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علومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية والتطورات يف اتفاقات م
 1التجارة اإلقليمية املتصلة ابلزراعة

 
 وجزامل

ملفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة اإلقليمية بنًدا منتظًما ا معلومات حمدثة عنيعد توفري 
ابلتجارة  املتصلةاللجنة على القضا�  اليت تعلقهاألمهية إىل انظرًا  ،جدول أعمال دورات جلنة مشكالت السلع على

التجارة  وهناك إقرار أبنّ األمن الغذائي العاملي والتنمية الزراعية واالستدامة. حتقيق والدور احملتمل للتجارة يف املسامهة يف 
 .أهداف التنمية املستدامةألغراض حتقيق إحدى الوسائل الرئيسية للتنفيذ  تشكل

 وهي تتطرق ،الدورة الرابعة والسبعني للجنة مشكالت السلعمنذ احلاصلة لتطورات ا معلومات حمدثة عنالوثيقة  وتعرض
 إىل تتطرقتعددة األطراف يف منظمة التجارة العاملية. كما امللمناقشات املتعلقة ابلزراعة يف سياق املفاوضات التجارية ل

مبا يف  ،لتجارة اإلقليميةناقش االجتاهات احلديثة يف اتفاقات اتمنظمة التجارة العاملية و  اليت شهدهتا الواسعةالتطورات 
صياغة وتنفيذ  من أجلسلط الضوء على عمل األمانة يف دعم األعضاء ت ،اذلك ما يتعلق بشروط االستدامة. وأخريً 

 .اتفاقات التجارة

. وسيتم إطالع 2022 حزيران/يونيو 15-12 فرتةال املؤمتر الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية يف من املقرر عقدو 
 نتائجه. اللجنة على

                                                      
هذا أبّي تطورات قد تطرأ خالل عرض شفهًيا ). وستجري إحاطة اللجنة علًما 2022(مارس/آذار  الوضع الراهن عند صياغتهاعن هذه الوثيقة  تفيد 1
 جدول األعمال.من بند ال
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
وقد  .ةة املتصلة ابلزراععلًما ابلتطورات املتعلقة ابملفاوضات الزراعية واتفاقات التجارة اإلقليمي األخذّن اللجنة مدعوة إىل إ

 ترغب اللجنة أيًضا يف القيام مبا يلي:

  وجود نظام جتاري متعدد األطراف يتسم بقدر أكرب من احلرية والعدالة و التأكيد على أمهية تعددية األطراف
لتشجيع التنمية الزراعية والريفية واملسامهة يف حتقيق  ،وقائم على قواعد حمددة يمتييز غري و به والقدرة على التنبؤ 

 ؛األمن الغذائي والنهوض ابلتغذية للجميع
  ال سيما  ،الزراعية يف ز�دة قدرة األسواق على الصمودملنتجات اجتارة  تؤديهالتأكيد على الدور الذي ميكن أن

 يف أوقات األزمات؛
 وحث احلكومات على جتنب  ،تسليط الضوء على أمهية إبقاء األسواق مفتوحة وضمان التدفق السلس للتجارة

 يف هذا الصدد؛ واملفضية إىل نتائج عكسيةسياسات احلدود التجارية املخصصة 
  ؛يف جمال جتارة املنتجات الزراعية (املنظمة) ها لعمل منظمة األغذية والزراعةاإلعراب عن تقدير 
  ألعضاء يف جمال جتارة املنتجات الزراعيةل املنظمة دعم لتعزيزنشطة املستقبلية األ بشأنإسداء املشورة. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 جلنة مشكالت السلع ةأمان

 األسواق والتجارةشعبة 
 CCP@fao.org-FAOالربيد اإللكرتوين: 

 52723 570 06 39+اهلاتف: 
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 معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية -أوًال 
 املؤمتر الوزاري الثاين عشر معلومات حمدثة عن –ألف

 2020 حزيران/يونيو 11إىل  8املؤمتر الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية يف الفرتة من كان من املقرر عقد  -1
 16يف و  20202.عام  مطلعيف  19-جائحة كوفيدولكن مت أتجيله بسبب تفشي  ،يف نور سلطان (كازاخستان)

املؤمتر الوزاري الثاين عشر أبلغ رئيس اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية أن األعضاء وافقوا على عقد  ،2021 أبريل/نيسان
تشرين /نوفمرب 26. ولكن يف 2021 كانون األول/ديسمرب 3إىل  تشرين الثاين/نوفمرب 30يف الفرتة من  ،سويسرا ،يف جنيف

وافق اجمللس العام على أتجيل املؤمتر الوزاري الثاين ، 19-كوفيدفريوس  شديدة العدوى من  متحّورة تفشيبعد  ،الثاين
الثاين عشر سيعقد  الوزاري على أن املؤمتر 2022 شباط/فرباير 23اتفق أعضاء منظمة التجارة العاملية الحًقا يف و  3عشر.

