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 معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية
 1ءلألعضاودعم منظمة األغذية والزراعة 

  

 وجز امل
ا منتظمً  ابندً  منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية الزراعية يف فاوضاتاملعلومات احملدثة عن امل النظر يف عدّ يُ 

ذات الصلة  سائلوامل يةالتجار  اتسياسللألمهية اليت توليها اللجنة ل انظرً  (اللجنة) أعمال جلنة مشكالت السلعيف جدول 
لتنفيذ  األساسيةوسائل بوصفها إحدى الابلتجارة وقد متّ االعرتاف الزراعية. و النظم الغذائية  أداءيف سياق شفافية السوق و 

 .وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
أيلول /سبتمربيف اليت ُعقدت  مشكالت السلعالدورة الثانية والسبعني للجنة  انعقاد منذهذه الوثيقة آخر التطورات  تعرضو 

تقارير عن التطورات املتصلة ابلزراعة يف سياق املفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف منظمة  لتايلاب تقدمو  2018
الداعم للبلدان األعضاء األمانة عمل على  اأيضً  تسلط الوثيقة الضوءو التجارة العاملية، وتناقش اتفاقات التجارة اإلقليمية. 

  .هاوتنفيذ ةصياغة السياسات واالتفاقات التجاري ن أجلم

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
اللجنة  رغبوقد ت. ا ابلتطورات املتعلقة ابملفاوضات الزراعية واتفاقات التجارة اإلقليميةاإلحاطة علمً  إّن اللجنة مدعوة إىل

 ي: مبا يلالقيام يف ا أيضً 
  الزراعية؛ املنتجات جتارة  جمال دعمها لألعضاء يفو لعمل منظمة األغذية والزراعة  هااإلعراب عن تقدير 

                                                   
تطرأ خالل عرض قد ا أبّي تطورات وستجري إحاطة اللجنة علمً ). 2020تنقل هذه الوثيقة احلالة وقت الصياغة (بداية شهر ديسمرب/كانون األول   1

 الوثيقة. هذه
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  متعدد األطراف عاملي نظام جتاريتشجيع قيام إىل  األطراف واحلاجةاالتفاقات املتعددة أمهية على التأكيد و، 
والتنمية  احملسنة التغذيةو األمن الغذائي ويؤدي إىل حتقيق  ،ومنصفوغري متييزي ومنفتح، قائم على القواعد 

 ؛ على مستوى العامل الزراعية املستدامة
  لتحقيق أهداف التنمية  اعامالً حامسً  بوصفهاالزراعية  املنتجات تؤديه جتارةعلى الدور الذي ميكن أن  شديدالتو

 ؛ 19-جائحة كوفيدز�دة مرونة األسواق يف فرتات األزمات مثل يف املستدامة، وأمهيتها 
  دعم األعضاء يف جمال جتارة لالتشديد عليها  تعّني يأنشطة العمل املستقبلية اليت قد  لنسبة إىلابوإسداء املشورة

 .والغذائية الزراعيةاملنتجات 

 :مضمون هذه الوثيقة إىل شأنبميكن توجيه أّي استفسارات 
 أمانة جلنة مشكالت السلع 

 شعبة األسواق والتجارة
 CCP@fao.org-FAO الربيد اإللكرتوين:

 
 يف منظمة التجارة العاملية الزراعيةمعلومات حمدثة عن املفاوضات  -أوالً 

، 2017 كانون األول  /ديسمرب (األرجنتني) يفيف بوينس آيرس الذي ُعقد  اختتام املؤمتر الوزاري احلادي عشرعقب  -1
  سعادة ُعّني حني ، 2018 نيسان /أبريللغاية شهر قة معلّ يف منظمة التجارة العاملية ت املفاوضات الزراعية ظلّ 

 يف منظمة التجارة العاملية ا للجنة الزراعةا جديدً رئيسً  ،غيا�سفري ،  John Ronald Dipchandra (Deep) Fordالسيد
 .2اصةاخل اهتيف دور 

الزراعية يف الفرتة  بشأن جتارة املنتجات املناقشاتاستئناف  سبلحول فرتة من املشاورات مع األعضاء  بعدو  -2
أال  ملعاجلة خمتلف جماالت التفاوض 5عمل جمموعات عدة رى تشكيلج، 3،4تسبق انعقاد املؤمتر الوزاري الثاين عشر اليت
ألغراض األمن الغذائي، حكومية مبخزو�ت  واالحتفاظ ،واآللية اخلاصة للوقايةإىل األسواق، والدعم احمللي،  نفاذ: الوهي

  Æنوالقط تنافس يف جمال التصديروالقيود على الصادرات وال

                                                   
نتائج املؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة  -، آخر املعلومات عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية )2018(جلنة مشكالت السلع   2

 متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه ورة االستثنائية، منظمة األغذية والزراعة، روما. العاملية وتعيني الرئيس اجلديد للجنة الزراعة يف الد
   http://www.fao.org/3/mx617ar/mx617ar.pdf: 2020أبريل/نيسان  24يف 

ا يف املفاوضات الزراعية، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع منظمة التجارة العاملية يناقشون سبل املضي قُدمً ، أعضاء )2018(منظمة التجارة العاملية   3
 e/agri_24may18_e.htmhttps://www.wto.org/english/news_e/news18_ 2020أبريل/ نيسان  22عليه يف 

ا، ، أعضاء منظمة التجارة العاملية يناقشون خطة العمل اليت اقرتحها الرئيس للمفاوضات الزراعية وسبل املضي قُدمً )2018(منظمة التجارة العاملية   4
:  2020أبريل/ نيسان  23جنيف (سويسرا)، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف 

https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/agri_12dec18_e.htm 
متاح على الرابط التايل  الزراعية،بدء عملية جديدة قائمة على جمموعات العمل التكميلية بغية املضّي قُدماً ابملفاوضات  )2019(منظمة التجارة العاملية   5

  https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm :2020أبريل/ نيسان  21يف   وّمت االطالع عليه
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املطبقة تغيريات يف التعريفات اجلمركية القضا� تشمل  املفاوضات ناولتت، قإىل األسوا نفاذما يتعلق ابل ويف -3
 ما أّما يف. اجلمركية اتة حصص معدالت التعريف، وتبسيط التعريفات اجلمركية، وإدار ء عملية النقلأثناالشحنات معاجلة و 

ما  . ويف6يف الواردات وعدم استقرار األسعارة بني الز�د ةلعالقا�قشت البلدان فقد اخلاصة، الزراعية يتعلق ابلضما�ت 
األهداف واملبادئ بشأن األعضاء، جرت مناقشات  البلدان معظم إىل ابلنسبةعالية أولوية  عدّ يتعلق ابلدعم احمللي، الذي ي

 وضع حّد أقصىقبيل خيارات من  مبا يف ذلكالزراعية، املنتجات تجارة املخّل بمن الدعم  احلدّ  والنهج الرامية إىل
قياس الدعم ماستحقاقات إلغاء و  ،واحلّد منهاابملنتجات الزراعية العاملية  تجارةاملخّل ابل احلالية الدعم احملليالستحقاقات 

ابالحتفاظ مبخزو�ت حكومية ألغراض ما يتعلق  . ويف7حمّدد من الدعم اخلاص مبنتج واحلدّ ، احلّد األدىن تتجاوزاليت  الكلي
أما الربامج اجلديدة، وتغطية املنتجات. تعزيز مرونة طبيعة املتطلبات، و بشكل أساسي املناقشات  ناولتت، األمن الغذائي

التصدير  على القيود من احملتملاإلعفاء األعضاء على وجه اخلصوص �قش فقد ، على التصدير القيودإىل  لنسبةاب
لإلخطار املسبق.  املقرتح واجلدول الزمين، جتارية ريغ إنسانية ألغراض العاملي األغذية بر�مج هبا يقومللمشرت�ت الغذائية اليت 

تعزيز الشفافية الكفيلة باألفكار واخليارات بشكل أساسي األعضاء �قش ، التصديرابلتنافس يف جمال ما يتعلق  ، يفوأخرياً 
. يف املفاوضات املشرتكةوكانت الشفافية إحدى القضا�  .8جمال التصدير منافسة يفاملخصصة لليف سياق املناقشة السنوية 

 .من املفاوضات الزراعيةكجزء الشفافية  مسألة ويف هذا الصدد، �قش أعضاء منظمة التجارة العاملية 
 التزام األعضاء إبجياد حلّ على الرغم من أنّه   Fordالسفري عادةس أعّدهتقرير  ظهر، أ2020آذار /مارسولكن يف  -4
 .9لهود لتحقيق نتائج ملموسة بشأن العديد من املسائاملزيد من اجل، ال تزال هناك حاجة إىل بذل ن طريق التفاوضع
على أمهية بشكل عام  األعضاءاتفق  بينماه أنّ إىل   Fordالسفري عادةسأشار ، إىل األسواق نفاذما يتعلق ابل يفو  -5

 مستعدة بعدالبلدان مل تكن ، إىل األسواق بشكل عامنتجات الزراعية وصول املوحتسني اجلمركية التعريفات خفض ز�دة 
 نفاذال بني القائمة الروابطمثّلت ، ذلك ابإلضافة إىل. و على سبيل املثال الرسوم اجلمركية طريقة ختفيضناقشات بشأن امل بدءل

االعرتاف ابإلمجاع بينما متّ ، . وابملثلتنياملناقش تاكليف  م تقدّ ا حيول دون إحراز عائقً اآللية اخلاصة للوقاية إىل األسواق وإنشاء 
ه ال تزال هناك أنّ إىل   Fordالسفري عادةسأشار ، فقد الشفافية سنيوحتاملخّل ابلتجارة معاجلة الدعم احمللي  حلاجة إىلاب

