اتفاقات التجارة اإلقليمية تعاود التفكيد ببساطة على احلقوق وااللتزامات املتفق عليةا على أساس متعدد األطراف
ص ال إىل األحكام القائمة .وتش ا دراسااة
يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية ذات الصاالة ،يش ا البع اآلخر على حنو مف ّ
أجرهتا منظمة التعاوا والتنمية يف امليداا االقتص ااادي بش اافا اتفاقات التجارة اإلقليمية ال مت إبال منظمة التجارة العاملية
عنةا بني العامني  7110و ،7104إىل أا نس ا اابة  22يف املائة من هذه االتفاقات تتض ا اامن بندا يعاود التفكيد على أحكام
اتفاقات منظمة التجارة العاملية بشفا احلواجز التقنية أمام التجارة ،وأا نسبة  24يف املائة من هذه االتفاقات تتضمن بندا
بش اافا ت بيق تداب الص ااحة والص ااحة النباتية 12.وختلص دراس ااة أخرى أجرهتا منظمة التجارة العاملية إىل أا مجيع اتفاقات
التجارة اإلقليمية ال مت إبال املنظمة عنةا يف الفرتة املمتدة بني العامني  7101و 7104تتض اامن أحكاما بش اافا احلواجز
التقنية أمام التجارة 13.ريض ا ا ا ا ا ااال عن ذل  ،وعلى الرغي من أا اتفاقات التجارة اإلقليمية تعاود التفكيد عادة على احلقوق
وااللتزامات ال تنص عليةا قواعد منظمة التجارة العاملية يف ما يتعلق حبظر الص ا ا ا ا ا ااادرات والقيود املفروض ا ا ا ا ا ااة عليةا ،ريإ ا
يف الكث من األحياا ايد عن هذه القواعد عندما تتعلق املسا اافلة بالضا اامانات الزراعية وتنص على التزامات ثنائية لت ية
14
عدد حمدود من املنتجات ،ومدة التداب  ،وطرق ت بيق الضمانات.

ثالثا -دعم منظمة األغذية والزراعة لألعضاء في مجال اتفاقات التجارة
 -77تورير منظمة األغذية والزراعة مبوجب برناجمةا االسا ا ا ارتاتيجي الرابع املعنوا "متكني نُظي زراعية وغذائية أكثر مشوال
وكفاءة" الدعي ألعض ا ا ا ا ا ااائةا يف إعداد املفاوض ا ا ا ا ا ااات التجارية وتنفيذ االتفاقات التجارية من خالل )0( :توري املعلومات
،7106 ،WTO 11
.University Press

Regional Trade Agreements and the Multilateral Trading System, ed. Rohini Acharya, Cambridge

Lejarraga, I. 2014, “Deep Provision in Regional Trade Agreements: How Multilateral Friendly?” OECD Trade Policy 12
Paper, No. 168, OECD Publishing, Paris.
 13منظمة التجارة العامليةA. C. Molina, V. Khoroshavina, 2015, TBT provisions in Regional Trade Agreements: to what extent ،
?do they go beyond the WTO TBT Agreement

