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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ وثيقةُطبع عدد حمدود من هذه ال
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 التطورات يف املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة واالتفاقات التجارية اإلقليمية

 

 موجز

أدرجت التحديثات على املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة على جددو  أعمدا  ةندة متدكلت السدلع يف الددورات       

وفره من مسداهمة يف  تجولة الدوحة، ملا ميكن أن  ألخرية نظرًا إىل األهمية البالغةاليت طاملا أولتها اللجنة التفاقالثلث ا

يف السدياق   تقلبهدا ذائيدة و غإحداث بيئة متكينية للتنميةالزراعية واألمن الغذائي، كما يف مواجهة ارتفاع أسدعار املدواد ال  

واصلة هذا التقليد وتوفر معلومات حمدثة عن آخر التطدورات يف جولدة الدوحدة،    وتندرج هذه الوثيقة يف إطار م. اةديد

. 1155كدانون األو   /ديسدم   51إىل  51الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية الذي انعقدد مدن    مبا فيها نتائج املؤمتر

 رة اإلقليميدة متهيددًا لزيدادة عددد هدذه     عرضًا خمتصرًا لكيفيةتناو  مسألة الزراعة يف اتفاقات التجدا  ويقدم التقرير كذلك

توجيهدات   على األنتطة املرتبطة بالتجارة اليت تضدطلع بهدا األماندة ويلدتم      وأخريًا، يسلط التقرير الضوء. االتفاقات

 .اللجنةبتأن برنامج العمل املستقبلي

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب جلنة مشكالت السلع

 :إن اللجنة مدعوة إىل

 بة التجارة واألسواقاليت تضطلع بها شع حاطة علمًا بالعمل واألنتطة املرتبطة بالتجارةاإل . 

  تقديم توصيات تتعلق مبواصلة العمل املرتبط بالتجارة وتعزيزه، وحتديدًا استعراض السياسة التجارية

رات ومساعدة البلدان وحتليلها، وإجراء الدراسات بتأن اآلثار على األمن الغذائي، وتطوير برامج بناء القد

  .صياغة اتفاقاتها التجارية النامية يف

 توجيه دور املنظمة، عند إبرام اتفاق جولة الدوحة، يف مساعدة البلدان على تنفيذه. 
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التحديثات على املفاوضات الزراعية يف جولة الدوحة و املؤمترالوزاري الثامن ملنظمة    أواًلـ

 التجارة العاملية

 

 وحةات الزراعية يف جولة الداملفاوض-  ألف

 

وثيقة منظمة التجارة العاملية رقم ) 1112كانون األو  /متروع األساليب اليت أجنزت يف ديسم  وثيقةإن - 5

TN/AG/W/4/Rev.4 )وجرى العمل اللحق منذ ذلك التاريخ يف إطار  1.هي آخر جمموعة صدرت من هذه األساليب

العاملية اليت أجراها رئي  املفاوضات الزراعية للتوصل إىل توافق بتأن املسائل املتاورات مع أعضاء منظمة التجارة 

نيسان /أبريل 15وأعّد الرئي  يف تاريخ . اخللفية، وال سيما تلك اليت بقي نصها بني قوسني يف متروع األساليب

وأبرز التقرير . تعلقة باملفاوضاتتضمن آخر التحديثات امل( TN/AG/26وثيقة منظمة التجارة العاملية رقم )تقريرًا  1155

األعما  املوازية املتعلقة بالنماذج ( 1)وضع متروع األساليب؛ و( 5)التقدم احملرز يف مساريني رئيسيني من العمل

 .واإلحصاءات

 

. ، قدم الرئي  ملخصًا عن نتائج املتاورات اليت أجراها يف تسع مناطقمشروع األساليبويف ما خيص - 1

 .أدناه وصفًا مقتضبًا هلذه النتائج 5 ويعرض اإلطار

 

 إىل تسعة قضايا جدلية يف مشروع األساليباحلالة بالنسبة  - 0اإلطار 

 الوضع املسائل

د قيود خاصة  الصندوق األزرق

 مبنتجات حمددة
 .ال حاجة ألي عمل تقين إضايف

 القطن
املتروع ومل يتم تلقي أية مساهمات لي  مجيع األعضاء يف وضع يتيح هلم املوافقة على النص كما ورد يف 