أبلغ املدير العام ملنظمة  ،2022 أبريل/نيسان 25يف و يف جنيف.  2022 حزيران/يونيو 13خالل األسبوع الذي يبدأ يف 
سيعقد يف املؤمتر الوزاري الثاين عشر ن أبورئيس اجمللس العام األعضاء املؤمتر الوزاري الثاين عشر التجارة العاملية ورئيس 

 4يف مقر منظمة التجارة العاملية يف جنيف. 2022 حزيران/يونيو 15إىل  12الفرتة من 

 املفاوضات الزراعية -ابء

 5،ملفاوضات الزراعيةمن امعاجلة اجملاالت املختلفة  لغرض موعة العملجملبناءً على عملية  ،2021 متوز/يوليو 29يف  -2
رئيسة جلنة الزراعة يف  ،Gloria Abraham Peraltaالسيدة  سعادة كوستاريكا  سفريةقدمت  ،واملشاورات مع األعضاء

والوصول  ،الدعم احمللي املواضيعغطت هذه و مشروع نص يقرتح قرارات وزارية بشأن سبعة مواضيع تفاوضية.  ،خاصةدورة 
 ،الحتفاظ مبخزو�ت حكومية ألغراض األمن الغذائيوا ،والقطن ،ومنافسة الصادرات ،التصديرعلى قيود الو  ،إىل األسواق

 6الشفافية الشاملة. مسألةنًصا حول  املشروع. كما تضمن للوقاية لية اخلاصةاآلو 

للوصول إىل  إجياد نقاط اتفاق ممكنةويهدف النص التفاوضي إىل سد الثغرات يف مواقف األعضاء ويسعى إىل  -3
مبا يف ذلك االجتماعات الرمسية  ،أجريت مشاورات مكثفة النص، يف األشهر اليت أعقبت تعميمو  7نتيجة يف املؤمتر الوزاري.

 8.صغرةمموعات جمضمن ناقشات مو  ،األعضاءكل من واحملاداثت الثنائية مع   اخلاصة للجنة الزراعةلدورة وغري الرمسية ل

                                                      
يناير/كانون الثاين  27ملؤمتر الوزاري الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية. مت النفاذ إىل املوضوع يف امواعيد حتديد ). 2021منظمة التجارة العاملية (  2

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_16apr21_e.htmÆ على الرابط التايل: 2022
كانون /يناير 23الوزاري الثاين عشر إىل أجل غري مسمى. مت النفاذ إىل املوضوع يف ). قرر اجمللس العام أتجيل املؤمتر 2021منظمة التجارة العاملية (  3

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/mc12_26nov21_e.htmÆ ∫على الرابط التايل 2022 الثاين
على  2022 أبريل/نيسان 26ضوع يف و ىل املإ). حتديد مواعيد املؤمتر الوزاري الثاين عشر يف يونيو/حزيران. مت النفاذ 2022منظمة التجارة العاملية (  4

 https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htmÆ العنوان التايل:
)، معلومات حمدثة عن املفاوضات الزراعية يف منظمة التجارة العاملية والتطورات يف اتفاقات التجارة اإلقليمية املتصلة 2021جلنة مشكالت السلع (  5

 https://www.fao.org/3/ne937ar/ne937ar.pdf Æ ابلزراعة، منظمة األغذية والزراعة، روما. وثيقة متاحة على:
رئيسة املفاوضات الزراعية تقدم مشروع نص يتطرق للنتائج الوزارية بشأن التجارة الزراعية. مت النفاذ إىل املوضوع  .)2021منظمة التجارة العاملية (  6

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_29jul21_e.htmÆ على الرابط: 2022ون الثاين يناير/كان 24 يف
 .عن الزراعة ةمشروع نص الرئيسJOB/AG/215 Æ. )2021منظمة التجارة العاملية (  7
 2022يناير/كانون الثاين  23). املفاوضون الزراعيون يكثفون احملاداثت حول مشروع النص. مت النفاذ إىل املوضوع يف 2021التجارة العاملية (منظمة  8

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_27sep21_e.htmÆالتايل:  الرابطعلى 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/minis_16apr21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/mc12_26nov21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_25apr22_e.htm
https://www.fao.org/3/ne937ar/ne937ar.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_29jul21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agri_27sep21_e.htm
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 تشرين الثاين/نوفمرب 23يف  Gloria Abraham Peralta السيدة السفريةسعادة وزعت  ،على هذا األساسو  -4
مل يتمكن األعضاء  ،على أنه رغم املشاركة املكثفة ةالرئيس تشدد ،عند تقدمي الوثيقة املنقحةو  9نًصا تفاوضًيا حمداًث. 2021

 مواضيعإجياد طرق لتحديد التوازن بني إىل  ةجاهد توسع ،من القضا� عددمن االتفاق على نتائج مفصلة وحمددة بشأن 
 10.للجميعالتفاوض اليت اعتربوها مقبولة 

