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 المؤتمر اإلقليمي الثامن والعشرون للشرق األدنى
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 بيئة التجارة العالمية واإلقليمية ى فانعكاسات التطورات الراهنة "
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 مقدمـة  – أوًال
ي مفاوضات منظمة التجارة العالمية الغرض من هذه الورقة هو استعراض التطورات األخيرة ف - 1

التفاقيات التجارية اإلقليمية، وتحديد بعض القضايا المطروحة في المناقشات االخاصة بالزراعة و
 وتتألف هذه المذآرة من. ة واألمن الغذائيي فيما يتعلق بالتنمية الزراعالخبراتالرسمية وتبادل  غير
ت األخيرة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة ويلخص الجزء الثاني بإيجاز التطورا. ينئجز

الرسمية وتبادل المعلومات، ويلقي الجزء  بالزراعة ويحدد بعض القضايا المطروحة في المناقشات غير
 .الثالث الضوء على القضايا المتصلة باالتفاقيات التجارية اإلقليمية

 رة العالمية الخاصة بالزراعة التطورات األخيرة في مفاوضات منظمة التجا  - ثانيًا
 وبعض القضايا المطروحة للمناقشة

 خلفية المفاوضات  –لفأ
 اصةخمن إعالن الدوحة الوزاري أهداف مفاوضات منظمة التجارة العالمية ال 13  الفقرةتحدد - 2

هدف طويل  الفقرة التأآيد على التلك في منظمة التجارة العالميةوقد أعاد أعضاء . بالزراعة وصالحياتها
ه إلى إرساء نظام تجاري عادل وموّج: " الزراعة وهواالتفاق بشأناألجل، المنصوص عليه في 

 والتزامات محددة بشأن الدعم معززةيشمل قواعد و ة جذرياتاألسواق، من خالل برنامج إصالح
 ."دوثها، ومنع حالزراعية العالميةالمنتجات والحماية، بغية تصحيح القيود والتشوهات في أسواق 

 في إعالن الدوحة بإجراء مفاوضات منظمة التجارة العالميةوفي هذا السياق، التزم أعضاء  - 3
 في النفاذ إلى األسواق؛ وتخفيض اإلعانات المخصصة ة جوهرياتتحسين"تهدف إلى تحقيق شاملة 

 ".جارةللصادرات بمختلف أشكالها تمهيدًا إللغائها؛ والحد من الدعم المحلي الذي يشّوه الت
 وضات في إطار برنامج عمل الدوحةاوقد بقيت الزراعة من أآثر المجاالت حساسية في المف - 4

وانتهي المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الذي ُعِقد في آانكون، بالمكسيك، . التنموي
قف األعضاء بشأن ، حيث فشل في التقريب بين مواإلى طريق مسدود 2003أيلول /سبتمبر 14-10 من

 . التزاماتهم الخاصة بتحقيق الهدف من التفاوض المنصوص عليه في إعالن الدوحة الوزاريأشكال
، أصدر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قرارًا بشأن برنامج 2004 بآ/وفي أول أغسطس - 5

حجر الزاوية تفاق اإلطاري ذا االقد مثل ه و.إطارًا لتحديد األنماط في الزراعةعمل الدوحة، يتضمن 
ًا سياسيًا عامًا توجيه بعض القضايا السياسية، وأعطى ّلفقد ح.  في المفاوضات الخاصة بالزراعةالهام

 .بالنسبة للبعض اآلخر
  الوزاريغ آونغمسودة إعالن هون  –اءب
ن األعضاء ، أعاد وزراء البلدان المائة والتسعة واألربعي2005 انون األولآ/ديسمبر 18 وفي - 6

من إعالن  13 في منظمة التجارة العالمية التأآيد على التزامهم بالصالحيات المنصوص عليها في الفقرة
وفيما يلي تلخيص . 2004 آب/ وباإلطار الذي اعتمده المجلس العام في أول أغسطسالدوحة الوزاري

 .لنص اإلعالن الخاص بالزراعة
تكون هناك ثالثة نطاقات سوف : "يلي وزراء على ما، اتفق البالدعم المحليفيما يتعلق  - 7

