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-جج-

 تصدير
 

يا             ي آس ة لغرب يا           إيمانًا من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعي ي آس ة لغرب ة قطاع الزراعة في        ) ) اإلسكوا اإلسكوا ((  إيمانا  من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعي ة قطاع الزراعة في        بأهمي بأهمي
ة              ادرات الزراعي ة الص ة، وأهمي الي والعمال ي اإلجم اتج المحل ي الن اهمة ف ن مس ه م ا يمثل ة، بم دول العربي ة             ال ادرات الزراعي ة الص ة، وأهمي الي والعمال ي اإلجم اتج المحل ي الن اهمة ف ن مس ه م ا يمثل ة، بم دول العربي ال

ة،         لالقتصادات العربية، أعدت هذه الدراسة لمتابعة ال      لالقتصادات العربية، أعدت هذه الدراسة لمتابعة ال       ة التجارة العالمي ة في منظم ة،         تطورات في المفاوضات الحالي ة التجارة العالمي ة في منظم تطورات في المفاوضات الحالي
ك المفاوضات                            ائج تل ى نت ة عل ار المترتب ل اآلث ة، وتحلي دول المتقدم ة وال دول النامي ك المفاوضات                           وإظهار وجهة نظر آل من ال ائج تل ى نت ة عل ار المترتب ل اآلث ة، وتحلي دول المتقدم ة وال دول النامي وإظهار وجهة نظر آل من ال

 ..على الدول العربيةعلى الدول العربية
 

ة              : : وتأتي قضايا الزراعة وهي   وتأتي قضايا الزراعة وهي     دول المتقدم زارعين في ال ي، ودعم الصادرات للم ة              الدعم المحل دول المتقدم زارعين في ال ي، ودعم الصادرات للم ا أدى    الدعم المحل ا أدى    ، وم ، وم
ل حاجزًا                         ة التي تمث ة المرتفع ة الجمرآي ذلك التعرف ة، وآ ل حاجزا                         ذلك إلى تشوهات في التجارة الدولية للمنتجات الزراعي ة التي تمث ة المرتفع ة الجمرآي ذلك التعرف ة، وآ ذلك إلى تشوهات في التجارة الدولية للمنتجات الزراعي

على قمة األولويات في  على قمة األولويات في  وهي وهي آبيرا  أمام صادرات المنتجات الزراعية من الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة      آبيرًا أمام صادرات المنتجات الزراعية من الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة      
م   " " يوليويوليو//صفقة تموز صفقة تموز ""ي إطار العمل الجديد الذي جاء تحت اسم         ي إطار العمل الجديد الذي جاء تحت اسم          ف  ف المفاوضات الحالية، وتمثل رآنا  أساسيا     المفاوضات الحالية، وتمثل رآنًا أساسياً     م   والتي ت والتي ت

 ..التوصل إليها بعد فشل مؤتمر آانكون وتداعيات ذلك على توقف المفاوضاتالتوصل إليها بعد فشل مؤتمر آانكون وتداعيات ذلك على توقف المفاوضات
 

ة،                           دول العربي ى ال ا عل ة وتأثيره ة لقضايا الزراعة في التجارة العالمي ة،                         تناولت هذه الدراسة مناقشة متأني دول العربي ى ال ا عل ة وتأثيره ة لقضايا الزراعة في التجارة العالمي تناولت هذه الدراسة مناقشة متأني
اذ إل  ق بالنف ا يتعل اذ إل وخاصة فيم ق بالنف ا يتعل ةوخاصة فيم ة العربي ات الزراعي واق للمنتج ةى األس ة العربي ات الزراعي واق للمنتج ق    . . ى األس ب فري ى جان دادها، إل ي إع ارك ف ق  وش ب فري ى جان دادها، إل ي إع ارك ف وش

ن المنظم    ل م كوا، آ ي اإلس ة ف ارة العالمي ة التج ايا منظم ارة وقض ن المنظم   التج ل م كوا، آ ي اإلس ة ف ارة العالمي ة التج ايا منظم ارة وقض ي  ةةالتج ة والت ة الزراعي ة للتنمي ي   العربي ة والت ة الزراعي ة للتنمي   العربي
اهم       ذي س ة، ال ارة العالمي ة التج ايا منظم ي قض ث ف ازي، الباح الء حج يد ع ث والس ل الثال اهمت بالفص اهم      س ذي س ة، ال ارة العالمي ة التج ايا منظم ي قض ث ف ازي، الباح الء حج يد ع ث والس ل الثال اهمت بالفص  س

ويسر األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تتقدم لكل من المنظمة العربية          ويسر األمانة التنفيذية لإلسكوا أن تتقدم لكل من المنظمة العربية            . . لفصل األول والجزء األول من الفصل الرابع      لفصل األول والجزء األول من الفصل الرابع      اابب
 ..للتنمية الزراعية والسيد عالء حجازي بالشكر على مساهمتهماللتنمية الزراعية والسيد عالء حجازي بالشكر على مساهمتهما

 
ذ   ادة متخ ة الس ذه الدراس ن ه تفيد م ى أن يس ة أتمن ي النهاي ذ وف ادة متخ ة الس ذه الدراس ن ه تفيد م ى أن يس ة أتمن ي النهاي ة، والمفاوضوو و وف دول العربي ي ال رار ف ة، والمفاوضوالق دول العربي ي ال رار ف ن ن الق

 ..التجاريون، والباحثونالتجاريون، والباحثون
 

 ..واهللا الموفقواهللا الموفق 
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-حح-



 

 

-طط-

 ملخص تنفيذي
 

ام               ام             بعد مرور عشرة أعوام على إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول اتفاقياتها حيز التنفيذ في ع ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥بعد مرور عشرة أعوام على إنشاء منظمة التجارة العالمية ودخول اتفاقياتها حيز التنفيذ في ع
د                ان ق ذي آ ة وال د               وانطالق جولة جديدة من المفاوضات في أعقاب المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمي ان ق ذي آ ة وال وانطالق جولة جديدة من المفاوضات في أعقاب المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمي

ن   ر، م ة، قط ي الدوح د ف ن  عق ر، م ة، قط ي الدوح د ف ى ٩٩عق ى  إل اني١٤١٤ إل رين الث اني تش رين الث وفمبر ع// تش وفمبر عن امس  ٢٠٠١٢٠٠١م م اان وزاري الخ ؤتمر ال ل الم امس  ، وفش وزاري الخ ؤتمر ال ل الم ، وفش
ى    ١٠١٠لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في آانكون من          لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في آانكون من           ى     إل ول  أي  أي ١٤١٤ إل ول ل ام     //ل بتمبر ع ام     س بتمبر ع ة          ٢٠٠٣٢٠٠٣س د من وقف ان ال ب ة          ، آ د من وقف ان ال ب ، آ

دول             - بما فيها العربية      بما فيها العربية     -قصيرة بالنسبة للدول النامية     قصيرة بالنسبة للدول النامية      دول              لتقويم ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتعهدات خاصة من جانب ال  لتقويم ما تم تنفيذه من اتفاقيات وتعهدات خاصة من جانب ال
 ..المتقدمة في مجال الزراعةالمتقدمة في مجال الزراعة

 
ة و           ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ات الحالي ي المفاوض ة ف ايا الزراع ة قض ذه الدراس ت ه ة و         تناول ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ات الحالي ي المفاوض ة ف ايا الزراع ة قض ذه الدراس ت ه زت تناول زت رآ  رآ

ع    ى واق ن خالل التعرف عل ة م ة العربي ة للمنتجات الزراعي واق العالمي ى األس اذ إل ة وهي النف ى قضية هام ع   عل ى واق ن خالل التعرف عل ة م ة العربي ة للمنتجات الزراعي واق العالمي ى األس اذ إل ة وهي النف ى قضية هام عل
ل                    ة، وتحلي دول النامي ة وال دول المتقدم ل                   المفاوضات الجارية في المنظمة بشأن القضايا الزراعية، ووجهات نظر ال ة، وتحلي دول النامي ة وال دول المتقدم المفاوضات الجارية في المنظمة بشأن القضايا الزراعية، ووجهات نظر ال

دتها       ي عق ات الت ة واالتفاقي ة العربي ارة الزراعي ع التج دتها      واق ي عق ات الت ة واالتفاقي ة العربي ارة الزراعي ع التج ة       واق ل تنمي ن أج ي م اد األوروب ع االتح ة م ة        دول عربي ل تنمي ن أج ي م اد األوروب ع االتح ة م  دول عربي
ا              ات التي تواجهه ا             الصادرات الزراعية العربية إلى أسواق االتحاد وإيضاح المعوق ات التي تواجهه ام         . . الصادرات الزراعية العربية إلى أسواق االتحاد وإيضاح المعوق ديم إطار ع ا تناولت تق ام       آم ديم إطار ع ا تناولت تق آم

ة                 ة                الستقراء آفاق المستقبل فيما يتعلق بالتجارة الزراعية العربية وذلك في إطار ما يحدث حاليًا على الساحة العالمي الستقراء آفاق المستقبل فيما يتعلق بالتجارة الزراعية العربية وذلك في إطار ما يحدث حاليا  على الساحة العالمي
 ..تطوراتتطوراتمن من 

 
ى                وم عل ذي يق دول األعضاء وال ة في ال ى              أقرت جولة أوروغواي االتجاه نحو إصالح السياسات الزراعي وم عل ذي يق دول األعضاء وال ة في ال أقرت جولة أوروغواي االتجاه نحو إصالح السياسات الزراعي
اج، أي           نية تش نية تش األولى، إزالة الحواجز والتشوهات التجارية، والثا     األولى، إزالة الحواجز والتشوهات التجارية، والثا     : : دعامتيندعامتين ر مرتبطة باإلنت اج، أي           جيع اتباع سياسات غي ر مرتبطة باإلنت جيع اتباع سياسات غي

ي سياسات غير ذات أثر     سياسات غير ذات أثر      ي اختالل ة      اختالل ى التجارة الدولي ة       أو تشويهي عل ى التجارة الدولي ة    أو تشويهي عل ة    في المنتجات الزراعي وانطلقت في الدوحة    وانطلقت في الدوحة      . .  في المنتجات الزراعي
 جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى استكمال بناء القواعد التي تحكم التجارة في السلع الزراعية، وتبنى                 جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى استكمال بناء القواعد التي تحكم التجارة في السلع الزراعية، وتبنى                ٢٠٠١٢٠٠١عام  عام  

 . .  من اتفاقية الزراعة والتي تنص على مراجعة االتفاقية في نهاية فترة التنفيذ من اتفاقية الزراعة والتي تنص على مراجعة االتفاقية في نهاية فترة التنفيذ٢٠٢٠المفاوضات الحالية على المادة المفاوضات الحالية على المادة 
 

ديم دعم الصادرات،                        وضعت  وضعت    ا تق اًء عليه تم بن ًا ي ة أسس ة التجارة العالمي ديم دعم الصادرات،                        اتفاقية الزراعة في اتفاقية منظم ا تق اء  عليه تم بن ا  ي ة أسس ة التجارة العالمي اتفاقية الزراعة في اتفاقية منظم
ة   وو ام الخاص ًا لألحك دير خالف الي للتص م م ديم دع دم تق اء بع دول األعض زام ال ى الت ة عل ت االتفاقي د نص ة   ق ام الخاص ا  لألحك دير خالف الي للتص م م ديم دع دم تق اء بع دول األعض زام ال ى الت ة عل ت االتفاقي د نص  ق

ة ي االتفاقي واردة ف ةال ي االتفاقي واردة ف التخفيض    . . ال ة ب دول األعضاء بموجب االتفاقي التخفيض  والتزمت ال ة ب دول األعضاء بموجب االتفاقي م  والتزمت ال ن دع تفيدة م ات المس ل الكمي م  لك ن دع تفيدة م ات المس ل الكمي لك
ر         ود غي ل القي ل تحوي ي تكف ة الت ة التعرف ام بعملي ى القي افة إل دعم إض ة لل ة المخصص الغ المالي دير، والمب ر        التص ود غي ل القي ل تحوي ي تكف ة الت ة التعرف ام بعملي ى القي افة إل دعم إض ة لل ة المخصص الغ المالي دير، والمب التص

ة  ى تعريفي ة إل ة التعريفي ى تعريفي ة إل ة        التعريفي ة والنامي دول المتقدم ين ال ة ب ب متفاوت يض بنس اعها للتخف م إخض ن ث ة      وم ة والنامي دول المتقدم ين ال ة ب ب متفاوت يض بنس اعها للتخف م إخض ن ث ن    ..وم ان م ن   وآ ان م  وآ
ة    المفترض أن تسفر عملية التعرفة عن    المفترض أن تسفر عملية التعرفة عن     ا، أي أن تكون الحماي ة     تحسين فرص النفاذ إلى أسواق الدول التي قامت به ا، أي أن تكون الحماي  تحسين فرص النفاذ إلى أسواق الدول التي قامت به

بعد عملية التعرفة أقل من الحماية قبلها، ولكن هذا االستنتاج آان مجافيا  للواقع حيث آان التحسن في فرص النفاذ                   بعد عملية التعرفة أقل من الحماية قبلها، ولكن هذا االستنتاج آان مجافيًا للواقع حيث آان التحسن في فرص النفاذ                   
 ..محدودا محدودًا

 
ى األ               ى األ             وتبين أنه وعلى الرغم من تنفيذ الدول اللتزاماتها في مجال النفاذ إل سواق، إال أن أسلوب التخفيض       سواق، إال أن أسلوب التخفيض       وتبين أنه وعلى الرغم من تنفيذ الدول اللتزاماتها في مجال النفاذ إل

ذي  ات ال ذي للتعريف ات ال ات التصاعدية   االلتعريف ة والتعريف م التعريفي تمرت القم ث اس ة، حي ه تخفيضات جوهري تج عن م ين ع ل ات التصاعدية   تب ة والتعريف م التعريفي تمرت القم ث اس ة، حي ه تخفيضات جوهري تج عن م ين ع ل تب
م انتهاجه      . . سمات أساسية لهيكل التعريفات الزراعية في الدول المتقدمة سمات أساسية لهيكل التعريفات الزراعية في الدول المتقدمة  ذي ت م انتهاجه    آما أتاح أسلوب التخفيض الخطى ال ذي ت آما أتاح أسلوب التخفيض الخطى ال

دول األعضاء                   في جولة أوروغواي قدرا  آبيرا  م     في جولة أوروغواي قدرًا آبيرًا م      بعض ال اح ل ا أت ة مم ات الجمرآي دول األعضاء                   ن المرونة في تخفيض التعريف بعض ال اح ل ا أت ة مم ات الجمرآي ن المرونة في تخفيض التعريف
ق           ق          االستمرار في حماية السلع الحساسة عن طري ى                    االستمرار في حماية السلع الحساسة عن طري ر عل ا، وإجراء تخفيض أآب ل عليه ى                  إجراء تخفيض بنسب أق ر عل ا، وإجراء تخفيض أآب ل عليه إجراء تخفيض بنسب أق

   ..السلع األقل أهمية، بما يؤدي إلى استيفاء النسبة المتوسطة المتفق عليهاالسلع األقل أهمية، بما يؤدي إلى استيفاء النسبة المتوسطة المتفق عليها
 

 إلى تخصيص حصص تعريفية لضمان الحد األدنى من النفاذ وصاحب عملية التعرفة اللجوء 
إلى األسواق، إال أنه نظرا  لوجود العديد من الصعوبات اإلدارية، تبينت محدودية األثر اإليجابي المأمول 



 

 

-يي-

من أنظمة الحصص والمتمثل في خلق فرص للنفاذ آما يظهر في انخفاض معدل استيفاء الحصص الذي 
 أن هذه الحصص آانت بمثابة آلية الستمرار ية خالل فترة التنفيذ، وهو ما يعن في المائ٦٠آان بحدود 

الحماية وانغالق األسواق أمام المنتجات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والتي لم تستطع النفاذ خارج 
 . الحصص لعدم استيفاء الحصص باألساس

 
تمكن           ومما يزيد الوضع تعقيدا  ما يسمى بآليات الوقاية الخ        ومما يزيد الوضع تعقيدًا ما يسمى بآليات الوقاية الخ          ى ت ة الزراعة حت تمكن           اصة التي صممت في اتفاقي ى ت ة الزراعة حت اصة التي صممت في اتفاقي

ة                    ا األسواق المحلي ة                   الدول التي قامت بعملية التعرفة من مواجهة االضطرابات التي يمكن أن تتعرض له ا األسواق المحلي وآانت  وآانت    . . الدول التي قامت بعملية التعرفة من مواجهة االضطرابات التي يمكن أن تتعرض له
ة       ة      الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان من أآبر المستخدمين لهذه اآللية حيث مثل استخدام اآللي الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان من أآبر المستخدمين لهذه اآللية حيث مثل استخدام اآللي

دول، حوالي            ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٥١٩٩٥تي االضطرابات السعرية والكمية خالل الفترة       تي االضطرابات السعرية والكمية خالل الفترة       في حال في حال  ك ال ل تل دول، حوالي             من قب ك ال ل تل ة   ٧٠٧٠ من قب ة    في المائ  في المائ
 ..من مجموع الحاالت خالل الفترة المذآورةمن مجموع الحاالت خالل الفترة المذآورة

 
ة الزراعة                     ا اتفاقي د من الثغرات التي اشتملت عليه ين وجود العدي ي، تب ة الزراعة                   وفي جانب تخفيض الدعم المحل ا اتفاقي د من الثغرات التي اشتملت عليه ين وجود العدي ي، تب وفي جانب تخفيض الدعم المحل

ة              وأدت إلى عدم تحقيق تقدم ملموس بشأن        وأدت إلى عدم تحقيق تقدم ملموس بشأن         ة              تخفيض الدعم المحلي وبقيت مستويات الدعم المشوه للتجارة شبه ثابت تخفيض الدعم المحلي وبقيت مستويات الدعم المشوه للتجارة شبه ثابت
 ..خالل فترة التنفيذ مع قيام الدول المتقدمة بزيادة الدعم المفتوح في إطار البرامج المستثناة من التخفيضخالل فترة التنفيذ مع قيام الدول المتقدمة بزيادة الدعم المفتوح في إطار البرامج المستثناة من التخفيض

 
ا نت                    زم به ا نت                  أما في جانب دعم الصادرات، فقد أظهرت الدراسة زيادة الدعم المقدم عن المستويات الملت زم به يجة  يجة  أما في جانب دعم الصادرات، فقد أظهرت الدراسة زيادة الدعم المقدم عن المستويات الملت

ن   بوقة م ر مس تويات غي ي شهدت مس دعم الت ة لل تويات الحقيقي رة األساس للمس ل فت دم تمثي د وع ن  لضعف القواع بوقة م ر مس تويات غي ي شهدت مس دعم الت ة لل تويات الحقيقي رة األساس للمس ل فت دم تمثي د وع لضعف القواع
 ..الدعم، باإلضافة إلى عدم وجود قواعد آافية لتحكم أشكال دعم الصادرات المتنوعة آبرامج ائتمان التصديرالدعم، باإلضافة إلى عدم وجود قواعد آافية لتحكم أشكال دعم الصادرات المتنوعة آبرامج ائتمان التصدير

 
ذ إعالن ال                ة المفاوضات من ذ إعالن ال              آما استعرضت الدراسة التطورات في جول ة المفاوضات من ام         آما استعرضت الدراسة التطورات في جول وزاري في ع ام         دوحة ال وزاري في ع   ٢٠٠١٢٠٠١دوحة ال

ومرورا  بالتحضيرات للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في آانكون في المكسيك عام               ومرورًا بالتحضيرات للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في آانكون في المكسيك عام               
انكون   ٢٠٠٣٢٠٠٣ د آ ا بع ة م دمت رصدًا للتطورات لمرحل م ق ه، ث ي ب ذي من ؤتمر ودواعي الفشل ال ات الم انكون    ومجري د آ ا بع ة م دمت رصدا  للتطورات لمرحل م ق ه، ث ي ب ذي من ؤتمر ودواعي الفشل ال ات الم  ومجري

ا يعرف بصفقة تموز        ومرورا  باإلطار الجديد لطرق المفاوضات      ومرورًا باإلطار الجديد لطرق المفاوضات       ا يعرف بصفقة تموز        أو م و   //أو م و   يولي ا اشتمل           ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي ل لم ديم تحلي ا اشتمل            مع تق ل لم ديم تحلي  مع تق
 ..عليه اإلطار الخاص بالزراعة ورؤية استشراقية لمستقبل تلك المفاوضاتعليه اإلطار الخاص بالزراعة ورؤية استشراقية لمستقبل تلك المفاوضات

 
وز  فقة تم ى أن ص ة ال ت الدراس وزوخلص فقة تم ى أن ص ة ال ت الدراس يغة //وخلص كل الص د ش ا تحدي تم فيه م ي ي ل و، والت يغة يولي كل الص د ش ا تحدي تم فيه م ي ي ل و، والت ا ((يولي ا متغيراته متغيراته

دعم و      ) ) ومعامالتهاومعامالتها دعم و      التي سيتم على أساسها تخفيض ال د         التي سيتم على أساسها تخفيض ال ا قي رك شكل الصيغة ومعامالته ا يت ة مم ة الجمرآي د         التعرف ا قي رك شكل الصيغة ومعامالته ا يت ة مم ة الجمرآي التعرف
ى         . . المفاوضات، وهي ما لم يتم التوصل إلى اتفاقية بشأنها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة             المفاوضات، وهي ما لم يتم التوصل إلى اتفاقية بشأنها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة              ارة إل ى       آل ذلك يعطي إش ارة إل آل ذلك يعطي إش

ادم         وزاري الق ؤتمر ال ي الم ون ف ن تك ة ل ق بالزراع ا يتعل ة فيم ل الدوح امج عم ى برن ات عل ادم        أن المفاوض وزاري الق ؤتمر ال ي الم ون ف ن تك ة ل ق بالزراع ا يتعل ة فيم ل الدوح امج عم ى برن ات عل  أن المفاوض
ام                   ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمبر  ديسمبر  //ألولألولوهو آانون ا  وهو آانون ا   ائج في ع ى بعض النت ام                   ، ولكن هناك أمل في الوصول إل ائج في ع ى بعض النت د تصل      . . ٢٠٠٧٢٠٠٧، ولكن هناك أمل في الوصول إل د تصل    وق وق

 ..فترة المفاوضات على برنامج عمل الدوحة إلى ست سنواتفترة المفاوضات على برنامج عمل الدوحة إلى ست سنوات
 

اع            ادرات وارتف م الص ي ودع دعم المحل ة بال ة والخاص ثالث للزراع ية ال ايا الرئيس ب القض ى جان اع          وإل ادرات وارتف م الص ي ودع دعم المحل ة بال ة والخاص ثالث للزراع ية ال ايا الرئيس ب القض ى جان وإل
ة، وجهت                 فة الجمرآية في الدول الم    فة الجمرآية في الدول الم    ييمعدالت التعر معدالت التعر  دول النامي ة من ال ة، وجهت                 تقدمة على الواردات من المنتجات الزراعي دول النامي ة من ال تقدمة على الواردات من المنتجات الزراعي

ة،      ب الخاصة بالبيئ وات، والجوان كل العب ة وش واق آالتعبئ ى األس اذ إل ة للنف ق متنوع ى عوائ اه إل ة االنتب ة،     الدراس ب الخاصة بالبيئ وات، والجوان كل العب ة وش واق آالتعبئ ى األس اذ إل ة للنف ق متنوع ى عوائ اه إل ة االنتب الدراس
ا     إإوأسعار الدخول، وقضايا المواصفات الفنية و     وأسعار الدخول، وقضايا المواصفات الفنية و      ا     جراءات الصحة والصحة النباتية، وغيره ه    وتوقعت الدار  وتوقعت الدار    . . جراءات الصحة والصحة النباتية، وغيره ه    سة أن سة أن

ق األخرى ستكون                        إن العوائ ثالث الرئيسية للزراعة، ف ق األخرى ستكون                       حتى إذا ما تم االتفاق بين الدول األعضاء على القضايا ال إن العوائ ثالث الرئيسية للزراعة، ف حتى إذا ما تم االتفاق بين الدول األعضاء على القضايا ال
داً            ئيًال ج يكون ض ذه س ع تنفي أن المتوق ًا ب ي انطباع ا يعط و م دول، وه ين ال ا ب الف م ع خ دا            موض ئيال  ج يكون ض ذه س ع تنفي أن المتوق ا  ب ي انطباع ا يعط و م دول، وه ين ال ا ب الف م ع خ    . . موض

تدفق الصادرات الزراعية من الدول النامية إلى       تدفق الصادرات الزراعية من الدول النامية إلى       وبالتالي تحذر الدراسة من اإلفراط في اآلمال التي يمكن تحقيقها ل          وبالتالي تحذر الدراسة من اإلفراط في اآلمال التي يمكن تحقيقها ل          
 ..أسواق الدول المتقدمةأسواق الدول المتقدمة

 



 

 

-كك-

ى      ة إل ادرات الزراعي اذ الص اول نف م تن ة، ت ا الدراس تملت عليه ي اش يات الت ى التوص ول إل ى    وللوص ة إل ادرات الزراعي اذ الص اول نف م تن ة، ت ا الدراس تملت عليه ي اش يات الت ى التوص ول إل  وللوص
ة                دول العربي د من ال ة التي دخلت العدي ات الشراآة األوروبي ة               أسواق الدول المتقدمة آحالة دراسة من خالل اتفاقي دول العربي د من ال ة التي دخلت العدي ات الشراآة األوروبي أسواق الدول المتقدمة آحالة دراسة من خالل اتفاقي

ة       طط واق األوروبي ى األس ة إل ة العربي لع الزراعي اذ الس رص نف ادة ف ي زي ا ف ل دوره م تحلي ا، وت ًا فيه ة       رف واق األوروبي ى األس ة إل ة العربي لع الزراعي اذ الس رص نف ادة ف ي زي ا ف ل دوره م تحلي ا، وت ا  فيه    . . رف
دودة      اءات مح ام إعف كل ع ل بش ة تحم دول العربي ع ال ة م راآة األوروبي ات الش ى أن اتفاقي ة إل دودة     وتوصلت الدراس اءات مح ام إعف كل ع ل بش ة تحم دول العربي ع ال ة م راآة األوروبي ات الش ى أن اتفاقي ة إل وتوصلت الدراس

درة التصديرية           ومن غير المتوقع أن يكون لتلك االتفاقيات        ومن غير المتوقع أن يكون لتلك االتفاقيات          . . للصادرات الزراعية العربية  للصادرات الزراعية العربية   ادة الق ر في زي درة التصديرية           دور آبي ادة الق ر في زي دور آبي
تها  ي تمت مناقش ة والت ات الفعلي ارات والمعوق دد من االعتب ة لع ى األسواق األوروبي ة إل دول العربي ة لل تها الزراعي ي تمت مناقش ة والت ات الفعلي ارات والمعوق دد من االعتب ة لع ى األسواق األوروبي ة إل دول العربي ة لل الزراعي

 ..والتي تجعل من الهامش التفضيلي لتلك االتفاقيات وهما  أآثر منه واقعا والتي تجعل من الهامش التفضيلي لتلك االتفاقيات وهمًا أآثر منه واقعًا
 

ا           آما توقعت الدراسة أن يحصل اتجاه قوي نحو إبرام اتف         آما توقعت الدراسة أن يحصل اتجاه قوي نحو إبرام اتف           ة، آم ة ودول متقدم ا           اقيات ثنائية بين الدول النامي ة، آم ة ودول متقدم اقيات ثنائية بين الدول النامي
ة      دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد األوروب ع االتح ا م م إبرامه ي ت ات الت بة لالتفاقي ال بالنس و الح ة     ه دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد األوروب ع االتح ا م م إبرامه ي ت ات الت بة لالتفاقي ال بالنس و الح  وإذا وإذا   . . ه

ة في إطار                          ة التجارة العالمي ى قضايا منظم رًا عل أثيرًا مباش ؤثر ت ا سوف ت ات، فإنه ذه االتفاقي رة ه ة في إطار                         ما زادت وتي ة التجارة العالمي ى قضايا منظم أثيرا  مباشرا  عل ؤثر ت ا سوف ت ات، فإنه ذه االتفاقي رة ه ما زادت وتي
ى         . .  التجاري متعدد األطراف، آما ستؤثر أآثر على التجارة اإلقليمية       التجاري متعدد األطراف، آما ستؤثر أآثر على التجارة اإلقليمية      النظامالنظام ه عل ذا سوف يلقي بظالل رًا آه ى       إن أم ه عل ذا سوف يلقي بظالل را  آه إن أم

ة              . . مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية     مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية      دول العربي ا ال ة            ولذلك توصي الدراسة الدول النامية ومن بينه دول العربي ا ال ولذلك توصي الدراسة الدول النامية ومن بينه
دم ة، ألن إحراز أي تق ي المفاوضات وبكثاف تمرار ف دمباالس ة، ألن إحراز أي تق ي المفاوضات وبكثاف تمرار ف يطو بسيط ول ول-  باالس ة، -  و بس اآل الزراع ي تخفيف مش اهم ف ة،  سيس اآل الزراع ي تخفيف مش اهم ف  سيس

ة           . . سواء في التأثير على األسواق العالمية أو النفاذ إلى األسواق         سواء في التأثير على األسواق العالمية أو النفاذ إلى األسواق          ة         ومن جانب آخر، نبهت الدراسة الدول العربي ى  ومن جانب آخر، نبهت الدراسة الدول العربي ى  إل إل
 ..بصفته السبيل األآثر أمانا  وبأنه يؤدي إلى تنمية المنطقة بأآملهابصفته السبيل األآثر أمانًا وبأنه يؤدي إلى تنمية المنطقة بأآملها" " التكامل اإلقليمي العربيالتكامل اإلقليمي العربي""أهمية أهمية 



 مقدمة
 

اءت  اءتج واي         ج ة أوروغ الل جول ا خ ل إليه م التوص ي ت ة الت ة الزراع واي          اتفاقي ة أوروغ الل جول ا خ ل إليه م التوص ي ت ة الت ة الزراع ل ) ) ١٩٩٤١٩٩٤-١٩٨٦١٩٨٦(( اتفاقي ل لتمث  لتمث
ة النظام                 . . منعطفا  هاما  على صعيد التجارة العالمية في السلع الزراعية        منعطفًا هامًا على صعيد التجارة العالمية في السلع الزراعية         م حرآ ادئ تحك رغم من وجود مب ة النظام               فعلى ال م حرآ ادئ تحك رغم من وجود مب فعلى ال

ة          ة الكامل ز والمنافس دم التميي ة، وع واق المفتوح راف آاألس دد األط دولي متع اري ال ة         التج ة الكامل ز والمنافس دم التميي ة، وع واق المفتوح راف آاألس دد األط دولي متع اري ال ي  ،،التج ارة ف ي   إال أن التج ارة ف  إال أن التج
ل المنتجات الزراعيالمنتجات الزراعي ل ة قب َظة قب م تح واي ل ة أوروغ اء جول م تحظ انته واي ل ة أوروغ اء جول ى  انته ل عل ادئ، ب ذه المب ا ه ق عليه م تطب ام ول أي اهتم ى   ب ل عل ادئ، ب ذه المب ا ه ق عليه م تطب ام ول أي اهتم  ب

ادرات       م الص ة، ودع اليب التمييزي ة، واألس واجز الكمي ود الح مت بوج س، اتس ادرات      العك م الص ة، ودع اليب التمييزي ة، واألس واجز الكمي ود الح مت بوج س، اتس ة     . . العك ات جول ت مفاوض ة   وآان ات جول ت مفاوض وآان
م            أوروغواي هي المرة األولى التي يتم فيها تناول الت        أوروغواي هي المرة األولى التي يتم فيها تناول الت         ادئ التي تحك م            جارة في السلع الزراعية، ومحاولة تطبيق المب ادئ التي تحك جارة في السلع الزراعية، ومحاولة تطبيق المب

د من المحاوالت                        ة، وعقب العدي دول النامي وي لمعظم ال د من المحاوالت                       حرآة التجارة في السلع الصناعية على هذا القطاع الحي ة، وعقب العدي دول النامي وي لمعظم ال حرآة التجارة في السلع الصناعية على هذا القطاع الحي
 ..التي لم تكلل بالنجاح في جوالت تجارية سابقةالتي لم تكلل بالنجاح في جوالت تجارية سابقة

 
ة أو           ة جول ة الغات في بداي ة أو         وقررت األطراف األعضاء في اتفاقي ة جول ة الغات في بداي اوض بهدف     وقررت األطراف األعضاء في اتفاقي دء التف اوض بهدف     روغواي ب دء التف إنشاء  إنشاء  ""روغواي ب

ى أن            وبناء وبناًء  ". ". نظام عادل للتجارة في المنتجات الزراعية، يستند إلى قوى السوق         نظام عادل للتجارة في المنتجات الزراعية، يستند إلى قوى السوق          دول األعضاء عل ه اتفقت ال ى أن             علي دول األعضاء عل ه اتفقت ال  علي
ات                           ات اإلصالح، وتحقيق تخفيضات في التعريف اندة لعملي ة مس ر فاعلي ة أآث ى وضع أنظم ات                          تهدف المفاوضات إل ات اإلصالح، وتحقيق تخفيضات في التعريف اندة لعملي ة مس ر فاعلي ة أآث ى وضع أنظم تهدف المفاوضات إل

ة      ومستويات الحماية من أجل القضاء     ومستويات الحماية من أجل القضاء      ى التشوهات التجاري ة       عل ى التشوهات التجاري دول              . .  عل ى أن تأخذ ال دول األعضاء عل ا اتفقت ال دول            آم ى أن تأخذ ال دول األعضاء عل ا اتفقت ال آم
ى                   اذ إل ى                  المتقدمة في االعتبار االحتياجات واألوضاع الخاصة للدول النامية، من خالل تحسين فرص وشروط النف اذ إل المتقدمة في االعتبار االحتياجات واألوضاع الخاصة للدول النامية، من خالل تحسين فرص وشروط النف

جيع عمل      وًا، وتش ل نم ة واألق دول النامي ة الخاصة لل ة ذات األهمي ات الزراعي بة للمنتج واق بالنس جيع عمل     األس وا ، وتش ل نم ة واألق دول النامي ة الخاصة لل ة ذات األهمي ات الزراعي بة للمنتج واق بالنس ع األس ة تنوي ع ي ة تنوي ي
ر المشروعة            ر المشروعة           اإلنتاج بما يساعد على ترك زراعة المحاصيل غي ر                . . اإلنتاج بما يساعد على ترك زراعة المحاصيل غي اة االهتمامات غي ى مراع اق عل م االتف ا ت ر              آم اة االهتمامات غي ى مراع اق عل م االتف ا ت آم

ة  ة التجاري د    (non-trade concerns)التجاري ة، والح ة والبيئ ة الريفي ذائي والتنمي ن الغ ل األم د     مث ة، والح ة والبيئ ة الريفي ذائي والتنمي ن الغ ل األم   مث
 ..اءاءمن اآلثار السلبية على الدول األقل نموا  والدول المستوردة الصافية للغذمن اآلثار السلبية على الدول األقل نموًا والدول المستوردة الصافية للغذ

 
ذ           ز التنفي ا حي ة ودخوله ارة العالمي ة التج ات منظم دور اتفاقي ى ص وام عل رة أع رور عش د م ذ         وبع ز التنفي ا حي ة ودخوله ارة العالمي ة التج ات منظم دور اتفاقي ى ص وام عل رة أع رور عش د م  وبع

ي    ة ف ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال اب الم ي أعق ات ف ن المفاوض دة م ة جدي الق جول ي   وانط ة ف ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال اب الم ي أعق ات ف ن المفاوض دة م ة جدي الق جول  وانط
  -يرة بالنسبة للدول النامية     يرة بالنسبة للدول النامية     ، آان ال بد من وقفة قص      ، آان ال بد من وقفة قص      ""برنامج عمل الدوحة  برنامج عمل الدوحة  ""، والتي أطلق عليها     ، والتي أطلق عليها     ٢٠٠١٢٠٠١الدوحة عام   الدوحة عام   

ل االستمرار في                -  بما فيها العربية  بما فيها العربية   ة قب دول المتقدم دات خاصة من جانب ال ات وتعه ل االستمرار في                 لتقييم ما تم تنفيذه من اتفاقي ة قب دول المتقدم دات خاصة من جانب ال ات وتعه  لتقييم ما تم تنفيذه من اتفاقي
 . . عملية التفاوضعملية التفاوض

 
ى         واي وحت ة أوروغ اء جول ذ انته ة من ايا الزراع ف قض رًا يكتن ًا آبي اك غموض روف أن هن ن المع ى       وم واي وحت ة أوروغ اء جول ذ انته ة من ايا الزراع ف قض را  يكتن ا  آبي اك غموض روف أن هن ن المع وم

ى دراسات             انطالق جولة المفاوضات    انطالق جولة المفاوضات     ة إل ة العربي ى دراسات             الحالية، من وجهة نظر الدول النامية، مع مالحظة افتقار المكتب ة إل ة العربي الحالية، من وجهة نظر الدول النامية، مع مالحظة افتقار المكتب
ه     م أولويات ي رس ي ف اوض العرب د المف ة وترش يط بقضايا الزراع ن الغموض المح ًا م ل جانب ة تزي ة العربي ه    باللغ م أولويات ي رس ي ف اوض العرب د المف ة وترش يط بقضايا الزراع ن الغموض المح ا  م ل جانب ة تزي ة العربي باللغ

 . . التفاوضية في مفاوضات الزراعةالتفاوضية في مفاوضات الزراعة
 

ل في تعر    ويالحظ أن الدول المتقدمة ال زالت متمسكة بأسلوب   ويالحظ أن الدول المتقدمة ال زالت متمسكة بأسلوب     ذي يتمث ة وال ل في تعر    الحمائي ذي يتمث ة وال ة    ييالحمائي ة مرتفع ة جمرآي ة    ف ة مرتفع ة جمرآي ف
دعم           . . على الواردات الزراعية من الدول النامية     على الواردات الزراعية من الدول النامية      ى تخفيض آل من ال دعم         آما أنها ال زالت تماطل في المفاوضات عل ى تخفيض آل من ال آما أنها ال زالت تماطل في المفاوضات عل

ة       ة      المحلي ودعم الصادرات الزراعي أثير                          . . المحلي ودعم الصادرات الزراعي ي الت ا يعن ة، وهو م دول النامي اج الزراعي في ال ه ضد اإلنت ك آل أثير                        وذل ي الت ا يعن ة، وهو م دول النامي اج الزراعي في ال ه ضد اإلنت ك آل وذل
 ..منتجين الزراعيين والعمالة في هذا القطاع الحيويمنتجين الزراعيين والعمالة في هذا القطاع الحيويالمباشر على الالمباشر على ال

 
إن هذه الدراسة معنية بقضية هامة وهي النفاذ إلى األسواق العالمية للمنتجات الزراعية العربية، لذا فهي                 إن هذه الدراسة معنية بقضية هامة وهي النفاذ إلى األسواق العالمية للمنتجات الزراعية العربية، لذا فهي                  

تهدف إلى التعرف إلى واقع المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية على القضايا الزراعية، ووجهة نظر     تهدف إلى التعرف إلى واقع المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية على القضايا الزراعية، ووجهة نظر     
دول  دول ال ة ال دول النامي ة وال ة المتقدم دول النامي ة وال ة     . . المتقدم ارة الزراعي ع التج ل واق ى تحلي ذلك إل ة آ دف الدراس ة   وته ارة الزراعي ع التج ل واق ى تحلي ذلك إل ة آ دف الدراس  وته

ة             ة العربي ي من أجل تشجيع الصادرات الزراعي ة            العربية واالتفاقيات التي عقدتها دول عربية مع االتحاد األوروب ة العربي ي من أجل تشجيع الصادرات الزراعي العربية واالتفاقيات التي عقدتها دول عربية مع االتحاد األوروب



 

 

-٢٢-

تقبل ف           اق المس تقراء آف ام الس ار ع ديم إط ى تق ة إل دف الدراس ا ته اد، آم ى دول االتح تقبل ف          إل اق المس تقراء آف ام الس ار ع ديم إط ى تق ة إل دف الدراس ا ته اد، آم ى دول االتح ق  إل ا يتعل ق  يم ا يتعل  يم
 ..بالتجارة الزراعية العربية وذلك في إطار ما يحدث على الساحة العالمية من تطوراتبالتجارة الزراعية العربية وذلك في إطار ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات

 
رض           ة لع ة والمحلي ة واإلقليمي ع الدولي ى المراج ة عل دت الدراس د اعتم ابقة، فق داف الس ق األه رض         ولتحقي ة لع ة والمحلي ة واإلقليمي ع الدولي ى المراج ة عل دت الدراس د اعتم ابقة، فق داف الس ق األه ولتحقي

ا  واردة فيه ات ال ا المناقش واردة فيه ات ال اول الفصل األ      . . المناقش ث يتن ول، حي ة فص ة خمس ذه الدراس اول ه اول الفصل األ    وتتن ث يتن ول، حي ة فص ة خمس ذه الدراس اول ه ي  وتتن ائج الت ا النت ي  ول منه ائج الت ا النت ول منه
تمخضت عنها جولة أوروغواي بالنسبة للزراعة ومدى تقيد الدول األعضاء بتنفيذها؛ أما الفصل الثاني فقد تناول                تمخضت عنها جولة أوروغواي بالنسبة للزراعة ومدى تقيد الدول األعضاء بتنفيذها؛ أما الفصل الثاني فقد تناول                
ع التجارة                   ع التجارة                  موضوع تطور المفاوضات على قضايا الزراعة في منظمة التجارة العالمية؛ وناقش الفصل الثالث واق موضوع تطور المفاوضات على قضايا الزراعة في منظمة التجارة العالمية؛ وناقش الفصل الثالث واق

ة لمفاوضات الزراعة       الزراعية العربية والمعوقات التي توا   الزراعية العربية والمعوقات التي توا    ار المتوقع ذي وضح اآلث ة لمفاوضات الزراعة       جهها وتاله الفصل الرابع ال ار المتوقع ذي وضح اآلث جهها وتاله الفصل الرابع ال
رص      ز ف ي تعزي ة ف راآة األوروبي ات الش تعرض دور اتفاقي ة واس ة العربي ادرات الزراعي اذ للص ى النف رص     عل ز ف ي تعزي ة ف راآة األوروبي ات الش تعرض دور اتفاقي ة واس ة العربي ادرات الزراعي اذ للص ى النف عل

 .  .  الصادرات الزراعية العربية، وذآرت أخيرا  االستنتاجات والتوصيات في الفصل الخامسالصادرات الزراعية العربية، وذآرت أخيرًا االستنتاجات والتوصيات في الفصل الخامس
 



 

 

-٣٣-

 تي تمخضت عنها جولة أوروغواي في مجال الزراعةالنتائج ال  -أوال 
 

 تعهدات الدول األعضاء بالنسبة التفاقية الزراعة  -ألف
 

ة                      دول األعضاء من خالل إزال ة في ال اه نحو إصالح السياسات الزراعي ة أوروغواي االتج ة                    أقرت جول دول األعضاء من خالل إزال ة في ال اه نحو إصالح السياسات الزراعي ة أوروغواي االتج أقرت جول
ات       اج أي سياس ة باإلنت ر مرتبط ات غي جيع سياس ة، وتش وهات التجاري واجز والتش ات      الح اج أي سياس ة باإلنت ر مرتبط ات غي جيع سياس ة، وتش وهات التجاري واجز والتش ر  الح ر ذات أث ر   غي ر ذات أث   غي

 ..اختاللى أو تشويهي على التجارة الدولية في المنتجات الزراعيةاختاللى أو تشويهي على التجارة الدولية في المنتجات الزراعية
 

 من اتفاقية الزراعة والتي تشير إلى مراجعة         من اتفاقية الزراعة والتي تشير إلى مراجعة        ٢٠٢٠تبنى المفاوضات الحالية بشأن الزراعة على نص المادة         تبنى المفاوضات الحالية بشأن الزراعة على نص المادة          
ر    ددة األط ة متع ات التجاري دة للمفاوض ة جدي الق جول بب انط ذ، وبس رة التنفي ة فت ي نهاي اق ف ر   االتف ددة األط ة متع ات التجاري دة للمفاوض ة جدي الق جول بب انط ذ، وبس رة التنفي ة فت ي نهاي اق ف  اف اف االتف

ام      ة ع ي الدوح ة ف ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال اب الم ي أعق ام     ف ة ع ي الدوح ة ف ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال اب الم ي أعق ت مفاوضات  ٢٠٠١٢٠٠١ف د دخل ت مفاوضات  ، فق د دخل ، فق
م التجارة في                          اء القواعد التي تحك ى استكمال بن م التجارة في                         الزراعة في نطاق جولة المفاوضات الجديدة وأصبحت تهدف إل اء القواعد التي تحك ى استكمال بن الزراعة في نطاق جولة المفاوضات الجديدة وأصبحت تهدف إل

ة  لع الزراعي ة الس لع الزراعي رف إل       ييوفوف  . . الس ة التع ي البداي د ف ن المفي دد، م ذا الص رف إل        ه ة التع ي البداي د ف ن المفي دد، م ذا الص ة      ه تها جول ي أرس ة الت د الحالي ة     ى القواع تها جول ي أرس ة الت د الحالي  ى القواع
ا في      ز عليه ا في     أوروغواي، واستعراض التقدم في تنفيذ االلتزامات، لتحديد مواطن الخلل أو العمل التي ينبغي الترآي ز عليه أوروغواي، واستعراض التقدم في تنفيذ االلتزامات، لتحديد مواطن الخلل أو العمل التي ينبغي الترآي
ذي يساعد                     ك اإلطار ال ة، ذل ليم للتجارة في السلع الزراعي ذي يساعد                    جولة المفاوضات الحالية، لتوفر اإلطار المستقبلي الس ك اإلطار ال ة، ذل ليم للتجارة في السلع الزراعي جولة المفاوضات الحالية، لتوفر اإلطار المستقبلي الس

رص  ز ف ى تعزي رص عل ز ف ى تعزي م   عل ي حك ر ف ي تعتب ة والت دول المتقدم واق ال ى أس ة إل دول النامي ادرات ال اذ ص م   نف ي حك ر ف ي تعتب ة والت دول المتقدم واق ال ى أس ة إل دول النامي ادرات ال اذ ص  نف
 ..المغلقة في الوقت الحاليالمغلقة في الوقت الحالي

 
 نطاق تطبيق اتفاقية الزراعة  -١

 
ن       ي الفصول م واردة ف ات ال ى المنتج ة عل ة الزراع ام اتفاقي ق أحك ن     تطب ي الفصول م واردة ف ات ال ى المنتج ة عل ة الزراع ام اتفاقي ق أحك ى ١١تطب ى  إل ق  ٢٤٢٤ إل ام المنس ن النظ ق   م ام المنس ن النظ  م

تبعاد األس      ))١١((لوصف السلع األساسية   لوصف السلع األساسية    تبعاد األس      ، مع اس ر            ، مع اس ة للسلع غي ر            ماك والمنتجات السمكية حيث تخضع للقواعد المنظم ة للسلع غي ماك والمنتجات السمكية حيث تخضع للقواعد المنظم
ًال من             . . الزراعيةالزراعية ة آ ة آال  من           وتتضمن المنتجات التي تشملها االتفاقي ا،      : : وتتضمن المنتجات التي تشملها االتفاقي ه ومنتجاته ة، والفواآ ا،      األعشاب والجذور النباتي ه ومنتجاته ة، والفواآ األعشاب والجذور النباتي

اللحوم  اللحوم  والخضر ومنتجاتها، والبهارات، والحبوب بأنواعها ومنتجاتها، والبذور، واألصماغ، والحيوانات الحية، و          والخضر ومنتجاتها، والبهارات، والحبوب بأنواعها ومنتجاتها، والبذور، واألصماغ، والحيوانات الحية، و          
ه،         كر ومنتجات ة، والس نعات الغذائي ا، والمص وت ومنتجاته دهون والزي حوم وال ا، والش دواجن ومنتجاته ه،        وال كر ومنتجات ة، والس نعات الغذائي ا، والمص وت ومنتجاته دهون والزي حوم وال ا، والش دواجن ومنتجاته وال

ويضاف إلى المنتجات السابقة بعض البنود الخاصة غير الواردة في الفصول      ويضاف إلى المنتجات السابقة بعض البنود الخاصة غير الواردة في الفصول      .  .  والمشروبات والكحوليات، والتبغ  والمشروبات والكحوليات، والتبغ  
ن  ن م ى ١١م ى  إل ي٢٤٢٤ إل ي وه ام وفض     : :  وه ر الخ وف، والحري ان، والص ن، والكت ام وفض     القط ر الخ وف، والحري ان، والص ن، والكت ات   القط راء، ومنتج ود، والف ات   الته، والجل راء، ومنتج ود، والف الته، والجل

 ..السوربيتول والمانيتول، والزيوت العطرية، والمواد الزالليةالسوربيتول والمانيتول، والزيوت العطرية، والمواد الزاللية
 

 تعهدات الدول األعضاء بموجب اتفاقية الزراعة  -٢
 

توى           ى المس واء عل واق س ى األس اق إل ي االتف منة ف ات المتض اذ المنتج ة نف ة الزراع واد اتفاقي نظم م توى         ت ى المس واء عل واق س ى األس اق إل ي االتف منة ف ات المتض اذ المنتج ة نف ة الزراع واد اتفاقي نظم م ت
 ::تضمن أحكام االتفاقية قواعد ملزمة بشأنتضمن أحكام االتفاقية قواعد ملزمة بشأنوتوت  . . التصديري أو االستيراديالتصديري أو االستيرادي

                                                                 
هو نظام عـالمي  هو نظام عـالمي  " " Harmonized Systemبالنظام المنسق بالنظام المنسق ""إن النظام المنسق لتوصيف وترقيم السلع الذي يشار إليه اختصارا  إن النظام المنسق لتوصيف وترقيم السلع الذي يشار إليه اختصاراً     ))١١((

 دولـة   دولـة  ١٧٧١٧٧وتستخدم النظـام حاليـا       وتستخدم النظـام حاليـاً      . . ف وترقيم السلع متعدد األغراض ومحكوم باتفاقية دولية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية            ف وترقيم السلع متعدد األغراض ومحكوم باتفاقية دولية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية            لتوصيلتوصي
  من البضائع الداخلة فـي التجـارة العالميـة والتـي             من البضائع الداخلة فـي التجـارة العالميـة والتـي             في المائة   في المائة  ٩٨٩٨فة الجمركية فيها باإلضافة إلى أنه يغطي حوالي         فة الجمركية فيها باإلضافة إلى أنه يغطي حوالي         ييكأساس ألنظمة التعر  كأساس ألنظمة التعر  

 مجموعة كليـة تسـمى كـل منهـا جـزءا        مجموعة كليـة تسـمى كـل منهـا جـزءاً      ٢١٢١وبموجب النظام المنسق تقع المجموعات السلعية في    وبموجب النظام المنسق تقع المجموعات السلعية في      . .  هذا النظام   هذا النظام  يجري تصنيفها بموجب  يجري تصنيفها بموجب  
(section)             فمثال  تقع المنتجات الزراعية فـي األجـزاء        فمثالً تقع المنتجات الزراعية فـي األجـزاء          . .  ويقسم كل منها إلى عدد من الفصول حسب تنوع السلع داخل المجموعة الواحدة              ويقسم كل منها إلى عدد من الفصول حسب تنوع السلع داخل المجموعة الواحدة

 على منتجات التبـغ      على منتجات التبـغ     ٢٤٢٤، ويضم الفصل األول الحيوانات الحية فيما يشتمل الفصل          ، ويضم الفصل األول الحيوانات الحية فيما يشتمل الفصل          ٢٤٢٤ إلى    إلى   ١١األربعة األولى من النظام وتضم الفصول من        األربعة األولى من النظام وتضم الفصول من        
وهكذا لجميع المنتجات الداخلـة فـي التجـارة         وهكذا لجميع المنتجات الداخلـة فـي التجـارة         ٢٧٢٧ وحتى    وحتى   ٢٥٢٥وبدائلها، أما المنتجات التعدينية فتقع في الجزء الخامس وتغطي الفصول من            وبدائلها، أما المنتجات التعدينية فتقع في الجزء الخامس وتغطي الفصول من            

 ..org.wcoomd.www://http: : يةيةالموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالمالموقع اإللكتروني لمنظمة الجمارك العالم: : المصدرالمصدر  . . الدوليةالدولية



 

 

-٤٤-

 النفاذ إلى األسواق ويتضمنالنفاذ إلى األسواق ويتضمن ))أأ((
 

 لتعريفات الجمرآية؛لتعريفات الجمرآية؛اا ))١١(( 
 فية؛فية؛ييالحصص التعرالحصص التعر ))٢٢(( 
  من الزيادة المفاجئة في الواردات؛ من الزيادة المفاجئة في الواردات؛ييتدابير الوقاية وآيفية تطبيقها لحماية السوق المحلتدابير الوقاية وآيفية تطبيقها لحماية السوق المحل ))٣٣(( 
 ..عيةعيةشرآات االتجار الحكومي المستوردة للمنتجات الزراشرآات االتجار الحكومي المستوردة للمنتجات الزرا ))٤٤(( 

 
 الدعم المحلى وأشكالهالدعم المحلى وأشكاله ))بب((
 

 لدعم الممنوح في إطار الصندوق األصفر؛لدعم الممنوح في إطار الصندوق األصفر؛اا ))١١(( 
 لدعم الممنوح في إطار الصندوق األزرق؛لدعم الممنوح في إطار الصندوق األزرق؛اا ))٢٢(( 
 لدعم الممنوح في إطار الصندوق األخضر؛لدعم الممنوح في إطار الصندوق األخضر؛اا ))٣٣(( 
 ؛؛ المسموح به المسموح به(De Minimus)دعم الحد األدنى دعم الحد األدنى  ))٤٤(( 
 .. المسموح به للدول النامية فقط المسموح به للدول النامية فقطييالدعم المحلالدعم المحل ))٥٥(( 

 
 االلتزامات الخاصة بتنافسية التصدير من حيثااللتزامات الخاصة بتنافسية التصدير من حيث ))جج((
 

 لدعم المالي للصادرات؛لدعم المالي للصادرات؛اا ))١١(( 
 ؛؛منع التحايل على االلتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادراتمنع التحايل على االلتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات ))٢٢(( 
 المعونات الغذائية؛المعونات الغذائية؛ ))٣٣(( 
 إئتمانات التصدير؛إئتمانات التصدير؛ ))٤٤(( 
 الضرائب المفروضة على الصادرات؛الضرائب المفروضة على الصادرات؛ ))٥٥(( 
 ..ة في مجال التصديرة في مجال التصديرشرآات االتجار الحكومي العاملشرآات االتجار الحكومي العامل ))٦٦(( 

 
 خطارات ومبدأ الشفافيةخطارات ومبدأ الشفافيةاإلاإل ))دد((
 

 ::وستتناول أدناه هذه المحاور بالتفصيل على النحو التاليوستتناول أدناه هذه المحاور بالتفصيل على النحو التالي 
 
 لنفاذ إلى األسواقلنفاذ إلى األسواقاا ))أأ((
 

 التعريفات الجمرآيةالتعريفات الجمرآية ))١١(( 
 

ر              دابير غي ل الت ة بتحوي ة التجارة العالمي دول األعضاء في منظم ر            بنهاية جولة أوروغواي التزمت آافة ال دابير غي ل الت ة بتحوي ة التجارة العالمي دول األعضاء في منظم بنهاية جولة أوروغواي التزمت آافة ال
ة    ففييالتعرالتعر ة التعرف ه اصطالحا عملي ق علي ا يطل و م ة، وه ات جمرآي ى تعريف ة إل لع الزراعي ى الس ة عل ة المطبق ة    ي ة التعرف ه اصطالحا عملي ق علي ا يطل و م ة، وه ات جمرآي ى تعريف ة إل لع الزراعي ى الس ة عل ة المطبق ي