 .إضافية، فنية كانت أو موضوعية

 حتديد املنتجات احلساسة 
ال يزا  بعض األعضاء يطالبون مبرونة لتحديد خطوط تعريفية حساسة إضافية، ومل يتضح ما إذا كان أعضاء 

 . سيطلبون دفع أي مبلغ هلذا التحديد آخرون

 السقف التعريفي

املائة من يف  511تهد انقسامًا حادًا حو  إتباع استثناء يتيح احملافظة على تعريفات تتجاوز ال تزا  اآلراء ت

هلذا  "سيدفعمبلغ "، وأي "املنتج احلساس"القيمة املنصوص عليها بالنسبة ملنتجات خارجة عن تصنيف 

 . الغرض

 وضع حصص تعريفية 
املرونة ومثة حاجة إىل املزيد من املتاورات  ال تزا  اآلراء منقسمة حو  ما إذا كان ينبغي إدخا  هذه

 . والتوضيحات القائمة على الوقائع يف هذا الصدد

 تبسيط التعريفات
يواصل األعضاء مناقتاتهم للتوصل إىل فهم أفضل لكيفية عمل هذه التبسيطات املقرتحة عمليًا، مبا يف ذلك 

 . البدائل احملتملة

                                                           
 .ة النهائية للمفاوضاتوضعت األساليب اخلاصة أهدافًا رقمية وتفاصيل أخرى لتحقيق أهداف جولة الدوحة، والتوصل إىل شكل احلصيل  1
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 املنتجات اخلاصة 

ت اخلاصة، عدد اخلطوط التعريفية املتعلقة باملنتجا علىدان النامية األعضاء عن حتفظهم أبدى عدد من البل

وال يزا  هذا . أن هذا الواقع قد يتأثر مبا سيقرر يف جماالت أخرى واردة يف النصمتريين يف الوقت عينه إىل 

 . الوضع قائمًا

 آلية الضمان اخلاص

، وخاصة التحقق من األسعار واألحجام، ة للوقايةلية اخلاصاآلمن  ال تزا  هناك مسائل عالقة بتأن عدة عناصر

وقد قدم . القتصاديات الصغرية احلجماومواطن املرونة لصاحل  ة للوقايةلية اخلاصواآلومومسية املنتجات، 

جه حتى اآلن أي تو واملناقتات متواصلة لكن مل يتجَل حتليلية حديثة تتناو  هذه املسائل، وثائقاألعضاء عدة 

 .  حنو التوصل إىل توافق

املنتجات االستوائية وتنويع املنتجات، 

فضليات الطويلة األمد وتآكل واأل

 األفضليات

قدمهما كل من االحتاد األوروبي  1112كانون األو  /يف سبتم أحرز بعض التقدم بعد بلغني منفصلني 

عضاء اآلخرين، يتناو  أحدهما خفض جمموعة دو  أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي وبعض األو

التعريفات على املوز من قبل االحتاد األوروبي، بينما يتناو  الثاني املعاملة اخلاصة باملنتجات االستوائية وتآكل 

البلغني أعربوا عن قلقهم إزاء  ينذهبعض األعضاء الذين مل يتاركوا يف  وأظهرت املتاورات أن. فضلياتاأل

 .  ئلتداعيات هذه املسا

 منظمة الصحة العاملية ،1155نيسان /أبريل TN/AG/26، 15 الوثيقة ،مستخرج من تقرير رئي  املفاوضات الزراعية: املصدر

 

يف جمال العمل املوازي على النماذح واألنشطة املرتبطة ورفع الرئي  كذلك تقريرًا يتعلق بالتقدم احملرز - 3

ءات ومعلومات خمتلفة تتعلق باألساليب، كما للتعبري عن التزامات حمددة ضرورية لصياغة إحصا والنماذج. بالبيانات

وعلى سبيل املثا ، فالنماذج مطلوبة لتقديم االلتزامات املختلفة باإلعانات الداخلية، . ودعم اةداو  يف االتفاق النهائي

وساهم هذا العمل . لنماذجوقد أحرز تقدم ملحوظ يف صياغة ا. وجداو  خفض التعريفات وتوسيع احلصص التعريفية

 .باإلضافة إلىذلك يف توضيح بعض املسائل يف متروع األساليب لدى استعراض اإلحصاءات الفعلية

 

وطريقة فهم االلتزامات النامجة عن األساليب والتحقق منها، عملية تتطلب الكثري من البيانات، ما جيعل - 4