 14ملخص منظمة األغذية والزراعة بش ا اافا س ا ااياس ا ااات التجارة عن "طريقة تناول مس ا اافلة الزراعة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية" ،منظمة األغذية والزراعة
.7102
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والتحليالت؛ ( )7وافيز تنمية القدرات؛ ( )3وتيس ا ا ا ا ا ا احلوار حول جوانب خمتلفة من نارة املنتجات الزراعية .وتش ا ا ا ا ا ا
الفقرات التالية إىل عيّنة من األنش ة ال تض لع هبا املنظمة لدعي البلداا األعضاء.
 -73ويف الفرتة ال س ا ا ا اابقت املؤمتر الوزاري احلادي عش ا ا ا اار ،قدمت منظمة األغذية والزراعة جمموعة من امللخص ا ا ا ااات
عن الس ا ا ااياس ا ا ااات التجارية الرامية إىل توس ا ا اايع وتعميق ريةي القض ا ا ااايا الرئيس ا ا ااية املرتب ة مبفاوض ا ا ااات منظمة التجارة العاملية
بش ا ا ا ا ا اافا الزراعة مثل التعريفات اجلمركية وتصا ا ا ا ا ا ااعد التعريفات والتعريفات غ اجلمركية يف نارة املنتجات الزراعية والقيود
على التصدير وطريقة تناول مسفلة الزراعة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية.
 -74ويف يوليو متوز  ،7102أص ا ا ا ا ا اادرت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية م بوعا مش ا ا ا ا ا اارتكا بش ا ا ا ا ا اافا
املواصا اافات التجارية وال ذائية ،مش ا ا تني إىل طريقة اديد املواصا اافات الدولية ا اصا ااة بسا ااالمة األغذية من خالل برنامج
املواصفات ال ذائية املشرتا بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،أي هيئة الدستور ال ذائي ،وكيفية ت بيق
هذه املواصفات يف سياق االتفاقات بشفا تداب الصحة والصحة النباتية واحلواجز التقنية أمام التجارة.
 -75وريضا ا ااال عن ذل  ،أصا ا اادرت منظمة األغذية والزراعة س مذكرات رينية وملخصا ا ااات عن السا ا ااياسا ا ااات تعا
جوانب خمتلفة ،مبا يف ذل مذكرة رينية بشفا التجارة والت ذية واألمن ال ذائي ،ومذكرة رينية بشفا القرار الصادر عن املؤمتر
الوزاري ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف ن و بشفا التناريس يف جمال التصدير.
 -76وأتاحت منظمة األغذية والزراعة ت وير القدرات يف جمال التجارة يف من قة أوروبا وآس ا ا ا اايا الوس ا ا ا ا ا ى من خالل
املبادرة اإلقليمية حول نارة املنتجات ال ذائية الزراعية وتكامل األس اواق .وواصاالت املنظمة دعمةا لشاابكة ا اء يف نارة
املنتجات الزراعية يف أوروبا وآساايا الوس ا ى ال تفس اساات يف عام  7104من أجل تعزيز احلوار الذي يقوده ا اء والقائي
على الس ااياس ا اات املس ااتندة إىل األدلة بش اافا قض ااايا نارة املنتجات الزراعية .وقد اس ااتةلّت املنظمة أيض ااا يف إطار اجلةود
ال تبذفا جلمع معلومات كمية عن السااياسااات التجارية ،دراسااة نريبية لتقييي مؤ ارات السااياسااة الزراعية يف سااتة بلداا
يف من قة أوروبا وآسيا الوس ى (وهي أذربيجاا وأرمينيا وبيالروس وجورجيا وق غيزستاا ومولدوريا).
 -72وعالوة على ذل  ،عملت منظمة األغذية والزراعة مع أص ا ا ااحاري املص ا ا االحة يف بلداا أريريقيا الش ا ا اارقية واجلنوبية
من أجل اس ا ا ا ااني القدرات املتعلقة بالتجارة من خالل س ا ا ا االس ا ا ا االة من الدورات التدريبية وحلقات احلوار اإلقليمية ِ
افادرية،
ال تناولت مواض ا ا اايع مثل املواءمة بني خ االس ا ا ااتثمار الزراعي والتجارة ،والتكامل اإلقليمي ،واس ا ا ارتاتيجيات تش ا ا ااجيع
التصادير و ارو نفاذ منتجات حمددة إىل األساواق .وباإلضاارية إىل ذل  ،عقدت منظمة األغذية والزراعة جلساات حوار
الوطنية
وطنية يف كل من تنزانيا ورواندا وزامبيا وموزامبيق ،مس ا ا ا ا ااامهة بذل يف اقيق قدر أك من االتس ا ا ا ا اااق بني ا
لالس ا ا ا ااتثمار الزراعي والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات الوطنية التجارية عن طريق اديد اجملاالت ال ترب بني األولويات التجارية والزراعية
وإعداد اقرتاحات املشاريع من أجل تعزيز نارة املنتجات الزراعية.
 -78وعقدت أيض ا ا ا ا ا ااا منظمة األغذية والزراعة و أو ا ا ا ا ا اااركت يف عدد من اللقاءات احلوارية وحلقات العمل املرتب ة
بقضايا التجارة الرئيسية اإلقليمية واملتعددة األطراف ال تؤثر يف الزراعة واألمن ال ذائي .وقد مشلت هذه الفعاليات ضمن
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مجلة مناس ا ا ا ا اابات أخرى ،اجتماعني يف األرجنتني حول املفاوض ا ا ا ا ااات بش ا ا ا ا اافا نارة املنتجات الزراعية هتيئة للمؤمتر الوزاري
احلادي عشا ا ا اار؛ وندوة يف سا ا ا ااويس ا ا ا ارا حول اآللية ا اصا ا ا ااة للوقاية واالحتفاا مبخزونات حكومية ألغراض األمن ال ذائي
( 30ماايو أياار ) 7102؛ وحلقاة عمال إقليمياة يف أوكرانياا حول تافث إبرام اتفااق تيسا ا ا ا ا ا ا التجاارة ملنظماة التجاارة العااملياة
يف نارة املنتجات ال ذائية الزراعية ( 31مايو أيار  10-يونيو حزيراا )7102؛ وحلقة عمل يف أوزبكستاا حول التفث ات
املرتتبة على الس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااات الزراعية والتجارية عقب انض ا ا ا ا ا اامام البالد إىل منظمة التجارة العاملية ( 77-70يونيو حزيراا
 .)7108وكذل نُظّمت حلقتا نقاش على هامش املؤمتر الوزاري احلادي عش ا ا ا ا ا اار ،حيث تناولت احللقة األوىل موض ا ا ا ا ا ااوع
"نارة املنتجات ال ذائية الزراعية وت املناخ واقيق أهداف التنمية املس ا ااتدامة" رييما تناولت احللقة الثانية موض ا ااوع "نارة
املنتجات الزراعية والعمالة واحلد من الفقر :نارري من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب" .وباإلض ا ا ا ا ا ااارية إىل ذل  ،عقدت
منظمة األغذية والزراعة أيضااا جلسااات عمل ع ّدة خالل منتدى منظمة التجارة العاملية الساانوي العام حول قضااايا مرتب ة
بدور نارة املنتجات الزراعية يف اقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -79ويف  74أكتوبر تش ا ارين األول  ،7102نُظّي حدث ررييع املس ااتوى برعاية جلنة مش ااكالت الس االع بعنواا "التجارة
وخ ة التنمية املسااتدامة لعام  "7131هبدف توعية األعضاااء وإعالمةي بالتقدم اسرز يف مفاوضااات منظمة التجارة العاملية
بش اافا نارة املنتجات الزراعية ويف اإلعداد للمؤمتر الوزاري احلادي عش اار ملنظمة التجارة العاملية ،وملناقش ااة وتس االي الض ااوء
على دور التجارة يف اقيق األمن ال ذائي والت ذية اس ّسانة واديد االحتياجات ا اصاة باألمن ال ذائي يف النظام التجاري
املتعدد األطراف .وقد ا ا ا ا ا ااارا يف هذا احلدث إىل جانب منظمة األغذية والزراعة كل من منظمة التجارة العاملية ومنظمة
التعاوا والتنمية يف امليداا االقتصادي واملركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة.