حكومية االحتفاظ مبخزو�ت بينما اعتربت العديد من الدول األعضاء أّن حتقيق هذه النتائج. و اختالفات كثرية حول كيفية 
هذه املسألة بشأن ضرورة ربط أّي قرار حمتمل ولوية، أشار البعض اآلخر إىل مسألة ذات أ يُعدّ  ألغراض األمن الغذائي

 .10يلدعم احمللا متعلقة ابنطاقً بنتيجة أوسع 
التصدير  قيود علىالإجيابية يف جمايل نتائج حتقيق مكانية إبعن تفاؤله  Fordالسفري  عادةس ، أعربأخرى �حيةومن  -6

من القيود على التصدير للمشرت�ت عفاء اإل ، أكد الرئيس أنّ القيود على التصدير ما خيص ويف .والتنافس يف جمال التصدير
                                                   

، سفري غيا� ورئيس الدورة John Ronald Dipchandra (Deep) Ford السيد عادةس، تقرير AG/180، الوثيقة )2020(منظمة التجارة العاملية   6
 االستثنائية للجنة الزراعة يف منظمة التجارة العاملية.

 RD/AG/74و AG/171/JOBواإلسهامات اليت قُّدمت منذ ذلك احلني يف الواثئق التالية:  AG/163منظمة التجارة العاملية، واثئق خمتلفة الوثيقة   7

 .RD/AG/76وJOB/AG/177 وRD/AG/75 وJOB/AG/173 و JOB/AG/172و
ورئيس ، سفري غيا� Dipchandra (Deep) Ford Ronald John السيد عادةس، تقرير AG/180/JOB، الوثيقة )2020(منظمة التجارة العاملية   8

   الدورة االستثنائية للجنة الزراعة يف منظمة التجارة العاملية.
، سفري غيا� John Ronald Dipchandra (Deep) Ford السيد عادةس، تقرير رفعه AG/180/JOB، الوثيقة )2020(منظمة التجارة العاملية   9

   العاملية، خالل االجتماع غري الرمسي للجنة املفاوضات ورؤساء الوفود يف جنيف (سويسرا).الدورة االستثنائية للجنة الزراعة يف منظمة التجارة  ورئيس
 متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه ا ابملفاوضات الزراعية،بدء عملية جديدة قائمة على جمموعات العمل التكميلية بغية املضّي قُدمً   10
 https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm :2020أبريل/نيسان  21يف  
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املؤمتر الوزاري  ا على جدول أعمالألغراض إنسانية غري جتارية ال يزال مطروحً الغذائية اليت يقوم هبا بر�مج األغذية العاملي 
 أكربحمددة األهداف بقدر  العمل على مقرتحاتمصممون على إىل أّن األعضاء  السفري عادةس أشار، ابملثل. و الثاين عشر

منظمة التجارة العاملية أتجيل ومع ذلك، قّررت . على الصادرات يف جمال املنافسةاحلالية آليات املراقبة والشفافية  تفعيلل
جائحة تفشي نتيجة  حّىت إشعار آخر، 11كازاخستان  ،يف نور سلطان 2020حزيران يونيو/ املقرر عقده يفاملؤمتر الوزاري 

 .2020أوائل عام يف  19-كوفيد
 عادةس أبلغ ،للجنة الزراعة خلاصةامن اجتماعات الدورة اجتماع افرتاضي خالل  ،2020�ر أ / مايو 25ويف  -7

 . 2020حزيران و/يونيجنة يف �اية التنحي عن منصب رئيس اللعزمه  أعضاء منظمة التجارة العاملية Fordالسفري 
الدورة ، لتويل رائسة كوستاريكاسفرية  ، Gloria Abraham Peraltaالسيدة  رى تعيني سعادةجمتوز، و/ يولي 21ويف 

الذين قائمة امليسرين  Peralta ةالسفري  ت سعادة، أعلناألعضاءالدول تشاور مع من الفرتة  بعد. و 12للجنة الزراعة خلاصةا
 ادهحدّ كما ،  قضا� اليت جيري التفاوض بشأ�اللتملة احملتفاوضية اللول احليف حتديد ا للمضي قُدمً د اللجنة جهو  وندعمسي
احلالية املسامهات ناقشة على تعزيز احلوار غري الرمسي، وم خاصشكل تشجيع امليسرين ب متّ . و اسابقً  Fordالسفري  عادةس

 ةالسفري  سعادةت . واقرتحواقعيةمساحة تفاهم  إجياد، و املواقف التفاوضية تضييق الفجوات يف، والبحث عن سبل واجلديدة
 Abraham Peralta  202113عام  أوائلأو  2020إجراء تقييم أويل هلذه العملية حبلول �اية عام. 