 والتخفيض العام للدعم المحلي الذي يؤدي إلى المقيدللتخفيضات في مجموع مقياس الدعم الكلي النهائي 
اء وفي الحالتين، تندرج البلدان األعض. تشويه التجارة، مع إجراء تخفيضات خطية في النطاقات األعلى

البلدان األعضاء التي   األعلى، وتندرجاتوح به ضمن النطاقمى للدعم المسق المستوى األعلالتي تطب
تطبق المستويين الثاني والثالث من حيث ارتفاع الدعم ضمن النطاق المتوسط، وتندرج جميع البلدان 

وباإلضافة إلى . األعضاء األخرى، بما في ذلك جميع البلدان النامية األعضاء، ضمن النطاق األدنى
ل البلدان المتقدمة األعضاء التي تندرج ضمن النطاقات الدنيا وتطبق مستويات مرتفعة نسبيًا ذلك، تبذ
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 جهودًا إضافية من أجل تخفيض مقياس الدعم ،فيما يتعلق بمجموع مقياس الدعم الكلي النهائي المربوط
اء أي تخفيضات في تلتزم بمقياس الدعم الكلي من إجر وُتعفى البلدان النامية األعضاء التي لم". الكلي

مستوى الحد األدنى المسموح به للدعم ومن إجراء تخفيضات عامة في الدعم الذي يؤدي إلى تشويه 
تضمن اإلعالن أيضًا أن معايير الصندوق األخضر سيعاد النظر فيها لضمان شمولها  وقد. التجارة

 .نى من تشويه التجارةتتسبب في أآثر من الحد األد لبرامج البلدان النامية األعضاء التي ال
، اتفق الوزراء على ضمان إلغاء جميع أشكال دعم بالمنافسة في أسواق التصديروفيما يتعلق  - 8

الصادرات بالتوازي، واالنتهاء من وضع ضوابط لجميع تدابير التصدير بحيث يكون تأثيرها متكافئًا 
تم تحديدها في األنماط، بحيث يتم وسوف يتحقق ذلك بطريقة تدريجية متوازية، ي. 2013 بحلول نهاية

وقد الحظوا ظهور تقارب في المواقف إزاء . تحقيق جانب آبير مع نهاية النصف األول من فترة التنفيذ
التأمين  بعض عناصر الضوابط المتصلة بائتمانات التصدير، أو ضمانات ائتمانات التصدير أو برامج

الوزراء على أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على التمويل آذلك اتفق . يومًا أو أقل 180التي تسدد خالل 
يترتب عليها  الذاتي، بما يعكس ثبات األسواق، وأن تكون فترة السداد قصيرة بما فيه الكفاية لكي ال

وباإلضافة إلى ذلك، اتفق الوزراء على التدابير التي . تحايل على الضوابط الفعلية المرتبطة بالتسويق
سات المؤسسات التجارية الحكومية التي تؤدي إلى تشويه التجارة وعلى بعض تضمن إلغاء ممار

 .العناصر المتصلة بالضوابط الالزمة لضمان عدم تأثير المعونة الغذائية على المعامالت التجارية
، الحظ الوزراء بصفة خاصة التقدم الذي تحقق فيما يتصل بالنفاذ إلى األسواقوفيما يتعلق  - 9

وم الجمرآية بحسب القيمة واتفقوا على األخذ بأربعة نطاقات لتخفيض التعريفات الجمرآية، بمكافئ الرس
 التي تطبق الحدودبما في ذلك  –  المناسبةالحدودمع االعتراف بالحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن 

المنتجات  معاملة ن الوزراء الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق عأدركو. على البلدان النامية األعضاء
وباإلضافة إلى ذلك، فقد ُأتِفق على إتاحة . الحساسة، وعلى مراعاة جميع العناصر التي تدخل في ذلك

حيث المرونة للبلدان النامية األعضاء لكل تتولى بنفسها تحديد عدد مناسب من بنود التعريفة الجمرآية 
األمن الغذائي، واألمن المعيشي المنتجات الخاصة ُمسترشدة بالمؤشرات التي تستند إلى معايير أن 