ومت الرتكيز أواًل على اجملاالت اليت تتطلب فيها أحكام . ا أهمية مماثلةالعمل املوازي على األنتطة املتعلقة بالبيانات ذ

وتتضمن هذه البيانات على . متروع األساليب توفر البيانات والقدرة على حتقق األعضاء منها قبل تطبيق األساليب

وبيانات االستهلك سبيل املثا  اإلحصاءات بتأن قيمة االنتاج الضرورية لتحديد التزامات اإلعانات الداخلية، 

وكان تقديم هذه اإلحصاءات من قبل األعضاء مفيدًا ألجل إجراء عملية . الضرورية لتحديد أحجام احلصص التعريفية

 .، ما ساهم يف تعزيز التفافيةخرينآمن قبل أعضاء  حتقق معمقة

 

 املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية-  باء

 

كانون األو  /ديسم  51إىل  51ي الثامن ملنظمة التجارة العاملية يف جنيف، سويسرا من ُعقد املؤمتر الوزار- 1

: ووافق املؤمتر على انضمام كل من اةبل األسود واالحتاد الروسي وساموا واعتمد ستة قرارات بتأن ما يلي. 1155

إعفاء أقل ( 1)انضمام أقل البلدان منوًا؛ ( 4)االقتصادات الصغرية؛ ( 3)التجارة االلكرتونية؛ ( 1) امللكية الفكرية؛( 5)

 .2استعراض السياسات التجارية( 6)البلدان منوًا من اخلدمات؛ و

                                                           
 :ُتترح السياسات يف عدد من وثائق املعلومات األساسية اليت أعدتها أمانة منظمة التجارة العاملية املتاحة على الرابط التالي  2
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وُعقدت إىل جانب اةلسات العامة اليت أدىل فيها الوزراء ببياناتهم، جلسات عمل هدفت إىل توفري منتدى - 6

أهمية نظام التجارة املتعدد األطراف ومنظمة ( 5): ، هيواختريت ثلثة مواضيع حللقة النقاش هذه. تفاعليًا للوزراء

 .جدو  أعما  الدوحة للتنمية( 3)التجارة والتنمية و ( 1)التجارة العاملية؛ 

 

عناصر ويتكل اةزء األو  . وُتعرض نتائج املؤمتر يف شكل إعلن ختامي من قبل رئي  املؤمتر يضم جزأين- 1

. در عن اجملل  العام ويغطي املواضيع الثلثة اليت تناولتها جلسات العمل، وهو نص توافقي صاللتوجيه السياسي

واةزء الثاني هو املوجز الذي أعده الرئي  على مسؤوليته اخلاصة، وتناو  فيه النقاط الثلث اليت انبثقت عن 

فتوحة ومقاومة واق ماإلبقاء على األس( 5): ويتضمن املوجز تسعة مواضيع هي . املناقتات اليت دارت خل  املؤمتر

اتفاقات التجارة اإلقليمية؛ ( 1)االنضمام؛ ( 4)فض النزاعات؛ ( 3)التحديات العاملية الراهنة؛ ( 1) السياسة احلمائية؛

( 2)املساعدة ألجل التجارة واإلطار املتكامل املعزز؛ و( 2)األمن الغذائي؛ ( 1)دور اللجنة املعنية بالتجارة والتنمية؛( 6)

 .لة الدوحةمفاوضات جو

 

ويف ما يلي بعض املعلومات املستقاة من موجز الرئي  تتعلق مبوضوعني من بني املواضيع املذكورة، وهما - 2

 .مفاوضات جولة الدوحة واألمن الغذائي

 

إىل أن الوزراء أعربوا عن أسفهم التديد إزاء تعثر  مبفاوضات جولة الدوحةأشار موجز الرئي ، يف ما يتعلق - 2

ات وأقروا بوجود رؤى شديدة االختلف خبصوص النتائج اليت حققها يف بعض اجملاالت التعّهد املوّحد ةولة املفاوض

لكن . الدوحة، ولفتوا إىل أنه من غري املرجح إجناز مجيع عناصر رزمة جولة الدوحة يف وقت واحد يف املستقبل القريب

وأقر الوزراء أيضًا بأن الوضع يتطلب أن . إىل تنفيذ جولة الدوحة املؤمتر شهد إعادة التأكيد على االلتزام القوي بالسعي

يقوم األعضاء بالنظر يف ُنهج تفاوض خمتلفة من قبيل اإلبرام املبكر للتفاقات حيث ميكن التوصل إىل توافق سريع، على 