 أخرى يف منظمة التجارة العاملية تطورات
 إىل طريق مسدود ة العامليةملنظمة التجار  تسوية املنازعات التابع وصل جهاز، 2019 كانون األول/   ديسمرب 10 يف •

تهاء الوالية انإثر ، االستئناف إىل عضو واحد هيئةعدد أعضاء ّمت ختفيض بعد أن ، بشأن تعيني أعضاء جدد
تكون تعد تمن سبعة أعضاء، ومل  عادةيف الاالستئناف هيئة  كونتتو الثانية الثنني من األعضاء الثالثة اآلخرين. 

بعض أشار ، ه األزمة. ويف ضوء هذ14ديدةطلبات االستئناف اجل قبوللضروري أدىن  حدّ ك  ثالثة أعضاءمن 
 إجراءً بوصفه املنازعات  تسويةجهاز أحكام من  25اللجوء إىل التحكيم مبوجب املادة  يف نيّتهمإىل األعضاء 

 .15ستئناف املؤقتةحتكيم اال إجراءات من

                                                   
أن اتريخ ومكان انعقاد يوفر معلومات عاجلة ألعضاء منظمة التجارة العاملية بش Azevêdo Roberto، املدير العام )2020(منظمة التجارة العاملية   11

: 2020أبريل/ نيسان  24املؤمتر الوزاري الثاين عشر، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف 
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/minis_12mar20_e.htm 

ا للمفاوضات الزراعية، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه ا جديدً ، أعضاء منظمة التجارة العاملية يعينون رئيسً )2020( منظمة التجارة العاملية  12
 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agng_21jul20_e.htm: 2020نوفمرب/تشرين الثاين  13يف 
، متاح على الرابط 19-كوفيد  ، أعضاء منظمة التجارة العاملية يستأنفون املفاوضات الزراعية بعد تعليقها بسبب جائحة)2020(منظمة التجارة العاملية   13

 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/agng_25sep20_e.htm: 2020نوفمرب / تشرين الثاين  13التايل وّمت االطالع عليه يف 
، أعضاء منظمة التجارة العاملية حيّثون على مواصلة املشاركة يف حّل قضا� هيئة االستئناف، متاح على الرابط التايل )2020(منظمة التجارة العاملية   14

 h/news_e/news19_e/dsb_18dec19_e.htmhttps://www.wto.org/englis: 2020مايو/أ�ر  29وّمت االطالع عليه يف 
من مذكرة التفاهم اخلاصة  25ا للمادة وفقً الرتتيبات املتعددة األطراف بشأن إجراءات حتكيم االستئناف املؤقتة ، )2020(منظمة التجارة العاملية   15

:  2020مايو/أ�ر  29بتسوية املنازعات الصادرة عن املنظمة، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف 
tps://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/DSB/1A12.pdfht 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/minis_12mar20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/agcom_14feb19_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/dsb_18dec19_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/DSB/1A12.pdf
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التنحي ه يعتزم األعضاء أبنّ  ، Azevêdoالسيد ،املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ، أبلغ2020أ�ر  / مايو 14يف و  •
. وأعلن رئيس 16لواليته الثانيةالنهاية املقررة من عام واحد قبل  أي ،2020 آب/أغسطس 31يف عن منصبه 

بشأن ا يف التشاور مع األعضاء ه سيشرع فورً أنّ االجتماع ، يف نفس David Walkerالسفري  عادةساجمللس العام، 
. 200217يف عام  اليت وافق عليها اجمللس العامبتعيني املدير العام اخلاصة  عملية معجلة مبوجب املبادئ التوجيهية

 واحد.املدير العام اجلديد بعد شهر ملنصب فرتة الرتشح  إغالق مع ،حزيرانيونيو/ 8يف  اوبدأت هذه العملية رمسيً 
مراحل ، وافق اجمللس العام على أن تكون هناك ثالث متوز/يوليو 31. ويف مت مثاين حكومات مرشحيهاقدّ و 

أفضل يف املرشح الذي سيكون  تقييمو  تفضيالهتملفهم  -أيلول سبتمرب/ 7من ا بدءً  –املشاورات مع األعضاء  من
ُعقد يف  رؤساء الوفودغري رمسي لاجتماع  خاللاملدير العام اجلديد. و وضع للحصول على اإلمجاع وشغل منصب 

 ةالسيد عادةس نّ أ  Walkerالسفري  عادةس تشرين األول، أعلن/أكتوبر 28
 Ngozi Okonjo-Iweala،  من مجيع  األعضاء البلدان دعم منقدر من الأكرب تلقت هي من نيجري�، سفرية

ر السفري توافق يف اآلراء، قرّ وبسبب عدم التوصل إىل ناطق اجلغرافية. ومن مجيع امل االقتصادية مستو�ت التنمية
Walker  مواصلةة بغيالثاين حىت إشعار آخر تشرين /نوفمرب 9أتجيل اجتماع اجمللس العام املقرر عقده يف 