 ،آما سيكون من حق البلدان النامية األعضاء االستفادة من آلية التدابير الوقائية الخاصة. والتنمية الريفية
 .على أساس آمية الواردات والسعر، مع زيادة تحديد الترتيبات الدقيقة الالزمة لذلك

، الحظ اإلعالن بصفة خاصة التوافق في يليةبعناصر المعاملة الخاصة والتفضوفيما يتعلق  - 10
 بشأن عدد من 2004 آب/اآلراء المشار إليه في االتفاق اإلطاري الذي تم التوصل إليه في أغسطس

القضايا في األقسام الرئيسية الثالثة وهي الدعم المحلي، والمنافسة في أسواق التصدير، والنفاذ إلى 
 .القضايا األخرى المتصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية قدم فياألسواق، آما الحظوا حدوث قدر من الت

 بوجود الكثير مما ينبغي عمله حتى يمكن تحديد األنماط واالنتهاء من إدراكوعمومًا، آان هناك  - 11
اتفق الوزراء على تكثيف الجهود في جميع القضايا المعلقة لكي يمكن تحقيق  ولذلك،. المفاوضات

عن تصميمهم، بصفة خاصة، على االنتهاء من تحديد  وأعربوا. ت في الدوحةاألهداف التي تحدد
 وتقديم مسودة جداول االلتزامات الشاملة استنادًا 2006 نيسان/أبريل 30 يتجاوز األنماط في موعد ال

 .2006 تموز/يوليو 31 يتجاوز إلى هذه األنماط في موعد ال
د التزامهم بضمان التوصل إلى قرار صريح بشأن ، أآد الوزراء من جديبالقطنوفيما يتعلق  - 12

وذلك  – القطن خالل المفاوضات الخاصة بالزراعة ومن خالل اللجنة الفرعية المختصة بالقطن
 : بالذاتالتالي على النحووطموح، وسرعة، ب

 .2006 أن ُتلغي البلدان المتقدمة جميع أشكال دعم صادرات القطن في –
واق، َتمنح البلدان المتقدمة حق النفاذ بدون رسوم جمرآية وبدون فيما يتعلق بالنفاذ إلى األس –

 .حصص لصادرات القطن من أقل البلدان نموًا اعتبارًا من بداية فترة التنفيذ
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من المعترف به أن الهدف يتمثل في أن ُتسفر المفاوضات عن تخفيض الدعم المحلي الذي  [ –
 مما تنص عليه أي صيغة عامة وأن ُينفذ ذلك يؤدي إلى تشويه تجارة القطن بدرجة أآثر طموحًا

وسوف نلتزم بإعطاء األولوية في . يلزم في التطبيق العاديخالل فترة من الزمن أقصر مما 
 .]المفاوضات للتوصل إلى هذه النتيجة

فيما يتعلق بجوانب المساعدات اإلنمائية للقطن، رحب النص بعملية اإلطار التشاوري التي شرع  - 13
ب من -1مدير العام لمنظمة التجارة العالمية لتنفيذ القرارات الخاصة بهذه الجوانب وفقًا للفقرة فيها ال

زيادة  )1(:  المدير العام علىّثوقد ُح. 2004 آب/أغسطس القرار الذي اعتمده المجلس العام في أول
اف واإلقليمية، مع ثنائية ومع المؤسسات متعددة األطرالتكثيف جهوده التشاورية مع الجهات المانحة 

الترآيز على تحسين االتساق والتنسيق وتعزيز التنفيذ، واستطالع إمكانية إنشاء آلية من خالل هذه 
 .وتحديد آلية مناسبة للمتابعة والرصد )2(المؤسسات للتعامل مع انخفاض الدخل في قطاع القطن؛ 

 يمكن أن يحدث؟ماذا  – 2006  إلى اتفاق نهائي بحلول نهايةغ آونغمن هون  –يمج
وتقديم مسودة ، 2006 نيسان/بريلأ 30 يتجاوز االنتهاء من وضع األنماط في موعد اليعني  - 14

، 2006 تموز/يوليو 31 يتجاوز جداول االلتزامات الشاملة استنادًا إلى هذه األنماط في موعد ال
عالمية سيكون عليهم اعتبارًا من ، أن أعضاء منظمة التجارة ال2006 والتوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية

