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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية 
  الدورة احلادية والستون

   ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

   تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي    

  قدمة من أمانة األونكتادذكرة مم    

   تنفيذيموجز    
تطرح التجارة الدولية إمكانات كبرية متكّن من حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة             

فالتجارة يف املنتجات الزراعية، على وجه اخلصوص، ميكن أن تولـد           . للجميع واملستدامة 
تحقيق التنمية الـشاملة    الزخم الالزم لتحقيق النمو االقتصادي ولتحسني األمن الغذائي ول        

وقد أُسند إىل مفاوضات جولة الدوحة املعقـودة        . ٢٠١٥للجميع واملستدامة ملا بعد عام      
إطار منظمة التجارة العاملية والية زيادة مواصلة إصالح التجارة الزراعية عـن طريـق              يف

لغـاء  حترير إمكانية الوصول إىل األسواق واحلد بقدر كبري من إعانات الدعم احمللـي وإ             
  .إعانات التصدير

ونظراً إىل أن الفقراء الذين يعانون من الفقر املدقع يتركّزون يف املناطق الريفيـة                
بالبلدان املنخفضة الدخل وإىل أمهية التجارة الزراعية للتمكني االقتصادي للنساء ولتـوفري            

ة ملـا بعـد     فرص العمل هلن، فإن أحد أوجه التركيز اخلاصة على الزراعة يف إطار التنمي            
  .٢٠٣٠-٢٠١٥ سيكون له تأثري ُيعتد به على إزالة الفقر املدقع يف الفترة ٢٠١٥ عام

وال جيري يف اتفاقات التجارة اإلقليمية، مبا فيها اتفاقات الكتل الكربى املتعـددة               
املناطق اليت جيري التفاوض بشأهنا حالياً، تناول كثري من اجلوانب اهلامة للتجارة الزراعية،             

ا يف ذلك اإلعانات احمللية وإعانات التصدير، ومن مث فإن هذه االتفاقات ال ميكن أن حتل                مب
  .حمل العملية املتعددة األطراف
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خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعـد       :  أي -وتزامن املفاوضات املتعددة األطراف       
مبـا يف   (ملية  ، وجولة مفاوضات الدوحة املعقودة يف إطار منظمة التجارة العا         ٢٠١٥عام  

ذلك القرارات املعتمدة يف املؤمتر الوزاري التاسـع املعقـود يف بـايل، بإندونيـسيا، يف                
 هو أمر يطرح فرصة فريدة تتمثل يف إجياد اتساق عـاملي يف الـسياسات               -) ٢٠١٣ عام

ذلك أن معاملة التجارة    . يربط التجارة الدولية ربطاً متيناً بالنمو الشامل للجميع واملستدام        
لى أهنا مسألة تتعلق حصراً بالنظام التجاري املتعدد األطراف وباملفاوضـات التجاريـة             ع

املتعددة األطراف، كما هي احلال يف األهداف اإلمنائية لأللفية، يكون من شأهنا ليس فقط              
تعريض هذا االتساق على الصعيد العاملي للخطر ولكن أيضاً تقويض الـدور التمكـيين              

  .٢٠١٥إطار التنمية ملا بعد عام للتجارة الدولية يف 
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  مقدمة    
/  أيلـول  ١٦سُتفتَتح الدورة التاسعة والستون للجمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف               -١

 ٢٠١٥ وستشتمل مداوالهتا على اإلعداد التفصيلي خلطة التنمية ملا بعد عـام             ٢٠١٤ سبتمرب
الفريق العامل املفتـوح بـاب      ‘ ووقت إعداد هذه الوثيقة، كان     .)١(وأهداف التنمية املستدامة  

، وهو الفريق الذي أُنشئ يف أعقاب انعقاد مؤمتر األمم          ‘العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة    
خبطة املتحدة للتنمية املستدامة، ُيجري مناقشات بشأن جمموعة موضوعية من التوصيات املتعلقة            

ستدامة اليت مـن املتوقَّـع أن يقترحهـا         وتشتمل أهداف التنمية امل   . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
على جمموعة من الغايات واألهداف احملددة واملؤشـرات        ‘ الفريق العامل املفتوح باب العضوية    ‘

اليت ال بد منها لتحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة يف الـسنوات الالحقـة                
 /من مناقشات حىت حزيـران    ‘ العضويةالفريق العامل املفتوح باب     ‘وفيما أجراه   . ٢٠١٥ لعام
 وكذلك فيما أعده الرئيسان املتشاركان هلذا الفريق من وثيقة مشلـت مقدمـة              ٢٠١٤ يونيه

، فـإن   ٢٠١٥والغايات واألهداف احملددة املتعلقة بالتنمية املستدامة خلطة التنمية ملا بعد عـام             
ام األول يف إطار الغاية املتعلقة بتعزيـز        القضايا املرتبطة بالتجارة الدولية قد جرى تناوهلا يف املق        

  .)٢("وسيلة تنفيذ عملية التنمية املستدامة والشراكة العاملية الرامية إىل حتقيق هذه التنمية"وتدعيم 
تطرح إمكانات كبرية متكّن من حتقيق التنميـة        وما من شك يف أن التجارة الدولية          -٢

صيغ هذا املفهوم وقُبل على أنه احلكمة التقليدية         وقد   .االقتصادية الشاملة للجميع واملستدامة   
فقد جاء يف الوثيقة اخلتامية للدورة األوىل ملؤمتر األمـم          .  عاماً عند إنشاء األونكتاد    ٥٠منذ  

التنمية الواسعة النطاق للتجارة الدولية املنصفة واليت       "أن  ) األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية    
 أساساً جيداً إلقامة عالقات جوار بني الدول، وتساعد على تعزيز           تعود بالنفع املتبادل ُترسي   

السالم وإجياد جو من الثقة والتفاهم املتبادلني فيما بني الدول، وتساعد على رفع املستويات              
فالتجارة، مبا حتققه من ربط      .)٣("املعيشية وحتقيق تقدم اقتصادي أسرع يف مجيع بلدان العامل        

 عن طريق الصادرات والـواردات  - يف البلدان النامية باألسواق العاملية       املنتجني واملستهِلكني 
 تتيح قناة بالغة األمهية لتدفق األموال والتكنولوجيا واخلدمات الضرورية لزيادة           -على السواء   

حتسني القدرات اإلنتاجية يف جماالت الزراعة والصناعة واخلدمات، وهي أمور تلزم بـدورها             
  .)٤(يكلي لالقتصادات املعنيةلتحقيق التحّول اهل

__________ 

 .A/68/202الوثيقة  )١(
)٢ ( Open Working Group on Sustainable Development Goals, 2014, Introduction and proposed goals and 

targets on sustainable development for the post-2015 development agenda, 2 June متاحة على الـرابط ، :
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4044140602workingdocument.pdf)   مت الرجوع

 ).٢٠١٤يوليه / متوز١إليها يف 
)٣( UNCTAD, 1964, Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, vol. I 

(New York, Sales no. 64.II.B.11, United Nations publication). 
 .TD/B/C.I/33 الوثيقة )٤(
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ومن الناحية العملية، تصبح التجارة الدولية عامل متكني للتنمية الـشاملة للجميـع               -٣
  :واملستدامة، شريطة أن يتحقّق ما يلي

أو مبقدار  /أن تزيد التجارة من قدرة السكان على الكسب بوترية أسرع و            )أ(  
أي أن تكـون  (اطة خبدمة الـسوق احملليـة   أكرب من زيادة هذه القدرة عن طريق القيام ببس  

أو باالقتصار فقط علـى     /و) األسعار الدولية للمنتجات واخلدمات أعلى من أسعارها احمللية       
  استخدام عوامل اإلنتاج املتاحة، مبا يف ذلك اخلدمات؛

أن تزيد التجارة من جمموع فرص العمل وفرص الدخل لفئـات الـسكان         )ب(  
فيها الفئات املهمَّشة والضعيفة وفئات األشخاص الذين يعيشون يف حالة         العاملني يف البلد، مبا     

  فقر مدقع يف احلضر والريف على السواء؛
أن حتّسن التجارة من إمكانية احلصول على السلع واخلدمات والتكنولوجيا            )ج(  

  .األساسية من أجل حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ومن أجل حتقيق االستدامة البيئية
وينبغي أن ُتؤخذ يف احلسبان بوجه خاص يف هذا الصدد االستنتاجات املتفق عليها                -٤

اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف األونكتاد يف الدورة السادسة للجنة التجارة والتنمية، املعقودة 
دور التجارة يف التنمية ينبغي أن ينعكس     أن"، وخاصة ما اعترفت به من       ٢٠١٤مايو  /يف أيار 

 عامـل  ا وأهداف التنمية املستدامة، باعتباره٢٠١٥كل واٍف يف خطة التنمية ملا بعد عام      بش
  .)٥(" لبلوغ النمو االقتصادي اجلامع والتنمية املستدامةووسيلةًمتكني رئيسياً 

وتؤدي الزراعة دوراً حامساً يف حتقيق األهداف اإلمنائية اليت تتراوح بني احلـد مـن                 -٥
وجيري تناول هذا املوضوع مبزيد من التفصيل       . ة املُنِتجة واالستدامة البيئية   الفقر وحتقيق العمال  

  .من هذه الوثيقة‘ هاء‘يف الفرع 
ويف ضوء هذه اخللفية واستناداً إىل ما قام به األونكتاد يف اآلونة األخرية من أنشطة                 -٦

ز هذه الوثيقة علـى     يف جماالت البحوث واملناقشات احلكومية الدولية واملساعدة التقنية، تركّ        
أوهلما أن تنـاول مـسألة      . لسببْين رئيسيْين ) التجارة الزراعية (التجارة يف املنتجات الزراعية     

 يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر التوّصل إىل خامتة مفيـدة جلولـة             زال ماالتجارة الزراعية   
 إطار منظمـة    الدوحة والقيام على حنو فعال بإجراء جولة مفاوضات أوروغواي املعقودة يف          

ثانياً، ميكن أن يكـون حتـّسن       ).  من االتفاق املتعلق بالزراعة    ٢٠أي املادة   (التجارة العاملية   
التجارة يف السلع الزراعية ذا أثر مفيد يف رعاية التنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف فترة ما                

  .٢٠١٥بعد عام 
 التجارة الزراعية والـسياسات     وتعرض هذه الوثيقة االجتاهات امللحوظة يف تدفقات        -٧

مث تستعرض الروابط املتبادلة بني حتسني قابلية الزراعة لالستدامة واحلـد      . التجارية املتعلقة هبا  
من الفقر، والتمكني االقتصادي للمرأة، واألمن الغذائي، واالستدامة البيئية، وهي مجيعها من            

__________ 

 .TD/B/C.I/35 الوثيقة )٥(
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دَّم هذا االستعراض يف ضوء اخللفية      وُيق. ٢٠١٥بني دعامات خطة عمل التنمية ملا بعد عام         
املتمثلة يف واقع النظام التجاري الدويل القائم اليوم، أي الفتح املتزايد لألسواق عـن طريـق                

  ).اتفاقات التجارة اإلقليمية(اتفاقات التجارة التفضيلية على الصعيدين الثنائي واإلقليمي 
دول األعضاء هلذا البند من بنود      وُتعرض املالحظات اخلتامية هبدف تيسري مناقشة ال        -٨

  .جدول األعمال

  التجارة الزراعية، واحلد من الفقر، والتنمية املستدامة  -أوالً  

  االجتاهات امللحوظة يف التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية  -ألف  
، ظل نصيب السلع الزراعية يف التجـارة        ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٧يف الفترة من عام       -٩

 يف املائة يف ٩,٢ و٢٠٠٧ يف املائة من جمموع التجارة يف عام       ٨,٣قراً نسبياً وبلغ    العاملية مست 
 تفاصيل التجارة يف السلع الزراعية يف كل تدفق من التدفقات           ١ويقدم الشكل   . ٢٠١٢عام  

من بلدان متقدمة إىل بلـدان متقدمـة أخـرى    : ٢٠١٢ و٢٠٠٧األربعة للتجارة يف عامي  
 - اجلنوب، واجلنوب    -الشمال  (البلدان املتقدمة والبلدان النامية     ، وبني   ) الشمال -الشمال  (

وحتظى التجـارة الزراعيـة     ).  اجلنوب -اجلنوب  (ومن بلدان نامية إىل بلدان نامية       ) الشمال
بأعلى نصيب يف التدفقات التجارية من الشمال إىل الشمال، تليها التدفقات التجارية مـن              

وقـد ازداد  . إىل اجلنوب مث أخرياً من اجلنوب إىل الشمالالشمال إىل اجلنوب مث من اجلنوب    
نصيب الصادرات الزراعية يف التدفقات التجارية بني اجلنوب واجلنوب وكذلك بني الشمال            
واجلنوب بنحو أربع نقاط مئوية يف مخس سنوات، مما يشري إىل وجود طلب متزايـد علـى                 

يف التجارة الزراعية أثناء الفترة قيد النظر       وكان النمو السنوي    . املنتجات الزراعية يف اجلنوب   
 يف املائة يف التدفقات التجارية بني اجلنوب واجلنوب ولكنـه بلـغ رقمـاً مـؤثراً                 ٣,٨هو  
 يف املائة يف التدفقات التجارية بني الشمال واجلنوب وقد فاق يف كلتا احلـالتني               ١٤,٦ قدره

  .منو التجارة غري الزراعية
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    ١الشكل 
   الزراعية يف جمموع التجارة حبسب التدفقات التجاريةنصيب املنتجات

  )بالنسبة املئوية(

  
 United Nations Comtrade(قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحـصائية لتجـارة الـسلع األساسـية       :املصدر

database(متاحة على الرابط ،: http://comtrade.un.org/وحسابات أمانة األونكتاد ،.  