وعلى الرغم من االتفاق الواسع بني األعضاء على احلاجة إىل معاجلة الدعم احمللي  ،ما يتعلق ابلدعم احمللي يفو  -5
آراء األعضاء حول كيفية حتقيق  استمرار االختالف الصارخ بني Peralta سعادة السيدة السفرية تأبلغ ،لتجارةاب املخل

أنه بينما ظل هذا ميثل  ةالرئيس تأفاد ،الحتفاظ مبخزو�ت حكومية ألغراض األمن الغذائيافيما يتعلق بـو هذا اهلدف. 
علومات مزيد من امل وإاتحةإحراز تقدم مواز يف الدعم احمللي  أنه من الضروريآخرون  اعترب ،أولوية للعديد من األعضاء

 حل دائم. حول اتفاقأي قبل التوصل إىل  ،بشأن االستخدام الفعلي للربامج

 ،ن البلدان ال ميكنها االتفاق على معظم القضا�أب ةالسفري سعادة  تأفاد ،ما يتعلق ابلوصول إىل األسواق يفو  -6
حيث  ،مل تتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق ،ابآللية اخلاصة للوقايةما يتعلق  يفو مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابلشفافية. 

 أسواق جديدة.اعترب الكثريون أنه من املهم حتقيق تقدم يف مناقشة موازية حول التزامات الوصول إىل 

بينما توصل األعضاء إىل توافق واسع يف اآلراء بشأن بعض  ،الصادراتعلى مستوى نافسة ملاب ما يتعلق يفو  -7
حيث  ،يف جمال التصديرظهرت خالفات بشأن حتديث متطلبات البيا�ت يف االستبيان السنوي حول املنافسة  ،القضا�

 .القدراتاليت حتّد من قيود البسبب  األكثر صرامةاالمتثال اللتزامات الشفافية  سيكون من الصعب هأنبعض األعضاء  اعترب

ا يف احلزمة ا هامً يجة عنصرً النت تبقىعلى أن بينما  Peralta السيدة ةالسفري سعادة  تشدد ،ما يتعلق ابلقطن ويف -8
املشّوه مل تتمكن البلدان من إجياد حل وسط بشأن كيفية معاجلة التخفيضات يف الدعم  ،الزراعية للعديد من األعضاء

 لتجارة.ل

وال سيما بشأن إمكانية  ،الصادراتيف جمال قيود البشأن مسألة  اعن تفاؤهل ةالرئيس تأعرب ،من �حية أخرىو  -9
 ،. ويف هذا الصدداملوجهة للمجال اإلنسايناألغذية  من بر�مج األغذية العاملي اختاذ قرار مستقل بشأن إعفاء مشرت�ت

 11آاثرها احملتملة. اآلخر يفالبعض  شكك ،بينما اعترب غالبية األعضاء أن هذه النتيجة يف متناول اليد

 ،ةاقرتاح الرئيسمن معينة  عناصرأن بعض البلدان أعربت عن عدم موافقتها على  ومع ،ما يتعلق ابلشفافية يفو  -10
 لمؤمتر الوزاري الثاين عشر.احلق لعمل الالخنراط يف بر�مج رغبتها يف اعن منها أعرب العديد 

يف أماكن خمتلفة وعلى  2022عام  مطلعاستؤنفت املفاوضات الزراعية يف  ،بعد أتجيل املؤمتر الوزاري الثاين عشرو  -11
 مبا يف ذلك مع رؤساء الوفود ومنسقي اجملموعات. ،مستو�ت خمتلفة

                                                      
يناير/كانون  20) رئيسة املفاوضات الزراعية تقدم نًصا منقًحا قبل املؤمتر الوزاري الثاين عشر. مت النفاذ إىل املوضوع يف 2021منظمة التجارة العاملية (  9

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_23nov21_e.htmÆ على الرابط التايل: 2022الثاين 
ة. متاح على: ، إىل جلنة املفاوضات التجاريGloria Abraham Peralta ). تقرير من الرئيسة، سعادة السيدة2021منظمة التجارة العاملية (  10

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/AG/50.pdf&Open=TrueÆ 
إىل جلنة الزراعة يف جلسة خاصة وجلسات  Gloria Abraham Peralta سعادة السيدةفرية ) املقدم من الس2021تقرير منظمة التجارة العاملية (  11

واآللية اخلاصة للوقاية. متاح على:  خمصصة حول االحتفاظ مبخزو�ت حكومية ألغراض األمن الغذائي
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/agng_23nov21_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/TN/AG/50.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/Jobs/AG/223.pdf&Open=True
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على احلاجة  الدورة اخلاصة للجنة الزراعة ةرئيس تأكد ،2022 كانون الثاين/يناير 24يف اجتماع ُعقد يف و  -12
إىل أن األعضاء قد أكدوا التزامهم ابلتوصل إىل نتيجة متوازنة  ةمشري  ،ملفاوضاتاحملقق من ااحلفاظ على الزخم اجليد  إىل