آما يلي على وجه  أن ينتقلوا من الصيغ العامة إلى التزامات محددة، وهي 2006 آانون الثاني/يناير
 :التحديد

يتعين على األعضاء أن يتفقوا أوًال، وقبل أن يبدأ آل بلد في صياغة قائمة تفصيلية  •
يمكن أن يستغرق ذلك حتى نهاية (ن تسير على نهجه جميع البلدا موذجنبالتزاماته، على 

 ؛)آانون الثاني/يناير
جداول االلتزامات مسودة لصياغة يقرب من ثالثة أشهر  ثانيًا، سوف يستغرق آل بلد ما •

 ؛غ آونغهون على أساس الصيغ المتفق عليها في
 بين األعضاء، وآذلك المفاوضات الثنائيةوخالل هذه الفترة، من المتوقع أن تستمر  •

، بما في ذلك القضايا في هونغ آونغات األوسع بشأن عدد من القضايا المتبقية من المفاوض
 ؛التشريعاتمجال 

 مما جاء في مسودات جداول للتحققينبغي تخصيص الشهرين أو األشهر الثالثة التالية  •
 االلتزامات التي تقدمت بها البلدان األعضاء؛

 .للصياغة القانونيةثم ثالثة أشهر أخرى  •
 .كذا، تستغرق هذه العملية عشرة أشهر، على أساس أفضل السيناريوهاتوه - 15
 الرسمية وتبادل المعلومات بعض القضايا المطروحة للمناقشات غير  –الد

وقد أآد الوزراء مرارًا وتكرارًا على أن التنمية ينبغي . تسمى جولة الدوحة أيضًا جولة التنمية - 16
 هونغ آونغ من إعالن 2 آذلك، تؤآد الفقرة. ضات ومن النتائج من ُصلب المفاوفي المرآزأن تكون 
 ، على األهمية الرئيسية للُبعد الخاص بالتنمية في آل جانب من جوانب برنامج عمل الدوحة،الوزاري

وتؤآد التزام الوزراء من جديد بجعل الُبعد الخاص بالتنمية حقيقة واقعة، من حيث نتائج المفاوضات 
 .ى األسواق ووضع القواعد، ومن حيث القضايا المتصلة بالتنمية في المجاالت األخرىالخاصة بالنفاذ إل

على " التنمية"يمثل  وعلى الرغم من وجود اتفاق في الرأي بشأن هذه الهدف األساسي، فإن ما - 17
مفر من أن تختلف اآلراء في  فال. واضح وجه التحديد في سياق المجاالت المختلفة للمفاوضات غير

بلدًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية تتباين فيها مراحل التنمية بما  150يقرب من  ك، لوجود ماذل
 .يرتبط بذلك من اختالفات في هياآلها االقتصادية
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 إلى وضع أنماط 2004 تموز/وفي مجال الزراعة، يدعو اإلطار الذي تم التوصل إليه في يوليو - 18
. نفيذ وُمجدية فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الناميةحيث الت تتضمن أحكامًا فعالة من

وقد آان من المعترف به صراحة أن الزراعة لها أهمية جوهرية في التنمية االقتصادية بهذه البلدان، 
 سياسات زراعية تعزز أهداف التنمية، واستراتيجيات إتباعوأن هذه البلدان يجب أن يكون بوسعها 

 . من حدة الفقر، آما ُتعنى باالهتمامات الخاصة باألمن الغذائي وسبل المعيشةلتخفيفل
هو آيف يمكن تحقيق تقدم في  – في سياق المفاوضات الجارية – والسؤال الذي يطرح نفسه - 19

ة لألهداف السابقة؟ فكثيرًا ما تحدث عم بحيث تأتي النتائج مد،مسألة وضع أنماط محددة بشأن الزراعة
وتشمل هذه المعايير . معينةتفاوضية ء في المفاوضات عن بعض المعايير في تقدير مواقف األعضا
تحقيق مستوى ما من  (واالطراد، ) من المرونةبقدرإصالح ولكن  (والمرونة، )عمق اإلصالح (الطموح