 .18داملشاورات مع الوفو 

 اجتاهات اتفاقات التجارة اإلقليمية -ا اثنيً 

التجارة منظمة  أُبلغت هباسارية اتفاقات جتارية إقليمية  305، كانت هناك 2020 تشرين الثاين /نوفمربا من اعتبارً  -8
بلدان الرابطة األوروبية للتجارة  ا)، تليهإخطارً  44أكرب عدد من اإلخطارات ( ُيسّجل االحتاد األورويبال يزال . و 19العاملية
، وبريو )اما لكّل منهإخطارً  22وتركيا ( )، واملكسيكاإخطارً  25، وسنغافورة ()اما لكّل منهإخطارً  31( وشيلي 20احلرة

 ااتفاقً  102بالغ عن اإل ، متّ ي). وعلى الصعيد اإلقليماما لكّل منهإخطارً  18وأوكرانيا ( اجلنوبيةر� ، وكو )اإخطارً  19(
 59و 83و 97 قابلم، 21ا يف أمريكا اجلنوبيةاتفاقً  66، ويف شرق آسياا اتفاقً  93اتفاقات التجارة اإلقليمية يف أورواب، و من

 .2018عام  هذه املناطق يف يفا تِباعً  نهاع بالغا ّمت اإلاتفاقً 

 ، واصل أعضاء منظمة التجارة العاملية املشاركة بنشاط يف مفاوضات اتفاقات التجارة2018 أيلول/سبتمربومنذ  -9
يف  اهب منظمة التجارة العامليةواليت متّ إبالغ ا زراعية أحكامً تشمل اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت  1 . ويبني اجلدولاإلقليمية

لتفاوض على اتفاقات اب البلدان النامية يظهر اهتمام. و 2020 تشرين الثاين/نوفمربو  2018حزيران يونيو/بني  املمتدة الفرتة
                                                   

أغسطس  31 ، يبلغ األعضاء أبنّه يعتزم التنحي عن منصبه يفAzevêdo السيد، ، املدير العام ملنظمة التجارة العاملية)2020(منظمة التجارة العاملية   16
: 2020مايو/أ�ر  29، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف 2020آب /

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_14may20_e.htm 
لتقدمي الرتشحات ملنصب املدير العام، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع  ا�ائيً ا ارة العاملية حتدد موعدً ، منظمة التج)2020(منظمة التجارة العاملية   17

  ews_e/news20_e/dgsel_20may20_e.htmhttps://www.wto.org/english/n: 2020مايو / أ�ر  29عليه يف 
، أعضاء منظمة التجارة العاملية يقللون من عدد املرشحني ملنصب املدير العام، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع )2020(منظمة التجارة العاملية   18

  https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_08oct20_e.htm: 2020نوفمرب / تشرين الثاين  13عليه يف 
، قاعدة بيا�ت اتفاقات التجارة اإلقليمية، اتفاقات التجارة اإلقليمية السارية حالًيا (حبلول اتريخ دخوهلا حيز )2020(منظمة التجارة العاملية   19

 :2020نوفمرب / تشرين الثاين  13، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف 2020-1948التنفيذ)، 
https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 يسلندا وسويسرا وليختنشتاين والنرويج آالرابطة األوروبية للتجارة احلرة  تضمّ   20
تكوين اجملموعات اإلقليمية متاح على موقع منظمة التجارة العاملية على الرابط التايل:   21

http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdf 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgra_14may20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_20may20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/dgsel_08oct20_e.htm
https://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdf
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ا ا واحدً ا �ميً بلدً يشمل اإلقليمية ال  ةاتفاقات التجار من خالل وجود اتفاق واحد فقط من بني  اإلقليمية وإبرامها التجارة
 .)اد األورويب والياابناالحتوهو االتفاق بني على األقل (
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 2018أيلول/سبتمرب املمتدة بني نظمة التجارة العاملية يف الفرتة املبلغ عنها ملاتفاقات التجارة اإلقليمية  - 1اجلدول 
 )(منظمة التجارة العاملية 2020تشرين الثاين ونوفمرب/

 خطاراتريخ اإل اتفاقات التجارة اإلقليمية

 2020 سبتمرب/أيلول 16 واملكسيك وكندا  األمريكية املتحدةالوال�ت االتفاق بني 

 2020يوليو/متوز  13 �مييت ف –االحتاد األورويب 

 2020يونيو/حزيران  24 سرتالياأ -بريو 

 2020أبريل/نيسان  1 سنغافورة -االحتاد األورويب 

 2020أبريل/نيسان  1 إندونيسيا -شيلي 

 2020يناير/كانون الثاين  31 إيران اإلسالميةهورية مج – األوروبية اآلسيويةاالحتاد االقتصادي للمنطقة 