 12.املؤمتر الوزاري الثاين عشروذات مغزى يف 

أبنه  Peralta سعادة السيدة ت السفريةأفاد ،2022 آذار/مارس 21خالل اجتماع الحق يف  ،نفس املنوالوعلى  -13
االحتفاظ مبخزو�ت حكومية ألغراض األمن مبا يف ذلك  ،من املتوقع إجراء مشاورات مستفيضة حول مواضيع خمتلفة

يف الفرتة اليت تسبق املؤمتر الوزاري الثاين عشر. وهبذه  ،الالزم التقينابالقرتان مع العمل  ،الغذائي واآللية اخلاصة للوقاية
واالستفادة اجليدة من الوقت القليل املتبقي قبل املؤمتر  ،األعضاء أيًضا على تقدمي مقرتحات جديدة ةالرئيس تحث ،املناسبة

 13الوزاري الثاين عشر.

تقييًما أميًنا  تشرين الثاين/يف نوفمرب تعميمهذي مت من األعضاء النص ال عددإىل أنه بينما اعترب  ةالرئيس تأشار و  -14
مراجعة كبرية ملشروع النص إجراء شدد أعضاء آخرون على احلاجة إىل  ،للوضع احلايل وأساًسا مناسًبا ملواصلة املفاوضات

 املتبقية يف املواقف التفاوضية. الثغراتورمبا النظر يف بدائل جديدة يف ظل  ،يف بعض اجملاالت

على اتفاق  2022 آذار/مارس 31يف صادق اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية  ،ما يتعلق ابملفاوضات يف ،أخريًاو  -15
على الواردات الزراعية. وقد مت ستمرار اب" غري اململوءة"ات اجلمركية حصص معدالت التعريف مشكلةللمساعدة يف معاجلة 

املعروف أيًضا ابسم  ،"2013لعام  إدارة حصص معدالت التعريفات اجلمركية حولالتفاهم " قرارلـ إحلاقًااختاذ هذا القرار 
والذي مت اعتماده يف املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية  ،اجلمركية" اتالتعريفمعدالت "قرار ابيل بشأن حصص 

 إندونيسيا. ،يف ابيل

 اجتاهات اتفاقات التجارة اإلقليمية -ااثنيً 
بشكل )، واصلت البلدان املشاركة 2021 آذار/مارس 12-10االجتماع األخري للجنة مشكالت السلع (منذ  -16

ساري  اإقليميً  جتار�ً  ااتفاقً  354كان هناك   202214، أبريل/نيساناعتبارًا من و مفاوضات التجارة اإلقليمية.  يف فاعل
مقارنة ابملذكرة األخرية املقدمة إىل اللجنة اتفاقًا  49)، بز�دة قدرها 1منظمة التجارة العاملية (الشكل ُأخطرت هبا املفعول 

 .2021عام  يف

                                                      
على الرغم من الشكوك اليت حتوم حول املؤمتر الوزاري الثاين عشر. مت النفاذ إىل ) متضي قدًما 2022حماداثت الزراعة ملنظمة التجارة العاملية (  12

 https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_24jan22_e.htmÆعلى الرابط التايل:  2022 أبريل/نيسان 26املوضوع يف 
 2022 أبريل/نيسان 26). مفاوضو الزراعة يرمسون املسار حنو املؤمتر الوزاري الثاين عشر. مت النفاذ إىل املوضوع يف 2022منظمة التجارة العاملية (  13

 https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_21mar22_e.htmÆ على الرابط:
. مت النفاذ 2022 - 1948قاعدة بيا�ت اتفاقات التجارة اإلقليمية. اتفاقات التجارة اإلقليمية السارية حالًيا (حبلول عام دخوهلا حيز النفاذ)، فرتة   14

 https://rtais.wto.org/UI/charts.aspxÆعلى الرابط التايل:  2022 أبريل/نيسان 1إليها يف 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_24jan22_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/agng_21mar22_e.htm
https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx
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 2021-1948اتفاقات التجارة اإلقليمية السارية حالًيا (حبسب سنة دخوهلا حيز التنفيذ)،  – 1الشكل 

 املصدر: منظمة التجارة العاملية

احتفظ االحتاد األورويب أبكرب عدد من اإلخطارات إىل منظمة التجارة العاملية فيما  ،القيمة املطلقةمن حيث و  -17
لكل  33والنرويج وسويسرا ( يسلنداآو  ،)38تليه اململكة املتحدة ( ،)45يتعلق ابتفاقات التجارة اإلقليمية السارية حالًيا (

منظمة التجارة العاملية  ُأخطرت هباالتجارة اإلقليمية اليت من اتفاقات  ااتفاقً  158 تضمن ،ومن منظور إقليمي 15منها).
 16فريقيا.أا اتفاقً  47و ،أمريكا الشماليةا اتفاقً  50و ،أمريكا اجلنوبيةا اتفاقً  71و ،شرق آسياا اتفاقً  101و ،أورواب