(tariffication) . .   ر التعر ق غي مل العوائ ر التعر وتش ق غي مل العوائ ةييوتش ةفي ى   : : ))٢٢((في رة عل وم المتغي واردات، والرس ى ال ة عل ود الكمي ى   القي رة عل وم المتغي واردات، والرس ى ال ة عل ود الكمي القي
ا من        الواردات، وأسعار االستيراد الدنيا، وتراخيص االستيراد التقديرية، والت       الواردات، وأسعار االستيراد الدنيا، وتراخيص االستيراد التقديرية، والت        ة التي يحتفظ به ا من        دابير غير الجمرآي ة التي يحتفظ به دابير غير الجمرآي

وم   ر الرس ة غي دابير الحدودي ى الصادرات، والت ة عل ود الطوعي ة، والقي ة للدول ارة المملوآ وم  خالل مؤسسات التج ر الرس ة غي دابير الحدودي ى الصادرات، والت ة عل ود الطوعي ة، والقي ة للدول ارة المملوآ خالل مؤسسات التج
ى نسبة تخفيض تختلف                       . . الجمرآية العادية الجمرآية العادية  ات إل ة التعريف ى نسبة تخفيض تختلف                     وبعد إتمام عملية التعرفة، تم االتفاق على إخضاع آاف ات إل ة التعريف وبعد إتمام عملية التعرفة، تم االتفاق على إخضاع آاف

ة و  دول المتقدم ين ال ة و ب دول المتقدم ين ال ةب دول النامي ةال دول النامي ا    . . ال ض تعريفاته ة بخف دول المتقدم ت ال ث التزم ا  حي ض تعريفاته ة بخف دول المتقدم ت ال ث التزم  حي
ع المنتجات، وبنسبة       ٣٦٣٦الجمرآية بنسبة   الجمرآية بنسبة    ى جمي ع المنتجات، وبنسبة        في المائة في المتوسط وعل ى جمي تج       ١٥١٥ في المائة في المتوسط وعل ى لكل من ة آحد أدن تج        في المائ ى لكل من ة آحد أدن  في المائ

                                                                 
 ).).١٩٩٤١٩٩٤((منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية     ))٢٢((



 

 

-٥٥-

دتها  ذ م رة تنفي الل فت دتها خ ذ م رة تنفي الل فت نوات ٦٦خ نوات  س ة    ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٥١٩٩٥(( س ة خاص ى معامل لت عل ة فحص دول النامي ا ال ة  أم ة خاص ى معامل لت عل ة فحص دول النامي ا ال  أم
وبشرط وجود حد أدنى    وبشرط وجود حد أدنى    ) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٥١٩٩٥(( سنوات    سنوات   ٩٩ في المائة خالل      في المائة خالل     ٢٤٢٤ي متوسط خفض بنسبة     ي متوسط خفض بنسبة     وتمييزية تمثلت ف  وتمييزية تمثلت ف  

 .. في المائة لكل منتج في المائة لكل منتج١٠١٠من التخفيض قدره من التخفيض قدره 
 

 فيةفيةييالحصص التعرالحصص التعر ))٢٢(( 
 

ة الحد                     ة الحد                   نتج عن عملية التعرفة التي قام بها عدد من الدول إيجاد مستويات مرتفعة من التعريفات، ولمحاول نتج عن عملية التعرفة التي قام بها عدد من الدول إيجاد مستويات مرتفعة من التعريفات، ولمحاول
التزمت آافة الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي قامت بعملية التعرفة بالسماح              التزمت آافة الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي قامت بعملية التعرفة بالسماح              من تأثير تلك العملية،     من تأثير تلك العملية،     

 :: التالي التاليوو، وذلك على النح، وذلك على النح(Tariff Rate Quotas (TRQs))فية فية ييبحد أدنى من النفاذ إلى أسواقها بشكل حصص تعربحد أدنى من النفاذ إلى أسواقها بشكل حصص تعر
 

رة  ييك المحلك المحل في المائة من متوسط حجم االستهال      في المائة من متوسط حجم االستهال     ٣٣االلتزام بالسماح بدخول حصة تعادل      االلتزام بالسماح بدخول حصة تعادل       -أأ  رة   خالل الفت  خالل الفت
ى            ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٦١٩٨٦ ذ إل رة التنفي ة فت ى            ، على أن تصل في نهاي ذ إل رة التنفي ة فت ا مستوى من       ٥٥، على أن تصل في نهاي ق عليه ة ويطب ا مستوى من        في المائ ق عليه ة ويطب  في المائ
 ؛؛فة يقل عن التعريفات المطبقة خارج الحصةفة يقل عن التعريفات المطبقة خارج الحصةييالتعرالتعر

 
ة االستهالك المحل     ٥٥االلتزام باالحتفاظ بحجم النفاذ الخاص بالحصص التي تعدت نسبة          االلتزام باالحتفاظ بحجم النفاذ الخاص بالحصص التي تعدت نسبة           -بب  ة االستهالك المحل      في المائ   يي في المائ

ا رة األس اخالل فت رة األس دعم    خالل فت ات الخاصة بال ار االلتزام ي االعتب ذ ف ع األخ ا، م ى زيادته ل عل دعم    س، والعم ات الخاصة بال ار االلتزام ي االعتب ذ ف ع األخ ا، م ى زيادته ل عل س، والعم
 ..التصديريالتصديري

 
ص التعر    دد الحص الي ع غ إجم ص التعر  ويبل دد الحص الي ع غ إجم اء   ييويبل دول األعض ض ال ا بع ت به ي التزم ة الت اء   في دول األعض ض ال ا بع ت به ي التزم ة الت ة ١١  ٤٢٥٤٢٥  في ة  حص   حص
ق بالحصص التعر               ٤٣٤٣وهناك  وهناك   ديها التزامات تتعل ة ل ة في المنظم ق بالحصص التعر                دول ديها التزامات تتعل ة ل ة في المنظم ا   يي دول ة أبرزه ا   في ة أبرزه لندا     : : في ي، وأيس اد األوروب لندا     االتح ي، وأيس اد األوروب ، ، االتح

ة         دة األمريكي ات المتح رويج، والوالي ة، والن ا الجنوبي ا، وآوري وب أفريقي دا، وجن ا، وبولن ة        وبلغاري دة األمريكي ات المتح رويج، والوالي ة، والن ا الجنوبي ا، وآوري وب أفريقي دا، وجن ا، وبولن م    . . وبلغاري ن أه م  وم ن أه وم
ع للحصص التعر ي تخض ات الت ع للحصص التعرالمنتج ي تخض ات الت ةييالمنتج ةفي ة : : في روات والفواآ ة الخض روات والفواآ ة٣٧٠٣٧٠((الخض ة حص وم )) حص وم ، واللح ة٢٥٨٢٥٨((، واللح ة حص ، ، )) حص

وب  وب والحب ة٢٢٦٢٢٦((والحب ة حص ان  )) حص ات األلب ان  ، ومنتج ات األلب ة١٨٣١٨٣((، ومنتج ةحص د    . . ))٣٣(())حص الي ع دول الت ح الج د  ويوض الي ع دول الت ح الج ص ويوض ص د الحص  د الحص
ديها حصص تعر          (applicable)فية المستخدمة بالفعل    فية المستخدمة بالفعل    ييالتعرالتعر دول التي ل ل ال ة استخدامها من قب ديها حصص تعر          ، ويالحظ آثاف دول التي ل ل ال ة استخدامها من قب ة،  يي، ويالحظ آثاف ة،  في في

 . . فيةفيةيي للحصص التعر للحصص التعرييواقتراب معدالت االستخدام الفعلي من العدد الكلواقتراب معدالت االستخدام الفعلي من العدد الكل
 

 ٢٠٠١-١٩٩٥ ،فية المستخدمةيالحصص التعر  -١جدول ال
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 
فية فية ييعدد الحصص التعر  عدد الحصص التعر  

 ١ ٣٧٧ ١ ٣٦٥ ١ ٣٧٦ ١ ٣٦٤ ١ ٣٦٧ ١ ٢٧٣ ١ ٢٥٩ المستخدمةالمستخدمة

 ..WTO Document: TN/AG/S/6  ::المصدرالمصدر
 

 آلية الوقاية الخاصةآلية الوقاية الخاصة ))٣٣(( 
 

دول التي        ييفية إلى قيود تعر   فية إلى قيود تعر   ييفي إطار تحفيز وتشجيع الدول للتحول من القيود غير التعر         في إطار تحفيز وتشجيع الدول للتحول من القيود غير التعر           دول التي        فية، تم السماح لل فية، تم السماح لل
ة  ة قامت بعملية التعرف ة     قامت بعملية التعرف ة خاصة للوقاي ة      باستخدام آلي ة خاصة للوقاي ادة      (Special Safeguard Mechanism) باستخدام آلي ا في الم م النص عليه ادة       وت ا في الم م النص عليه  وت

 :: حالتين حالتينفيفيمن االتفاقية، حيث تجيز هذه المادة للدول القيام بفرض رسوم وقائية من االتفاقية، حيث تجيز هذه المادة للدول القيام بفرض رسوم وقائية ) ) ٥٥((
ة               : : األولىاألولى  ة من بعض المنتجات الزراعي ة               الزيادة المفاجئة من الواردات الزراعي ة من بعض المنتجات الزراعي دها في جداول        ((الزيادة المفاجئة من الواردات الزراعي م تحدي دها في جداول        ت م تحدي ت

 ).).اللتزامات لكل دولةاللتزامات لكل دولةاا
                                                                 

))٣٣((    WTO documents: G/AG/NG/S/8 and G/AG/NG/S/8/Rev.1.. 
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ة  ةالثاني ة: : الثاني وق المحلي دد الس كل يه ين بش تج مع ن من عار م توى األس اض مس ةانخف وق المحلي دد الس كل يه ين بش تج مع ن من عار م توى األس اض مس ذا   . . انخف دير ه ذا ولتق دير ه  ولتق

اق           يياالنخفاض يتم االسترشاد بالسعر المرجعي للمنتج المعن      االنخفاض يتم االسترشاد بالسعر المرجعي للمنتج المعن       ا االتف تند إليه اق            خالل الفترة التي اس ا االتف تند إليه   ). ). ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٦١٩٨٦(( خالل الفترة التي اس
اء  والسعر المرجعي المستخدم ألعمال أحكام هذه الفقرة    والسعر المرجعي المستخدم ألعمال أحكام هذه الفقرة     اء  هو متوسط قيمة الوحدة من المنتج المعين بسعر تسليم مين هو متوسط قيمة الوحدة من المنتج المعين بسعر تسليم مين

د           وو.  .  ، أو السعر المالئم من حيث نوعية المنتج ومرحلة تصنيعه         ، أو السعر المالئم من حيث نوعية المنتج ومرحلة تصنيعه         CIFالوصول  الوصول   ًا عن وم الحق ذا المفه د           سيتم تفصيل ه ا  عن وم الحق ذا المفه سيتم تفصيل ه
 ..الحديث في الفصل األخير عن المعوقات في األسواق األوروبيةالحديث في الفصل األخير عن المعوقات في األسواق األوروبية

 
ا             ييتطبق قيودا  غير تعر   تطبق قيودًا غير تعر   وقد تم النص على استثناء الدول التي لم تكن          وقد تم النص على استثناء الدول التي لم تكن            ة، آم ذه اآللي تفادة من ه ا             فية من االس ة، آم ذه اآللي تفادة من ه فية من االس

ا                               م النص عليه ة حيث ت ذه اآللي تفادة من ه ة من االس ة التجارة العالمي ا                              تم حرمان الدول المنضمة حديثًا إلى منظم م النص عليه ة حيث ت ذه اآللي تفادة من ه ة من االس ة التجارة العالمي تم حرمان الدول المنضمة حديثا  إلى منظم
 ..صراحة في بروتوآوالت انضمام هذه الدولصراحة في بروتوآوالت انضمام هذه الدول

 
 عةعةالمعاملة الخاصة في إطار الملحق الخامس من اتفاقية الزراالمعاملة الخاصة في إطار الملحق الخامس من اتفاقية الزرا ))٤٤(( 

 
ر التعر              ر التعر            على الرغم من إلزام االتفاقية للدول األعضاء بتحويل آافة القيود غي ة،        ييعلى الرغم من إلزام االتفاقية للدول األعضاء بتحويل آافة القيود غي ات جمرآي ى تعريف ة إل ة،        في ات جمرآي ى تعريف ة إل في

ر تعر                    ود غي دول بفرض قي ام ال ة قي ى إمكاني ر تعر                   إال أن الملحق الخامس من اتفاقية الزراعة نص عل ود غي دول بفرض قي ام ال ة قي ى إمكاني ى بعض    ييإال أن الملحق الخامس من اتفاقية الزراعة نص عل ة عل ى بعض    في ة عل في
ص تع  تح حص زام بف رط االلت ذائي، بش ن الغ ارات األم ات العتب ص تع المنتج تح حص زام بف رط االلت ذائي، بش ن الغ ارات األم ات العتب ك ييررالمنتج بة لتل ة بالنس ك في بة لتل ة بالنس  في

 .. سنوات للدول النامية سنوات للدول النامية١٠١٠ سنوات للدول المتقدمة و سنوات للدول المتقدمة و٥٥وقد تم تحديد فترة االستفادة من هذه الميزة لفترة وقد تم تحديد فترة االستفادة من هذه الميزة لفترة   . . المنتجاتالمنتجات
 

رة المحددة، بشرط                     د الفت رة المحددة، بشرط                   آما أتاحت االتفاقية جواز استمرار الدول المستفيدة من تلك المعاملة الخاصة بع د الفت آما أتاحت االتفاقية جواز استمرار الدول المستفيدة من تلك المعاملة الخاصة بع
ية مع الدول المهتمة، ومنحها لتيسيرات إضافية ومقبولة حسبما يتقرر في المفاوضات            ية مع الدول المهتمة، ومنحها لتيسيرات إضافية ومقبولة حسبما يتقرر في المفاوضات            قيام الدولة المستفيدة باالتفاق   قيام الدولة المستفيدة باالتفاق   

 ..الثنائية التي تجرى بين الدول المستفيدة والدول المهتمةالثنائية التي تجرى بين الدول المستفيدة والدول المهتمة
 
 الدعم المحلىالدعم المحلى ))بب((
 

 المقدم للمنتجين الزراعيين، مع استثناء عدة أشكال من   المقدم للمنتجين الزراعيين، مع استثناء عدة أشكال من  يينصت اتفاقية الزراعة على تخفيض الدعم المحل    نصت اتفاقية الزراعة على تخفيض الدعم المحل     
دعم                . . لتزامات التخفيضلتزامات التخفيضالدعم من ا  الدعم من ا   دة أشكال من ال ين ع ة الزراعة ب ذا التخفيض فرقت اتفاقي ذ ه دعم              ومن أجل تنفي دة أشكال من ال ين ع ة الزراعة ب ذا التخفيض فرقت اتفاقي ذ ه ومن أجل تنفي

ين       (Trade Distorting Effects)مستندة إلى معيار اآلثار المشوهة للتجارة   مستندة إلى معيار اآلثار المشوهة للتجارة    ة ب ى العالق ى آخر الوقوف عل ين       ، أو بمعن ة ب ى العالق ى آخر الوقوف عل ، أو بمعن
 ::معيار يقسم الدعم إلىمعيار يقسم الدعم إلى على هذا ال على هذا الوبناء وبناًء  . . تقديم هذا الدعم وتأثيره على األسعار والكمياتتقديم هذا الدعم وتأثيره على األسعار والكميات

 
 الدعم المشوه للتجارة الذي يسرى عليه التخفيضالدعم المشوه للتجارة الذي يسرى عليه التخفيض ))١١(( 

 
 الصندوق األصفرالصندوق األصفر  

 
دعم تشويهًا                  من  من  يخضع هذا النوع    يخضع هذا النوع      واع ال ر أن ذا الصندوق أآث يض، ويتضمن ه دعم تشويها                   الدعم إلى التزامات التخف واع ال ر أن ذا الصندوق أآث يض، ويتضمن ه الدعم إلى التزامات التخف

ا في                     اج بم دفوعات المباشرة المرتبطة باإلنت دعم السعري والم ا في                    للتجارة، ويتضمن ال اج بم دفوعات المباشرة المرتبطة باإلنت دعم السعري والم اج     للتجارة، ويتضمن ال ك دعم مدخالت اإلنت اج     ذل ك دعم مدخالت اإلنت   . . ذل
دعم الكل        اس ال ى أساس مقي تم التخفيض عل دعم الكل       وي اس ال ى أساس مقي تم التخفيض عل دول    (Aggregate Measure of Support (AMS))  ييوي دول    ، حيث قامت ال ، حيث قامت ال

دعم الكل      اس لل ذا المقي ى ه تناد إل واي باالس ة أوروغ الل جول اء خ دعم الكل     األعض اس لل ذا المقي ى ه تناد إل واي باالس ة أوروغ الل جول اء خ ه،   يياألعض ى أساس ا عل اب التزاماته ه،   ، وحس ى أساس ا عل اب التزاماته ، وحس
 ::ويشتمل هذا المقياس على نوعين من الدعمويشتمل هذا المقياس على نوعين من الدعم

 ؛؛لدعم الكلي المقدم للمنتجين الزراعيين بصفة عامةلدعم الكلي المقدم للمنتجين الزراعيين بصفة عامةاا -  
 . . (product specific)الدعم الكلي المقدم إلى منتجات محددة الدعم الكلي المقدم إلى منتجات محددة  -  
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زام           ي، دون االلت دعم الكل اس ال ة لمقي ة اإلجمالي يض القيم واي بتخف ة أوروغ ي جول دول ف ت ال زام         والتزم ي، دون االلت دعم الكل اس ال ة لمقي ة اإلجمالي يض القيم واي بتخف ة أوروغ ي جول دول ف ت ال والتزم
ة         ٢٠٢٠ة التخفيض لتكون      ة التخفيض لتكون      وتم تحديد نسب  وتم تحديد نسب    . . بتخفيضات في الدعم المقدم إلى منتجات محددة      بتخفيضات في الدعم المقدم إلى منتجات محددة       دول المتقدم ة لل ة          في المائ دول المتقدم ة لل  في المائ

 الصفر،   الصفر،  ييأما بالنسبة للدول التي أخطرت بأن مقياس الدعم الكلي الخاص بها يساو           أما بالنسبة للدول التي أخطرت بأن مقياس الدعم الكلي الخاص بها يساو             . .  في المائة للدول النامية     في المائة للدول النامية    ١٣١٣وو
 ..أصبح غير مسموح لها تقديم أي من أشكال الدعم المقدم في الصندوق األصفرأصبح غير مسموح لها تقديم أي من أشكال الدعم المقدم في الصندوق األصفر

 
 ناة من التزامات التخفيضناة من التزامات التخفيضأنواع الدعم المشوه للتجارة المستثأنواع الدعم المشوه للتجارة المستث ))٢٢(( 

 
 )De Minimus(دعم الحد األدنى دعم الحد األدنى  -أأ  

 
ه دعم                     ه دعم                   أتاحت اتفاقية الزراعة إعفاء جزء من الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر، وهو ما يطلق علي أتاحت اتفاقية الزراعة إعفاء جزء من الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر، وهو ما يطلق علي

دعم                الي لل دعم               الحد األدنى، ويستثنى هذا النوع من الدعم من التضمين في حساب مجموع الحجم اإلجم الي لل ذي  (AMS)الحد األدنى، ويستثنى هذا النوع من الدعم من التضمين في حساب مجموع الحجم اإلجم ذي   ال  ال
 ::عليه التخفيض، وينقسم دعم الحد األدنى إلى شكلينعليه التخفيض، وينقسم دعم الحد األدنى إلى شكلينيسري يسري 

 
اج         ٥٥الدعم المحلي المقدم إلى منتج معين والذي ال يزيد على           الدعم المحلي المقدم إلى منتج معين والذي ال يزيد على            -   ة إلنت اج          في المائة من القيمة الكلي ة إلنت  في المائة من القيمة الكلي

 ؛؛الدولة من المنتج المعينالدولة من المنتج المعين
 

ى  -   د عل ين حين ال يزي تج مع رتبط بمن ر الم ي غي دعم المحل ى ال د عل ين حين ال يزي تج مع رتبط بمن ر الم ي غي دعم المحل اج ٥٥ال ة اإلنت ة من قيم ي المائ اج  ف ة اإلنت ة من قيم ي المائ  ف
 .. الكلي الكليييععالزراالزرا

 
 .. في المائة في المائة١٠١٠وآنوع من المعاملة الخاصة التمييزية، تم تقدير هذه النسبة للدول النامية بـ وآنوع من المعاملة الخاصة التمييزية، تم تقدير هذه النسبة للدول النامية بـ  

 
 الصندوق األزرقالصندوق األزرق -بب  

 
اج      ن اإلنت د م رامج الح ار ب ي إط ة ف دعم المقدم واع ال ذا الصندوق أن اج    يتضمن ه ن اإلنت د م رامج الح ار ب ي إط ة ف دعم المقدم واع ال ذا الصندوق أن  production limiting)يتضمن ه
support) عدم جواز إخضاع المدفوعات المقدمة في هذه البرامجعدم جواز إخضاع المدفوعات المقدمة في هذه البرامج) )  أ أ٥٥((، حيث أقرت اتفاقية الزراعة في الفقرة ، حيث أقرت اتفاقية الزراعة في الفقرة:: 

 
 أوأو؛ ؛ إذا آانت هذه المدفوعات مرتبطة بمساحة مزروعة ثابتةإذا آانت هذه المدفوعات مرتبطة بمساحة مزروعة ثابتة -  
  أو أو؛؛ في المائة أو أقل من حجم اإلنتاج في المائة أو أقل من حجم اإلنتاج٨٥٨٥دفعت على أساس دفعت على أساس  -  
 ..آانت هذه المدفوعات تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس الماشيةآانت هذه المدفوعات تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس الماشية -  

 
 للتجارةللتجارةالدعم غير المشوه الدعم غير المشوه  ))٣٣(( 

 
 الصندوق األخضرالصندوق األخضر -أأ  

 
ق     ي الملح ة ف ة الزراع تثنت اتفاقي ق   إس ي الملح ة ف ة الزراع تثنت اتفاقي ات     ٢٢إس ن التزام ندوق م ذا الص ار ه ي إط ة ف دعم الموجه رامج ال ات      ب ن التزام ندوق م ذا الص ار ه ي إط ة ف دعم الموجه رامج ال  ب

ار                ذه اآلث ار مشوهة للتجارة، أو أن تكون ه ة آث ا أي ار               التخفيض، بشرط أن تستوفي شرطًا أساسيًا وهو أال يكون له ذه اآلث ار مشوهة للتجارة، أو أن تكون ه ة آث ا أي التخفيض، بشرط أن تستوفي شرطا  أساسيا  وهو أال يكون له
داً  ئيلة ج دا  ض ئيلة ج ندوق ال ض ذا الص رامج ه ندوق ال ، أي أن ب ذا الص رامج ه عار ، أي أن ب اج أو األس رتبط باإلنت عار  ت اج أو األس رتبط باإلنت ًا  . .  ت ا وطبق ق   وطبق ة تحق ت االتفاقي ذلك طالب ق    ل ة تحق ت االتفاقي ذلك طالب  ل

 ::معيارين أساسيين وهمامعيارين أساسيين وهما
 

ر منطوي      ن يكون الدعم ممنوحا    ن يكون الدعم ممنوحاً   أأ -   ر منطوي       في إطار برنامج حكومي ممول من الميزانية العامة، وغي  في إطار برنامج حكومي ممول من الميزانية العامة، وغي
 ؛؛على تحويالت من المستهلكينعلى تحويالت من المستهلكين



 

 

-٨٨-

 
 .  .  ينينن ال يكون للدعم أثر يسفر عن تقديم مساندة سعرية للمنتجن ال يكون للدعم أثر يسفر عن تقديم مساندة سعرية للمنتجأأ -  

 
ا         ٢٢عدد الملحق  عدد الملحق    وافر فيه رامج والشروط التي يجب أن تت ذه الب ة له ا          من اتفاقية الزراعة األشكال المختلف وافر فيه رامج والشروط التي يجب أن تت ذه الب ة له   . .  من اتفاقية الزراعة األشكال المختلف

ي   ا يل رامج م ذه الب من ه ي  وتتض ا يل رامج م ذه الب من ه دريب،    : : وتتض ة، والت ات الزراعي ة اآلف رامج مكافح ة، وب وث العام دريب،    البح ة، والت ات الزراعي ة اآلف رامج مكافح ة، وب وث العام  البح
ر          والتخزين الحكومي للمنتجات الزراعية ألغراض األمن الغذائي، والمعونات ا        والتخزين الحكومي للمنتجات الزراعية ألغراض األمن الغذائي، والمعونات ا         دخل غي ة، ودعم ال ة المحلي ر          لغذائي دخل غي ة، ودعم ال ة المحلي لغذائي

 ..المرتبط باإلنتاج واألسعار، وبرامج التأمين على المزارعينالمرتبط باإلنتاج واألسعار، وبرامج التأمين على المزارعين
 

 ))٢٢-٦٦المادة المادة ((اإلعفاءات الخاصة بالدول النامية اإلعفاءات الخاصة بالدول النامية  -بب 
 

ة                           دعم الحكومي الخاصة بتشجيع التنمي رامج ال ة الزراعة ب ة                         يعفى من التزامات التخفيض بموجب اتفاقي دعم الحكومي الخاصة بتشجيع التنمي رامج ال ة الزراعة ب يعفى من التزامات التخفيض بموجب اتفاقي
اح          الماليالماليالدعم  الدعم  : :  النامية مثل   النامية مثل  الزراعية والريفية في الدول   الزراعية والريفية في الدول    ة المت تلزمات الزراعي اح           لالستثمارات، والدعم المالي للمس ة المت تلزمات الزراعي  لالستثمارات، والدعم المالي للمس

ر                          ا يحد من زراعة المحاصيل غي اج الزراعي بم ع اإلنت ر                         للمنتجين محدودي الدخل، واإلعانة المقدمة بهدف تنوي ا يحد من زراعة المحاصيل غي اج الزراعي بم ع اإلنت للمنتجين محدودي الدخل، واإلعانة المقدمة بهدف تنوي
 ..المشروعة آالحشيشالمشروعة آالحشيش

 
 تنافسية التصديرتنافسية التصدير ))جج((
 

 الدعم التصديريالدعم التصديري ))١١(( 
 

دول               حددت اتفاقية الز  حددت اتفاقية الز    زام ال ى الت ة عل ديم دعم الصادرات، ونصت االتفاقي دول               راعة األسباب التي تسمح بتق زام ال ى الت ة عل ديم دعم الصادرات، ونصت االتفاقي راعة األسباب التي تسمح بتق
وقد التزمت الدول األعضاء    وقد التزمت الدول األعضاء      . . األعضاء بعدم تقديم دعم مالي للتصدير خالفا  لألحكام الخاصة الواردة في االتفاقية           األعضاء بعدم تقديم دعم مالي للتصدير خالفًا لألحكام الخاصة الواردة في االتفاقية           

ية المخصصة للدعم، وتم إدراج     ية المخصصة للدعم، وتم إدراج     بموجب االتفاقية على تخفيض الكميات المستفيدة من دعم التصدير، والمبالغ المال          بموجب االتفاقية على تخفيض الكميات المستفيدة من دعم التصدير، والمبالغ المال          
ى أساس متوسط               ذه االلتزامات عل د ه م تحدي دول األعضاء، وت ى أساس متوسط              هذه التعهدات في جداول االلتزامات الخاصة بال ذه االلتزامات عل د ه م تحدي دول األعضاء، وت هذه التعهدات في جداول االلتزامات الخاصة بال

ا            رة األس ا           سنوي لكمية وقيمة الدعم التصديري خالل فت رة األس ة بتخفيض         ). ). ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٦١٩٨٦((س  س  سنوي لكمية وقيمة الدعم التصديري خالل فت دول المتقدم ة بتخفيض          والتزمت ال دول المتقدم  والتزمت ال
الغ المخصصة      في  في ٢١٢١الكميات المستفيدة من الدعم بنسبة     الكميات المستفيدة من الدعم بنسبة      الغ المخصصة     المائة من مستوى األساس، بينما التزمت بتخفيض المب المائة من مستوى األساس، بينما التزمت بتخفيض المب

رة               ٣٦٣٦للدعم التصديري بنسبة    للدعم التصديري بنسبة     رة                في المائة من مستوى األساس، وذلك على أقساط سنوية خالل فت ا     ٦٦ في المائة من مستوى األساس، وذلك على أقساط سنوية خالل فت ا      سنوات، بينم  سنوات، بينم
 ..منحت الدول النامية معدالت تخفيض أقل وفترات تنفيذ أطولمنحت الدول النامية معدالت تخفيض أقل وفترات تنفيذ أطول

 
 ::التصديري الخاضعة اللتزامات التخفيض آاآلتيالتصديري الخاضعة اللتزامات التخفيض آاآلتيأشكال الدعم أشكال الدعم ) ) ٩٩((وحددت االتفاقية في المادة وحددت االتفاقية في المادة  

 
ي، لشرآة                      -أأ  دعم العين ك ال ا في ذل ي، لشرآة                     الدعم المالي المباشر المقدم من المصادر الحكومية أو هيئاتها، بم دعم العين ك ال ا في ذل الدعم المالي المباشر المقدم من المصادر الحكومية أو هيئاتها، بم

ا أن      ا أن     أو صناعة، أو منتج فردي، أو تعاونية أو جمعية من جمعيات المنتجين، أو هيئة تسويق، طالم أو صناعة، أو منتج فردي، أو تعاونية أو جمعية من جمعيات المنتجين، أو هيئة تسويق، طالم
 ؛؛يرييريهذا الدعم يرتبط باألداء التصدهذا الدعم يرتبط باألداء التصد

 
رض            -بب  اري بغ ر التج زون غي ن المخ تخلص م ع أو ال ا ببي ة له ات التابع ات أو الهيئ ام الحكوم رض           قي اري بغ ر التج زون غي ن المخ تخلص م ع أو ال ا ببي ة له ات التابع ات أو الهيئ ام الحكوم قي

التصدير، بسعر يقل عن السعر المماثل الذي يتم دفعه للمنتجات المماثلة من المشترين في األسواق               التصدير، بسعر يقل عن السعر المماثل الذي يتم دفعه للمنتجات المماثلة من المشترين في األسواق               
 ؛؛المحليةالمحلية

 
 استتبع ذلك    استتبع ذلك    حكومية، سواء    حكومية، سواءً  المدفوعات لتصدير أي من المنتجات الزراعية الممولة بمقتضى تدابير        المدفوعات لتصدير أي من المنتجات الزراعية الممولة بمقتضى تدابير         -جج 

خصم القيمة من الحساب العام أم ال، بما في ذلك المدفوعات الممولة من حصيلة رسم يفرض على                 خصم القيمة من الحساب العام أم ال، بما في ذلك المدفوعات الممولة من حصيلة رسم يفرض على                 
 ؛؛ أو على منتج زراعي يشتق منه المنتج المصدر أو على منتج زراعي يشتق منه المنتج المصدرييالمنتج الزراعي المعنالمنتج الزراعي المعن



 

 

-٩٩-

 
ة   -دد  ات الزراعي ادرات المنتج اليف ص ض تك دم لخف الي المق دعم الم ة  ال ات الزراعي ادرات المنتج اليف ص ض تك دم لخف الي المق دعم الم رويج((ال دمات ت دا خ ا ع رويجم دمات ت دا خ ا ع   م

ع اق واس ى نط ة عل ارية المتاح دمات االستش ادرات والخ عالص اق واس ى نط ة عل ارية المتاح دمات االستش ادرات والخ ة ) ) الص اليف المناول ك تك ي ذل ا ف ة بم اليف المناول ك تك ي ذل ا ف بم
 ؛؛والتحسين وتكاليف التجهيز األخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليينوالتحسين وتكاليف التجهيز األخرى، وتكاليف النقل والشحن الدوليين

 
ات، بشروط                -•  ات، بشروط               رسوم النقل والشحن الداخليين لشحنات الصادرات، والتي تدفعها أو تفرضها الحكوم رسوم النقل والشحن الداخليين لشحنات الصادرات، والتي تدفعها أو تفرضها الحكوم

 ؛؛الشحنات المحليةالشحنات المحليةأفضل من الشروط الخاصة بأفضل من الشروط الخاصة ب
 

 ..الدعم المالي للمنتجات الزراعية والتي تعتبر مدخالت في منتجات مصدرةالدعم المالي للمنتجات الزراعية والتي تعتبر مدخالت في منتجات مصدرة -وو 
  
ه لصادراتها،                  ذي تقدم دعم ال دم بإخطار عن ال م تتق دول التي ل ى ال ه لصادراتها،                وبحكم االتفاقية، أصبح محظورًا عل ذي تقدم دعم ال دم بإخطار عن ال م تتق دول التي ل ى ال وبحكم االتفاقية، أصبح محظورا  عل

ه    موح ب دعم المس تثناء ال ا، باس ارة إليه ابق اإلش واع الس ن األن وع م ديم أي ن ه   تق موح ب دعم المس تثناء ال ا، باس ارة إليه ابق اإلش واع الس ن األن وع م ديم أي ن ي  تق درج ف ط والم ة فق دول النامي ي  لل درج ف ط والم ة فق دول النامي لل
 . . فقطفقط) ) ٢٠٠٤٢٠٠٤-١٩٩٥١٩٩٥((وذلك خالل فترة التنفيذ وذلك خالل فترة التنفيذ ) ) •د ود و((الفقرتين الفقرتين 

 
 ئتمانات التصديرئتمانات التصديرإإ ))٢٢(( 

 
ادة               ادة             في إطار منع التحايل على االلتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات، نصت االتفاقية في الم ) ) ١٠١٠((في إطار منع التحايل على االلتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات، نصت االتفاقية في الم

ة م     وابط دولي ل لوضع ض اء بالعم دول األعض د ال ى تعه ة م    عل وابط دولي ل لوضع ض اء بالعم دول األعض د ال ى تعه دير    عل ات التص ديم إئتمان ة تق يم عملي ا لتنظ ق عليه دير    تف ات التص ديم إئتمان ة تق يم عملي ا لتنظ ق عليه تف
أمين رامج الت ات التصدير أو ب أمينوضمانات إئتمان رامج الت ات التصدير أو ب ي مفاوضات   . . وضمانات إئتمان تكمالها ف ي يجرى اس و أحد الموضوعات الت ي مفاوضات وه تكمالها ف ي يجرى اس و أحد الموضوعات الت وه

ة                  الدوحة لوضع الضوابط المنظمة ال    الدوحة لوضع الضوابط المنظمة ال     ائدة في السوق العالمي ة الس ة                  ئتمانات التصدير لكي تتفق مع الشروط التجاري ائدة في السوق العالمي ة الس ئتمانات التصدير لكي تتفق مع الشروط التجاري
 ..ة، وفترة السداد، الخة، وفترة السداد، الخمن حيث سعر الفائدمن حيث سعر الفائد

 
 المعونات الغذائيةالمعونات الغذائية ))٣٣(( 

 
ة بصورة                         ات الغذائي ديم المعون ط تق دم رب ة بع ات الغذائي ة بصورة                       نصت االتفاقية على التزام الدول المانحة للمعون ات الغذائي ديم المعون ط تق دم رب ة بع ات الغذائي نصت االتفاقية على التزام الدول المانحة للمعون

دول     ى ال ة إل ة المانح ن الدول ة م ة الموجه ات الزراعي ن المنتج ة م رة بالصادرات التجاري ر مباش رة أو غي دول    مباش ى ال ة إل ة المانح ن الدول ة م ة الموجه ات الزراعي ن المنتج ة م رة بالصادرات التجاري ر مباش رة أو غي مباش
ان                 المتلقية لتلك ا  المتلقية لتلك ا   ان                 لمعونات، على أال يتم تقديم هذه المعونات لغرض التخلص من الفائض، بل يتم تقديمها قدر اإلمك لمعونات، على أال يتم تقديم هذه المعونات لغرض التخلص من الفائض، بل يتم تقديمها قدر اإلمك

 . . على هيئة منح آاملةعلى هيئة منح آاملة
 
 اإلخطارات ومبدأ الشفافيةاإلخطارات ومبدأ الشفافية ))دد((
 

نو        كل س ار بش اء باإلخط دول األعض وم ال ى أن تق ة عل نو      نصت االتفاقي كل س ار بش اء باإلخط دول األعض وم ال ى أن تق ة عل وًا     ( (يينصت االتفاقي ل نم دول األق دا ال ا ع وا     فيم ل نم دول األق دا ال ا ع  فيم
نتين   ل س ر آ ي تخط نتين  الت ل س ر آ ي تخط ن إج ) ) الت ن إج ع دعم المحل ع دعم المحل راءات ال م محل  ييراءات ال راء دع ذها، أو أي إج ي تتخ م محل   الت راء دع ذها، أو أي إج ي تتخ ديل  يي الت د أو تع ديل   جدي د أو تع   جدي

ات          رامج إئتمان ى وب ر المعف ى أو غي واء المعف ديري س دعم التص ارعن ال ذلك اإلخط ائم، وآ راء ق ي إج ات         ف رامج إئتمان ى وب ر المعف ى أو غي واء المعف ديري س دعم التص ارعن ال ذلك اإلخط ائم، وآ راء ق ي إج  ف
 ..فية ومدى استيفاء الحصص المختلفةفية ومدى استيفاء الحصص المختلفةييالتصدير والمعونات الغذائية، باإلضافة إلى أساليب إدارة الحصص التعرالتصدير والمعونات الغذائية، باإلضافة إلى أساليب إدارة الحصص التعر

 
 رصد التقدم في تنفيذ التزامات الدول األعضاء  -باء

 
ر          ن أآث دولي م اري ال ام التج ة النظ ي منظوم ة ف لع الزراعي ي الس ارة ف ة بالتج د المرتبط ر القواع ر        تعتب ن أآث دولي م اري ال ام التج ة النظ ي منظوم ة ف لع الزراعي ي الس ارة ف ة بالتج د المرتبط ر القواع تعتب

ذا القطاع                 . . الموضوعات تعقيدا  الموضوعات تعقيداً  ذا القطاع               وبالتالي فإن إصدار حكم في مدى نجاح اتفاقية الزراعة في تحرير التجارة في ه وبالتالي فإن إصدار حكم في مدى نجاح اتفاقية الزراعة في تحرير التجارة في ه
 .. التي تعتمد على التوقعات الخاصة بما هو منتظر تحقيقه من هذه االتفاقية التي تعتمد على التوقعات الخاصة بما هو منتظر تحقيقه من هذه االتفاقيةهو من األمورهو من األمور



 

 

-١٠١٠-

 
ة                     م الحرآ ة                   وتتمثل النقطة اإليجابية األساسية التفاقية الزراعة في وضعها لمجموعة من القواعد التي تحك م الحرآ وتتمثل النقطة اإليجابية األساسية التفاقية الزراعة في وضعها لمجموعة من القواعد التي تحك

ة                    دون أي ان ب ة العن دول مطلق ة لل ة                   التجارية في هذا القطاع، بعدما آانت السياسات الزراعية الداخلي دون أي ان ب ة العن دول مطلق ة لل ومن  ومن    . .  ضوابط   ضوابط  التجارية في هذا القطاع، بعدما آانت السياسات الزراعية الداخلي
ى              دول عل ة اإلصالح وتشجيعها لل ا لعملي ة تحفيزه ى             اإليجابيات األخرى لالتفاقي دول عل ة اإلصالح وتشجيعها لل ا لعملي ة تحفيزه ر ذات     اااإليجابيات األخرى لالتفاقي ة غي اع سياسات زراعي ر ذات     تب ة غي اع سياسات زراعي تب

 ..آثار إختاللية أو تشويهية على حرآة التجارةآثار إختاللية أو تشويهية على حرآة التجارة
 

ع التعرض        ة، م دول المتقدم ى ال الترآيز عل ا ب دول اللتزاماته ذ ال ويم تنفي الي تق زء الت ي الج اول ف ع التعرض      ونح ة، م دول المتقدم ى ال الترآيز عل ا ب دول اللتزاماته ذ ال ويم تنفي الي تق زء الت ي الج اول ف ونح
لبيات لبياتللس ا        للس د أولوياته ى تحدي ة عل دول العربي اعد ال ا سيس و م ذ، وه ة التنفي الل عملي رت خ ي ظه رات الت ا         والثغ د أولوياته ى تحدي ة عل دول العربي اعد ال ا سيس و م ذ، وه ة التنفي الل عملي رت خ ي ظه رات الت  والثغ

 ..التفاوضية وهو الموضوع الذي سيتم تناوله في األجزاء التالية من الدراسةالتفاوضية وهو الموضوع الذي سيتم تناوله في األجزاء التالية من الدراسة
 

 تنفيذ االلتزامات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق  -١
 

ال     ي مج ة ف ة الزراع هام األساسي التفاقي ل اإلس ال   يتمث ي مج ة ف ة الزراع هام األساسي التفاقي ل اإلس د   يتمث ن القواع دد م ائه لع ي إرس واق ف ى األس اذ إل د   النف ن القواع دد م ائه لع ي إرس واق ف ى األس اذ إل النف
ة   ييالعوائق غير التعر  العوائق غير التعر  ((الهادفة إلى القضاء على األساليب المشوهة للتجارة        الهادفة إلى القضاء على األساليب المشوهة للتجارة         ة   فية والقيود الكمي ق نظام       ))فية والقيود الكمي ة خل ق نظام       ، ومحاول ة خل ، ومحاول
 ..أآثر شفافية تتم في إطاره تجارة المنتجات الزراعيةأآثر شفافية تتم في إطاره تجارة المنتجات الزراعية

 
ات    ن أحد أهم اإليجابيات التي نجحت جولة أوروغن أحد أهم اإليجابيات التي نجحت جولة أوروغأأويمكن القول   ويمكن القول     ادة نسبة التعريف ات    واي في تحقيقها هي زي ادة نسبة التعريف واي في تحقيقها هي زي

ي                . . المربوطة في هياآل الدول األعضاء    المربوطة في هياآل الدول األعضاء     اد األوروب ي              فعلى سبيل المثال، آانت نسبة التعريفات المربوطة في االتح اد األوروب فعلى سبيل المثال، آانت نسبة التعريفات المربوطة في االتح
واي   ة أوروغ ل جول واي  قب ة أوروغ ل جول ى  ٧٣٧٣قب ت إل ط وارتفع ة فق ي المائ ى   ف ت إل ط وارتفع ة فق ي المائ ة ١٠٠١٠٠ ف د االتفاقي ة بع ي المائ ة  ف د االتفاقي ة بع ي المائ بة    . .  ف ال بالنس ذلك الح بة  وآ ال بالنس ذلك الح وآ

 ..))٤٤(( في المائة في المائة١٠٠١٠٠ في المائة إلى  في المائة إلى ٩٣٩٣مريكية التي ارتفعت فيها نسبة التعريفات المربوطة من مريكية التي ارتفعت فيها نسبة التعريفات المربوطة من للواليات المتحدة األللواليات المتحدة األ
 

ن             ة م ى مجموع ر إل ن النظ دف، يمك ذا اله ق ه ع تحقي ا م دى اتفاقه ذ وم ة التنفي ويم عملي ة تق ن           ولمحاول ة م ى مجموع ر إل ن النظ دف، يمك ذا اله ق ه ع تحقي ا م دى اتفاقه ذ وم ة التنفي ويم عملي ة تق ولمحاول
 ::تبارات هيتبارات هيوهذه االعوهذه االع. . االعتبارات التي ستساعد على استنتاج ما إذا آان األثر إيجابيا أو سلبيا االعتبارات التي ستساعد على استنتاج ما إذا آان األثر إيجابيا أو سلبيًا

 
 فية التي تمخضت عن االتفاقية ومستويات الحماية؛فية التي تمخضت عن االتفاقية ومستويات الحماية؛ييالهياآل التعرالهياآل التعر ))أأ(( 
 فية وطرق إدارتها؛فية وطرق إدارتها؛ييالحصص التعرالحصص التعر ))بب(( 
 .. الخاصة الخاصةةةستخدام آلية الوقايستخدام آلية الوقاياامدى اللجوء إلى مدى اللجوء إلى  ))جج(( 

 
 
 فية التي تمخضت عن االتفاقيةفية التي تمخضت عن االتفاقيةييالهياآل التعرالهياآل التعر ))أأ((
 

اع مستويات التعر           في ا    في ا   ييف ف ييتمخض عن اتفاقية الزراعة نشوء هيكل تعر       تمخض عن اتفاقية الزراعة نشوء هيكل تعر         ز بارتف ة يتمي دول المتقدم اع مستويات التعر          ل ز بارتف ة يتمي دول المتقدم ة،  ييل ة،  ف ف
 ::ويعود هذا االرتفاع إلى عدة عواملويعود هذا االرتفاع إلى عدة عوامل

 
دان    أظهر مقياس لمنظمة التعـاون     أظهر مقياس لمنظمة التعـاون     : : فترة األساس التي تم االستناد إليها في الحساب       فترة األساس التي تم االستناد إليها في الحساب        ))١١((  دان    والتنمية في المي والتنمية في المي

دير       اء اًءوبن وبن   . . آانت غير مسبوقة   آانت غير مسبوقة   ) ) ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٨٦١٩٨٦((االقتصادي أن مستويات الحماية في فترة األساس        االقتصادي أن مستويات الحماية في فترة األساس         ان تق ه، آ دير        علي ان تق ه، آ  علي
ًا رة مبالغ ذه الفت ي ه ة ف ات المقدم ا التعريف رة مبالغ ذه الفت ي ه ة ف ات المقدم ة  التعريف ي خفض الحماي ة ف ة المتمثل ائج اإليجابي اء النت ى انتف ا أدى إل ه، مم ة   في ي خفض الحماي ة ف ة المتمثل ائج اإليجابي اء النت ى انتف ا أدى إل ه، مم  في

                                                                 
))٤٤((    The Uruguay Round Agreement on Agriculture: An Evaluation of its Implementation in OECD Countries  

(OECD(2001a)).                                                                                                                                                                                            
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ي            ..فيةفيةييالتعرالتعر ي           فعلى سبيل المثال، يوجد لدى االتحاد األوروب ا عن            ٢٨٠٢٨٠ فعلى سبيل المثال، يوجد لدى االتحاد األوروب ات فيه د التعريف ًا تزي ًا تعريفي ا عن             خط ات فيه د التعريف ا  تزي ا  تعريفي  في   في  ٥٠٥٠ خط
 ..))٥٥(( في المائة بالنسبة للحوم واأللبان في المائة بالنسبة للحوم واأللبان١٢٠١٢٠لى لى المائة، وهناك تعريفات تصل إالمائة، وهناك تعريفات تصل إ

 
ر المرجح  البسيط البسيط  طريقة التخفيض على أساس المتوسط طريقة التخفيض على أساس المتوسط  ))٢٢((  ر المرجح   غي ساعد  ساعد  : : )simple unweighted average ( غي

وط التعر          بعض الخط بة ل ات بالنس ن التعريف ة م تويات عالي اظ بمس ى االحتف دول عل ة ال ذه الطريق اع ه وط التعر         اتب بعض الخط بة ل ات بالنس ن التعريف ة م تويات عالي اظ بمس ى االحتف دول عل ة ال ذه الطريق اع ه ة يياتب ة في  في
ر المرجح       داخل المنتج الواحد، أي التح    داخل المنتج الواحد، أي التح     ق تخفيض المتوسط غي ر المرجح       ايل عن طري ق تخفيض المتوسط غي د من الخطوط      ((ايل عن طري ذي يتضمن العدي د من الخطوط      ال ذي يتضمن العدي ال

ى من التخفيض لكل خط تعر       ))فية لمنتجات ال تتعرض لمنافسة أو ال يتم إنتاجها     فية لمنتجات ال تتعرض لمنافسة أو ال يتم إنتاجها     ييالتعرالتعر زام بحد أدن ى من التخفيض لكل خط تعر       ، مع االلت زام بحد أدن : : يفي يفي ، مع االلت
ى            يض عل اق التخف ر نط ن قص يض م ة التخف الل مرحل دول خ ت ال ة مكن ا االتفاقي ي وفرته ة الت ى           فالمرون يض عل اق التخف ر نط ن قص يض م ة التخف الل مرحل دول خ ت ال ة مكن ا االتفاقي ي وفرته ة الت  فالمرون

ادة المنتجات التي ال تواجه منافسة في السوق المحل                   ييتعريفات ذات المستويات المنخفضة وه     تعريفات ذات المستويات المنخفضة وه     الال ادة المنتجات التي ال تواجه منافسة في السوق المحل                    في الع  ، دون  ، دون  يي في الع
ة     واق المحلي ي األس ة ف ا منافس ه أغلبه ذي يواج ة ال ات العالي ة    التعريف واق المحلي ي األس ة ف ا منافس ه أغلبه ذي يواج ة ال ات العالي ة      . . التعريف ذي يوضح آيفي الي ال ال الت وق المث ة    نس ذي يوضح آيفي الي ال ال الت وق المث نس

بة   ول بنس بة  الوص ول بنس ى        ٥٠٥٠الوص يض عل ر التخف ق قص ن طري يض ع ى تخف ة إل ي المائ ى         ف يض عل ر التخف ق قص ن طري يض ع ى تخف ة إل ي المائ ل دون التعر ييالتعرالتعر ف ة األق ل دون التعر ف ة األق ة ييف ة ف ف
 ::))٦٦((العاليةالعالية

 
 )ب(فة يالتعر

 )نسبة مئوية(
 )أ(فة يالتعر

  )نسبة مئوية(
 فة األصليةفة األصليةييالتعرالتعر ١ ١ ٠٠٠
 فة النهائيةفة النهائيةييالتعرالتعر ٠ ١ ٠٠٠
 نسبة التخفيضنسبة التخفيض ١٠٠ ٠

 ))بب((فة فة يي والتعر والتعر))أأ((فة فة يينسبة التخفيض محسوبة على أساس متوسط التخفيض في التعرنسبة التخفيض محسوبة على أساس متوسط التخفيض في التعر ٥٠
 

ى    ١٥١٥ إلى ما سبق، ورغم االتفاق على قيام الدول بحد أدنى من التخفيض بنسبة            إلى ما سبق، ورغم االتفاق على قيام الدول بحد أدنى من التخفيض بنسبة           وباإلضافةوباإلضافة  ة عل ى     في المائ ة عل  في المائ
ى أساس التعر       ان عل ى أساس التعر      آل منتج في الدول المتقدمة، إال أنه لم ينتج تخفيض جوهري ألن التخفيض آ ان عل ة المربوطة   ييآل منتج في الدول المتقدمة، إال أنه لم ينتج تخفيض جوهري ألن التخفيض آ ة المربوطة   ف ف

(bound)     فة المطبقة   فة المطبقة   ييغلب األحيان أعلى من التعر    غلب األحيان أعلى من التعر    أأ التي تكون في      التي تكون في(applied)..    أدت عملية التحويل للقيود غير       أدت عملية التحويل للقيود غير      حيثحيث 
 ..فية إلى المبالغة في مستويات التعريفات المربوطةفية إلى المبالغة في مستويات التعريفات المربوطةييالتعرالتعر

 
فة على السلع الزراعية قد يشير في   فة على السلع الزراعية قد يشير في   ييإن االنخفاض في متوسط التعرإن االنخفاض في متوسط التعر  ::)tariff peaks(فية فية ييالقمم التعرالقمم التعر ))٣٣(( 

ة، إال أن اال                   ر التجارة وانخفاض الحمائي دم نحو تحري ة، إال أن اال                  الوهلة األولى إلى وجود تق ر التجارة وانخفاض الحمائي دم نحو تحري د      الوهلة األولى إلى وجود تق ة ق دول المتقدم د      نخفاض في ال ة ق دول المتقدم نخفاض في ال
ع      ييوهنا تبرز الحاجة إلى النظر إلى مدى تناسق مستويات التعر         وهنا تبرز الحاجة إلى النظر إلى مدى تناسق مستويات التعر           . . فيةفيةيينتشار للقمم التعر  نتشار للقمم التعر  اا تحته    تحته   يييخفيخف ا ارتف ة، فكلم ع      ف ا ارتف ة، فكلم ف

ط التعر ن متوس راف ع دل االنح يس مع ذي يق ار وال ل االنتش ط التعرمعام ن متوس راف ع دل االنح يس مع ذي يق ار وال ل االنتش ة ييمعام ى احتمالي يًال عل ك دل ان ذل ة، آ ة ف ى احتمالي يال  عل ك دل ان ذل ة، آ  ف
ان         ويالحظ ارت ويالحظ ارت   . . وجود التعريفات العالية  وجود التعريفات العالية   ان         فاع هذا المعامل في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والياب فاع هذا المعامل في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والياب

م التعر         م التعر        مما يشير إلى وجود العديد من القم الي عن مستويات                      ييمما يشير إلى وجود العديد من القم ا هو موضح في الجدول الت دول آم ذه ال ة في ه الي عن مستويات                      في ا هو موضح في الجدول الت دول آم ذه ال ة في ه في
 ..فة في عدد من الدول المتقدمةفة في عدد من الدول المتقدمةييالتعرالتعر

 
 لدول المتقدمةفة في عدد من ايمقارنات في مستويات التعر  -٢ الجدول

 )نسبة مئوية(
 

  االتحاد األوروبي الواليات المتحدة األمريكية اليابان آندا

                                                                 
))٥٥((    Ibid... 