ن تكون أي أ(والتناسب ، )التنسيق في التعريفات الجمرآية وأشكال الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة
وقد اتخذ العديد من البلدان ومجموعات ). التزامات البلدان النامية أقل نسبيًا من التزامات البلدان المتقدمة

لهياآل االقتصادية لهذه البلدان والمجموعات، ا تعكسمواقف مختلفة إزاء هذه المعايير، التفاوض 
حات لطمو، يؤيد البعض أن تكون اسبيل المثال وعلى. وتجاربها ومفاهيمها عن اإلصالح بصفة عامة

 .ية، بينما يميل آخرون إلى مراعاة مزيد من المرونة في اإلصالحالع
رسمية وتبادل وجهات النظر والمعلومات في هذا   إجراء مناقشات غيرومن المفيد، عند - 20

: ويمكن تصنيف هذه المسائل ضمن مجموعتين. المؤتمر، الترآيز على بعض المسائل أو القضايا
 األوسع بالنسبة للتنمية بالمالبساتالمتصلة   والمسائل،لمفاوضاتلالمسائل المتصلة بالمهمة المباشرة 

 .الزراعية واألمن الغذائي في بلدان الشرق األدنى
 لمفاوضاتلالمسائل المتصلة بالمهمة المباشرة     – 1-الد

 المفاوضات الزراعية، في ضوء تعتبر المسائل الرئيسية التالية من المسائل المحورية في - 21
هونغ ، وإعالن 2004 آب/ في الدوحة، واإلطار الذي تم التوصل إليه في أغسطسالتفويض الذى حدد

 :آونغ
هي عناصر صيغ االلتزامات الخاصة بتخفيض الدعم المحلي الذي يؤدي إلى تشويه التجارة؟  ما •

 وما هي الضوابط التي ينبغي أن ُتكمل التزامات التخفيض؟
هي عناصر صيغة االلتزامات الخاصة بتخفيض التعريفات الجمرآية والعناصر األخرى  ما •

جوانب المرونة التي ينبغي أن تقترن بالتزامات تخفيض التعريفات  هي التي تعززها؟ وما
 الجمرآية؟

ة هي عناصر المعاملة الخاصة والتفضيلية الالزمة في الدعامات الثالثة التي تقوم عليها اتفاقي ما •
 الزراعة؟

 األوسع بالنسبة للتنمية الزراعية واألمن الغذائي في بلدان المالبساتالمتصلة بالمسائل     – 2-دال
 الشرق األدنى

هل يمثل تحرير تجارة المنتجات الزراعية تهديدًا لألمن الغذائي والهدف : السؤال األساسي هو - 22
 :لمتفرعة عن ذلك بما يليالريف؟ وتتعلق القضايا ا الخاص بالحد من الفقر في

الظروف التي يمكن أن تسهم فيها الحماية الحدودية للمنتجات الزراعية في تعزيز األمن  •
 ؛ األخرى السياساتوعالقة ذلك بالمداخالتالغذائي، 

يبرره، والفترة الزمنية التي  درجة الحماية المرغوبة للمنتجات الزراعية، عندما يكون لذلك ما •
 ا هذه الحماية مناسبة؛يمكن أن تكون فيه

 هم فيها الحماية الحدودية للمنتجات الزراعية في تعزيز األمن الغذائي؛اتسالظروف التي ال  •
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 التجارب الفعلية فيما يتعلق بتحرير تجارة المنتجات الزراعية واألمن الغذائي؛ •
غذية لألعلى طول الخط  بلدان مستوردة مجردآان العديد من بلدان الشرق األدنى تعد  لما •

تحرير تجارة المنتجات الزراعية تهديدًا لألمن الغذائي نتيجة لزيادة قيمة  يمثل  فهل،األساسية
 فاتورة الواردات؟

 ة اإلقليمية في الشرق األدنىتفاقيات التجارا  - ثالثًا
 خلفية    – ألف
ها بين البلدان بلدان الشرق األدنى أطراف في عدد آبير من اتفاقات التجارة اإلقليمية، معظم - 23

وأهم هذه االتفاقيات التجارية اإلقليمية هي منطقة التجارة الحرة العربية، ومنظمة التعاون . العربية
وجميع هذه االتفاقيات لها هدف مشترك هو . ، واتحاد المغرب العربي الخليجياالقتصادي، ومجلس التعاون