 2020يناير/كانون الثاين  17 أسرتاليا -الصني  ،هونغ كونغ

 2019 لثاينانوفمرب/تشرين  12 ابكستان -ندونيسيا إ

 2019أغسطس/آب  23 أرمينيا -االحتاد األورويب 

 2019يوليو/متوز  23 تعددة القومياتاملبوليفيا  دولة -املكسيك 

 2019يوليو/متوز  23 املكسيك -إكوادور 

 2019يوليو/متوز  23 ابراغواي -املكسيك 

 2019يوليو/متوز  23 املكسيك -الربازيل 

 2019يوليو/متوز  23 كواب  -املكسيك 

 2019يوليو/متوز  23 املكسيك -األرجنتني 

 2019يونيو/حزيران  19 اإلمارات العربية املتحدة -املغرب 

 2019مارس/آذار  29 إسرائيل - املشرتكة السوق اجلنوبية

 2019فرباير/شباط  12 جورجيا -الصني  ،هونغ كونغ

 2019كانون الثاين يناير/ 14 الياابن -االحتاد األورويب 

 2018ديسمرب/كانون األول  20 االتفاق الشامل والتدرجيي بشأن شراكة احمليط اهلادئ

 2018أكتوبر/تشرين األول  26 الفلبني -الرابطة األوروبية للتجارة احلرة 

 2018أكتوبر/تشرين األول  17 هندوراس -بريو 

 2018سبتمرب/أيلول  14 سنغافورة -تركيا 
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اتفاقات التجارة على عدد من توقيع ال ، متّ دورة األخرية للجنة مشكالت السلعال انعقاد منذ، ذلكوابإلضافة إىل  -10
. بعدهبا  تّم إخطار منظمة التجارة العاملية، ولكن مل يبشأ�ا عليها أو التوصل إىل اتفاق سياسياإلقليمية أو التصديق 

كة االقتصادية اإلقليمية ، والشرا املشرتكة السوق اجلنوبيةو االتفاقات اتفاق التجارة احلرة بني االحتاد األورويب وتشمل هذه 
 ة.منطقة التجارة احلرة القارية األفريقياالتفاق الرامي إىل إنشاء و ، الشاملة

اختتام املفاوضات من أجل التوصل إىل اتفاق للتجارة  املشرتكة السوق اجلنوبيةو االحتاد األورويب  كّل من  وأعلن -11
فضها خأو  اجلمركية التعريفاتتفاق إزالة الما يتعلق ابلزراعة، تشمل العناصر الرئيسية ل . ويف2019حزيران و/يوني احلرة يف

 امتعلقً  ، وفصالً جلة قضا� الصحة والصحة النباتية، ومحاية املؤشرات اجلغرافيةمعاتعاونية من أجل وإنشاء هيئات  بقدر أكرب
 .22ةابلتجارة والتنمية املستدام

والياابن والدول األعضاء يف رابطة ونيوزيلندا وكور� اجلنوبية عت أسرتاليا والصني تشرين الثاين، وقّ  / نوفمرب 15ويف  -12
 �م تيوالفلبني وفي وسنغافورة الدميقراطية الشعبية الو ومجهوريةواتيلند ي دار السالم رو�بو  إندونيسيا( أمم جنوب شرق آسيا

التعريفات فض خلا . ويتضمن االتفاق أحكامً 23الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة اتفاق على) وماليز� وميامنار كمبود�و 
الصحة والصحة النباتية، واحلواجز قضا� شأن باحلالية الزراعية، وتعزيز األحكام املنتجات عدد من  علىأو إلغائها اجلمركية 

التزامات البلدان ابلقرار ا جمددً ، يؤكد االتفاق ذلكوابإلضافة إىل ، وتعزيز الشفافية بني األطراف. التجارةاليت تعرتض التقنية 
املقررة الصادرات دعم استحقاقات ، مبا يف ذلك إلغاء يف جمال الصادراتلعاملية بشأن املنافسة ملنظمة التجارة ا الوزاري

 .24فالسلع القابلة للتل حترير، مبا يف ذلك يتضمن التزامات يف جمال تيسري التجارةهو ، و الزراعيةللمنتجات 

خالل القمة للتوقيع عليه أعضاء االحتاد األفريقي على منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  نشاءإاتفاق ُعرض و  -13
ت تصديقال إىل عدد الوبعد التوصّ  .)، يف كيغايل (رواندا2018 آذار/مارس قدت يفاالستثنائية لالحتاد األفريقي اليت عُ 

 أ�ر/مايو 30فريقية حيز التنفيذ يف التجارة احلرة القارية األاتفاق منطقة ، دخل اتصديقً  22الضروري لبدء نفاذه والبالغ 
منهم  29قام على االتفاق، يف حني  55عددهم من أعضاء االحتاد األفريقي البالغ ا عضوً  54ع حىت اآلن وقّ و . 2019
اجلمركية ويتضمن االتفاق جمموعة من األحكام  .لدى رئيس مفوضية االحتاد األفريقيالتصديق اخلاصة هبم  كوكصإبيداع 
 ة.الزراعياملنتجات تجارة ذات الصلة باجلمركية وغري 

