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 السلع مشكالت جلنة

 الدورة السبعون

 4102أكتوبر/تشرين األول  9-7روما، 

 آخر املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارة العاملية

  

العاملية بند معتاد يف جدول أعمال جلنة مشكالت  التجارة ملنظمة الزراعية املفاوضات بشأن املستجدات آخر -1

تشرح هذه الوثيقة وتعلقها اللجنة على نتائج املفاوضات بشأن التنمية الزراعية واألمن الغذائي.  السلع نظرًا لألهمية اليت

بإجياز، من خالل تزويدها آخر التطورات املستجدة منذ الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع، نتائج املؤمتر 

، وتعرض التقدم احملرز بشأن تنفيذ 3112كانون األول الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف ديسمرب/

االتفاق الذي مت التوصل إليه. ويف اجلزء اخلتامي منها، تسلط الضوء على أنشطة األمانة يف دعم صياغة وتنفيذ 

 االتفاقات املتعلقة بالتجارة.

 

 ُبذل، 3112يف يوليو/متوز  الدوحة إىل طريق مسدود يف العاملية التجارة منظمة مفاوضات منذ أن وصلت جولة -3

عدد من اجلهود الرامية إىل تنشيط عملية التفاوض. وقد التزم الوزراء يف املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية، 

، باملضي قدمًا يف املفاوضات اليت ميكن إحراز تقدم فيها، مبا يف 3111الذي انعقد يف جنيف يف ديسمرب/كانون األول 

كيز على تلك العناصر  يف إعالن الدوحة اليت تتي  لألعضاء التوصل إىل اتفاقات مؤقتة أو نهائية استنادًا إىل ذلك الرت

املوحد" مع  تعّهدهكذا، يف اجلوهر، مت التخلي عن مفهوم "ال .املوّحد" تعّهدتوافق يف اآلراء يسبق اإلبرام الكامل لـ "ال

 1للتنمية". الدوحة أعمال أنه تكرر جمددًا االلتزام بإجناح "جدول

                                                      
1
  .(WT/MIN(11)/11)بيان الرئيس اخلتامي للمؤمتر الوزاري الثامن، الوثيقة   



CCP 14/INF/6 2 

 املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية

يف هذا السياق، كانت االسرتاتيجية للمؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية، الذي عقد يف بالي يف  -2

صل إىل اتفاق بشأنها. حتديد رزمة صغرية من املقرتحات اليت تتوفر فرصة جيدة للتو ،3112ديسمرب/كانون األول 

الوزاري، من ثالثة عناصر رئيسية هي:  لمؤمترلأثناء التحضري وتتألف هذه الرزمة، اليت شًكلت أساس مفاوضات مكثفة 

مسائل تيسري التجارة والزراعة والتنمية، ورأى العديد من البلدان النامية على نطاق واسع أن املسألتني األخريتني 

 مع عنصر تيسري التجارة.ضروريتان لتحقيق توازن 

 الزراعة

عددًا من املقرتحات املتعلقة بالزراعة اليت قبلها على نطاق واسع  2العشرين بشأن الزراعة، قّدمت جمموعة -4

اجلمركية واملنافسة يف جمال  التعريفاتاألعضاء اآلخرون يف منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك إدارة حصص معدالت 

ألمن الغذائي غراض ااملخزون احلكومي ألبشأن  3الثالثة والثالثني نقيض من ذلك، وّلد اقرتاح جمموعةالتصدير. وعلى ال

ردود فعل خمتلطة، إذ أعرب املصدرون عن قلقهم من أن ذلك سيتي  للبلدان النامية توفري دعم غري مقّيد ألسعار السوق 

 ملنتجيهم ما ستكون له آثار سلبية حمتملة على األسواق العاملية وعلى األمن الغذائي لبلدان أخرى.

 

، أنه ال ينبغي أن يفرض االتفاق احلالي ملنظمة التجارة والثالثني، بقيادة اهلند الثالثة حاججت جمموعة -5

ألغراض األمن الغذائي إىل املزارعني  احلكومي العاملية بشأن الزراعة أية قيود على اإلعانات املقّدمة ضمن إطار املخزون

للبلدان النامية  ذوي الدخل املنخفض الذين يعانون فقر املوارد. وكانت احلجة الرئيسية أن االتفاق احلالي ال يوفر

مساحة سياساتية كافية ألغراض األمن الغذائي، يف حني ميكن للبلدان املتقدمة األعضاء االستمرار يف ممارسات تشويه 

التجارة دون قيود إال القليل جدًا. وحاججت اهلند بأن شراء املخزون احلكومي بأسعار أعلى من سعر السوق جزء 

ن األمن الغذائي، إذ أن ذلك هو السبيل الوحيد للحصول على الكميات الالزمة أساسي من جهودها الرامية إىل ضما