منذ االجتماع األخري للجنة اتفاقات التجارة اإلقليمية يُعزى السبب الرئيسي ملثل هذه الز�دة احلادة يف إخطارات و  -18
بعد انتهاء الفرتة االنتقالية املنصوص عليها يف مشكالت السلع إىل عواقب انسحاب اململكة املتحدة من االحتاد األورويب، 

يتضح  كماو  202017. كانون األول/ديسمرب 31الصلة بني االحتاد األورويب واململكة املتحدة يف  ياتفاق االنسحاب ذ
 الثاين تشرين/الذي يعرض اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت مت إخطار منظمة التجارة العاملية هبا بني نوفمرب ،1من اجلدول 

ها منظمة التجارة العاملية مبجموعة موضوعية من اتفاقات ؤ اململكة املتحدة ونظرا أخطرت ،2022 أبريل/نيسانو  2020
 .اجلديدةالتجارة اإلقليمية 

                                                      
قليمية، حسب قاعدة بيا�ت اتفاقات التجارة اإلقليمية. اتفاقات التجارة اإلقليمية السارية، مبا يف ذلك عمليات االنضمام إىل اتفاقات التجارة اإل  15

 https://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspxعلى الرابط التايل:  2022 أبريل/نيسان 1البلد/اإلقليم. مت النفاذ إليها يف 
 http://rtais.wto.org/userguide/User%20Guide_Eng.pdfÆ: تُتاح تركيبة األقاليم على موقع منظمة التجارة العاملية 16
 2022يناير/كانون الثاين  27). صفقة خروج بريطانيا من االحتاد األورويب: اتفاق االنسحاب. مت النفاذ إىل املوضوع يف 2020املعهد احلكومي (  17

 https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/brexit-deal-withdrawal-agreementÆ على الرابط التايل:
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إىل  2020لثاين اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت ُأخطرت هبا منظمة التجارة العاملية من نوفمرب/تشرين ا – 1اجلدول 
 2022يناير/كانون الثاين 

 اتريخ اإلخطار التجارة اإلقليمية اتاتفاقاسم 

 2022فرباير/شباط  22 اإلكوادور - الرابطة األوروبية للتجارة احلرة
 2022فرباير/شباط  14 تركيا - الرابطة األوروبية للتجارة احلرة

 2021ديسمرب/كانون األول  21 كوسوفو  -تركيا 
 2021نوفمرب/تشرين الثاين  30 يسلندا وليختنشتاين والنرويجآ -اململكة املتحدة 

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  3 صربيا - االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية
 2021أغسطس/آب  31 يامنطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرق آس

 2021يونيو/حزيران  28 املكسيك -اململكة املتحدة 
 2021 أ�ر/مايو 18 صربيا -اململكة املتحدة 
 2021 أ�ر/مايو 3 ألبانيا؛ األردن -اململكة املتحدة 
 2021أبريل/نيسان  15 أمريكا الوسطى -مجهورية كور� 

 2021أبريل/نيسان  15 موريشيوس -اهلند 
 2021أبريل/نيسان  8 (PACER Plus)اتفاق احمليط اهلادئ حول توثيق العالقات االقتصادية 

 2021 آذار/مارس 24 زميبابوي -�ميبيا 
 2021 آذار/مارس 4 غا� -اململكة املتحدة 

 2021شباط /فرباير 10 الصني هونغ كونغ، - يارابطة أمم جنوب شرق آس
 2021 كانون الثاين/يناير 29 اململكة املتحدة -االحتاد األورويب 

 2021 كانون الثاين/يناير 27 أسرتاليا -إندونيسيا 
 2021كانون الثاين /يناير 14 انضمام جزر القمر -دول شرق وجنوب أفريقيا  -االحتاد األورويب 

 2021كانون الثاين /يناير 13 إسرائيل -أوكرانيا 
 2021كانون الثاين /يناير 8 وموزمبيق SACU -اململكة املتحدة 

 2021كانون الثاين /يناير 5 موريشيوس -الصني 
 :هاؤ ت هبا اململكة املتحدة وشركاعدة اتفاقات أخطرَ 
سويسرا وليختنشتاين؛ تونس؛ أوكرانيا؛ كوسوفو؛ لبنان؛  -اململكة املتحدة 

املغرب؛ دول احمليط اهلادئ؛ فلسطني؛ مجهورية كور�؛ إكوادور وبريو؛ دول 
منطقة البحر الكارييب؛ أمريكا الوسطى؛ شيلي؛ كوت ديفوار؛ املنتدى الكارييب 

 2020 كانون األول/ديسمرب 31
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زر فريويه؛ جورجيا؛ النرويج لدول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي؛ ج
 -يسلندا؛ إسرائيل؛ مجهورية مولدوفا؛ مقدونيا؛ كولومبيا؛ دول احمليط اهلادئ آو 

مجهورية انضمام جزر سليمان؛ الكامريون؛  -انضمام ساموا؛ دول احمليط اهلادئ 
 ؛ فييت �م؛ كندا؛ كينياتركيا؛ الياابن؛ سنغافورة؛ العربية مصر