))٦٦((    The World Bank, Market Access in Agriculture: Beyond the Blender, Trade Note 17, 22 July 2004.. 
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 الزبدالزبد ١٤٤ ١١٧ ٦٧٩ ٣٠٦
 القمحالقمح ٨٨ ٦٠ ٢٧٥ ٢٠١
 اللبن المبستراللبن المبستر ١٢١ ٤ ٥٤٦ ٧٠

 ..Sweden National Board of Trade, Consequences of the WTO agreements for Developing Countries, Stockholm, 2004  ::المصدرالمصدر
 

دل التعر    ييويمكن تعريف القمة التعر   ويمكن تعريف القمة التعر     ا مع ى أنه ة عل دل التعر    فية بصفة عام ا مع ى أنه ة عل د    ييفية بصفة عام ذي يزي ة ال د    ف ذي يزي ة ال  أضعاف عن متوسط     أضعاف عن متوسط    ٣٣ف
فة العالية هو مفهوم نسبى يختلف من دولة ألخرى نتيجة الختالف متوسط             فة العالية هو مفهوم نسبى يختلف من دولة ألخرى نتيجة الختالف متوسط             يي عليه فإن مفهوم التعر     عليه فإن مفهوم التعر    وبناء وبناًء  . . فةفةييالتعرالتعر
ا يوضح الجدول ا     ييالتعرالتعر ة ألخرى، آم ا يوضح الجدول ا     فة من دول ة ألخرى، آم الي فة من دول الي لت م التعر    وتشير دراسة  وتشير دراسة  . . لت ى أن القم ة إل م التعر   حديث ى أن القم ة إل ة ييحديث ة في باستخدام  باستخدام    -  في

ابق  ف الس ابق التعري ف الس ين     -  التعري ا ب راوح م ين   تت ا ب راوح م ة، وه     ٨٨-٥٥تت ملتها الدراس ي ش دول الت ي ال ة ف ي المائ ة، وه      ف ملتها الدراس ي ش دول الت ي ال ة ف ي المائ دة  يي ف ات المتح دة   الوالي ات المتح  الوالي
 ..واالتحاد األوروبي واليابان والنرويج وسويسراواالتحاد األوروبي واليابان والنرويج وسويسرااألمريكية األمريكية 

 
 متقدمةفية في عدد من الدول اليالقمم التعر  -٣ الجدول

 )نسبة مئوية(
 

 النرويج سويسرا
الواليات المتحدة 

  االتحاد األوروبي اليابان األمريكية
 فيةينسبة الخطوط التعر ٥ ٦ ٧ ٧ ٨
فية هي التعريفات التي تزيد عنيالقمم التعر ٨٢٫٥ ١١٤ ٣٣ ٣٨٥ ١٣٩

 Ralf Peters and David Vanzetti Shifting Sands: Searching for a Compromise in the WTO Negotiations on Agriculture: : المصدر المصدر 
(UNCTAD, Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No. 23.                                                                          

 
اعدية   ))٤٤((  ات التص اعدية  التعريف ات التص تويات التعر   تبتب  ::)tariff escalation(التعريف ع مس دما ترتف كلة عن ذه المش تويات التعر   رز ه ع مس دما ترتف كلة عن ذه المش ة ييرز ه ة ف ف

ين    ر صالح المنتج ي غي زًا ف ل تحي ا يمث تج الزراعي، مم ي المن ل أو التصنيع ف ة التحوي ادة درج ع زي ة م ين   المطبق ر صالح المنتج ي غي زا  ف ل تحي ا يمث تج الزراعي، مم ي المن ل أو التصنيع ف ة التحوي ادة درج ع زي ة م المطبق
ة المضافة      ى سلب القيم ة المضافة     ويعمل عل ى سلب القيم اون      . . ويعمل عل ة التع اون    وتظهر دراسات منظم ة التع دان    وتظهر دراسات منظم ة في المي دان    والتنمي ة في المي ى   والتنمي ه عل ى   االقتصادي أن ه عل االقتصادي أن

ن االنخفاض ف رغم م ن االنخفاض فال رغم م ي  ييي متوسط التعري متوسط التعرال اهرة ف زال ظ ات التصاعدية ال ت ة، إال أن التعريف ي دول المنظم ة ف ي  ف اهرة ف زال ظ ات التصاعدية ال ت ة، إال أن التعريف ي دول المنظم ة ف ف
ة وسويسرا          ييالهياآل التعر الهياآل التعر  ة وسويسرا          فية خاصة في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكي غ          . . فية خاصة في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكي ال، تبل ى سبيل المث غ        فعل ال، تبل ى سبيل المث فعل

ال       في حين تبل    في حين تبل    في المائة   في المائة  ١٫٩١٫٩فة المفروضة على البرتقال في الواليات المتحدة        فة المفروضة على البرتقال في الواليات المتحدة        ييالتعرالتعر ال      غ على عصير البرتق  في    في   ٤٤٤٤غ على عصير البرتق
 ..المائةالمائة

 
ل التعر ))٥٥((  د الهياآ ل التعرتعق د الهياآ ة   بب: : ةةفيفيييتعق ات القيمي ر التعريف ة تعتب فة عام ة   ص ات القيمي ر التعريف ة تعتب فة عام واحي  (ad valorem)ص ي ن واحي   أفضل ف ي ن  أفضل ف

اع درجة                      (specific)الشفافية من التعريفات المحددة     الشفافية من التعريفات المحددة      ى ارتف أثير عل ا ت تج عنه ا ال ين ا آم اع درجة                       حيث يسهل التعرف عليه ى ارتف أثير عل ا ت تج عنه ا ال ين ا آم  حيث يسهل التعرف عليه
تج المستورد                       . . لميةلميةالحماية عند تغير األسعار العا    الحماية عند تغير األسعار العا     ة المن ى أساس نسبة من قيم ابها عل تم حس ة ي تج المستورد                     فالتعريفات القيمي ة المن ى أساس نسبة من قيم ابها عل تم حس ة ي فالتعريفات القيمي

تج                ). ).  في المائة     في المائة    ٣٠٣٠: : مثالمثال(( تج              أما التعريفات المحددة فتفرض على أساس قيمة مالية بالنسبة للوحدة الطبيعية من المن أما التعريفات المحددة فتفرض على أساس قيمة مالية بالنسبة للوحدة الطبيعية من المن
 ).). دوالر على الطن دوالر على الطن٢٠٠٢٠٠: : مثالمثال( ( 
 

ذ         ات ال ن التعريف ل م ة هيك ة الزراع ن اتفاقي أ ع ذ       نش ات ال ن التعريف ل م ة هيك ة الزراع ن اتفاقي أ ع ددة،      نش ات المح ن التعريف ة م بة مرتفع ز بنس ددة،      ي يتمي ات المح ن التعريف ة م بة مرتفع ز بنس ي يتمي
ة  ات المرآب ة والتعريف ات المرآب ين التعر(compound)والتعريف ع ب ي تجم ين التعر والت ع ب ي تجم ددة يي والت ة والمح ة القيمي ددة ف ة والمح ة القيمي بة    . . ف غ نس ال، تبل بيل المث ى س بة  فعل غ نس ال، تبل بيل المث ى س فعل

ة      ٨٩٨٩التعريفات المحددة والمرآبة    التعريفات المحددة والمرآبة     ة       في المائ اد األوروب          ٤٥٫٨٤٥٫٨في سويسرا، و    في سويسرا، و     في المائ ة في االتح اد األوروب           في المائ ة في االتح  في    في   ٤٢٫٥٤٢٫٥، و ، و يي في المائ
 .. بهذه الدراسة بهذه الدراسةالمرفق األولالمرفق األوليات المتحدة األمريكية آما هو موضح في يات المتحدة األمريكية آما هو موضح في لواللوال في ا في ا المائةالمائة

 



 

 

-١٣١٣-

د      ة عن تويات الحماي اع مس ى ارتف دول إل ل ال ي هياآ ة ف ددة والمرآب ات المح بة التعريف ادة نس ؤدي زي د    وت ة عن تويات الحماي اع مس ى ارتف دول إل ل ال ي هياآ ة ف ددة والمرآب ات المح بة التعريف ادة نس ؤدي زي وت
ادل القيمي     ك ألن المع ادل القيمي    انخفاض األسعار العالمية، وذل ك ألن المع الي سيؤ   (ad valorem equivilant (AVE))انخفاض األسعار العالمية، وذل الي سيؤ    سيرتفع، وبالت   ييدد سيرتفع، وبالت

 : : إلى إلغاء الميزة التنافسية التي ستنتج عن انخفاض األسعار آما هي مبينة في المثال التاليإلى إلغاء الميزة التنافسية التي ستنتج عن انخفاض األسعار آما هي مبينة في المثال التالي
 

 الحالة األولىالحالة األولى 
 

 ؛؛ دوالر للطن دوالر للطن٢٠٠٢٠٠سعره العالمي سعره العالمي ) ) أأ((المنتج المنتج  •
 ا ؛ًا؛ دوالر دوالر٦٠٦٠يدفع المصدر يدفع المصدر = =    في المائة في المائة٣٠٣٠ي حالة تطبيق التعريفات القيمية بنسبة ي حالة تطبيق التعريفات القيمية بنسبة فف •
وم     ي حالة الرغبة في تطبيق نفس الق ي حالة الرغبة في تطبيق نفس الق فف • ات المحددة تق وم     در من الحماية على أساس إتباع أسلوب التعريف ات المحددة تق در من الحماية على أساس إتباع أسلوب التعريف

 ؛؛ للطن للطنا ًا دوالر دوالر٦٠٦٠الدولة المستوردة بتطبيق الدولة المستوردة بتطبيق 
 ..١١ =  = AVEلمعادل القيمي لمعادل القيمي اا •

 
 الحالة الثانيةالحالة الثانية 

 
 ؛؛ دوالر للطن دوالر للطن١٠٠١٠٠إلى إلى ) ) أأ((انخفاض السعر العالمي للمنتج انخفاض السعر العالمي للمنتج  •
 ا ؛ًا؛ دوالر دوالر٣٠٣٠   في المائة، يدفع المصدر في المائة، يدفع المصدر٣٠٣٠في حالة تطبيق التعريفات القيمية بنسبة في حالة تطبيق التعريفات القيمية بنسبة  •
 ؛؛ عن الطن عن الطنرا رًا دوال دوال٦٠٦٠يدفع المصدر يدفع المصدر = = في حالة تطبيق التعريفات المحددة في حالة تطبيق التعريفات المحددة  •
 ).).ارتفاع الحمايةارتفاع الحماية ( (٢٢= = AVE المعادل القيمي المعادل القيمي  •

 
ات المحددة في                     أ من استخدام التعريف ات المحددة في                   ويضاف إلى ما سبق أن هناك صعوبات آبيرة تنش أ من استخدام التعريف ة  ويضاف إلى ما سبق أن هناك صعوبات آبيرة تنش ة   حال  المنتجات    المنتجات    حال

ة  ة المخلوط كر((المخلوط كرس ولآحول+ +   س دة ) ) آح ة معق تخلق توليف ث س دة حي ة معق تخلق توليف ث س وء  حي ام تنب ًا أم ل عائق ات وطرق الحساب تمث ن التعريف وء  م ام تنب ا  أم ل عائق ات وطرق الحساب تمث ن التعريف م
 ..المنتجين، وبالتالي ستمثل عائقا  أمام نفاذها إلى السوقالمنتجين، وبالتالي ستمثل عائقًا أمام نفاذها إلى السوق

 
ادرات     ))٦٦((  اذ للص ي النف ة ف ائج المأمول ة للنت ة التعرف ق عملي دم تحقي ادرات    ع اذ للص ي النف ة ف ائج المأمول ة للنت ة التعرف ق عملي دم تحقي ة  : : ع ي لعملي رض األساس ة  إن الغ ي لعملي رض األساس إن الغ

ق إطار يمكن من خال                  ق إطار يمكن من خال                 التعرفة التي نصت عليها اتفاقية الزراعة هو خل ر       التعرفة التي نصت عليها اتفاقية الزراعة هو خل ة أآث ة بطريق ة التجاري وفير الحماي ه ت ر       ل ة أآث ة بطريق ة التجاري وفير الحماي ه ت ل
ة         ة والخارجي ة        شفافية تحقق الربط بين األسواق المحلي ة والخارجي ة عن تحسين                   . . شفافية تحقق الربط بين األسواق المحلي ة التعرف ان من المفترض أن تسفر عملي ة عن تحسين                 وآ ة التعرف ان من المفترض أن تسفر عملي وآ

فرص النفاذ إلى أسواق الدول التي قامت بها، أي أن تكون الحماية بعد عملية التعرفة أقل من الحماية قبلها، ولكن          فرص النفاذ إلى أسواق الدول التي قامت بها، أي أن تكون الحماية بعد عملية التعرفة أقل من الحماية قبلها، ولكن          
اذ محدوداً           هذا االستنتاج آ  هذا االستنتاج آ   اذ محدودا            ان مجافيًا للواقع حيث آان التحسن في فرص النف ا البنك        . . ان مجافيا  للواقع حيث آان التحسن في فرص النف ا البنك      وتشير الدراسة التي أجراه وتشير الدراسة التي أجراه

ة                     ى المنتجات ذات األهمي ة خاصة عل ر مرتفع ة تعتب ة                    الدولي مؤخرًا إلى أن مستويات التعريفات في الدول المتقدم ى المنتجات ذات األهمي ة خاصة عل ر مرتفع ة تعتب الدولي مؤخرا  إلى أن مستويات التعريفات في الدول المتقدم
 ..))٧٧((التصديرية للدول الناميةالتصديرية للدول النامية

 
اًء  اء وبن تنتاج أن وبن ن االس دم، يمك ا تق ى م تنتاج أن  عل ن االس دم، يمك ا تق ى م ى   عل اذ إل ال النف ي مج ا ف دول اللتزاماته ذ ال ن تنفي رغم م ى ال ى  ه عل اذ إل ال النف ي مج ا ف دول اللتزاماته ذ ال ن تنفي رغم م ى ال ه عل

ة  يياألسواق، إال إن أسلوب تخفيض التعريفات المتبع لم ينتج عنه تخفيضات جوهرية، حيث استمرت القمم التعر               األسواق، إال إن أسلوب تخفيض التعريفات المتبع لم ينتج عنه تخفيضات جوهرية، حيث استمرت القمم التعر                ة  في في
ة                   دول المتقدم ة في ال ات الزراعي ة                  والتعريفات التصاعدية سمة أساسية لهيكل التعريف دول المتقدم ة في ال ات الزراعي ا أن أسلوب التخفيض         . . والتعريفات التصاعدية سمة أساسية لهيكل التعريف ا أن أسلوب التخفيض       آم آم

ة أورو  (linear)  ييالخطالخط ي جول ه ف م انتهاج ذي ت ة أورو   ال ي جول ه ف م انتهاج ذي ت واي ال وايغ ات    غ يض التعريف ي تخف ة ف ن المرون رًا م درًا آبي اح ق ات     أت يض التعريف ي تخف ة ف ن المرون را  م درا  آبي اح ق  أت
ق                  ة السلع الحساسة عن طري ق                 الجمرآية مكن بعض األعضاء من االستمرار في حماي ة السلع الحساسة عن طري ل          الجمرآية مكن بعض األعضاء من االستمرار في حماي ل        إجراء تخفيض بنسب أق إجراء تخفيض بنسب أق

   ..المتفق عليهاالمتفق عليها متوسط النسبة  متوسط النسبة ييمنها وإجراء تخفيض أآبر على السلع األقل أهمية، بما يستوفمنها وإجراء تخفيض أآبر على السلع األقل أهمية، بما يستوف
                                                                 

))٧٧((    Melinda D. Ingo and John Nash (eds.), Agriculture and the New Trade Agenda: Creating a Global Trading  
Environment for Development, Cambridge University Press (2004).                                                                                                          



 

 

-١٤١٤-

 
 فيةفيةييالحصص التعرالحصص التعر ))بب((
 

د ارتفعت نسبة الخطوط التعر        ييازدادت الحصص التعر  ازدادت الحصص التعر    د ارتفعت نسبة الخطوط التعر        فية بعد جولة أوروغواي مقارنة بما قبلها، فق ة  ييفية بعد جولة أوروغواي مقارنة بما قبلها، فق ة  في في
ان من      يي في المائة، وف     في المائة، وف    ٨٨ إلى    إلى   ١١إلى إجمالي الخطوط التي تغطيها هذه الحصص في االتحاد األوروبي من            إلى إجمالي الخطوط التي تغطيها هذه الحصص في االتحاد األوروبي من             ان من       الياب   ٢٢ الياب

ى  ى إل ة، وفيي ف ف١٠١٠إل ة، وف المائ ن   الوال الواليي المائ ة م دة األمريكي ات المتح ن  ي ة م دة األمريكي ات المتح ى ١١ي ى  إل ة، وفيي ف ف١٠١٠ إل ة، وف المائ ن يي المائ رويج م ن  الن رويج م   الن
ى       يي المائة، وف   المائة، وف  يي ف  ف ٢٣٢٣صفر إلى   صفر إلى    ى        آندا من صفر إل ة، وف    يي ف   ف  ١٢١٢ آندا من صفر إل ة، وف     المائ ى          يي المائ ى           سويسرا من صفر إل ة  ١٩١٩ سويسرا من صفر إل ة   في المائ     ..))٨٨(( في المائ

مح الحصص التعر مح الحصص التعروتس ات  ييوتس ن التعريف تويين م رض مس ة بف ات  في ن التعريف تويين م رض مس ة بف ى الخط التعر(two tiered tariff)في ى الخط التعر عل د، ييففيي عل د،  الواح  الواح
ر التعر   وتعتبوتعتب ق غي ن العوائ ارة م ي التج ويهًا ف ل تش يلة أق ر التعر   ر وس ق غي ن العوائ ارة م ي التج ويها  ف ل تش يلة أق ن أن   يير وس رى يمك ي األخ ا ه ة، ولكنه ن أن   في رى يمك ي األخ ا ه ة، ولكنه  في

 .. بالنفاذ إلى األسواق إذا تم إدارتها بطرق غير ذات شفافية بالنفاذ إلى األسواق إذا تم إدارتها بطرق غير ذات شفافيةتلحق ضررا تلحق ضررًا
 

يص الحصص التعر  ة تخص احب عملي يص الحصص التعروص ة تخص احب عملي ة  ييوص ى محدودي ة أدى إل عوبات اإلداري ن الص د م ة العدي ة  في ى محدودي ة أدى إل عوبات اإلداري ن الص د م ة العدي  في
اذ   األثر اإليجابي المأمول وااألثر اإليجابي المأمول وا ق فرص للنف اذ   لمتمثل في خل ق فرص للنف تيفاء         . . لمتمثل في خل دل اس ذا انخفاض مع ى ه تيفاء       ويؤشر إل دل اس ذا انخفاض مع ى ه ذه  (fill rate)ويؤشر إل ذه   ه  ه

ذ،  ٦٠٦٠الحصص، حيث تظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن هذا المعدل آان بحدود          الحصص، حيث تظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن هذا المعدل آان بحدود           ذ،   في المائة خالل فترة التنفي  في المائة خالل فترة التنفي
ة وانغالق األسواق أم       ييوهو ما يعن وهو ما يعن  ة الستمرار الحماي ة آلي ة وانغالق األسواق أم        أن هذه الحصص آانت بمثاب ة الستمرار الحماي ة آلي ع     أن هذه الحصص آانت بمثاب ع    ام المنتجات التي تتمت ام المنتجات التي تتمت

 . . بقدرة تنافسية عالية، والتي لم تستطع النفاذ خارج الحصص لعدم استيفائها باألساسبقدرة تنافسية عالية، والتي لم تستطع النفاذ خارج الحصص لعدم استيفائها باألساس
 

 ٢٠٠٠-١٩٩٥ ،معدل االستيفاء: فيةيالحصص التعر  -٤ الجدول
 

 المعدل المتوسط الستيفاء الحصص في المائة فية المتضمنةيعدد الحصص التعر 

 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ 

 ٦٠ ٦٢ ٦٣ ٦٢ ٦٣ ٦٦ ٧٠٠ ٨٤٩ ١ ١٣٤ ١ ١٦٦ ١ ٠٨١ ١ ٠٢٨ اإلجمالياإلجمالي

 ..Tariff quota administration: auctioning, WTO document TN/AG/S/9, 2002  ::المصدرالمصدر
 

ذ االلت                    ذ االلت                  وترجع أسباب انخفاض معدل استيفاء الحصص إلى عدد من المشكالت التي صاحبت تنفي زامات  زامات  وترجع أسباب انخفاض معدل استيفاء الحصص إلى عدد من المشكالت التي صاحبت تنفي
 ::اآلتياآلتيفية آفية آييالخاصة بالحصص التعرالخاصة بالحصص التعر

 
ة      يي بعض الدول على التزاماتها عند قيامها باحتساب حجم االستهالك المحل           بعض الدول على التزاماتها عند قيامها باحتساب حجم االستهالك المحل          يلتيلتتحاتحا -١١ يًال بحماي ان آف ة      ، مما آ يال  بحماي ان آف ، مما آ

 ..المنتجات الحساسة الخاصة بها والتي يتم إنتاجها على أسس غير تنافسيةالمنتجات الحساسة الخاصة بها والتي يتم إنتاجها على أسس غير تنافسية
 ..االرتفاع الكبير لمستوى التعريفات داخل الحصصاالرتفاع الكبير لمستوى التعريفات داخل الحصص -٢٢
 
تم      فية، وأهمها عدم شفافية أسلوب التخصيص         فية، وأهمها عدم شفافية أسلوب التخصيص         ييالمشكالت الخاصة بإدارة الحصص التعر    المشكالت الخاصة بإدارة الحصص التعر     -٣٣ ة التي ت تم      والكيفي ة التي ت والكيفي

رت               ي احتك ومي الت ار الحك رآات االتج ا ش ت به ي قام ة الت ر التجاري ات غي ن الممارس ًال ع ا، فض رت              به ي احتك ومي الت ار الحك رآات االتج ا ش ت به ي قام ة الت ر التجاري ات غي ن الممارس ال  ع ا، فض  به
 ..))٩٩((فيةفيةييعمليات االستيراد تحت الحصص التعرعمليات االستيراد تحت الحصص التعر

  
ا   -٤٤ دم مراع ة لع ؤ نتيج ة التنب دم قابلي ا  ع دم مراع ة لع ؤ نتيج ة التنب دم قابلي ى    ع ة األول دأ الدول اس مب ى أس ص عل يص الحص ى    ة تخص ة األول دأ الدول اس مب ى أس ص عل يص الحص  ة تخص

 .. إلى حظر الواردات من دولة ما إلى حظر الواردات من دولة ماييبالرعاية، أو تخصيص الحصص بشكل يؤدبالرعاية، أو تخصيص الحصص بشكل يؤد
 

                                                                 
 ).). أعاله أعاله٤٤انظر الحاشية انظر الحاشية ((المرجع السابق المرجع السابق     ))٨٨((
 Agriculture and Tradeلمزيد من التعرف على أسلوب الحصص التعريفية يمكـن الرجـوع إلـى الدراسـة المعنونـة      لمزيد من التعرف على أسلوب الحصص التعريفية يمكـن الرجـوع إلـى الدراسـة المعنونـة          ))٩٩((

Liberalization : Extending the Uruguay Round Agreement, OECSa1, 2002.. 



 

 

-١٥١٥-

 آلية الوقاية الخاصةآلية الوقاية الخاصة ))جج((
 

ة االضطرابات التي           ة االضطرابات التي         صممت آلية الوقاية الخاصة حتى تتمكن الدول التي قامت بعملية التعرفة من مواجه صممت آلية الوقاية الخاصة حتى تتمكن الدول التي قامت بعملية التعرفة من مواجه
ة            . . ليةليةيمكن أن تتعرض لها األسواق المح     يمكن أن تتعرض لها األسواق المح      ذه اآللي ة          واحتفظت بحق استخدام ه ذه اآللي ات المتحدة         ٣٩٣٩واحتفظت بحق استخدام ه ة، وآانت الوالي ات المتحدة          دول ة، وآانت الوالي  دول

التين         ي ح ة ف تخدام اآللي م اس ا ت ة آم ذه اآللي تخدمين له ر المس ن أآب ان م ي والياب اد األوروب ة واالتح التين        األمريكي ي ح ة ف تخدام اآللي م اس ا ت ة آم ذه اآللي تخدمين له ر المس ن أآب ان م ي والياب اد األوروب ة واالتح : : األمريكي
رة         رة        االضطرابات السعرية والكمية خالل الفت ة          ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٥١٩٩٥االضطرابات السعرية والكمية خالل الفت م استخدام اآللي ة          ، حيث ت م استخدام اآللي ا      ٦٩٤٦٩٤، حيث ت رة منه ا       م رة منه رة   ٤٤٩٣٩٣ م رة    م  م

الي            ) )  في المائة من حاالت االستخدام      في المائة من حاالت االستخدام     ٧٠٧٠حوالي  حوالي  (( ى النحو الت ثالث موزعة عل الي            من قبل الدول ال ى النحو الت ثالث موزعة عل ات المتحدة   : : من قبل الدول ال ات المتحدة   الوالي الوالي
 ..آما هو موضح في الجدول التاليآما هو موضح في الجدول التالي) )  مرة مرة٩٤٩٤((، واليابان ، واليابان )) مرة مرة١٧٢١٧٢((، االتحاد األوروبي ، االتحاد األوروبي )) مرة مرة٢٢٧٢٢٧((  األمريكيةاألمريكية

 
 ل المتقدمة خالل الفترةاستخدام آلية الوقاية الخاصة من قبل الدو  -٥ الجدول

٢٠٠١-١٩٩٥ 
 

  حاالت استخدام آلية الوقاية الخاصة بسبب االضطرابات السعرية  -أ
١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 االتحاد األوروبي ١٢ ١٤ ١٤ ١٢ ١٣ - -
 اليابان ٣ ١ - ٢ ٨ ٤ -
 األمريكيةة الواليات المتحد ٢٤ ٤٩ ٧٤ ٧٤ ٣٥ - -
 اإلجمالي ٤٢ ٧١ ٩٦ ٩٨ ١٨٠ ١١ ٣

  حاالت استخدام آلية الوقاية الخاصة بسبب االضطرابات الكمية  -ب
 االتحاد األوروبي - ٤٧ ٤٦ ٢٧ ٢٧ - -
 اليابان ٥ ٦١ ٥ ٣ ٣ ٤ ٥
  األمريكيةالواليات المتحدة - - - ٦ - - -
 اإلجمالياإلجمالي ٥ ١٠٨ ٥٥ ٣٩ ٣١ ٧ ١١

 ..Special Agricultural Safeguard: Background paper by the Secretariat, WTO document G/AG/NG/S/9/Rev.1: : المصدرالمصدر
 

ة           وفير حماي ى ت درة عل دول الق ن ال دودة م ة مح ل مجموع ن قب ة م ة الخاص ة الوقاي تخدام آلي اح اس ة         وأت وفير حماي ى ت درة عل دول الق ن ال دودة م ة مح ل مجموع ن قب ة م ة الخاص ة الوقاي تخدام آلي اح اس وأت
 .. تفرض عليها في نفس الوقت تعريفات ذات مستويات مرتفعة تفرض عليها في نفس الوقت تعريفات ذات مستويات مرتفعةالتيالتيمضاعفة للمنتجات مضاعفة للمنتجات 

 الدعم المحلىتنفيذ االلتزامات في مجال   -٢
 

اندة             اء لمس دول األعض ل ال ن قب ة م ة المتبع ات الداخلي ين السياس ة ب ود عالق ة بوج اق الزراع ر اتف اندة           أق اء لمس دول األعض ل ال ن قب ة م ة المتبع ات الداخلي ين السياس ة ب ود عالق ة بوج اق الزراع ر اتف أق
دعم المحل                 . . مزارعيها وحرآة التجارة الدولية   مزارعيها وحرآة التجارة الدولية    اق الزراعة في مجال ال دعم المحل               وتعتبر القواعد التي أرساها اتف اق الزراعة في مجال ال م  أأ من    من   ييوتعتبر القواعد التي أرساها اتف م  ه ه

ا وض       رى فيه ي يج ى الت رة األول ي الم ة، فه ازات الجول ا وض      إنج رى فيه ي يج ى الت رة األول ي الم ة، فه ازات الجول دول     إنج ة لل ات الداخلي تحكم السياس ة ل د دولي دول     ع قواع ة لل ات الداخلي تحكم السياس ة ل د دولي ع قواع
 . . األعضاء، ولكن الطريقة التي أتبعتها الدول لتنفيذ التزاماتها قللت من هذا األثر اإليجابياألعضاء، ولكن الطريقة التي أتبعتها الدول لتنفيذ التزاماتها قللت من هذا األثر اإليجابي

 
ا هو                               ا لتعريف م م اللجوء إليه ايير التي ت اق هو في المع ا هو                             ولكن من أبرز المثالب التي أحتوى عليها االتف ا لتعريف م م اللجوء إليه ايير التي ت اق هو في المع ولكن من أبرز المثالب التي أحتوى عليها االتف

دول    الدعم المشوه للتجارة والتفر  الدعم المشوه للتجارة والتفر   د من ال دول    قة بينه وبين الدعم غير المشوه، حيث ظهر خالل فترة التنفيذ تحايل العدي د من ال قة بينه وبين الدعم غير المشوه، حيث ظهر خالل فترة التنفيذ تحايل العدي
على هذه القواعد وذلك بتضمين أشكال من الدعم المشوه للتجارة في البنود المستثناة من التخفيض، بشكل قلل من                   على هذه القواعد وذلك بتضمين أشكال من الدعم المشوه للتجارة في البنود المستثناة من التخفيض، بشكل قلل من                   

 ..النتائج التي آانت متوقعة والمتمثلة في تخفيض مستويات الدعم في الدول المتقدمةالنتائج التي آانت متوقعة والمتمثلة في تخفيض مستويات الدعم في الدول المتقدمة
 



 

 

-١٦١٦-

دعم المحل          دعم المحل        ولتقويم عملية التنفيذ في مجال ال انبين،                ييولتقويم عملية التنفيذ في مجال ال ى ج الي عل ا، سنرآز في العرض الت انبين،                 ومدى فاعليته ى ج الي عل ا، سنرآز في العرض الت  ومدى فاعليته
ر مشوهة                            تثناة من التزامات التخفيض إذا آانت غي ود المس اق والبن ا االتف ر مشوهة                           وهما مدى فاعلية الضوابط التي أقره تثناة من التزامات التخفيض إذا آانت غي ود المس اق والبن ا االتف وهما مدى فاعلية الضوابط التي أقره

 ..فعال  للتجارةفعًال للتجارة
 
   مدى فاعلية الضوابطمدى فاعلية الضوابط ))أأ((
 

اس  ))١١((  رة األس اس فت رة األس رة  آآ: : فت ت الفت رة  ان ت الفت دعم الكل    ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٦٨١٩٦٨ان اس ال اب مقي ها احتس ى أساس م عل ي ت دعم الكل     الت اس ال اب مقي ها احتس ى أساس م عل ي ت   يي الت
(Aggregate Measure of Support (AMS))      رات التي اتسمت رات التي اتسمت       أي الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر من الفت  أي الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر من الفت

وط               دير الحد المرب ة في تق ى المبالغ ا أدى إل دعم، مم ر مسبوق في مستويات ال اع غي وط              بارتف دير الحد المرب ة في تق ى المبالغ ا أدى إل دعم، مم ر مسبوق في مستويات ال اع غي دعم    (bound level)بارتف دعم  لل لل
 . . ييالمحلالمحل

 
ذا المستوى   آما ساهم تضمين الصندوق األزرق في حساب سنة األساس هو اآل    آما ساهم تضمين الصندوق األزرق في حساب سنة األساس هو اآل      اع ه ذا المستوى   خر في ارتف اع ه دو    . . خر في ارتف دو  ويب ويب

الي        دعم اإلجم توى ال ى مس ر إل د النظ ًا عن ذا جلي الي       ه دعم اإلجم توى ال ى مس ر إل د النظ ا  عن ذا جلي ي  (AMS)ه اد األوروب ي االتح ي   ف اد األوروب ي االتح ي    . .  ف ة ف اهمت المبالغ د س ي    فق ة ف اهمت المبالغ د س فق
ذ      تحاد األوروبي على نفس المتحاد األوروبي على نفس الم المربوط على محافظة اال المربوط على محافظة اال AMSمستوىمستوى دار سنوات التنفي ى م دعم عل ذ      ستوى من ال دار سنوات التنفي ى م دعم عل   . . ستوى من ال

ة من                       د مستويات مرتفع تقرار عن ة من                      أما في الواليات المتحدة األمريكية، فقد ساهم االرتفاع في سنة األساس في االس د مستويات مرتفع تقرار عن أما في الواليات المتحدة األمريكية، فقد ساهم االرتفاع في سنة األساس في االس
ذ من                           رة التنفي وح في إطار الصندوق األصفر خالل فت دعم الممن ذ من                          االلتزامات، مما أتاح للواليات المتحدة زيادة ال رة التنفي وح في إطار الصندوق األصفر خالل فت دعم الممن االلتزامات، مما أتاح للواليات المتحدة زيادة ال

ى ٥٫٨٥٫٨ ى  إل ار دوالر عل  ١٤٫٤١٤٫٤ إل ار دوالر علملي قوف ىىملي ي س ات ف إجراء تخفيض ا ب ن قيامه رغم م قوف  ال ي س ات ف إجراء تخفيض ا ب ن قيامه رغم م   ال
 ::ويوضح الجدول التالي هذه النتيجةويوضح الجدول التالي هذه النتيجة  . . االلتزاماتااللتزامات

 
 تحاد األوروبيواالاألمريكية  في الواليات المتحدة (AMS)دعم الصندوق األصفر   -٦الجدول 

 )١٠()القيمة مليون(
 

 االتحاد األوروبي مريكيةالواليات المتحدة األ
 اتالسنو سقف االلتزام الصندوق األصفر سقف االلتزام الصندوق األصفر

١٩٩٦-١٩٩٥ ٧٨ ٦٧٢ ٥٠ ٠٢٦ ٢٢ ٢٨٧ ٥ ٨٩٨ 
١٩٩٧-١٩٩٦ ٧٦ ٣٦٩ ٥١ ٠٠٩ ٢١ ٤٩١ ٦ ٢٣٨ 
١٩٩٨-١٩٩٧ ٧٤ ٠٦٧ ٥٠ ١٩٤ ٢٠ ٦٩٥ ١٠ ٣٩٢ 

 )تابع (٦الجدول 
 

 السنوات االتحاد األوروبي مريكيةالواليات المتحدة األ
١٩٩٩-١٩٩٨ ٧١ ٧٦٥ ٤٦ ٦٨٣ ١٩ ٨٩٩ ١٠ ٣٩٢ 
٢٠٠٠-١٩٩٩ ٦٩ ٢٦٣ ٤٧ ٨٨٦ ١٩ ١٠٣ ١٦ ٨٠٢ 
٢٠٠١-٢٠٠٠ ٧١ ١٥٩ ٤٣ ٦٥٤ ١٩ ١٠٣ ١٤ ٤١٣ 

 ..تم احتسابها من اإلخطارات السنوية المقدمة لمنظمة التجارة العالميةتم احتسابها من اإلخطارات السنوية المقدمة لمنظمة التجارة العالمية: : المصدرالمصدر
 

ى   ))٢٢((  دعم الكل اس ال يض مقي ى  تخف دعم الكل اس ال يض مقي دل  AMS تخف يض المع اس تخف ى أس دل  عل يض المع اس تخف ى أس ت : : )saverage reduction(عل ت تمكن تمكن
يس               ى أساس قطاعي ول دل عل ق إحداث تخفيضات في المع يس              الدول من التحايل على التزامات التخفيض عن طري ى أساس قطاعي ول دل عل ق إحداث تخفيضات في المع الدول من التحايل على التزامات التخفيض عن طري

ه            . . (product specific)على أساس منتجات محددة   على أساس منتجات محددة    ا مع توجي ة اللتزاماته تيفاء الدول ذلك أصبح من الممكن اس ه          وب ا مع توجي ة اللتزاماته تيفاء الدول ذلك أصبح من الممكن اس وب

                                                                 
 .. بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي األمريكية األمريكيةالقيمة في االتحاد األوروبي مقدرة باليورو وفى الواليات المتحدةالقيمة في االتحاد األوروبي مقدرة باليورو وفى الواليات المتحدة    ))١٠١٠((



 

 

-١٧١٧-

ة  أجزاء آبيرة من الدعم لبعض المنتجات بشكل جعل إمكانية نفاذ       أجزاء آبيرة من الدعم لبعض المنتجات بشكل جعل إمكانية نفاذ        ة   أية صادرات منعدم لندا   . .  أية صادرات منعدم ك أيس ال ذل لندا   ومث ك أيس ال ذل ى  : : ومث ى  فعل فعل
ا تمكنت من              ٢٧٢٧ بمقدار    بمقدار   AMSالرغم من قيامها بتخفيض متوسط الدعم الكلى        الرغم من قيامها بتخفيض متوسط الدعم الكلى         ذ، إال أنه ا تمكنت من               في المائة خالل فترة التنفي ذ، إال أنه  في المائة خالل فترة التنفي

 ..))١١١١(( في المائة في المائة٢٤٠٢٤٠زيادة الدعم المقدم لقطاع األلبان بمقدار زيادة الدعم المقدم لقطاع األلبان بمقدار 
 

ن أآبر األمثلة على التحايل على التزامات التخفيض   ن أآبر األمثلة على التحايل على التزامات التخفيض   إإ  ::)box shifting(النقل بين الصناديق المختلفة النقل بين الصناديق المختلفة  ))٣٣(( 
اب الصندوق األصفر    ي حس دعم ف راءات لل ار عن إج ي باإلخط اد األوروب ام االتح و قي اب الصندوق األصفر   ه ي حس دعم ف راءات لل ار عن إج ي باإلخط اد األوروب ام االتح و قي ام AMSه ك ق د ذل ام  وبع ك ق د ذل  وبع

 ).).مثال ذلك اللحوممثال ذلك اللحوم((باإلخطار عنها في إطار الصندوق األزرق باإلخطار عنها في إطار الصندوق األزرق 
 

ندوق األخضر     ))٤٤((  ار الص ي إط دم ف دعم المق تويات ال اع مس ندوق األخضر    ارتف ار الص ي إط دم ف دعم المق تويات ال اع مس دعم المحل يمثيمث: : ارتف دعم المحل ل ال ه  ييل ال ذي تقدم ه   ال ذي تقدم  ال
دول   يي في المائة من إجمالي الدعم المحل   في المائة من إجمالي الدعم المحل  ٩٠٩٠الواليات المتحدة األمريكية واليابان واالتحاد األوروبي       الواليات المتحدة األمريكية واليابان واالتحاد األوروبي        دى ال دول    المقدم ل دى ال  المقدم ل

اً  أأويالحظ بدءا  من العام األول لتنفيذ اتفاقية الزراعة،      ويالحظ بدءًا من العام األول لتنفيذ اتفاقية الزراعة،        . . األعضاء في المنظمة  األعضاء في المنظمة   اك اتجاه ا   ن هن اك اتجاه اع    ن هن دًا نحو ارتف اع     متزاي دا  نحو ارتف  متزاي
دعم   تويات ال دعم  مس تويات ال ر    مس ندوق األخض ار الص ي إط ه ف ر    الموج ندوق األخض ار الص ي إط ه ف اون      . . الموج ة التع رات منظم ر مؤش اون    وتظه ة التع رات منظم ر مؤش  وتظه
ات المتحدة في إطار الصندوق األخضر         يياالقتصادي أن نسبة الدعم المحل   االقتصادي أن نسبة الدعم المحل   والتنمية في الميدان    والتنمية في الميدان     دم في الوالي ات المتحدة في إطار الصندوق األخضر          المق دم في الوالي  المق

دعم المحل            ٨٠٨٠بلغت  بلغت   الي ال ة من إجم دعم المحل             في المائ الي ال ة من إجم دعم الموجه في إطار الصندوق األخضر في                  . . يي في المائ دار ال ا أن مق دعم الموجه في إطار الصندوق األخضر في                آم دار ال ا أن مق آم
ة       ل االتفاقي س قب ان العك دما آ ندوق األزرق بع ي الص دعم ف ن ال ع ع ي ارتف اد األوروب ة      االتح ل االتفاقي س قب ان العك دما آ ندوق األزرق بع ي الص دعم ف ن ال ع ع ي ارتف اد األوروب اد    . . االتح ام االتح د ق اد  فق ام االتح د ق فق

ورو في      ١٨٫٧١٨٫٧األوروبي بزيادة الدعم المقدم في إطار الصندوق األخضر من          األوروبي بزيادة الدعم المقدم في إطار الصندوق األخضر من           ار ي ورو في       ملي ار ي رة   ملي رة   الفت ى   ١٩٩٦١٩٩٦-١٩٩٥١٩٩٥   الفت ى    إل  إل
 ..))١٢١٢((٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠ مليار يورو في الفترة  مليار يورو في الفترة ٢١٫٨٢١٫٨

 
يتعزز في                وتجدر اإلشارة في هذا   وتجدر اإلشارة في هذا     يتعزز في                 الصدد إلى أن االتجاه نحو زيادة الدعم المقدم في الصندوق األخضر س  الصدد إلى أن االتجاه نحو زيادة الدعم المقدم في الصندوق األخضر س

اط                    دأ فك االرتب ى مب وم عل اط                   الفترة القادمة، فجميع اإلصالحات الزراعية في الدول المتقدمة تق دأ فك االرتب ى مب وم عل ، وهو   ، وهو   (decoupling)الفترة القادمة، فجميع اإلصالحات الزراعية في الدول المتقدمة تق
ؤ                ييما يعن ما يعن  ر م ى منحه بأسلوب غي دعم ستهدف إل ديم ال ة في تق ة المتبع ؤ                 أن السياسات الحكومي ر م ى منحه بأسلوب غي دعم ستهدف إل ديم ال ة في تق ة المتبع اج أو    أن السياسات الحكومي ى اإلنت اج أو   ثر عل ى اإلنت ثر عل

األصفر، واألزرق، ودعم   األصفر، واألزرق، ودعم   ((االستهالك أو األسعار، أو بالمعنى االصطالحي تحويل أشكال الدعم المشوه للتجارة              االستهالك أو األسعار، أو بالمعنى االصطالحي تحويل أشكال الدعم المشوه للتجارة              
 ..إلى الصندوق األخضرإلى الصندوق األخضر) ) الحد األدنىالحد األدنى

 
 
 
 ؟؟هل البنود المستثناة من التزامات التخفيض غير مشوهة فعال  للتجارةهل البنود المستثناة من التزامات التخفيض غير مشوهة فعًال للتجارة ))بب((
 

اون          ة التع اون        أوضحت بيانات آل من منظم ة التع دان        أوضحت بيانات آل من منظم ة في المي دان      والتنمي ة في المي رامج فك      والتنمي دولي، أن ب رامج فك      االقتصادي والبنك ال دولي، أن ب االقتصادي والبنك ال
 ::))١٣١٣(( إلى تشويه التجارة لعدة أسباب إلى تشويه التجارة لعدة أسبابيياالرتباط تؤداالرتباط تؤد

 
دخل   : : األولاألول  دخل   التأثير على ال ى أوجة الصندوق                      : : التأثير على ال ة عل ات المتحدة األمريكي اق الوالي غ حجم انف ى أوجة الصندوق                      ففي حين بل ة عل ات المتحدة األمريكي اق الوالي غ حجم انف ففي حين بل

ام ٢١٢١ قيمته  قيمته ، أنفق االتحاد األوروبي ما، أنفق االتحاد األوروبي ما١٩٩٩١٩٩٩ مليار دوالر عام     مليار دوالر عام    ٣١٣١األخضر  األخضر   ام  مليار دوالر في ذات الع ذا    ..))١٤١٤(( مليار دوالر في ذات الع ذا   وه  وه

                                                                 
 .. أعاله أعاله٤٤انظر الحاشية انظر الحاشية     ))١١١١((

 ..اإلخطارات السنوية لالتحاد األوروبي إلى منظمة التجارة العالميةاإلخطارات السنوية لالتحاد األوروبي إلى منظمة التجارة العالمية: : المصدرالمصدر    ))١٢١٢((

))١٣١٣((    Decoupling: A conceptual overview (OECD document COM/AGR/APM/TD/WP(2000)14/FINAL) & Domestic 
Support for Agriculture: Agricultural Policy Reform and Developing Countries (The World Bank International Trade Department, 
2003).                                                                                                                                                                                                            

))١٤١٤((    J. Baffles and H. De Gorter, Disciplining Agricultural Support through Decoupling, World Bank Policy Research 
Paper No. 3533 (2005).                                                                                                                                                                                 



 

 

-١٨١٨-

ن        د م ى أن العدي ير إل ا يش ي، مم اد األوروب ي االتح ة ف ة الزراعي ة إصالح السياس ادة نتيج ح للزي اه مرش ن       االتج د م ى أن العدي ير إل ا يش ي، مم اد األوروب ي االتح ة ف ة الزراعي ة إصالح السياس ادة نتيج ح للزي اه مرش االتج
ا الصندوق األخضر                    ى أشكال يغطيه ه من الصندوق األزرق إل يتم تحويل ا الصندوق األخضر                   المدفوعات س ى أشكال يغطيه ه من الصندوق األزرق إل يتم تحويل ؤثر      . . المدفوعات س دفوعات ت ذه الم ؤثر      وه دفوعات ت ذه الم وه

دفع          على اإلنتاج، ألنها ت   على اإلنتاج، ألنها ت    ة التي ت ر مسمى اإلعان ا حدث هو تغيي دفع          مثل عازًال بين السوق العالمية والمزارع، فكل م ة التي ت ر مسمى اإلعان ا حدث هو تغيي مثل عازال  بين السوق العالمية والمزارع، فكل م
 ..إلى المزارعإلى المزارع

 
ر المسمى         : : التأثير في توقعات المزارعين التأثير في توقعات المزارعين : : الثانيالثاني  د تغيي الي بع دعم الم ى ال زارع عل ر المسمى         استمرار حصول الم د تغيي الي بع دعم الم ى ال زارع عل استمرار حصول الم

 .. إلى عدم تغير توقعاته وسلوآه بالنسبة للعملية اإلنتاجية إلى عدم تغير توقعاته وسلوآه بالنسبة للعملية اإلنتاجيةيييؤديؤد
 

ره من               : : فك االرتباط غير الكامل   فك االرتباط غير الكامل   : : لثلثالثاالثا  ره من               منح المزارع جزءًا من الدعم في إطار الصندوق األخضر وغي منح المزارع جزءا  من الدعم في إطار الصندوق األخضر وغي
 ..الصناديق األخرى له تأثيره على اإلنتاجالصناديق األخرى له تأثيره على اإلنتاج

 
دم ملموس                      دم ملموس                    نخلص مما تقدم إلى أن المثالب والثغرات التي احتوتها اتفاقية الزراعة أدت إلى عدم تحقق تق نخلص مما تقدم إلى أن المثالب والثغرات التي احتوتها اتفاقية الزراعة أدت إلى عدم تحقق تق

) ) من المستويات المربوطة   من المستويات المربوطة    ( (لرغم من قيام الدول بتنفيذ التزامات التخفيض     لرغم من قيام الدول بتنفيذ التزامات التخفيض     ، إذ على ا   ، إذ على ا   ييبشأن تخفيض الدعم المحل   بشأن تخفيض الدعم المحل   
ارة   وه للتج دعم المش أن ال ارة  بش وه للتج دعم المش أن ال فر ((بش ندوق األص فر الص ندوق األص ذ  ، ، ))الص رة التنفي الل فت ة خ ت ثابت توياته بقي ذ  إال أن مس رة التنفي الل فت ة خ ت ثابت توياته بقي  إال أن مس

ة بز    ييوفوف  . . بل في بعض الحاالت قامت الدول بزيادة مستويات الدعم المقدمة         بل في بعض الحاالت قامت الدول بزيادة مستويات الدعم المقدمة          دول المتقدم ة بز     نفس الوقت قامت ال دول المتقدم اد  نفس الوقت قامت ال اد ي   ةةي
 ).).الصندوق األزرق والصندوق األخضرالصندوق األزرق والصندوق األخضر((الدعم الممنوح في إطار البرامج المستثناة من التخفيض الدعم الممنوح في إطار البرامج المستثناة من التخفيض 

 
 تنافسية الصادرات  -٣

 
ان                    ان                  تعتبر القواعد التي أرستها اتفاقية الزراعة في مجال دعم الصادرات من أهم إنجازات الدورة، حيث آ تعتبر القواعد التي أرستها اتفاقية الزراعة في مجال دعم الصادرات من أهم إنجازات الدورة، حيث آ

دعم      . . ل المستخدمة في القطاع الزراعي       ل المستخدمة في القطاع الزراعي       هذا النوع من الدعم قبل جولة أوروغواي من أآثر الوسائ         هذا النوع من الدعم قبل جولة أوروغواي من أآثر الوسائ          ذا ال ر ه دعم    ويعتب ذا ال ر ه ويعتب
ة              من أآثر الوسائل ذات األثر اال     من أآثر الوسائل ذات األثر اال      دول المتقدم ل ال يح استخدامه من قب ى التجارة، حيث يت ة              ختاللي أو التشويهي عل دول المتقدم ل ال يح استخدامه من قب ى التجارة، حيث يت ختاللي أو التشويهي عل

ين                ا يشجع المنتجين المحلي الده، مم تج في ب ع المن ين               إمكانية التصدير إلى األسواق العالمية بأسعار تقل عن سعر بي ا يشجع المنتجين المحلي الده، مم تج في ب ع المن إمكانية التصدير إلى األسواق العالمية بأسعار تقل عن سعر بي
ى ىعل ى عل أثير عل ة المصدرة نتيجة الت دول النامي ى ال ة، ويشكل ضغوطًا عل اج وإغراق السوق العالمي ادة اإلنت ى  زي أثير عل ة المصدرة نتيجة الت دول النامي ى ال ة، ويشكل ضغوطا  عل اج وإغراق السوق العالمي ادة اإلنت  زي

ة الزراعة في                    . . األسعار العالمية في االتجاه التنازلي نحو االنخفاض      األسعار العالمية في االتجاه التنازلي نحو االنخفاض       ذ اتفاقي ة تنفي ويم عملي ي تق ا يل ة الزراعة في                  ونتناول في م ذ اتفاقي ة تنفي ويم عملي ي تق ا يل ونتناول في م
 ::مجال دعم الصادرات، على المحورين التاليينمجال دعم الصادرات، على المحورين التاليين

 
 ؛؛دعم الصادرات في الدول المتقدمةدعم الصادرات في الدول المتقدمةأهمية أهمية  ))أأ(( 
 ..مدى انضباط القواعد التي أرستها االتفاقية في تقليل التشوهات التجاريةمدى انضباط القواعد التي أرستها االتفاقية في تقليل التشوهات التجارية ))بب(( 

 أهمية دعم الصادراتأهمية دعم الصادرات ))أأ((
 

رن        اا التي    التي   ييأدت سياسات الدعم المحل   أدت سياسات الدعم المحل     ات من الق ة في الثمانين ات المتحدة األمريكي رن        نتهجتها أوروبا والوالي ات من الق ة في الثمانين ات المتحدة األمريكي نتهجتها أوروبا والوالي
اجي                    الماضي إلى زيادة مستويات اإلن    الماضي إلى زيادة مستويات اإلن     ائض اإلنت تخلص من الف يلة لل ًا البحث عن وس اجي                    تاج الزراعي، وصار لزام ائض اإلنت تخلص من الف يلة لل ا  البحث عن وس . . تاج الزراعي، وصار لزام

 ..ومن هنا آانت بداية االستخدام المكثف لدعم الصادراتومن هنا آانت بداية االستخدام المكثف لدعم الصادرات
 

 )١٩٩٩-١٩٩٥(متوسط اإلنفاق السنوي لدعم الصادرات   -٧ الجدول
 

 التوزيع النسبي
 )نسبة مئوية(

 القيمة
  )مليون دوالر(

 بيبياالتحاد األورواالتحاد األورو ٦ ٠٥٣٫٣ ٨٩٫٢
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 سويسراسويسرا ٣٤٠ ٥
 الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية ٩٧٫٢ ١٫٤
 النرويجالنرويج ٩٣ ١٫٤
  دولة أخرى تقدم دعم الصادرات دولة أخرى تقدم دعم الصادرات٢١٢١ ٢٠٣٫٢ ٣
 اإلجمالياإلجمالي ٦ ٧٨٧٫٣ ١٠٠

 ..Peters, Ralph and Shirotori, Miho ( 2004)    ::المصدرالمصدر
 

ع   استخدم االتحاد األوروبي دعم الصادرات بكثافة في مجاالت اللحوم واأللبان   استخدم االتحاد األوروبي دعم الصادرات بكثافة في مجاالت اللحوم واأللبان     ذ، والتوزي ع    والزيوت والنبي ذ، والتوزي  والزيوت والنبي
ان، و     ٣٠٣٠: : اإلجمالي للدعم على النحو التالي    اإلجمالي للدعم على النحو التالي     ان، و      في المائة لأللب ة للحوم، و       ٢٢٢٢ في المائة لأللب ة للحوم، و        في المائ وب، و       ١٣١٣ في المائ ة الحب وب، و        في المائ ة الحب   ١٢١٢ في المائ

ة  آما طبقت الواليات المتحدة     آما طبقت الواليات المتحدة       ). ). في المائة للسكر  في المائة للسكر   ة  األمريكي وب، ونشير         األمريكي ان والحب دعم في مجال األلب وب، ونشير         أشكاُال من ال ان والحب دعم في مجال األلب أشكاال  من ال
ى أن ثلثي صادرات ا     ى أن ثلثي صادرات ا    هنا إل دعم       هنا إل ان مغطى بال ات المتحدة من األلب دعم       لوالي ان مغطى بال ات المتحدة من األلب ة من دعم الصادرات في       ٩٥٩٥((لوالي ة من دعم الصادرات في        في المائ  في المائ

 ..))١٥١٥(())الواليات المتحدةالواليات المتحدة
 
 مدى انضباط القواعدمدى انضباط القواعد ))بب((
 

 ::يمكن اإلشارة إلى عدة سلبيات ظهرت خالل فترة التنفيذ تبعا  النضباط القواعديمكن اإلشارة إلى عدة سلبيات ظهرت خالل فترة التنفيذ تبعًا النضباط القواعد 
 

د     ))١١((  ة لضعف القواع موح نتيج ن المس ادرات ع م الص ادة دع د    زي ة لضعف القواع موح نتيج ن المس ادرات ع م الص ادة دع ر : : زي ر تظه اون  تظه ة التع رات منظم اون  مؤش ة التع رات منظم مؤش
ك                والتنمية في الميدان    والتنمية في الميدان     ه، وذل ك                االقتصادي أن األحجام المدعومة في بعض السنوات تخطت سقف الدعم المسموح ب ه، وذل االقتصادي أن األحجام المدعومة في بعض السنوات تخطت سقف الدعم المسموح ب

رى    ى أخ نة إل ن س تخدمة م ر المس ام غي الغ واألحج ل المب ة لتحوي رى   نتيج ى أخ نة إل ن س تخدمة م ر المس ام غي الغ واألحج ل المب ة لتحوي ك تخط   . . نتيج ال ذل ك تخط ومث ال ذل اد األورييومث اد األور االتح ي وو االتح ي ب ب
ل ال       ٩٨٩٨-٩٦٩٦اللتزاماته في األعوام     اللتزاماته في األعوام      ق تحوي ل ال        عن طري ق تحوي ابقة           عن طري رات س ر المستخدم في فت ابقة          رصيد غي رات س ر المستخدم في فت ه يالحظ أن     . . رصيد غي ه يالحظ أن   إال أن إال أن

دة      ييتخفيض االتحاد للدعم المحل   تخفيض االتحاد للدعم المحل    دة       المقدم في إطار إصالحات أجن ل من       ٢٠٠٠٢٠٠٠ المقدم في إطار إصالحات أجن ان قل وب واأللب ل الحب ل من        لمنتجات مث ان قل وب واأللب ل الحب  لمنتجات مث
 . .  آجزء من هذه اإلصالحات آجزء من هذه اإلصالحاتاإلنتاجاإلنتاجاالعتماد على دعم الصادرات في هذه المنتجات نتيجة لتخفيض االعتماد على دعم الصادرات في هذه المنتجات نتيجة لتخفيض 

 
دعم              ::األساس للمستويات الحقيقية  األساس للمستويات الحقيقية  عدم تمثيل فترة    عدم تمثيل فترة     ))٢٢((  ى األسواق وال دعم            آما سبق ذآره تحت فقرة النفاذ إل ى األسواق وال آما سبق ذآره تحت فقرة النفاذ إل
دعم المحل                      ييالمحلالمحل ر مسبوقة من ال دعم المحل                      ، فإن فترة األساس التي استخدمت في اتفاقية الزراعة تميزت بمستويات غي ر مسبوقة من ال   يي، فإن فترة األساس التي استخدمت في اتفاقية الزراعة تميزت بمستويات غي

دول    ودعم الصادرات، وبالتالي آان مقدار دعم الصادرات المسموح به بعد التخفيض آبيرا ، مما أ             ودعم الصادرات، وبالتالي آان مقدار دعم الصادرات المسموح به بعد التخفيض آبيرًا، مما أ              دول    تاح لل  خاصة    خاصة   -تاح لل
 .. استخدام هذا الدعم بطرق أحدثت آثارا  إختاللية آبيرة على التجارة استخدام هذا الدعم بطرق أحدثت آثارًا إختاللية آبيرة على التجارة-األوروبية األوروبية 

 
ة          ))٣٣((  ر األسعار العالمي اه تغي ة تج ة         عدم المرون ر األسعار العالمي اه تغي ة تج دعم            ::عدم المرون يم ال ا لق ا ودني ة الزراعة حدودًا علي م تحدد اتفاقي دعم          ل يم ال ا لق ا ودني ة الزراعة حدودا  علي م تحدد اتفاقي ل

رات السعر    وأحجامه، مما لم يمثل حاجزا  قانونيا  أمام استخدام هذا الدعم، وبا    وأحجامه، مما لم يمثل حاجزًا قانونيًا أمام استخدام هذا الدعم، وبا     رات السعر    لتالي عزل األسواق المنتجة عن تغي لتالي عزل األسواق المنتجة عن تغي
 ..العالمي بشكل آاملالعالمي بشكل آامل

 
مثل إئتمانات التصدير التي آثيرا      مثل إئتمانات التصدير التي آثيرًا     : : عدم وجود قواعد آافية لتحكم أشكال أخرى من دعم الصادرات         عدم وجود قواعد آافية لتحكم أشكال أخرى من دعم الصادرات          ))٤٤(( 

داد                           رات س دة، وفت ة للفائ ديم أسعار مدعوم ق تق ى التصدير عن طري داد                          ما تستخدم لمساندة المنتجين ومساعدتهم عل رات س دة، وفت ة للفائ ديم أسعار مدعوم ق تق ى التصدير عن طري ما تستخدم لمساندة المنتجين ومساعدتهم عل
 ..ة تختلف عن القروض العاديةة تختلف عن القروض العاديةمطولمطول

 
 مدى االنفتاح التجاري وتجارة الدول النامية  -٤
                                                                 

))١٥١٥((    Shirotori, M., (2004).. 