: االتفاقات ما يلي قائمة غري حصرية هبذه ويف عدد كبري من اتفاقات التجارة اإلقليمية قيد التفاوض. ال يزالو  -14
؛ واتفاق التجارة احلرة بني كندا وسنغافورة؛ واتفاق التجارة جملس التعاون اخلليجيالتجارة احلرة بني أسرتاليا ودول  اتفاق

واتفاق التجارة احلرة بني اهلند  �م؛ تيوفيالرابطة األوروبية للتجارة احلرة التجارة احلرة بني  اتفاقو احلرة بني الصني والنرويج؛ 
؛ واتفاق التجارة بني املكسيك واالحتاد األورويبوأسرتاليا؛ واتفاق التجارة احلرة بني كور� واملكسيك؛ واتفاق التجارة احلرة 

 ا.النكا والصني؛ واتفاق التجارة احلرة بني ابكستان وتركياحلرة بني سري
 

                                                   
: 2020أبريل/ نيسان  23تداول السلع مع السوق اجلنوبية املشرتكة، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف ، )2019( املفوضية األوروبية  22

4_en.pdf-https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur  
نوفمرب/ تشرين الثاين  16يف  االطالع عليهمت  ، البيان املشرتك للقادة عن الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة.رابطة أمم جنوب شرق آسيا )2020(  23

   rcep-partnership-economic-comprehensive-regional-statement-leaders-https://asean.org/joint-2/على الرابط التايل:  2020
: 2020نوفمرب/ تشرين الثاين  16، النصوص القانونية، متاح على الرابط التايل وّمت االطالع عليه يف )2020(الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة   24

 /text-https://rcepsec.org/legal 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf
https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/
https://rcepsec.org/legal-text/
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 يف جمال التجارةعضاء ألعم منظمة األغذية والزراعة لد -ااثلثً 

يارات املتاحة للبلدان اخلدورها الكبري يف حتديد إىل ا االتفاقات املتعلقة ابلتجارة، نظرً و  السياسات أبمهيةا تسليمً  -15
يف إطار اهلدف منظمة األغذية والزراعة لعمل فإّن اهلدف الرئيسي  تتابع حتقيق أهداف األمن الغذائي والتنمية، اليت

هذا  تجلىيو االتفاقات التجارية. صياغة و  العامة يف تصميم السياسات الفعالة بلدانالدعم مشاركة هو  4 االسرتاتيجي
املستويني ، واملساعدة يف تنمية القدرات على الرئيسية التفاوض التحليالت بشأن قضا�الدعم من خالل توفري البيا�ت و 

 ت.املفاوضامائدة ا عن بعيدً للنقاش منتد�ت من خالل تنظيم وتيسري و القطري واإلقليمي، 
 ،التدفقات التجاريةو علومات عن أسواق السلع األساسية املبيا�ت و ال اتحةإوواصلت منظمة األغذية والزراعة  -16

لسياسات واملذكرات التقنية اليت اب خاصة والدراسات وموجزات لواثئقاعدد من عن طريق إصدار التحليالت واألدلة توفري و 
وتشمل قليمي. الصعيدين العاملي واإل ، علىابلسياسات التجاريةو  ابلتجارةذات الصلة جمموعة كبرية من القضا�  تناولت

 "الدستور الغذائيملخلفات مبيدات اآلفات مع معايري القصوى  وددراسة حالة عن مواءمة احلد"األمثلة على ذلك نشر 
التنمية املستدامة من أهداف  2 اهلدفو  التجارة عن االتجارة، وتقريرً بشأن لتنسيق امستو�ت تباين أتثري دراسة حالة عن و 

 .املفاضلة بينهاو  العامة الذي �قش خيارات السياسات
 التعلم اإللكرتوين بشأن النسخ الفرنسية والروسية والعربية من دوراتاملنظمة وّفرت ، القدراتبناء نشطة ا ألودعمً  -17

املنظمة يف أكادميية  االيت كانت متاحة سابقً و ، اعة يف اتفاقات التجارة الدولية""التجارة واألمن الغذائي والتغذية" و"الزر 
أورواب وآسيا  منطقة التجارة يفيف جمال القدرات  تنميةلدعمها املنظمة واصلت ، ذلكوابإلضافة إىل ليزية فقط. كاإلنابللغة 

 جتارةيف رباء اخلوتكامل األسواق، وشبكة والغذائية الزراعية املنتجات  جتارةخالل املبادرة اإلقليمية بشأن  ، منالوسطى
على السياسات املستندة  قائمالو  الذي يقوده اخلرباءوار احلمن أجل تشجيع ، الوسطىالزراعية يف أورواب وآسيا  املنتجات

