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 المائدة المستديرة الثالثة: البيئة السياسية للتجارة الزراعية

 
 ما هي أسباب أهمية هذا الموضوع؟

 
 الزراعية سياساهتا معامل أيضا تشكل ولكنها فحسب، املوقعة اجلهات بني ما يف بالتجارة اخلاصة القواعد التجارية االتفاقات تضع ال 

  تؤثر أن وميكن الوطنية الغذائي األمن أهداف حتقيق يف كبري  بدور تقوم وهي. الوطنية
 .البلدان من بلد يف وأسعارها األغذية توافر وبالتايل واستهالكها، األغذية إنتاج أمناط يف

 ورغم أن وترية التقدم احملرز يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف كانت بطيئة، فإن أعضاء منظمة التجارة العاملية ظلوا نشطني يف 
 التفاوض بشأن اتفاقات جتارية إقليمية. ويف الوقت الراهن، أدت التطورات احلاصلة 

 طراف واإلقليمية واحملددةهج املتعددة األلن  املتأتية عن اات بشأن املنافع احملتملة إىل إثارة نقاش الضخمةيف االتفاقات التجارية اإلقليمية 
 األطراف يف االتفاقات التجارية.

 على دور التجارة الدولية يف حتقيق األمن الغذائي والتنمية  2030خطة التنمية املستدامة لعام  وينصب تركيز 
 من التفاوت بني البلدان.احلد 

 
 قعاتالخلفية والتو 

 التجارة جمال يف الضوابط من شاملة جمموعة لبلورة حماولة أول العاملية التجارة منظمة وضعته الذي بالزراعة املتعلق االتفاق كان 
 تقدم لكن. الزراعة قطاعب املتعلقة التجارية السياسات بشأن للتفاوض الرئيسي املنتدى العاملية التجارة منظمة جعل ممّا الزراعية، املنتجات يف

 .التجارة حترير زيادة إىل اهلادفة احملاوالت يعيق ،2001 عام يف الدوحة جولة انطالق منذ بطيئة، خبطى املفاوضات
 

ورغم إقرار واسع النطاق باألمهية احملورية للزراعة يف املفاوضات، فإن االختالفات بني أعضاء منظمة التجارة العاملية أدت إىل تقويض  
ل املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية يف بايل، مت التوصل إىل حل وسط مؤقت بشأن التدابري ذات الصلة باالحتفاظ توافق اآلراء. وخال

إىل أن النقاشات الالحقة مل تفلح يف تقدمي حل  نظرا   قائما  مبخزونات حكومية من الغذاء ألغراض األمن الغذائي. ورغم ذلك، يظل السؤال 
 دائم.

 
 جمال يف افك  حبيز النامية البلدان يزود ال العاملية التجارة ملنظمة احلايل االتفاق إن القائلة احلجة تكمن املشكلة، صلب ويف 
 .جدا   قليلة قيود عم التجارية للمبادالت مشوهة سياسات استخدام يف املتقدمة البلدان أعضاء يستمر حني يف الغذائي، األمن ملعاجلة السياسات

 
 فاالتفاق. ملحوظا   تقدما   2015 األول كانون/ديسمرب يف نريويب يف انعقد الذي العاملية التجارة ملنظمة الوزاري املؤمتر حقق وقد 

 للمبادالت تشويها   راألكث التدابري أحد األخرية، السنوات يف احملدود استخدامها رغم تعترب، لوسيلة حدا   يضع التصدير إعانات بإلغاء القاضي
 .التجارية
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وإىل جانب نظام مفاوضات منظمة التجارة العاملية، تكاثرت خالل العقدين املاضيني اتفاقات جتارية إقليمية. ويف غياب تقدم كبري  
نات وحقول ما بني الدول، وكذلك حاض على اجلبهة املتعددة األطراف، كانت االتفاقات التجارية اإلقليمية مبثابة شكل من أشكال التعاون يف

 اعد جتارية جديدة.جتارب لقو 
 

 حاليا ، التنفيذ قيد اتفاقا   260 من أكثر إىل 1990 عام يف اتفاقا   20 من أقل من اإلقليمية التجارية االتفاقات عدد تزايد إىل ونظرا   
 االتفاقات، هذه طورتت الوقت، مرور ومع. وإقليمية ثنائية اتفاقات خالل من تتم اليت العاملية التجارية املبادالت نسبة ملحوظة بصورة تزايدت