 

 

-٢٠٢٠-

 
ة      ة التفاقي ان الثالث ي األرآ ا ف دول اللتزاماته ذ ال ة تنفي أثير عملي ى ت وف عل الي الوق زء الت ي الج يتم ف ة    س ة التفاقي ان الثالث ي األرآ ا ف دول اللتزاماته ذ ال ة تنفي أثير عملي ى ت وف عل الي الوق زء الت ي الج يتم ف س
اح األسواق     ) ) ، ودعم الصادرات  ، ودعم الصادرات  ييالنفاذ إلى األسواق، والدعم المحل النفاذ إلى األسواق، والدعم المحل ((الزراعة الزراعة  ى درجة انفت اح األسواق     عل ى درجة انفت   . . (trade openness)عل

ذ االلتزامات والعوامل                      ييوهوه اتج عن تنفي أثير الن ذ االلتزامات والعوامل                       قضية معقدة التناول من الناحية التحليلية نظرًا لصعوبة فصل الت اتج عن تنفي أثير الن  قضية معقدة التناول من الناحية التحليلية نظرا  لصعوبة فصل الت
ى صورة                     بعض الظواهر التي توجد عل اس ل ة القي ى صورة                    األخرى الخارجية، آما أن هناك صعوبات أخرى تتعلق بعملي بعض الظواهر التي توجد عل اس ل ة القي األخرى الخارجية، آما أن هناك صعوبات أخرى تتعلق بعملي

ات تخرج عن نطاق                    فالوقوف على التأثير اإلجمالي     فالوقوف على التأثير اإلجمالي       . . غير آمية غير آمية  ى إمكاني اج إل اقة تحت ة ش ات تخرج عن نطاق                    وإصدار حكم هو مهم ى إمكاني اج إل اقة تحت ة ش وإصدار حكم هو مهم
احثون والتي ستساعدنا                       . . هذه الدراسة هذه الدراسة  ا الب أ إليه احثون والتي ستساعدنا                     ولكن ألغراض الدراسة، سنتناول عددًا من المؤشرات التي يلج ا الب أ إليه ولكن ألغراض الدراسة، سنتناول عددا  من المؤشرات التي يلج

 ..على التعرف على مدى االنفتاحعلى التعرف على مدى االنفتاح
 
رة القص              -١١ رة القص             ال يمكن الوقوف على اآلثار التجارية التفاقية الزراعة في الفت رة       ال يمكن الوقوف على اآلثار التجارية التفاقية الزراعة في الفت ى فت رة       يرة ولكن األمر بحاجة إل ى فت يرة ولكن األمر بحاجة إل

ي      ب ف ة العرض والطل دى مرون تهج وم ر المن ة التحري ا طبيع ل أهمه ن العوام ة م ى مجموع د عل ة ويعتم ي     طويل ب ف ة العرض والطل دى مرون تهج وم ر المن ة التحري ا طبيع ل أهمه ن العوام ة م ى مجموع د عل ة ويعتم طويل
 .. آلها ظواهر طويلة األجل من الناحية االقتصادية آلها ظواهر طويلة األجل من الناحية االقتصاديةيياألسواق، و الفترة الزمنية، وهاألسواق، و الفترة الزمنية، وه

 
ة    -٢٢ دول المتقدم ي ال دعم ف تويات ال ى مس ر عل ة   األث دول المتقدم ي ال دعم ف تويات ال ى مس ر عل يتم االعتم : : األث يتم االعتم وس ذي    وس اس ال ى المقي دد عل ذا الص ي ه ذي    اد ف اس ال ى المقي دد عل ذا الص ي ه اد ف

اح التجاري        ))١٦١٦((االقتصادياالقتصاديوالتنمية في الميدان    والتنمية في الميدان    تستخدمه منظمة التعاون    تستخدمه منظمة التعاون     اح التجاري         في قياسها لمدى االنفت وتظهر الدراسة    وتظهر الدراسة    . .  في قياسها لمدى االنفت
 ::التي أجرتها على الدول األعضاء فيها ما يليالتي أجرتها على الدول األعضاء فيها ما يلي

 
زراعيين في           مم ))أأ((  دم للمنتجين ال دعم المق زراعيين في           حدودية االنخفاض المتحقق في مستويات ال دم للمنتجين ال دعم المق رة  حدودية االنخفاض المتحقق في مستويات ال رة  الفت -١٩٨٦١٩٨٦الفت
 ؛؛ مليار دوالر مليار دوالر٢٤٦٢٤٦ والذي بلغ في المتوسط  والذي بلغ في المتوسط ١٩٩٩١٩٩٩

 
اون               الال ))بب((  ة التع ة في دول منظم دعم مرتفع اون                تزال مستويات ال ة التع ة في دول منظم دعم مرتفع دان        تزال مستويات ال ة في المي دان       والتنمي ة في المي االقتصادي، حيث    االقتصادي، حيث    والتنمي

 . .  في المائة من دخل المزارع خالل هذه الفترة في المائة من دخل المزارع خالل هذه الفترة٤٠٤٠ هذا الدعم في المتوسط  هذا الدعم في المتوسط يييغطيغط
 
ة التحسن              : : ألثر على تحسن تجارة الدول النامية     ألثر على تحسن تجارة الدول النامية     اا -٣٣ ة التحسن              لم يطرأ على صادرات الدول النامية من السلع الزراعي لم يطرأ على صادرات الدول النامية من السلع الزراعي

ة الزراعة            ه من اتفاقي ة الزراعة           المأمول الذي آانت تبتغي ه من اتفاقي ة من                   . . المأمول الذي آانت تبتغي دول النامي ذ ارتفعت صادرات ال ة من                 ففي سنوات التنفي دول النامي ذ ارتفعت صادرات ال   ١١٤١١٤ففي سنوات التنفي
ام  ار دوالر ع ام ملي ار دوالر ع ى ١٩٩٠١٩٩٠ملي ى  إل ام ١٧٦١٧٦ إل ار ع ام  ملي ار ع ن ١٩٩٩١٩٩٩ ملي م يك يم ل ذه الق ن ه ن ، إال أن تحس م يك يم ل ذه الق ن ه ًا، إال أن تحس ا مواآب    مواآب

دار ضئيل من       إإ إذ    إذ   ،،ول النامية في الصادرات العالمية الزراعية     ول النامية في الصادرات العالمية الزراعية     زيادة حصة الد  زيادة حصة الد  لل دار ضئيل من       ن هذه الحصة ارتفعت بمق   ٤١٫٥٤١٫٥ن هذه الحصة ارتفعت بمق
ام          ٤٣٤٣  إلىإلىفي المائة   في المائة    ة في ع ام           في المائ ة في ع ة واحدة                  . . ١٩٩٩١٩٩٩ في المائ ادة في الصادرات مصدرها جه ذه الزي ا يالحظ أن ه ة واحدة                آم ادة في الصادرات مصدرها جه ذه الزي ا يالحظ أن ه آم

 ..سيويةسيويةدول اآلدول اآلفريقية والفريقية وال أمريكا الالتينية، بينما بقيت النسب دون تغير بالنسبة للقارة األ أمريكا الالتينية، بينما بقيت النسب دون تغير بالنسبة للقارة األييوهوه
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 أفريقياأفريقيا ٥،٥ ٥،٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥،٥ ٥،٥ ٦ ٥،٥
 سيويةسيويةالدول النامية اآلالدول النامية اآل ١٥ ١٦ ١٦٫٥ ١٦٫٥ ١٦٫٥ ١٦٫٥ ١٦ ١٥٫٥ ١٦ ١٦٫٥

١٦ ١٥٫٥ ١٤ ١٤٫٥ ١٥٫٥ ١٦ ١٦ ١٧٫٥ ١٨ ١٧٫٥ 
أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 الشرق األوسطالشرق األوسط ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢
 أخرىأخرى ٢ ٢ ١٫٥ ٢ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥
 مجموع الدول الناميةمجموع الدول النامية ٤٠٫٥ ٤١ ٣٩ ٤٠ ٤٠٫٥ ٤١ ٤١ ٤٢ ٤٣٫٥ ٤٣

 ..WTO document G/AG/NG/6/Rev.1: Agricultural Trade Performance by Developing Countries 1990-1999    ::المصدرالمصدر
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 تطور المفاوضات بشأن قضايا الزراعة في منظمة التجارة العالمية  -ثانيا 
 

ام                ذ ع ام              يهتم هذا الجزء بالتطورات التي مرت بها مفاوضات الزراعة من ذ ع ؤتمر       ٢٠٠٠٢٠٠٠يهتم هذا الجزء بالتطورات التي مرت بها مفاوضات الزراعة من ررات م رورًا بمق ؤتمر        م ررات م رورا  بمق  م
ة الدوحة في قطر في                           وهو المؤتمر الو    وهو المؤتمر الو   ،،الدوحةالدوحة د بمدين د عق ان ق ذي آ ة وال ة التجارة العالمي ة الدوحة في قطر في                          زاري الرابع لمنظم د بمدين د عق ان ق ذي آ ة وال ة التجارة العالمي زاري الرابع لمنظم

والتي والتي " " برنامج عمل الدوحة للتنمية   برنامج عمل الدوحة للتنمية   ""، وما نتج عنه من قرارات أطلق عليها فيما بعد           ، وما نتج عنه من قرارات أطلق عليها فيما بعد           ٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر  نوفمبر  //تشرين الثاني تشرين الثاني 
ه في             ه في            تم تحديد جدول زمني بأن تنتهي المفاوضات حول اني  ١١تم تحديد جدول زمني بأن تنتهي المفاوضات حول انون الث اني   آ انون الث اير  // آ اير  ين المؤتمر   وم وم   . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ين ذلك ب المؤتمر   رورًا آ ذلك ب رورا  آ

اذ   ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمبر  سبتمبر  //الوزاري الخامس للمنظمة والذي عقد في مدينة آانكون بالمكسيك في أيلول          الوزاري الخامس للمنظمة والذي عقد في مدينة آانكون بالمكسيك في أيلول           اذ    والذي فشل في اتخ  والذي فشل في اتخ
ة اإلطار ال                 ى اتفاقي ة اإلطار ال                قرارات خاصة بالمفاوضات بشأن برنامج عمل الدوحة، ووصوًال إل ى اتفاقي ا       تي تي قرارات خاصة بالمفاوضات بشأن برنامج عمل الدوحة، ووصوال  إل ا        جرى التوصل إليه  جرى التوصل إليه

 ". ". يوليويوليو//فقة تموزفقة تموزصص"" وهو ما سمي بـ  وهو ما سمي بـ ٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس أغسطس //في األول من آبفي األول من آب
 

 ٢٠٠٠بداية المفاوضات في عام   -ألف
 

ة الزراعة    ٢٠٢٠بدأت المفاوضات بشأن قضايا الزراعة، طبقا  للمادة        بدأت المفاوضات بشأن قضايا الزراعة، طبقًا للمادة          ة الزراعة     من اتفاقي ة     ))١٧١٧(( من اتفاقي ة     ، التي انبثقت عن جول ، التي انبثقت عن جول
ادة تحت         ١٩٩٥١٩٩٥يناير  يناير  // آانون الثاني   آانون الثاني  ١١ودخلت حيز التنفيذ في     ودخلت حيز التنفيذ في     ) ) ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٦١٩٨٦((أوروغواي  أوروغواي   ذه الم ادة تحت         ، حيث جاءت ه ذه الم ، حيث جاءت ه

ة إصالح الزراعة            " " ر عملية اإلصالح   ر عملية اإلصالح   استمرااستمرا""عنوان  عنوان   ى الشروع في مفاوضات حول استمرار عملي د عل ة إصالح الزراعة            وتؤآ ى الشروع في مفاوضات حول استمرار عملي د عل وتؤآ
ذي              . . ))١٨١٨((وذلك قبل نهاية فترة التنفيذ بسنة واحدة      وذلك قبل نهاية فترة التنفيذ بسنة واحدة       ة وال ة التجارة العالمي ذي            ولكن فشل المؤتمر الوزاري الثالث لمنظم ة وال ة التجارة العالمي ولكن فشل المؤتمر الوزاري الثالث لمنظم

ى مفاوض     ١٩٩٩١٩٩٩عقد في مدينة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية في عام          عقد في مدينة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية في عام           ى مفاوض      أثر عل ان يمكن أن          أثر عل ان يمكن أن         ات الزراعة، إذ آ ات الزراعة، إذ آ
رق                ق بط رة تتعل ائج مبك ى نت رق إل ات والتط ن المفاوض دة م ة جدي دء جول ى ب ؤتمر إل ذا الم اح ه ؤدي نج رق               ي ق بط رة تتعل ائج مبك ى نت رق إل ات والتط ن المفاوض دة م ة جدي دء جول ى ب ؤتمر إل ذا الم اح ه ؤدي نج ي

 ..المفاوضاتالمفاوضات
 

ة                  ٢٠٠٠٢٠٠٠بدأت المفاوضات في بداية عام      بدأت المفاوضات في بداية عام        دأت في جول ة                   مستهدفة استكمال مسيرة إصالح الزراعة التي ب دأت في جول  مستهدفة استكمال مسيرة إصالح الزراعة التي ب
دد األطراف   أوروغواي، وذلك في إطار النظام التجاري مت       أوروغواي، وذلك في إطار النظام التجاري مت        دد األطراف   ع ا                . . ع ائج ملموسة فيم م تخرج بنت ا              ولكن المفاوضات ل ائج ملموسة فيم م تخرج بنت ولكن المفاوضات ل

ة قضايا هي     ة قضايا هي    يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمثلت في ثالث زراعيين، ودعم الصادرات       : : يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمثلت في ثالث ي للمنتجين ال دعم المحل زراعيين، ودعم الصادرات       ال ي للمنتجين ال دعم المحل ال
ذه           ١٢١١٢١وآانت المحصلة مقترحات جاءت من          وآانت المحصلة مقترحات جاءت من            . . الزراعية، والنفاذ إلى األسواق   الزراعية، والنفاذ إلى األسواق    ق به ة تتعل ة عضو بالمنظم ذه            دول ق به ة تتعل ة عضو بالمنظم  دول

اني    ٢٠٠٢٢٠٠٢وخالل عام   وخالل عام     . . ايااياالقضالقض اني     وحتى تشرين الث وفمبر   // وحتى تشرين الث وفمبر   ن ة في دول           ٢٠٠٣٢٠٠٣ن ة في دول           ، ازدادت األنشطة المناهضة للعولم ، ازدادت األنشطة المناهضة للعولم
رة رةآثي دول            . . آثي ن ال ا م ة وغيره دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد األوروب ي االتح زارعين ف ان للم دول          وآ ن ال ا م ة وغيره دة األمريكي ات المتح ي والوالي اد األوروب ي االتح زارعين ف ان للم  وآ

ة             ر السياسات الحمائي ة            المتقدمة دور آبير في تلك األنشطة، وذلك لرغبتهم في عدم تغيي ر السياسات الحمائي ادة     المتقدمة دور آبير في تلك األنشطة، وذلك لرغبتهم في عدم تغيي م لزي ا دوله ادة      التي وفرته م لزي ا دوله  التي وفرته
 . . رفاهيتهمرفاهيتهم

 

                                                                 
إقرارا بأن الهدف الطويل األمد وهو التوصل إلى تخفيضات تدريجية كبيرة علـى الـدعم               إقرارا بأن الهدف الطويل األمد وهو التوصل إلى تخفيضات تدريجية كبيرة علـى الـدعم               : ": " على ما يلي    على ما يلي   ٢٠٢٠تنص المادة   تنص المادة       ))١٧١٧((

والحماية تسفر عن إصالح أساسي يشكل عملية مستمرة، توافق البلدان األعضاء على الشروع في مفاوضات حول استمرار هـذه العمليـة             والحماية تسفر عن إصالح أساسي يشكل عملية مستمرة، توافق البلدان األعضاء على الشروع في مفاوضات حول استمرار هـذه العمليـة             
آثـار  آثـار    ))بب ( (،،الخبرة المكتسبة حتى ذلك التاريخ من تنفيذ االلتزامـات بـالتخفيض          الخبرة المكتسبة حتى ذلك التاريخ من تنفيذ االلتزامـات بـالتخفيض          ) ) أأ: (: (ة فترة التنفيذ بسنة واحدة، آخذة في االعتبار       ة فترة التنفيذ بسنة واحدة، آخذة في االعتبار       قبل نهاي قبل نهاي 

المصالح غير التجارية، والمعاملة الخاصة والمتميـزة الممنوحـة         المصالح غير التجارية، والمعاملة الخاصة والمتميـزة الممنوحـة         ) ) جج((االلتزامات بالتخفيض على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية،         االلتزامات بالتخفيض على التجارة العالمية في المنتجات الزراعية،         
امية األعضاء والهدف الرامي إلى إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلـى قـوى السـوق، واألهـداف                     امية األعضاء والهدف الرامي إلى إنشاء نظام للتجارة في المنتجات الزراعية منصف ومستند إلـى قـوى السـوق، واألهـداف                     للبلدان الن للبلدان الن 

أية التزامات أخرى تكون ضرورية لتحقيق األهداف الطويلة األمد المـذكورة           أية التزامات أخرى تكون ضرورية لتحقيق األهداف الطويلة األمد المـذكورة           ) ) دد((واالهتمامات األخرى المذكورة في ديباجة هذه االتفاقية،        واالهتمامات األخرى المذكورة في ديباجة هذه االتفاقية،        
 ).).١٩٩٤١٩٩٤((لتجارة العالمية لتجارة العالمية منظمة امنظمة ا: : المصدرالمصدر  ". ". أعالهأعاله

 ..٢٠٠١٢٠٠١فترة التنفيذ حددت بست سنوات للدول المتقدمة، أي تنتهي في عام فترة التنفيذ حددت بست سنوات للدول المتقدمة، أي تنتهي في عام     ))١٨١٨((



 

 

-٢٣٢٣-

ا حيث                     ا حيث                    إال أنه يستشف من المقترحات التي أوردتها الدول النامية أنها تبحث عن نظام عالمي فعال يراعي ظروفه إال أنه يستشف من المقترحات التي أوردتها الدول النامية أنها تبحث عن نظام عالمي فعال يراعي ظروفه
ي ودعم                   . . ))١٩١٩((أن نسبة آبيرة من سكانها تعتمد على الزراعة       أن نسبة آبيرة من سكانها تعتمد على الزراعة        دعم المحل دم ملموس في تخفيض ال ي ودعم                 وعدم إحراز تق دعم المحل دم ملموس في تخفيض ال وعدم إحراز تق

ات ا ات االصادرات والتعريف دول الصادرات والتعريف ذه ال ى ه لبيًا عل أثيرًا س ؤثر ت ة ي دول المتقدم ي ال ة ف دول لمرتفع ذه ال ى ه لبيا  عل أثيرا  س ؤثر ت ة ي دول المتقدم ي ال ة ف ا ارتضت دول   . . لمرتفع ا ارتضت دول فطالم فطالم
اك شراآة في                          يكن هن د، فل المي الجدي اك شراآة في                         العالم، سواء آانت متقدمة أو نامية أو أقل نموًا، بمبادئ النظام التجاري الع يكن هن د، فل المي الجدي العالم، سواء آانت متقدمة أو نامية أو أقل نموا ، بمبادئ النظام التجاري الع

ل ن       ة ويكف ارة الزراعي وه التج ا يش ة م ى إزال د عل ة تعتم ة وعدال ة الدولي ل ن      التنمي ة ويكف ارة الزراعي وه التج ا يش ة م ى إزال د عل ة تعتم ة وعدال ة الدولي اذ التنمي اذ ف  ف
 ..))٢٠٢٠((منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمةمنتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة

 
 المفاوضات بشأن الزراعة في إطار برنامج عمل الدوحة  -باء

 
ه في                        دد األطراف، وجاءت مقررات ه في                      نجح مؤتمر الدوحة في تناول قضايا رئيسية في النظام التجاري متع دد األطراف، وجاءت مقررات نجح مؤتمر الدوحة في تناول قضايا رئيسية في النظام التجاري متع

ـ  مى ب ا يس ار م ـ إط مى ب ا يس ار م ة""إط ل التنمي امج عم ةبرن ل التنمي امج عم ال الزرا  ". ". برن ي مج ال الزراوف ي مج ك  وف ر ذل ثالث، وظه ية ال اول القضايا الرئيس ة تن ك  ع ر ذل ثالث، وظه ية ال اول القضايا الرئيس ة تن ع
ا   رتين هم ي فق ا  واضحًا ف رتين هم ي فق اد   ١٤١٤ و و١٣١٣واضحا  ف ا يعكس روح الم و م ة وه ؤتمر الدوح وزاري لم الن ال ن اإلع اد    م ا يعكس روح الم و م ة وه ؤتمر الدوح وزاري لم الن ال ن اإلع ن ٢٠٢٠ة ة  م ن  م  م

آما تم تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن قضايا الزراعة، بحيث تبدأ المفاوضات            آما تم تحديد جدول زمني للمفاوضات بشأن قضايا الزراعة، بحيث تبدأ المفاوضات              ). ). ١١طار  طار  اإلاإلراجع  راجع  ((االتفاقية  االتفاقية  
ة                     . . ٢٠٠٠٢٠٠٠يناير  يناير  //في آانون الثاني  في آانون الثاني   ى طرق للمفاوضات بنهاي ائي للتوصل إل د موعد نه م تحدي ة                   وت ى طرق للمفاوضات بنهاي ائي للتوصل إل د موعد نه م تحدي مارس  مارس  // آذار  آذار ٣١٣١وت

وزاري الخامس                      . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ ؤتمر ال ول موعد الم وزاري الخامس                    وأن يقوم أعضاء المنظمة بتقديم مسودات جداول االلتزامات بحل ؤتمر ال ول موعد الم وأن يقوم أعضاء المنظمة بتقديم مسودات جداول االلتزامات بحل
ول  ي أيل ول ف ي أيل بتمبر //ف بتمبر س انو        ٢٠٠٣٢٠٠٣س ن آ ول األول م ة بحل أن الزراع ات بش ائي للمفاوض د نه د موع م تحدي ا ت انو        ، آم ن آ ول األول م ة بحل أن الزراع ات بش ائي للمفاوض د نه د موع م تحدي ا ت ن ن ، آم

ة               ). ). الحزمة الواحدة الحزمة الواحدة (( في إطار الصفقة المتكاملة       في إطار الصفقة المتكاملة      ٢٠٠٥٢٠٠٥يناير  يناير  //الثانيالثاني م تشكيل لجن ة، ت ة التجارة العالمي ة             وفي منظم م تشكيل لجن ة، ت ة التجارة العالمي وفي منظم
اني         انون الث ة في آ اني        للمفاوضات التجاري انون الث ة في آ اير   //للمفاوضات التجاري اير   ين ى               ٢٠٠٢٢٠٠٢ين اوض واإلشراف عل ات للتف ا وضع آلي ان دوره ى                والتي آ اوض واإلشراف عل ات للتف ا وضع آلي ان دوره  والتي آ

يل لجان للمفاوضات من بينها لجنة المفاوضات   يل لجان للمفاوضات من بينها لجنة المفاوضات   آما تم تشك  آما تم تشك    . . المفاوضات وذلك تحت سلطة المجلس العام للمنظمة      المفاوضات وذلك تحت سلطة المجلس العام للمنظمة      
ة       . . ))٢١٢١((بشأن الزراعة والتي تباشر أعمالها من خالل اجتماعات أو جلسات خاصة             بشأن الزراعة والتي تباشر أعمالها من خالل اجتماعات أو جلسات خاصة              ة     وتناولت المفاوضات الزراعي وتناولت المفاوضات الزراعي

 ::الموضوعات التاليةالموضوعات التالية
 

 خفيض الدعم المحلي المشوه للتجارةت  -١
 

ؤمن        ؤمن      حصل المنتجون الزراعيون في الدول المتقدمة على دعم ضخم ي ة آمطلب أساسي، إال     حصل المنتجون الزراعيون في الدول المتقدمة على دعم ضخم ي م الرفاهي ة آمطلب أساسي، إال      له م الرفاهي  له
ة              دول النامي راء في ال زارعين الفق ة             أنه يساهم في تشويه التجارة العالمية للمنتجات الزراعية وينعكس سلبًا على الم دول النامي راء في ال زارعين الفق أنه يساهم في تشويه التجارة العالمية للمنتجات الزراعية وينعكس سلبا  على الم

اتهم   اتهم  واألقل نموًا جراء انخفاض األسعار العالمية لمنتج دعم            . . واألقل نموا  جراء انخفاض األسعار العالمية لمنتج ذا ال ة تخفيض ه اك جدل واسع حول آيفي ان هن دعم          وآ ذا ال ة تخفيض ه اك جدل واسع حول آيفي ان هن وآ
دعم      يي ففي جولة أوروغوا ففي جولة أوروغوا  ..ال يزال هذا الجدل قائما  حتى اآلنال يزال هذا الجدل قائمًا حتى اآلنخالل جولة أوروغواي و   خالل جولة أوروغواي و    يم ال ا يسمى بتقس دعم       ظهر م يم ال ا يسمى بتقس  ظهر م

ر مشوه للتجارة،                : : حسب درجة التشويه وجاء في أشكال     حسب درجة التشويه وجاء في أشكال      ه وهو غي ر مشوه للتجارة،                الصندوق األخضر، ويشمل الدعم المسموح ب ه وهو غي الصندوق األخضر، ويشمل الدعم المسموح ب

                                                                 
 في المائـة مـن       في المائـة مـن      ٧٣٧٣ويعمل بالزراعة نحو    ويعمل بالزراعة نحو      . .  مليار نسمة   مليار نسمة  ٢,٥٢,٥تعد الزراعة في الدول النامية مصدرا  أساسيا  للدخل لنحو          تعد الزراعة في الدول النامية مصدراً أساسياً للدخل لنحو              ))١٩١٩((

وتمثل عائدات الصادرات الزراعية مـن الصـادرات        وتمثل عائدات الصادرات الزراعية مـن الصـادرات          . .  في المائة في الدول النامية      في المائة في الدول النامية     ٥٩٥٩حو  حو  القوى العاملة اإلجمالية في الدول األقل نموا  ون       القوى العاملة اإلجمالية في الدول األقل نمواً ون       
وانخفضت مساهمة الدول النامية مـن الصـادرات        وانخفضت مساهمة الدول النامية مـن الصـادرات          . .  في المائة في الدول النامية      في المائة في الدول النامية     ٢٧٢٧ في المائة في الدول األقل نموا  ونحو          في المائة في الدول األقل نمواً ونحو         ٣٤٣٤الكلية نحو   الكلية نحو   

 Oxfam International, Boxing match  ::انظرانظر  . . ٢٠٠١٢٠٠١ في المائة عام  في المائة عام ٣٥٣٥و و  إلى نح إلى نح١٩٦١١٩٦١ في المائة عام  في المائة عام ٤٠٤٠الزراعية العالمية من حوالي الزراعية العالمية من حوالي 
in agricultural trade: Will WTO negotiations knock out the world’s poorest farmers?, Briefing Paper, November 2002.                        

 إذا ما تم إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، يمكـن أن تصـل               إذا ما تم إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، يمكـن أن تصـل               إلى أنه   إلى أنه  ٢٠٠٤٢٠٠٤يشير البنك الدولي في تقريره لعام       يشير البنك الدولي في تقريره لعام           ))٢٠٢٠((
 وبالنسبة للزراعة فإنها     وبالنسبة للزراعة فإنها      .. مليار دوالر، وأكثر من نصف هذه األرباح يمكن أن يكون من نصيب الدول النامية               مليار دوالر، وأكثر من نصف هذه األرباح يمكن أن يكون من نصيب الدول النامية              ٩٠٠٩٠٠-٤٠٠٤٠٠األرباح إلى نحو    األرباح إلى نحو    

 :The World Bank (2004b), Global Economic Prospects: : نظـر نظـر اا.  .  زز في المائة من هذه األرباح في حالة إزالة كل الحواج في المائة من هذه األرباح في حالة إزالة كل الحواج٧٠٧٠تمثل نحو تمثل نحو 
Realizing the Development Promise of the Doha Agenda.                                                                                                                          

))٢١٢١((    WTO (2004a), Committee on Agriculture, Special Session: Calculation of Ad valorem Equivalents (AVEs) - Data 
Requirements and Availability: Note by the Secretariat (TN/AG/S/11).                                                                                                     
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ة، واال     ي الزراع ي ف ث العلم ة بالبح دفوعات المتعلق م الم ل دع ة، واال    مث ي الزراع ي ف ث العلم ة بالبح دفوعات المتعلق م الم ل دع ية، و  مث ة األساس ى البني اق عل ية، و  نف ة األساس ى البني اق عل ات  نف ة اآلف ات  مقاوم ة اآلف مقاوم
ة((واألمراض واألمراض  ةالنباتي ة) ) النباتي ة المحلي اعدات الغذائي ةوالمس ة المحلي اعدات الغذائي اج،   . . والمس ن اإلنت د م دفوعات للح اج، والصندوق األزرق، ويشمل م ن اإلنت د م دفوعات للح والصندوق األزرق، ويشمل م

أما الصندوق األصفر، فيضم       أما الصندوق األصفر، فيضم         . . وهي وإن آانت مشوهة للتجارة بنسبة ضئيلة، إال أنه ينطبق عليها مبدأ التخفيض            وهي وإن آانت مشوهة للتجارة بنسبة ضئيلة، إال أنه ينطبق عليها مبدأ التخفيض            
ة،   ارة العالمي ي تشكل تشويها للتج دفوعات الت ة،  الم ارة العالمي ي تشكل تشويها للتج دفوعات الت ه يخضع للتخفيض الجوهري  الم ه فإن ه يخضع للتخفيض الجوهري   وعلي ه فإن تح   . . ))٢٢٢٢(( وعلي يم ف ذا التقس تح ه يم ف ذا التقس ه

ة           دول المتقدم م ال ة          الباب أمام مناقشات واقتراحات حول نسب التخفيض، ومحتويات الصناديق، والمطالب التي ته دول المتقدم م ال الباب أمام مناقشات واقتراحات حول نسب التخفيض، ومحتويات الصناديق، والمطالب التي ته
 ..واألخرى التي تهم الدول الفقيرةواألخرى التي تهم الدول الفقيرة

 
 ٢٠٠١ر نوفمب/ من إعالن الدوحة الوزاري، تشرين الثاني١٤ و١٣الفقرتان   -١اإلطار 

 
ام                          "" -١٣١٣ ابقة من الع ة س ي انطلقت في مرحل ذي أنجز في المفاوضات الت ام                          نعترف بالعمل ال ابقة من الع ة س ي انطلقت في مرحل ذي أنجز في المفاوضات الت ادة      ٢٠٠٠٢٠٠٠نعترف بالعمل ال ًال بالم ادة       عم  من    من   ٢٠٢٠ عمال  بالم

د عن                    ا يزي د عن                   االتفاقية بشأن الزراعة، ومن ضمنه عدد آبير من المقترحات التفاوضية تقدم بها م ا يزي ذآر بالهدف      . .  عضوا    عضواً  ١٢١١٢١االتفاقية بشأن الزراعة، ومن ضمنه عدد آبير من المقترحات التفاوضية تقدم بها م ذآر بالهدف    ون ون
امج                        الطويل األجل المشار إليه في االتفاقي     الطويل األجل المشار إليه في االتفاقي      ات السوق، من خالل برن ى آلي ائم عل امج                        ة، والمتمثل في إرساء نظام تجاري عادل وق ات السوق، من خالل برن ى آلي ائم عل ة، والمتمثل في إرساء نظام تجاري عادل وق

ي    ود والتشوهات ف ع القي ة تصحيح ومن ة، بغي دعم والحماي أن ال ددة بش ات مح د محصنة والتزام ي   إصالح جذري يشمل قواع ود والتشوهات ف ع القي ة تصحيح ومن ة، بغي دعم والحماي أن ال ددة بش ات مح د محصنة والتزام إصالح جذري يشمل قواع
إلى العمل الذي أنجز حتى اآلن، نتعهد بإجراء        إلى العمل الذي أنجز حتى اآلن، نتعهد بإجراء        وإننا نؤآد من جديد التزامنا بهذا البرنامج واستنادا          وإننا نؤآد من جديد التزامنا بهذا البرنامج واستنادًا           . . األسواق الزراعية العالمية  األسواق الزراعية العالمية  

ات المخصصة للصادرات      يض اإلعان واق؛ وتخف ى األس اذ إل ي النف وهري ف ين ج ق تحس ى تحقي دف إل املة ته ات المخصصة للصادرات     مفاوضات ش يض اإلعان واق؛ وتخف ى األس اذ إل ي النف وهري ف ين ج ق تحس ى تحقي دف إل املة ته مفاوضات ش
ة الخاصة والتفضيل        . . بمختلف أشكالها تمهيدا  إللغائها؛ والحد من الدعم المحلي الذي يشوه التجارة         بمختلف أشكالها تمهيدَا إللغائها؛ والحد من الدعم المحلي الذي يشوه التجارة          ى أن المعامل ا نتفق عل ة الخاصة والتفضيل      إنن ى أن المعامل ا نتفق عل ية ية إنن

ات، وأن    ازالت وااللتزام داول التن ي ج درج ف ن عناصر المفاوضات، وأن ت زءًا أصيًال م ي أن تشكل ج ة ينبغ دان النامي ات، وأن   للبل ازالت وااللتزام داول التن ي ج درج ف ن عناصر المفاوضات، وأن ت زءا  أصيال  م ي أن تشكل ج ة ينبغ دان النامي للبل
دول                ييتدرج، حسب االقتضاء، في القواعد والضوابط التي سيجر       تدرج، حسب االقتضاء، في القواعد والضوابط التي سيجر        ين ال ًا، وتمك ة عملي ذه المعامل ل ه دول                 التفاوض عليها، بغية تفعي ين ال ا ، وتمك ة عملي ذه المعامل ل ه  التفاوض عليها، بغية تفعي

ة  النامية من مراعاة احتياجاتها التنم   النامية من مراعاة احتياجاتها التنم    ة الريفي ة  وية، ومن ضمنها األمن الغذائي والتنمي ة الريفي ر المتصلة        . . وية، ومن ضمنها األمن الغذائي والتنمي ًا باالهتمامات غي ر المتصلة      ونحيط علم ا  باالهتمامات غي ونحيط علم
ه                ا هو منصوص علي ه               بالتجارة الواضحة في المقترحات التي تقدم بها األعضاء، وأن هذه االهتمامات ستوضع في االعتبار آم ا هو منصوص علي بالتجارة الواضحة في المقترحات التي تقدم بها األعضاء، وأن هذه االهتمامات ستوضع في االعتبار آم

 ..""في االتفاقية بشأن الزراعةفي االتفاقية بشأن الزراعة
 

مارس من   مارس من   // آذار آذار٣١٣١، ومن ضمنها المعاملة الخاصة والتفضيلية، في مدة ال تتجاوز       ، ومن ضمنها المعاملة الخاصة والتفضيلية، في مدة ال تتجاوز       تحدد أنماط االلتزامات اإلضافية   تحدد أنماط االلتزامات اإلضافية   "" -١٤١٤
دورة         ٢٠٠٣٢٠٠٣العام  العام   د ال اريخ عق دة ال تتجاوز ت اط في م دورة         ، وينبغي من المشارآين تقديم مسودات شاملة لجداولهم حسب هذه األنم د ال اريخ عق دة ال تتجاوز ت اط في م ، وينبغي من المشارآين تقديم مسودات شاملة لجداولهم حسب هذه األنم

القواعد والضوابط التنظيمية والنصوص    القواعد والضوابط التنظيمية والنصوص    وتنتهي المفاوضات، ومن ضمنها المفاوضات المتصلة ب      وتنتهي المفاوضات، ومن ضمنها المفاوضات المتصلة ب        . . الخامسة للمؤتمر الوزاري  الخامسة للمؤتمر الوزاري  
 ..""القانونية ذات الصلة، مع االنتهاء من خطة المفاوضات وآجزء منهاالقانونية ذات الصلة، مع االنتهاء من خطة المفاوضات وآجزء منها

____________________________________ 
 ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، : : المصدرالمصدر

 
 

ي في دول         ، إلى أن    ، إلى أن    ))٢٣٢٣((االقتصادياالقتصاديوالتنمية في الميدان    والتنمية في الميدان    وتشير إحصاءات منظمة التعاون     وتشير إحصاءات منظمة التعاون       دعم الكل ي في دول         حجم ال دعم الكل حجم ال
والي    ن ح ع م ة أرتف والي   المنظم ن ح ع م ة أرتف ام  ٣٠٣٫٧٣٠٣٫٧المنظم ي ع ار دوالر ف ام   ملي ي ع ار دوالر ف و  ١٩٨٧١٩٨٧//٨٦٨٦ ملي ى نح و   إل ى نح ام  يي مل مل٣٤٩٫٨٣٤٩٫٨ إل ي ع ام  ار دوالر ف ي ع ار دوالر ف

اتج     ١٫٢١٫٢ في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي اإلجمالي ونحو           في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي اإلجمالي ونحو          ٤٨٫٩٦٤٨٫٩٦ويمثل الدعم نحو    ويمثل الدعم نحو      . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ اتج      في المائة من الن  في المائة من الن
الي ي اإلجم اليالمحل ي اإلجم ز   . . المحل ين ال م المنتج ل دع ا يمث ز آم ين ال م المنتج ل دع ا يمث و آم و راعيين نح دعم  ٧٣٫٥٧٣٫٥راعيين نح م ال ن حج ة م ي المائ دعم   ف م ال ن حج ة م ي المائ   ف

 أن الدعم في   أن الدعم في  ٢٠٠٣٢٠٠٣وأوضح التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام  وأوضح التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام    . . ٩٩الكلي، آما هو موضح في الجدول       الكلي، آما هو موضح في الجدول       
و    ل نح ي يمث اد األوروب و   االتح ل نح ي يمث اد األوروب دة        ٤٠٤٠االتح ات المتح ي الوالي ل ف ة، ويمث ي دول المنظم دعم ف م ال ن حج ة م ي المائ دة         ف ات المتح ي الوالي ل ف ة، ويمث ي دول المنظم دعم ف م ال ن حج ة م ي المائ  ف

                                                                 
أبريـل  أبريـل  // نيسـان   نيسـان  ١٥١٥الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، مـراكش،             الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف، مـراكش،                 ))٢٢٢٢((

١٩٩٤١٩٩٤.. 

))٢٣٢٣((    Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).. 
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د بنحو                 ٢٠٢٠مائة، وفي اليابان نحو     مائة، وفي اليابان نحو      في ال   في ال  ٢١٢١األمريكية نحو   األمريكية نحو    لمها المزارعون تزي ة، وأن األسعار التي تس د بنحو                  في المائ لمها المزارعون تزي ة، وأن األسعار التي تس  في المائ
ه         . . ))٢٤٢٤((٢٠٠١٢٠٠١ في المائة عن األسعار العالمية في عام          في المائة عن األسعار العالمية في عام         ٣١٣١ ه       وفي تقرير آخر أعدت دعم        Oxfamوفي تقرير آخر أعدت ال صارخ ل دعم        ، ورد مث ال صارخ ل ، ورد مث

ورو للطن   ٦٣٢٦٣٢بنحو  بنحو   أضعاف األسعار العالمية  أضعاف األسعار العالمية ٣٣إنتاج السكر، حيث تسلم منتجو السكر سعرا  مضمونا  يوازي         إنتاج السكر، حيث تسلم منتجو السكر سعرًا مضمونًا يوازي          ورو للطن    ي  ي
ه           . . ))٢٥٢٥((٢٠٠٢٢٠٠٢ يورو للطن وذلك في منتصف عام         يورو للطن وذلك في منتصف عام        ١٨٤١٨٤مقارنا  بسعر عالمي قدره     مقارنًا بسعر عالمي قدره      ى قمت دعم إل ه         ويصل موضوع ال ى قمت دعم إل ويصل موضوع ال

دره              دره             حينما نعلم أن البقرة في أوروبا تحصل على دعم ق ى               ٢٫٥٢٫٥حينما نعلم أن البقرة في أوروبا تحصل على دعم ق ان عل رة في الياب ًا، وتحصل البق ى                دوالر يومي ان عل رة في الياب ا ، وتحصل البق   ٧٫٥٧٫٥ دوالر يومي
 الفقراء في بقاع أخرى من العالم الذين يعيشون على أقل من دوالر              الفقراء في بقاع أخرى من العالم الذين يعيشون على أقل من دوالر             ولنا أن نقارن ذلك مع أعداد     ولنا أن نقارن ذلك مع أعداد       . . ))٢٦٢٦((دوالر يوميا  دوالر يومياً 
 ..في اليومفي اليوم

 
 االقتصاديوالتنمية في الميدان دعم الزراعة في دول منطقة التعاون   -٩الجدول 

 ٢٠٠٣-٨٦/١٩٨٧خالل الفترة 
 )مليون دوالر(

 
٨٦/٨٨ ٢٠٠١/٢٠٠٣ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 إجمالي اإلنتاج الزراعي ٥٩٦٫٤٨٤ ٦٧٣٫٣٧٧ ٦٥٣٫١٧٠ ٦٥٢٫٥٢٦ ٧١٤٫٤٣٥
 دعم المنتجين ٢٤١٫٠٧٧ ٢٣٨٫٣١٠ ٢٢٧٫٩٥٥ ٢٢٩٫٦٩١ ٢٥٧٫٢٨٥
 الدعم الكلي ٣٠٣٫٧٢٠ ٣٢٤٫٠٥٣ ٣٠٨٫٠٤١ ٣١٤٫٣٠٩ ٣٤٩٫٨٠٨

٧٩٫٦٠ ٧٣٫٥٤ ٧٤٫٠٠ ٧٣٫٠٨ ٧٣٫٥٥ 
 دعم المنتجين من الدعم الكلي 

 )نسبة مئوية(

٢٫٣٢ ١٫٢٠ ١٫٢٢ ١٫١٩ ١٫١٩ 
 لمحلي اإلجماليالدعم الكلي من الناتج ا

 )نسبة مئوية(

 .OECD, Agricultural Policies in OECD At A Glance - 2004, Part I: Evaluation of Support Policy Development: المصدر
 

وادر   ))٢٠٠٢٢٠٠٢((وخالل السنة األولى للمفاوضات بشأن الزراعة في إطار برنامج عمل الدوحة        وخالل السنة األولى للمفاوضات بشأن الزراعة في إطار برنامج عمل الدوحة          وادر   ، ظهرت ب ، ظهرت ب
ار              ..ت بعدم رغبتها في التخفيض     ت بعدم رغبتها في التخفيض     من دول متقدمة تعطي إشارا    من دول متقدمة تعطي إشارا     ن في أي ي، أعل اد األوروب ار             ففي االتح ن في أي ي، أعل اد األوروب ايو   // ففي االتح ايو   م   ٢٠٠٢٢٠٠٢م

ام                      د تنتهي في ع ي، والتي ق اد األوروب ة المشترآة في االتح ة إضافية للسياسة الزراعي ام                     عن خطط لعمل مراجع د تنتهي في ع ي، والتي ق اد األوروب ة المشترآة في االتح ة إضافية للسياسة الزراعي عن خطط لعمل مراجع
ان الدوحة           ٢٠٠٦٢٠٠٦ ا ورد في بي دعم آم ان الدوحة           ، وهو ما يعني ببساطة تأخير تنفيذ إجراءات تخفيض ال ا ورد في بي دعم آم ا صدر    . . ، وهو ما يعني ببساطة تأخير تنفيذ إجراءات تخفيض ال ا صدر  آم انون  آم انون   ق  ق

دعم الزراعي  ٢٠٠٢٢٠٠٢مايو مايو //خاص بالمزارع األمريكية في أيار   خاص بالمزارع األمريكية في أيار    دعم الزراعي   يقدم زيادة في ال وخالل المفاوضات، جاءت    وخالل المفاوضات، جاءت      . . ))٢٤٢٤(( يقدم زيادة في ال
دول                   دول                  دعوات من الدول المتقدمة مفادها اإلبقاء على مناقشة الصناديق الخاصة بتقسيم أنواع الدعم، ودعوات من ال دعوات من الدول المتقدمة مفادها اإلبقاء على مناقشة الصناديق الخاصة بتقسيم أنواع الدعم، ودعوات من ال

ل      . . فاقية الزراعةفاقية الزراعةالنامية بضرورة البدء في تنفيذ التخفيض الوارد في ات        النامية بضرورة البدء في تنفيذ التخفيض الوارد في ات         ل    وهنا نشير إلى أن الصندوق األخضر يمث وهنا نشير إلى أن الصندوق األخضر يمث
 في المائة من حجم الدعم المحلي في الواليات المتحدة            في المائة من حجم الدعم المحلي في الواليات المتحدة           ٧٠٧٠نسبة آبيرة من إجمالي الدعم المقدم للزراعة وبلغ نحو          نسبة آبيرة من إجمالي الدعم المقدم للزراعة وبلغ نحو          

  وتشير دراسة أخرى وتشير دراسة أخرى   . . ))٢٥٢٥(( في المائة في االتحاد األوروبي، وهو بالطبع معفى من التخفيض     في المائة في االتحاد األوروبي، وهو بالطبع معفى من التخفيض    ٢٥٢٥األمريكية، ونحو   األمريكية، ونحو   
ر من  ى أن أآث ر من إل ى أن أآث اون ٦٠٦٠إل ة التع ي دول منظم ي ف دعم المحل ن ال ة م ي المائ اون  ف ة التع ي دول منظم ي ف دعم المحل ن ال ة م ي المائ دان  ف ي المي ة ف دان والتنمي ي المي ة ف د والتنمي د االقتصادي ق االقتصادي ق

                                                                 
))٢٤٢٤((    World Trade Organization, World Trade Report 2003, Press/348, 14 August 2003.. 

))٢٥٢٥((    Oxfam Briefing paper (2002) المرجع السابق ، المرجع السابق ،)) أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية .(.( 

، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ورقة مقدمة إلى االجتماع الوزاري           ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ورقة مقدمة إلى االجتماع الوزاري           ""من الدوحة إلى كانكون   من الدوحة إلى كانكون   ""محمد رضوان،   محمد رضوان،       ))٢٦٢٦((
 ..E/ESCWA/GRID/2003/22العربي الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الوثيقة العربي الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الوثيقة 

 .. نفسه نفسهالمرجعالمرجع    ))٢٤٢٤((

))٢٥٢٥((    Kwa, Aileen (2004), WTO Threatens Rural Poor - The Impact of the Proposed Framework on Indonesia, Focus on 
the Global South.                                                                                                                                                                                           
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وعلى ذلك فإن التخفيض المرتقب في الدعم الكلي سيكون ضئيال  ألنه يشمل            وعلى ذلك فإن التخفيض المرتقب في الدعم الكلي سيكون ضئيًال ألنه يشمل              . . ))٢٦٢٦((استثنيت من التزامات التخفيض   استثنيت من التزامات التخفيض   
 .. الحقا  في هذه الدراسة الحقًا في هذه الدراسةنسبة قليلة من المدفوعات التي يجب تخفيضها آما سيتم تفصيلهنسبة قليلة من المدفوعات التي يجب تخفيضها آما سيتم تفصيله

 
ابقًا  ا س ا ذآرن ابقا وآم ا س ا ذآرن ة آذار وآم د نهاي م تحدي د ت ان ق ه آ ة آذار ، فإن د نهاي م تحدي د ت ان ق ه آ ارس //، فإن ارس م ديم طرق المفاوضات ٢٠٠٣٢٠٠٣م دًا لتق ديم طرق المفاوضات  موع دا  لتق   . .  موع

ة     ة ودول نامي ل دول متقدم ن قب ات م اءت مقترح ة    وج ة ودول نامي ل دول متقدم ن قب ات م اءت مقترح اد  ))٢٧٢٧((وج ذا الميع تيفاء ه اد   الس ذا الميع تيفاء ه ة     . .  الس دة األمريكي ات المتح ة   فالوالي دة األمريكي ات المتح فالوالي
وارد        وارد       اقترحت تخفيض الدعم المشوه للتجارة وال ى             اقترحت تخفيض الدعم المشوه للتجارة وال دعم إل ى              في الصندوقين األزرق واألصفر ليصل حجم ال دعم إل  في   في  ٥٥ في الصندوقين األزرق واألصفر ليصل حجم ال

اج      اج     المائة من متوسط قيمة اإلنت وارد في الصندوق األصفر                       . . المائة من متوسط قيمة اإلنت دعم ال تم تخفيض ال ي أن ي اد األوروب رح االتح وارد في الصندوق األصفر                     واقت دعم ال تم تخفيض ال ي أن ي اد األوروب رح االتح واقت
ة                     ٥٥٥٥بنحو  بنحو   ة الريفي ل التنمي ة مث ر التجاري ارات غي ة                      في المائة، وأن يتم توسيع الصندوق األزرق بما يسمى باالعتب ة الريفي ل التنمي ة مث ر التجاري ارات غي  في المائة، وأن يتم توسيع الصندوق األزرق بما يسمى باالعتب
 ..وظهرت تباينات في اآلراء من الدول النامية ما بين معارض ومؤيدوظهرت تباينات في اآلراء من الدول النامية ما بين معارض ومؤيد  . . لبيئة ورفاهية الحيوانلبيئة ورفاهية الحيوانواوا
 

ر  //في شباط   في شباط   ) ) مسودة هاربنسون   مسودة هاربنسون   ((وقام رئيس الجلسة الخاصة للزراعة بتوزيع مسودة سميت باسمه          وقام رئيس الجلسة الخاصة للزراعة بتوزيع مسودة سميت باسمه            ر  فبراي فبراي
دعم       . . ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس مارس //، تم تنقيحها ووزعت ثانية في آذار    ، تم تنقيحها ووزعت ثانية في آذار    ٢٠٠٣٢٠٠٣ تم تخفيض مجموع ال دعم     وتضمنت أن ي تم تخفيض مجموع ال ي بنسبة   وتضمنت أن ي ي بنسبة   الكل الكل
ة وبنسبة   ٥٥ في المائة على دفعات متساوية سنوية خالل فترة       في المائة على دفعات متساوية سنوية خالل فترة      ٦٠٦٠ ة وبنسبة    سنوات في الدول المتقدم ة وخالل    ٤٠٤٠ سنوات في الدول المتقدم ة وخالل     في المائ  في المائ
ة             . . ))٢٨٢٨(( سنوات في الدول النامية     سنوات في الدول النامية    ١٠١٠ دول المتقدم ين ال ا ب ذه المسودة م ى ه ة           وحدث انقسام في اآلراء مرة أخرى عل دول المتقدم ين ال ا ب ذه المسودة م ى ه وحدث انقسام في اآلراء مرة أخرى عل

ة في آب           ثم قام االتحاد األوروبي بإع    ثم قام االتحاد األوروبي بإع      . . والدول النامية والدول النامية  ات المتحدة األمريكي ة في آب           داد ورقة مشترآة مع الوالي ات المتحدة األمريكي أغسطس  أغسطس  //داد ورقة مشترآة مع الوالي
يع   ٢٠٠٣٢٠٠٣ ديل وتوس ح تع ى أوض ندوق األزرق، أو بمعن ار الص ي إط رة ف دفوعات المباش د الم ت تحدي يع    تناول ديل وتوس ح تع ى أوض ندوق األزرق، أو بمعن ار الص ي إط رة ف دفوعات المباش د الم ت تحدي  تناول

ديم                    . . الصندوق األزرق الصندوق األزرق  ى تق ة عل دول النامي ديم                  وجاءت هذه الورقة مثيرة للجدل في أوساط المفاوضات، وشجعت ال ى تق ة عل دول النامي وجاءت هذه الورقة مثيرة للجدل في أوساط المفاوضات، وشجعت ال
ول            مقترحات، واستم مقترحات، واستم  انكون في أيل ول            ر الوضع على ذلك حتى جاء مؤتمر آ انكون في أيل بتمبر   //ر الوضع على ذلك حتى جاء مؤتمر آ بتمبر   س اذ         ٢٠٠٣٢٠٠٣س ذي فشل في اتخ اذ         ، وال ذي فشل في اتخ ، وال

 ..قرارات بشأن المفاوضاتقرارات بشأن المفاوضات
 

 تخفيض دعم الصادرات تمهيدا  إلزالته نهائيا   -٢
 

ة       ادراتها الزراعي دعم ص ة ب وم دول متقدم ي، تق دعم المحل ي ال ال ف و الح ا ه ة     آم ادراتها الزراعي دعم ص ة ب وم دول متقدم ي، تق دعم المحل ي ال ال ف و الح ا ه ة    . . آم ير دراس ة  وتش ير دراس وتش
ا التزمت             ٢٢٥٥، أن هناك    ، أن هناك    ))٢٩٢٩((لإلسكوالإلسكوا ة وأنه ا التزمت              دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية لديها دعم للصادرات الزراعي ة وأنه  دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية لديها دعم للصادرات الزراعي

ة                . . بتخفيض هذا الدعم  بتخفيض هذا الدعم   ا دعم صادراتها الزراعي ة              أما الدول التي لم تقدم التزامات، فال يمكنه ا دعم صادراتها الزراعي وع         . . أما الدول التي لم تقدم التزامات، فال يمكنه ذا الن د أدى ه وع       وق ذا الن د أدى ه وق
ى ت            ى ت           من الدعم باإلضافة إلى الدعم المحلي الذي تم تناوله في الجزء السابق إل دول     من الدعم باإلضافة إلى الدعم المحلي الذي تم تناوله في الجزء السابق إل ى صادرات ال لبية عل دول     أثيرات س ى صادرات ال لبية عل أثيرات س

وًا ل نم ة واألق وا النامي ل نم ة واألق ادة   . . النامي ذا، يالحظ أن الم ادة ول ذا، يالحظ أن الم ى   ١٣١٣ول ارت بوضوح إل ة أش ؤتمر الدوح وزاري لم الن ال ن اإلع ى    م ارت بوضوح إل ة أش ؤتمر الدوح وزاري لم الن ال ن اإلع  م
ا            "" دًا إللغائه ا            تخفيض اإلعانات المخصصة للصادرات بمختلف أشكالها تمهي دا  إللغائه وتشير إحدى    وتشير إحدى      ). ). ١١  اإلطار اإلطار راجع   راجع   " (" (تخفيض اإلعانات المخصصة للصادرات بمختلف أشكالها تمهي

ات             إلى أن هذه الكلمات ال      إلى أن هذه الكلمات ال     ))٣٠٣٠((الدراساتالدراسات دًال في المفاوضات وظهرت اختالف ان الدوحة خلقت ج ات            تي وردت في بي ان الدوحة خلقت جدال  في المفاوضات وظهرت اختالف تي وردت في بي
ز           . . أساسية في وجهات النظر    أساسية في وجهات النظر     ة ومجموعة آيرن ات المتحدة األمريكي دول، خاصة الوالي دد ضخم من ال ز         فع ة ومجموعة آيرن ات المتحدة األمريكي دول، خاصة الوالي دد ضخم من ال ، ، ))٣١٣١((فع

                                                                 
))٢٦٢٦((    Oxfam Briefing Paper (2002)) )  أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية .(.( 

))٢٧٢٧((    Ralf Peters and David Vanzetti, Shifting Sands: Searching for a Compromise in the WTO Negotiations on 
Agriculture (UNCTAD, Policy Issues in International Trade and Commodities, Study Series No. 23, 2004).                                           

  الزراعـة الزراعـة   -  تحديات وفرص النظام التجاري العـالمي تحديات وفرص النظام التجاري العـالمي : : ٢٠٠٣٢٠٠٣األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      ))٢٨٢٨((
(E/ESCWA/GRID/2003/30).. 