 2020 تشرين الثاين/أكتوبر 26 انضمام ساموا؛ انضمام جزر سليمان -دول احمليط اهلادئ  -االحتاد األورويب 

 املصدر: منظمة التجارة العاملية

التوقيع  ،على مدار السنوات املاضيةجرى  ،منظمة التجارة العاملية اليت وصلت إىلبصرف النظر عن اإلخطارات و  -19
ولكن مل يتم إخطار  ،بشأ�ا التوصل إىل اتفاق سياسيمت التصديق عليها أو  مت أولتجارة اإلقليمية إضافية لاتفاقات على 

اجلماعة االقتصادية لدول أمريكا . ومن بني تلك االتفاقات اتفاق التجارة احلرة بني نهبا حىت اآلمنظمة التجارة العاملية 
واتفاق التجارة احلرة بني  19،واتفاق التجارة احلرة بني أسرتاليا واململكة املتحدة 18،والرابطة األوروبية للتجارة احلرةاجلنوبية 

 .20حتالف احمليط اهلادئ وسنغافورة

تشمل القائمة غري الشاملة و ال يزال عدد كبري من اتفاقات التجارة اإلقليمية قيد التفاوض.  ،وعالوة على ذلك -20
واتفاق التعاون االقتصادي  ،واتفاق التجارة احلرة بني تركيا وإندونيسيا ،ألورويباتفاق التجارة احلرة بني أسرتاليا واالحتاد ا

رابطة أمم جنوب شرق و واتفاق التجارة احلرة بني كندا  ،واتفاق التجارة احلرة بني الصني والنرويج ،الشامل بني اهلند وأسرتاليا
واتفاق التجارة احلرة  ،كور� واملكسيك  بني واتفاق التجارة احلرة ،واتفاق التجارة احلرة بني االحتاد األورويب وإندونيسيا ،ياآس

 .العربية اخلليج لدول جملس التعاونو بني الصني 

 األحكام املتعلقة ابلبيئة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية-ألف

حترير  خطةتجاوز ي"أعمق"  لعب دوراليوم إىل ة يف التزايد ذاآلخيسعى عدد من اتفاقات التجارة اإلقليمية  -21
لتجارة اب النهوضاألساسي منها هو  أن الغرض ، معالتجارة التقليدية، ال سيما من خالل تضمني األحكام املتعلقة ابلبيئة

 خبفض مستو�هتمالشركاء قيام يف جتنب  رغبتها البلدان تبديقد و ذلك.  وراء الكامنة سبابعدد األت. وتوتعزيز التعاون
املزيد من االستثمارات، وابلتايل ز�دة مستو�ت التلوث إما  استقطابز�دة اإلنتاج و سعيهم وراء لمحاية البيئة يف احمللية 

كون لدى البعض تقد و خيارات لرفع املعايري البيئية لنظرائها التجاريني.  وراءأخرى  بلدان تسعى قدو حملًيا أو عاملًيا. 
يف اتفاقات التجارة اإلقليمية اخلاصة هبم، بينما قد مييل ابلبيئة  األحكام املتعلقةسياسات حملية تتطلب أو تدعو إىل إدراج 

 .و/أو املستهلكني ةاحمللي الصناعات استجابًة ملخاوفاألحكام املتعلقة ابلبيئة البعض اآلخر إىل تضمني 

                                                      
 إىلالنفاذ اجلماعة االقتصادية لدول أمريكا اجلنوبية من حيث اجلوهر. مت و ) بني الرابطة 2019اختتام مفاوضات الرابطة األوروبية للتجارة احلرة ( 18

-https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations التايل: الرابطعلى  2022 الثاينكانون /يناير 27يف  املوضوع
concluded-substance-514526  

 كانون الثاين/يناير 27يف  النفاذ إىل املوضوع). مت النفاذ). اتفاقات التجارة احلرة املوقعة أو املربمة (ولكن مل تدخل حيز 1202احلكومة األسرتالية (  19
 https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/market-access-trade/fta/ftas-signed-under-negotiationعلى:  2022

20  Alianza del Pacifico )2022 2022شباط /فرباير 27يف  النفاذ إىل املوضوع). حتالف احمليط اهلادئ وسنغافورة يوقعان اتفاق التجارة احلرة. مت 
 https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/Æ التايل: الرابطعلى 

https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://www.efta.int/Free-Trade/news/EFTA-Mercosur-negotiations-concluded-substance-514526
https://alianzapacifico.net/en/pacific-alliance-and-singapore-sign-free-trade-agreement/
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 ،ومع ذلكعلى األقل بعض اإلشارات إىل البيئة. اتفاقات التجارة اإلقليمية اليوم الغالبية العظمى من تتضمن و  -22
اتفاقات التجارة اإلقليمية تتضمن بعض و . آخرإىل  اتفاقبشكل كبري من وعمقها ميكن أن خيتلف نطاق أحكام االستدامة 