مليون شخص يعانون انعدام األمن الغذائي. وباإلضافة إىل ذلك، مبا أن املزارعني يواجهون  211لتوزيعها على أكثر من 

 كبرية يف أمنهم الغذائي. يف كثري من األحيان أسعارًا خمفضة خالل فرتة احلصاد، يساهم السعر املضمون مساهمة

 

وّلد املقرتح مناقشات مكثفة واتض  أن آفاق التوصل إىل اتفاق جوهري يف مؤمتر بالي الوزاري ستعتمد على  -6

والثالثني. وعلى الرغم من التسليم بأن املفاوضات قبل  الثالثة إجياد توازن بني "تيسري التجارة" وبني مقرتح جمموعة

كبريا، كان هناك قلق من أن يؤدي فشل املفاوضني يف التوصل إىل اتفاق نهائي بشأن مجيع  تقدمًا ُتحرزبالي كانت 

مسودات النصوص قبل بدء املؤمتر الوزاري إىل اجتماع آخر على املستوى الوزاري غري حاسم. ومع ذلك، نظرًا لألهمية 

لدور منظمة التجارة العاملية يف املفاوضات التجارية  بها، سواء بالنسبة ملستقبل التعددية عموما أم بالنسبة امُلسلمالعالية 

اليت يراها كثريون مبثابة الدعامة الرئيسية لعمل املنظمة، كان هناك التزام سياسي كاف لضمان التوصل إىل صفقة، 

دة نفاذ آلية . وتتعلق نقطة اخلالف الرئيسية يف املفاوضات مب12تكون األوىل يف سنوات وجود منظمة التجارة العاملية الـ 

                                                      
 .الرئيسية من االقتصادات 31 الـ جمموعة عن منتدى متييزها وينبغي يف جمال التصدير، اليت هلا مصاحل النامية البلدان تفاوض من جمموعة 2
 .الصغرية احليازات من أصحاب املزارعني السكان من كبرية لديها أعداد نامية من بلدان حتالف 3
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" وحتول دون حتدي البلدان النامية اليت تستخدم مثل هذه الربامج، حتى لو جتاوزت حكم سالممؤقتة تتخذ شكل "

احلد األعلى جملموع الدعم الكلي أو املستويات األدنى احملددة، وباملدى الذي ينبغي أن ترتبط به هذه اآللية املؤقتة 

 املسألة.بالتفاوض بشأن اتفاق دائم حول هذه 

 

بالي على أنه إىل أن يتم التوصل إىل حل دائم، ينبغي أن ميتنع األعضاء عن استخدام آلية تسوية  ينص اتفاق -7

املنازعات يف منظمة التجارة العاملية لتحدي امتثال األعضاء من البلدان النامية اللتزاماتهم فيما يتعلق بالدعم احمللي 

ة األساسية التقليدية من خالل برامج املخزون احلكومي ألغراض األمن الغذائي. وقد امُلشِوه للتجارة حملاصيل األغذي

أدخل عدد من التزامات الشفافية وأحكام الضمان كجزء من هذه اآللية يف حماولة للحد من اآلثار السلبية اليت ميكن أن 

العاملية. والتزم األعضاء بالتوصل إىل  يؤدي إليها املخزون املكتسب على األمن الغذائي ألعضاء آخرين وعلى األسواق

. ويرتك غموض النص املتفق عليه جمااًل مفتوحًا للتأويل فيما يتعلق مبا إذا 3117اتفاق بشأن احلل الدائم حبلول عام 

 كانت اآللية املؤقتة ستبقى نافذة إذا مل يتم التوصل إىل اتفاق حبلول ذلك احلني.

 

احلصرية للخدمات  غري األخرى، كان هناك اتفاق على توسيع نطاق القائمة فيما يتعلق باملسائل الزراعية -2

العيش الريفية. وبشأن املنافسة يف  ُسبلاألخضر" لتشمل الربامج املتعلقة باإلصالح الزراعي وأمن  الصندوق"العامة يف 

ة، معيدين التأكيد من جديد جمال التصدير، اتفق األعضاء على التزام سياسي بعدم زيادة إعانات التصدير يف الزراع

على اهلدف النهائي الرامي إىل إزالة كافة أشكال إعانات التصدير. كما اتفق أيضًا على أنه ينبغي القيام بتحسني 

ممارسة تبادل املعلومات والرصد على أساس سنوي يف إطار اللجنة املعنية بالزراعة. وكان اهلدف بشأن إدارة حصص 

كية، التصدي ملشكلة احلصص غري اململوءة باستمرار. وينص االتفاق على رصد معدالت ملء اجلمر التعريفاتمعدالت 

احلصص ملدة ثالث سنوات، وتعديل أسلوب اإلدارة عندما تظل معدالت ملء احلصص منخفضة ثالث سنوات متتالية. 