 يوجد لذيا األطراف املتعدد التجاري النظام من بكثري تطورا   وأكثر أعمق، وطابع أوسع نطاق ذات ضوابط يتضمن اآلن منها العديد وبات
 .العاملية التجارة منظمة إطار حتت

 
 نصيب متثل اليت األقاليم أو البلدان بني عميق تكامل شراكات إقامة يف الضخمة" "اإلقليمية االتفاقات تستمر ذاته، الوقت ويف 

 عشر االثين البلدان اليت تنطوي على اهلادئ احمليط شراكة هناك املثال، سبيل فعلى. املباشرة األجنبية واالستثمارات العاملية التجارة يف األسد
 املتحدة والياتوال األورويب االحتاد بني التفاوض حمط اآلن هي األطلسي اليت عرب واالستثمار التجارة وشراكة اهلادئ، احمليط على املطلة

 .خرينآ إقليميني شركاء مع جنب إىل جنبا   آسيا شرق جنوب أمم اليت تضم رابطة الشاملة اإلقليمية االقتصادية والشراكة األمريكية،
 

 إطار يف تتم اليت الزراعية املنتجات يف للتجارة السنوي النمو معدل أن( األونكتاد) والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر ويقّدر 
 ريويش اإلقليمية، التجارية االتفاقات هذه خارج يتم ما معدل ضعف من أكثر ،2012-2007 الفرتة خالل بلغ، اإلقليمية، التجارية االتفاقات

 .فأكثر رأكث احلصة هذه زيادة إىل تؤدي أن الضخمة" "اإلقليمية االتفاقات شأن من أن إىل وخيلص. يتغري الدولية التجارة هيكل أن إىل
 

 املتعددة االتفاقات هبا عتتمت اليت النسبية القوة مواطن حول تساؤالت التجارية باالتفاقات يتعلق ما يف املختلفة النهج هذه وتثري 
 حني يف. الشفافيةو  والشمول العاملية مبادئ تنتهك أن ميكن األطراف املتعددة االتفاقات غري أن البعض ويرى. اإلقليمية واالتفاقات األطراف

 .الدويل التجاري النظام تدعم أن ميكن أهنا اآلخر البعض يرى
 

 األولوية وتعطي الفقر، من واحلد الشامل االقتصادي للنمو حمركا   باعتبارها الدولية بالتجارة 2030 لعام املستدامة التنمية خطة وتقر 
 خاص اهتمام إيالء عم إضافية أولوية النامية البلدان صادرات تعزيز ويشكل. النامية للبلدان والتفاضلية اخلاصة واملعاملة التجارة أجل من للمعونة

 مع متاشيا   وا،من األقل للبلدان الزراعية املنتجات إىل بالنسبة مفروضة حصص أو مجركية رسوم دون من األسواق إىل املنتجات مجيع وصول إىل
 .منوا األقل بلدانال واردات على املطبقة التفضيلية املنشأ قواعد وبساطة شفافية ضمان خالل من ذلك يف مبا العاملية، التجارة منظمة قرارات

 
 أسئلة توجيهية لواضعي السياسات

 
 أهدافها حتقيق لأج من النامية البلدان إىل بالنسبة العاملية التجارة منظمة قواعد يف السياسات جمال يف أكرب حيز إىل حاجة هناك هل 

 إليه؟ احلاجة متس السياسات حيز من نوع أي والتغذية؟ الغذائي باألمن املتعلقة
  ما هو دور النظام التجاري املتعدد األطراف يف ضمان التدفق الفعال إلمدادات األغذية عرب البلدان؟ ما هي القيود اليت ينطوي

 عليها؟
  املشاركة على السواء؟املشاركة وغري البلداناحملتملة النامجة عن تكاثر االتفاقات التجارية اإلقليمية بالنسبة إىل  واملنافعما هي املخاطر  
  املتاحة للتمكن من حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية؟ التجاريةما هي الفرص 
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