تديد بتكل واسع على ومت الت. على اتباع نهج من هذاالقبيل القوي الرغم من إعراب العديد من األعضاء عن حتفظهم

 .مركزية مسألة تطوير جولة الدوحة

 

 :، ترد يف ما يلي فقرتا موجز الرئي  املتعلقتان بهذ املوضوعاألمن الغذائيويف ما خيص - 51

 

 صادراتلقيود املفروضة على ا حّث العديد من الوزراء أعضاء منظمة التجارة العاملية على االلتزام بإزالة"

لألغراض  برنامج األغذية العاملييترتيها اليت  األغذيةغري العادية املفروضة على  األغذية أو الضرائب

وشدد وزراء آخرون على أهمية معاةة جذور انعدام . ، وعدم فرضها يف املستقبلاإلنسانية غري التجارية

التجارة يف إطار اتفاقات منظمة  ماستخدام حقوقه عضاءاألمن الغذائي وركزوا على أهمية أن جياز لأل

 ."العاملية

                                                                                                                                                                                     
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/brief_e.htm  
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وأعرب بعض الوزراء عن تأييدهم اقرتاح وضع برنامج عمل ألشكا  االستجابة املرتبطة بالتجارة " 

البلدان واهلادفة إىل التخفيف من آثار أسعار سوق املواد الغذائية وتقلبها، ال سيما على أقل البلدان منوًا و

واعت  عدة وزراء . ؤمتر الوزاري التاسع إجراءًا بتأنها، لكي يتخذ املالنامية املستوردة الصافية لألغذية

أن مسألة األمن الغذائي مسألة متعددة األوجه وأنه ينبغي النظر فيها كاملة، مبا يف ذلك تأثري القيود 

 ."املفروضة على الصادرات على األسعار الدولية

 

يف اجملل  العام لكي يدرجا يف النتائج  ويرتبط هاذان املوضوعان باقرتاحني تقدمت بهما جمموعات أعضاء- 55

ومبا أن ذلك مل  .3اخلتامية للمؤمتر الوزاري الثامن، ما يعين قبو  مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية بهما واعتمادهما

ويدعو االقرتاح املتعلق بالبلدان النامية . 1151حيدث، ُيرجح أن يتابع اجملل  العام هاتني املسألتني خل  عام 

املستوردة الصافية لألغذية على وجه اخلصوص، اجملل  العام إىل إعداد برنامج عمل شامل يقوم على الوقائع وموجه 

حنو حتقيق النتائج وملزم من حيث املهل، يتناو  االستجابة املرتبطة بالتجارة واهلادفة إىل ختفيف آثار أسعار سوق 

وتتضمن العناصر الرئيسية . وعلى البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية املواد الغذائية وتقلبها على أقل البلدان منوًا

من برنامج العمل املقرتح هذا إعفاء مترتيات أقل البلدان منوًا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية من القيود على 

اي املتعلق بالبلدان النامية املستوردة الصافية بقرار جولة أوروغوالصادرات الكمية وإنتاء مرفق لتمويل األغذية يرتبط 

 .لألغذية

 

 الزراعة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية   - ثانيًا

 

اتفاق يف حني هناك العديد من االتفاقات قيد  311ُيقدر عدد االتفاقات السارية يف الوقت الراهن مبا يناهز - 51

. 1111عام منذ املائة منها حيز التنفيذ يف  11وأغلبية هذه االتفاقات اتفاقات ثنائية للتجارة احلرة وقد دخل . التفاوض

فاقات ويف حني ال تتوفر تقديرات حديثة حلجم التجارة يف إطار ات. وتتكل الزراعة جزءًا ال يتجزأ من هذه االتفاقات

املائة من التجارة العاملية وأن هذه احلصة يف  11أن هذه االتفاقات مشلت نسبة  1113م االتجارة اإلقليمية، فقد ُقدر ع

 .مرجحة للرتفاع

 

هل . واألسئلة التقليدية اليت ُتطرح بتأن اتفاقات التجارة اإلقليمية واملسائل اليت ُتثار خبصوصها هي التالية- 53

بديًل عن النهج املتعدد األطراف املتبع يف حترير التجارة؟ وهل من احملتمل أن تساهم االتفاقات يف  تتكل االتفاقات

نها تتكل عقبة يف طريقها؟ وهل تتضمن اتفاقات التجارة اإلقليمية أحكامًا مضافة إىل تلك املعقودة يف أتعزيز التعددية أم 