عند ذاك ستبقى اآللية نافذة، ، و3112وسيطبق ذلك ملدة ست سنوات، حتى انعقاد املؤمتر الوزاري الثاني عشر يف عام 

ما مل يتقرر عندئذ خالف ذلك. ويستثين االتفاق البلدان النامية من أية التزامات، ما يعكس بالدرجة األوىل حقيقة أن 

 الصني ليست مستعدة للتخلي عن سيطرة الدولة على الواردات والصادرات.

 التنمية

صر ذات أهمية ألقل البلدان منوًا مثل اتفاقات بشأن قواعد تشمل رزمة بالي أيضًا قضايا إمنائية تشمل عنا -2

من احلصص لكل من البلدان  امُلعفاةاملنشأ التفضيلية وبشأن حتسني مستوى وصول البلدان األقل منوًا إىل األسواق احلرة 

تملة لبعض املصدرين من املتقدمة النمو والبلدان النامية القادرة على القيام بذلك، ما من شأنه أن يوفر فرصًا كبرية حم

وتشاد وبنني( اليت أطلقت مبادرة القطن  فاصوأقل البلدان منوًا. وبشأن القطن، اقرتحت البلدان األربعة )مالي وبوركينا 

. وتتوقع 3114، القضاء على مجيع السياسات املشّوهة لتجارة القطن يف البلدان املتقدمة النمو حبلول عام 3112عام 

وضع برنامج عمل ملناقشات مكّرسة للجوانب التجارية املتعلقة بالسياسات يف جمال جتارة القطن،  التسوية النهائية

 بهدف تعزيز الشفافية والرصد.
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 تيسري التجارة

قيل إن تيسري التجارة هو ذلك اجلزء من الرزمة الذي له مضامني اقتصادية بعيدة املدى بالنسبة للتجارة  -11

السلع مجيعها، فإنه سيؤدي إىل تيسري جتارة املنتجات الزراعية أيضًا. وارتأى االتفاق الذي مت العاملية، ومبا أنه يغطي 

: 3114يوليو / متوز  21التوصل إليه أن تكمل اللجنة التحضريية املعنية بتيسري التجارة عملها بشأن مسألتني حبلول 

لتعديل الذي سريفق باتفاقات منظمة التجارة العاملية. ( االتفاق بشأن بروتوكول ا3( املراجعة القانونية لالتفاق و )1)

ويطلب االتفاق كذلك أن يصادق على الربوتوكول املتفق عليه ثلثا أعضاء منظمة التجارة العاملية يف موعد نهائي حمدد هو 

 ، ما يعين أن اتفاق تيسري التجارة سينفذ بصرف النظر عن نتائج جولة الدوحة برمتها.3115يوليو/متوز 

 

من هذا االتفاق، اتفق على أحكام حمددة فيما يتعلق بتجارة السلع القابلة للتلف، بناء على اقرتاح من  كجزء -11

ثالثة من املصدرين الرئيسيني للمنتجات الزراعية، هم الربازيل وأسرتاليا ونيوزيلندا. ويتوقع النص املتفق عليه أن تطلق 

 السلع القابلة للتلف يف أقصر وقت ممكن.

 برنامج عمل ما بعد بالي

ينص اتفاق بالي أيضًا على وضع برنامج عمل ملا بعد بالي، يضع األعضاء مبوجبه، قبل ديسمرب/كانون األول  -13

جدول أعمال حمدد بوضوح بشأن ما تبقى من قضايا التفاوض يف جولة الدوحة. وينبغي أن يشمل جدول  ،3114

مل حمدد هلا يف بالي، مبا يف ذلك املخزون احلكومي من األغذية، وكذلك األعمال هذا القضايا اليت أنشئ برنامج ع

كافة القضايا األخرى املشمولة بوالية الدوحة واليت تعترب حمورية الختتام اجلولة. وسيستأنف العمل، كأولوية يف 

التوصل إىل نتائج ملزمة  جمموعات التفاوض يف منظمة التجارة العاملية ذات الصلة، على القضايا اليت مل يكن باإلمكان

 قانونا بشأنها يف بالي، مبا يف ذلك املنافسة يف جمال التصدير.