 ،على سبيل املثال ،أخرى أحكاًما إضافية تتناول قضا� بيئية حمددةاتفاقات لغة عامة فقط حول محاية البيئة. وتشمل 
تفاقات التجارة اتشمل  ،أخريًاو تعددة األطراف. املاالتفاقات البيئية من لتزام بقائمة البنود اليت تتطلب من األطراف اال

اتفاقات التجارة لتزامات للوفاء ابووضع ترتيبات مؤسسية خمصصة  اهليكلةاألخرى أيًضا التزامات تعاون جيدة اإلقليمية 
 .اإلقليمية

عدد بشكل كبري زاد  ،2005و 1990بني عامي فعلى مر السنني. ا تطورً األحكام املتعلقة ابلبيئة إدراج  وشهد -23
يف تلك  جةاملدر  ا من هذه األحكام اخلاصةأن عددً  مع ،متعلقة ابلبيئة اأحكامً اليت تتضمن اتفاقات التجارة اإلقليمية 

اتفاقات التجارة  عددتدرجيًيا زاد حيث  ،2005حدث تغيري كبري يف هذا االجتاه بعد عام وقد االتفاقات ظل حمدوًدا. 
 21.ماية البيئةخاصة حب اأحكامً  اليت تتضمناإلقليمية اجلديدة 

اتفاقات التجارة اإلقليمية يف األحكام املتعلقة ابلبيئة حول آاثر تضمني تستند إىل التجربة هناك أدلة حمدودة و  -24
دورًا مهًما يف تعزيز االستدامة البيئية  تؤديميكن أن األحكام تلك لكن بعض الدراسات تشري إىل أن  ،على النتائج البيئية

إىل أنه بينما  األدلةتشري  ،ما يتعلق إبزالة الغاابت يفو  22طريق احلد من تلوث اهلواء وانبعااثت اثين أكسيد الكربون. عن
 خاصة تتضمن بنوًدااليت يف البلدان اليت نفذت اتفاقات التجارة اإلقليمية  سنو�ً إزالة الغاابت  معدلمل ُيسجل أي تغيري يف 

 معدلز�دات كبرية يف أحكام متعلقة ابلبيئة شهد املوقعون على اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تفتقر إىل  ،حلماية الغاابت
 .23خسارة الغاابت

 التجارةجمال ألعضاء يف إىل ا املنظمة املقدم من دعمال -ااثلثً 
زراعية وغذائية أكثر كفاءة  نظمإدراًكا للدور املهم للتجارة يف حتقيق األمن الغذائي العاملي والتحول املطلوب إىل  -25

يف اتفاقات التجارة وتصميم السياسات  الفاعلةالبلدان نظمة مشاركة املتدعم  ،ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة
 وار السياسايتاحلهذا الدعم من خالل التحليالت وتسهيل  تقدمهي و . األدلة د إىلابالستناواالسرتاتيجيات املتعلقة ابلتجارة 

مناقشات السياسات  لالسرتشاد هبا يف ،بشأن التجارة والزراعة واألمن الغذائي واالستدامة على املستويني العاملي واإلقليمي
 .التجارية واملفاوضات التجارية

حول القضا� امللحة  من موجزات السياسات التجاريةموجزًا  12جمموعة من  2021يف عام نظمة املنشرت و  -26
موجزات  ومشلت هذهالناشئة يف جتارة املنتجات الزراعية والسمكية استعداًدا للمؤمتر الوزاري الثاين عشر.  اضيعواملو 
تجارة يف منتجات مصايد وال ،ودور السياسات التجارية يف التكيف مع تغري املناخ ،التجارة والنظم الغذائية املستدامة عن

                                                      
21Mattoo, Aaditya, Nadia Rocha, and Michele Ruta (2020). Handbook of Deep Trade Agreements. World Bank,  

Washington, DC. Æالرابط التايل: متاح على https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055Æ 
22  Do environmental provisions in trade agreements make exports from . 2020. C. Brandi; J. Schwab; A. Berger; J.F. Morin

developing countries greener? World Development 12. Æ:متاح على الرابط 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F8

16A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20220208133544 

23  ronmental Provisions in Regional Trade Agreements. R. Abman; C. Lundberg; M. Ruta. 2021. The Effectiveness of Envi
World Bank, Washington, D.C.Æ  :متاح على الرابط التايلhttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0305750X20300255?token=2F8E73039CE450CB194C9EDCDB026A5FCA05F816A518FE64714EEC198B5C654CF249AA2D6630218EC1E2E664C9628FDB&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220208133544
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35354
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الزراعية واستجاابت السياسات خالل املوجة األوىل املنتجات ) جتارة 1: (هي األمساك. كما مت إصدار ثالثة تقارير رئيسية
استعراض السياسات واملمارسات؛  -من األغذيةالحتفاظ مبخزو�ت حكومية وا) 2؛ (2020يف عام  19-كوفيدمن جائحة  

نظرة عامة على اجتاهات األداء ومواطن الضعف وأطر السياسات.  -الزراعية يف بلدان اجلنوب املنتجات جتارة و ) 3(
مما أدى إىل تعزيز فهم  ،يف جنيف املختصني ابلتجارةجمتمع لى عهذه التقارير املنبثقة عن نظمة النتائج الرئيسية امل عرضتو 
بعيًدا  ،وتعزيز التبادل املفتوح والتفاعلي حول قضا� سياسة التجارة الزراعية الرئيسية ذات األمهية بشكل أفضلملواضيع ا

 عن طاولة مفاوضات منظمة التجارة العاملية.