 ..  المرجع نفسه  المرجع نفسه))٢٩٢٩((

))٣٠٣٠((    WTO Agricultural Negotiations: Progress Report - September 2004 (ITC/UNCTAD/WTO) . .    وللمراجعة بشـأن أي  وللمراجعة بشـأن أي
 ..تعليقات أو مقترحات أو مسائل أخرى، يمكن االتصال بالسيد بيتر نارايتعليقات أو مقترحات أو مسائل أخرى، يمكن االتصال بالسيد بيتر ناراي

ندونيسـيا، وأوروغـواي،    ندونيسـيا، وأوروغـواي،    إإسـتراليا، و  سـتراليا، و  اااألرجنتـين، و  األرجنتـين، و  : : منتجات الزراعية هـي   منتجات الزراعية هـي    دولة مصدرة لل    دولة مصدرة لل   ١٨١٨تضم هذه المجموعة    تضم هذه المجموعة        ))٣١٣١((
.  .  ، والبرازيل، وبوليفيا، وتايلند، وجنوب أفريقيا، وغواتيماال، وشيلي، والفلبين، وفيجي، وكندا، وكوستاريكا، وماليزيا، ونيوزيلندا             ، والبرازيل، وبوليفيا، وتايلند، وجنوب أفريقيا، وغواتيماال، وشيلي، والفلبين، وفيجي، وكندا، وكوستاريكا، وماليزيا، ونيوزيلندا             ييوباراغواوباراغوا
 .. org.cairnsgroup.www://http(The Cairns Group(  ::المصدرالمصدر
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ر             ر            ودول نامية أخرى، فهمت ما ورد في بيان الدوحة على أنه تنبؤ بإزالة تامة لدعم الصادرات الزراعية خالل فت ة ة ودول نامية أخرى، فهمت ما ورد في بيان الدوحة على أنه تنبؤ بإزالة تامة لدعم الصادرات الزراعية خالل فت
ه هدف                       . . معينةمعينة ى أن ة عل ه هدف                     ومجموعة أخرى من الدول، خاصة االتحاد األوروبي، فهمت دعم الصادرات الزراعي ى أن ة عل ومجموعة أخرى من الدول، خاصة االتحاد األوروبي، فهمت دعم الصادرات الزراعي

ى أن                . . نهائي خالل فترة زمنية غير محددة     نهائي خالل فترة زمنية غير محددة      ى أن              لذلك أوضح االتحاد األوروبي أن إزالة دعم الصادرات أمر ممكن عل لذلك أوضح االتحاد األوروبي أن إزالة دعم الصادرات أمر ممكن عل
ك آان الترآيز على دعم أسعار الصادرات،        ك آان الترآيز على دعم أسعار الصادرات،        وعلى ذل وعلى ذل   . . يكون لمنتجات معينة ولها أهمية خاصة لدى الدول النامية        يكون لمنتجات معينة ولها أهمية خاصة لدى الدول النامية        

ة              دان النامي ان ودول أخرى من البل ًا من الياب ك دعم ة             وهو ما يحدث في االتحاد األوروبي، والقى ذل دان النامي ان ودول أخرى من البل ا  من الياب ك دعم وأوضحت  وأوضحت    . . وهو ما يحدث في االتحاد األوروبي، والقى ذل
ا            ) ) االتحاد األوروبي، واليابان ودول نامية أخرى     االتحاد األوروبي، واليابان ودول نامية أخرى     ((هذه الدول   هذه الدول    أثير م ا            أن هناك حاجة اللتزامات وسياسات أخرى لت أثير م أن هناك حاجة اللتزامات وسياسات أخرى لت

دد األطراف،            " " صادراتصادراتتنافسية ال تنافسية ال ""  يسمى بـ يسمى بـ  دد األطراف،            والذي لم يكن موضوعًا للمفاوضات في إطار النظام التجاري متع والذي لم يكن موضوعا  للمفاوضات في إطار النظام التجاري متع
ك،                         ر ذل ومي، وغي ة في شكل تجاري وشرآات االتجار الحك ك،                        حيث يشمل ائتمان الصادرات والمساعدات الغذائي ر ذل ومي، وغي ة في شكل تجاري وشرآات االتجار الحك حيث يشمل ائتمان الصادرات والمساعدات الغذائي

 ..وهو ما نتناوله في جزء الحقوهو ما نتناوله في جزء الحق
 

عا       ى األس أثير عل ى الت ة إل دول المتقدم ي ال ادرات ف م الص عا     أدى دع ى األس أثير عل ى الت ة إل دول المتقدم ي ال ادرات ف م الص دى   أدى دع ير إح ث تش ة، حي دى   ر العالمي ير إح ث تش ة، حي ر العالمي
ات اتالدراس و   ))٣٢٣٢((الدراس غ نح ة بل ارة العالمي ة التج ه لمنظم د ب ة المتعه م الصادرات الزراعي ى أن سقف دع و    إل غ نح ة بل ارة العالمي ة التج ه لمنظم د ب ة المتعه م الصادرات الزراعي ى أن سقف دع ار ١٤١٤ إل ار  ملي  ملي

 مليار يورو منها     مليار يورو منها    ٣٣رر٤٤، ورصد االتحاد األوروبي ميزانية لدعم الصادرات الزراعية قدرها          ، ورصد االتحاد األوروبي ميزانية لدعم الصادرات الزراعية قدرها          ٢٠٠١٢٠٠١دوالر في عام    دوالر في عام    
كر، ١٫٦١٫٦ ادرات الس دعم ص ورو ل ار ي كر،  ملي ادرات الس دعم ص ورو ل ار ي اد   ملي ة واالتح دة األمريكي ات المتح ن الوالي ل م در آ اد  ويص ة واالتح دة األمريكي ات المتح ن الوالي ل م در آ  ويص

اج بنحو                      اليف اإلنت ل من تك اج بنحو                     األوروبي نصف الصادرات العالمية من القمح وأسعار صادراتهما أق اليف اإلنت ل من تك ة     ٤٦٤٦األوروبي نصف الصادرات العالمية من القمح وأسعار صادراتهما أق ة      في المائ  في المائ
ذرة                  . .  في المائة على التوالي     في المائة على التوالي    ٣٤٣٤وو ة من ال ذرة                وتصدر الواليات المتحدة األمريكية أآثر من نصف الصادرات العالمي ة من ال وتصدر الواليات المتحدة األمريكية أآثر من نصف الصادرات العالمي

اج       ٢٠٢٠ بنحو    بنحو   بأسعار تقل بأسعار تقل  اليف اإلنت اج        في المائة عن تك اليف اإلنت ودرة بأسعار                  . .  في المائة عن تك بن الب ر مصدر لل ي أآب اد األوروب د االتح ودرة بأسعار                ويع بن الب ر مصدر لل ي أآب اد األوروب د االتح ويع
تعطي هذه األمثلة   تعطي هذه األمثلة     . . توازي نصف تكاليف اإلنتاج، آما يعد أآبر مصدر للسكر بأسعار توازي ربع تكاليف اإلنتاج             توازي نصف تكاليف اإلنتاج، آما يعد أآبر مصدر للسكر بأسعار توازي ربع تكاليف اإلنتاج             

دخ      ن أن ت وًا م ل نم ة واألق دول النامي ال لل اك مج يس هن ه ل ى أن ر إل دخ     آمؤش ن أن ت وا  م ل نم ة واألق دول النامي ال لل اك مج يس هن ه ل ى أن ر إل ة آمؤش رك المنافس ة ل معت رك المنافس  ل معت
 ..الشرسة في التصدير بهذه األسعار والتي جاءت نتيجة للدعم الذي تقدمه الدول المتقدمةالشرسة في التصدير بهذه األسعار والتي جاءت نتيجة للدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة

 
ام     ذ ع ة من م الصادرات الزراعي ى دع دثت عل ي ح ق المفاوضات الت م تحق ام   ل ذ ع ة من م الصادرات الزراعي ى دع دثت عل ي ح ق المفاوضات الت م تحق ى آذار٢٠٠٠٢٠٠٠ل ى آذار وحت ارس // وحت ارس م م
وارد                 ٢٠٠٣٢٠٠٣ م النص ال ة بفه ذآر والمتعلق الفة ال ارات س وارد                  تقدمًا يذآر، نتيجة لالعتب م النص ال ة بفه ذآر والمتعلق الفة ال ارات س وزاري حول دعم            تقدما  يذآر، نتيجة لالعتب ان ال وزاري حول دعم            في البي ان ال  في البي

ى               . . الصادراتالصادرات ة أشكال دعم الصادرات عل ام لكاف اء ت ى             فالواليات المتحدة األمريكية ومجموعة آيرنز طالبت بإلغ ة أشكال دعم الصادرات عل ام لكاف اء ت فالواليات المتحدة األمريكية ومجموعة آيرنز طالبت بإلغ
اوض بشأن التخفيض                تعدادها للتف اوض بشأن التخفيض               فترات زمنية، إال أن دوًال أخرى، خاصة االتحاد األوروبي، أوضحت مدى اس تعدادها للتف فترات زمنية، إال أن دوال  أخرى، خاصة االتحاد األوروبي، أوضحت مدى اس

اء       ى حد اإللغ اء      التدريجي دون الوصول إل ى حد اإللغ ة خاصة وتفضيلية           . .  الكامل  الكامل التدريجي دون الوصول إل ا معامل ة طالبت بمنحه دول النامي ا أن ال ة خاصة وتفضيلية         آم ا معامل ة طالبت بمنحه دول النامي ا أن ال آم
 ..))٣٣٣٣((لمواجهة ذلك، وطرحت الهند منح الدول النامية مرونة بالسماح لها بزيادة دعم الصادرات لبعض منتجاتهالمواجهة ذلك، وطرحت الهند منح الدول النامية مرونة بالسماح لها بزيادة دعم الصادرات لبعض منتجاتها

 
ى    ٥٠٥٠وجاءت مسودة هاربنسون في الجزء الخاص بدعم الصادرات لتحدد التخفيض بنحو            وجاءت مسودة هاربنسون في الجزء الخاص بدعم الصادرات لتحدد التخفيض بنحو              ة عل ى     في المائ ة عل  في المائ

ًا لصيغة         األاأل ك طبق دعم الصادرات وذل ة الخاضعة ل ة المنتجات الزراعي ًا لكاف ائي مالي زام النه ل من حدود االلت ا  لصيغة         ق ك طبق دعم الصادرات وذل ة الخاضعة ل ة المنتجات الزراعي ا  لكاف ائي مالي زام النه ل من حدود االلت ق
ددة ددةمح الل ))٣٤٣٤((مح الل  وخ فر     ٥٥ وخ ى ص ا إل ي نهايته دعم ف ل ال ث يص نوات بحي فر      س ى ص ا إل ي نهايته دعم ف ل ال ث يص نوات بحي رة    -   س ون فت ة تك دول النامي بة لل رة     وبالنس ون فت ة تك دول النامي بة لل  وبالنس

يض  يض التخف نوات١٠١٠التخف نوات س ان الصادرات   . .  س ان الصادرات ويخضع ائتم و ال(export credits)ويخضع ائتم و ال، وه ية ، وه وان تنافس اني تحت عن ية جزء الث وان تنافس اني تحت عن جزء الث
أمين، لقواعد محددة يجري          (export competition)الصادرات الصادرات  رامج الت ان الصادرات والضمانات وب أمين، لقواعد محددة يجري           ويشمل ائتم رامج الت ان الصادرات والضمانات وب  ويشمل ائتم

ة                        ر مباشرة للصادرات الزراعي ة مباشرة وغي ان أو مساعدة مالي ديم أي ائتم ع تق ة                       بموجبها االلتزام بمن ر مباشرة للصادرات الزراعي ة مباشرة وغي ان أو مساعدة مالي ديم أي ائتم ع تق وتناولت  وتناولت    . . بموجبها االلتزام بمن
ذاء                    القواعد الخاصة بالمعاملة التفض    القواعد الخاصة بالمعاملة التفض     ر مستوردًا صافيًا للغ دول التي تعتب وًا وال ل نم ة واألق دول النامي ذاء                    يلية لل ر مستوردا  صافيا  للغ دول التي تعتب وا  وال ل نم ة واألق دول النامي ا    . . يلية لل ا  أم أم

                                                                 
))٣٣٢٢((    Oxfam Briefing Paper (2002) المرجع السابق ، المرجع السابق ،)) أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية .(.( 

 ).). أعاله أعاله٣١٣١انظر الحاشية انظر الحاشية ((، المرجع السابق ، المرجع السابق ))٢٠٠٣٢٠٠٣((األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،     ))٣٣٣٣((

  (Qj=Qj-1-c*Qj-1 with j-1, ... n)  (Bj=Bj-1-c * Bj-1 with j-1, ... n): : الصيغة المقترحة لتخفيض دعم الصادرات الزراعيةالصيغة المقترحة لتخفيض دعم الصادرات الزراعية    ))٣٤٣٤((
: : المصـدر المصـدر   . .  هما المقوي األساسي هما المقوي األساسيB0 ، ،Q0سنة التنفيذ، سنة التنفيذ، = =    ٠,٢٥٠,٢٥J  معامل ثابت تم تحديده بـمعامل ثابت تم تحديده بـ= = Cالكميات، الكميات، = = Qنفقات الموازنة، نفقات الموازنة، = = Bحيث حيث 
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ة الزراعة لوضع قواعد خاصة             ٤٤-١٠١٠بالنسبة للمعونة الغذائية، فتناول اقتراح هاربنسون تعديل المادة         بالنسبة للمعونة الغذائية، فتناول اقتراح هاربنسون تعديل المادة          ة الزراعة لوضع قواعد خاصة              من اتفاقي  من اتفاقي
ذا    . . ن ورائهان ورائهابالمعونة الغذائية سواء آانت في صورة منحة، أو من حيث عدم وجود أغراض تجارية م             بالمعونة الغذائية سواء آانت في صورة منحة، أو من حيث عدم وجود أغراض تجارية م              ذا  ويتم في ه ويتم في ه

او ((الخصوص مراعاة اإلجراءات التي تصدرها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة           الخصوص مراعاة اإلجراءات التي تصدرها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة            او الف ى        ) ) الف د عل م التأآي ا ت ى        آم د عل م التأآي ا ت آم
 . . عدم قيام الدول المتلقية لتلك المعونات الغذائية بإعادة تصديرهاعدم قيام الدول المتلقية لتلك المعونات الغذائية بإعادة تصديرها

 
د ال    راح أن تتأآ اول االقت ومي المصدرة، تن ار الحك رآات االتج بة لش د ال  وبالنس راح أن تتأآ اول االقت ومي المصدرة، تن ار الحك رآات االتج بة لش ذه وبالنس ن أن ه ذه دول األعضاء م ن أن ه دول األعضاء م

المؤسسات ال تخالف القواعد الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة وآذلك االلتزامات األخرى               المؤسسات ال تخالف القواعد الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة وآذلك االلتزامات األخرى               
رائها لغرض      ة أو ش ات زراعي ن تصدير منتج د م ر الح دم حظ عار، وع ق باألس ا يتعل دول، خاصة فيم ى ال رائها لغرض     عل ة أو ش ات زراعي ن تصدير منتج د م ر الح دم حظ عار، وع ق باألس ا يتعل دول، خاصة فيم ى ال عل

از           ذه المؤسسات أي امتي نح ه از          التصدير، وعدم م ذه المؤسسات أي امتي نح ه ة هي                  . . ات خاصة  ات خاصة  التصدير، وعدم م ى نقطة هام راح هاربنسون إل ذا وأشار اقت ة هي                ه ى نقطة هام راح هاربنسون إل ذا وأشار اقت ه
اً        . . ))٣٥٣٥((حظر فرض أي قيد أو ضرائب جديدة على الصادرات الزراعية         حظر فرض أي قيد أو ضرائب جديدة على الصادرات الزراعية          ا       وهذا االقتراح لم يجد إجماع ه     وهذا االقتراح لم يجد إجماع ًا علي ه      توافقي ا  علي  توافقي

 ..من قبل الدول األعضاء واستمر الحال آذلك حتى انعقاد مؤتمر آانكونمن قبل الدول األعضاء واستمر الحال آذلك حتى انعقاد مؤتمر آانكون
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وًا                   تعوق أشكال آ  تعوق أشكال آ    ل نم ة واألق دول النامي ة دون وصول منتجات ال دول المتقدم ى حدود ال وا                    ثيرة للحماية عل ل نم ة واألق دول النامي ة دون وصول منتجات ال دول المتقدم ى حدود ال ثيرة للحماية عل
ة للتعر     . . إلى أسواق هذه الدول  إلى أسواق هذه الدول   اك معدالت مرتفع ة للتعر   فهن اك معدالت مرتفع م تعر     ييفهن ام، وقم ة آمتوسط ع ة الجمرآي م تعر     ف ام، وقم ة آمتوسط ع ة الجمرآي ى نحو     ييف ة تصل إل ى نحو     في ة تصل إل في

ة، وتعر٥٠٠٥٠٠ ي المائ ة، وتعر ف ي المائ ة التصنيعيي ف ًا لدرج ع طبق ة تصاعدية ترتف ة التصنيعف ا  لدرج ع طبق ة تصاعدية ترتف ى حواج. . ف ذا باإلضافة إل واجه ى ح ذا باإلضافة إل ك ه ة آتل ك ز أخرى فني ة آتل ز أخرى فني
رًا في تخفيض التعر                 . . المتعلقة بصحة اإلنسان والحيوان والنبات    المتعلقة بصحة اإلنسان والحيوان والنبات     ًا وفي را  في تخفيض التعر               ورغم أن السلع الصناعية قد القت حظ ا  وفي ة  ييورغم أن السلع الصناعية قد القت حظ ة  ف ف

و          ى نح ة إل دول المتقدم ي ال دل ف ل المع ث وص ابقة، حي ات الس والت الغ الل ج ة خ و         الجمرآي ى نح ة إل دول المتقدم ي ال دل ف ل المع ث وص ابقة، حي ات الس والت الغ الل ج ة خ ي ٤٤الجمرآي ي  ف   ف
راء تخفيضات    تم إج م ي ة ل لع الزراعي ط، إال أن الس ة فق راء تخفيضات   المائ تم إج م ي ة ل لع الزراعي ط، إال أن الس ة فق د  المائ ي تزاي ا ف ل إنه ا، ب ة له واجز الجمرآي ى الح د  عل ي تزاي ا ف ل إنه ا، ب ة له واجز الجمرآي ى الح   . . عل

 ::وسنوضح فيما يلي هذه الحواجز الجمرآيةوسنوضح فيما يلي هذه الحواجز الجمرآية
 
 فة الجمرآيةفة الجمرآيةييالتعرالتعر ))أأ((
 

ا في               ة إم ة رسوم جمرآي ة التجارة العالمي ا في             بداية يجب أن يكون واضحًا أن لدى الدول األعضاء في منظم ة إم ة رسوم جمرآي ة التجارة العالمي بداية يجب أن يكون واضحا  أن لدى الدول األعضاء في منظم
ة      وتفرض آنسبة من قيمة السلع المستور   وتفرض آنسبة من قيمة السلع المستور  (Ad valorem)صورة قيمية صورة قيمية  ر قيمي ة     دة، أو في صورة غي ر قيمي أن  (specific)دة، أو في صورة غي أن   آ  آ

ة      ). ). مثل الوزن والقطعة وغيرهامثل الوزن والقطعة وغيرها((تكون محددة لكل وحدة من الكمية   تكون محددة لكل وحدة من الكمية    د الرسوم الجمرآي ة    والتزمت هذه الدول بتحدي د الرسوم الجمرآي والتزمت هذه الدول بتحدي
ة           (binding)بصورة مربوطة   بصورة مربوطة    تقبًال، وبصورة مطبق ة            ال يتم تجاوزها مس تقبال ، وبصورة مطبق ا تكون المربوطة ذات          (applied) ال يتم تجاوزها مس ًا م ا تكون المربوطة ذات           وغالب ا  م  وغالب

ة             ييوترتفع التعر وترتفع التعر   . . مطبقةمطبقةمعدل مرتفع عن ال   معدل مرتفع عن ال    ل األغذي ة             فة آثيرًا على المنتجات التي تهم الدول النامية وصادراتها، مث ل األغذي فة آثيرا  على المنتجات التي تهم الدول النامية وصادراتها، مث
ه  ائر الفواآ دخان، وعص كر، وال ية، والس ه الرئيس ائر الفواآ دخان، وعص كر، وال ية، والس إن تعر  . . الرئيس ال، ف إن تعروآمث ال، ف ة ييوآمث ة الدول ة ف ة الدول  ف

ى األاأل ى ول ة بالربالرول ة عاي ى (MFN)عاي دلها إل واردات من منتجات اللحوم يصل مع ى ال ي عل اد األوروب ي االتح ى  ف دلها إل واردات من منتجات اللحوم يصل مع ى ال ي عل اد األوروب ي االتح ي ٢٥٠٢٥٠ ف ي  ف  ف
ة التجارة         . . ))٣٦٣٦(( في المائة   في المائة  ١٥٠١٥٠فة بنحو   فة بنحو   ييلمائة، وتطبق الواليات المتحدة األمريكية وآندا تعر      لمائة، وتطبق الواليات المتحدة األمريكية وآندا تعر      اا ر لمنظم ة التجارة       ويشير تقري ر لمنظم ويشير تقري

يط للتعر    ط البس ع أن المتوس ه م ى أن ة إل يط للتعر   العالمي ط البس ع أن المتوس ه م ى أن ة إل اوز   ييالعالمي ة ال يتج ي دول متقدم ة ف ة المطبق اوز   ف ة ال يتج ي دول متقدم ة ف ة المطبق ة، إال أن  ٧٫٣٧٫٣ف ي المائ ة، إال أن   ف ي المائ  ف
ى نحو         ٣٥٠٣٥٠فة تصل إلى نحو فة تصل إلى نحو ييفة المرتفعة أو قمة التعر  فة المرتفعة أو قمة التعر  ييالتعرالتعر بتها إل م تصل نس ذه القم ى نحو       في المائة، وأن ه بتها إل م تصل نس ذه القم  في   في  ٨،٨٨،٨في المائة، وأن ه

 ..))٣٧٣٧((المائة في بعض الدول المتقدمةالمائة في بعض الدول المتقدمة
يض التعر     ى تخف ات عل ق المفاوض م تحق يض التعر   ل ى تخف ات عل ق المفاوض م تحق دم،      ييل واي أي تق ة أوروغ ن جول ت ع ي نتج ة الت ة الجمرآي دم،      ف واي أي تق ة أوروغ ن جول ت ع ي نتج ة الت ة الجمرآي ف

م صيغة تعرف  م صيغة تعرف  مجموعة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية توافق على استخدامجموعة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية توافق على استخدا: : وانقسمت دول المنظمة إلى قسمين  وانقسمت دول المنظمة إلى قسمين  

                                                                 
 ).).هه أعال أعال١٩١٩الحاشية الحاشية ((، المرجع السابق ، المرجع السابق TN/AG/S/11وثيقة منظمة التجارة العالمية وثيقة منظمة التجارة العالمية     ))٣٥٣٥((

))٣٦٣٦((    Oxfam Briefing paper (32) ، ، المرجع السابق المرجع السابق)) أعاله أعاله١٩١٩الحاشية الحاشية .(.( 

))٣٧٣٧((    World Trade Organization, World Trade Report 2004: Exploring the linkage between the domestic policy 
environment and international trade.                                                                                                                                                            
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ات             ييبالصيغة السويسرية لتخفيض التعر   بالصيغة السويسرية لتخفيض التعر    ات             فة الجمرآية على السلع الزراعية، وتتضمن إجراء خفض جذري للتعريف فة الجمرآية على السلع الزراعية، وتتضمن إجراء خفض جذري للتعريف
د األقصى للتعر اوز الح د األقصى للتعربحيث ال يتج اوز الح تج زراعي ييبحيث ال يتج ى أي من ة عل تج زراعي ف ى أي من ة عل نوات٢٥٢٥ف رة خمس س رور فت د م ة بع ي المائ نوات ف رة خمس س رور فت د م ة بع ي المائ   . .  ف

ى استخدام ص          ي توافق عل اد األوروب ادة االتح ى استخدام ص         ومجموعة أخرى بقي ي توافق عل اد األوروب ادة االتح ي     ومجموعة أخرى بقي ي     يغة أوروغواي، والتي آانت مستخدمة ف يغة أوروغواي، والتي آانت مستخدمة ف
ة     ١٥١٥فة مع خفض      فة مع خفض      يي في المائة على متوسط التعر      في المائة على متوسط التعر     ٣٦٣٦فة بنحو   فة بنحو   ييروغواي، وتقضي بتخفيض التعر   روغواي، وتقضي بتخفيض التعر   ووجولة أ جولة أ  ة      في المائ  في المائ

 ..))٣٨٣٨((على األقل لكل منتج خاضع للرسومعلى األقل لكل منتج خاضع للرسوم
 

ة واالتح    دة األمريكي ات المتح ين مقترحي الوالي ا ب ع م ًا يجم دم اقتراح ودة هاربنسون لتق اءت مس ة واالتح  وج دة األمريكي ات المتح ين مقترحي الوالي ا ب ع م ا  يجم دم اقتراح ودة هاربنسون لتق اءت مس اد اد وج
ي ياألوروب دره   . . األوروب رح تخفيضًا ق ة، يقت دول الصناعية المتقدم بة لل دره فبالنس رح تخفيضا  ق ة، يقت دول الصناعية المتقدم بة لل ات المربوطة ٦٠٦٠فبالنس ى التعريف ة عل ي المائ ات المربوطة  ف ى التعريف ة عل ي المائ  ف

دره          ٩٠٩٠فة التي تزيد عن     فة التي تزيد عن     ييوذلك لمعدالت التعر  وذلك لمعدالت التعر   ة وتخفيضًا ق دره           في المائ ة وتخفيضا  ق ى معدالت التعر         ٥٠٥٠ في المائ ة عل ى معدالت التعر          في المائ ة عل ة التي    يي في المائ ة التي    ف ف
دره     ٩٠٩٠-١٥١٥يصل مداها   يصل مداها    دره      في المائة، ويقترح أيضًا تخفيضًا ق دل التعر    ٤٠٤٠ في المائة، ويقترح أيضا  تخفيضا  ق ى مع ة عل دل التعر     في المائ ى مع ة عل ذي    يي في المائ ة المربوطة ال ذي    ف ة المربوطة ال ف

ل من        ل من       يصل إلى أق ة    ١٥١٥يصل إلى أق ة     في المائ ات                    . .  في المائ ى التعريف رح هاربنسون تخفيضًا متوسطًا عل ة، يقت دول النامي ات                  وبالنسبة لل ى التعريف رح هاربنسون تخفيضا  متوسطا  عل ة، يقت دول النامي وبالنسبة لل
ر من    ٤٠٤٠المربوطة بنحو   المربوطة بنحو    ر من     في المائة للمعدالت التي تصل إلى أآث ة، و  ١٢٠١٢٠ في المائة للمعدالت التي تصل إلى أآث ة، و   في المائ ى التعر   ٣٥٣٥ في المائ ة عل ى التعر    في المائ ة عل ة  يي في المائ ة  ف ف
ة،   ٦٠٦٠-٢٠٢٠فة التي يصل مداها إلى فة التي يصل مداها إلى يي في المائة على التعر في المائة على التعر٣٠٣٠ في المائة، و في المائة، و١٢٠١٢٠-٦٠٦٠ا إلى   ا إلى   التي يصل مداه  التي يصل مداه   ة،    في المائ  في المائ

دره  ًا ق دره وتخفيض ا  ق ن   ٢٥٢٥وتخفيض ل م ى أق دلها إل ل مع ي يص ات الت ة للتعريف ي المائ ن    ف ل م ى أق دلها إل ل مع ي يص ات الت ة للتعريف ي المائ ي ٢٠٢٠ ف ي  ف   ف
ات بنسبة ضخمة في ال                       . . ))٣٩٣٩((المائةالمائة ات بنسبة ضخمة في ال                     وإذا آان هناك تعليق، فإن هذا المقترح يعد متوازنًا حيث يخفض التعريف دول دول وإذا آان هناك تعليق، فإن هذا المقترح يعد متوازنا  حيث يخفض التعريف

رح هاربنسون، حيث يشير         . . المتقدمة مما يساهم في النفاذ إلى األسواق     المتقدمة مما يساهم في النفاذ إلى األسواق      رح هاربنسون، حيث يشير       وسنرى ذلك واضحًا في حال تطبيق مقت وسنرى ذلك واضحا  في حال تطبيق مقت
كل  كل الش دة        ١١الش ات المتح ي والوالي اد األوروب ن االتح ل م ي آ ة ف ات المطبق ل التعريف ى آ يض عل ة التخف ى قيم دة         إل ات المتح ي والوالي اد األوروب ن االتح ل م ي آ ة ف ات المطبق ل التعريف ى آ يض عل ة التخف ى قيم  إل

 ..األمريكيةاألمريكية
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 ).). أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية  ( (The World Bank, (2004 b)  : : المصدرالمصدر

 
 ))٤٠٤٠((فيةفيةييالحصص التعرالحصص التعر ))بب((
 

ان عارضت         طالبت الواليات المتحدة األ   طالبت الواليات المتحدة األ     ان عارضت         مريكية بإلغاء التعريفات المفروضة داخل الحصص، إال أن الياب مريكية بإلغاء التعريفات المفروضة داخل الحصص، إال أن الياب
ك كذل تبدال الحصص التعر   . . ذل ات باس اءت مقترح تبدال الحصص التعر وج ات باس اءت مقترح م الحصص  ييوج ادة حج ات مخفضة أو زي ة بتعريف م الحصص  في ادة حج ات مخفضة أو زي ة بتعريف اءت   ..في اءت  وج  وج

ص التعر    ة الحص م أو قيم ادة حج ون بزي ات هاربنس ص التعر   مقترح ة الحص م أو قيم ادة حج ون بزي ات هاربنس ة  ييمقترح ة المفروض ة النهائي ة  في ة المفروض ة النهائي ي  ((في ك الت ي تل ي  وه ك الت ي تل  وه
 .. في المائة من حجم االستهالك المحلي لكل منتج في المائة من حجم االستهالك المحلي لكل منتج١٠١٠إلى إلى ) ) ئة من حجم االستهالكئة من حجم االستهالك في الما في الما١٠١٠تقل عن تقل عن 

 
ام            ذ ع ام          بعد هذا العرض لتطور المفاوضات من ذ ع تنتج أن             ٢٠٠٠٢٠٠٠بعد هذا العرض لتطور المفاوضات من ة، نس امج عمل الدوحة للتنمي رورًا ببرن تنتج أن              وم ة، نس امج عمل الدوحة للتنمي رورا  ببرن  وم

ة  ي الزراع ثالث ف ايا ال ة القض ي الزراع ثالث ف ايا ال اً    ،،القض د توافق م تج واق، ل ى األس اذ إل ادرات والنف م الص ي ودع دعم المحل ي ال ا      وه د توافق م تج واق، ل ى األس اذ إل ادرات والنف م الص ي ودع دعم المحل ي ال ن  وه ن  م   م
ة          ة التجارة العالمي دول األعضاء في منظم ة         قبل ال ة التجارة العالمي دول األعضاء في منظم ك             . . قبل ال رفض ذل ي، ت دعم المحل ى تخفيض ال م التطرق إل ا ت إذا م ك           ف رفض ذل ي، ت دعم المحل ى تخفيض ال م التطرق إل ا ت إذا م ف

وة ضغط سياسي ال                       دول ق ك ال وة ضغط سياسي ال                      الدول المتقدمة التي تستخدم هذا الدعم وذلك ألنه ببساطة يعتبر المزارعون في تل دول ق ك ال الدول المتقدمة التي تستخدم هذا الدعم وذلك ألنه ببساطة يعتبر المزارعون في تل
ا تهانة به ايمكن االس تهانة به إن المفاوضين ومتخذي ال  . . يمكن االس الي، ف إن المفاوضين ومتخذي الوبالت الي، ف ي تخفيض وبالت ون الخوض ف ك ويتجنب رار يراعون ذل ي تخفيض ق ون الخوض ف ك ويتجنب رار يراعون ذل ق

ة                       . . الدعمالدعم ك نجد اإلجاب ة                     وإذا تم تناول قضية دعم الصادرات تظهر آراء متضاربة، وإذا ما تم التساؤل عن سبب ذل ك نجد اإلجاب وإذا تم تناول قضية دعم الصادرات تظهر آراء متضاربة، وإذا ما تم التساؤل عن سبب ذل
ة        : : بأنه آان سوء فهم   بأنه آان سوء فهم    ة معين رة زمني د فت ة        فهناك من فسر إزالة دعم الصادرات على أنه بداية للتخفيض ودون تحدي ة معين رة زمني د فت   . . فهناك من فسر إزالة دعم الصادرات على أنه بداية للتخفيض ودون تحدي
ة، فكيف يمكن تخفيض التعر                 آما أن طرح مو   آما أن طرح مو    دول المتقدم ة، فكيف يمكن تخفيض التعر                 ضوع النفاذ إلى األسواق أمر ترفضه ال دول المتقدم ة    ييضوع النفاذ إلى األسواق أمر ترفضه ال ة الجمرآي ة    ف ة الجمرآي ف

 المرتفعة وهي التي تمثل الحاجز الحديدي على الحدود؟المرتفعة وهي التي تمثل الحاجز الحديدي على الحدود؟
 

دول األعضاء    : : وجاءت مقترحات ومسودات ال يمكن تخيل حجمها     وجاءت مقترحات ومسودات ال يمكن تخيل حجمها       دول األعضاء    فهناك مقترحات قدمت من عدد من ال فهناك مقترحات قدمت من عدد من ال
حات قدمت من رؤساء الجلسات الخاصة للمفاوضات بشأن الزراعة        حات قدمت من رؤساء الجلسات الخاصة للمفاوضات بشأن الزراعة         دولة آما سبق ذآره، ومقتر      دولة آما سبق ذآره، ومقتر     ١٢٠١٢٠يزيد عن   يزيد عن   

ة                 ة التجارة العالمي ة                وهم هاربنسون، وآاستيلو، ثم دربيز الذي قدمت مسودته في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظم ة التجارة العالمي وهم هاربنسون، وآاستيلو، ثم دربيز الذي قدمت مسودته في المؤتمر الوزاري الخامس لمنظم
اقش م تن ا ل انكون، إال أنه ي آ اقشف م تن ا ل انكون، إال أنه ي آ دول     . . ف ة ال ل مجموع كيلها مث م تش ات ت ن مجموع ى مقترحات م ذا باإلضافة إل دول   ه ة ال ل مجموع كيلها مث م تش ات ت ن مجموع ى مقترحات م ذا باإلضافة إل ه

                                                                 
 ..  المرجع السابق  المرجع السابق))٤٠٤٠((



 

 

-٣١٣١-

إال أن آل هذه المقترحات آانت تتناول القضايا        إال أن آل هذه المقترحات آانت تتناول القضايا          . . ين وهي دول نامية، ومجموعة آيرنز، ودول نامية أخرى        ين وهي دول نامية، ومجموعة آيرنز، ودول نامية أخرى        العشرالعشر
 ..من زاوية معينة تراعي مصالحها، ولذلك لم يحدث إجماع لحل قضايا الزراعةمن زاوية معينة تراعي مصالحها، ولذلك لم يحدث إجماع لحل قضايا الزراعة

 
 ٢٠٠٤مفاوضات عام  - ما بعد آانكون  -جيم

 
ة        ارة العالمي ة التج امس لمنظم وزاري الخ ؤتمر ال ل الم ة      فش ارة العالمي ة التج امس لمنظم وزاري الخ ؤتمر ال ل الم ي       فش يك ف ي المكس انكون ف ي آ د ف ذي عق ي        ال يك ف ي المكس انكون ف ي آ د ف ذي عق  ال
ى                  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣سبتمبر  سبتمبر  //أيلولأيلول ى                وآانت هناك مؤشرات للفشل قبل االنعقاد، حيث لم يحدث تقدم يذآر في المفاوضات عل وآانت هناك مؤشرات للفشل قبل االنعقاد، حيث لم يحدث تقدم يذآر في المفاوضات عل

ة                    ة الفكري وق الملكي دواء في إطار حق يما قضية ال ة، ال س ة                   القضايا المختلف ة الفكري وق الملكي دواء في إطار حق يما قضية ال ة، ال س د تجاوزت            . . القضايا المختلف اقي الموضوعات فق ا ب د تجاوزت          أم اقي الموضوعات فق ا ب أم
امج ي برن ددة ف د المح امجالمواعي ي برن ددة ف د المح ةالمواعي ل الدوح ة عم ل الدوح ي    . .  عم دم ف ذي ق ز ال رح دربي اك مقت ان هن ة، آ ال الزراع ي مج ي  وف دم ف ذي ق ز ال رح دربي اك مقت ان هن ة، آ ال الزراع ي مج   ١٣١٣وف

ى                              //أيلولأيلول اع عل ى إجم دم التوصل إل د ظهرت نتيجة لع ؤتمر آانت ق وادر فشل الم ى                              سبتمبر، إال أنه لم يناقش ألن ب اع عل ى إجم دم التوصل إل د ظهرت نتيجة لع ؤتمر آانت ق وادر فشل الم سبتمبر، إال أنه لم يناقش ألن ب
اع للمجلس                     . . موضوعات سنغافورة وعلى قضية القطن      موضوعات سنغافورة وعلى قضية القطن       د اجتم تم عق أن ي القول ب وزاري ب ان ال اع للمجلس                   واآتفى البي د اجتم تم عق أن ي القول ب وزاري ب ان ال ام  واآتفى البي ام  الع الع

ل      امج عم ى موضوعات برن ت المفاوضات عل ك توقف ى ذل اوض، وعل ر وطرق التف ى أط اق عل ة لالتف ل     للمنظم امج عم ى موضوعات برن ت المفاوضات عل ك توقف ى ذل اوض، وعل ر وطرق التف ى أط اق عل ة لالتف للمنظم
 ..الدوحةالدوحة

 
ام     ة ع ي بداي ام   ف ة ع ي بداي ي        ٢٠٠٤٢٠٠٤ف اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح ل الوالي ن قب ة م ود مكثف اءت جه ي         ج اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح ل الوالي ن قب ة م ود مكثف اءت جه  ج

ى الطريق               ادة المفاوضات عل ى إع ا إل ة، تهدف آله دول النامي ى الطريق              ومجموعات من ال ادة المفاوضات عل ى إع ا إل ة، تهدف آله دول النامي يس      . . الصحيح الصحيح ومجموعات من ال م انتخاب رئ يس    وت م انتخاب رئ وت
د           دأ المفاوضات من جدي ى تب د          المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ثم رؤساء المجموعات التفاوضية، حت دأ المفاوضات من جدي ى تب د  . . المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ثم رؤساء المجموعات التفاوضية، حت د  وبع وبع

ى                     ى                    مشاورات واجتماعات مكثفة وجدت الدول األعضاء أنه يجب الترآيز على عدد قليل من القضايا والوصول إل مشاورات واجتماعات مكثفة وجدت الدول األعضاء أنه يجب الترآيز على عدد قليل من القضايا والوصول إل
م       م      تقدم في المفاوضات بشأنها، وبالفعل ت ع قضايا هي        تقدم في المفاوضات بشأنها، وبالفعل ت ار أرب ع قضايا هي         اختي ار أرب ر         : :  اختي ى األسواق للمنتجات غي اذ إل ر         الزراعة، والنف ى األسواق للمنتجات غي اذ إل الزراعة، والنف

ن     ية القط ى قض افة إل نغافورة، باإلض ايا س ة، وقض ن    الزراعي ية القط ى قض افة إل نغافورة، باإلض ايا س ة، وقض اورات    . . الزراعي حت المش اورات  وأوض حت المش  وأوض
 ..المختلفة أن قضايا الزراعة هي القضايا الرئيسية التي يعتبر حلها نجاحا  آبيرا  للمفاوضاتالمختلفة أن قضايا الزراعة هي القضايا الرئيسية التي يعتبر حلها نجاحًا آبيرًا للمفاوضات

 
ذي            بادرت الواليات المتحدة األمريكي   بادرت الواليات المتحدة األمريكي     ي ال اد األوروب ا االتح ذي            ة بالدعوة إلى إعادة المفاوضات، وأنضم إليه ي ال اد األوروب ا االتح ة بالدعوة إلى إعادة المفاوضات، وأنضم إليه

تقبال   دة الس د الع ان يع تقبال  آ دة الس د الع ان يع دد أعضائه  ١٠١٠آ دد ليصبح ع دد أعضائه   أعضاء ج دد ليصبح ع ار٢٥٢٥ أعضاء ج ي أي ار عضوًا ف ي أي ايو // عضوا  ف ايو م م ))٤١٤١((٢٠٠٤٢٠٠٤م م ، ومعه ، ومعه
ة           ة بتصدير المنتجات الزراعي ة          مجموعة آيرنز وهي المهتم ة بتصدير المنتجات الزراعي ة      . . مجموعة آيرنز وهي المهتم دول النامي ة    إال أن ال دول النامي   -   خاصة مجموعة العشرين    خاصة مجموعة العشرين   -  إال أن ال

دول                       آانآان م جاءت مجموعة ال دول                        لها دور مؤثر في مؤتمر آانكون حيث طالبت بعودة المفاوضات بشأن الزراعة، ث م جاءت مجموعة ال  لها دور مؤثر في مؤتمر آانكون حيث طالبت بعودة المفاوضات بشأن الزراعة، ث
ين،                 ))٤٢٤٢((العشرالعشر ثالث والثالث دول ال ية، ومجموعة ال ل تنافس ديها قطاع زراعي أق ا ل ين،                 ، وهي دول متقدمة في غالبيته ثالث والثالث دول ال ية، ومجموعة ال ل تنافس ديها قطاع زراعي أق ا ل ، وهي دول متقدمة في غالبيته

ل تنافسية            ديها قطاع زراعي أق ل تنافسية           وهي دول نامية ل ديها قطاع زراعي أق دول     . . وهي دول نامية ل م جاءت مجموعة ال دول     ث م جاءت مجموعة ال وًا واالقتصادات الضعيفة     ث ل نم وا  واالقتصادات الضعيفة     األق ل نم األق
ة                       ة التجارة العالمي ى منظم ديثًا إل دول المنضمة ح رًا مجموعة ال ة                      والتي شكلت مجموعة الدول التسعين، وأخي ة التجارة العالمي ى منظم ديثا  إل دول المنضمة ح را  مجموعة ال   . . ))٤٣٤٣((والتي شكلت مجموعة الدول التسعين، وأخي

ة مصغرة   ات وزاري دت اجتماع اوراتها، وعق ت مش ة آثف ات الدولي ذه المجموع ل ه ة مصغرة  آ ات وزاري دت اجتماع اوراتها، وعق ت مش ة آثف ات الدولي ذه المجموع ل ه ان  . . آ ي نيس انوف ي نيس ام //وف ل ع ام أبري ل ع أبري
، وتم االتفاق على تحديد موعد نهائي       ، وتم االتفاق على تحديد موعد نهائي       ))٤٤٤٤((""األطراف الخمسة المهتمة  األطراف الخمسة المهتمة  ""م  م   ظهرت مجموعة جديدة سميت باس      ظهرت مجموعة جديدة سميت باس     ٢٠٠٤٢٠٠٤

                                                                 
أستونيا، والجمهورية التشيكية، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبـرص،        أستونيا، والجمهورية التشيكية، وبولندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبـرص،        : : الدول التي انضمت إلى االتحاد األوروبي هي      الدول التي انضمت إلى االتحاد األوروبي هي          ))٤١٤١((

 ..وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا، والتفياوليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا، والتفيا

يشـيوس،  يشـيوس،  الصين، وسويسرا، وكوريـا، وليكشـنتين، ومور      الصين، وسويسرا، وكوريـا، وليكشـنتين، ومور      -إسرائيل، وأيسلندا، وبلغاريا، وتايوان   إسرائيل، وأيسلندا، وبلغاريا، وتايوان   : : هذه المجموعة تضم  هذه المجموعة تضم      ))٤٢٤٢((
 ..والنرويج، واليابانوالنرويج، واليابان

: : نــينــيالموقــع العربــي لقضــايا النظــام التجــاري متعــدد األطــراف الخــاص باإلســكوا علــى الموقــع اإللكتروالموقــع العربــي لقضــايا النظــام التجــاري متعــدد األطــراف الخــاص باإلســكوا علــى الموقــع اإللكترو    ))٤٣٤٣((
lb.org.escwa.www://http.. 

) ) ممثلـة للـدول العشـرين     ممثلـة للـدول العشـرين     ((، والبرازيل، والهنـد     ، والبرازيل، والهنـد     الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي    الواليات المتحدة األمريكية، واالتحاد األوروبي    : : تضم هذه المجموعة  تضم هذه المجموعة      ))٤٤٤٤((
 ,ICTSD, Agriculture Negotiations at the WTO: Post-Cancun Outlook Report, Geneva: : المصدرالمصدر  . . تراليا ممثلة لدول مجموعة كيرنزتراليا ممثلة لدول مجموعة كيرنزاساسوو

November 2003.. 
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و //صفقة تموز صفقة تموز ""، تحت اسم    ، تحت اسم    ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //لتقديم إطار جديد لطرق التفاوض، وهو نهاية تموز       لتقديم إطار جديد لطرق التفاوض، وهو نهاية تموز        و يولي ذه     ". ". يولي دت ه ذه   وعق دت ه وعق
م المتحدة للتج                         ؤتمر األم ة عشرة لم دورة الحادي ا استخدمت ال ى أنه م المتحدة للتج                        المجموعة الجديدة سلسلة اجتماعات، حت ؤتمر األم ة عشرة لم دورة الحادي ا استخدمت ال ى أنه ارة ارة المجموعة الجديدة سلسلة اجتماعات، حت

 لغرض التوصل إلى إطار      لغرض التوصل إلى إطار     ٢٠٠٤٢٠٠٤يونيو  يونيو  //والتي عقدت في ساو باولو في البرازيل في حزيران        والتي عقدت في ساو باولو في البرازيل في حزيران        ) ) األونكتاداألونكتاد((والتنمية  والتنمية  
ار             . . جديد للمفاوضات  جديد للمفاوضات   ذ منتصف أي ة من ار           وسارت المفاوضات بطيئ ذ منتصف أي ة من ايو   //وسارت المفاوضات بطيئ ايو   م ى        ٢٠٠٤٢٠٠٤م ى أن ظهرت المسودة األول ى         إل ى أن ظهرت المسودة األول  إل
ة يغة االتفاقي ةلص يغة االتفاقي وز ))٤٥٤٥((لص ة تم ي نهاي وز  ف ة تم ي نهاي و// ف ويولي ن آب   . . يولي ي األول م رت ف ن آب ونش ي األول م رت ف رق  ٢٠٠٤٢٠٠٤أغسطس أغسطس //ونش د لط ار جدي رق   آإط د لط ار جدي  آإط

 ..المفاوضات بعد أن صدرت بقرار من المجلس العام بتوافق الدول األعضاءالمفاوضات بعد أن صدرت بقرار من المجلس العام بتوافق الدول األعضاء
 

 )٤٦(٢٠٠٤يوليو / صفقة تموز–اإلطار الجديد لطرق المفاوضات   -دال
 

يوليو، لم يتم تجاهل الجهود التي بذلت سابقا  والمقترحات التي            يوليو، لم يتم تجاهل الجهود التي بذلت سابقًا والمقترحات التي            //في إطار المناقشات الخاصة بصفقة تموز     في إطار المناقشات الخاصة بصفقة تموز      
م   قق ي ودع دعم المحل يض ال ق لتخف ة التطبي رار يشمل آيفي ى ق اج إل ث أصبحت القضايا واضحة وتحت م   دمت، حي ي ودع دعم المحل يض ال ق لتخف ة التطبي رار يشمل آيفي ى ق اج إل ث أصبحت القضايا واضحة وتحت دمت، حي

ة  دول النامي يلية لل ة وتفض ة خاص ديم معامل اة تق ة، ومراع ات الجمرآي ادرات والتعريف ة الص دول النامي يلية لل ة وتفض ة خاص ديم معامل اة تق ة، ومراع ات الجمرآي ادرات والتعريف اء   . . الص اء وج  وج
داد ملحق خاص عن الزراعة،              م إع داد ملحق خاص عن الزراعة،             اإلطار الجديد لطرق المفاوضات ليتناول هذه القضايا، وت م إع اول قضية    اإلطار الجديد لطرق المفاوضات ليتناول هذه القضايا، وت م تن اول قضية     وت م تن  وت

ة    ايا الزراع من قض ن ض م القط ة   دع ايا الزراع من قض ن ض م القط ي         . . دع نغافورة وه ايا س ن قض وعات م الث موض قاط ث م إس ا ت ي       آم نغافورة وه ايا س ن قض وعات م الث موض قاط ث م إس ا ت ارة : : آم ارة التج التج
وأبقى على موضوع واحد فقط هو تسهيل     وأبقى على موضوع واحد فقط هو تسهيل       . . واالستثمار، والتجارة والمنافسة، والشفافية في المشتريات الحكومية   واالستثمار، والتجارة والمنافسة، والشفافية في المشتريات الحكومية   

 ..ق المفاوضات بشأن قضايا الزراعةق المفاوضات بشأن قضايا الزراعةوسنوضح فيما يلي ما تناوله اإلطار الجديد لطروسنوضح فيما يلي ما تناوله اإلطار الجديد لطر  . . التجارةالتجارة
 

 الدعم المحلي  -١
 

رة    دت الفق رة  أآ دت الفق وز   ٦٦أآ فقة تم ة ص ن اتفاقي وز    م فقة تم ة ص ن اتفاقي ة      // م ة خاص ى معامل ل عل ة ستحص دول النامي و أن ال ة      يولي ة خاص ى معامل ل عل ة ستحص دول النامي و أن ال  يولي
ات         الل المفاوض ن خ دعم م ى لل يض أدن دالت تخف ول ومع ة أط رة زمني ق بفت ا يتعل يلية فيم ات        وتفض الل المفاوض ن خ دعم م ى لل يض أدن دالت تخف ول ومع ة أط رة زمني ق بفت ا يتعل يلية فيم ان    ..وتفض ا آ ان   ولم ا آ  ولم

دعم  ذي يضم ال و ال دعم الصندوق األصفر ه ذي يضم ال و ال ر ويخضع   الصندوق األصفر ه ة، فسوف يخضع لتخفيضات أآب ارة الزراعي وه للتج ر ويخضع    المش ة، فسوف يخضع لتخفيضات أآب ارة الزراعي وه للتج  المش
ة تسمح بتعريف دعم الصندوق                         . . اللتزامات إضافية اللتزامات إضافية  د بمرون ا بالنسبة للصندوق األزرق، فجاء اإلطار الجدي ة تسمح بتعريف دعم الصندوق                       أم د بمرون ا بالنسبة للصندوق األزرق، فجاء اإلطار الجدي أم

ادة    يح الم الل تنق ن خ ادة   األزرق م يح الم الل تنق ن خ رة –  ٦٦األزرق م رة  الفق ة  ٥٥ الفق ة الزراع ن اتفاقي ة   م ة الزراع ن اتفاقي الي   ))٤٧٤٧(( م و الت ى النح ارات عل ون الخي الي   ، وتك و الت ى النح ارات عل ون الخي  : : ، وتك
اج بشرط          ) ) أأ(( اج بشرط          مدفوعات مباشرة في إطار الحد من اإلنت ى أساس ثابت           : : مدفوعات مباشرة في إطار الحد من اإلنت دفوعات عل ذه الم ى أساس ثابت           أن تكون ه دفوعات عل ذه الم مساحة أو  مساحة أو  ((أن تكون ه

ات؛         ) ) محاصيلمحاصيل ات؛         وغير متغيرة؛ أو أن تكون المدفوعات لإلنتاج الحيواني على أساس عدد ثابت من رؤوس الحيوان وغير متغيرة؛ أو أن تكون المدفوعات لإلنتاج الحيواني على أساس عدد ثابت من رؤوس الحيوان
اج  في المائة أو أقل من المستوى األساسي ل      في المائة أو أقل من المستوى األساسي ل     ٨٥٨٥أو أن تكون هذه المدفوعات على       أو أن تكون هذه المدفوعات على        اج إلنت دفوعات مباشرة   ) ) بب ( (؛؛إلنت دفوعات مباشرة   أو م أو م

ة ال           : : ال تكون لمستويات اإلنتاج أو ال تستلزم إنتاجا، وبشروط        ال تكون لمستويات اإلنتاج أو ال تستلزم إنتاجا، وبشروط         ة ال           أن هذه المدفوعات تكون موضوعة على أسس ثابت أن هذه المدفوعات تكون موضوعة على أسس ثابت
ى      دفوعات تكون موضوعة عل ذه الم ر المحاصيل أو أن ه ر بتغي ى     تتغي دفوعات تكون موضوعة عل ذه الم ر المحاصيل أو أن ه ر بتغي اج   ٨٥٨٥تتغي ل من مستوى اإلنت ة أو أق ي المائ اج    ف ل من مستوى اإلنت ة أو أق ي المائ  ف

دفوع ذه الم ت ه دفوعاألساسي؛ أو إذا آان ذه الم ت ه اتاألساسي؛ أو إذا آان ن رؤوس الحيوان ت م دد ثاب ى أساس ع اتات عل ن رؤوس الحيوان ت م دد ثاب ى أساس ع ي   . . ات عل دعم ف اوز ال ن يتج ي ول دعم ف اوز ال ن يتج ول

                                                                 
 ..، مرجع سابق، مرجع سابق))٢٠٠٤٢٠٠٤ ( (منظمة التجارة العالميةمنظمة التجارة العالمية    ))٤٥٤٥((

))٤٦٤٦((    Peter Naray, WTO Agricultural Negotiations - Progress Report, International Trade Center, UNCTAD/WTO, 
September 2004.                                                                                                                                                                                            

أنه ال يجوز إخضاع المـدفوعات      أنه ال يجوز إخضاع المـدفوعات      ) ) ٥٥(( من االتفاقية تحت عنوان التزامات الدعم المحلي، وتوضح الفقرة            من االتفاقية تحت عنوان التزامات الدعم المحلي، وتوضح الفقرة           ٦٦جاءت المادة   جاءت المادة       ))٤٧٤٧((
كانت هذه المدفوعات مرتبطة بمسـاحة إنتـاج        كانت هذه المدفوعات مرتبطة بمسـاحة إنتـاج        ) ) أأ: (: (المباشرة التي تتم في إطار برامج الحد من اإلنتاج لاللتزام لتخفيض الدعم المحلي إذا             المباشرة التي تتم في إطار برامج الحد من اإلنتاج لاللتزام لتخفيض الدعم المحلي إذا             

كانت المدفوعات  كانت المدفوعات  ) ) جج(( في المائة من مستوى اإلنتاج األساسي أو أقل من مستوى اإلنتاج األساسي؛ أو                في المائة من مستوى اإلنتاج األساسي أو أقل من مستوى اإلنتاج األساسي؛ أو               ٨٥٨٥  وقعت على أساس  وقعت على أساس  ) ) بب((ثابت؛ أو   ثابت؛ أو   
ويتم إظهار اإلعفاء من االلتزام بالتخفيض بالنسبة للمدفوعات المباشـرة          ويتم إظهار اإلعفاء من االلتزام بالتخفيض بالنسبة للمدفوعات المباشـرة            . . الخاصة بالمواشي تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس الماشية         الخاصة بالمواشي تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس الماشية         

يق استبعاد قيمة تلك المدفوعات المباشرة من حساب مجموع الحجم اإلجمالي الجـاري للـدعم               يق استبعاد قيمة تلك المدفوعات المباشرة من حساب مجموع الحجم اإلجمالي الجـاري للـدعم               المستوفية للمقاييس المذكورة أعاله عن طر     المستوفية للمقاييس المذكورة أعاله عن طر     
 ).).١٩٩٤١٩٩٤((منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية : : المصدرالمصدر. . الخاص بذلك البلد العضو المعنيالخاص بذلك البلد العضو المعني
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ك خالل       ٥٥الصندوق األزرق   الصندوق األزرق    ة وذل ك خالل        في المائة من متوسط القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي ألي عضو في المنظم ة وذل  في المائة من متوسط القيمة اإلجمالية لإلنتاج الزراعي ألي عضو في المنظم
 ..فترة زمنية محددة والتي سوف يتم تحديدها من خالل المفاوضاتفترة زمنية محددة والتي سوف يتم تحديدها من خالل المفاوضات

 
تخ      ارة باس وه للتج دعم المش يض ال يتم تخف تخ    س ارة باس وه للتج دعم المش يض ال يتم تخف ة   س ة طبقي يغة أو معادل ة   دام ص ة طبقي يغة أو معادل ا   (tiered)دام ص د متغيراته تم تحدي ا    ي د متغيراته تم تحدي  ي