نتجات الزراعية املتاجر هبا يف كل اجتاه من اجتاهات التدفقات خمتلـف عـن              وتكوين امل   -١٠
، كانت الصادرات الزراعية    ٢٠١٢ففي عام   . ١غريه اختالفاً كبرياً على النحو املبني يف اجلدول         

املتجهة من اجلنوب إىل اجلنوب تتألف إىل حد كبري من مواد غذائية أساسية مثل الـسكر واألرز                 
 يف املائة مـن جممـوع املنتجـات         ٢١ن فول الصويا وهي مواد بلغ نصيبها معاً         والذرة فضالً ع  

وقد ارتفعت هذه احملاصيل الغذائية األساسية، باملقارنة       . الزراعية املتاجر هبا فيما بني البلدان النامية      
، لتحل حمل املواد اخلام الزراعية مثل األخشاب ومنتجات األخـشاب           ٢٠٠٧مع مكانتها يف عام     

ومن الناحية األخرى، كانت أعلى عشرة صادرات زراعية متجهة         . ائمة أعلى عشرة منتجات   يف ق 
من اجلنوب إىل الشمال تشمل أنواعاً من صادرات احملاصـيل النقديـة مثـل الـنب واألمسـاك       

وفيما يتعلـق  . ٢٠٠٧والقشريات واملوز ومل يطرأ عليها تغّير ُيعتد به باملقارنة مع مكانتها يف عام             
 صادرات تشمل منتجات عشرةرات الزراعية املتجهة من الشمال إىل اجلنوب، كانت أعلى بالصاد

غذائية أساسية مثل القمح وفول الصويا واأللبان والقطن والذرة وهي مجيعها تقريباً قد حظيـت               
مور كما أن منتجات مرتفعة القيمة نسبياً مثل اخل       . بقدر مرتفع من الدعم املقدَّم إىل املنِتجني حملياً       

  .واللحوم واجلنب قد شكلت نسبة كبرية من الصادرات الزراعية فيما بني الشمال والشمال

 الشمال-اجلنوب اجلنوب-اجلنوب اجلنوب-الشمال الشمال -  الشمال

٢٠١٢ 
٢٠٠٧ 
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    ١اجلدول 
النظام املنسق املؤلـف مـن أربعـة     (٢٠١٢ منتجات زراعية مصدرة يف عام  ١٠أعلى  
  ، حبسب التدفقات التجارية)أرقام

  )بالنسبة املئوية(

 

    اجلنوب-اجلنوب 
 *)مليار دوالر ٤٤٠ اجملموع(

    الشمال-اجلنوب 
 *) مليار دوالر٢٩٦اجملموع (

     اجلنوب-الشمال 
 *)مليار دوالر ٣١٣ اجملموع(

     الشمال-الشمال 
 *)مليار دوالر ٦١٢ اجملموع(

ــت جــوز  ١ زي
 النخيل

 ٣٫٨ النبيذ ٧٫١ القمح واملسلني ٦٫٧ النب ٧٫٠

 ٣٫٤ )اخلرتير(اللحوم  ٧٫١ فول الصويا ٣٫٨ املطاط الطبيعي ٥٫٦ فول الصويا ٢

سكر القـصب    ٣
 أو البنجر

 ٣٫٤ اجلنب واخلثرة ٤٫١ اللنب والزبد ٣٫٦ القشريات ٤٫٦

قطع رواسـب    ٤٫٠ مطاط طبيعي ٤
 زيتية

ــائر  ٣٫٢  قطن ٣٫٥ ــز وفط خب
 وكعك

٣٫٠ 

سيجار وسجائر،   ٢٫٨  أطعمة جاهزة ٣٫٥ شرائح أمساك ٤٫٠ أرز ٥
 إخل

٢٫٧ 

مشروبات كحولية   ٣٫٠ موز ٣٫٦ ذرة ٦
 حيةورو

مشروبات كحولية   ٢٫٧
 وروحية

٢٫٦ 

ــوز  ٣٫٢ قمح ومسلني ٧ ــت ج زي
 النخيل

 ٢٫٥ شكوالتة ٢٫٧ مطاط تركييب، إخل ٢٫٧

قطع رواسـب    ٨
 زيتية

مأكوالت أمساك   ٢٫٧
 جاهزة

أخشاب، منشورة   ٢٫٧ ذرة ٢٫٥
 أو نشارة خشب 

٢٫٤ 

نفايات وقصاصات   ٢٫١ عصائر فواكه ٢٫٥ قطن ٩
 ورق

 ٢٫٤ أطعمة جمهزة ٢٫٥

أخشاب، منشورة   ٢٫١ فول صويا ٢٫١ أمساك جممدة ١٠
 أو نشارة خشب

 ٢٫٤ )بقرية(حلوم  ٢٫٤

 ٢٨٫٤  ٣٧٫٣  ٣٣٫٦  ٣٩٫٤  اجملموع

  .دوالرات الواليات املتحدة  *
 United Nations Comtrade(قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة الـسلع األساسـية     :املصدر

database(  الرابط ، متاحة على : http://comtrade.un.org/,  ،      وقاعدة بيانات األونكتـاد لنظـام
  ./http://wits.worldbank.org:  متاحة على الرابطالتحليالت واملعلومات التجارية

وتنمو أيضاً التجارة يف املنتجات الزراعية منواً سريعاً يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليميـة،        -١١
ومع الزيادة يف عدد االتفاقات النافذة من هذا القبيـل، ازداد           . ٢لشكل  على النحو املعروض يف ا    

 يف املائة من جمموع التجارة املتداولـة يف         ٥١ يف املائة إىل     ٤٥نصيب التجارة الزراعية العاملية من      
وُتظهر األرقام املتعلقة باملنتجات    . ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٧إطار هذه االتفاقات يف الفترة من عام        

راعية وجود اجتاه مماثل، فقد ازداد نصيب جتارهتا يف إطار اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة                غري الز 
وشهدت التجـارة الزراعيـة     . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٤٣ إىل   ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ٣٨ من
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املتداولة يف إطار اتفاقات التجارة اإلقليمية منواً أكرب خالل هـذه الفتـرة، إذ بلغـت الزيـادة                  
 يف املائة باملقارنة مع جتارة املنتجات غري الزراعية املتداولة يف إطار اتفاقات التجـارة               ٨,٢ ةالسنوي

أما خارج نطاق اتفاقات التجارة اإلقليمية، فقد       .  يف املائة سنوياً   ٥,٨اإلقليمية اليت ازدادت بنسبة     
  . يف املائة٢بنسبة  يف املائة وجتارة املنتجات غري الزراعية ٣,٣منت التجارة الزراعية بنسبة 

    ٢الشكل 
    نصيب جتارة املنتجات الزراعية داخل وخارج نطاق اتفاقات التجارة اإلقليمية

  )بالنسبة املئوية(

  
 United Nations Comtrade(قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة الـسلع األساسـية     :املصدر

database( على الرابط، متاحة: http://comtrade.un.org/وحسابات أمانة األونكتاد ،.  

  التعريفات املعمول هبا يف القطاع الزراعي  -باء  
أدى حترير التعريفات اجلمركية على نطاق العامل خالل العقود األخرية إىل خفـض               -١٢

ت مرتفعة زال ماالتعريفات املفروضة على املنتجات الزراعية ولكن هذه التعريفات يف املتوسط  
 يف  ٨ يف املائة يف حالة املنتجات احليوانية واملنتجات الغذائية إىل زهاء            ٤نسبياً، إذ تتراوح بني     

وعند مقارنة درجـة    ). أ(٣املائة يف حالة منتجات اخلضروات، على النحو املبني يف الشكل           
اهد أن تعريفـات  ، قد ُيـش ٢٠١٢التقييد املرتبطة بالتعريفات بني الشمال واجلنوب يف عام         

 يف املائـة    ١٠ت ذات مستوى مرتفع إذ تتراوح بني        زال مااملنتجات الزراعية للبلدان النامية     
  ).ب(٣ يف املائة، كما هو مبيَّن يف الشكل ١٥و

 
0 20 40 60

 خارج نطاق اتفاقات التجارة اإلقليمية

 داخل نطاق اتفاقات التجارة اإلقليمية

 خارج نطاق اتفاقات التجارة اإلقليمية

 اقات التجارة اإلقليميةداخل نطاق اتف

٢٠٠٧ 

٢٠١٢ 
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    )أ(٣الشكل 
   اجلمركية حبسب القطاع االقتصادياملرتبط بالتعريفاتالتجارة  تقييد الرقم الكلي ملؤشر

  )بالنسبة املئوية(

  
    )ب(٣الشكل 

 اجلمركية يف البلدان النامية والبلدان      املرتبط بالتعريفات التجارة   تقييد   الرقم الكلي ملؤشر  
  ٢٠١٢املتقدمة حبسب القطاع االقتصادي يف عام 

  )بالنسبة املئوية(

  

0 2 4 6 8 10

٢٠٠٧ ٢٠٠٢ ٢٠١٢

 أجهزة مكتبية
  النفط والغاز والفحم

  معدات التعدين وركازات الفلزات
  معدات وأجهزة اتصال

  منتجات ورق ومواد نشر أساسية
  معادن أساسية
  أجهزة دقيقة

  منتجات كيميائية
  منتجات نفطية
  آالت كهربائية
  ب وأثاثمنتجات أخشا
  آالت، متنوعة
  منتجات معدنية

  معدات نقل
  مطاط وبالستيك
  معادن الفلزية

  مركبات مبحرك
  منتجات حيوانية
  منتجات غذائية
  زيوت وشحوم
  تبغ ومشروبات

  منسوجات
  مواد دباغة اجللود وهتيئتها

  منتجات خضروات
 ملبوسات

0 5 10 15

 النفط والغاز والفحم
  معدات التعدين وركازات الفلزات

  أجهزة مكتبية
  معدات وأجهزة اتصال

  منتجات نفطية
  معادن أساسية

  منتجات ورق ومواد نشر أساسية
  منتجات كيميائية

  ة دقيقةأجهز
  آالت كهربائية
  آالت، متنوعة
  معدات نقل

  منتجات أخشاب وأثاث
  مطاط وبالستيك

  مواد دباغة اجللود وهتيئتها
  منتجات معدنية
  معادن الفلزية
  منسوجات

  مركبات مبحرك
  منتجات حيوانية
  زيوت وشحوم
  منتجات غذائية
  تبغ ومشروبات

  ملبوسات
 منتجات خضروات

 الناميةالبلدان  املتقدمةالبلدان 
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رة املرتبط بالتعريفات اجلمركية يقوم على حـساب التعريفـة          الرقم الكلي ملؤشر تقييد التجا      :مالحظة
املوحدة اليت ُتبقي على الواردات اإلمجالية للبلد عند املستوى الراهن يف الوقت الذي يكون فيه               

  .لدى البلد يف واقع األمر تعريفات خمتلفة للسلع املختلفة
:  التجاريـة، متاحـة علـى الـرابط    قاعدة بيانات األونكتاد لنظام التحليالت واملعلومـات     :املصدر

http://wits.worldbank.org/،وحسابات أمانة األونكتاد .  