امية؟ وما هي جوانب اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تعزز التعددية؟ وهل إطار منظمة التجارة العاملية بالنسبة للبلدان الن

                                                           
على الرابط ميكن اإلطلع على تفاصيل هذه االقرتاحات يف وثيقة معلومات أساسية بتأن األمن الغذائي أعدتها أمانة منظمة التجارة العاملية ومتاحة 3

 http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/briefingfoodsec_e.htm :التالي

 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min11_e/briefingfoodsec_e.htm
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تسهم االتفاقات يف التجارة بطريقة تعزز التنافسية والنمو واحلد من الفقر؟ وما هي أفضل وسيلة للتخفيف إىل أدنى حد 

 ات وتنظيمها؟ممكن من آثار حتّو  التجارة؟ وكيف ينبغي ملنظمة التجارة العاملية استعراض االتفاق

 

 4.ويف ما يتعلق بطريقة تناو  الزراعة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية، ميكن تلخيص الصورة املتبلورة كما يلي- 54

يف ما خيص التزامات خفض  5تفوق االلتزامات املعقودة يف إطار منظمة التجارة العامليةأواًل، يعت  أن أغلبية االتفاقات 

  يف االتفاقات امل مة بني بلدان اةنوب مقارنة باالتفاقات امل مة بني بلدان التما  وبلدان التعريفات، وذلك بتكل أك

وثانيًا، إن اإلعفاءات من حترير التجارة رائجة نسبيًا يف القطاعات الفرعية احلساسة، وخاصة قطاعات . اةنوب

 ،وثالثا. خدم احلصص التعريفية لتنظيم االسترياداأللبان، واللحوم، والسكر، واحلبوب احملّضرة، واليت غالبًا ما تست

يف جما  تطبيق تدابري الصحة والصحة  تفوق عادة االلتزامات املعقودة يف إطار منظمة التجارة العامليةإذ أن االتفاقات ال 

نات التصدير أو ورابعًا، إن اتفاقات التجارة اإلقليمية إما تقوم على إعا. لكن هلذا التوجه بعض االستثناءات النباتية

وخامسًا، تتجنب االتفاقات (. كأن تدعو إىل احلظر الكامل مثًل)االلتزامات املعقودة يف إطار منظمة التجارة العاملية تفوق 

وسادسًا، تتضمن االتفاقات عادة أحكامًا معقدة تتعلق بقواعد . يف الغالب االلتزامات املتعلقة باحلد من اإلعانات الداخلية

وسابعًا، فإن االتفاقات، وإن كانت تزيد من التجارة، فهي حتوهلا بعيدًا عن . تعت  تقييدية إىل حد ما املنتأ وهي

قليمية، وقد حتّو  بعض االتفاقات مسار أحجام كبرية من احلركة اإلتجارة الالبلدان اليت ليست طرفًا يف اتفاق 

دة واملتداخلة إىل تعقيد صياغة السياسات وتتسبب بلغط لدى وأخريًا، تؤدي اتفاقات التجارة اإلقليمية املتعد. التجارية

 .التّجار

 

وت م اتفاقات التجارة اإلقليمية تقليديًا بني التركاء التجاريني الطبيعيني كالبلدان املتجاورة أو البلدان - 51

كإبرام اتفاقات بني بلدان يف  لكن هذا الواقع يتغري على حنو سريع مع ظهور مقاربات جديدة. املرتابطة تارخييًا وثقافيًا

وُتبذ  منذ سنوات عدة يف أفريقيا . قارات خمتلفة، فضًل عن اتفاقات كبرية تتألف من اتفاقات جتارة إقليمية قائمة

ومنذ مدة ليست ببعيدة، وافقت قمة االحتاد األفريقي يف . جهود ترمي إىل إبرام اتفاق بني مجيع البلدان األفريقية

، على "تعزيز التجارة بني الدو  األفريقية"، اليت كان موضوعها الرئيسي1151كانون الثاني /ة يف ينايردورتها املعقود

إمتام إجراءات اتفاق التجارة اإلقليمية حبلو  ( 5) :6، وفقًا خلارطة الطريق التالية1151عام  حبلو إبرام اتفاق قاري 

 ؛ وإبرام اتفاق التجارة القاري1156و  1151لقاري بني عامي دمج اإلجراءات اإلقليمية يف االتفاق ا( 1) ؛1154عام 