أال يتجاوز                . . ومعامالتها من خالل التفاوض   ومعامالتها من خالل التفاوض    أال يتجاوز              وحدد اإلطار الجديد نسبة الدعم المشوه للتجارة ب ة من       ٨٠٨٠وحدد اإلطار الجديد نسبة الدعم المشوه للتجارة ب ة من        في المائ  في المائ
دة        ٢٠٢٠مجموع الحجم الكلي المثبت للدعم في السنة األولى من فترة التنفيذ، أي أن              مجموع الحجم الكلي المثبت للدعم في السنة األولى من فترة التنفيذ، أي أن               دة         في المائة تخفيض ستكون مؤآ    في المائة تخفيض ستكون مؤآ

ادئ األساسية للصندوق األخضر،            . . وتحدث مباشرة خالل السنة األولى من فترة التنفيذ       وتحدث مباشرة خالل السنة األولى من فترة التنفيذ        ادئ األساسية للصندوق األخضر،          وستخضع المعايير والمب وستخضع المعايير والمب
 ..والذي يحوي الدعم المسموح به وغير المشوه للتجارة، للمراجعةوالذي يحوي الدعم المسموح به وغير المشوه للتجارة، للمراجعة

 
 المنافسة في مجال التصدير  -٢

 
ة اإل                 ة اإل               سيخضع موضوع المنافسة في مجال التصدير لمفاوضات تضمن في النهاي رة        سيخضع موضوع المنافسة في مجال التصدير لمفاوضات تضمن في النهاي ام وخالل فت اء الت رة        لغ ام وخالل فت اء الت لغ

مان        ادرات أو ض ات الص ادرات، وائتمان م الص ن دع ل م الل المفاوضات لك ن خ ا م اق عليه يتم االتف ة س مان       زمني ادرات أو ض ات الص ادرات، وائتمان م الص ن دع ل م الل المفاوضات لك ن خ ا م اق عليه يتم االتف ة س زمني
دادها     رة س اوز فت ي تتج أمين الت رامج الت ادرات أو ب ات الص دادها    إئتمان رة س اوز فت ي تتج أمين الت رامج الت ادرات أو ب ات الص ًا يو يو١٨٠١٨٠إئتمان ا م ة ب م روط المتعلق ة ب ؛ والش روط المتعلق ات إإ؛ والش ات ئتمان ئتمان

أ      رامج الت ادرات أو ب ان الص مان ائتم ادرات أو ض أ     الص رامج الت ادرات أو ب ان الص مان ائتم ادرات أو ض دادها    الص رة س غ فت ي تبل دادها    مين الت رة س غ فت ي تبل ي   ١٨٠١٨٠مين الت ل والت ًا أو أق ي    يوم ل والت ا  أو أق   يوم
دة والحد          ى لسعر الفائ دة والحد         ال تتماشى مع الضوابط التي سيتفق عليها في المفاوضات مثل مدفوعات الفائدة والحد األدن ى لسعر الفائ ال تتماشى مع الضوابط التي سيتفق عليها في المفاوضات مثل مدفوعات الفائدة والحد األدن
ة التي                      ة الحكومي ة التي                     األدنى ألقساط التأمين، وغيرها؛ والممارسات المشوهة للتجارة والخاصة بالمؤسسات التجاري ة الحكومي األدنى ألقساط التأمين، وغيرها؛ والممارسات المشوهة للتجارة والخاصة بالمؤسسات التجاري

ة التي                تعملتعمل ة التي                 في تصدير المنتجات الزراعية، والمعونة الغذائية التي تقدم على نحو ال يتماشى مع الضوابط الفعال  في تصدير المنتجات الزراعية، والمعونة الغذائية التي تقدم على نحو ال يتماشى مع الضوابط الفعال
ة     ة الغذائي ة بالمعون ة ذات العالق ار دور المنظمات الدولي ين االعتب تأخذ بع ي س ة    ستحددها المفاوضات والت ة الغذائي ة بالمعون ة ذات العالق ار دور المنظمات الدولي ين االعتب تأخذ بع ي س ذا،   . . ستحددها المفاوضات والت ذا، ه ه

نوية  اط س ن خالل أقس ي وم دول زمن ًا لج ك وفق ينفذ ذل نوية وس اط س ن خالل أقس ي وم دول زمن ا  لج ك وفق ينفذ ذل تح  . . وس تحوس ة الخاصة والتفضيلية وس ة الخاصة والتفضيلية دد المفاوضات المعامل دد المفاوضات المعامل
 ..للدول النامية من حيث الفترة الالزمة للتنفيذ، وآذلك مراعاة الدول األقل نموا  والمستورد الصافي للغذاءللدول النامية من حيث الفترة الالزمة للتنفيذ، وآذلك مراعاة الدول األقل نموًا والمستورد الصافي للغذاء

 
 النفاذ إلى األسواق  -٣

 
ة في آل من              ييبسبب وجود اختالفات في هياآل التعر     بسبب وجود اختالفات في هياآل التعر       ة في آل من              فة المفروضة على الواردات من المنتجات الزراعي فة المفروضة على الواردات من المنتجات الزراعي

م تعر      رض قم ة، وف دول النامي ة وال دول المتقدم م تعر     ال رض قم ة، وف دول النامي ة وال دول المتقدم رق        ييال د لط ار الجدي ح اإلط ات، أوض ض المنتج ى بع ة عل رق        في د لط ار الجدي ح اإلط ات، أوض ض المنتج ى بع ة عل في
ة       ة طبقي تخدام معادل تم اس وف ي ه س ات أن ة      المفاوض ة طبقي تخدام معادل تم اس وف ي ه س ات أن ي     (tiered)المفاوض رة ف ات آبي ق تخفيض ى تحقي ول إل ي      وللوص رة ف ات آبي ق تخفيض ى تحقي ول إل   وللوص

دول        وهذه المعادلة أو الصيغة ال     وهذه المعادلة أو الصيغة ال       . . فة المربوطة فة المربوطة يي وسوف يتم التطبيق على التعر      وسوف يتم التطبيق على التعر       ..فةفةييالتعرالتعر ا ال دول        مقترحة سوف تطبقه ا ال مقترحة سوف تطبقه
ة باستخدامها    . . المتقدمة والدول النامية  المتقدمة والدول النامية   ة باستخدامها  أما الدول األقل نموًا، فليست مطالب ؤدي استخدام الصيغة       . . أما الدول األقل نموا ، فليست مطالب ؤدي استخدام الصيغة     ويفترض أن ي ويفترض أن ي

ق بالنسبة للمنتجات              . . فة المرتفعة فة المرتفعة ييالطبقية إلى تخفيض أآبر في معدالت التعر      الطبقية إلى تخفيض أآبر في معدالت التعر       ق بالنسبة للمنتجات            آما سيكون هناك مرونة في التطبي آما سيكون هناك مرونة في التطبي
د      الحساسة والخاصة والتي سيق   الحساسة والخاصة والتي سيق    ى تحدي د      وم أعضاء المنظمة بتحديدها من خالل المفاوضات حتى يمكن الوصول إل ى تحدي وم أعضاء المنظمة بتحديدها من خالل المفاوضات حتى يمكن الوصول إل

وط التعر وط التعرالخط اييالخط ة به ة المتعلق افي ة به ة المتعلق بة للحصص التعر  . . في بة للحصص التعروبالنس ددها  ييوبالنس ة تح س عادل ى أس يعها عل يتم توس ة، فس ددها  في ة تح س عادل ى أس يعها عل يتم توس ة، فس في
ات اتالمفاوض بة للتعر  . . المفاوض ا بالنس بة للتعرأم ا بالنس نيع،   ييأم ة التص ًا لدرج دالتها طبق ع مع ي ترتف اعدية، والت ة التص نيع،   ف ة التص ا  لدرج دالتها طبق ع مع ي ترتف اعدية، والت ة التص  ف

ة        . . عالجتها باستخدام صيغة أو معادلة يتم التوصل إليها من خالل المفاوضات          عالجتها باستخدام صيغة أو معادلة يتم التوصل إليها من خالل المفاوضات          فيتم م فيتم م  ة      آذلك سيكون تحديد آلية الوقاي آذلك سيكون تحديد آلية الوقاي
 ..الخاصة في الزراعة من خالل المفاوضاتالخاصة في الزراعة من خالل المفاوضات

 
ا     ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //وبعد العرض السابق لصفقة تموز    وبعد العرض السابق لصفقة تموز      ام عم ا      والمرفق الخاص بالزراعة فيها، يظهر تساؤل ه ام عم  والمرفق الخاص بالزراعة فيها، يظهر تساؤل ه

م             لقد آ لقد آ . . هو الجديد في هذه الصفقة    هو الجديد في هذه الصفقة     م             ان الموقف بعد فشل مؤتمر آانكون بمثابة جمود وتوقف للمفاوضات وآان المه ان الموقف بعد فشل مؤتمر آانكون بمثابة جمود وتوقف للمفاوضات وآان المه
امج عمل الدوحة                  دة في برن ى الموضوعات العدي اوض عل امج عمل الدوحة                 هو إعادة التف دة في برن ى الموضوعات العدي اوض عل اول               . . هو إعادة التف ذه الصفقة هو تن د في ه اول             إن الجدي ذه الصفقة هو تن د في ه إن الجدي

دعم   موضوع القطن، والتأآيد على المعاملة التفضيلية والخاصة للدول النامية، واستخدام صيغ لتخفيض آل    موضوع القطن، والتأآيد على المعاملة التفضيلية والخاصة للدول النامية، واستخدام صيغ لتخفيض آل     دعم   من ال من ال
د نسبة تخفيض                         . . والتعريفات تراعي ظروف آل الدول األعضاء     والتعريفات تراعي ظروف آل الدول األعضاء      م تحدي ه ت ى أن ا إل ا أن نشير هن ا يجدر بن د نسبة تخفيض                       وربم م تحدي ه ت ى أن ا إل ا أن نشير هن ا يجدر بن وربم
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 في المائة في السنة األولى من الفترة التي سيتم تحديدها، وتحديد مفهوم الدعم في الصندوق            في المائة في السنة األولى من الفترة التي سيتم تحديدها، وتحديد مفهوم الدعم في الصندوق           ٢٠٢٠الدعم الكلي بنحو    الدعم الكلي بنحو    
ة               في المائة من متوسط ال      في المائة من متوسط ال     ٥٥  األزرق بأال يتجاوز الـ   األزرق بأال يتجاوز الـ    ة دعم الصادرات بكاف اج الزراعي، وإزال ة              قيمة اإلجمالية لإلنت ة دعم الصادرات بكاف اج الزراعي، وإزال قيمة اإلجمالية لإلنت

ق المفاوضات                ..أشكاله خالل فترة زمنية محددة سيتم االتفاق عليها       أشكاله خالل فترة زمنية محددة سيتم االتفاق عليها        ى طري دة عل ا خطوة جي ول إنه ق المفاوضات               لذلك يمكن الق ى طري دة عل ا خطوة جي ول إنه  لذلك يمكن الق
ا ح      ا ح     بشأن الزراعة، والمهم أن تستغلها الدول النامية ومن بينها الدول العربية في إطار القضايا التي تهمه تى يمكن   تى يمكن   بشأن الزراعة، والمهم أن تستغلها الدول النامية ومن بينها الدول العربية في إطار القضايا التي تهمه

 ..إدراجها في المفاوضاتإدراجها في المفاوضات
 

ة أو     أن الزراع واء بش ة س ارة العالمي ة التج ي مفاوضات منظم كلة ف ا أن المش م أن نوضح هن ن المه ة أو   وم أن الزراع واء بش ة س ارة العالمي ة التج ي مفاوضات منظم كلة ف ا أن المش م أن نوضح هن ن المه وم
ل          ل         غيرها هي الممارسات التي تقوم بها بعض الدول األعضاء إما في صورة مخالفة لالتفاقيات أو في صورة تحاي غيرها هي الممارسات التي تقوم بها بعض الدول األعضاء إما في صورة مخالفة لالتفاقيات أو في صورة تحاي

و األ  ات، وه انوني لالتفاقي ار الق ى اإلط و األ عل ات، وه انوني لالتفاقي ار الق ى اإلط داقية  عل دم المص ًا بع ي انطباع ذي يعط ر ال داقية  م دم المص ا  بع ي انطباع ذي يعط ر ال ا   . . م ا فكم  فكم
ي أعطى  اد األوروب ره أن االتح ي أعطى سبق ذآ اد األوروب ره أن االتح دريجي دون ااسبق ذآ تم تخفيض ت ه ي دعم الصادرات، بأن ق ب ا يتعل ًا، فيم دريجي دون نطباع تم تخفيض ت ه ي دعم الصادرات، بأن ق ب ا يتعل ا ، فيم نطباع

ى              ..الوصول إلى حد اإللغاء الكامل ودون تحديد فترة زمنية لذلك         الوصول إلى حد اإللغاء الكامل ودون تحديد فترة زمنية لذلك          اك تحايالت عل ى             وفي الوقت الحاضر ال تزال هن اك تحايالت عل  وفي الوقت الحاضر ال تزال هن
ر القانوني  ر القانوني األط ات    . . ةةاألط دى الدراس ارت إح د أش ات  فق دى الدراس ارت إح د أش ندوق األزرق   ))٤٨٤٨((فق تغلت الص ة اس دة األمريكي ات المتح ندوق األزرق    أن الوالي تغلت الص ة اس دة األمريكي ات المتح  أن الوالي

زارع          اتورة الم ا يعرف باسم ف دفوعات تحت م انوني للم زارع         آغطاء ق اتورة الم ا يعرف باسم ف دفوعات تحت م انوني للم ام  (farm bill) آغطاء ق ام  ع اتورة    ٢٠٠٢٢٠٠٢ع ذه الف رامج ه اتورة    ، فب ذه الف رامج ه ، فب
تهدف  تهدف تس و       ٨٨تس ذرة وف ح، وال ن، والقم ي القط ة، وه دول النامي ة لل د حساس ا تع يل آله و        محاص ذرة وف ح، وال ن، والقم ي القط ة، وه دول النامي ة لل د حساس ا تع يل آله ويا، واألرز  محاص ويا، واألرز ل الص ل الص

اك غطاء لنحو                   . . والشعير، والشوفان والشعير، والشوفان  ة تحاول أن يكون هن اك غطاء لنحو                 وأن الواليات المتحدة األمريكي ة تحاول أن يكون هن ة        ٥٥وأن الواليات المتحدة األمريكي ة من قيم ة         في المائ ة من قيم  في المائ
 ..وهو ما يسمح لها بتقديم دعم جديدوهو ما يسمح لها بتقديم دعم جديد  . . اإلنتاجاإلنتاج

 
 قضايا القطن والمفاوضات في منظمة التجارة العالمية  -٤

 
انكون واقترحت          ظهرت مبادرة القطن في أثناء المؤتمر الوزا      ظهرت مبادرة القطن في أثناء المؤتمر الوزا        انكون واقترحت          ري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في آ ري الخامس لمنظمة التجارة العالمية في آ
ا وهي  ٤٤بواسطة  بواسطة   ا وهي   بلدان أقل نموًا في وسط وغربي أفريقي رار        : :  بلدان أقل نموا  في وسط وغربي أفريقي الي وطالبت بق اد، وم ا فاسو، وتش ين، وبورآين رار        بن الي وطالبت بق اد، وم ا فاسو، وتش ين، وبورآين بن

وًا المتضررة      ٢٠٠٥٢٠٠٥يصدر عن المؤتمر لوقف وإزالة دعم القطن بحلول عام          يصدر عن المؤتمر لوقف وإزالة دعم القطن بحلول عام           ل نم دان األق وا  المتضررة      ، ودفع تعويضات للبل ل نم دان األق ، ودفع تعويضات للبل
د ذا ال ن ه دم ذا ال ن ه ق م ة للتطبي رة االنتقالي الل الفت ق عم خ ة للتطبي رة االنتقالي الل الفت ي رفضا    . . عم خ اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح ي رفضا  إال أن الوالي اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح إال أن الوالي

ات             ى منتج زام عل ا لاللت ن نوعه ابقة م يكون س ذي س وع، وال ذا الن ن ه رار م دار ق ات            إص ى منتج زام عل ا لاللت ن نوعه ابقة م يكون س ذي س وع، وال ذا الن ن ه رار م دار ق  إص
اجهم                   -  محددةمحددة رارات تخص إنت البوا بق بن ليط اجهم                    حيث يمكن أن يأتي فيما بعد منتجو األرز أو ال رارات تخص إنت البوا بق بن ليط ة     ألن ه   ألن ه  -   حيث يمكن أن يأتي فيما بعد منتجو األرز أو ال اك اتفاقي ة    ن اك اتفاقي ن

 ..))٤٩٤٩((على الزراعة ورد فيها أن الدعم المشوه للتجارة يكون في إطار الصندوق األصفرعلى الزراعة ورد فيها أن الدعم المشوه للتجارة يكون في إطار الصندوق األصفر
 

ل الصادرات الرئيسية                     ا تمث ارة قضية القطن ألنه ى إث دول اضطرت إل ل الصادرات الرئيسية                   وال بد من اإلشارة إلى أن هذه ال ا تمث ارة قضية القطن ألنه ى إث دول اضطرت إل وال بد من اإلشارة إلى أن هذه ال
اد  ون ق ن تك الي فل دعم القطن، وبالت ة ل نخفض آنتيج ة ت عار العالمي ديها وأن األس اد ل ون ق ن تك الي فل دعم القطن، وبالت ة ل نخفض آنتيج ة ت عار العالمي ديها وأن األس ًا، وأن ل ة عالمي ى المنافس ا ، وأن رة عل ة عالمي ى المنافس رة عل

ن         اج القط ة إنت ن عملي حاب م وى االنس زارعين س ام الم يس أم اليف، ول ي التك ن يغط د ل ن        العائ اج القط ة إنت ن عملي حاب م وى االنس زارعين س ام الم يس أم اليف، ول ي التك ن يغط د ل دى    ..العائ ير إح دى   وتش ير إح  وتش
اتالدراسات و  ))٥٠٥٠((الدراس غ نح عر رطل القطن بل ى أن س و   إل غ نح عر رطل القطن بل ى أن س ام ٤٢٤٢ إل ي ع نتًا ف ام  س ي ع نتا  ف زارعين ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١ س ي أن الم و يعن زارعين ، وه ي أن الم و يعن ، وه

ا        . . يعملون بخسارة يعملون بخسارة  ا      ولكن مزارعي القطن في الوالي ديهم                 ولكن مزارعي القطن في الوالي اج ل اليف اإلنت ة تك غ قيم ة، والتي تبل ديهم                 ت المتحدة األمريكي اج ل اليف اإلنت ة تك غ قيم ة، والتي تبل ت المتحدة األمريكي
و  و نح ام     ٣٣نح ذ ع اجهم من يع إنت اموا بتوس و، ق ا فاس ي بورآين اليف ف ط التك ام      أضعاف متوس ذ ع اجهم من يع إنت اموا بتوس و، ق ا فاس ي بورآين اليف ف ط التك ع نصيب ١٩٩٨١٩٩٨ أضعاف متوس ع نصيب ، وارتف ، وارتف

ة    ٢٠٢٠ في المائة في بداية التسعينات إلى أآثر من            في المائة في بداية التسعينات إلى أآثر من           ١٦١٦الواليات المتحدة من الصادرات العالمية للقطن من        الواليات المتحدة من الصادرات العالمية للقطن من         ة     في المائ  في المائ
ة انخفضت بنحو     ٢٠٠٠٢٠٠٠عام  عام  في  في   ة انخفضت بنحو      رغم أن األسعار العالمي ذا        ٥٤٥٤ رغم أن األسعار العالمي ات، وجاء ه ة بمنتصف الثمانين ة مقارن ذا         في المائ ات، وجاء ه ة بمنتصف الثمانين ة مقارن  في المائ

دعم     دعم    التوسع نتيجة مباشرة لل لم   ٢٠٠٢٢٠٠٢//٢٠٠١٢٠٠١وفي موسم   وفي موسم   . . التوسع نتيجة مباشرة لل لم    حيث تس زارع أمريكي    ٢٥٢٥ حيث تس زارع أمريكي     ألف م ار دوالر  ٣٫٩٣٫٩ ألف م ار دوالر   ملي  ملي
                                                                 

))٤٨٤٨((    Kwa, Alileen المرجع السابق ، المرجع السابق ،)) أعاله أعاله٢٨٢٨الحاشية الحاشية .(.( 

))٤٩٤٩((    Alan Matthews, Agriculture after Cancún, Trinity Economic Paper No. 17, March 2004.. 

))٥٠٥٠((    Oxfam Briefing paper (2002)) )  أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية .(.( 



 

 

-٣٥٣٥-

ام   زارع لع اتورة الم انون ف ل ق ي ظ م، وف ام  دع زارع لع اتورة الم انون ف ل ق ي ظ م، وف و  ٢٠٠٢٢٠٠٢دع د بنح عارًا تزي لموا أس و  ، تس د بنح عارا  تزي لموا أس ة   ٧٣٧٣، تس ي المائ ة ف ي المائ  ف
ة عار العالمي ةعن األس عار العالمي راء   . . عن األس ى حساب الفق اء عل دعم السخي ج ذا ال ل ه راء إن مث ى حساب الفق اء عل دعم السخي ج ذا ال ل ه دة   . . إن مث م المتح ة األم دة وأوضحت منظم م المتح ة األم وأوضحت منظم

دره                 ) ) الفاوالفاو((لألغذية والزراعة   لألغذية والزراعة    ى تخفيض ق دره                 واللجنة االستشارية الدولية للقطن أن وقف دعم القطن سيؤدي إل ى تخفيض ق   ١٠١٠واللجنة االستشارية الدولية للقطن أن وقف دعم القطن سيؤدي إل
ات المتحدة األمري       ات المتحدة األمري      في المائة من إنتاج القطن في الوالي بته      في المائة من إنتاج القطن في الوالي اع نس ى ارتف ؤدي إل ة وي بته      كي اع نس ى ارتف ؤدي إل ة وي ة في األسعار     ٢٦٢٦كي ة في األسعار      في المائ  في المائ

 ..العالميةالعالمية
 

ا                  //وفي صفقة تموز  وفي صفقة تموز    م إثارته القطن والتي ت ادرة الخاصة ب د للمفاوضات أن المب ا                  يوليو، أورد اإلطار الجدي م إثارته القطن والتي ت ادرة الخاصة ب د للمفاوضات أن المب يوليو، أورد اإلطار الجدي
ة            ة التجارة العالمي ة           في آانكون ستكون ضمن المفاوضات بشأن الزراعة في منظم ة التجارة العالمي ة      . . في آانكون ستكون ضمن المفاوضات بشأن الزراعة في منظم ة    وأن األعضاء في المنظم وأن األعضاء في المنظم

ل                         عليهم  عليهم   ة مث ة ذات العالق ة، والتشاور مع المنظمات الدولي ة قضايا التنمي ة الدولي ل                         أن يبحثوا مع المؤسسات المالي ة مث ة ذات العالق ة، والتشاور مع المنظمات الدولي ة قضايا التنمي ة الدولي أن يبحثوا مع المؤسسات المالي
وارد                  وفير م ة، من أجل ت دولي ومرآز التجارة الدولي د ال دولي وصندوق النق وارد                 منظمة األغذية والزراعة والبنك ال وفير م ة، من أجل ت دولي ومرآز التجارة الدولي د ال دولي وصندوق النق منظمة األغذية والزراعة والبنك ال

 ..))٥١٥١((ة لها وذلك بهدف تنويع اقتصاداتهاة لها وذلك بهدف تنويع اقتصاداتهامالية إضافية توجه إلى الدول التي يمثل القطن فيها أهمية حيويمالية إضافية توجه إلى الدول التي يمثل القطن فيها أهمية حيوي
 

دان              //إن ما ورد في صفقة تموز     إن ما ورد في صفقة تموز       ة والبل دان              يوليو بالنسبة للقطن أمر له داللة ورسالة واضحة لكل البلدان النامي ة والبل يوليو بالنسبة للقطن أمر له داللة ورسالة واضحة لكل البلدان النامي
ا أن تبحث عن                          ة عليه دول الغني ا أن تبحث عن                         األقل نموًا، ومفادها أن الدول التي تشكو من التأثير السلبي للدعم الزراعي في ال ة عليه دول الغني األقل نموا ، ومفادها أن الدول التي تشكو من التأثير السلبي للدعم الزراعي في ال

ع اقتصاداتها     موارد مالية ل  موارد مالية ل   ع اقتصاداتها     مساعدتها على تنوي رم                       . . مساعدتها على تنوي دعم هو أمر مقدس ويَح ى أن ال ك عل م ذل ا هل يمكن فه دعم هو أمر مقدس ويح رم                     وهن ى أن ال ك عل م ذل ا هل يمكن فه وهن
أثر                              ا تت ط، فالزراعة بأآمله القطن فق ق ب دد األطراف؟ واألمر ال يتعل أثر                             التحدث عنه في إطار النظام التجاري متع ا تت ط، فالزراعة بأآمله القطن فق ق ب دد األطراف؟ واألمر ال يتعل التحدث عنه في إطار النظام التجاري متع

ة   والفرصة ضئيلة جدا  أمام البلدان النامية والبلدان األقل نموا  آي تنافس ف           والفرصة ضئيلة جدًا أمام البلدان النامية والبلدان األقل نموًا آي تنافس ف            ة   ي األسواق العالمي ات      . . ي األسواق العالمي ا بالتعريف ا بالن ات      فم ا بالتعريف ا بالن فم
 الجمرآية المرتفعة جدا  والتي تمثل سورا  حديدية في الدول الغنية أمام صادرات الفقراء؟ الجمرآية المرتفعة جدًا والتي تمثل سورًا حديدية في الدول الغنية أمام صادرات الفقراء؟ 

 
 ؟٢٠٠٤يوليو /ماذا بعد صفقة تموز  -٥

 
ة المفاوضات بشأن الزراعة في                          ة المفاوضات بشأن الزراعة في                        تسير المفاوضات بشأن قضايا الزراعة في إطار جلسات خاصة للجن تسير المفاوضات بشأن قضايا الزراعة في إطار جلسات خاصة للجن
اني       ييوحدث تطور خاص بالتعر   وحدث تطور خاص بالتعر     . . لتجارة العالمية لتجارة العالمية منظمة ا منظمة ا  ة في تشرين الث اني       فة الجمرآية القيمية وغير القيمي ة في تشرين الث وفمبر  //فة الجمرآية القيمية وغير القيمي وفمبر  ن ن
دعم أو تخفيض التعر                   . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ دعم أو تخفيض التعر                 أما بالنسبة لشكل المعادلة الطبقية التي سيتم استخدامها في تخفيض ال ة ييأما بالنسبة لشكل المعادلة الطبقية التي سيتم استخدامها في تخفيض ال ة ف تم     ،،ف م ي تم      فل م ي  فل

ة      ذه الدراس داد ه ى إع ة حت ي المفاوضات الحالي ا ف ة     التوصل إليه ذه الدراس داد ه ى إع ة حت ي المفاوضات الحالي ا ف ة       . . التوصل إليه ة الخاص ى المعادل تم التوصل إل م ي ا ل ة     آم ة الخاص ى المعادل تم التوصل إل م ي ا ل آم
 ..واألمر آذلك بالنسبة ألي فترات زمنية للتنفيذواألمر آذلك بالنسبة ألي فترات زمنية للتنفيذ  . . بالتعريفات التصاعديةبالتعريفات التصاعدية

 
 (Ad valorem equivalents (AVEs))  ))٥٢٥٢((حساب معادالت القيمةحساب معادالت القيمة ))أأ((
 

ة التجارة العا      ٢٠٠٤٢٠٠٤أآتوبر  أآتوبر  // تشرين األول   تشرين األول  ٧٧بتاريخ  بتاريخ    ة التجارة العا       قامت الجلسة الخاصة للجنة الزراعة في منظم ة   قامت الجلسة الخاصة للجنة الزراعة في منظم ة  لمي لمي
ة ألغراض                        ادالت القيم ة لحساب مع ات الالزم ذآرة خاصة بإتاحة البيان ة ألغراض                       بالطلب من سكرتارية المنظمة بإعداد م ادالت القيم ة لحساب مع ات الالزم ذآرة خاصة بإتاحة البيان بالطلب من سكرتارية المنظمة بإعداد م

ذآرة في          . . فة الجمرآية باستخدام الصيغة الطبقية، والتي سبقت اإلشارة إليها        فة الجمرآية باستخدام الصيغة الطبقية، والتي سبقت اإلشارة إليها        ييتخفيض التعر تخفيض التعر  ذآرة في        وتم إعداد هذه الم   ١٥١٥وتم إعداد هذه الم
اني انيتشرين الث وفمبر //تشرين الث وفمبر ن ذآرة   . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ن ذه الم ي ه ذآرة وورد ف ذه الم ي ه كوورد ف كأش دول يي التعر التعرالالأش دى ال ة، حيث ل ة المربوط ة الجمرآي دول ف دى ال ة، حيث ل ة المربوط ة الجمرآي ف

ا، وهي تشمل                          ة في جداول التزاماته ك باستخدام صيغ متباين ا، وهي تشمل                         األعضاء في المنظمة رسوم جمرآية مربوطة وذل ة في جداول التزاماته ك باستخدام صيغ متباين األعضاء في المنظمة رسوم جمرآية مربوطة وذل
 ::نوعين من البنودنوعين من البنود

 
 ؛؛البنود القيمية، وفيها تكون الرسوم موضحة آنسبة لقيمة السلع المستوردةالبنود القيمية، وفيها تكون الرسوم موضحة آنسبة لقيمة السلع المستوردة: : النوع األولالنوع األول ))١١(( 

 
                                                                 

 ..، مرجع سابق، مرجع سابق))٢٠٠٤٢٠٠٤((منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية     ))٥١٥١((

 ).). أعاله أعاله١٩١٩انظر الحاشية انظر الحاشية ((، مرجع سابق ، مرجع سابق TN/AG/S/11: : العالميةالعالمية  وثيقة منظمة التجارةوثيقة منظمة التجارة    ))٥٢٥٢((



 

 

-٣٦٣٦-

 ::البنود غير القيمية، وفيها تكون الرسوم موضحة آما يليالبنود غير القيمية، وفيها تكون الرسوم موضحة آما يلي: : الثانيالثانيالنوع النوع  ))٢٢(( 
 

ددة رر -أأ   وم مح ددة س وم مح ن           : : س دة م ل وح ى آ ة عل ون مفروض ة تك ن العمل ددة م دات مح ي وح ن           وتعن دة م ل وح ى آ ة عل ون مفروض ة تك ن العمل ددة م دات مح ي وح  وتعن
 ؛؛))مثال  بالوزن، أو بالمسطح، أو بالقطعة، أو بالرأسمثًال بالوزن، أو بالمسطح، أو بالقطعة، أو بالرأس((الكمية الكمية 

ة رر -بب   وم مرآب ة س وم مرآب وم مح      : : س ت رس واء آان ة س وم القيمي م الرس وم تض ي رس وم مح      وه ت رس واء آان ة س وم القيمي م الرس وم تض ي رس افة أو وه افة أو ددة مض ددة مض
 ؛؛مخصومةمخصومة

ى أو              : : سوم خليطة سوم خليطة رر -جج   ى أو              وهي رسوم خليط من الرسوم القيمية والرسوم المحددة، طبقًا للحد األدن وهي رسوم خليط من الرسوم القيمية والرسوم المحددة، طبقا  للحد األدن
 ؛؛األعلىاألعلى

رى  -دد   رى أخ رة ((أخ ة األخي رة الفئ ة األخي ب       ): ): الفئ ل نس دة، مث ة معق ل فني ددة بعوام ون مح وم تك ي رس ب       وه ل نس دة، مث ة معق ل فني ددة بعوام ون مح وم تك ي رس  وه
ة    ات الزراعي ات المنتج ة   مكون ات الزراعي ات المنتج ول   ((مكون ون الكح ب، ومك كر، والحلي ول   الس ون الكح ب، ومك كر، والحلي ا  ) ) الس و م ا  وه و م م  وه دد حج م  يح دد حج يح

 ..الرسومالرسوم
 

ة تحت اسم                     ة تحت اسم                   هذه األشكال األربعة للرسوم غير القيمية متاحة حاليًا في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمي هذه األشكال األربعة للرسوم غير القيمية متاحة حاليا  في قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمي
(Consolidated Tariff Scheduled Database (CTs)) يوضح هذه األشكال مع أمثلةيوضح هذه األشكال مع أمثلة  ١٠١٠ والجدول  والجدول.. 

 
 فئات أشكال الرسوم الجمرآية غير القيمية  -١٠الجدول 

 
األشكال أمثلة للرسوم غير القيمية

  ١ ٠٠٠  دوالر لكل١٫٣٤
 
أبصال النرجس، الواليات (

 ) األمريكيةالمتحدة

 دوالر لكل ٢٫٤٤
 آيلوغرام 

 
 )ستراليااالسجائر، (

 روبية لكل ٥٥
 آيلوغرام 

 
 )الكاشو، الهند(

 فرنك سويسري ٣٥٫٠٠
  آيلوغرام ١٠٠لكل 

 
 )الذرة، سويسرا(

 الشكل المحدد 
 

 وحدة ١٫٩٢ أو %٢٠٤
سحب خاصة لخطوط 
التعرفة برسوم محددة 

واألعلى في . ورسم قيمي
 هذه الرسوم يمكن تطبيقه

 
 )الطماطم، أيسلندا(

طن / دوالر٣٦٠
وليس أقل من 

١٢٥٫٠% 
 
 )البن، المكسيك(

 ين ٢٨٠ أو %٥٥
 لكل وحدة، أيهما 

أقل بالنسبة للرسوم 
الجمرآية األدنى بنحو 

 وحدة/ ين١٥٠
 
في " شيري"ر الخمو(

 )اليابان

 نوك لكل آيلوغرام ٧٫٣٦
معدل الرسوم  . %١٢٥أو 

المربوطة والممكن تطبيقها 
سوف تكون معدالت محددة 

أو معدالت قيمية، أيهما 
 أعلى 

 
 )البازالء، النرويج(

 الشكل الخليط 
 

 ين ٤٠٠ +% ٢٩٫٨
 للكيلوغرام

 
 )مصل اللبن، اليابان(

٦٦١٫٤ +% ٥ 
 دوالر

 
 )يزياالبطيخ، مال(

 يورو ١٢٥% + ١٠
 للكيلوغرام

 
 )المواشي، آرواتيا(

 يورو ١ ٧١٣% + ١٢٫٨
 للطن

 
لحوم األغنام، االتحاد (

 )األوروبي

 الشكل المرآب
 

 
 

 )تابع (١٠الجدول 
 



 

 

-٣٧٣٧-

األشكال أمثلة للرسوم غير القيمية
 يورو للطن ٧١  +%١٠٫٤

رسم محدد يصبح صفرا  + 
لو آان سعر الدخول للطن 

  يورو٣٧٢ليس أقل من 
 
البرتقال الحلو، االتحاد (

 )األوروبي

 ١٤ بحد أدنى ٤٨
 (hl)يورو لكل وحدة 

 لكل  % يورو١٫٣+ 
 وحدة

 
نبيذ الفيرموث، (

 )بولندا

 بحد أقصى %١٣
فة يتعر + %٧٫٢٠

مربوطة لسلع زراعية 
وهي هنا للدقيق 

 )نسبة متنوعة(
 
 الفطائر، البسكويت(

 )االتحاد األوروبي

رام  سنت للكيلوغ٣٫٦٧
 ٠٫٠٢٠٧مطروحا  منها 

سنت للكيلوغرام لكل درجة 
 درجة ١٠٠أقل من 

ولكن ) وأجزاء من الدرجة(
 سنت ٣٫١٤ليس أقل من 
 للكيلوغرام

 
 السكر، الواليات المتحدة(

 )األمريكية

 شكل آخر
 

 ..، مرجع سابق، مرجع سابقTN/AG/S/11: : العالميةالعالمية  وثيقة منظمة التجارةوثيقة منظمة التجارة: : المصدرالمصدر
 
 ظمة التجارة العالميةظمة التجارة العالميةالرسوم غير القيمية في منالرسوم غير القيمية في من ))بب((
 

فة زراعي وهي    فة زراعي وهي    يي خط تعر   خط تعر  ٧٧  ٩٧٧٩٧٧فة في منظمة التجارة العالمية      فة في منظمة التجارة العالمية      ييتتضمن حاليا  قاعدة بيانات جداول التعر     تتضمن حاليًا قاعدة بيانات جداول التعر      
ذه الخطوط     . .  دولة عضو دولة عضو٣٤٣٤معدالت مربوطة وفي أشكال غير قيمية في    معدالت مربوطة وفي أشكال غير قيمية في     ذه الخطوط   وآمتوسط لهذا العدد من الدول، تمثل ه وآمتوسط لهذا العدد من الدول، تمثل ه

ة ييالتعرالتعر ة في دد٢٠٢٠في الي ع ن إجم ًا م ة تقريب ي المائ دد ف الي ع ن إجم ا  م ة تقريب ي المائ ةيي الخطوط التعر الخطوط التعر ف ة المربوط ة الزراعي ةفي ة المربوط ة الزراعي دد   . . في الي ع م إجم دد وينقس الي ع م إجم وينقس
ة في       ١٦١٦ في المائة رسوم مربوطة في شكل محدد، و          في المائة رسوم مربوطة في شكل محدد، و         ٥٣٥٣ دولة إلى     دولة إلى    ٣٤٣٤فية غير القيمية لـ     فية غير القيمية لـ     ييالخطوط التعر الخطوط التعر  ة في        في المائ  في المائ
 .. في المائة بشكل آخر في المائة بشكل آخر١٤١٤ في المائة في شكل خليط، و في المائة في شكل خليط، و٢٧٢٧شكل مرآب، وشكل مرآب، و

 
 آيفية حساب معادالت القيمةآيفية حساب معادالت القيمة ))جج((
 

 ::ة هماة همامميقتان لحساب معادالت القييقتان لحساب معادالت القيهناك طرهناك طر 
 

 طريقة اإليراد وتسمى بالصيغة الرئيسيةطريقة اإليراد وتسمى بالصيغة الرئيسية ))١١(( 
 

ين                  تج مع ا لمن تم تجميعه ين                وتحسب مباشرة من بيانات عائد الجمارك، والتي ي تج مع ا لمن تم تجميعه ة ييخط التعر  خط التعر  ((وتحسب مباشرة من بيانات عائد الجمارك، والتي ي ة ف ك     ))ف ك     ، ويقسم ذل ، ويقسم ذل
راض           . . على قيمة الواردات من نفس المنتج ويكون في صورة نسبة مئوية          على قيمة الواردات من نفس المنتج ويكون في صورة نسبة مئوية           ى افت ك، وعل راض         والمثال على ذل ى افت ك، وعل د   والمثال على ذل د   أن العائ أن العائ

واردات      يييي مال  مال ١٠١٠الجمرآي  الجمرآي   واردات      ن دوالر، وقيمة ال إن النتيجة ستكون           ١٠٠١٠٠ن دوالر، وقيمة ال ون دوالر، ف إن النتيجة ستكون            ملي ون دوالر، ف ة    ١٠١٠ ملي ة     في المائ ويالحظ  ويالحظ    . .  في المائ
ا أن تخفيض التعر  ا أن تخفيض التعر هن ة حيث أن التعر ييهن راد مالئم ة اإلي ا ستكون طريق وط، وهن دل المرب ى المع ة سيكون عل ة حيث أن التعر ف راد مالئم ة اإلي ا ستكون طريق وط، وهن دل المرب ى المع ة سيكون عل ة ييف ة ف ف

 AVE=R/V*100  ::وصيغة اإليراد هيوصيغة اإليراد هي. . فة المربوطةفة المربوطةييالمطبقة ستكون نفس التعرالمطبقة ستكون نفس التعر
 

 ))نسبة مئويةنسبة مئوية((فة معينة فة معينة ييمعادل القيمة لرسم أو تعرمعادل القيمة لرسم أو تعر= =  AVEحيث حيث  
        R  = = عائد الرسوم الجمرآية عائد الرسوم الجمرآيةR=Sp*Q 
      Sp  = =الرسومالرسوم 
        Q ==  آمية الوارداتآمية الواردات 
        V  = =قيمة الوارداتقيمة الواردات 

 
 

 طريقة قيمة الوحدةطريقة قيمة الوحدة ))٢٢(( 
 



 

 

-٣٨٣٨-

ويكون ويكون   . .  قيمة الوحدة من الواردات     قيمة الوحدة من الواردات    قيمة الواردات تكون مقسمة على حجم الواردات وذلك للحصول على         قيمة الواردات تكون مقسمة على حجم الواردات وذلك للحصول على          
ة الوحدة             ة الوحدة            معادل القيمة حينئذ محسوبًا آرسم محدد موضحًا آنسبة مئوية لقيم ال . . معادل القيمة حينئذ محسوبا  آرسم محدد موضحا  آنسبة مئوية لقيم ال مث واردات        : : مث ة ال واردات        إذا آانت قيم ة ال   ١٠١٠إذا آانت قيم

  ١٠١٠والرسم المحدد وهو      والرسم المحدد وهو        . .  دوالر لكل طن    دوالر لكل طن   ١٠٠١٠٠ طن، فإن قيمة الوحدة تكون        طن، فإن قيمة الوحدة تكون       ١٠٠١٠٠آالف دوالر، وحجم الواردات     آالف دوالر، وحجم الواردات     
ة الوحدة الناتجة              للطن يكون موضحا  آ       للطن يكون موضحًا آ      اتاتدوالردوالر ة من قيم ة الوحدة الناتجة             نسبة مئوي ة من قيم ة      ) )  دوالر للطن    دوالر للطن   ١٠٠١٠٠((نسبة مئوي ذلك تعطي معادل ة      وب ذلك تعطي معادل وب
 ::والصيغة هيوالصيغة هي. .  في المائة في المائة١٠١٠للقيمة للقيمة 

 
  AVE = (Sp*100)/CUV*XR) 

 
 UV  = قيمة الوحدة من الوارداتUV=V/(Q*CQ) 
 Co  = =معامل تحويل لوحدات الكميةمعامل تحويل لوحدات الكمية 
 XR  = =سعر الصرفسعر الصرف 

 
ول األعضاء في منظمة التجارة العالمية المتاح عنها بيانات حول  ول األعضاء في منظمة التجارة العالمية المتاح عنها بيانات حول   بهذه الدراسة الد   بهذه الدراسة الد  األولاألولق  ق  رفرفويوضح الم ويوضح الم  

ة         . .  دولة، منها دولتان عربيتان هما األردن ومصر        دولة، منها دولتان عربيتان هما األردن ومصر       ٣٤٣٤التعرفة غير القيمية، وعددها     التعرفة غير القيمية، وعددها      ر القيمي ة       وتبين أن التعرفة غي ر القيمي وتبين أن التعرفة غي
ا في    في المائة من إجمالي خطوط التعرفة في الدول المتقدمة المتاح عنها بيانات في المنظ في المائة من إجمالي خطوط التعرفة في الدول المتقدمة المتاح عنها بيانات في المنظ٤٣٫٨٤٣٫٨تمثل نحو   تمثل نحو    ا في   مة، أم مة، أم

ل     ا تمث ة فإنه دول النامي ل    ال ا تمث ة فإنه دول النامي ط  ١٠٫٥١٠٫٥ال ة فق ي المائ ط   ف ة فق ي المائ ي       . .  ف ة ف ة القيمي بة التعرف ل نس ثًال تص ي     فم ة ف ة القيمي بة التعرف ل نس ثال  تص  فم
 في المائة على التوالي، أما في دول          في المائة على التوالي، أما في دول         ٤٥٫٨٤٥٫٨ في المائة و    في المائة و   ٤٢٫٥٤٢٫٥الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي نحو       الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي نحو       

ى           ى          عربية مثل األردن ومصر، فتصل إل ة و     ١٫٧١٫٧عربية مثل األردن ومصر، فتصل إل ة و      في المائ والي     في المائ     في المائ    ٠٫٨٠٫٨ في المائ ى الت والي    ة عل ى الت ع         . . ة عل ذي ترتف ع       وإن الشكل ال ذي ترتف وإن الشكل ال
ا هو                      رًا آم بته آثي ع نس يط ترتف إن الشكل الخل ة ف دول النامي ا هو                     نسبته في الدول المتقدمة هو الشكل المحدد، أما في ال را  آم بته آثي ع نس يط ترتف إن الشكل الخل ة ف دول النامي نسبته في الدول المتقدمة هو الشكل المحدد، أما في ال

ة                   . . ١٢١٢موضح في الملحق    موضح في الملحق     ا والمنتجات الحيواني إن الخضروات ومنتجاته ق بالسلع، ف ا يتعل ة                 وفيم ا والمنتجات الحيواني إن الخضروات ومنتجاته ق بالسلع، ف ا يتعل سواء لحوم أو     سواء لحوم أو     ((وفيم
ه و  ) ) ألبانألبان ه و  والفواآ ل                       والفواآ ة وتمث ى خطوط تعرفي وي عل ر المنتجات التي تحت د أآث ة، تع ا والمشروبات الروحي ل                       منتجاته ة وتمث ى خطوط تعرفي وي عل ر المنتجات التي تحت د أآث ة، تع ا والمشروبات الروحي منتجاته

 ).).الثانيالثاني  المرفقالمرفق((التعريفات غير القيمية نسبة مرتفعة منها التعريفات غير القيمية نسبة مرتفعة منها 



 

 

-٣٩-

 (*)واقع التجارة الزراعية العربية  -ا ثالث
 

ذ           دم في تنفي ذ         بعد أن تم استعراض النتائج التي تمخضت عن جولة أوروغواي بالنسبة للزراعة ورصد التق دم في تنفي بعد أن تم استعراض النتائج التي تمخضت عن جولة أوروغواي بالنسبة للزراعة ورصد التق
ع        ٢٠٠٠٢٠٠٠التزامات الدول األعضاء لتعهداتها وتطورات المفاوضات الزراعية منذ العام          التزامات الدول األعضاء لتعهداتها وتطورات المفاوضات الزراعية منذ العام           ذا الفصل واق ع        ، سيتناول ه ذا الفصل واق ، سيتناول ه

ة                 الزراعة العربية ومساهم  الزراعة العربية ومساهم   ى استعراض تطور أداء الصادرات الزراعي ة                 تها في االقتصادات العربية، باإلضافة إل ى استعراض تطور أداء الصادرات الزراعي تها في االقتصادات العربية، باإلضافة إل
 . . العربية وأهم المنتجات الزراعية ذات الميزات النسبية في الدول العربيةالعربية وأهم المنتجات الزراعية ذات الميزات النسبية في الدول العربية

 
 مساهمة القطاع الزراعي في اقتصادات الدول العربية  -ألف

 
ين    في نمط       في نمط       أو التجانس    أو التجانس   بعدم االتساق بعدم االتساق تتسم الموارد الزراعية العربية     تتسم الموارد الزراعية العربية       ا ب ين   توزيعه ا ب اد     توزيعه ة، واعتم دول العربي اد      ال ة، واعتم دول العربي  ال

ة من موسم آلخر،          ة من موسم آلخر،         الزراعة العربية بدرجة آبيرة على مياه األمطار الشحيحة أصًال والمتذبذب ى      الزراعة العربية بدرجة آبيرة على مياه األمطار الشحيحة أصال  والمتذبذب ذا باإلضافة إل ى    ه ذا باإلضافة إل ه
دالت       ة ومع تويات التقني ع المس ة، وتواض فة عام ي بص تثمار الزراع دالت      ضعف االس ة ومع تويات التقني ع المس ة، وتواض فة عام ي بص تثمار الزراع يل  ةةإلنتاجيإلنتاجيااضعف االس م المحاص يل   لمعظ م المحاص  لمعظ

ية ات األساس يةوالمنتج ات األساس رة     ..والمنتج ة آبي دة زراعي ي بقاع وطن العرب ع ال رة ويتمت ة آبي دة زراعي ي بقاع وطن العرب ع ال ا زالويتمت ها م تغل وبعض ها مس ا زالبعض ها م تغل وبعض ها مس  دون  دون بعض
ل ل واألمث تغالل الكام لاالس ل واألمث تغالل الكام رية.  .  االس الموارد البش ق ب ا يتعل ريةففيم الموارد البش ق ب ا يتعل ة ،،ففيم ة للتنمي ة العربي اءات المنظم ير إحص ة  تش ة للتنمي ة العربي اءات المنظم ير إحص   تش

ة تقطن في          في المائة من      في المائة من     ٤٤٤٤حوالي  حوالي    إنإن إلى    إلى   ٢٠٠٢٠٠٢٢الزراعية للعام   الزراعية للعام    ة تقطن في         الموارد البشرية العربي اطق ال  الموارد البشرية العربي اطق ال  المن ة المن ة ريفي ن ن أأ، و، وريفي
دادها حوالي           القوى العاملة الكلية  القوى العاملة الكلية   دادها حوالي            في القطاع الزراعي في الدول العربية يبلغ تع ون عامل   ٢٧٫٩٢٧٫٩   في القطاع الزراعي في الدول العربية يبلغ تع ون عامل    ملي زراعي، أي  زراعي، أي   ملي

 .. في المائة من مجموع القوى العاملة العربية في المائة من مجموع القوى العاملة العربية٣٢٣٢ما نسبته ما نسبته 
 

ي وو  ة ف ات الهام ن القطاع ي م اع الزراع ر القط ي يعتب ة ف ات الهام ن القطاع ي م اع الزراع ر القط ادات يعتب ن اقتص د م ادات  العدي ن اقتص د م ة العدي دول العربي ةال دول العربي ين إذ إذ ، ، ال ين تب تب
اتج   ١١٫١١١٫١بما معدله حوالي  بما معدله حوالي  تساهم  تساهم  الزراعة  الزراعة   أن    أن   ١١١١حصاءات الواردة في الجدول     حصاءات الواردة في الجدول     اإلاإل ة الن اتج    في المائة من إجمالي قيم ة الن  في المائة من إجمالي قيم

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢عام عام  دوالر  دوالر مليارمليار  ٧١٦٧١٦المحلي اإلجمالي العربي باألسعار الجارية والبالغ حوالي المحلي اإلجمالي العربي باألسعار الجارية والبالغ حوالي 
 

رة           الل الفت ًا خ ا ملموس ي ارتفاع ي العرب اتج الزراع ق الن د حق رة         وق الل الفت ا  خ ا ملموس ي ارتفاع ي العرب اتج الزراع ق الن د حق دما ٢٠٠٢٢٠٠٢–١٩٩٠١٩٩٠وق دما ، عن ن  ، عن ع م ن  أرتف ع م  أرتف
و  و نح ام  ٥١٫٣٥١٫٣نح ار دوالر ع ام   ملي ار دوالر ع و  ١٩٩٠١٩٩٠ ملي ى نح و   إل ى نح ام  ٧٩٫٦٧٩٫٦ إل ار دوالر ع ام   ملي ار دوالر ع ادة     . . ٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ن زي رغم م ى ال ادة   وعل ن زي رغم م ى ال  وعل

الناتج المحلي الزراعي العربي باألرقام المطلقة خالل الفترة المذآورة أعاله، فإن نسب مساهمة القطاع الزراعي           الناتج المحلي الزراعي العربي باألرقام المطلقة خالل الفترة المذآورة أعاله، فإن نسب مساهمة القطاع الزراعي           
اتج           ١١٫٨١١٫٨يف من نحو     يف من نحو     العربي في الناتج المحلي اإلجمالي العربي انخفضت وبشكل طف        العربي في الناتج المحلي اإلجمالي العربي انخفضت وبشكل طف         الي الن ة من إجم اتج            في المائ الي الن ة من إجم  في المائ

 ..٢٠٠٠٢٠٠٠ في المائة عام  في المائة عام ١١٫١١١٫١ إلى نحو  إلى نحو ١٩٩٠١٩٩٠المحلي عام المحلي عام 
 

ى       ر إل ن قط ة م ادات العربي ي االقتص ي ف اع الزراع بية للقط ة النس اوت األهمي ى     وتتف ر إل ن قط ة م ادات العربي ي االقتص ي ف اع الزراع بية للقط ة النس اوت األهمي ر  آآوتتف ث تظه ر، حي ر  خ ث تظه ر، حي خ
ة    دان و دان و األهمية النسبية العالية للقطاع الزراعي في االقتصاد القومي بوضوح في آل من السو                 األهمية النسبية العالية للقطاع الزراعي في االقتصاد القومي بوضوح في آل من السو                  ة العربي ة    الجمهوري ة العربي الجمهوري

يمن           ةةسوريسوريالال يمن            والعراق وموريتانيا، وبنسبة أقل في آل من تونس ومصر والمغرب وال ي،      . .  والعراق وموريتانيا، وبنسبة أقل في آل من تونس ومصر والمغرب وال يج العرب ا دول الخل ي،    أم يج العرب ا دول الخل أم
وبالتالي يرتبط تباين األهمية النسبية للقطاع  وبالتالي يرتبط تباين األهمية النسبية للقطاع    . .  في المائة في المائة١١قل من قل من أأفينخفض االعتماد فيها على قطاع الزراعة إلى      فينخفض االعتماد فيها على قطاع الزراعة إلى      

دول ال  ي اقتصادات ال دول ال الزراعي ف ي اقتصادات ال ة    الزراعي ف ي منظم ة األعضاء ف دول العربي ه ال ذي تبدي ام ال ق باالهتم كل وثي ة بش ة    عربي ي منظم ة األعضاء ف دول العربي ه ال ذي تبدي ام ال ق باالهتم كل وثي ة بش عربي
ة                       ة مع المسارات التفاوضية األخرى في جول ة                      التجارة العالمية في متابعة المفاوضات الخاصة بالزراعة بالمقارن ة مع المسارات التفاوضية األخرى في جول التجارة العالمية في متابعة المفاوضات الخاصة بالزراعة بالمقارن

 ..الدوحةالدوحة
 
 

                                                 
الفصل الثالث هذا من إعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتم تحريره من قبل فريق التجارة وقضايا منظمـة التجـارة                    الفصل الثالث هذا من إعداد المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتم تحريره من قبل فريق التجارة وقضايا منظمـة التجـارة                        (*)(*)

العالمية في اإلسكوا، واآلراء الواردة في هذا الفصل تعكس رأي المنظمة وال تعكس بالضرورة رأي لجنـة األمـم المتحـدة االقتصـادية                       العالمية في اإلسكوا، واآلراء الواردة في هذا الفصل تعكس رأي المنظمة وال تعكس بالضرورة رأي لجنـة األمـم المتحـدة االقتصـادية                       
 ).).سكواسكوااإلاإل((واالجتماعية لغربي آسيا واالجتماعية لغربي آسيا 
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 ربيةاألهمية النسبية للناتج الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول الع  -١١الجدول 
 ٢٠٠٢–١٩٩٠خالل الفترة 

 
نسبة مساهمة الناتج الزراعي 
 في الناتج المحلي اإلجمالي

 )نسبة مئوية(
 قيمة الناتج الزراعي

 )مليون دوالر(
 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي

 الدولة )مليون دوالر(
١٩٩٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ١٩٩٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
 األردن ٣ ٣٨٩ ٨ ٨٢٩ ٩ ٢٩٦ ٢٥٣ ١٦٣ ١٧٨ ٧٫٥ ١٫٨ ١٫٩

٣٤ ٢٤٤ ٦٩ ٥٤٦ ٧١ ٣٧٠ ٥٤٨ ٢ ١١٧ ٢ ٥٨٧ ١٫٦ ٣٫٠ ٣٫٦ 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 البحرين ٣ ٧٨٣ ٧ ٩٢٩ ٨ ٤١٧ ٤٩ ٥٩ ٥٦ ١٫٣ ٠٫٧ ٠٫٠٧
 تونس ١١ ٠٨٠ ٢٠ ٠٥٦ ٢٣ ١٤٣ ١ ٨٠٧ ٢ ٣٧٧ ٢ ٣٨٩ ١٦٫٣ ١١٫٩ ١٠٫٣
 لجزائرا ٥١ ٤٤٨ ٥٤ ٨٢٣ ٥٥ ٩١٤ ٥ ٣٣٤ ٥ ٠١٣ ٥ ٢٠٩ ١٠٫٤ ٩٫١ ٩٫٣
 جيبوتي ٣٢٥ ٥٧٢ ٥٩٢ ٢٢ ١٧ ١٨ ٦٫٨ ٣٫٠ ٣٫٠