وختتلف معدالت التعريفة املطبَّقة على السلع الزراعية خبصوص معاملة الدولة األوىل             -١٣
 متوسـطات   ٢ويقدم اجلـدول    . بالرعاية اختالفاً كبرياً فيما بني التدفقات التجارية املختلفة       

مرجحة حبجم التجارة للتعريفات الزراعية لدى اجملموعات املختلفة من البلدان علـى            بسيطة  
واملستوى األعلى للحماية الزراعية، عند قياسه كمتوسـط        . الصادرات ذات املناشئ املختلفة   

بسيط، هو املستوى الذي تفرضه أقل البلدان منواً على الصادرات القادمة من بلدان أخـرى               
 الدخل املرتفع علـى    بلدانوفيما يتعلق بالتعريفات املفروضة يف      . لدان منواً من جمموعة أقل الب   

الصادرات الزراعية القادمة من أقل البلدان منواً ومن البلدان النامية، من املالحظ أن املستوى              
املتوسط البسيط للتعريفة يكون أقل نسبياً ولكن معامل التغّير أو التشّتت يكـون كـبرياً إذ                

وُيعزى ذلك إىل وجود معـدل تطبيـق        .  يف املائة على التوايل    ١٦,٨يف املائة و   ١٧,٨ يبلغ
 ولتصاعد التعريفات يف بلدان الدخل املرتفـع،        لحدود القصوى للتعريفات اجلمركية   لمرتفع  

  .٣كما هو مبني يف اجلدول 
     ٢اجلدول 

  املعدالت املطبَّقة على السلع الزراعية للدول األوىل بالرعاية
  )املئويةبالنسبة (

   ٢٠١٢ ٢٠٠٧ 

 البلدان املصدرة البلدان املصدرة   

 
  

بلدان الدخل  
 املرتفع

أقل البلدان  
 البلدان النامية منواً

بلدان الدخل  
 املرتفع

أقل البلدان  
 البلدان النامية منواً

 ٤٫١ ٣٫٤ ٤٫٢ ٦٫٧ ٣٫٤ ٣٫٧ بلدان الدخل املرتفع

 ١٦٫٣ ١٨٫٠ ١٥٫٨ ١٥٫٩ ١٥٫٦ ١٦٫٥ لبلدان منواًأقل ا

 املتوسط البسيط

ردة
ستو

ن امل
بلدا
ال

 ١٢٫١ ٩٫٤ ١٢٫٧ ١٤٫٢ ١٥٫٤ ١٥٫٢ البلدان النامية 

 ٤٫٣ ٥٫٢ ١٫١ ١٣٫٨ ٥٫٢ ٢٫٠ بلدان الدخل املرتفع

 ١٠٫٥ ١٨٫٤ ١٠٫٣ ١٠٫٠ ١٣٫٤ ١١٫٩ أقل البلدان منواً

 املتوسط املرجح جتارياً

ردة
ستو

ن امل
بلدا
ال

 ١٢٫٦ ٦٫٥ ١٣٫٨ ١٤٫٢ ٢٢٫١ ١٤٫٢ البلدان النامية 

 ١٦٫٨ ١٧٫٨ ٥٫٥ ٤٤٫٦ ١٧٫٨ ٥٫٣ بلدان الدخل املرتفع

 ٩٫٩ ٩٫٥ ٩٫٤ ١٠٫٦ ٩٫٩ ١٠٫٣ أقل البلدان منواً

معدل التغّير للمتوسـطات    
 )االحنراف املعياري(البسيطة 

ردة
ستو

ن امل
بلدا
ال

 ١٣٫٨ ١١٫٨ ١٧٫٤ ١٨٫٦ ٢٣٫٥ ٢١٫٠ البلدان النامية 

: ، متاحـة علـى الـرابط       األونكتاد لنظام التحلـيالت واملعلومـات التجاريـة        قاعدة بيانات   :املصدر
http://wits.worldbank.org/،وحسابات أمانة األونكتاد .  
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     ٣اجلدول 
  وتصاعد التعريفات يف بلـدان الـدخل املرتفـع         حلدود القصوى للتعريفات اجلمركية   ا

  )أ(ياألعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد
  )بالنسبة املئوية(

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٠ 

 )ب(احلدود القصوى للتعريفات اجلمركية
 ٩٫٧ ٩٫٣ ٨٫٨ ٨٫٩ ٩٫٠ ٩٫٣ ٩٫٥ ٩٫٢ مجيع السلع

 ٣٦٫٠ ٣٦٫٣ ٣٤٫٦ ٣٦٫٥ ٣٧٫٥ ٣٧٫٤ ٣٧٫٦ ٣٣٫٤ السلع الزراعية

 ٢٫٥ ٢٫٣ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٢ ٢٫٣ ٣٫١ السلع غري الزراعية

 )ج(اعد التعريفاتتص
٠٫٤- ٠٫٢ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٢ ١٫٠ مجيع السلع  

 ١٠٫٠ ١١٫٢ ٩٫٨ ١١٫٢ ١١٫٨ ١١٫٢ ١٠٫٧ ١٢٫٦ السلع الزراعية

 ٠٫٣ ١٫٢ ١٫٢ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٣ ١٫٦ ٢٫١  السلع غري الزراعية

  .القيم املبينة هي متوسطات  )أ(
وىل بالرعاية املطبق يف بلد ما، والـذي        نسبة إمجايل بنود التعريفات يف جدول تعريفات الدولة األ          )ب(

  . يف املائة١٥يزيد معدل التعريفات فيه عن 

الفارق من حيث النقاط املئوية بني التعريفات املطبَّقة على السلع التامة الصنع والتعريفات املطبقة                )ج(
 كمتوسط بسيط وقبل جتميع البيانات املتعلقة بالبلدان، ُيحسب املتوسط القُطري       . على املواد اخلام  

  .للنظام املنسَّق املؤلف من متوسطات الرسوم اجلمركية ذات الستة أرقام
: قاعدة بيانات األونكتاد لنظـام التحلـيالت واملعلومـات التجاريـة، متاحـة علـى الـرابط                  :املصدر

http://wits.worldbank.org/     التجارة الدويل املتعلقـة خبريطـة الوصـول إىل         ، وقاعدة بيانات مركز
  .، وحسابات أمانة األونكتاد/http://www.macmap.org: األسواق، وهي القاعدة املتاحة على الرابط

، ٤وتكشف املقارنات بني معدالت التعريفات التفضيلية، كما هي مبينة يف اجلدول              -١٤
 قد خفضت   ٢٠١٢-٢٠٠٧تفاقات التجارة اإلقليمية املتفاوض عليها خالل الفترة        عن أن ا  

بيد أن التعريفة املتوسـطة املرجحـة جتاريـاً         . التعريفات اجلمركية الزراعية ختفيضاً ُيعتد به     
املفروضة يف بلدان الدخل املرتفع على الصادرات القادمة من أقل البلدان منواً هـي تعريفـة                

 يف املائة، مما يوّضـح      ٠,٨ من املتوسط البسيط البالغ      - يف املائة    ٥,٩ تبلغ    إذ -بكثري   أعلى
نسبة كبرية من الصادرات الزراعية القادمة من أقل البلدان منواً مل ُتحرَّر بالكامـل بعـد،        أن
وكما هو األمر يف حالة تعريفات الدولة األوىل بالرعاية املطبقـة،           . على أساس تفضيلي   حىت

يف التعريفات املتوسطة البسيطة املعمول هبا يف بلدان الدخل املرتفـع بـشأن             يكون التشّتت   
الواردات الزراعية القادمة من أقل البلدان منواً والبلدان النامية أعلى منه يف حالة جمموعـات               

  .البلدان األخرى
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     ٤اجلدول 
  معدالت التعريفات التفضيلية املطبَّقة على املنتجات الزراعية

  )ئويةبالنسبة امل(
   ٢٠١٢ ٢٠٠٧ 

 البلدان املصدرة البلدان املصدرة   

 
  

بلدان الدخل  
 املرتفع

أقل البلدان  
 منواً

بلدان الدخل   البلدان النامية
 املرتفع

أقل البلدان  
 البلدان النامية منواً

 ٢٫٥ ٠٫٨ ٠٫٢ ٢٫٥ ١٫٣ ٠٫٣ بلدان الدخل املرتفع

 ٣٫٣ ٠٫٩ .. ٧٫٤ ٠٫٧ ٩٫٩ بلدان منواًأقل ال

 املتوسط البسيط

دان
البل

ردة  
ستو

 امل
 ١٫٥ ٠٫٣ ٤٫٠ ١٫٧ ٠٫٨ ٥٫٤ البلدان النامية 

 ٢٫٩ ٥٫٩ ٠٫١ ٣٫٤ ١٨٫٣ ٠٫١ بلدان الدخل املرتفع

 ٥٫٢ ٠٫٣ .. ٦٫٤ ٠٫٧ ٨٫٨ أقل البلدان منواً

املتوسط املـرجح   
 جتارياً

ان 
لبلد

ا
ردة
ستو

امل
 ١٫٥ ٠٫١ ٣٫٢ ١٫٧ ٠٫٦ ٨٫٦ البلدان النامية 

 ١٥٫١ ٢٤٫٤ ٢٫٢ ٢٩٫٠ ٣٢٫٥ ٢٫٣ بلدان الدخل املرتفع

 ٦٫٢ ٣٫٨ .. ٧٫٨ ٢٫٧ ٥٫٢ أقل البلدان منواً

ل التغّيــر معــد
للمتوسطات البسيطة  

ان  )االحنراف املعياري(
لبلد

ا
ردة
ستو

امل
 ٥٫٣ ٣٫٩ ١٦٫٧ ٥٫٣ ٥٫٠ ١٩٫٥ البلدان النامية 

: ، املتاحـة علـى الـرابط      لومـات التجاريـة   قاعدة بيانات األونكتاد لنظام التحلـيالت واملع        :املصدر
http://wits.worldbank.org/وحسابات أمانة األونكتاد ،.  

وفيما خيص املفاوضات املتعلقة باتفاقات التجارة اإلقليميـة فيمـا بـني الـشمال             -١٥
 قد اتفاق شراكة احمليط اهلادئوالشمال، من املهم اإلشارة إىل أن إحدى العقبات الرئيسية يف           

ت يف مسألة إتاحة إمكانية الوصول إىل األسواق أمام املنتجات الزراعية احلـساسة مثـل      متثل
منتجات األلبان واللحم البقري والسكر واألرز يف حني أن الصعوبات اليت واجهها التفاوض             

قد نشأت عن عروض تعريفات خمتلفة، بينما        ‘شراكة التجارة واالستثمار عرب األطلسي    ‘على  
  .ة الحقة عروض التعريفات املتعلقة باملنتجات الزراعيةأُجلت إىل مرحل

  التدابري غري التعريفية يف القطاع الزراعي  -جيم  
إىل جانب التعريفات اجلمركية، ختضع املنتجات الزراعية جملموعة متنوعة من التدابري             -١٦

ن تـؤثر علـى   غري التعريفية اليت قد ال ُيقصد هبا حتقيق أغراض تقييد التجارة ولكنها ميكن أ             
والتدابري غري . تكاليف التجارة باالرتفاع وقد يكون هلا أثر غري ظاهر يتمثل يف تشويه التجارة

التعريفية املطبقة بوترية أكرب من غريها هي احلواجز التقنية املوضوعة أمام التجارة، املفروضة              
، والتـدابري الـصحية     )أ(٤إىل حد كبري على املنتجات اجملّهزة، على النحو املبيَّن يف الشكل            

وتدابري الصحة النباتية املفروضة على املنتجات اخلام أو املنتجات اجملهَّزة على النحو املبني يف              
  ).ب(٤الشكل 
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    )أ(٤الشكل 
  التدابري التقنية غري التعريفية، حبسب القطاع االقتصادي 

  )بالنسبة املئوية(

  
    )ب(٤الشكل 
  بري الصحية وتدابري الصحة النباتية غري التعريفية، حبسب القطاع االقتصادي التدا

  )بالنسبة املئوية(

  
: ، املتاحـة علـى الـرابط      قاعدة بيانات األونكتاد لنظام التحلـيالت واملعلومـات التجاريـة           :املصدر

http://wits.worldbank.org/.  
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ما تتصف به احلواجز التقنية املفروضة على التجارة        ) ب(٤و) أ(٤ويعرض الشكالن     -١٧
هي والتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية على امتداد جمموعات املنتجات املختلفـة مـن              