 .ليم والتعاون فيما بين البلدانتشجيع التجارة البينية في المنتجات الزراعية داخل اإلق
لتي اوقد شهدت اتفاقات التجارة اإلقليمية في الشرق األدنى في الفترة األخيرة زيادة في الجهود  - 24

بلدًا على التحرير الكامل  17 ففي منطقة التجارة الحرة العربية، وافق. تستهدف تعميق خطط التكامل
. 2007 و 1998في الفترة ما بين ) ما في ذلك المنتجات الزراعيةب(للتجارة فيما بينها في جميع المنتجات 

والتزمت هذه البلدان بتخفيض جميع الرسوم الجمرآية تدريجيًا على أساس سنوي بحيث يتم إلغاء الرسوم 
، تم تخفيض التعريفات الجمرآية بين البلدان المشارآة 2003 وفي نهاية سنة. 2005 الجمرآية بحلول سنة

 .1997 ي المائة في المتوسط مقارنة بما آانت عليه فيف 80بنسبة 
آذلك اتخذت منظمة التعاون االقتصادي خطوات آبيرة في تعميق التكامل االقتصادي بين  - 25

أما . 2006 فقد وافقت الدول األعضاء في المنظمة على عقد اتفاقية للتجارة الحرة بينها في سنة. أعضائها
وآثير من بلدان اإلقليم . قام أخيرًا اتحادًا جمرآيًا ويعتزم إقامة سوق مشترآةمجلس التعاون الخليجي فقد أ

وتدخل هذه . تربطها اتفاقيات ثنائية مع االتحاد األوروبي في سياق اتفاقية الشراآة األوروبية المتوسطية
 التي أعلنتها االتفاقيات في الوقت الحاضر مرحلة جديدة، ترآز على تحرير التجارة في سياق سياسة الجوار

 .أوروبا أخيرًا
ات التكامل اإلقليمية وشبه اإلقليمية الحالية، يعد أداء التجارة البينية في وعلى الرغم من جميع اتفاقي - 26

ة اإلقليمية، وتفاعلها مع وهناك حاجة إلى تقييم اتفاقات التجار. المنتجات الزراعية والغذائية منخفضًا
تويين القطري ومتعدد األطراف، وتجربة تنفيذها، والمعوقات الرئيسية التي اإلصالحات التجارية على المس

 .تحد من فعاليتها
 الرسمية وتبادل المعلومات بعض القضايا المطروحة للمناقشات غير - باء
وفيما يلي عدد من القضايا التي قد يرغب المؤتمر في مناقشتها فيما يتصل بالمعوقات التي  - 27

في التجارة البينية للمنتجات الزراعية في اإلقليم واحتماالت المستقبل، في سياق عالم تحول دون التوسع 
 :يتجه بشكل متزايد نحو العولمة

اعية؟ وإلى أي مدى ساعدت  الزر الغذائيةفي التجارة البينية للمنتجاتهل يوجد مجال للتوسع  •
عدة التجارة البينية للمنتجات ة اإلقليمية الحالية في تقوية التكامل وتوسيع قااتفاقات التجار

 الزراعية في اإلقليم؟
في تشجيع التجارة ) مثل التعريفات الجمرآية(ما هو دور إزالة الحواجز التجارية الحدودية  •

هي التدابير التكميلية الالزمة لزيادة  اإلقليمية في المنتجات الغذائية والزراعية في اإلقليم؟ وما
 تأثير التدابير الحدودية؟

ساعدت قواعد منظمة التجارة العالمية والتزاماتها على تشجيع وتعزيز خطط التكامل في  هل •
 مجال الزراعة، أم أنها أضافت إلى المعوقات الموجودة بالفعل؟
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هي التدابير الفعالة التي يمكن أن تتخذها البلدان لتعزيز تجارة المنتجات الزراعية فيما بينها  وما •
 وآيف يمكن التشجيع على توثيق الروابط بين المجموعات شبه والتعاون في مجال الزراعة؟

 ؟)مثل مجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة التعاون االقتصادي(اإلقليمية 
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