١٠٢ ٨٠٢ ١٨٣ ٠١٢ ١٨٨ ٢٢٨ ٦ ٧١٣ ٩ ٥٣٥ ٩ ٦٢٧ ٦٫٥ ٥٫٢ ٥٫١ 
المملكة العربية 

 السعودية
 السودان ١٠ ١٧٤ ١٢ ٩٨٢ ١٤ ٣٢٠ ٣ ٠٦٢ ٤ ٧٤٦ ٥ ٥٣٢ ٣٠٫١ ٣٦٫٦ ٣٨٫٦

١٤ ٣٩٩ ١٩ ٨٢٦ ٢٠ ٣٢٢ ٣ ٩٤٩ ٤ ٥٣٤ ٥ ١٦٩ ٢٧٫٤ ٢٢٫٩ ٢٥٫٤ 

الجمهورية 
العربية 

 ةسوريال
 الصومال ٨٣٣ ٢٤١ - ٥٤٥ ١٦٩ - ٦٥٫٤ ٧٠٫١ -

 العراق ٨١ ١٩٨ ٨١ ٠٣٨ ٨١ ٣٤٩ ١٦ ٤٦٧ ٢٦ ٢٩٦ ٢٥ ٠١٠ ٢٠٫٣ ٣٢٫٤ ٣٠٫٧
 عمان ١٠ ٤٤٩ ١٩ ٩٤٤ ٢٠ ٢٩٥ ٣٤٨ ٤٠٠ ٤٢١ ٣،٣ ٢٫٠ ٢٫١

 فلسطين م.غ ١ ٤٦٦ - م.غ ١٧٦ - م.غ ١١٫٩ -
 قطر ٧ ٣٢٢ ١٧ ١٢٧ ١٧ ٤٦٦ ٥٨ ٧٣ ٧٠ ٠٫٨ ٠٫٤ ٠٫٤
 الكويت ١٣ ٦٧٢ ٣٤ ٢٣٩ ٣٥ ٣٢٤ ١٠٣ ١٢٧ ١٥٨ ٠٫٨ ٠٫٤ ٠٫٥
 لبنان ٢ ٩٠٠ ١٦ ٧٤٠ ١٧ ٣٧٦ ٢٥٦ ١ ٣٠٥ ١ ٣٥٧ ٨،٨ ٧٫٨ ٧٫٨

٢٨ ٩٧٧ ٢٧ ٧٨٥ ١٩ ٨٢١ ١ ٥٧١ ٢ ٦٦٢ ١ ٢٧٢ ٥٫٤ ٩٫٦ ٦٫٤ 
الجماهيرية 

 العربية الليبية
 مصر ٢٧ ٠١٧ ٩ ٠٢٥ ٨٤ ٨٢٢ ٤ ٦٧٥ ١٤ ٣١٢ ١٢ ٩٧١ ١٧٫٣ ١٥٫٩ ١٥٫٣
 المغرب ٢٥ ٣٢٣ ٣٣ ١٢٣ ٣٧ ١٥١ ٣ ٩٣٣ ٤ ٢٩٦ ٥ ٨٧٥ ١٥٫٥ ١٢٫٤ ١٥٫٨
 موريتانيا ٩٦٣ ٩٤٢ ٩٣٩ ٢٧٥ ١٩٦ ١٨٧ ٢٨٫٦ ٢٠٫٨ ١٩٫٩
 اليمن ٦ ٣٣٢ ٩ ٣٦٥ ٩ ٩٢٢ ١ ٣٦٢ ١ ٣٢٤ ١ ٤٩٠ ٢١٫٥ ١٤٫١ ١٥٫٠
 إجمالي ٤٣٦ ٦٣٠ ٧٠٩ ٨٧٠ ٧١٦ ٥٦٧ ٥١ ٣٣٠ ٧٩ ٦٩٧ ٧٩ ٥٧٦ ١١٫٨ ١١٫٣ ١١٫١

 ..٢٠٠١٢٠٠١، ، ٢٣٢٣مجلد مجلد الال، ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية من بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية،  من بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، احتسبت األرقاماحتسبت األرقام: : المصدرالمصدر
 
 
 
 



 

 

-٤١-

 العوامل المؤثرة على تطور اإلنتاج الزراعي العربي  -باء
 

ة           ة         يتأثر أداء القطاع الزراعي في الوطن العربي بمجموعة من العوامل أهمها الظروف الطبيعية والمناخي ، ، يتأثر أداء القطاع الزراعي في الوطن العربي بمجموعة من العوامل أهمها الظروف الطبيعية والمناخي
ة من                وو آما    آما   العربية،العربية،والسياسات الزراعية التي تنتهجها الدول      والسياسات الزراعية التي تنتهجها الدول       الوطن العربي من عوامل خارجي ة من                يتأثر بما يحيط ب الوطن العربي من عوامل خارجي يتأثر بما يحيط ب

ؤثر بصفة أساسية                          ة والتي ت ة والدولي ى الساحتين اإلقليمي ة والسياسية عل رات االقتصادية والتجاري ؤثر بصفة أساسية                         أهمها المتغي ة والتي ت ة والدولي ى الساحتين اإلقليمي ة والسياسية عل رات االقتصادية والتجاري أهمها المتغي
ذا            ذا           على حرآة تجارة وتسويق منتجات ومدخالت ه وارد       وعل  وعل القطاع، القطاع، على حرآة تجارة وتسويق منتجات ومدخالت ه ة استغالل الم دخول وطبيع وارد      ى مستويات ال ة استغالل الم دخول وطبيع ى مستويات ال

اف       مموعلى الرغم   وعلى الرغم   .  .  الزراعيةالزراعية ررة من الجف اف       ما تأثرت به الزراعة العربية خالل العقدين الماضيين من موجات متك ررة من الجف ما تأثرت به الزراعة العربية خالل العقدين الماضيين من موجات متك
اس  اس وانحب ار،وانحب ار،األمط ي     األمط واني العرب اتي والحي اج النب ى اإلنت لبًا عل ر س ا أث ي      مم واني العرب اتي والحي اج النب ى اإلنت لبا  عل ر س ا أث   مم

ه     ن ما تنتهجن ما تنتهجإإوخاصة في القطاعات الزراعية المطرية، ف  وخاصة في القطاعات الزراعية المطرية، ف   ا تتبع ه     ه وتتبناه الدول العربية من سياسات اقتصادية، وم ا تتبع ه وتتبناه الدول العربية من سياسات اقتصادية، وم
ة  رامج تنموي ن ب ة م رامج تنموي ن ب ر الم للم ل غي ك العوام لبية لتل ار الس ن اآلث رًا م ل آثي ر الم تطوير وتحديث القطاع الزراعي قل ل غي ك العوام لبية لتل ار الس ن اآلث را  م ل آثي ة ؤؤتطوير وتحديث القطاع الزراعي قل ة اتي اتي
اج الزراعي اج الزراعيلإلنت ل .  .  لإلنت ل ب دول أأووب ي بعض ال ًا وف هم أحيان دول س ي بعض ال ا  وف هم أحيان يس ة ف يالعربي ة ف ة العربي ن المحاصيل الغذائي ر م اج الكثي ادة إنت ة  زي ن المحاصيل الغذائي ر م اج الكثي ادة إنت  زي

اني  انخفاضانخفاض مما أدى إلى  مما أدى إلى الري،الري،لمنتجات الحيوانية، وخاصة تلك التي تعتمد على      لمنتجات الحيوانية، وخاصة تلك التي تعتمد على      واوا اني   حجم الفجوة اإلنتاجية التي يع  حجم الفجوة اإلنتاجية التي يع
 . . منها الوطن العربي في العديد من السلع الغذائيةمنها الوطن العربي في العديد من السلع الغذائية

 
ات         أنأن  ١٢١٢الجدول  الجدول  يبين  يبين  وو  اج آمي ات          الدول العربية تقوم بإنت اج آمي درة ومتنوعة    الدول العربية تقوم بإنت درة ومتنوعة   مق قيها         مق ة بش قيها          من المنتجات الزراعي ة بش  من المنتجات الزراعي

اتي والح اتي والحالنب وانيالنب وانيي ات    .  .  ي ن المجموع ي م اج العرب م اإلنت ات    وحج ن المجموع ي م اج العرب م اإلنت وليةوحج وليةالمحص ية المحص ية  الرئيس وب، (( الرئيس وب، الحب درنات، ووالحب درنات، ال ال
ة،  و  و الخضر،الخضر، و  و الزيتية،الزيتية،  البذورالبذورووالبقوليات،  البقوليات،  وو ة، الفاآه اف،  و  و الفاآه اف، األلي غ  و  و األلي غ التب ام   خالل   خالل   ) ) التب ام   ع غ حوالي      ٢٠٠٢٠٠٢٢ع غ حوالي       بل ون  ١٢١٢٩٩ بل ون   ملي  ملي

غ نحو        غ نحو       طن، تتصدرها محاصيل الحبوب بكمية تبل بته حوالي       ٤٦٤٦طن، تتصدرها محاصيل الحبوب بكمية تبل ا نس ون طن وبم بته حوالي     ملي ا نس ون طن وبم الي     في ال  في ال ٣٥٣٥  ملي ة من إجم الي    مائ ة من إجم مائ
م محاصيل     ٣١٫٤٣١٫٤ مليون طن وبنسبة تبلغ نحو      مليون طن وبنسبة تبلغ نحو     ٤١٤١اإلنتاج، يليها محاصيل الخضر بكمية تقدر بنحو        اإلنتاج، يليها محاصيل الخضر بكمية تقدر بنحو         ة، ث م محاصيل      في المائ ة، ث  في المائ

 .. في المائة في المائة٢١٫٩٢١٫٩ مليون طن وبما نسبته حوالي  مليون طن وبما نسبته حوالي ٢٧٫٨٢٧٫٨ بكمية تبلغ نحو  بكمية تبلغ نحو الفاآهةالفاآهة
 

  ٢٠٠٢ للعام أهم المجموعات المحصولية العربي من  اإلنتاج  -١٢جدول ال
 )طنألف (

 
 البيان ٢٠٠٢ النسبة مئوية
 الحبوب ٤٦ ٢١٢٫٤ ٣٥٫٣
 الدرنات ٨ ٣٣٢٫٢ ٦٫٢
 البقوليات ١ ٤٩٢٫١ ١،١
 البذورالزيتية ٣ ٢٠٤٫٣ ٢٫٥
 الخضر ٤٠ ٧٢٥٫٤ ٣١٫٤
 الفاآهه ٢٧ ٨٣٩٫٨ ٢١٫٩
 األلياف ١ ٨٣٥٫٨ ١٫٥
 التبغ ٧٠٫٥ ٠٫١
 اإلجمالياإلجمالي ١٢٩ ٧١٢٫٦ ١٠٠

 ..٢٠٠١٢٠٠١، ، ٢١٢١، المجلد ، المجلد الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ، نمية الزراعيةنمية الزراعيةالمنظمة العربية للتالمنظمة العربية للت: : المصدرالمصدر
 

ا  اأم دول    أم ير الج ة فيش ات الحيواني دول     المنتج ير الج ة فيش ات الحيواني ى  ١٣١٣ المنتج ىإل ن      إل ية م ات الرئيس ن المجموع ي م اج العرب ن       اإلنت ية م ات الرئيس ن المجموع ي م اج العرب   اإلنت
ام    ) ) سماكسماكوأوأبيض،  بيض،   و  و ،، وألبان  وألبان لحوم،لحوم،((المنتجات الحيوانية   المنتجات الحيوانية    ام    خالل ع تج       ..٢٠٠٢٢٠٠٢خالل ع تج   وين ه         وين ا معدل وطن العربي م ه         ال ا معدل وطن العربي م   ٣٧٫٤٣٧٫٤ال

ا اللحوم   تت  ،، في المائة منها في المائة منها٥٢٫٩٥٢٫٩ تشكل منتجات األلبان ما نسبته نحو   تشكل منتجات األلبان ما نسبته نحو   من المنتجات الحيوانية،    من المنتجات الحيوانية،   مليون طن سنويا   مليون طن سنوياً   ا اللحوم   ليه ليه



 

 

-٤٢-

بته حوال     ٣،٣٣،٣ ثم األسماك بكمية تبلغ نحو   ثم األسماك بكمية تبلغ نحو  منها،منها، في المائة   في المائة  ١٠٫٣١٠٫٣الحمراء بنسبة   الحمراء بنسبة    ا نس ون طن وبم بته حوال      ملي ا نس ون طن وبم  في   في  ٨٫٨٢٨٫٨٢  يي ملي
 . .  العربي من المنتجات الحيوانية العربي من المنتجات الحيوانيةاإلنتاجاإلنتاج  الياليإجمإجم في المائة من  في المائة من ٣٫٢٧٣٫٢٧نحو نحو ، والبيض بما نسبته ، والبيض بما نسبته المائةالمائة

 
 ٢٠٠٢لعام   اإلنتاج العربي من المجموعات الرئيسية من المنتجات الحيوانية -١٣جدول ال

 ) طنألف/الكمية(
 

 البيان ٢٠٠٢ مئويةالنسبة 
 آل أنواع اللحوم ٦ ٨٢٠٫٩ ١٧٫٥
 لحوم حمراء - ٣ ٩٠٠٫٤ ١٠
 لحوم بيضاء - ٢ ٩٢٠٫٥ ٧٫٥
 ألبان ٢٠ ٦٨٣٫٥ ٥٢٫٩
 بيض ١ ٣٧٦٫٣ ٣٫٥
 اسماك ٣ ٣٦٢٫٨ ٨٫٦
 المجموع ٣٩ ٠٦٤٫٥ ١٠٠

 ..٢٠٠١٢٠٠١، ، ٢١٢١، المجلد ، المجلد الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ، المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية: : المصدرالمصدر
 

 الصادرات الزراعية العربيةأداء   تطور -جيم
 

ام   مليارمليار  ٦٫٤٦٫٤و و من نحمن نحازدادت الصادرات الزراعية العربية   ازدادت الصادرات الزراعية العربية     ام    دوالر في الع ى حوالي   إإ  ١٩٩١١٩٩١ دوالر في الع ى حوالي   ل ار   ٧،٧٧،٧ل ار ملي   ملي
يدوالردوالر ي ف ام  ف ام  ع ادت وانخفضت  ١٩٩٧١٩٩٧ ع م ع ادت وانخفضت   ث م ع والي  ث ى ح والي إل ى ح ام ٧٫١٧٫١إل ار دوالر ع ام  ملي ار دوالر ع ن.  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي نولك اهمة ولك اهمة  نسب مس  نسب مس

و       ن نح ت م ة انخفض ة العربي ادرات الكلي ي الص ة ف ادرات الزراعي و      الص ن نح ت م ة انخفض ة العربي ادرات الكلي ي الص ة ف ادرات الزراعي ة ٥٫٢٥٫٢الص ي المائ ة  ف ي المائ ام    ف ام ع    ١٩٩١١٩٩١ع
ى      ومن  ومن ١٩٩٥١٩٩٥ في المائة عام      في المائة عام     ٤٤ حوالي    حوالي   إلىإلى ى      ثم إل ة      ٢٫٩٢٫٩ ثم إل ة       في المائ ام    في المائ ام   ع ك      . . ٢٠٠٢٢٠٠٢ع ود ذل ك       ويع ود ذل ى  ويع ى إل ادة الصادرات     إل ادة الصادرات      زي  زي

  ١٢٤١٢٤فقد ارتفعت الصادرات العربية الكلية من حوالي          فقد ارتفعت الصادرات العربية الكلية من حوالي          .  .  لصادرات الزراعية لصادرات الزراعية  من زيادة ا    من زيادة ا   آبر بكثير آبر بكثير أأالكلية وبنسب   الكلية وبنسب   
 ..))١٤١٤الجدول الجدول ((  ٢٠٠٢٢٠٠٢ مليار دوالر عام  مليار دوالر عام ٢٤١٢٤١ إلى حوالي  إلى حوالي ١٩٩١١٩٩١مليار دوالر عام مليار دوالر عام 

 
ار   ٤٫٢٤٫٢ هي األخرى من نحو           هي األخرى من نحو          فازدادتفازدادت  ،،العربيةالعربية الصادرات الغذائية     الصادرات الغذائية    أماأما  ار ملي ام     ملي ام      دوالر ع ى نحو     ١٩٩١١٩٩١ دوالر ع ى نحو      إل  إل

د انخفضت نسبة مساهمة                    .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢   دوالر في العام    دوالر في العام    مليار  مليار ٤٫٧٤٫٧ ة، فق ا هو الحال بالنسبة للصادرات الزراعي د انخفضت نسبة مساهمة                    وآم ة، فق ا هو الحال بالنسبة للصادرات الزراعي وآم
ة    ف  ف ١٫٩١٫٩ إلى نحو     إلى نحو    ١٩٩١١٩٩١ في المائة في العام       في المائة في العام      ٣٫٤٣٫٤الصادرات الغذائية في الصادرات العربية الكلية من نحو         الصادرات الغذائية في الصادرات العربية الكلية من نحو          ة   ي المائ ي المائ

ام  ي الع ام ف ي الع ق ا و و. . ٢٠٠٢٢٠٠٢ف ق احق زانحق زانلمي ي  لمي ذائي العرب اري الغ ي   التج ذائي العرب اري الغ زًا التج زا عج افيًاعج افيا  ص رة   ص نوات الفت وال س رة   ط نوات الفت وال س   ط
 ..))١٤١٤جدول جدول الال ( (٢٠٠٢٢٠٠٢عام عام   مليارمليار  ١٧٫٤١٧٫٤حوالي حوالي وو   في المتوسط في المتوسط دوالر دوالرمليارمليار  ١٥٫٥١٥٫٥  ، بلغ نحو، بلغ نحو٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩١١٩٩١

 
لعربية من الناحية   لعربية من الناحية   وتعطي األرقام السابقة دالالت واضحة على ضعف أهمية القطاع الزراعي في الدول ا            وتعطي األرقام السابقة دالالت واضحة على ضعف أهمية القطاع الزراعي في الدول ا             

بته    ا نس ة م ة والغذائي كل الصادرات الزراعي ث تش بته   التصديرية حي ا نس ة م ة والغذائي كل الصادرات الزراعي ث تش الي   ٥٥-٤٤التصديرية حي ن إجم دل م ي المع ط ف ة فق ي المائ الي    ف ن إجم دل م ي المع ط ف ة فق ي المائ  ف
د من االقتصادات                     د من االقتصادات                    الصادرات العربية وهي نسبة ال تتناسب إطالقًا مع المساهمة العامة للقطاع الزراعي في العدي الصادرات العربية وهي نسبة ال تتناسب إطالقا  مع المساهمة العامة للقطاع الزراعي في العدي

ابقًا ر س ا م ة آم ابقا العربي ر س ا م ة آم اهرة   . . العربي ذه الظ ل ه اهرة وتمث ذه الظ ل ه ة وتمث دول العربي ب ال ا أغل ي تعطيه ة الت ة القليل ًا وراء األهمي ببًا آافي ة س دول العربي ب ال ا أغل ي تعطيه ة الت ة القليل ا  وراء األهمي ببا  آافي س
ذه                   ة من ه ذه                  لمفاوضات الزراعة على المستوى المتعدد األطراف، حيث يالحظ غياب المقترحات التفاوضية المقدم ة من ه لمفاوضات الزراعة على المستوى المتعدد األطراف، حيث يالحظ غياب المقترحات التفاوضية المقدم

رين  ة العش ي مجموع ر ف ارآة مص تثناء مش دول باس رين ال ة العش ي مجموع ر ف ارآة مص تثناء مش دول باس د    . . ال اك العدي ره أن هن دير ذآ ن الج د  وم اك العدي ره أن هن دير ذآ ن الج  وم
ة              من األسباب األخرى  من األسباب األخرى   ة المالي اع التكلف ة               التي تجعل من مشارآة الدول العربية في جولة المفاوضات ضعيفة آارتف ة المالي اع التكلف  التي تجعل من مشارآة الدول العربية في جولة المفاوضات ضعيفة آارتف

ى                         ة عل دول العربي ة التفاوضية لل ة التجرب ى حداث ا باإلضافة إل ان انعقاده ى                        للمشارآة نظرًا لكثافة االجتماعات ومك ة عل دول العربي ة التفاوضية لل ة التجرب ى حداث ا باإلضافة إل ان انعقاده للمشارآة نظرا  لكثافة االجتماعات ومك
 ..المستوى المتعدد األطراف والحاجة إلى بناء القدرات التفاوضية لهذه الدولالمستوى المتعدد األطراف والحاجة إلى بناء القدرات التفاوضية لهذه الدول
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 ٢٠٠٢-١٩٩١طور قيم الصادرات العربية الكلية والزراعية والغذائية خالل الفترة ت  -١٤الجدول 
 )مليون دوالر(

 
نسبة الصادرات الزراعية والغذائية 

  %إلى الصادرات الكلية
 البيانالبيان صادرات آلية صادرات زراعية صادرات غذائية زراعية ذائيةغ

١٩٩١٩٩١١ ١٢٤ ١٠٧ ٦ ٤٣٩ ٤ ٢٠٥ ٥٫٢ ٣٫٤ 
١٩٩٢١٩٩٢ ١٣٠ ٢٤٥ ٥ ٦٩٠ ٣ ٨١٥ ٤،٤ ٢٫٩ 
١٩٩٣١٩٩٣ ١٢٧ ٨٥٦ ٥ ٨٢٧ ٤ ٤٠٢ ٤٫٦ ٣٫٤ 
١٩٩٤١٩٩٤ ١٢٦ ٣٥٥ ٦ ٦٢١ ٤ ٨٦٦ ٥٫٢ ٣٫٩ 
١٩٩٥١٩٩٥ ١٤٣ ٩٨٦ ٥ ٧٩٣ ٤ ٠٢٣ ٤٫٠ ٢٫٨ 
١٩٩٦١٩٩٦ ١٧٩ ٨٩٧ ٦ ٤٤٧ ٤ ٤٣٥ ٣٫٦ ٢٫٥ 
١٩٩٧١٩٩٧ ١٨٥ ٣٨٠ ٧ ٦٦٣ ٤ ٩٤٨ ٤٫١ ٢٫٧ 
١٩٩٨١٩٩٨ ١٤٩ ٥٩٧ ٦ ٨٩٩ ٤ ٥٥١ ٤٫٦ ٣٫٠ 
١٩٩٩١٩٩٩ ١٧٤ ٩٨٧ ٦ ٧٢٠ ٤ ٩٣٩ ٣٫٨ ٢٫٨ 
٢٠٠٠٢٠٠٠ ٢٥٧ ١٢٥ ٧ ٧٣٩ ٥ ٢٩٦ ٣٫٠ ٢٫١ 
٢٠٠١٢٠٠١ ٢٢١ ٩٦٧ ٦ ٨٢٤ ٣ ٧٤٨ ٣٫١ ١٫٧ 
٢٠٠٢٢٠٠٢ ٢٤١ ٢٦٨ ٧ ٠٥٨ ٤ ٦٥٧ ٢٫٩ ١٫٩ 

 ..أعداد مختلفةأعداد مختلفة، ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : : المصدرالمصدر
 

ة    ١٥١٥أما بالنسبة للترآيب السلعي للصادرات الزراعية النسبية، فيبين الجدول     أما بالنسبة للترآيب السلعي للصادرات الزراعية النسبية، فيبين الجدول       ة     تطور الصادرات الزراعي  تطور الصادرات الزراعي
رة              ة للفت رة             العربية من المجموعات السلعية الرئيسية حسب القيم ة للفت ين أ      ،،٢٠٢٠٠٢٠٢–١٩٩١١٩٩١العربية من المجموعات السلعية الرئيسية حسب القيم ين أ    حيث يتب ن منتجات األسماك    ن منتجات األسماك    حيث يتب

ة     أهمأهمتعتبر من   تعتبر من   واألغنام والماعز الحي    واألغنام والماعز الحي    والخضر والزيوت النباتية والحبوب     والخضر والزيوت النباتية والحبوب     واأللياف  واأللياف  والفاآهة  والفاآهة   ة      المنتجات الزراعي  المنتجات الزراعي
ة  ديرية العربي ة التص ديرية العربي ة،  التص ث القيم ن حي ة،   م ث القيم ن حي ادراتها   م كل ص ث تش ادراتها   حي كل ص ث تش و    حي ه نح و مجتمع ه نح ة  ٨٧٨٧مجتمع ي المائ ة   ف ي المائ   ف

الي ن إجم اليم ن إجم ة م ة  متوسط قيم ة متوسط قيم ة العربي ةالصادرات الزراعي ة العربي رة الصادرات الزراعي رة  للفت ماك .  .  ٢٠٠٢٠٠٢٢-١٩٩١٩٩١١ للفت ل صادرات األس ذا وتحت ماك ه ل صادرات األس ذا وتحت ه
بته نحو        صادراتها   صادراتها  أسهمتأسهمت حيث    حيث   ،،المرتبة األولى من حيث األهمية في الصادرات الزراعية العربية        المرتبة األولى من حيث األهمية في الصادرات الزراعية العربية         ا نس بته نحو     بم ا نس   ٢٢٫١٢٢٫١بم

 . . ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩١١٩٩١ خالل الفترة  خالل الفترة  الصادرات الزراعية العربية الصادرات الزراعية العربيةةةفي المائة من إجمالي قيمفي المائة من إجمالي قيم
 

ي   ي ويل ماكويل ماكاألس ادرات  األس ة ص ي األهمي ادرات   ف ة ص ي األهمي اف  ةةالفاآهالفاآه ف افواأللي ادراتها  واأللي ت ص ي احتل ادراتها   الت ت ص ي احتل رتبتين الت رتبتينالم ة الم ة  الثاني   الثاني
ي    اهمة ف م المس ث حج ن حي ة م ي   والثالث اهمة ف م المس ث حج ن حي ة م اليوالثالث اليإجم ة  ةة قيم قيمإجم ة العربي ة   الصادرات الزراعي ة العربي ة الصادرات الزراعي ةوالبالغ و والبالغ و  نح ة ١٦١٦ نح ي المائ ة  ف ي المائ  ف

ة     والحبوب والدقيق     والحبوب والدقيق    الخضروات والزيوت النباتية  الخضروات والزيوت النباتية  وتحتل منتجات   وتحتل منتجات   .  .  التواليالتوالي في المائة على      في المائة على     ١١٫٦١١٫٦وو ات التالي ة    المرتب ات التالي المرتب
 ..١٥١٥ه الجدول ه الجدول آما يظهرآما يظهر

 
ا                      وو  ة في تصدير منتجاته ى األسواق العالمي ا عل اوت في درجة اعتماده ا                      يمكن القول إن الدول العربية تتف ة في تصدير منتجاته ى األسواق العالمي ا عل اوت في درجة اعتماده يمكن القول إن الدول العربية تتف

ة              ا الزراعي ة في تصدير منتجاته ى األسواق األوروبي اد عل ة             الزراعية حيث تميل دول المغرب العربي إلى االعتم ا الزراعي ة في تصدير منتجاته ى األسواق األوروبي اد عل الزراعية حيث تميل دول المغرب العربي إلى االعتم
ى األسواق ال               اد عل ل نسب االعتم ى األسواق ال              بدرجة آبيرة، في حين تق اد عل ل نسب االعتم ل ودول المشرق العربي              بدرجة آبيرة، في حين تق ة في دول حوض الني ل ودول المشرق العربي              عالمي ة في دول حوض الني عالمي

ة       ة البيني ارة الزراعي دالت التج ا مع ع فيه ي ترتف ة      الت ة البيني ارة الزراعي دالت التج ا مع ع فيه ي ترتف ية          . . الت ات السياس ة العالق ى طبيع ك إل ي ذل بب ف ود الس ية        ويع ات السياس ة العالق ى طبيع ك إل ي ذل بب ف ود الس ويع
رب      ل الق ى عام ي باإلضافة إل اد األوروب دول االتح ي ب رب العرب ربط دول المغ ي ت ة الت رب     واالقتصادية والتجاري ل الق ى عام ي باإلضافة إل اد األوروب دول االتح ي ب رب العرب ربط دول المغ ي ت ة الت واالقتصادية والتجاري

يم        . . تقدم النظام التسويقي للمنتجات الزراعية في دول المغرب العربي          تقدم النظام التسويقي للمنتجات الزراعية في دول المغرب العربي          الجغرافي وآذلك درجة    الجغرافي وآذلك درجة     ه، يمكن تقس يم      وعلي ه، يمكن تقس وعلي
 ::الدول العربية إلى ثالث مجموعات حسب درجة اعتمادها على األسواق العربية والعالميةالدول العربية إلى ثالث مجموعات حسب درجة اعتمادها على األسواق العربية والعالمية

 
 



 

 

-٤٤-

 المجموعة األولىالمجموعة األولى 
 

راعية حيث تتراوح  راعية حيث تتراوح  وتشكل الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على األسواق العربية في تصدير منتجاتها الز            وتشكل الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على األسواق العربية في تصدير منتجاتها الز             
ى  ٥٠٥٠نسبة صادراتها الزراعية إلى األسواق العربية من إجمالي صادراتها الزراعية من       نسبة صادراتها الزراعية إلى األسواق العربية من إجمالي صادراتها الزراعية من        ى   إل ة وتضم    ٨٠٨٠ إل ة وتضم     في المائ  في المائ

ن األردن، و ًال م ن األردن، وآ ال  م ة الآ ة العربي ة الالجمهوري ة العربي وريالجمهوري وريس نوي   ةةس دل الس كل المع ث ش يمن، حي ان، وال ودان، ولبن نوي   ، والس دل الس كل المع ث ش يمن، حي ان، وال ودان، ولبن ، والس
رة          دول للفت رة         للصادرات الزراعية البينية لهذه ال دول للفت بته      ٢٠٠٢٢٠٠٢-٢٠٠٠٢٠٠٠للصادرات الزراعية البينية لهذه ال ا نس بته       م ا نس ة، و     ٧٨٧٨ م ة، و      في المائ ة، و  ٦٥٫٥٦٥٫٥ في المائ ة، و   في المائ   ٦١٦١ في المائ

 . .  في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية على التوالي في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية على التوالي٧٠٧٠ في المائة و في المائة و٥٥٥٥في المائة وفي المائة و
 

 المجموعة الثانيةالمجموعة الثانية 
 

راوح                وتضم الدول التي تعتمد اعتمادا     وتضم الدول التي تعتمد اعتماداً      ة وتت ا الزراعي ة في تصدير منتجاته راوح                 متوسطًا على األسواق العربي ة وتت ا الزراعي ة في تصدير منتجاته  متوسطا  على األسواق العربي
ة    ٤٠٤٠ إلى    إلى   ٢٠٢٠ها الزراعية البينية إلى إجمالي صادراتها الزراعية ما بين          ها الزراعية البينية إلى إجمالي صادراتها الزراعية ما بين          نسبة صادرات نسبة صادرات  ة     في المائ ًال من        . .  في المائ وتشمل آال  من      وتشمل آ

ا                ا               البحرين، وتونس، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، وحيث شكل المعدل السنوي لصادراتها الزراعية البينية م البحرين، وتونس، وسلطنة عمان، والكويت، ومصر، وحيث شكل المعدل السنوي لصادراتها الزراعية البينية م
بته  بته نس ة، و٢٣٫١٢٣٫١نس ي المائ ة، و ف ي المائ ة، و١٩١٩ ف ي المائ ة، و ف ي المائ ة، و٢٠٫٩٢٠٫٩ ف ي المائ ة، و ف ي المائ ة٤٠٤٠ ف ي المائ ة ف ي المائ الي  ٣١٫٣٣١٫٣، و، و ف ن إجم ة م ي المائ الي   ف ن إجم ة م ي المائ  ف

 . . الصادرات الزراعية لكل منها، على التوالي، لذات الفترة المذآورة أعالهالصادرات الزراعية لكل منها، على التوالي، لذات الفترة المذآورة أعاله
 

 المجموعة الثالثةالمجموعة الثالثة 
 

ل نسبة                     ل نسبة                   وتضم الدول التي ال تشكل األسواق العربية أهمية آبيرة بالنسبة إلى صادراتها الزراعية حيث تق وتضم الدول التي ال تشكل األسواق العربية أهمية آبيرة بالنسبة إلى صادراتها الزراعية حيث تق
ر، وفلسطين،    في المائة    في المائة   ١٠١٠صادراتها الزراعية البينية عن     صادراتها الزراعية البينية عن      ر، وفلسطين،   من إجمالي صادراتها الزراعية وتضم آًال من الجزائ من إجمالي صادراتها الزراعية وتضم آال  من الجزائ

ذه           . . ، والمغرب، وموريتانيا  ، والمغرب، وموريتانيا  الجماهيرية العربية الليبية  الجماهيرية العربية الليبية  وقطر، و وقطر، و  واردة في ه دول ال ة ال ذآر أن آاف ذه         ومن الجدير بال واردة في ه دول ال ة ال ذآر أن آاف ومن الجدير بال
نوي     دل الس د المع ث ال يزي نخفض حي م التصديري الم دول ذات الحج ن ال ر م رب تعتب تثناء المغ ة باس نوي    المجموع دل الس د المع ث ال يزي نخفض حي م التصديري الم دول ذات الحج ن ال ر م رب تعتب تثناء المغ ة باس المجموع

 ..ا ًا مليون دوالر سنوي مليون دوالر سنوي١٢٩١٢٩إلجمالي صادراتها الزراعية عن إلجمالي صادراتها الزراعية عن 
 

  التنافسية للمنتجات الزراعية العربيةة الميز -دال
 

رغم من أن    وو، ، خر خر آلآل النسبية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية من قطر          النسبية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية من قطر         ةةتختلف الميز تختلف الميز   ى ال رغم من أن    عل ى ال عل
درة التنافسية           درة التنافسية          معايير الميزة النسبية ومؤشرات الق ر   معايير الميزة النسبية ومؤشرات الق ر   تعتب اد، واختالف              من   من   تعتب ر من االجته اد، واختالف              األمور التي تخضع لكثي ر من االجته األمور التي تخضع لكثي

ات  ديرات والقياس ات التق ديرات والقياس ي        التق ي العرب ل الزراع ات التكام ول إمكان ة ح ات القطري ض الدراس ت بع ي        ، بين ي العرب ل الزراع ات التكام ول إمكان ة ح ات القطري ض الدراس ت بع أن دول أن دول   ))٥٣٥٣((، بين
ز      ع بمي ة تتمت ز     المغرب العربي عام ع بمي ة تتمت بية ةةالمغرب العربي عام بية  نس اط      ))٥٤٥٤(( نس اج الحمضيات والطم اط    في إنت اج الحمضيات والطم روة  اا والبطاط  والبطاط ممفي إنت روة   والث ا  السمكية، السمكية،  والث ا   بينم  بينم

ز دول وادي الني ز دول وادي النيتتمي اط  تتمي ن والطم ة والقط روة الحيواني ات الث ي منتج اط  ل ف ن والطم ة والقط روة الحيواني ات الث ي منتج وداني  اا والبطاط والبطاطممل ف ول الس م والف وداني   والسمس ول الس م والف  والسمس
اج القمح وبعض أصناف الخضروات            ميزتها النسبية   ميزتها النسبية    فتتمثل    فتتمثل   العربي،العربي،  أما دول المشرق        أما دول المشرق      ..واألرزواألرز اج القمح وبعض أصناف الخضروات            في إنت ة في إنت ة والفاآه   والفاآه

اج األسماك وبعض أصناف الخضروات والت                  اج األسماك وبعض أصناف الخضروات والت                 والزهور، بينما تتميز دول الخليج العربي في إنت ى      والزهور، بينما تتميز دول الخليج العربي في إنت ور، إضافة إل ى      م ور، إضافة إل م
 ..تربية األغنام والدواجنتربية األغنام والدواجن

                                                 
 ).).١٩٩٩١٩٩٩((المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنظمة العربية للتنمية الزراعية     ))٥٣٥٣((

  (Revealed Comparative Advantage)تم االعتماد للوصول إلى هذه النتائج على استخدام مؤشر الميزة النسبية الظـاهرة  تم االعتماد للوصول إلى هذه النتائج على استخدام مؤشر الميزة النسبية الظـاهرة      ))٥٤٥٤((
لكونه يعبر عن نصـيب الدولـة فـي         لكونه يعبر عن نصـيب الدولـة فـي           ،،دولدولفاق التصديرية لل  فاق التصديرية لل  آلآلأحد المؤشرات الكمية التقديرية لقياس الصورة التقريبية ل       أحد المؤشرات الكمية التقديرية لقياس الصورة التقريبية ل       من  من  عتبر  عتبر  يي  ذيذيوالوال

وحسب هذا المؤشر تتمتع الـدول بميـزة        وحسب هذا المؤشر تتمتع الـدول بميـزة          . .  منسوبا  إلى نصيبها اإلجمالي في جملة الصادرات العالمية         منسوباً إلى نصيبها اإلجمالي في جملة الصادرات العالمية        ةةالصادرات العالمية من سلعة معين    الصادرات العالمية من سلعة معين    
 ..و الوحدةو الوحدةنسبية ظاهرة إذا حصلت على قيمة مؤشر أكثر من واحد صحيح وتكون عكس ذلك إذا حصلت على قيمة اقل من الواحد أنسبية ظاهرة إذا حصلت على قيمة مؤشر أكثر من واحد صحيح وتكون عكس ذلك إذا حصلت على قيمة اقل من الواحد أ



 
 

 

-٤٥-

 ٢٠٠٢–١٩٩١الصادرات الزراعية العربية من المجموعات السلعية الرئيسية حسب القيمة للفترة   -١٥الجدول 
 )مليون دوالر(

 

 السلعةالسلعة ١٩٩١ ١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 ب والدقيقب والدقيقالحبوالحبو ٢٥٦,٨ ٣٧٦,٣ ٤٩٦,٩ ٤٧١,٣ ٤٨٥,٠ ٤٥١,٩ ٥٣٠,٣ ٣٥٩,١ ٢٩٥,٨ ٣٢٢,٣ ٣٥٥,٨ ٤٥٩,٠
 الخضرالخضر ٤٤٠,٨ ٤٢٥,٩ ٤١٥,١ ٤٤٦,٢ ٥٧٢,٦ ٣٥٤,٤ ٤٨٧,٠ ٥٦٠,٤ ٦٠٨,٦ ٥٠٢,٨ ٥٠٠,٨ ٥٥٥,٧
 الفاكهةالفاكهة ٦٣٢,٨ ٦٢٣,٧ ٦٠٠,٨ ٦٤٠,٥ ٨٦٠,٩ ٦٩٦,٨ ٧٥٠,٤ ٦٠٧,٢ ٨٤١,١ ٧٠٨,٨ ٦٨٤,٧ ٧٣٢,٥
 البذور الزيتيةالبذور الزيتية ٢١٩,٤ ٧٥,٦ ١٠٨,٧ ١٠٠,١ ١٠٢,٧ ١٥٣,٧ ١٤٣,٤ ١٤٣,٤ ١٣٤,٣ ١٦٩,١ ١٢٧,٢ ١٧٠,٦
 البقولياتالبقوليات ٤٠,١ ٢٥,٣ ٣٨,٨ ٨٩,٨ ٧٢,٥ ١٠٠,٦ ١٣٠,٨ ٩٢,٤ ١٠٦,٥ ٥٢,٥ ٥٣,٩ ٤٥,٥
 الزيوت النباتيةالزيوت النباتية ٣٨٨,٩ ٢٢١,٣ ٢٨٣,٠ ٥٠٨,٦ ٥٤٩,٠ ٣٩٨,٤ ٦٨٥,٤ ٥٢٩,٢ ٧٢١,٠ ٤٤٧,٧ ٣٣٣,٩ ٢٨٧,٦
 السكر الخامالسكر الخام ١٠٢,٥ ٩١,٤ ٩٤,٨ ٩٢,٤ ٧٩,٨ ٨١,٧ ٨٨,٩ ٣٨,٧ ٢٩,١ ٥٨,٤ ٤٨,٤ ٣٣,٥
  والجاموس الحية والجاموس الحيةاألبقاراألبقار ٤٤,٣ ٢٠,٣ ٢٠,٤ ٢٥,٥ ٢٥,٣ ٢٧,٤ ٢٢,٠ ٢٠,٧ ١٩,٢ ١٨,٦ ١٨,٦ ١٩,٢
  والماعز الحي والماعز الحياألغناماألغنام ٣٦٥,٣ ٣٥٩,٥ ٢٦٦,٣ ٢٦١,٢ ٢٥١,٥ ١٣٠,٠ ٢٩٠,٤ ٢٦٣,١ ٢٦٨,٧ ٣٢١,٤ ١٨٥,٩ ٥٥٣,١
 اللحوم الحمراءاللحوم الحمراء ٣٨,٤ ٤٤,٢ ٥٨,١ ٥٣,٢ ٦٩,٥ ٥٩,٧ ٧٠,٠ ٥٧,٨ ٦٠,٨ ٤٩,٧ ٢٦,٦ ٤٠,١
 بيض المائدةبيض المائدة ٠٠٠٠٠ ٢٢,٣ ٢٧,٧ ٢٨,٠ ٢٢,٢ ٢٣,٤ ٢١,٤ ٢٣,٢ ١٩,٨ ١٥,٣ ١٢,١ ١٣,٨
  ومنتجاتها ومنتجاتهااأللباناأللبان ٦٥,٣ ٦١,٦ ٨٣,٩ ٥٧,٦ ٥٨,٥ ١٤٢,٥ ١٧٨,٢ ١٠٥,٤ ١٦٦,١ ٢٠٠,٤ ٢٥٣,٢ ٢٤٢,٩
 األسماكاألسماك ١٢٩١,٠ ٩٥٨,٤ ٧٤٣,٩ ٩٩٩,١ ١ ١٨٤,٢ ١ ٢١٠,١ ٧٢٧,٠ ٩٥٣,٦ ١ ١٣٤,٠ ٧٠٨,٤ ٨١٢,٤ ٨٤٦,١
 البن المحمصالبن المحمص ١٨,٩ ٩,١ ٧,٠ ١٤,١ ٦,٥ ٨,٣ ١٥,٥ ١٨,٦ ٦,٧ ٨,٧ ٦,٣ ١٠,٩
 األخضراألخضرالبن البن  ٢,٥ ١,٨ ٢,١ ١٠,٨ ١٢,٧ ١٧,٣ ١٢,٠ ١٣,٣ ١٤,١ ١٥,١ ١٣,٣ ١١,٨
 األليافاأللياف ٥٨٢,٥ ٥٢٥,٦ ٢٩٥,١ ٤١٩,٩ ٥٢١,١ ٤٠٧,٦ ٤٧٣,١ ٥٣٣,٨ ٤٤٣,٧ ٤٦١,٩ ٦٦٣,٨ ٧٤٨,٥
 العسل الطبيعيالعسل الطبيعي ٢,٦ ١,٦ ٢،٢ ١,٧ ٢,٧ ٣,٥ ٣,٢ ٢,٥ ٤,٢ ٣,٦ ٥,٢ ٧,٤
 التبغ الخامالتبغ الخام ٢٢,٥ ١٢,٧ ١١,٦ ١٠,٦ ٢٣,١ ١٦,٣ ٢٨,٠ ٢٢,٠ ٣٢,٦ ٢٤,٨ ٤٨,١ ٢٤,٤

 ..، أعداد مختلفة، أعداد مختلفةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : : المصدرالمصدر
 

 
 



 

 

-٤٦-

ن   ن وم ة    وم د دراس رى، وبع ة أخ ة    ناحي د دراس رى، وبع ة أخ لعي  ناحي ب الس لعي  الترآي ب الس ادرات للالترآي ادرات لص ب  لص ة حس ة العربي ب  الزراعي ة حس ة العربي دولالزراعي دول ال  ، ،  ال
ي بعض         ى التخصص ف ل إل ويقية تمي ة والتس ا اإلنتاجي ابه هياآله ن تش رغم م ى ال ة وعل دول العربي ين أن ال ي بعض        تب ى التخصص ف ل إل ويقية تمي ة والتس ا اإلنتاجي ابه هياآله ن تش رغم م ى ال ة وعل دول العربي ين أن ال تب

 ::))٥٥٥٥((الصادرات الزراعية دون غيرها وذلك آما يليالصادرات الزراعية دون غيرها وذلك آما يلي
 

ات  الطعام،الطعام،زيوت  زيوت  : : األردناألردن  ات   المعلب ة،   المعلب ة،  الغذائي ة الخضار  الخضار  الغذائي ة والفاآه ات،   و و،،الطازجة الطازجة   والفاآه ات،  الحلوي ان،  ووالحلوي ان،  األلب العسل،  العسل،  وواأللب
 ..والمخلالتوالمخلالتزيتون زيتون والوالزيت الزيتون، زيت الزيتون، وواللحوم المصنعة، اللحوم المصنعة، ووالتفريخ، التفريخ،   بيضبيضوو
 

دة   ة المتح ارات العربي دة اإلم ة المتح ارات العربي ادرات  : : اإلم كل الص ادرات  تتش كل الص ة تتش ة الزراعي دة   الزراعي ة المتح ارات العربي ة اإلم دة   لدول ة المتح ارات العربي ة اإلم ي لدول ي والت ي والت ي ه  ه
ة                     ة والخضر والفاآه وت النباتي وب والزي ة                    في الغالب عبارة عن عمليات إعادة تصدير من محاصيل الحب ة والخضر والفاآه وت النباتي وب والزي ام في الغالب عبارة عن عمليات إعادة تصدير من محاصيل الحب ام واألغن   واألغن

 .. ومنتجاتها ومنتجاتهاواأللبانواأللبان  واألسماكواألسماك
 

 ..والفاآهةوالفاآهةإعادة تصدير الخضر إعادة تصدير الخضر وواألسماك، األسماك، وو، ، نباتيةنباتيةزيوت الزيوت الالال: : البحرينالبحرين 
 

 ..األسماكاألسماكوواأللبان األلبان ووالحمضيات، الحمضيات، ووالتمور، التمور، ووزيت الزيتون، زيت الزيتون، : : تونستونس 
 

 ..زيت الزيتونزيت الزيتونووزيتون زيتون  وال والالتمور،التمور،ووالخضر والفواآه، الخضر والفواآه، : : الجزائرالجزائر 
 

ة    ة العربي ة  المملك ة العربي عوديةالمملك عوديةالس ات الال: : الس ات حيوان ة، الالحيوان ة، حي وموالوالحي وملح ماك لح ا، واألس ان ومنتجاته ماك ، واأللب ا، واألس ان ومنتجاته ر، ، ، واأللب روالخض   والخض
 ..نباتيةنباتيةت الت الزيوزيو وال والالتمورالتموروو، ، والفاآهةوالفاآهة

 
راء،    ووالحيوانات الحية،   الحيوانات الحية،   ووالحبوب الزيتية،   الحبوب الزيتية،   : : السودانالسودان  راء،    اللحوم الحم ول السوداني،     وو ،    ،   السمسم السمسم وواللحوم الحم ول السوداني،     الف السكر،  السكر،  ووالف

 ..القطنالقطنووالجلود الجلود ووالصمغ العربي، الصمغ العربي، وو
 

ورية    ة الس ة العربي ورية  الجمهوري ة الس ة العربي ن، : : الجمهوري ن، القط ات، ووالقط ات، المعلب ان، ووالمعلب ان، األلب ل، وواأللب ل، العس ا،   ووالعس كرية بأنواعه ات الس ا،   الحلوي كرية بأنواعه ات الس الحلوي
الت،وو الت،المخل ون والمخل ون و والزيت ون،  والزيت ت الزيت ون، زي ت الزيت يات،  و وزي يات، الحمض ة الحمض ر والفاآه ة والخض ر والفاآه ة   والخض ة والمجفف ة الطازج ة والمجفف درنات، درنات، الالوو، ، الطازج

 ..ننوالقطوالقط  والمربياتوالمربيات
 

 . .  الحية الحيةمموالفاآهة واألغناوالفاآهة واألغنا الخضر  الخضر بعض أنواعبعض أنواع  ، واألسماك،، واألسماك،التمورالتمور: : عمانعمانسلطنة سلطنة  
 

 ..اللحوم المصنعةاللحوم المصنعةووالحلويات الحلويات وو، ، الزيتون، والزيوت النباتيةالزيتون، والزيوت النباتيةزيت زيت وو  وات والفاآهة،وات والفاآهة، الخضر الخضر::فلسطينفلسطين 
 

 ..األسماك واأللباناألسماك واأللبانوو، ، زيت الزيتونزيت الزيتونووزيتون زيتون الالووالتمور، التمور، وو الحمضيات،  الحمضيات، ،،والفاآهةوالفاآهةالخضر الخضر : : المغربالمغرب 
 

 ..األلباناأللبانووالمربيات، المربيات، ووالمعلبات المعلبات ووالحلويات، الحلويات، وو  والمشروبات،والمشروبات،العصائر، العصائر، وو  والفاآهة،والفاآهة،  واتواتالخضرالخضر: : ناننانلبلب 
 

ه   الال و  و واتواتخضرخضرالال  ::الجماهيرية العربية الليبية  الجماهيرية العربية الليبية    ه   فواآ ول   والوالفواآ ول   ف ور،   والوال  السوداني، السوداني، ف ور،   تم ون،   الالزيت   زيت   ووتم ون،   زيت ود  والوالزيت ود  جل جل
 ..العسلالعسلووصوف، صوف، والوال
 

                                                 
تم استخالص المنتجات من خالل مراجعة بيانات الصادرات الوطنية حسب المجموعات السلعية المتـوفرة فـي الكتـب                  تم استخالص المنتجات من خالل مراجعة بيانات الصادرات الوطنية حسب المجموعات السلعية المتـوفرة فـي الكتـب                      ))٥٥٥٥((

 ..اإلحصائية السنوية الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعيةاإلحصائية السنوية الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية
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ر  رمص وت الال: : مص وت زي ةزي ةالنباتي ة، ، النباتي ةوالفاآه روو، ، والفاآه رالخض ات،وو، ، واتواتالخض ات،المعلب ان، وو  المعلب ان، األلب ات، وواأللب ات، المربي ائر، ووالمربي ائر، العص العص
 ..والجلودوالجلودالقطن القطن  و والفول السوداني،الفول السوداني، و و،، واألرز واألرزاللحوم المصنعة،اللحوم المصنعة،وو، ، لدرناتلدرناتااووالسكر، السكر،  و والحلويات،الحلويات،وو
 

 ..األسماكاألسماكووالبن البن  و و،،ااالبطاطالبطاط و و،،والفاآهةوالفاآهة  واتواتالخضرالخضر و واألسماك،األسماك،: : اليمناليمن 
 

 ..األسماكاألسماكووالحيوانات الحية الحيوانات الحية : : موريتانياموريتانيا 
 

 نتجات الزراعيةعوائق النفاذ إلى األسواق للم  -هاء
 

ربما يكون التعرف على المعوقات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية من أهم الموضوعات          ربما يكون التعرف على المعوقات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية من أهم الموضوعات           
ك      . . التي تهم الدول النامية، وهي الدول التي تمثل الزراعة في آثير منها القطاع االقتصادي الرئيسي              التي تهم الدول النامية، وهي الدول التي تمثل الزراعة في آثير منها القطاع االقتصادي الرئيسي               ك    فقد عقدت تل فقد عقدت تل

ا الزرا          اذ منتجاته ى نف ا الزرا         الدول آماًال عريضة عل اذ منتجاته ى نف ًا في ظل                     الدول آماال  عريضة عل ك ممكن دت أن ذل ة، واعتق دول المتقدم ى أسواق ال ة إل ا  في ظل                     عي ك ممكن دت أن ذل ة، واعتق دول المتقدم ى أسواق ال ة إل عي
دعم           . . العولمة وانفتاح األسواق العولمة وانفتاح األسواق  ة مشاآل ال دول النامي ابقة، واجهت ال دعم         إال أنه، وآما سبق إيضاحه في الفصول الس ة مشاآل ال دول النامي ابقة، واجهت ال إال أنه، وآما سبق إيضاحه في الفصول الس

ا م                       ا حرمه ة مم دول المتقدم ة في ال ات الجمرآي اع التعريف ا م                      المحلي للزراعة، ودعم الصادرات الزراعية، وارتف ا حرمه ة مم دول المتقدم ة في ال ات الجمرآي اع التعريف ن ن المحلي للزراعة، ودعم الصادرات الزراعية، وارتف
ددة          . . االستفادة من فرص أآبر للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة        االستفادة من فرص أآبر للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة         ددة        وشارآت الدول النامية في جولة المفاوضات المتع وشارآت الدول النامية في جولة المفاوضات المتع

ة            ى بيئ ة           األطراف الجارية حاليًا على أمل الوصول إل ى بيئ ر إنصافاً   األطراف الجارية حاليا  على أمل الوصول إل ر إنصافا    أآث ة    أآث ة     للتجارة الزراعي ذا الجزء          . .  للتجارة الزراعي اول ه ذا الجزء        وسوف يتن اول ه وسوف يتن
ا في الفصول            فية للتجار فية للتجار ييغير التعر غير التعر ووفية  فية  ييبالتفصيل المعوقات التعر  بالتفصيل المعوقات التعر   ا في الفصول            ة الزراعية والتي سبق أن تم تناول البعض منه ة الزراعية والتي سبق أن تم تناول البعض منه
 ::لى قسمينلى قسمينإإوبشكل عام يمكن تقسيم المعوقات وبشكل عام يمكن تقسيم المعوقات   . . السابقة بشكل مقتضبالسابقة بشكل مقتضب

 
ة              -١١ ة وتجاري ات فني ى عقب ة إل ة             من حيث الطبيعة، تنقسم العقبات التي تعترض الصادرات العربي ة وتجاري ات فني ى عقب ة إل ات    ..من حيث الطبيعة، تنقسم العقبات التي تعترض الصادرات العربي ات   فالعقب  فالعقب

تراطات ا   ة باش فة عام ة بص ك المرتبط ي تل ة ه تراطات ا  الفني ة باش فة عام ة بص ك المرتبط ي تل ة ه ة  الفني ة والتمويلي واحي اإلداري ل والن اج والنق ة  إلنت ة والتمويلي واحي اإلداري ل والن اج والنق ات   . . إلنت ا العقب ات أم ا العقب أم
 ..التجارية فترتبط بكل ما هو خاص بالقواعد التجارية التي تحكم المبادالت سواء آانت ثنائية أو دوليةالتجارية فترتبط بكل ما هو خاص بالقواعد التجارية التي تحكم المبادالت سواء آانت ثنائية أو دولية

 
دد األطراف      ييمن حيث المستوى، تنقسم تلك العوائق إلى محل        من حيث المستوى، تنقسم تلك العوائق إلى محل         -٢٢ ائي ومتع دد األطراف       وثن ائي ومتع ك          . .  وثن ة هي تل العوائق المحلي ك        ف ة هي تل العوائق المحلي ف

تج الزراعي                 ييبدالة العرض المحل  بدالة العرض المحل  المرتبطة  المرتبطة   درة التنافسية للمن ز الق تج الزراعي                  للمنتجات الزراعية وتتعلق في األساس بتعزي درة التنافسية للمن ز الق  للمنتجات الزراعية وتتعلق في األساس بتعزي
وًال       . . عن طريق تحسين الجودة، واالشتراطات الصحية، والتوافق مع المعايير الدولية         عن طريق تحسين الجودة، واالشتراطات الصحية، والتوافق مع المعايير الدولية          وال      أما المشاآل التي تتطلب حل أما المشاآل التي تتطلب حل

ي      ثنائية، فهي تلك المرتبطة بالحصص والمواسم في االتفاقيات التفض        ثنائية، فهي تلك المرتبطة بالحصص والمواسم في االتفاقيات التفض         اد األوروب ي      يلية مع االتح اد األوروب ق التي         ..يلية مع االتح ا العوائ ق التي        أم ا العوائ  أم
ة       م حرآ ي تحك ة الت د الدولي ة بالقواع ك المرتبط ي تل راف، فه دد األط توى المتع ى المس ا عل ل معه ن التعام ة      يمك م حرآ ي تحك ة الت د الدولي ة بالقواع ك المرتبط ي تل راف، فه دد األط توى المتع ى المس ا عل ل معه ن التعام يمك