املؤلف من متوسطات الرسـوم     معّدل تواتر يتمثل يف النسبة املئوية املتأثرة من النظام املنسَّق           
ا تتصف به أيضاً من تغطية تتمثل يف النسبة املئوية للتجـارة            ، وم اجلمركية ذات الستة أرقام   

وُتستخدم على نطاق واسع احلواجز التقنية اليت ُتفرض على التجارة وذلك يف شكل             . املتأثرة
عمليات تقييم للتحقق من املطابقة أو اشتراطات تسجيل ُتطبَّق على كـثري مـن املنتجـات         

وُتفرض هذه احلواجز التقنية علـى أكثـر        . ساتالزراعية وكذلك على املنسوجات وامللبو    
 يف املائة من التدفقات التجارية للمنتجات الغذائية والزيوت والـشحوم ومنتجـات             ٦٠ من

وفيما يتعلق بالتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية، فإن مؤشر التواتر يركّـز             . اخلضروات
 هتدف بدرجة كبرية إىل محاية الـصحة        بطبيعة احلال على القطاع الزراعي، مثل التدابري اليت       

أي بنسبة  (إذ ُتطبَّق هذه التدابري بالكامل تقريباً       . البشرية واحليوانية وإىل حتقيق سالمة األغذية     
على التجارة يف منتجات اخلضروات واملنتجـات احليوانيـة         )  يف املائة  ٩٠تبلغ يف املتوسط    

  .واملنتجات الغذائية والزيوت والشحوم
تني يف ذلـك  م، مـستخدِ )Murina and Nicita (2014)(‘ نيسيتا‘و‘ مورينا‘وقامت   -١٨

 بشأن التدابري غري التعريفيـة،      لنظام التحليالت واملعلومات التجارية    قاعدة بيانات األونكتاد  
 فئـة   ٢١ التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية اليت يطبقها االحتاد األورويب على            ببحث أثر 

ت الزراعية، وتبّين هلما أن التدابري التنظيمية تفرض علـى بلـدان الـدخل              عامة من الواردا  
وعلى وجـه    .)٦(املنخفض أعباء أعلى نسبياً من تلك اليت تفرضها على بلدان الدخل األعلى           

اإلمجال، قد تؤدي التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية اليت يفرضها االحتاد األورويب على             
 ٣ىل خفض الصادرات القادمة من بلدان الـدخل املـنخفض بنحـو             الصادرات الزراعية إ  

 يف املائـة مـن جممـوع        ١٤مليارات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، أي ما يعادل          
  .الصادرات الزراعية القادمة من هذه البلدان إىل االحتاد األورويب

ّسر فيما يبدو عمليـة  وقد تبني من الدراسة أن العضوية يف اتفاقات جتارية متعمقة تي          -١٩
احلد من الصعوبات اليت تواجهها بلدان الدخل املنخفض فيما يتصل باالمتثال للتدابري الصحية       

بيد أن دراسة حديثة أجراها األونكتاد قد كشفت عن أن البلـدان            . وتدابري الصحة النباتية  
واق يف إطار اتفاق    النامية قد تواجه مع ذلك حتدياً كبرياً من حيث إمكانية الوصول إىل األس            

  .١جتاري متعمق، على النحو املوضَّح يف اإلطار 

__________ 

)٦( M Murina and A Nicita, forthcoming, Trading with conditions: The effect of sanitary and 
phytosanitary measures on lower-income countries’ exports, UNCTAD. 
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     ١اإلطار 
الشواغل املتعلقة بالتدابري غري التعريفية يف التجارة املتبادلة يف إطار االتفاقات التجاريـة             

  املكسيك واتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية: السارية داخل املنطقة
ابري الصحة النباتية تأثرياً ُيعتد به على صـادرات املنتجـات   تؤثر التدابري الصحية وتد     

الزراعية من املكسيك إىل الواليات املتحدة األمريكية يف إطار اتفاق التجارة احلرة ألمريكـا              
وقد كشفت املقابالت اليت أُجريت أثناء دراسة األونكتاد عن أن هذه التـدابري             . )٧(الشمالية

 والدواجن وحلم اخلرتير من املكسيك وهو ما ُيعزى، يف مجلة           حتد فعالً من صادرات األلبان    
رغم التقدم الكبري احملرز يف القضاء على       (أمور، إىل صعوبات احلصول على شهادات اعتماد        

وإىل االفتقار إىل الشفافية يف صياغة التدابري الصحية وتدابري         ) األوبئة واألمراض يف املكسيك   
  .ت املتحدةالصحة النباتية يف سوق الواليا

وفيما يتعلق باحلواجز التقنية اليت تعترض التجارة، فإن متطلبات وضـع البطاقـات               
) مبا يف ذلك حلـم املـاعز      (املنطبقة على اللحوم    ) توسيم املنتجات (التعريفية على املنتجات    

يف سـوق   ) macadamia(وجوز املكاداميا   ) pecans( الَبقّانو) ginseng(والدواجن واجلنسنغ   
اليات املتحدة كانت هي مثار الشواغل الرئيسية، نظراً إىل أن متطلبات توسيم املنتجات             الو

تتباين وُتطبَّق بصرامة أكرب على املنِتجني األجانب، كما أن إجراءات ومتطلبـات توسـيم              
وأعربت املكسيك أيضاً عن شواغل تتعلـق بفحـوص     . الكائنات احملوَّرة جينياً غري واضحة    

تطلبات احلصول على شهادات االعتماد يف الواليات املتحدة، اليت ُنظر إليها           رقابة اجلودة وم  
  .على أهنا تؤدي إىل زيادة التكاليف على منِتجي املنتجات الزراعية ومصّدريها

وللتغلب على األثر املعرقل املترتب على التدابري غري التعريفية مثل احلـواجز التقنيـة                
ابري الصحية وتدابري الصحة النباتيـة، سـعت املكـسيك إىل     املطبقة على التجارة ومثل التد    

بيد . تشجيع استخدام املعايري الدولية ومعايري املعاَدلة يف اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية      
  .أن االتفاق قد مسح، يف جمال املمارسة، بوضع مستويات خمتلفة من املعايري

حملتوية على الشواغل اليت أثارهتا املكـسيك فيمـا         ووفقاً لوثائق منظمة التجارة العاملية ا       
يتعلق بتنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العاملية وباملنازعات التجارية السابقة وسجالت مراجعـة            
السياسات التجارية، فإن الصادرات الزراعية من املكسيك إىل الواليات املتحدة قـد تـأثرت              

مبا يف ذلـك    (، وباإلعانات   ) الطماطم الطازجة  مثالً خبصوص (أيضاً بتدابري مكافحة اإلغراق     
، )عناصر إعانات الصادرات والشواغل املتصلة باملعونة الغذائية خبـصوص الـذرة واأللبـان            

، وأوجه  ))grapefruit(مثالً على منتجات وعصائر الربتقال وليمون اجلنة        (وبالضرائب التمييزية   
، وقواعد املنشأ والتغيريات الـيت      )اإلربيان (مثالً على اجلمربي  (احلظر املفروضة على الواردات     

  .يف اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية" التحويل اجلوهري"تؤثر على مفهوم 
 UNCTAD, 2014, Mexico’s agricultural development: Perspectives and outlook (New  :املصدر

York and Geneva, United Nations publication).  
__________ 

)٧( United Nations Industrial Development Organization, 2010, Meeting Standards, Winning Markets: 
Trade Standards Compliance 2010 (Vienna, United Nations publication). 
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  اإلعانات الزراعية املقدَّمة يف شكل دعم املنِتجني  -دال  
أحد العناصر األخرى املشوِّهة، ورمبا أكربها، يف جمال التجارة الزراعية هو اإلعانـات               -٢٠

 مليار ٤٨٦، أُنفق ما جمموعه )وهو أحدث عام تتوافر بشأنه بيانات     (٢٠١٢ففي عام   . الزراعية
 بلداً مـن البلـدان      ٢١ى اإلعانات الزراعية يف أعلى      دوالر من دوالرات الواليات املتحدة عل     

 يف املائة من القيمة املضافة الزراعية على        ٨٠املنِتجة لألغذية على نطاق العامل وهو ما ميثل حنو          
وحـدها قـد    ) األويـسيد (فبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        . نطاق العامل 

وقد شكل الدعم    .)٨(إعانات لدعم املزارعني يف بلداهنم     مليار دوالر يف شكل      ٢٥٨,٦ أنفقت
يف ‘ األويسيد‘ يف املائة من مجيع إيرادات الزراعة يف بلدان          ١٩املقدَّم إىل املنِتجني الزراعيني حنو      

ويتألف كثري من املنتجات الزراعية املصدرة مـن  . ٥، على النحو املبني يف اجلدول      ٢٠١٢ عام
  .ن سلع تستفيد من اإلعانات املقدمة إىل املنِتجنيم‘ األويسيد‘بلدان منظمة 

    ٥اجلدول 
  تقديرات بشأن اإلعانات املقدَّمة إىل املنِتجني كنسبة مئوية من العائدات اإلمجالية للَمزارِع

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ 
متوسط التغـيري   

)١٠٠=٢٠٠٧( 

منظمة التعـاون والتنميـة يف      
        )يداألويس(امليدان االقتصادي 

 ٩٤٫٩ ١٨٫٦ ١٨٫٣ ١٩٫٢ ٢١٫٩ ٢٠٫٧ ٢٠٫٨ اجملموع
 ٦٦٫٢ ٢٫٧ ٢٫٩ ٢٫٨ ٣٫١ ٤٫٤ ٤٫٨ سترالياأ

 ٩٣٫٦ ١٤٫٣ ١٥٫١ ١٦٫٧ ١٧٫٥ ١٣٫٢ ١٦٫٤ كندا
 ٩٥٫٣ ٣٫٣ ٣٫٠ ٢٫٦ ٤٫٧ ٢٫٦ ٣٫٤ شيلي

 ٨٥٫١ ٤٧٫٣ ٤٤٫٣ ٤٤٫٣ ٤٩٫٢ ٥٠٫٦ ٥٥٫٤ آيسلندا
 ٧٤٢٫٢ ١١٫٤ ١٢٫٨ ١٣٫٢ ١٣٫١ ١٦٫٣ ١٫٨ إسرائيل
 ١١١٫٠٠ ٥٥٫٩ ٥١٫٤ ٥٤٫٩ ٤٨٫٩ ٤٨٫٢ ٤٦٫٧ اليابان

 ٩٨٫١ ١٢٫٣ ١٢٫٨ ١٢٫٤ ١٤٫٠ ١٢٫٣ ١٣٫٠ املكسيك
 ١٠٢٫٩ ٠٫٨ ١٫٠ ٠٫٧ ٠٫٥ ٠٫٦ ٠٫٧ نيوزيلندا
 ١١١٫٠٠ ٦٣٫١ ٥٩٫١ ٦٠٫٤ ٦١٫١ ٥٩٫٤ ٥٤٫٦ النرويج

 ٨٤٫٦ ٥٣٫٨ ٥٢٫٤ ٤٠٫١ ٥٠٫٩ ٤٥٫٥ ٥٧٫٤ مجهورية كوريا
 ١٠٦٫٠٠ ٥٦٫٦ ٥٤٫٦ ٥٢٫٤ ٦٠٫٨ ٥٦٫٥ ٥٣٫٠ سويسرا
 ٩٥٫٩ ٢٢٫٤ ٢٢٫٣ ٢٦٫٣ ٢٨٫٤ ٢٦٫٢ ٢٦٫٢ تركيا

 ٨٤ ٧٫١ ٧٫٧ ٧٫٨ ١٠٫٦ ٨٫٨ ١٠٫٠ الواليات املتحدة
 ٩٠٫٩ ١٩٫٠ ١٨٫٠ ١٩٫٨ ٢٣٫٣ ٢٣٫٥ ٢٢٫٨ ) بلداً عضوا٢٧ً(االحتاد األورويب 

__________ 

)٨ ( OECD iLibrary, agricultural support and producer protection estimates, available at http://www.oecd-
ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy/indicator-group/english_22d89f8c-en) ( ــوع مت الرج

 ).٢٠١٤يوليه / متوز١إليه يف 
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 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  ٢٠٠٧ 
متوسط التغـيري   

)١٠٠=٢٠٠٧( 

البلدان غري األعضاء يف 
        األويسيد
 ١٠٢٫٥ ٤٫٦ ٤٫٨ ٤٫٥ ٦٫٥ ٣٫٧ ٤٫٧ الربازيل
 ١٢٠٫٠٠ ١٦٫٨ ١٢٫٩ ١٥٫٣ ١١٫٥ ٢٫٩ ٩٫٩ الصني

 ٦٩٫٣ ٢٠٫٩ ١٤٫٥ ٢١٫٠ ٥٫٩ ١٠٫٧- ١٤٫٩ إندونيسيا
 ٢١٠٫٠٠ ١٤٫٦ ١٠٫٨ ٩٫٤ ١٣٫٨ ٣٫٩ ٥٫٠ كازاخستان

 ١٢٠٫٩ ١٣٫٥ ١٥٫١ ٢١٫٥ ٢٠٫٧ ٢٠٫٥ ١٥٫١ االحتاد الروسي
 ٦٠٫٠٠ ٣٫٢ ٢٫٧ ١٫٧ ٤٫١ ٣٫٦ ٥٫١ جنوب أفريقيا

 ٨٧٫٩ ١٫٣ ٤٫٤- ٦٫٧ ٧٫٩ ٣٫٠ ٣٫٣ أوكرانيا

:  متـاح علـى الـرابط   OECD iLibrary, agricultural support and producer protection estimates  :املصدر
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy/indicator-group/english_ 

22d89f8c-en ) وحسابات أمانة األونكتاد، )٢٠١٤يوليه / متوز١مت الرجوع إليه يف.  