                                                           
ت يقوم هذا املوجز على استعراض لعدد من الدراسات احلديثة اليت ختص طريقة تناو  الزراعة يف اتفاقات التجارة اإلقليمية، وخاصة الدراسا  4

 :التالية
Regional Trade Agreements - Treatment of Agriculture, by L. Fulponi, M. Shearer and J. Almeida, OECD Food, Agriculture 
and Fisheries Working Papers, No. 44, 2011, OECD Publishing; and The Treatment of Agriculture in RTAs in the Americas, 

by M. Shearer, J. S. Almeida and C. M. Gutierrez, Jr., Inter-American Development Bank, 2009.   
طراف، كإزالة يستخدم هذا التعبري غالبًا للداللة على ما إذا كانت االلتزامات املعقودة يف اتفاق جتارة إقليمية يفوق تلك النامجة عن نهج متعدد األ  5

  الزراعي ملنظمة التجارة العامليةالتعريفات من االتفاق 
6 Draft Framework, Road Map and Architecture for Fast-tracking the Continental Free Trade Area (CFTA), December 

2011, African Union, Addis Ababa, Ethiopia. 
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ويتوج اتفاق التجارة القاري سنوات من املداوالت واةهود الرامية إىل تسريع التكامل التجاري يف . 1151حبلو  عام 

 .القارة األفريقية

 

يتم التفاوض عليها كجزء من  قواعد اتفاقات التجارة اإلقليميةوجتدر اإلشارة إىل نقطة أخرية هي أن بعض - 56

واملسائل وتتناو  املفاوضات قاعدتني اثنتني هما آلية التفافية اخلاصة باتفاقات التجارة اإلقليمية . جولة الدوحة

وتتري وجهة النظر األوىل إىل أنه ينبغي أن تتوىل . بآلية الشفافيةوبرزت وجهتا نظر بني األعضاء تتعلقان . النظامية

تعراض مجيع االتفاقات، وهي اللجنة املعنية باتفاقات التجارة اإلقليمية، بينما تقو  وجهة النظر ةنة واحدة اس

أي أن تستعرض ةنة اتفاقات التجارة : األخرى مبواصلة املمارسة احلالية املتمثلة باستعراض ةان منفصلة للتفاقات

ام بتأن التعريفات اةمركية والتجارة، بينما تستعرض من االتفاق الع 14اإلقليمية االتفاقات امل مة مبوجب املادة 

ويف ما خيص  .ةنة التجارة والتنمية االتفاقات املودعة مبوجب فقرة التمكني، أي ترتيبات التجارة بني البلدان النامية

البلدان النامية يف  ،يتري أحد اآلراء إىل ضرورة دمج اللغة املتعلقة باملعاملة اخلاصة والتفاضلية لصاحلاملسائل النظامية

كمبدأ تطبيق أقل من املعاملة الكاملة باملثل وفرتات )من االتفاق العام بتأن التعريفات اةمركية والتجارة  14املادة 

 ذلكواعت ت آراء أخرى أن . يف اتفاقات التجارة اإلقليمية اليت تتمل الدو  النامية والدو  املتقدمة( أطو  للتنفيذ

يف االجتاه اخلاطئ وأن مثة حاجة إىل املزيد من املناقتات والتحاليل حو  تأثري هذه التعديلت على سيدفع املفاوضات 

 .14املادة 

 

 املساعدة التقنية اليت تقدمها الفاو   -ثالثًا

 

كانون /نظرًا إن أن مفاوضات جولة الدوحة متوقفة يف معظمها ومل ُتثر أية مسائل جديدة منذ شهر ديسم - 51

وتتهد مفاوضات اتفاق التراكة االقتصادية بني االحتاد األوروبي . ، فقد تراجعت طلبات املساعدة التقنية1112األو  

واالستثناء الوحيد هلذا الوضع يكمن يف تزايد الطلبات . وبلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادي وضعًا مماثًل

-1111ادرات الغذائية نظرًا الرتفاع أسعار املواد الغذائية يف فرتة على املعلومات والتحاليل بتأن القيود على الص

ويف هذا الصدد مجعت األمانة معلومات كثرية وأعدت حتاليًل تناولت ارتفاع أسعار املواد الغذائية وتقلبها . 1155

عية اليت تنظمها وعرضتها يف حلقات عمل عقدت يف جنيف ويف منتديات أخرى، ال سيما حلقات العمل اإلقليمية الفر