نظمة االضطالع أبنشطة تنمية القدرات وتسهيل تبادل املعرفة لتعزيز قدرات البلدان املواصلت  ،عالوة على ذلكو  -27
تتيحهما املنظمة استناًدا إىل دورتني و رة وتنفيذها واالستفادة من الفرص التجارية. يف التفاوض بشأن اتفاقات التجا

جرت أ - "اتفاقات التجارة الدولية" و"التجارة واألمن الغذائي والتغذية الزراعة يف" – لتعلم اإللكرتوينل تهاأكادميي عرب
صانعي السياسات يف  وكانت موجهة إىل على املستوى اإلقليمي إبشراف ميّسرنظمة ست دورات تعليمية إلكرتونية امل

مسؤول  400وشارك فيها أكثر من  ،أجريت هذه الدورات ابللغات العربية والفرنسية والروسية واإلسبانيةو الزراعة والتجارة. 
وكانت استكماًال  ،يةاإلقليم املعارفالتعلم التفاعلي وتبادل  حيث سادها الزراعي والغذائيقطاع المصلحة يف  وصاحب

 .على سبيل املثال يف قريغيزستان وأوكرانيا ،املستوى القطري نشطة تنمية القدرات علىأل

التجارية من خالل دعم املنظمة  اتوالسياس والغذائية تجارة الزراعيةالبشأن  تقنيةمناقشات وحوارات أجريت كما  -28
 حتويل النظم الغذائية وتيسري الوصول إىل األسواق وتكاملهامنظمة بشأن لل اإلقليمية بادرةاملكجزء من و لشبكات اخلرباء. 

العديد من فعاليات تبادل املعرفة وتنمية القدرات  شبكة اخلرباء يف جتارة املنتجات الزراعية عقدت ،يف أورواب وآسيا الوسطى
نظمة املاختتمت  ،ابإلضافة إىل ذلكو . اوتبادهل الزراعية والسياسة التجاريةاملنتجات لتسهيل توليد املعرفة املتعلقة بتجارة 

لسياسات يف القطاع الزراعي يف مثانية بلدان من أورواب الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى اب اإلخالل لتقييمدراسة 
شبكة جديدة  طلقتوأُ وأذربيجان وبيالروسيا وجورجيا وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان).  (أرمينيا

جتمع بني اخلرباء الذين جيرون البحوث وينفذون برامج التدريب  ،2022عام  مطلعالشرق األدىن ومشال إفريقيا يف  إقليميف 
ا مشاورات قدت أيضً ويقدمون املشورة للحكومات والقطاع اخلاص بشأن القضا� املتعلقة ابلسياسات الزراعية والتجارية. وعُ 

كان من و  ،البحر الكارييبو مع كبار املسؤولني يف أمريكا الالتينية  والغذائية الزراعيةاملنتجات ارة وحوارات بشأن جت تقنية
 نظم غذائية قادرة على الصمود من خالل تعزيز التجارة البينية اإلقليمية والعاملية إنشاءمشروع إقليمي بشأن بينها إطالق 

 يتها.وتقو 

 ،الزراعيةاملنتجات بشأن قضا� جتارة  يف جنيف الذين توجد مقارهماألعضاء نظمة املتدعم  ،ابإلضافة إىل ذلكو  -29
إىل تسليط الضوء على  الفعالياتهتدف هذه و . "الزراعية املنتجات حماداثت املنظمة يف جنيف بشأن جتارة"من خالل 

التجارية  اتواملسامهة يف حوار السياس ،ما يتعلق ابلتجارة والزراعة ومعاجلة القضا� يف الوقت املناسب يف ،نظمةاملعمل 
 الزراعيةالتجارة  نظمل يوحتو  ،األخرية ندوات عرب اإلنرتنت حول ارتفاع أسعار األمسدة الفعالياتتشمل و اجلاري يف جنيف. 

غ ودون ، دون إبالوالصيد غري القانوين ،الكرة األرضيةبلدان النصف اجلنويب من الزراعية يف املنتجات وجتارة  ،والغذائية
 .تنظيم



11 CCP 22/5 

تبادلت املنظمة املعلومات و منظمة التجارة العاملية. يف كما شاركت املنظمة يف عدة اجتماعات للجنة الزراعة  -30
رار قالسنوي ملتابعة  الرصدوالزراعة" و"عملية  19-كوفيدحول العديد من القضا� مبا يف ذلك " خطيةوقدمت تقارير 

 ".الصافية لألغذية مراكش بشأن البلدان النامية املستوردة
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