والقدرة على التكّيف اليت تتسم هبا اإلعانات الزراعية املقدَّمة على مستويات مرتفعـة               -٢١
يف كثري من البلدان غري منقطعة الصلة باجلمود الذي شهدته حىت اآلن جولة مفاوضات الدوحة               

، مبا يف ذلك ما يتعلق )سري التجارةفيما عدا ما يتعلق بتي    (املعقودة يف إطار منظمة التجارة العاملية       
 مـن  ٢٠باملرحلة التالية من إصالح التجارة يف املنتجات الزراعية، على النحو املتوخَّى يف املادة         

ويف ظل النظام التجاري القائم اليوم، ال يوجد تعهد ُملـزم خبفـض             . االتفاق املتعلق بالزراعة  
ورغـم أن  . د تتيحه قواعد منظمة التجارة العامليةاإلعانات الزراعية املشوِّهة للتجارة سوى ما ق  

عدد اتفاقات التجارة اإلقليمية واتفاقات مناطق التجارة احلرة يزداد بسرعة، فإن أياً منها، مبا يف               
 مثل اتفاق شراكة احمليط      اتفاقات الكتل الكربى املتعددة املناطق اليت جيري التفاوض عليها         ذلك

، ال يتناول أو يتيح قواعد واجبـة اإلنفـاذ     ‘ستثمار عرب األطلسي  شراكة التجارة واال  ‘اهلادئ و 
  .هتدف إىل تقييد اإلعانات الزراعية واإللغاء التدرجيي الستخدامها

  الزراعة والتجارة واحلد من الفقر  -هاء  
 مليار عامل على نطاق العامل، يعيش       ١,٣من بني العمال الزراعيني البالغ جمموعهم         -٢٢

ويف املتوسط، تعمل يف    .  يف املائة  ٩٨ أي بنسبة    – مليار عامل    ١,٢٨النامية  منهم يف البلدان    
.  يف املائة من السكان العاملني يف البلـدان الناميـة          ٥٠جمال اإلنتاج الزراعي نسبة تبلغ حنو       

وهذه النسبة تصبح أقل من ذلك بكثري يف البلدان النامية املتوسطة الدخل مثل بلدان أمريكـا        
 يف املائة؛ ولكنها مرتفعة يف البلدان املنخفضة الدخل،         ١٥ تبلغ هذه النسبة فيها      الالتينية اليت 

مثل البلدان الكائنة يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، حيث تبلغ هذه النسبة أكثـر           
.  يف املائـة   ٥١ يف املائة؛ تليها البلدان الواقعة يف جنوب آسيا حيث تبلغ هذه النسبة              ٦٠من  
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طقتا أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا معاً حنو نـصف مليـار              ومتثل من 
  .)٩(عامل مستخَدمني يف هذا القطاع أو يعملون فيه

القطاع الزراعي يف البلدان النامية تركّز للفئات الضعيفة اجتماعياً          وُيشاهد أيضاً يف    -٢٣
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنـسبة املرتفعـة       ، وهو أمر    ٦واقتصادياً، على النحو املبيَّن يف اجلدول       

  .للفقر يف هذا القطاع
    ٦اجلدول 

انتشار الفقر وتعّمق وجوده يف بلدان الدخل املنخفض وبلـدان الـشرحية الـدنيا مـن        
  املتوسط الدخل

  )بالنسبة املئوية(
 فجوة الفقر نسبة عدد الفقراء 

   بلدان الدخل املنخفض
 ٢٠ ٥٣ الريفيون

 ١٠ ٢٩ احلضريون
 ١٧ ٤٦ اجملموع

   بلدان الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط
 ١٥ ٤٨ الريفيون

 ٨ ٢٧ احلضريون
 ١٢ ٤٠ اجملموع

   بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى
 ٢٢ ٥٧ الريفيون

 ١١ ٢٩ احلضريون
 ٢٠ ٤٧ اجملموع

   بلدان جنوب آسيا
 ٦ ٢٧ الريفيون

 ٣ ١٥ احلضريون
 ٥ ٢٥ اجملموع

وتتطابق نسبة  . ٢٠١٢-٢٠٠٨تستند املتوسطات القُطرية إىل أحدث البيانات املتاحة عن الفترة            :مالحظة
الذين يعيشون على   ) اجملموع، أو الريفيون، أو احلضريون    (عدد الفقراء مع النسبة املئوية للسكان       

قر فهي العجز الوسيط    أما فجوة الف  . ٢٠٠٥ دوالر يف اليوم باألسعار الدولية لعام        ١,٢٥أقل من   
، ُمعبَّراً عنه بنسبة    )الذي ُيحسب فيه غري الفقراء على أن العجز لديهم يبلغ صفراً          (عن خط الفقر    

  .مئوية من خط الفقر
ــرابط   World Bank World Development Indicators database  :املصدر ــى ال ــة عل : متاح

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.  
__________ 

)٩( International Labour Office Key Indicators of the Labour Market database, eighth edition ،  متـاح
مت الرجوع إليـه     (http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--en/index.htmالرابط   على
 ).٢٠١٤ يوليه/ متوز١ يف
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التكوين القطاعي للعمالة حبسب نوع اجلـنس يف        ) ب(٥و) أ(٥ويعرض الشكالن     -٢٤
ففي كلتـا املنطقـتني،     . أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا، على التوايل        

ت الزراعة هي أكرب قطاع من قطاعات العمالة باملقارنة مع قطاع اخلدمات والقطـاع              زال ما
ويف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، كان القطاع الزراعـي يـستوعب            . اعيالصن
أما يف جنوب آسيا، فبينمـا      . ٢٠١٢ يف املائة من الرجال والنساء العاملني يف عام          ٦٢ حنو

نه يوجد فـارق     يف املائة فإ   ٥٠كانت النسبة اإلمجالية للعاملني يف القطاع الزراعي تبلغ حنو          
 يف املائة من اجملموع ٧٠كبري بني الرجال والنساء؛ فعمالة النساء يف القطاع الزراعي متثل حنو       

وباإلضـافة إىل   .  يف املائة يف قطاع اخلدمات والقطاع الصناعي على السواء         ١٥باملقارنة مع   
عمار ترتل إىل   ذلك، حيظى القطاع الزراعي بأكرب معدل لاللتحاق بالقوى العاملة وذلك يف أ           

 - يف املائة من مجيع العمال األطفال        ٦٠ويعمل يف الزراعة حنو     . سن مخس أو سبع سنوات    
  .)١٠( مليون بنت وولد١٢٩أي حنو 
    )أ(٥الشكل 

  سب نوع اجلنس يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربىحبالتكوين القطاعي 
  )بالنسبة املئوية(

  

__________ 

)١٠( Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2013, FAO Statistical Yearbook 
2013: World Food and Agriculture (Rome, United Nations publication). 

 الرجال والنساء
٢٠٠٧ 

 الرجال 
٢٠٠٧ 

 النساء
٢٠٠٧ 

 لصناعةا
 اخلدمات 

 الزراعة

 الرجال والنساء
٢٠١٢ 

 الرجال
٢٠١٢ 

 النساء
٢٠١٢ 
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    )ب(٥ل الشك
  سب نوع اجلنس يف جنوب آسياالتكوين القطاعي حب

  )بالنسبة املئوية(

  
 International Labour Office Key Indicators of the Labour Market database, eighth  :املصدر

edition،متــاح علــى الــرابط : http://www.ilo.org/empelm/what/WCMS_114240/lang--

en/index.htm)  ٢٠١٤ يوليه/ متوز١مت الرجوع إليه يف(.  

وينبغي عدم النظر إىل زيادة العمالة الزراعية على أهنا خطوة مضادة للتحويل اهليكلي               -٢٥
إىل أن زيادة فرص العمل الزراعية عن طريق حتسني االستدامة          قتصادات البلدان النامية نظراً     ال

ين  ستتحقق عن طريق استيعاب الفقراء احلضريني الـذ        ٢٠١٥الزراعية يف فترة ما بعد عام       
يوظَّف معظمهم توظيفاً رمسياً يف القطاعات اليت تولّد قيمة مضافة أعلى من تلـك الـيت                 ال

وميكن إذا حدثت زيادة يف االستدامة الزراعية أن تدعم أيضاً عملية           . يولّدها القطاع الزراعي  
استحداث فرص عمل يف قطاع اخلدمات ويف القطاع الصناعي املرتبطني على حنـو وثيـق               

راعة يف مجيع املراحل املختلفة لسلسلة القيمة، مثل خدمات اإلرشـاد الزراعـي             بقطاع الز 
واستئجار املعدات أثناء مرحلة اإلنتاج وأثناء التعبئة والتخزين والتـسويق خـالل مرحلـة              

  .٢التوزيع، على النحو املبني يف اإلطار 

 الرجال والنساء
٢٠٠٧ 

 الرجال 
٢٠٠٧ 

 النساء
٢٠٠٧ 

 الصناعة
 اخلدمات 

 الزراعة

 النساءالرجال و
٢٠١٢ 

 الرجال
٢٠١٢ 

 النساء
٢٠١٢ 
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     ٢اإلطار 
   املختلفة لسلسلة القيمةاخلدمات املتخصصة املرتبطة باإلنتاج الزراعي يف املراحل

 الزبائن خدمات العمالء أو  النقل والتوزيع  اإلنتاج أو التجهيز  املدخالت
 البحث والتطوير •
 التسويق وحبوث السوق •
 استئجار املعدات واآلالت •
 خدمات اإلرشاد •

 البحث والتطوير • 
 خدمات اإلرشاد •
 استئجار املعدات واآلالت •
 االعتماد واالختبار •
 ت التعريفيةطاقابوضع ال •

 التعبئة  • 
 التسويق •
 التخزين •
 اخلدمات اللوجستية •
 النقل •
 البحث والتطوير •

 التسويق • 
 البحث والتطوير •
 خدمات ما بعد البيع •

، دراسات عرضت يف Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014  :املصدر
 – Third Conference of the Latin American Network for Research on Services: مـؤمتر 

Innovation and internationalization in services: New sources of economic development in 

Latin America, Mexico City, 13 and 14 March, and N Oddone and RP Pérez, 2014, El 

mejoramiento de las cadenas de valor a través de servicios profesionales y de soporte, 

International Centre for Trade and Sustainable Development, 6 May متاحة على الـرابط  

http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/el-mejoramiento-de-las-cadenas-de-

valor-a-trav%C3%A9s-de-servicios)  ٢٠١٤يوليه / متوز١٤مت الرجوع إليه يف(.  