 

  4متابعة اتفاق بالي

يف أعقاب االتفاق يف بالي، أنشئت اللجنة التحضريية بشأن تيسري التجارة. وجرت مفاوضات مكثفة حتى   -12

، جنمت عنها مراجعة قانونية للنص قبلتها الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية مجيعا. 3114نهاية يوليو/متوز 

يد من البلدان النامية األعضاء بالفعل إشعارات تتضمن أحكامًا ستنفذ بعد دخول االتفاق حيز ويف موازاة ذلك، قدم العد

النفاذ. ويف نهاية يوليو/متوز، أعلن املدير العام ملنظمة التجارة العاملية إنشاء مرفق اتفاق تيسري التجارة يف حماولة 

من شأن اعتماد االتفاق أن يؤدي إىل التزام بالتنفيذ  الستيعاب املخاوف اليت أعرب عنها بعض الدول األفريقية من أن

 دون تأكيدات مسبقة بأن تكون متاحة فعاًل املساعدة التقنية الالزمة للتنفيذ، على النحو املتوخى يف االتفاق.

 

                                                      
يعكس هذا القسم احلالة وقت كتابة هذا التقرير )أوائل أغسطس/آب(. وسيجري اطالع اللجنة على أية مستجدات فيما يتعلق بإحراز مزيد من  4

 .التقدم أثناء عرض هذه الورقة
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn4


5 CCP 14/INF/6 

 

ل غري أن اللجنة التحضريية بشأن تيسري التجارة مل تتمكن من اختتام أعماهلا فيما يتعلق بربوتوكول التعدي -14

ألن أربعة من أعضاء منظمة التجارة العاملية مل يقبلوا التنفيذ النهائي التفاق تيسري التجارة، وجعلوه مرهونًا بالتقدم 

احملرز يف جماالت أخرى على جدول أعمال الدوحة للتنمية. وأشار كل من بوليفيا وكوبا وفنزويال إىل عدم إحراز تقدم 

ا ربطت اهلند قبول اتفاق تيسري التجارة بإحراز تقدم يف املناقشات بشأن املخزون فيما يتعلق بالعناصر التنموية، بينم

احلكومي. وكان رد فعل أعضاء آخرين يف منظمة التجارة العاملية أنه ينبغي احرتام اتفاق بالي. وبتوقف املفاوضات يف 

 فصل الصيف، ال تزال القضية غري حملولة.

 

أن يرّكز برنامج العمل ملا بعد بالي يف البداية على  ُيتوقعتفاق تيسري التجارة، ُيتوصل إىل حل ملسألة اشرط أن  -15

اجملاالت الرئيسية، وهي الزراعة والوصول إىل األسواق غري الزراعية واخلدمات. وستحافظ الزراعة على دورها املركزي، 

، 3112ي  الرابع(، اليت عممت يف عام ولكن مازال من غري الواض  ما إذا كانت الصيغة األخرية لنص الطرائق )التنق

ستشّكل أساسا للمفاوضات. وسينعكس مستوى الطموح يف التوازن بني اجملاالت الثالثة الرئيسية املذكورة أعاله. ومع 

 الضمان ذلك، من املتوقع أن تكون العناصر الواردة يف نص التنقي  الرابع جزءًا من برنامج العمل، مبا يف ذلك آلية

 تعلقة بالتزامات الوصول إىل األسواق وفخفيض الدعم احمللي امُلشّوه للتجارة.اخلاص امل

 

 املساعدة التقنية اليت توفرها منظمة األغذية والزراعة للمفاوضات بشأن الزراعة

ان تسليمًا بأهمية االتفاقات املتعلقة بالتجارة، نظرًا لدورها الكبري يف حتديد خيارات السياسات املتاحة للبلد -16

اليت تتابع حتقيق أهداف األمن الغذائي والتنمية، فإن اهلدف الرئيسي لعمل منظمة األغذية والزراعة يف إطار اهلدف 

هو دعم مشاركة البلدان الفعالة يف صياغة اتفاقات كهذه. ويقدم هذا الدعم من خالل توفري التحليالت  4االسرتاتيجي 

ات استخدام األدلة اليت يوفرها مثل هذه التحليالت، كما من خالل تيسري بشأن قضايا التفاوض الرئيسية، وتنمية قدر

 منتديات للنقاش بعيدًا عن مائدة املفاوضات.

 

خالل فرتة السنتني حتى اآلن، قّدمت األمانـة: حتلـيالت بشـأن قضـايا تشـمل خمـزون األغذيـة وانـدفاعات          -17

الل التعليم املباشر على اإلنرتنـت للبلـدان األعضـاء يف رابطـة     الواردات و "آلية الضمان اخلاص"، وتنمية للقدرات من خ

الدول املستقلة اليت انضمت مؤخرًا إىل منظمة التجارة العاملية، أو هي يف طور االنضمام إليها؛ وبالشـراكة مـع الوكـاالت    

ات خمتلفـة مـن   اليت مقرها جنيف، منتديات للحوار بشأن خمزون األغذيـة ودور الـدعم احمللـي للزراعـة علـى مسـتوي      

 التنمية؛ ودعمًا بشأن "آلية الضمان اخلاصة".

 