إقليمية لشبكة اخلرباء يف جتارة املنتجات الزراعية لقة عمل قدت آخر حالزراعية. وعُ  جتارة املنتجات األدلة بشأن قضا� إىل
منظمة التجارة العاملية يف جمال الزراعة. اليت تفرضها شفافية شروط ال، وركزت على 2019يف عام يف أورواب وآسيا الوسطى 

، جمموعة ال السياسات التجارية يف أفريقيامركز التدريب يف جموابملثل، أنشأت منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون مع 
األفكار و ل املعلومات ر احلوار وتباديسّ تُ  اليتالزراعية)  املنتجات املمارسات (شبكة املمارسني يف جمال سياسات جتارة من
 ة.ابلتجارة والزراعتعلقة امل

األغذية والزراعة الدعم  ، تقدم منظمةلية املرنة املتعددة الشركاءلآل اتبع مشروع خالل منوابإلضافة إىل ذلك،  -18
منظمة اليت تفرضها الشفافية  امتثال البلد اللتزاماتوتقييم سياسات الزراعية للتدابري مناسبة  من أجل اختاذقريغيزستان  إىل

 ة.انضمامها إىل منظمة التجارة العامليعقب ما يتعلق إبعداد التزامات الدعم احمللي  ، وألوزبكستان يفالتجارة العاملية
املرتبطة بقضا� وحلقات العمل  اللقاءات احلواريةمن عدد منظمة األغذية والزراعة و/أو شاركت يف  قدتعو  -19

الزراعة واألمن الغذائي. وعلى الصعيد العاملي، دعمت منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون مع يف الرئيسية اليت تؤثر التجارة 
 يف جنيف قد، الذي عُ سالمة األغذية والتجارةبشأن تنظيم املنتدى الدويل يف منظمة الصحة العاملية، منظمة التجارة العاملية 

ابسم  ، املعروفةيةاحلوار اللقاءات سلسلة من  قدتعُ ذلك، وابإلضافة إىل . 2019 نيسانأبريل/ 24و 23 وميي (سويسرا)
مناقشة أجل  من ط التجارية يف جنيفاألوساواملوجهة إىل ، جتارة املنتجات الزراعية بشأن األغذية والزراعة منظمة حماداثت

 العاملي، ستوىامل نظمة التجارة العاملية. وعلىما عن طاولة مفاوضات بعيدً  ،وتفاعليةمنفتحة ت الصلة بطريقة القضا� ذا
يف ، االقتصاديامليدان  ن والتنمية يفمع منظمة التعاو منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاون  اركتش، 2019و 2018يف عامي 
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 وقامت. التجارة الزراعية التابع للمركز الصيين املعين برتويج جتارة املنتجات الزراعية لسياسات املؤمتر الدويل السنويتنظيم 
الشرقية وآسيا الوسطى  أورواب منطقة يفاللقاءات احلوارية من عدد  أو ابملشاركة يف ا بتنظيممنظمة األغذية والزراعة أيضً 

 .اأفريقيو 
ا ، وضعت منظمة األغذية والزراعة بر�جمً 19-جائحة كوفيدتفرضها تحد�ت اليت مواجهة ال من أجلو ا، أخريً  -20

سواء. ويضم هذا الأثناء اجلائحة وبعدها على  الغذاء املغذي للجميعلضمان و والتعايف من هذه اجلائحة لالستجابة  شامالً 
رة بدور التجا والذي يعرتف "،األغذية "معايري التجارة وسالمة هو ، أحدهاذات أولوية رئيسية تجماال ةسبعالرب�مج 

. وتشمل األغذية سالمةاألمهية احلامسة ملعايري ابإلضافة إىل ، أفضلبشكل البناء إعادة التغلب على األزمة احلالية، و  يف
جتارة املنتجات و ية رلتجات ااـــياسـللس مليات تقييمعاء جرإ) 1(ي: اإلجراءات املتخذة يف إطار هذا اجملال ذي األولوية ما يل

 اخلاصــة بكّل بلد، وإجراء عمليات تقييم شــاملة للتجارة اإلقليمية، وإجراء حتليالت "معّمقة" حســب احلاجة عيةرالزا
املتعددة األطراف  لسـالسـل قيمة حمددة وجماالت مواضـيعية حمددة؛ (2) وتعزيز الشــبكات واملنصــات التجارية اإلقليمية

ألصحاب املصــلحة من أجل تعزيز تنسـيق السـياسـات التجارية، وردع االستجاابت املخصصة للســياســات العامة، وتعزيز 
خالل املســاعدة الفنية لتنفيذ اإلصالحات  التعاون التنظيمي؛ وتعزيز مشــاركة القطاع اخلاص؛ (3) وتيســري التجارة من

نظم املعلومات عن األسواق واإلنذار املبكر القائمة على  تعزيز أو ءاـنشوإو تذليل العقبات اليت تعرتض التجارة؛ (4) 
 .قدرات املؤسسات الوطنية واإلقليمية تنمية عموداخلصـائص اإلقليمية والقطرية؛ (5) 
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