وقد يؤدي عدم توافر اخلدمات املتصلة بالزراعة إىل احليلولة دون التغلّب علـى مـا                 -٢٦
للحواجز التقنية اليت تعترض التجارة وما للتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية من آثار علـى               

 وعلى سبيل املثال، سـلّمت حكومـة جامايكـا يف آخـر    . التجارة يف شكل حواجز جتارية    
استعراض أجرته منظمة التجارة العاملية لسياساهتا التجارية إىل أن القدرة احملدودة على الوفـاء              
مبعايري اجلودة الدولية قد شكلت حتدياً كبرياً أمام صادراهتا، وخاصة يف القطاع الفرعي املتعلق              

كومة لتحسني  بتجهيز املنتجات الزراعية، على الرغم من األنشطة املختلفة اليت اضطلعت هبا احل           
  .)١١(الربط بني أُطر ضمان اجلودة واإلنتاج الزراعي وصناعات جتهيز املنتجات الزراعية

وتشتمل اخلدمات اإلضافية الشاملة ملراحل خمتلفة من سلسلة القيمة على التدريب،             -٢٧
ـ          بة، والتعليم، والشؤون املالية والقانونية، واالتصاالت السلكية والالسلكية، واألمن، واحملاس

. ومراقبة اجلودة، وتبادل الرسائل، والشؤون العقاريـة، والطاقـة، والـصيانة امليكانيكيـة            
واالستنتاجات اليت خلصت إليها حبوث اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكارييب املشار           

 ُيستفاد منها أن اخلدمات املتخصصة أو املهنية ميكن أن ُتـسهم يف رفـع               ٢إليها يف اإلطار    
  .ملستوى التكنولوجي يف كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمةا

 نصيب العمالة الزراعية من جمموع العمالة مقابل نـصيب التجـارة            ٦ويبّين الشكل     -٢٨
وتكشف هاتان النسبتان عن عالقة تأخذ الشكل املقلـوب مـن           . الزراعية من جمموع التجارة   

الزراعية يرتفع يف الوقت الذي يزداد فيه ، وهذا معناه أن نصيب الصادرات Uاحلرف اإلنكليزي 
__________ 

)١١( UNCTAD, 2013, Trade Policy Framework: Jamaica (New York and Geneva, United Nations 
publication). 
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ومييل نصيب .  يف املائة٢٠نصيب العمالة الزراعية يف حدود مستوى معني فقط، أي ما يبلغ حنو 
 يف ٥٠ التجارة الزراعية إىل أن يكون منخفضاً يف البلدان اليت تستوعب فيها الزراعة أكثر مـن             

 حد كبري جمموعة من البلدان املنخفضة الـدخل         وهذه البلدان هي إىل   . املائة من جمموع العمالة   
اليت قد تواجه صعوبات يف الوصول مادياً إىل األسواق الدولية باإلضافة إىل الصعوبة املتمثلـة               

وقد ُينظر إىل الفجوة بني العرض الـذي متثلـه          . يكون لديها من إنتاجية زراعية منخفضة      فيما
هد بأنه فجوة جتارية يتعني ملؤها عن طريق اتبـاع          العالقة اخلطِّية االفتراضية والعرض الذي شو     

  .سياسات مالئمة بافتراض أن املزارعني قد يستفيدون من زيادة اإلنتاج املتاَجر به
    ٦الشكل 

   جمموع التجارة مقابل نصيب العمالة يف جمال الزراعةمننصيب التجارة الزراعية 
  )بالنسبة املئوية(

  
ــرابط  ,World Bank World Development Indicators database   :صدرامل ــى الـ ــة علـ : متاحـ

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicatorsوحسابات أمانة األونكتاد .   

ويهدف إنفاذ قوانني وسياسات املنافسة يف القطاع الزراعي إىل محاية مـستهِلكي              -٢٩
فمن ناحية، تكفل سياسة املنافسة أال يتواطأ املنِتجون        . عية ومنِتجيها على السواء   السلع الزرا 

على حساب املستهِلكني كما تكفل، من الناحية األخرى، أال يعـاين املنِتجـون بـسبب               
  .ممارسات متييزية يلجأ إليها الوكالء يف أسواق السلع األولية وأسواق السلع النهائية

ضة ألن يواجه ممارسات خملة باملنافسة يف كثري مـن البلـدان            والقطاع الزراعي عر    -٣٠
وُيشاهد هذا بصورة خاصة فيما يتعلق بعوامل اإلنتاج احلامسة األمهية مثل األمسـدة             . النامية

وفضالً عن ذلك، فإن االندماج الـسريع لـسالسل         . والكيماويات الزراعية وتوزيع البذور   
د ظل يشكل اجتاهاً متنامياً، وهو أمر يرتبط به وجود          متاجر اخلدمة الذاتية على نطاق عاملي ق      

تركّز متزايد لشبكات التوزيع وجتارة التجزئة يف جمال املنتجات الزراعية وهيمنة الـشركات             
املتعددة اجلنسية العاملة يف جتارة التجزئة يف أسواق املنتجات الزراعية الدولية واحمللية             الكربى
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 اليت تواجه السلطات املعنية باملنافسة يف البلدان النامية هو أن كثرياً            وأحد التحديات   -٣١
من الشركات املتعددة اجلنسية اليت تؤثر عملياهتا على أسواق هذه البلدان تنتمي إىل أمـاكن               

وقد ُيبذل جهد على الصُُّعد اإلقليمية ملعاجلـة مـشكلة احلـصانة مـن              . ختضع لواليتها  ال
وقد نشأت قضيتان تتعلقان باملنافسة كان مصدرمها مها املفوضية  . لياالختصاص القضائي احمل  

 ‘سـيمواه ‘و) Italgel(‘ يـل جلإيتا‘و) Nestlé(األوروبية وفرنسا خبصوص شركات نـستله       
)Cémoi (األوروبية لتشكيالت الشوكوالته والشركة )Société européenne des assortiments 

de chocolat(   أن التطبيـق اإلقليمـي لقـانون املنافـسة يف االحتـاد             ، على التوايل، تبّينان 
. يسمح بتحليل آثار االندماج السابق داخل السوق املـشتركة لالحتـاد األورويب            األورويب

تقييم آثار االندماج على البلدان املنِتجة للكاكاو فهو خيرج عن نطاق قـانون املنافـسة                أما
ه البلدان خارج نطاق االختصاص القضائي      املعمول به يف االحتاد األورويب بسبب وقوع هذ       

  .)١٢(احمللي هلذا القانون
وعلـى  . وتتمثل إحدى طرق تناول هذه القضايا يف تطبيق قواعد املنافسة اإلقليمية            -٣٢

 هيئة إقليمية ُتعىن    السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     سبيل املثال، توجد لدى     
يت تعكف حالياً على تقييم االندماجات اليت تؤثر على أكثر من           ال" جلنة املنافسة "باملنافسة هي   

  .)١٣(بلد واحد داخل السوق املشتركة
). بعـدها اجلنـساين  (وأحد اجلوانب احليوية للزراعة هو ُبعدها املتعلق بنوع اجلنس    -٣٣

فمعدل مشاركة املرأة يف القطاع الزراعي مرتفع بشكل خاص يف بدان الـدخل املـنخفض               
ما تكون النساء املنِتجات هن من صغار املزارعني أو حيث يعملـن كعـامالت              حيث عادةً   

ويف كثري من االقتصادات القائمـة علـى الزراعـة،    . بدون أجر مدفوع يف املزارع األسرية    
تستفيد النساء من التجارة الدولية وهو أمر كثرياً ما يتحقق عن طريق فرص العمل بـأجر يف      

وكثرياً ما تعمل النساء يف زراعـة الكفـاف         .  التعبئة والتغليف  املزارع الكبرية أو يف أماكن    
  .وُينتجن حماصيل غذائية أساسية من أجل استهالك أُسرهن

فوفقـاً  . وبصورة عامة، متيل إنتاجية املرأة إىل أن تكون أقل من مثيلتها لدى الرجل              -٣٤
ة نفس املستوى املوجـود     ، إذا كان لدى املرأ    )الفاو(ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      

ج، فإهنا ميكن أن تزيد مـن غلـة         لدى الرجل من حيث إمكانية احلصول على موارد اإلنتا        
 يف املائة، مما يزيد من جمموع اإلنتاج الزراعي يف البلدان الناميـة  ٣٠ إىل ٢٠عهن بنسبة   رامز

علـى األمـن    وهذا، بدوره، من شأنه أن يكون له تأثري هـام           .  يف املائة  ٤ إىل   ٢,٥بنسبة  
  .)١٤( يف املائة١٧ إىل ١٢الغذائي، مما خيفّض العدد اإلمجايل للجوعى بنسبة 

__________ 

)١٢( UNCTAD, 2008, Cocoa study: Industry structures and competition, UNCTAD/DITC/COM/2008/1. 
 .http://www.comesacompetition.org: انظر الرابط )١٣(
، املـرأة يف  ٢٠١١-٢٠١٠ والزراعة األغذية حالة، ٢٠١١، )الفاو(زراعة منظمة األمم املتحدة لألغذية وال     )١٤(

 ).روما، منشورات األمم املتحدة ( سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية-قطاع الزراعة 
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وعند حبث ما للتجارة الزراعية من تشعبات تتعلق بنوع اجلنس وما يتصل بذلك مـن                 -٣٥
 وقطاع األغذيـة األساسـية      احملاصيل النقدية التصديرية  سياسات، يكون من املفيد التمييز بني       

 وفيما يتعلق بإنتاج احملاصيل النقدية، فإن حترير التجارة ميكـن أن          .  حتقيق الكفاف  املوجَّهة إىل 
يفيد النساء املزارِعات عن طريق تزويدهن بأسواق تصدير موسَّعة، فضالً عن إتاحة الفرص هلن              

بيد أن صغار املـزارِعني، وكـثري    . لالندماج يف سالسل اإلمدادات العاملية باعتبارهن منِتجات      
ن النساء، يواجهون يف حاالت كثرية، عند مباشرة عملهم، عقبـات تتـصل حبيـازة               منهم م 

  .اإلنتاجيةاألرض، وسوء حالة البنية التحتية، وحمدودية إمكانية احلصول على املوارد 
وقد ظهر إنتاج منتجات التصدير الزراعية غري التقليدية كمصدر هام للعمالة للمرأة              -٣٦

ان أمريكا الالتينية، مثل إكوادور والربازيـل وبـريو وشـيلي           الريفية، وخاصة يف بعض بلد    
وكولومبيا واملكسيك، وبعض بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى، مثـل إثيوبيـا          

بيد أن النساء ِميلن إىل التركّز يف بعض القطاعـات          . وأوغندا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكينيا    
التغليف، ونادراً ما تتـاح هلـن الفرصـة         /ف والتعبئة احملددة من مراحل اإلنتاج مثل التصني     

للتدريب واالرتفاع مبستواهن، على النحو املبني يف دراسة احلالـة اإلفراديـة املعروضـة يف               
وعالوة على ذلك، فعادة ما تشاَهد النساء يعملن يف صفوف العمـال الثـانويني        . ٣ اإلطار
  .)١٥(نظر إىل قدرهتن األقل على املساومةجيري االستغناء عنهن بسهولة أكرب نسبياً بال كما

     ٣اإلطار 
  صناعة قطف الزهور يف كينيا

وُيعزى هذا األداء بدرجـة     . الَبستنة هي أحد أسرع قطاعات االقتصاد منواً يف كينيا          
وعلى الصعيد . كبرية إىل تصدير زهور الزينة، املتجهة بصورة رئيسية إىل األسواق األوروبية         

ا املرتبة الثالثة على قائمة أكرب مصدري زهور الزينة حبـسب القيمـة             العاملي، تشغل كيني  
 إىل أكثر من    ٢٠٠٢ مليون دوالر يف عام      ١٠٠فقد ارتفعت قيمة الصادرات من      . واحلجم
، وميثّل قطاع زهور الزينة يف كينيا أحد املصادر القّيمة،          ٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام      ٣٠٠

  .البلدالراسخة القدم، املُسهمة يف اقتصاد 
 يف املائة من جمموع العمالة يف نشاط زهور الزينة تعمل      ٦٥وتوجد نسبة تبلغ أكثر من        

.  يف املائة من العاملني هم من النساء٧٥على أساس مؤقت أو مومسي أو عارض كما أن نسبة     
بيـد أن   . وقد أدى تطوير قطاع زهور الزينة إىل استحداث فرص عمل واسعة النطاق للمرأة            

 اليت تعود على النساء ما فتئت تتناقص بقدر كبري بفعل األجور املنخفضة املدفوعـة يف   الفوائد
ومما يضر بالنساء بشكل خاص استمرار وضعهن كعامالت مؤقتات واستخدام          . هذا القطاع 