 .الفاو

ويف غضون ذلك، مت نقل املوارد املتوفرة حلاجات املساعدة التقنية يف جماالت أخرى، ال سيما السياسات - 52

ويف ما خيص السياسات الوطنية، ُنّفذ متروع مهم للتحليل وبناء القدرات مشل عدة بلدان . التجارية الوطنية واإلقليمية

وُنترت كذلك كتب تناولت . تجارية والتدابري الداعمة هلا ودجمها يف سياسات التنميةوتناو  صياغة السياسات ال

 .ارتفاع صادرات املواد الغذائية وسبب حتو  أفريقيا إىل مستورد صاٍف للمواد الغذائية
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سياسة  ويف ما خيص التجارة اإلقليمية، تركز األنتطة األخرية واحلالية على دعم اهليئات اإلقليمية لتعزيز- 52

وتتمل األمثلة تعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلاص حو  صياغة . مواتية وبيئة تنظيمية لزيادة التجارة اإلقليمية

السياسات التجارية وتلك املرتبطة بها وتطبيقها يف أسواق احلبوب يف شرق وجنوب أفريقيا، كما يف منطقة احمليط 

يفات اخلارجية املوّحدة املتعلقة باملنتجات احلساسة، وتعزيز التجارة العابرة اهلادئ والبحر الكارييب، وحتليل التعر

للحدود يف منطقة البحريات الك ى يف أفريقيا، والسياسات التجارية وسلسل القيمة اإلقليمية، وتطوير سلع حمددة يف 

 .لزراعةعدة مناطق من أفريقيا، وحتليل السياسات املناسبة لتعزيز االستثمار اخلاص يف ا

 

ويتوقع أن تبقى العلقة بني السياسات التجارية . 1153-1151تواصل بعض هذه األنتطة خل  فرتة توس- 11

وقدم أعضاء منظمة التجارة . واألمن الغذائي تتصدر االهتمام نظرًا إىل تواصل القلق يف األسواق العاملية للمواد الغذائية

حات بتأن األمن الغذائي ويتم التحضري ملتاركة الفاو يف األنتطة التقنية يف قرتااال بعض 1155العاملية يف أواخر عام 

وسيتواصل كذلك العمل على السياسات التجارية وتلك املرتبطة بها وتطبيقها يف أسواق احلبوب يف شرق . هذا اجملا 

كما . هذا اإلقليم الفرعيوجنوب أفريقيا، بناًء على التراكات اليت اقيمت مع منظمات القطاعني العام واخلاص يف 

تتوقع األمانة مواصلة املتاركة يف دعم تعزيز التجارة اإلقليمية يف أفريقيا يف أعقاب املبادرة األخرية للحتاد األفريقي 

التحليلي  هلما ذات الطابع أو املخطط اةارية وأخريًا، بعض األنتطة. الرامية إىل إبرام اتفاق قاري للتجارة اإلقليمية

دور السياسات التجارية يف تطوير عمليات سلسل القيمة املتعلقة باملواد الغذائية ودمج صغار املزارعني يف  نتتضمو

األسواق وحتليل تداعيات تصرف التركات يف جما  التجارة الزراعية على مستويات األرباح احملتملة من جتارة املواد 

اليت تعتزم شعبة التجارة واألسواق التتديد عليه هو التجارة  وأحداجملاالت التحليلية األخرى .الزراعية وتوزيعها

الذي ستكون  1153وستدرج نتائج هذا العمل، من ضمن أمور أخرى، يف تقرير حالة األغذية والزراعة لعام  .والتغذية

 .موضوعه الرئيسي" التغذية"

 

 اللجنة   من   املطلوبة   التوجيهات   - رابعًا

 

 :ىلإن اللجنة مدعوة إ- 15
 

 .اإلحاطة علمًا بالعمل واألنتطة املرتبطة بالتجارة اليت تضطلع بها شعبة التجارة واألسواق- (أ)

تقديم توصيات تتعلق مبواصلة العمل املرتبط بالتجارة وتعزيزه، وحتديدًا استعراض السياسة التجارية - (ب)

ر برامج بناء القدرات ومساعدة وحتليلها، وإجراء الدراسات بتأن اآلثار على األمن الغذائي، وتطوي

 .البلدان النامية يف صياغة اتفاقاتها التجارية

 .توجيه دور املنظمة، عند إبرام اتفاق جولة الدوحة، يف مساعدة البلدان على تنفيذه- (ج)