  .عقود متجددة كوسيلة لتجنب التكاليف اإلضافية املرتبطة بشغلهن عمالً دائماً
__________ 

)١٥( S Barrientos, N Kabeer and N Hossain, 2004, The gender dimensions of the globalization of 
production, Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of 

Globalization, Working Paper No. 17, International Labour Office. 
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: اآلونة األخرية وحتققت بعض النتائج املهمة، أال وهي ما يلـي بيد أن الوضع قد حتّسن يف      
بينما ُيمنح الرجال إجازة مرتبطة بالوضع      (ُيكفل للعامالت التمتع بإجازة وضع قدرها ثالثة أشهر         

 يومـاً؛   ٢٣؛ ويستفيد العاملون والعامالت، يف املتوسط، من إجازة سنوية قدرها           ) يوماً ١٤قدرها  
 ٤٦أسـبوعياً   ات احلشرية سوى الرجال؛ ويبلغ احلد األقصى لساعات العمل          وال يتعامل مع املبيد   

ساعة، أما وقت العمل اإلضايف فهو حمدود وُيدفع مبعدل أكرب؛ وُيشترط تزويد العاملني مبعـدات               
جلـان  (للوقاية الشخصية وهي تتاح حبرية؛ وقد ُشكلت جلان تتناول موضـوع نـوع اجلـنس                

  .ن التجاوزات اجلنسية وتتيح للعامالت إجراء لتقدمي الشكاوىتثقّف العاملني بشأ) جنسانية
وأخرياً فإن املعايري األخالقية والبطاقات التعريفية اليت اعتمدهتا شـركات الزهـور              

ومعـايري  ) Fairtrade(‘ بطاقة التجارة العادلة  ‘استجابةً لشواغل املستهِلكني يف أوروبا، مثل       
حلـول التعبئـة    ‘و) GlobalGAP(‘ ة الزراعية الـصاحلة   الشراكة العاملية من أجل املمارس    ‘

، ُينظر إليها على أهنا قد أدت دوراً هاماً يف حتسني الوضع            ‘جملس الزهور الكيين  ‘و‘ املتعددة
  . من النساءسيما الاالجتماعي واالقتصادي والبيئي للعاملني يف هذا القطاع، و

  
 B Leipold and F Morgante, 2013, The impact of the flower و؛TD/B/C.I/EM.2/3الوثيقـة    :املصدر

industry on Kenya’s sustainable development, International Public Policy Review, 7(2).  

وتشري حاالت أخرية إىل أن النساء قد يستفدن من فرص جديدة يف جمـال إنتـاج                  -٣٧
 تعاقد الشركات مع مزارعني إلنتـاج       احملاصيل النقدية عن طريق الزراعة التعاقدية وخمططات      

ومبوجب هذه الترتيبات التعاقدية، يوافق املزارِع على توريد كمية حمـددة ذات       . منتجات هلا 
جودة حمددة من ُمنَتج زراعي معني يف حدود إطار زمين متفق عليه، ويلتزم البائع بشراء املنَتج           

ويف . ت اإلرشاد الزراعي أو تقدمي ُسلفة    وقد يلتزم أيضاً بتوريد عوامل اإلنتاج أو تقدمي خدما        
ظل هذه املخططات، قد ُيصمم املشترون خمططات الشراء التابعة هلـم علـى حنـو ميكّـن         
العامالت ويشجعهن على املشاركة بقصد إجياد أساس الدعاءات االستدامة اليت ُتوصف هبا            

ن البائعني كثرياً ما يفضلون   بيد أن الزراعة التعاقدية قد تشتمل على خماطر ترتبط بأ         . منَتجاهتم
احلصول على احتياجاهتم من مزارِع كبرية وليس مزارِع صغرية من أجل خفـض تكـاليف        

وقد يؤدي ذلك إىل ضغط القدرة على كسب العائد النقـدي لـدى     . املعامالت واإلشراف 
، تبّين وعلى سبيل املثال. أصحاب احليازات الريفية احلدّيني والضعفاء، وكثري منهم من النساء   

بعض الدراسات أن املزارِعني من النساء مل حيصلْن، فيما يتعلق بإنتاج احملاصيل النقدية خالل              
 يف املائة من العقود املعنية يف غواتيماال وعلى أقـل       ٣فترة تسعينات القرن العشرين، إال على       

 الناجحة الـيت  بيد أنه يوجد أيضاً عدد من احلاالت .)١٦( يف املائة من العقود يف كينيا   ١٠من  
ميكن فيها اعتبار النساء قد استفدن من الفرص اجلديدة الناشئة عن حتسني االنفتاح التجاري،              

  . يف بوركينا فاسو وتصدير املنتجات الزراعية غري التقليدية يف أوغنداإنتاج الشيامثالً يف جمال 
__________ 

)١٦( N Kabeer, 2012, Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and 
enterprise development, Supporting Inclusive Growth Working Paper 2012/1, Department for 

International Development and International Development Research Centre. 
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ـ            -٣٨ ارة إىل تقلـيص    وفيما يتعلق بإنتاج األغذية األساسية، ميكن أن يؤدي حترير التج
ن الواردات الرخيـصة    إاليت حتصل عليها النساء يف هذا القطاع، إذ          العائدات اهلزيلة بالفعل  

وعلى سبيل املثال، أدى حتريـر سـوق األرز يف          . ختفّض األسعار احمللية للمنتجات الزراعية    
ختفـيض   إىل خفض األسعار احمللية لألرز و  ٢٠٠٥ وعام   ٢٠٠١الفلبني يف الفترة ما بني عام       

  .)١٧(الدخول املتحققة لصغار املزارِعني من الرجال والنساء على السواء
وقد تستفيد النساء بصورة خاصة من تدعيم التجارة اإلقليمية وذلـك باعتبـارهن               -٣٩

جهات فاعلة اقتصادية نظراً إىل أن من احملتمل بدرجة أكرب أن يكون لديهن معرفـة أكـرب                 
ويف اجلنوب األفريقي وغريب أفريقيا،      .)١٨( معها بسهولة أكرب   باألسواق اجملاورة وأن يتعاملن   

مـن  )  يف املائـة   ٨٠ يف املائة و   ٧٠متثل ما بني    (على سبيل املثال، ُتسهم النساء بأكرب نسبة        
وُتسهم هذه التجارة اإلقليمية يف حتقيق األمن الغذائي،        . التّجار غري الرمسيني العابرين للحدود    

بيد أنه ال جيـري يف أي مـن         . التمكني للمرأة، ويف تنمية املشاريع    ويف احلد من الفقر، ويف      
اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة تناول العقبات املتعلقة حتديداً بنوع اجلنس يف التجارة العابرة   
للحدود، وهي عقبات تتراوح بني حمدودية إمكانية حصول املرأة على املعلومـات املتعلقـة              

تجارة العابرة للحدود واالحتمال األكرب يف أن يـواجهن أكثـر مـن    بأنظمة أو إجراءات ال 
  .)١٩(الرجال خطر الوقوع ضحايا لالعتداءات والعنف والرشوة

وقد تفيد اتفاقات التجارة اإلقليمية كمنصة لضمان أن تتعاون البلـدان يف تنفيـذ                -٤٠
ملستفادة حـىت اآلن أن     وُتظهر اخلربة ا  . سياسات تعزز دور التجارة يف دعم االستدامة البيئية       

فرغم أن بعض االتفاقات تؤكد يف ديباجاهتا ويف موادهـا           .)٢٠(هذا ليس هو احلال حىت اآلن     
املتعلقة بأفضل املساعي على احلاجة إىل أن تكون التجارة داعمة حلماية البيئة، فإن قلة ضئيلة               

تناول صراحةً الشواغل    اتفاق ي  ٣٠٠من هذه االتفاقات النافذة حالياً والبالغ عددها أكثر من          
ومن بني االتفاقات اليت تفعل ذلك اتفاقات تتطلـب         . البيئية عن طريق أحكام ُملزمة قانوناً     

إجراء تقييمات للتأثري البيئي أو تقييمات للتأثري على االستدامة وذلك لفحص تأثري التجـارة              
يق تـأثريات إجيابيـة     على البيئة وعلى التنمية املستدامة قبل االتفاق وبعده هبدف ضمان حتق          

بيد أن مسألة مدى جودة هـذه التقييمـات         . صافية من االتفاق املتفاوض عليه أثناء تنفيذه      
تا تشهدان تبايناً، على النحو املبيَّن يف دراسة احلالة         زال ماومدى استجابة املفاوضني لنتائجها     

  .٤اإلفرادية املعروضة يف اإلطار 

__________ 

 .TD/B/C.I/EM.2/3 الوثيقة )١٧(
)١٨( M Carr, MA Chen and J Tate, 2000, Globalization and home-based workers, Feminist Economics, 

6(3) and Z Randriamaro, 2005, Gender and trade: Overview report, Bridge Development – 
Gender, Institute of Development Studies. 

 .TD/B/C.I./EM.2/2/Rev.1 الوثيقة )١٩(
)٢٠ ( P Reynaud, 2013, Sustainable development and regional trade agreements: Toward better practices in 

impact assessments, McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, 8(2). 
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     ٤اإلطار 
  )البيولوجي(يمية وحتقيق االتساق يف معايري الوقود األحيائي اتفاقات التجارة اإلقل

  
وميكن . التفاقات التجارة اإلقليمية آثار هامة على الصلة بني الزراعة والطاقة املتجددة            

مشاهدة أحد هذه األمثلة يف حالة أنواع الوقود األحيائي الذي ُيستخرج بصورة رئيسية من              
وقـد ازداد إنتـاج   . مجـار النخيـل  السكر وفول الصويا واملواد الزراعية اخلام مثل قصب   

فقـد ازداد   . ٢٠١٣-٢٠٠٦واستخدام أنواع الوقود األحيائي زيادة ُيعتد هبا خالل الفترة          
، بينمـا   ٢٠١٢ مليار لتر يف عـام       ٨٤ إىل   ٢٠٠٦ مليار لتر يف عام      ٣١إنتاج اإليثانول من    

ويف .  مليار لتر خالل الفترة نفـسها      ٢١  مليارات لتر إىل   ٧ازداد إنتاج الديزل األحيائي من      
خط موازٍ للنمو املادي هلذه السوق، قوبل التطور الصعودي يف جتارة الوقود األحيائي بفرض              
أنظمة بشأن االستدامة يف هذا القطاع تتسم بالصرامة على حنو متزايد وذلك بـالنظر إىل أن                

 على خطر املنافسة بني الطعام والوقود     أنواع الوقود األحيائي كان ُينظر إليها على أهنا تنطوي        
وقد مشلـت اجلهـات الفاعلـة       .  يف البلدان النامية   سيما المبا لذلك من تأثريات حساسة و     

الرئيسية يف املناقشات املتعلقة باالستدامة االحتاد األورويب والربازيل والواليات املتحدة وهي           
وبينما حتقق مستوى معني مـن      .  األحيائي مجيعاً من املنِتجني واملستهِلكني الرئيسيني للوقود     

التعاون بشأن املعايري التقنية للقواعد املتعلقة بالوقود، فلم يربز أي توافق آراء بشأن قواعـد               
  .االستدامة خبصوص الوقود األحيائي

شراكة التجـارة واالسـتثمار عـرب       ‘وميكن للمفاوضات اجلارية الرامية إىل إنشاء         
املتحدة واالحتاد األورويب أن حتقق زمخاً جديداً يف جتـارة الطاقـة            بني الواليات   ‘ األطلسي

املتجددة وأن تعطي قوة دافعة جديدة للمناقشات املتعلقة بكيفية صياغة نظـم لالعتـراف              
املتبادل بشأن قواعد االستدامة املوجودة بشأن أنواع الوقود األحيائي املختلفة على جـانيب             

ى إمكانية حتقيق ختفيضات يف التكاليف وحتسينات هامة يف         وهذا ينطوي عل  . احمليط األطلسي 
عدم التيقّن بشأن القواعد التنظيمية، األمر الذي ظل ميثل مشكلة ملنِتجي الوقـود األحيـائي               

  . يف البلدان الناميةسيما الاحلاليني واملنتظَرين، و
  

 ,J Earley, 2009, United States trade policies on biofuels and sustainable development  :املصدر

Issue Paper No. 18, International Centre for Trade and Sustainable Development  متاحـة 
 ١ يف مت الرجـوع إليـه   (http://www.ictsd.org/themes/agriculture/research: على الـرابط 

 Brazil, United States and European Union Tripartite Task:وكـذلك ). ٢٠١٤يوليه /متوز

Force, 2007, Internationally compatible biofuel standards, White Paper, European 

Commission ــرابط ــى ال ــة عل  /http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels:  متاح
standards_en.htm)  ٢٠١٤يوليه / متوز١مت الرجوع إليه يف .(  
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 الشاملة للجميع واملـستدامة يف حقبـة مـا بعـد            التجارة الزراعية   -ثانياً  
  قضايا مطروحة للمناقشة: ٢٠١٥ عام
كما نوقش أعاله، كان لتحسني مقومات البقاء االقتصادي عن طريق التجـارة يف               -٤١

س فقط على القضاء على الفقر املـدقع، وخاصـة يف     القطاع الزراعي تأثري مباشر وإجيايب لي     
بلدان الدخل املنخفض، ولكن أيضاً على هتيئة األرضية لتحقيق النمو االقتـصادي الـشامل              
للجميع واملستدام يف الفترة القادمة، وخاصة يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملـا بعـد                

 .ن ذلك وأهداف التنمية املستدامة وإىل حد أبعد م٢٠١٥ عام

 ٢٠١٥وقد يؤدي التركيز بشكل خاص على الزراعة يف خطة التنمية ملا بعد عـام                 -٤٢
ويف هذا الصدد، تسلّط هذه . ٢٠١٥إىل حفز الطاقات حنو القضاء على الفقر املدقع بعد عام   

 ٢٠١٥الوثيقة األضواء على سبع قضايا ينبغي تناوهلا أثناء صياغة خطة التنمية ملا بعد عـام                
فاوضات الدوحة املعقودة يف إطار منظمة التجارة العاملية بقصد إنشاء إطـار دويل             وجولة م 

متناسق لتدعيم التجارة الزراعية اليت هلا مقومات البقاء اقتصادياً من أجـل حتقيـق النمـو                
 .االقتصادي الشامل للجميع واملستدام وحتقيق األمن الغذائي

احلد من التشّوه التجاري يف جمال التجارة       والقضية األوىل املطروحة هي احلاجة إىل         -٤٣
 عن طريق إلغاء وخفض اإلعانات املقدَّمة إىل املنِتجني الزراعيني التجاريني           سيما الالزراعية، و 

الكبار يف بلدان الدخل املرتفع، واليت تشّوه األمناط العاملية لإلنتـاج واالسـتهالك بطريقـة               
وميكن هلذه اإلعانـات أن      .)٢١(ي مفرط الكثافة  ميكن حتّملها وذلك عن طريق نظام إنتاج       ال

حتقق عكس املرجو من التدابري اليت تستهدف احلد من الفقـر الريفـي يف بلـدان الـدخل           
املنخفض، وخاصة عندما ُتقدَّم اإلعانات يف بلدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                

. ل القمـح والـذرة واألرز  من أجل إنتاج حماصيل غذائية أساسية مث    ) األويسيد(االقتصادي  
ذلك أن خفض مقومات البقاء الزراعي لبلدان الدخل املنخفض عن طريق اإلعانات الزراعية             

 يف الوقت الـذي     سيما الميكن أن يفاقم حقاً من خماطر انعدام األمن الغذائي يف املستقبل، و           
يف   يف املائـة   ٦٠اء  ُيقدَّر أنه سيكون من الضروري فيه زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة تبلغ زه           

ورغم أن املستهِلكني يف البلدان املستوردة الصافية لألغذيـة قـد           . ٢٠٥٠ العامل حبلول عام  
القصري من ارتفاع األسعار نتيجةً إللغاء اإلعانات الزراعية يف السوق احمللية            يعانون يف األجل  

 جمال املنافسة يف األجـل      ألغراض التصدير فإن املنِتجني احملليني عندما تتحقق املساواة يف         أو
الطويل، سيصبحون أكثر قدرة على املنافسة وعلى القيام على حنو أفضل بتحقيـق األمـن               

  .الغذائي يف بلداهنم

__________ 

)٢١( U Hoffmann, 2011, Some reflections on climate change, green growth illusions and development 
space, Discussion Paper No. 205, UNCTAD. 
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والقضية الثانية هي احلاجة إىل خفض التكاليف املتكبـدة يف التجـارة الزراعيـة،                -٤٤
ع الزراعي بوجه خـاص،     فتكاليف التجارة بوجه عام، ويف القطا     . وخاصةً يف سياق إقليمي   

تنخفض مع زيادة القدرة التوريدية يف قطاع اخلدمات، مثل النقل واللوجٍستيات، واإليـداع             
وقد تكـون هـذه اخلـدمات       . يف مستودعات، ومراقبة اجلودة، والتسويق، وجتارة التجزئة      

 نقدية موجودة بالفعل يف بعض سالسل القيمة العاملية الراسخة القدم اليت تنطوي على حماصيل
 هـذه    ولكـن  - ها ورمبا بضغط من   - نظراً إىل االستثمار من جانب الشركات عرب الوطنية       

  . تكون شبه منعدمة يف التجارة اإلقليمية اليت تضم بلداناً أقل دخالًاخلدمات
ففـي  . وأما القضية الثالثة فتنطوي على حتسني املنافسة املنصفة يف القطاع الزراعي            -٤٥

لى الصُُّعد الدولية واإلقليمية واحمللية، كثرياً ما تكون بنية السوق متركّزة           األسواق الزراعية ع  
 قواننيتركّزاً عالياً يف أسواق املنتجات األولية والنهائية واليت ال ميكن تغيريها عن طريق إنفاذ               

فمعظم قوانني املنافسة حتتوي على أحكام بشأن إساءة اسـتعمال الوضـع            . ااملنافسة وحده 
يف السوق من جانب منِتجي ومورِّدي السلع واخلدمات، ولكنها ال تنطبق عادة على             املهيمن  

  .)٢٢(األوضاع اليت ال يكون فيها للمنِتجني قوة مساومة إزاء املشترين
أو الضعيفة يف اإلنتـاج الزراعـي   /والقضية الرابعة هي زيادة مشاركة الفئات املهمَّشة و     -٤٦

ويتوقف احتمال اندماج املرأة الريفية     . ركة قابلة للبقاء اقتصادياً   والتجارة الزراعية وجعل هذه املشا    
يف التجارة الدولية ويف سالسل القيمة العاملية على التدابري السياساتية اليت تتخـذها احلكومـات               
إلصالح أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني وملواجهة املعوقات املرتبطة بنوع اجلنس، وعلى تـوفري         

 على اإلمدادات من املنِتجني من السيدات، وعلى ضمان حصول املنِتجات على            حوافز للحصول 
  .صفقات منصفة من املشترين، مثالً عن طريق شراكات بني القطاعني العام واخلاص

وأما القضية اخلامسة فهي احلاجة إىل النظر إىل عملية حتسني شروط الوصـول إىل                -٤٧
فعلى الرغم من أمهية إتاحة إمكانية وصول       . ديدأسواق املنتجات الزراعية على هدي ضوء ج      

مجيع صادرات أقل البلدان منواً، ورمبا أيضاً صادرات االقتصادات الـضعيفة األخـرى، إىل              
األسواق على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ومن احلصص، فإن قيمة اهلوامش التفضيلية 

كل بالنظر إىل اخلفض السريع للتعريفات،      ت تتآ زال مااملقدَّمة إىل هذه البلدان واالقتصادات      
إن مل يكن إلغاؤها، مبوجب العديد من اتفاقات التجارة اإلقليمية واتفاقات التجـارة احلـرة        

ولكي ميكن إلمكانية الوصول إىل األسواق على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية            . الثنائية
واً فإهنا ينبغي أن تكون مصحوبة بدعم ومن احلصص أن تعود بالفائدة حقاً على أقل البلدان من 

تقين وباستثمار يف جمال تدعيم قدرة هذه البلدان على توريد املنتجات الزراعية، وخاصـة يف           
قطاعات احملاصيل النقدية غري التقليدية، مما سيؤدي إىل خفض املـستوى احلـايل للعراقيـل               

ية اليت تعتـرض التجـارة والتـدابري        املفروضة بفعل التدابري غري التعريفية، مثل احلواجز التقن       
  .الصحية وتدابري الصحة النباتية، يف أسواق االسترياد

__________ 

)٢٢( UNCTAD, 2014, Mexico’s agricultural development: Perspectives and outlook (New York and 
Geneva, United Nations publication). 
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اتفاقي الكتـل الكـربى      سيما  السادساً، فيما يتعلق بترتيبات التجارة اإلقليمية و        - ٤٨
شراكة ‘و‘ اتفاق الشراكة عرب األطلسي   ‘، اجلاري التفاوض بشأهنما، ومها      املتعددة املناطق 

 أن هـذين    -  على األقل يف الوقت الراهن       - ، ال يبدو    ‘ستثمار عرب األطلسي  التجارة واال 
االتفاقْين املمكن عقدمها ُيحتمل أن يهيئا بيئة اقتصادية داعمة مبا فيه الكفاية مبـا يـسمح                
للبلدان النامية أن جتين أقصى فائدة من التجارة الزراعية من أجل حتقيق أهدافها اإلمنائية مبا               

ومن املهم التأكيد بصورة خاصة علـى أن أيـاً       . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام      إطار   يف ذلك 
وهذا وحده يبدو أنه    . منهما ال يتناول القضية احلامسة األمهية املتمثلة يف اإلعانات الزراعية         

مييل يف جانب الوضع القائم وليس يف جانب حتقيق نقلة إىل االتفاقات التجارية من النوع               
ويؤكـد ذلـك   ". القاعدة الذهبية"دي والعشرين وذلك بإنشاء نوع من  املالئم للقرن احلا  

أيضاً على أمهية النظام التجاري املتعدد األطراف وأمهية اختتام جولة الدوحة بتحقيق نتائج             
ذات معىن ومتوازنة وموجهة حنو التنمية، وهو ما ينبغي أن يشمل حتقيق نتـائج بـشأن                

  .التجارة الزراعية
تحسني إمكانية الوصول إىل األسواق، فإن القـضية الـسابعة، الـيت     وفيما يتصل ب    -٤٩

، هي مفهوم املنتجـات     ٢٠١٥تستحق تناوهلا بنْهج خاص يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام            
يأخـذ  "فقد جاء يف ديباجة االتفاق املتعلق بالزراعة أن         . ذات األمهية اخلاصة للبلدان النامية    

 احلسبان االحتياجات واألوضاع اخلاصة لألعضاء من البلدان        األعضاء من البلدان املتقدمة يف    
طريق العمل على حتقيق حتّسن أكرب يف فرص وشروط وصول املنتجات الزراعيـة              النامية عن 

ذات األمهية اخلاصة هلؤالء األعضاء إىل األسواق، مبا يف ذلك حتقيق أكمـل حتريـر ممكـن           
ذات األمهيـة   " ذلك أن التفسري التقليدي لعبـارة        ."للتجارة يف املنتجات الزراعية االستوائية    

وقد تشمل هذه املنتجات اليوم فئات      . ال يغطي إال صادراهتا التقليدية     للبلدان النامية " اخلاصة
وهذا ميكن أن يكون له تأثري أكرب على القدرة علـى           . منتجات قد ختتلف من بلد إىل آخر      

  .ملحتقيق إيرادات من الزراعة وعلى استحداث فرص ع
ومفاوضات  ٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام       -وَتزاُمن املفاوضات املتعددة األطراف       -٥٠

 يتيح فرصة ممتازة لتحقيـق اتـساق   -جولة الدوحة املعقودة يف إطار منظمة التجارة العاملية        
ول فتنا. عاملي يف السياسات يربط التجارة الدولية ربطاً متيناً بالنمو الشامل للجميع واملستدام           

، بالنظر إليها حصراً على أهنا مسألة ٢٠١٥التجارة تناوالً منفصالً يف خطة التنمية ملا بعد عام 
متروكة للنظام التجاري املتعدد األطراف وللمفاوضات التجارية املتعددة األطراف، من شأنه           
ليس فقط املخاطرة بتعريض هذا االتساق للخطر على الصعيد العاملي ولكن أيضاً تقـويض              

  .٢٠١٥الدور التمكيين للتجارة الدولية املنشود يف إطار التنمية ملا بعد عام 

        