 ..المبادالت العالميةالمبادالت العالمية
 

ى                     دفقها إل ى ت لبًا عل ؤثر س ى                   وتعترض الصادرات الزراعية والغذائية العديد من المشاآل والمحددات التي ت دفقها إل ى ت لبا  عل ؤثر س وتعترض الصادرات الزراعية والغذائية العديد من المشاآل والمحددات التي ت
ة وخاصة من منتجات                       . . األسواق العالمية األسواق العالمية  ة العربي ات لتصدير المنتجات الزراعي وفر اإلمكاني ة وخاصة من منتجات                     وعلى الرغم من ت ة العربي ات لتصدير المنتجات الزراعي وفر اإلمكاني وعلى الرغم من ت

ة                 إن المنتجات الزراعي ة، ف ة، وخاصة األسواق األوروبي ة                معينة آالخضر والفاآهة واألسماك إلى األسواق العالمي إن المنتجات الزراعي ة، ف ة، وخاصة األسواق األوروبي معينة آالخضر والفاآهة واألسماك إلى األسواق العالمي
ا             ا            العربية تواجه العديد من العقبات التي تعترض وصولها ونفاذه ك األسواق     العربية تواجه العديد من العقبات التي تعترض وصولها ونفاذه ى تل ك األسواق     إل ى تل ات          . . إل ذه العقب ات        ويرجع بعض ه ذه العقب ويرجع بعض ه

ى دخول              ة عل درة المنتجات العربي ود تحد من ق وائح وقي ي من ل ى دخول             إلى ما تفرضه الدول المتقدمة آاالتحاد األوروب ة عل درة المنتجات العربي ود تحد من ق وائح وقي ي من ل إلى ما تفرضه الدول المتقدمة آاالتحاد األوروب
ى     ة عل ويقية العربي ة والتس ل اإلنتاجي درة الهياآ دم ق ى ع ر إل بعض اآلخ ع ال ا يرج ا، بينم ة فيه واقها والمنافس ى    أس ة عل ويقية العربي ة والتس ل اإلنتاجي درة الهياآ دم ق ى ع ر إل بعض اآلخ ع ال ا يرج ا، بينم ة فيه واقها والمنافس أس

ب  تجابة لمطال ب االس تجابة لمطال ات        االس ية المنتج ة، وخصوص ن جه تمر م ر المس ة والتغي ز بالديناميكي ي تتمي واق الت ك األس ات         تل ية المنتج ة، وخصوص ن جه تمر م ر المس ة والتغي ز بالديناميكي ي تتمي واق الت ك األس  تل
ات التسويقية                              ام بالعملي د من صعوبة القي ا يزي ا للتلف مم يتها وقابليته ام بحساس ات التسويقية                             الزراعية والتي تتصف بوجه ع ام بالعملي د من صعوبة القي ا يزي ا للتلف مم يتها وقابليته ام بحساس الزراعية والتي تتصف بوجه ع

املون في التجار                     ا المنتجون والمتع املون في التجار                    المختلفة ويرفع من درجات المخاطرة التي يتعرض له ا المنتجون والمتع ة      المختلفة ويرفع من درجات المخاطرة التي يتعرض له ة من جه ة      ة الزراعي ة من جه ة الزراعي
 .  .  أخرىأخرى

 المعوقات المرتبطة بارتفاع التعريفات الجمرآيةالمعوقات المرتبطة بارتفاع التعريفات الجمرآية ))أأ((
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ة      ييمعدالت التعر معدالت التعر رأينا في الفصول السابقة ظاهرة ارتفاع       رأينا في الفصول السابقة ظاهرة ارتفاع         واردات الزراعي ى ال ة      فة الجمرآية المفروضة عل واردات الزراعي ى ال فة الجمرآية المفروضة عل

ذه المعدالت       . .  المتقدمة، لتكون بمثابة معوق رئيسي يواجه صادرات الدول النامية          المتقدمة، لتكون بمثابة معوق رئيسي يواجه صادرات الدول النامية          الدول  الدول فيفي ذه المعدالت     وه ة تفرض    وه ة تفرض    المرتفع المرتفع
 . . لحماية المنتجين المحليين، والحفاظ على مستويات الرفاهية في تلك الدوللحماية المنتجين المحليين، والحفاظ على مستويات الرفاهية في تلك الدول

 
ى           ددة، عل ة أو المح واء القيمي ة، س ات الجمرآي اع التعريف اهرة ارتف ات ظ ن الدراس د م ت العدي ى         وتناول ددة، عل ة أو المح واء القيمي ة، س ات الجمرآي اع التعريف اهرة ارتف ات ظ ن الدراس د م ت العدي وتناول

ة دول المتقدم ي ال ة ف ات الزراعي ةالمنتج دول المتقدم ي ال ة ف ات الزراعي وم التعر  . . المنتج ط رس ات أن متوس دى الدراس ت إح وم التعروالحظ ط رس ات أن متوس دى الدراس ت إح ةييوالحظ ةف ة ف ة  الجمرآي   الجمرآي
ة                  دول المتقدم اقي ال ة وب ة                 أعلى في دول االتحاد األوروبي واليابان منه في الواليات المتحدة األمريكي دول المتقدم اقي ال ة وب اين    . . ))٥٦٥٦((أعلى في دول االتحاد األوروبي واليابان منه في الواليات المتحدة األمريكي اين  وتتب وتتب

ها ة نفس دول المتقدم ين ال ة ب ات المرتفع ع للتعريف ي تخض ة الت ناف الزراعي هااألص ة نفس دول المتقدم ين ال ة ب ات المرتفع ع للتعريف ي تخض ة الت ناف الزراعي ه : : األص د أن ين نج ي ح ه فف د أن ين نج ي ح  فف
ى منتجات ال ة عل ات الجمرآي ع التعريف دل ترتف ى منتجات الوفي المع ة عل ات الجمرآي ع التعريف دل ترتف دة وفي المع ات المتح ي الوالي ان ف ات ومنتجات األلب غ والُمحلي دة تب ات المتح ي الوالي ان ف ات ومنتجات األلب غ والم حلي تب

ان واللحوم                    ان واللحوم                   األمريكية، يفرض االتحاد األوروبي أعلى التعريفات في المتوسط على شمندر السكر ومنتجات األلب األمريكية، يفرض االتحاد األوروبي أعلى التعريفات في المتوسط على شمندر السكر ومنتجات األلب
 ..١٦١٦آما هو مبين في الجدول آما هو مبين في الجدول 

 
رى   ة أخ ن ناحي رى وم ة أخ ن ناحي م التعر   ،،وم ار القم ن انتش اني ع لين األول والث ي الفص ديث ف بق الح م التعر    س ار القم ن انتش اني ع لين األول والث ي الفص ديث ف بق الح ة يي س ة في ات في ات والتعريف والتعريف

ع التعر ث ترتف اعدية حي ع التعرالتص ث ترتف اعدية حي ي  ييالتص تج الزراع ي المن نيع ف ل أو التص ة التحوي ادة درج ع زي ة م ة المطبق ي  ف تج الزراع ي المن نيع ف ل أو التص ة التحوي ادة درج ع زي ة م ة المطبق  إن إن   . . ف
ة التي تحول دون               ييوجود هاتين الظاهرتين في الهياآل التعر     وجود هاتين الظاهرتين في الهياآل التعر      ات الجمرآي ة التي تحول دون               فية للبلدان المتقدمة يعتبر من أهم المعوق ات الجمرآي فية للبلدان المتقدمة يعتبر من أهم المعوق

ن الم    ة م دول النامي ادرات ال ام ص واق أم اح األس ن الم   انفت ة م دول النامي ادرات ال ام ص واق أم اح األس ى    انفت اذ إل رص النف اؤل ف ى تض الي إل ة وبالت ات الزراعي ى    نتج اذ إل رص النف اؤل ف ى تض الي إل ة وبالت ات الزراعي نتج
ة،                 . . األسواقاألسواق ة،               وإذا ما اقترنت ظاهرة ارتفاع التعريفات الجمرآية إلى ما يقدم من دعم للمزارعين في الدول المتقدم وإذا ما اقترنت ظاهرة ارتفاع التعريفات الجمرآية إلى ما يقدم من دعم للمزارعين في الدول المتقدم

ر                         ة تعمل في غي ة عميق اج واألسعار ويتسبب في إحداث اختالالت تجاري ر                        يؤدي ذلك إلى تشويه في هياآل اإلنت ة تعمل في غي ة عميق اج واألسعار ويتسبب في إحداث اختالالت تجاري يؤدي ذلك إلى تشويه في هياآل اإلنت
 ..مصدرين الزراعيين من الدول الناميةمصدرين الزراعيين من الدول الناميةصالح الصالح ال
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اج                          اك إنت نة، فهن بعض فصول الس ًا ل اج                        يتسم اإلنتاج الزراعي بالموسمية وهو ما يعني أن اإلنتاج يأتي  طبق اك إنت نة، فهن بعض فصول الس ا  ل يتسم اإلنتاج الزراعي بالموسمية وهو ما يعني أن اإلنتاج يأتي  طبق

تج في                        . . معين في الصيف وإنتاج آخر في الشتاء      معين في الصيف وإنتاج آخر في الشتاء       د ين ا ق الم، فم اخ في دول الع ق بالمن ات تتعل تج في                      آما أن هناك اختالف د ين ا ق الم، فم اخ في دول الع ق بالمن ات تتعل آما أن هناك اختالف
واستعرضنا في الفصل األول من الدراسة ما نتج عن  واستعرضنا في الفصل األول من الدراسة ما نتج عن    . . الشتاء في دول معينة، قد ينتج في الصيف في دول أخرى     الشتاء في دول معينة، قد ينتج في الصيف في دول أخرى     

دول األعضاء          ييفة التي تمت بموجب جولة أوروغوا    فة التي تمت بموجب جولة أوروغوا    ييعملية التعر عملية التعر  ى أسواق ال اذ إل ى من النف دول األعضاء           من السماح بحد أدن ى أسواق ال اذ إل ى من النف  من السماح بحد أدن
ا             ييفي شكل حصص تعر   في شكل حصص تعر    م المستخدمين له ا             فية آانت الدول المتقدمة وخاصة االتحاد األوروبي من أه م المستخدمين له ع       ..فية آانت الدول المتقدمة وخاصة االتحاد األوروبي من أه ع   وفي الواق وفي الواق

ة خاصة                        فإن انتشار استخد  فإن انتشار استخد   ق التجارة الزراعي ة التي تعي ود الكمي ة خاصة                        ام الحصص الكمية هو أهم شكل من أشكال القي ق التجارة الزراعي ة التي تعي ود الكمي ام الحصص الكمية هو أهم شكل من أشكال القي
ة خالل               دول النامي ة من ال ة خالل              باتجاه أسواق الدول المتقدمة التي تساهم في عزل األسواق الداخلية من المنافسة المتأتي دول النامي ة من ال باتجاه أسواق الدول المتقدمة التي تساهم في عزل األسواق الداخلية من المنافسة المتأتي

  ٦٠٦٠الحصص الكمية إلى حدود  الحصص الكمية إلى حدود  المواسم الزراعية على وجه الخصوص، وهو ما يفسر المعدالت المنخفضة لملء     المواسم الزراعية على وجه الخصوص، وهو ما يفسر المعدالت المنخفضة لملء     
ره        ا سبق ذآ ره       في المائة آم ا سبق ذآ ة                    . . في المائة آم تلزم تسويقها خالل مواسمها التقليدي ة، والتي يس ة المنتجات الزراعي ة                  ونظرًا لطبيع تلزم تسويقها خالل مواسمها التقليدي ة، والتي يس ة المنتجات الزراعي ونظرا  لطبيع

ارة        ك في خس ارة       وارتباط أنماط االستهالك بتلك المواسم بسبب القيود الكمية المرتبطة بالمواسم الزراعية، يتسبب ذل ك في خس وارتباط أنماط االستهالك بتلك المواسم بسبب القيود الكمية المرتبطة بالمواسم الزراعية، يتسبب ذل
اجهم في                  المنتجين الزراعيين في الدو   المنتجين الزراعيين في الدو    وائض إنت اجهم في                  ل النامية لفرص تصديرية آبيرة مما يضطرهم إلى التخلف من ف وائض إنت ل النامية لفرص تصديرية آبيرة مما يضطرهم إلى التخلف من ف

ا بأسعار                           ات والعصائر ومرآزاته تج المعلب اجهم للمصانع التي تن ع إنت ا بأسعار                          أوجه غير مربحة  في غالب الحاالت آبي ات والعصائر ومرآزاته تج المعلب اجهم للمصانع التي تن ع إنت أوجه غير مربحة  في غالب الحاالت آبي
ارة العال     . . منخفضةمنخفضة ة التج ات منظم ة بموجب اتفاقي دول المتقدم ات ال د التزام ر عن ف األم ارة العال   وال يتوق ة التج ات منظم ة بموجب اتفاقي دول المتقدم ات ال د التزام ر عن ف األم تم  وال يتوق ل ي ة، ب تم  مي ل ي ة، ب مي

ة         دول النامي ة وال دول المتقدم ين بعض ال رة ب ارة الح ة للتج ات الثنائي ي االتفاقي ى ف لوب حت ذات األس ل ب ة        التعام دول النامي ة وال دول المتقدم ين بعض ال رة ب ارة الح ة للتج ات الثنائي ي االتفاقي ى ف لوب حت ذات األس ل ب التعام
ي    وص ف ه الخص ى وج ة، وعل ي   والعربي وص ف ه الخص ى وج ة، وعل  والعربي

 ..المتوسطية التي سيأتي تفصيلها الحقا  في الفصل الرابع من هذه الدراسةالمتوسطية التي سيأتي تفصيلها الحقًا في الفصل الرابع من هذه الدراسة-اتفاقيات الشراآة األوروبيةاتفاقيات الشراآة األوروبية
 
   ية والتجارة الزراعيةية والتجارة الزراعيةالمعايير البيئالمعايير البيئ ))جج((
 

د تضمن إعالن الدوحة الوزاري في مجال البيئة تحت         تضمن إعالن الدوحة الوزاري في مجال البيئة تحت           د البن ى            ) ) ١١ "( "(٣٢٣٢  البن اذ إل ى النف ة عل دابير البيئي ار الت ى            آث اذ إل ى النف ة عل دابير البيئي ار الت آث
ود والتشوهات         األسواق، وال سيما وضع الدول النامية، وخاصة البلدان األقل نموا          األسواق، وال سيما وضع الدول النامية، وخاصة البلدان األقل نمواً          ود والتشوهات          واألوضاع التي تؤدي فيها القي  واألوضاع التي تؤدي فيها القي

افع تص ى من ها إل ة أو تخفيض افع تصالتجاري ى من ها إل ة أو تخفيض ارة والتجاري ارة ويب التج ةيب التج ةالبيئ ةالبيئ ة والتنمي لة ) ) ٢٢((؛ ؛  والتنمي ام ذات الص لة األحك ام ذات الص  األحك
ة     ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الجوان ة    باتفاقي ة الفكري وق الملكي ة لحق ب التجاري ة الجوان راض بيئي      ))٣٣((؛ ؛ باتفاقي ة ألغ ات التجاري ع العالم روط وض راض بيئي    ش ة ألغ ات التجاري ع العالم روط وض  ".  ".  ةةش

 ؟؟ هي أهم المجاالت الممكن أن تتسبب بإعاقة النفاذ إلى األسواق ما بين الدول النامية والدول المتقدمة هي أهم المجاالت الممكن أن تتسبب بإعاقة النفاذ إلى األسواق ما بين الدول النامية والدول المتقدمةفمافما
 

ايير البيئي        إن إص إن إص   ايير البيئي        رار الدول المتقدمة على تطبيق المع درات              ةةرار الدول المتقدمة على تطبيق المع ة وق ة بمدى التكلف ر آبه ع غي درات               بمستوى مرتف ة وق ة بمدى التكلف ر آبه ع غي  بمستوى مرتف
ة،                        أأالدول النامية ومناداة االتحاد األوروبي بمبد     الدول النامية ومناداة االتحاد األوروبي بمبد      ا في العالج من تكلف ع أفضل من العالج لم ة وهو أن المن ة،                         الوقاي ا في العالج من تكلف ع أفضل من العالج لم ة وهو أن المن  الوقاي

ة؛         وهذا عائق لنفاذ الدول النامية إلى أسواق زراعية متقدمة بسب انعدا          وهذا عائق لنفاذ الدول النامية إلى أسواق زراعية متقدمة بسب انعدا           ة؛         م القدرة على تطبيق الحد األدنى من الحماي م القدرة على تطبيق الحد األدنى من الحماي
ى                    ى                   وآذلك األمر خشية الدول النامية بالمبالغة في تطبيق مبدأ الوقاية على قدرتها على النفاذ إلى األسواق وتؤآد عل وآذلك األمر خشية الدول النامية بالمبالغة في تطبيق مبدأ الوقاية على قدرتها على النفاذ إلى األسواق وتؤآد عل

 . . المسؤوليات المشترآة التي صدرت في إعالن ريو دي جانيرو بشأن البيئةالمسؤوليات المشترآة التي صدرت في إعالن ريو دي جانيرو بشأن البيئة
 

دابير  وو  ات الت ن انعكاس دابير  م ات الت ن انعكاس ةم ةالبيئي د البيئي ى ال د  عل ى ال ث       عل ن حي زًا م ه عج ت تواج ة آان دول العربي ة أن ال ث      ول العربي ن حي زا  م ه عج ت تواج ة آان دول العربي ة أن ال ول العربي
رغم من سعيها         األوروبياألوروبي في االتحاد     في االتحاد    يدةيدة بعوائق عد   بعوائق عد  جهجه، إال أنها توا   ، إال أنها توا   البيئيةالبيئيةالمؤسسات الخاصة بالمتطلبات    المؤسسات الخاصة بالمتطلبات     ى ال رغم من سعيها          عل ى ال  عل

ثالً  . . لتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين النفاذ إلى األسواق      لتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين النفاذ إلى األسواق       ثال    فم ـل خا                فم ة توجد مشاآ دول العربي د من ال ـل خا               ، في العدي ة توجد مشاآ دول العربي د من ال صة  صة  ، في العدي
ك    مةمةبالتغليف والتعليب والمواد المستخد   بالتغليف والتعليب والمواد المستخد    ك     وال سيما تل ادة تصنيعها،           وال سيما تل ادة تصنيعها،           التي يمكن إع د من        التي يمكن إع اك إجراءات تزي ذلك هن د من       آ اك إجراءات تزي ذلك هن آ

دير    درة التص ن الق ل م ة وتقل دير   الكلف درة التص ن الق ل م ة وتقل باغ،   يةيةالكلف واع الص ر أن ل تغيي باغ،    مث واع الص ر أن ل تغيي ه     مث ق علي باغ يطل ل ص ه     مث ق علي باغ يطل ل ص   مث
ل الطلب من المص                 ""AZO  الـالـ"" ى فرض رسوم وضرائب مث ة، وأخرى تهدف إل ل الطلب من المص                  للمنتجات القطني ى فرض رسوم وضرائب مث ة، وأخرى تهدف إل تعادة    دريندرين للمنتجات القطني تعادة  اس اس

واد  واد م فم فالتغلي ةالتغلي ات البيئي ع العالم ة بوض راءات خاص ة وإج واق الخارجي ن األس ة م ات البيئي ع العالم ة بوض راءات خاص ة وإج واق الخارجي ن األس     (eco-labeling)   م
ات خاصة              ات خاصة             وأخرى إلعالم المستهلك بكافة المعلومات الالزمة، باإلضافة إلى معوق ات وأخرى إلعالم المستهلك بكافة المعلومات الالزمة، باإلضافة إلى معوق ات بمتطلب ة     ا  ا بمتطلب ة    لصناعات الغذائي لصناعات الغذائي

 . . وأخرى تخص الصناعات الجلديةوأخرى تخص الصناعات الجلدية
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دتها                ومن ناحية أخرى، قامت دول اال       ومن ناحية أخرى، قامت دول اال         دة أع ة خاصة عدي ة واجتماعي رامج بيئي ق ب ي بتطبي اد األوروب دتها                تح دة أع ة خاصة عدي ة واجتماعي رامج بيئي ق ب ي بتطبي اد األوروب تح

دة   ة الجي ة الزراعي د الممارس ل قواع توردين مث ة والمس ار التجزئ زارعين وتج ات الم دة  منظم ة الجي ة الزراعي د الممارس ل قواع توردين مث ة والمس ار التجزئ زارعين وتج ات الم   ييهه و و(EUROGAP)منظم
ة             بب  خاص خاص نظام لتأآيد جودة المنتج ونظام       نظام لتأآيد جودة المنتج ونظام       عبارة عن   عبارة عن    اج الزراعي وأحد أسس التجارة الدولي اليب اإلنت د أس ة             توحي اج الزراعي وأحد أسس التجارة الدولي اليب اإلنت د أس   ،،توحي

ين  تتددأوجأوج ة األوروبي ار التجزئ ن تج ة م ين  ه مجموع ة األوروبي ار التجزئ ن تج ة م كو((ه مجموع كوتيس ر،،تيس ارآس وسبنس ر م ارآس وسبنس خ م خ، ال ام بصحة  و و   . . ))، ال ذا النظ تم ه ام بصحة  يه ذا النظ تم ه يه
ام بالتصدير،    ولكي يستطيع المصدر من    ولكي يستطيع المصدر من      . . البيئةالبيئة، وب، وب))مزرعة، تعبئة، نقل، تخزينمزرعة، تعبئة، نقل، تخزين((بالعمال بالعمال ، و، ووسالمة الغذاءوسالمة الغذاء ام بالتصدير،   القي القي

لحصول عليها المرور بخطوات متعددة من       لحصول عليها المرور بخطوات متعددة من       ال بد له من القيام بالتسجيل للحصول على هذه الشهادة والتي يتطلب ا            ال بد له من القيام بالتسجيل للحصول على هذه الشهادة والتي يتطلب ا            
ًا                        ري والتسميد واهتمام ذور وطرق ال ة والب ار لألصناف واألصول الوراثي ع واختي ا                        تسجيل وإشراف ورقابة وتتب ري والتسميد واهتمام ذور وطرق ال ة والب ار لألصناف واألصول الوراثي ع واختي تسجيل وإشراف ورقابة وتتب
ة            د من الشرآات العربي درة العدي ا يحد من مق ة           بالبيئة ونظافة المزرعة ومحطات التعبئة واالحتفاظ بالسجالت مم د من الشرآات العربي درة العدي ا يحد من مق بالبيئة ونظافة المزرعة ومحطات التعبئة واالحتفاظ بالسجالت مم

ة                     على التصدير إلى األسواق     على التصدير إلى األسواق      وفر أسواق عربي ة ولت ا من جه ة موارده ا ومحدودي ة                     األوروبية نظرًا لصغر حجمه وفر أسواق عربي ة ولت ا من جه ة موارده ا ومحدودي األوروبية نظرا  لصغر حجمه
رى          ة أخ ن جه بق م ا س ى م ة إل ا دون الحاج ن دخوله ة يمك ر عربي رى         وغي ة أخ ن جه بق م ا س ى م ة إل ا دون الحاج ن دخوله ة يمك ر عربي    وإذاوإذا  . . وغي

ان            اع ث ة بخط دف ى األسواق األوروبي ان           ما تم تجاوز ما سبق ذآره جدًال، فسرعان ما تصطدم الصادرات العربية إل اع ث ة بخط دف ى األسواق األوروبي ما تم تجاوز ما سبق ذآره جدال ، فسرعان ما تصطدم الصادرات العربية إل
ًا وصالبة ي  ر ارتفاع ا  وصالبة ي أآث ر ارتفاع ة     أآث المة الصحية والرقاب ودة والمواصفات والس ايير الج ب الخاصة بمع ي الجوان ل ف ة     تمث المة الصحية والرقاب ودة والمواصفات والس ايير الج ب الخاصة بمع ي الجوان ل ف تمث

يس                   ة، ل ة، والظروف والخصائص العام ة والهرموني امالت الكيماوي يس                  الخاصة باألمراض والحجر الزراعي والمع ة، ل ة، والظروف والخصائص العام ة والهرموني امالت الكيماوي الخاصة باألمراض والحجر الزراعي والمع
ة، وإل       واد التعبئ فاتها وم ز ومواص ة والتجهي ز التعبئ ه ومراآ اج وحقول ع اإلنت ا لمواق تج، وإنم ة، وإل      للمن واد التعبئ فاتها وم ز ومواص ة والتجهي ز التعبئ ه ومراآ اج وحقول ع اإلنت ا لمواق تج، وإنم ك  للمن ر ذل ك  ى غي ر ذل  ى غي

ة                            وانين السوق األوروبي الغ ق د الحصاد التي تب ا بع ل وم ا قب ة بم امالت المتعلق ة                           من العوامل والمع وانين السوق األوروبي الغ ق د الحصاد التي تب ا بع ل وم ا قب ة بم امالت المتعلق ا     –من العوامل والمع ا      وبخاصة م  وبخاصة م
 .. ومدى صرامة االلتزام بها ومدى صرامة االلتزام بهاهاها في معايير في معايير–استحدث منها مؤخرا  استحدث منها مؤخرًا 

 
 المعايير الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتيةالمعايير الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية ))دد((
 

ى مستورداتها      شرعت اتفاقيات منظمة التجارة العالم شرعت اتفاقيات منظمة التجارة العالم   ا عل وائح خاصة به ى مستورداتها      ية قيام الدول األعضاء بتطبيق ل ا عل وائح خاصة به ية قيام الدول األعضاء بتطبيق ل
وزع النصوص         ات وتت وان والنب وزع النصوص        من الدول األخرى بهدف حماية البيئة أو السالمة العامة أو صحة اإلنسان والحي ات وتت وان والنب من الدول األخرى بهدف حماية البيئة أو السالمة العامة أو صحة اإلنسان والحي
ة          ات منظم ن اتفاقي دد م ين ع المة ب ي الس ة ف ايير ذات العالق ق المع مح بتطبي ي تس ة         الت ات منظم ن اتفاقي دد م ين ع المة ب ي الس ة ف ايير ذات العالق ق المع مح بتطبي ي تس  الت

ة آاتفاق    ة آاتفاق   التجارة العالمي ة للتجارة                 التجارة العالمي ة الحواجز الفني ة واتفاقي دابير الصحة والصحة النباتي ة ت ة للتجارة                 ي ة الحواجز الفني ة واتفاقي دابير الصحة والصحة النباتي ة ت ى        . . ي ى      ومجرد النص عل ومجرد النص عل
ايير                        ك المع ة تل ايير                       هكذا معايير ال يعني أنها أصبحت عائقًا أمام دخول منتجات الدول األخرى إال إذا استخدمت حقيق ك المع ة تل هكذا معايير ال يعني أنها أصبحت عائقا  أمام دخول منتجات الدول األخرى إال إذا استخدمت حقيق

ك المشم         ين آتل زارعين المحلي ك المشم        بهدف اإلعاقة التي يختفي خلفها قناع الحماية للم ين آتل زارعين المحلي المرفق الثالث  ولة ولة بهدف اإلعاقة التي يختفي خلفها قناع الحماية للم المرفق الثالث  ب ذه الدراسة   ب ذه الدراسة    به  به
ن         تورداته م ى مس ي عل اد األوروب ا االتح ي يطبقه حية الت ة والص ة والبيئي ايير الفني ن المع ددًا م ين ع ذي يب ن        وال تورداته م ى مس ي عل اد األوروب ا االتح ي يطبقه حية الت ة والص ة والبيئي ايير الفني ن المع ددا  م ين ع ذي يب وال

ذآورة               . . المنتجات الزراعية والغذائية  المنتجات الزراعية والغذائية   ايير الم ة أو المع ى أي من المواصفات الفني ذآورة             ويحق ألي دولة االعتراض عل ايير الم ة أو المع ى أي من المواصفات الفني ويحق ألي دولة االعتراض عل
ة، وال يجوز ألي                    إذا لم تستند إلى األسس ا     إذا لم تستند إلى األسس ا      دابير الصحة والصحة النباتي ة ت ة، وال يجوز ألي                    لعلمية المعروفة وحتى بموجب اتفاقي دابير الصحة والصحة النباتي ة ت لعلمية المعروفة وحتى بموجب اتفاقي

دول        ار ال د إخط ة إال بع دة ذات عالق وائح جدي ايير أو ل ة مع ق أي ة تطبي ارة العالمي ة التج ي منظم ة عضو ف دول       دول ار ال د إخط ة إال بع دة ذات عالق وائح جدي ايير أو ل ة مع ق أي ة تطبي ارة العالمي ة التج ي منظم ة عضو ف دول
راض         راض        األخرى األعضاء في مرحلة قبل التطبيق إلعطاء الفرصة إلبداء المالحظات أو االعت اك      . . األخرى األعضاء في مرحلة قبل التطبيق إلعطاء الفرصة إلبداء المالحظات أو االعت م يكن هن اك    وإذا ل م يكن هن وإذا ل

ى          ة األول ة الدول اس معامل ى أس اريين عل رآاء التج ع الش ة جمي تم معامل ة أن ي ب االتفاقي ات، فتتطل ة مالحظ ى         أي ة األول ة الدول اس معامل ى أس اريين عل رآاء التج ع الش ة جمي تم معامل ة أن ي ب االتفاقي ات، فتتطل ة مالحظ أي
 . . ))٥٧٥٧((بالرعاية وعدم التمييز بين الدول األعضاء عند تطبيق تلك اللوائحبالرعاية وعدم التمييز بين الدول األعضاء عند تطبيق تلك اللوائح

 
تعمال   ات باس رتبط بعض المعوق تعمال وت ات باس رتبط بعض المعوق وانين الصحة والصحة وت وانين الصحة والصحة ق ةق ةالنباتي وانين الحجر   النباتي وانين الحجر وق ل وق ل الزراعي من قب الزراعي من قب

ة  دول المتقدم ة ال دول المتقدم ة ال ر جمرآي ود غي واجز وقي ة آح ر جمرآي ود غي واجز وقي ي   آح اد األوروب ترط دول االتح ث تش ة، حي واردات الزراعي ى ال ي    عل اد األوروب ترط دول االتح ث تش ة، حي واردات الزراعي ى ال  عل
ن             تدعي م ا يس ة مم روات والفاآه ل الخض ة مث ات الطازج ى المنتج ات عل حة النب وائح ص ق ل رورة تطبي ن            ض تدعي م ا يس ة مم روات والفاآه ل الخض ة مث ات الطازج ى المنتج ات عل حة النب وائح ص ق ل رورة تطبي ض

ي ضرورة فحص المنتج عن طريق      ي ضرورة فحص المنتج عن طريق      ويستدعويستدع  . . المصدرين الحصول على شهادة صحة للمنتجات المنوي تصديرها       المصدرين الحصول على شهادة صحة للمنتجات المنوي تصديرها       

                                                 
 ).).١٩٩٩١٩٩٩(( التجارة العالمية  التجارة العالمية منظمةمنظمة: :  والملحق أ من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، المرجع والملحق أ من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، المرجع٢٢المواد المواد     ))٥٧٥٧((
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ا                         دات ومتبقياته ات واألمراض والمبي ا من اآلف أ لضمان خلوه د المنش ة في بل ا                        األجهزة المختصة بفحص األطعم دات ومتبقياته ات واألمراض والمبي ا من اآلف أ لضمان خلوه د المنش ة في بل   . . األجهزة المختصة بفحص األطعم
ك                          ي وذل اد األوروب ى دول االتح دى وصولها إل رة أخرى ل ك                         وعلى الرغم من ذلك تخضع تلك المنتجات للفحص م ي وذل اد األوروب ى دول االتح دى وصولها إل رة أخرى ل وعلى الرغم من ذلك تخضع تلك المنتجات للفحص م

ذآ  ابقة ال روط الس ا للش ن مطابقته د م ذآ للتأآ ابقة ال روط الس ا للش ن مطابقته د م ي     . . ))٥٨٥٨((ررللتأآ اد األوروب ام االتح ن قي رغم م ى ال ك، وعل ى ذل ي   باإلضافة إل اد األوروب ام االتح ن قي رغم م ى ال ك، وعل ى ذل باإلضافة إل
ة من                     إن لكل دول ة من                    بتطبيق معايير متناسقة لضمان سالمة األغذية المستوردة تنتشر عبر دوله الخمس والعشرين، ف إن لكل دول بتطبيق معايير متناسقة لضمان سالمة األغذية المستوردة تنتشر عبر دوله الخمس والعشرين، ف
ا يخضع السلع                              ة مم ا مناسبة لصناعتها المحلي ة التي تراه ا يخضع السلع                             دول االتحاد الحق في وضع الشروط الصحية والفني ة مم ا مناسبة لصناعتها المحلي ة التي تراه دول االتحاد الحق في وضع الشروط الصحية والفني

اد   اا ا شروط االتح ق عليه ث يجب أن تطب ة حي واق األوروبي ى األس ا إل د دخوله ة عن ايير مزدوج ى مع ة إل اد   لعربي ا شروط االتح ق عليه ث يجب أن تطب ة حي واق األوروبي ى األس ا إل د دخوله ة عن ايير مزدوج ى مع ة إل لعربي
ى                      ..وشروط البلد العضو المستورد   وشروط البلد العضو المستورد    اد عل ين دول االتح ا ب ة فيم ى                     وهذا بدوره يعطي ميزة إضافية للمنتجات المتبادل اد عل ين دول االتح ا ب ة فيم  وهذا بدوره يعطي ميزة إضافية للمنتجات المتبادل

اد من غير رقابة إال في حاالت معينة، في حين           اد من غير رقابة إال في حاالت معينة، في حين           منافستها من الدول العربية لكون األولى تتنقل بين آافة دول االتح          منافستها من الدول العربية لكون األولى تتنقل بين آافة دول االتح          
ى                        ة إل ة أوروبي ادة تصديرها من دول ى                       قد تخضع المنتجات المستوردة من الدول العربية للفحص عند دخولها أو إع ة إل ة أوروبي ادة تصديرها من دول قد تخضع المنتجات المستوردة من الدول العربية للفحص عند دخولها أو إع

 . . أخرىأخرى
 

ى       رة عل ا مباش تم تطبيقه ي ي اد األوروب د الصحية الخاصة باالتح م القواع ذآر أن معظ دير بال ن الج ى     وم رة عل ا مباش تم تطبيقه ي ي اد األوروب د الصحية الخاصة باالتح م القواع ذآر أن معظ دير بال ن الج وم
ة التصدير من خالل                        الشرآات األجنبية   الشرآات األجنبية    ا تمت عملي ة، وإذا م ى األسواق األوروبي ا إل ة التصدير من خالل                        التي تقوم بتصدير منتجاته ا تمت عملي ة، وإذا م ى األسواق األوروبي ا إل التي تقوم بتصدير منتجاته

ا                  ة، مم ا                 المستوردين المحليين، يكون المستورد هو المسؤول عن سالمة السلعة ومطابقتها للشروط الصحية والبيئي ة، مم المستوردين المحليين، يكون المستورد هو المسؤول عن سالمة السلعة ومطابقتها للشروط الصحية والبيئي
ًا       يدفع بالمستوردين إلى الضغط على المصدرين إلرغامهم على تحقيق معايير قياسية            يدفع بالمستوردين إلى الضغط على المصدرين إلرغامهم على تحقيق معايير قياسية             ة، وغالب ة عالي ا        صحية وبيئي ة، وغالب ة عالي صحية وبيئي

ديمها                        ادي عن تق ة من المصدرين يعجز المصدر الع ة ملزم ديمها                       ما يطلب المستورد ضمانات قانوني ادي عن تق ة من المصدرين يعجز المصدر الع ة ملزم ونظرا  لكون    ونظرًا لكون      . . ما يطلب المستورد ضمانات قانوني
امًال                ر ع ذه الضمانات تعتب ل ه إن مث ة من الحجم الصغير، ف ة العربي ة شرآات تصدير المنتجات الزراعي ر عامال                غالبي ذه الضمانات تعتب ل ه إن مث ة من الحجم الصغير، ف ة العربي ة شرآات تصدير المنتجات الزراعي غالبي

 . . ق األوروبيةق األوروبيةمحددا  لقدرة غالبيتها على اختراق األسوامحددًا لقدرة غالبيتها على اختراق األسوا
 

إن      راف، ف دد األط توى المتع ى المس ا عل إن    أم راف، ف دد األط توى المتع ى المس ا عل ادة   أم ت الم درج تح ا ين ادة   م ت الم درج تح ا ين حة   ٤٤م دابير الص ة ت ن اتفاقي حة    م دابير الص ة ت ن اتفاقي   م
اد         أيضا   أيضًا    يأتييأتيوالصحة النباتية بالنسبة لمبدأ المعادلة أو التكافؤ،        والصحة النباتية بالنسبة لمبدأ المعادلة أو التكافؤ،         اد         ضمن إعالن الدوحة ليسلط الضوء على أهمية إيج ضمن إعالن الدوحة ليسلط الضوء على أهمية إيج

ة        ة       حل لتطبيق تلك المادة من االتفاقي ا هو       . . حل لتطبيق تلك المادة من االتفاقي ا هو     والهدف هن دول      والهدف هن دول       تشجيع ال دابير التي           تشجيع ال راف بمختلف الت دابير التي          األعضاء لالعت راف بمختلف الت األعضاء لالعت
دابيره           أوأوتحقق نفس المستوى من الحماية      تحقق نفس المستوى من الحماية       د العضو المستورد أن ت دابيره            أن يبرهن البلد العضو المصدر موضوعيًا للبل د العضو المستورد أن ت  أن يبرهن البلد العضو المصدر موضوعيا  للبل

ر     دى األخي ب ل ات المناس ان والنب ة صحة اإلنس توى حماي ق مس ر    تحق دى األخي ب ل ات المناس ان والنب ة صحة اإلنس توى حماي ق مس ة    وو    ..))٥٩٥٩((تحق ين المعادل ا ب ة م ث العالق ن حي ة    م ين المعادل ا ب ة م ث العالق ن حي م
ة المستوردة                     ومستوى الحم ومستوى الحم  ل الدول ة من قب ة المطلوب إن مستوى الحماي دول المستوردة، ف ل ال ة من قب ة المستوردة                     اية المعقول ل الدول ة من قب ة المطلوب إن مستوى الحماي دول المستوردة، ف ل ال ة من قب اية المعقول

ل   ببيجيج ى األق ل عل ى األق ًا عل ًا محلي ون مطبق ا  أن يك ا  محلي ون مطبق ًاأن يك ا أو إقليمي ك    . . أو إقليمي ع تل هادات وتوزي ات والش وفير اإلثب ة ت اك أيضًا تكلف ك  وهن ع تل هادات وتوزي ات والش وفير اإلثب ة ت اك أيضا  تكلف وهن
ة هو     ييتوى اإلقليمتوى اإلقليم السائد أن هذه المعادلة قد تكون سهلة على المس        السائد أن هذه المعادلة قد تكون سهلة على المس       ررإن التصو إن التصو وو  . . التكلفةالتكلفة دول العربي ين ال ة هو      أقله ما ب دول العربي ين ال  أقله ما ب

ي   ر منطق ور غي ي  تص ر منطق ور غي درة       . . تص ة المص درة الدول و ق م ه رط األه درة     فالش ة المص درة الدول و ق م ه رط األه ثًالفالش ثال م اد األوروب  م ى االتح اد األوروب   إل ى االتح ديم   يي إل وم بتق ديم أن تق وم بتق   أن تق
ة                           ول لمستوى الحماي در المعق ع بالق ك اإلجراءات تتمت أن تل ا ب اند ادعائه ة لتس ة                          المعلومات العالمية المطلوبة والفني ول لمستوى الحماي در المعق ع بالق ك اإلجراءات تتمت أن تل ا ب اند ادعائه ة لتس المعلومات العالمية المطلوبة والفني

دول العربي              المطلوبة من ال    المطلوبة من ال     ين ال درات ب ك الق اوت تل دول العربي              دول المستوردة، وتتف ين ال درات ب ك الق اوت تل ة المؤسسية           ةةدول المستوردة، وتتف اوت في الهيكلي ًا للتف ة المؤسسية            وفق اوت في الهيكلي ا  للتف  وفق
 . . باإلضافة إلى التخوف مما قد تسهم وتؤدي إليه إجراءات المعادلة في زيادة التكاليف التصديريةباإلضافة إلى التخوف مما قد تسهم وتؤدي إليه إجراءات المعادلة في زيادة التكاليف التصديرية

 
 
 
 المعوقات المرتبطة بالمنتجات المعدلة وراثيا المعوقات المرتبطة بالمنتجات المعدلة وراثيًا ))•((
 

                                                 
 ).).٢٠٠٤٢٠٠٤((المنظمة العربية للتنمية الزراعية المنظمة العربية للتنمية الزراعية     ))٥٨٥٨((

))٥٩٥٩((    Agriculture and the New Trade Agenda المرجع السابق ، المرجع السابق ،)) أعاله أعاله٧٧انظر الحاشية انظر الحاشية .(.( 
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ات الخاصة ب   ن المتطلب ا ع ات الخاصة ب أم ن المتطلب ا ع اً  أم ة وراثي ات معدل ات المتضمنة مكون ا   المنتج ة وراثي ات معدل ات المتضمنة مكون ا    ،،))٦٠٦٠((المنتج رى له ة آب اك أهمي ا  فهن رى له ة آب اك أهمي فهن
دلي بمعلومات حول منتجات محددة            دلت لتتضمن عالمات ت د ُع ة ق دلي بمعلومات حول منتجات محددة           مؤخرًا إذ أن عددًا من التوجيهات األوروبي د ع دلت لتتضمن عالمات ت ة ق   . . مؤخرا  إذ أن عددا  من التوجيهات األوروبي

دول العربي                      ى آاهل ال ة باهظة عل دول العربي                     وقد يتضمن التشريع الجديد لالتحاد األوروبي معوقات قد تكون ذات آلف ى آاهل ال ة باهظة عل ا   وقد يتضمن التشريع الجديد لالتحاد األوروبي معوقات قد تكون ذات آلف ا   ة فيم ة فيم
ة  ًا وتقصي المعلومات حول أغذي دل وراثي ذاء المع ود وشروط التشريعات الخاصة بالغ ادة النظر ببن ة يخص إع ا  وتقصي المعلومات حول أغذي دل وراثي ذاء المع ود وشروط التشريعات الخاصة بالغ ادة النظر ببن يخص إع

اً     ة وراثي ات معدل ا     مشتقة من مكون ة وراثي ات معدل اد األوروب       . . GMOs)   (genetically modified organismsمشتقة من مكون د صدر عن االتح اد األوروب     وق د صدر عن االتح   ييوق
م  ريع رق م تش ريع رق اريخ ٢٠٠٤٢٠٠٤//٦٥٦٥تش ي ت اريخ  ف ي ت اني١٤١٤ ف انون الث اني آ انون الث اير // آ اير ين ذه    ليض ليض٢٠٠٤٢٠٠٤ين ف به ة التعري وير وتنمي ذه   ع أسس تط ف به ة التعري وير وتنمي ع أسس تط

 ..المنتجاتالمنتجات

                                                 
 ..html.GMOs/agri/be.useu.www://http  ::انظر الموقع اإللكترونيانظر الموقع اإللكتروني    ))٦٠٦٠((
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 اآلثار المتوقعة لمفاوضات الزراعة بشأن نفاذ الصادرات  -ا رابع
 الزراعية العربية

 
 دور مفاوضات الزراعة في تحسين فرص نفاذ الصادرات العربية  -ألف

 إلى األسواق األوروبية
 

ي       ات الت ة المعوق ن الدراس ابق م ل الس ي الفص نا ف ي     استعرض ات الت ة المعوق ن الدراس ابق م ل الس ي الفص نا ف ة   استعرض ة العربي ادرات الزراعي ام الص ف أم ة    تق ة العربي ادرات الزراعي ام الص ف أم   . .  تق
ات             ك المعوق ات            ويتطلب تحسين فرص النفاذ للصادرات العربية التعامل مع تل ك المعوق ذا الجزء من الدراسة              . . ويتطلب تحسين فرص النفاذ للصادرات العربية التعامل مع تل ا في ه ذا الجزء من الدراسة            ويهمن ا في ه ويهمن

ينها من                             ى تحس ا أو العمل عل ة والتي يمكن التغلب عليه ام الصادرات الزراعي ينها من                            تناول تلك المعوقات التي تقف أم ى تحس ا أو العمل عل ة والتي يمكن التغلب عليه ام الصادرات الزراعي تناول تلك المعوقات التي تقف أم
الل المفاوضات الحالي  الل المفاوضات الحالي خ ة  خ ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ة  ة الخاصة بالزراع ارة العالمي ة التج ي منظم ة ف ي    . . ة الخاصة بالزراع د الت ى القواع ز عل يتم الترآي ي  وس د الت ى القواع ز عل يتم الترآي وس

ذي            ""اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة العالمية     اتفاقية الزراعة في منظمة التجارة العالمية     ""تتناولها  تتناولها   ة بالشكل ال ذي            ، وسبل تحسينها في سياق المفاوضات الحالي ة بالشكل ال ، وسبل تحسينها في سياق المفاوضات الحالي
 ..يضمن تحقيق نفاذ حقيقي للصادرات الزراعية العربية إلى أسواق الدول المتقدمةيضمن تحقيق نفاذ حقيقي للصادرات الزراعية العربية إلى أسواق الدول المتقدمة

 
 اعتبارات عامة  -١

 
وى داخل المفاوضات،                   وازين الق ا م رة أهمه وى داخل المفاوضات،                 المفاوضات التجارية هي عملية مستمرة تتأثر بمؤثرات آثي وازين الق ا م رة أهمه المفاوضات التجارية هي عملية مستمرة تتأثر بمؤثرات آثي

ة                   ذه العملي ة له ة                  أي الدور الذي يمكن أن تؤثر به إحدى الدول أو المجموعات على النتيجة الختامي ذه العملي ة له ك        . . أي الدور الذي يمكن أن تؤثر به إحدى الدول أو المجموعات على النتيجة الختامي ك      في ضوء ذل في ضوء ذل
د محاول  ار عن ين االعتب ددات بع دة مح ذ ع د محاول ينبغي أخ ار عن ين االعتب ددات بع دة مح ذ ع ارة  ينبغي أخ ة التج ي منظم ة تفاوضية ف ة عملي ة أي ارة  ة إستشراف نتيج ة التج ي منظم ة تفاوضية ف ة عملي ة أي ة إستشراف نتيج

 ..العالميةالعالمية
 

التوافق                ))أأ((  التوافق               يتسم األسلوب التفاوضي في منظمة التجارة العالمية بالتعقيد، فأسلوب اتخاذ القرار يكون ب يتسم األسلوب التفاوضي في منظمة التجارة العالمية بالتعقيد، فأسلوب اتخاذ القرار يكون ب
تثنا            ة دون اس تثنا           وليس بالتصويت، وبالتالي فإن المحصلة التفاوضية ال بد أن تحظى بموافقة جميع أعضاء المنظم ة دون اس ء، ء، وليس بالتصويت، وبالتالي فإن المحصلة التفاوضية ال بد أن تحظى بموافقة جميع أعضاء المنظم

 ؛؛أي موافقة ما يربو عن مائة وأربعين دولة تتمتع بعضوية المنظمةأي موافقة ما يربو عن مائة وأربعين دولة تتمتع بعضوية المنظمة
 

ة          " " ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //اتفاق صفقة تموز  اتفاق صفقة تموز  ""أن االتفاق اإلطاري    أن االتفاق اإلطاري     ))بب((  ه المفاوضات في المرحل ة          والذي تستند إلي ه المفاوضات في المرحل والذي تستند إلي
اق ذو   و اتف ة  ه اق ذو  الحالي و اتف ة  ه ية""الحالي ة سياس يةطبيع ة سياس ت " " طبيع ت وليس ة""وليس ةقانوني اق   ". ". قانوني ت االتف ي تل ة الت رزت المرحل اق   وأف ت االتف ي تل ة الت رزت المرحل  وأف

ا  ا اإلطاري اتجاه تند لمصالحها  اإلطاري اتجاه ذي يس انوني ال دلول الق ذا النص السياسي الم ل ه ع نحو تحمي ل الجمي تند لمصالحها   من قب ذي يس انوني ال دلول الق ذا النص السياسي الم ل ه ع نحو تحمي ل الجمي أو أو   . .  من قب
بقًا                        م مس ا ال تحك ار أنه بقا                        بمعنى آخر يمكن القول إن الدول األعضاء في المنظمة وافقت على هذه االتفاقية على اعتب م مس ا ال تحك ار أنه بمعنى آخر يمكن القول إن الدول األعضاء في المنظمة وافقت على هذه االتفاقية على اعتب

 ؛؛النتيجة النهائية للتفاوضالنتيجة النهائية للتفاوض
 

ة التجارة          ))جج((  ة التجارة         أن النصوص في اتفاقيات منظم ة،         أن النصوص في اتفاقيات منظم ة ليست هي المحدد الرئيسي لنتيجة أي اتفاقي ة،         العالمي ة ليست هي المحدد الرئيسي لنتيجة أي اتفاقي العالمي
 ..إنما ال بد من أخذ طريقة التنفيذ في االعتبارإنما ال بد من أخذ طريقة التنفيذ في االعتبار

 
 النتائج المتوقعة لمفاوضات الزراعة  -٢

 
ا في الجزء               " " بالسيولة التفاوضية بالسيولة التفاوضية ""في تلك المرحلة التي يمكن وصفها       في تلك المرحلة التي يمكن وصفها         د أن نرآز تحليلن ا في الجزء               نجد أنه من المفي د أن نرآز تحليلن نجد أنه من المفي

ى  الي عل ى الت الي عل رافالت رافاستش ائجاستش ائج نت ه    نت فر عن ن أن تس ا يمك ة لم ائج المختلف تعراض النت ر اس ية عب ة التفاوض ه    العملي فر عن ن أن تس ا يمك ة لم ائج المختلف تعراض النت ر اس ية عب ة التفاوض   العملي
ات              ة ذات االهتمام دول العربي ات ال ع تطلع ه م ق نتائج ذي تتف ور ال رجيح التص ة ت ية، وآيفي ة التفاوض ات             العملي ة ذات االهتمام دول العربي ات ال ع تطلع ه م ق نتائج ذي تتف ور ال رجيح التص ة ت ية، وآيفي ة التفاوض العملي

 ..التصديرية في مجال منتجات السلع الزراعيةالتصديرية في مجال منتجات السلع الزراعية
 



 

 

-٥٤-

ر              ين ف ر            في مفاوضات الزراعة هناك اختالف في المصلحة ب ين ف در من              في مفاوضات الزراعة هناك اختالف في المصلحة ب ر ق وفير أآب ى ت در من              يقين، األول يهدف إل ر ق وفير أآب ى ت يقين، األول يهدف إل
ق                        ة عن طري ى األسواق الخارجي اذ إل ه للنف ق                       الحماية ألسواقه ومزارعيه، والثاني يحاول خلق أآبر فرصة لمنتجات ة عن طري ى األسواق الخارجي اذ إل ه للنف الحماية ألسواقه ومزارعيه، والثاني يحاول خلق أآبر فرصة لمنتجات

 ..تخفيض الحمايةتخفيض الحماية
 

وافر    ق بت ا يتعل واء فيم ق، س ة تفاوضية بشكل دقي ة أي عملي وء بنتيج دم، يصعب التنب ا تق ي ضوء م وافر  وف ق بت ا يتعل واء فيم ق، س ة تفاوضية بشكل دقي ة أي عملي وء بنتيج دم، يصعب التنب ا تق ي ضوء م وف
ات الدق ات الدقالبيان االبيان تناد إليه يتم االس ي س ة، أو المؤشرات االقتصادية الت ايق تناد إليه يتم االس ي س ة، أو المؤشرات االقتصادية الت ك   . . يق ى ذل زاد عل ك وي ى ذل زاد عل اليب وطرق اختالفاختالفوي اليب وطرق  أس  أس

ة              ة للمقارن ائج متجانسة قابل ى نت ة             اإلحصاء التي تعرقل الحصول عل ة للمقارن ائج متجانسة قابل ى نت ات           ييوف وف   . . اإلحصاء التي تعرقل الحصول عل تند البيان ة تس ات            تجارة السلع الزراعي تند البيان ة تس  تجارة السلع الزراعي
دعم المحل ل ال دعم المحلمث ل ال ةييمث ى منظم دول إل ى إخطارات ال ام عل م الصادرات بشكل ع ة ودع ى منظم دول إل ى إخطارات ال ام عل م الصادرات بشكل ع ة، وه ودع ارة العالمي ة، وه التج ارة العالمي  من  من يي التج

من الصحة في اتفاقية الزراعة آما سبقت  من الصحة في اتفاقية الزراعة آما سبقت   األمور التي يصعب الوقوف على صحتها نتيجة عدم وجود آلية للتحققاألمور التي يصعب الوقوف على صحتها نتيجة عدم وجود آلية للتحقق
 ..اإلشارةاإلشارة

 
ذ االلتزامات                 ا تنفي يتم به ة التي س ى الطريق ذ االلتزامات               ومن ناحية أخرى، هناك صعوبة في الوقوف عل ا تنفي يتم به ة التي س ى الطريق ديرات    . . ومن ناحية أخرى، هناك صعوبة في الوقوف عل ديرات  فتق فتق

ه           الدراسات يجب التعامل مع نتائجه      الدراسات يجب التعامل مع نتائجه       اس علي ذي يجب القي ة هي المحك ال ذ االتفاقي ة تنفي ه           ا بحذر شديد، ألن عملي اس علي ذي يجب القي ة هي المحك ال ذ االتفاقي ة تنفي     ..ا بحذر شديد، ألن عملي
دى    ة حول م ديرات إيجابي واي وعكست تق ة أوروغ ل جول ي أجريت قب م الدراسات الت ى أن معظ ا إل ير هن دى   ونش ة حول م ديرات إيجابي واي وعكست تق ة أوروغ ل جول ي أجريت قب م الدراسات الت ى أن معظ ا إل ير هن ونش

 ..االستفادة التي ستتحقق للدول النامية، تأآدت عدم صحتهااالستفادة التي ستتحقق للدول النامية، تأآدت عدم صحتها
 

 عيةسيناريو تحرير التجارة في السلع الزرا  -٣
 

ذا                 ة التفاوضية، سنستعرض في ه ه العملي ذا               في ضوء الصعوبات المادية واإلحصائية للتنبؤ بما ستسفر عن ة التفاوضية، سنستعرض في ه ه العملي في ضوء الصعوبات المادية واإلحصائية للتنبؤ بما ستسفر عن
ة    تتالجزء السيناريو الذي أعد   الجزء السيناريو الذي أعد    د االتفاقي ة    ه مجموعة من الباحثين في البنك الدولي حول ما ستبدو عليه األمور بع د االتفاقي   . . ))٦١٦١((ه مجموعة من الباحثين في البنك الدولي حول ما ستبدو عليه األمور بع

 ..خذها على سبيل القطعخذها على سبيل القطعأأذه النتائج وذه النتائج وويشير الباحثون في مقدمة دراستهم إلى محاذير التسليم بهويشير الباحثون في مقدمة دراستهم إلى محاذير التسليم به
 

لع      ة والس لع الزراعي ارة الس االت تج ي مج ة ف رات العالمي ديرات المؤش ع تق ى تجمي ة عل تند الدراس لع    وتس ة والس لع الزراعي ارة الس االت تج ي مج ة ف رات العالمي ديرات المؤش ع تق ى تجمي ة عل تند الدراس وتس
رة أساس الستشراف األمور في      ٢٠٠٥٢٠٠٥-١٩٩٥١٩٩٥المصنعة وتجارة الخدمات للفترة   المصنعة وتجارة الخدمات للفترة    رة أساس الستشراف األمور في      ، واستخدام هذه المؤشرات آفت ، واستخدام هذه المؤشرات آفت

 . . نهاية الجولة التفاوضيةنهاية الجولة التفاوضية
 

بة لل  بة للفبالنس ة   فبالنس ة بعناصرها الثالث تويات الحماي ي مس يض ف دوث تخف ة ح ة، افترضت الدراس لع الزراعي ة   س ة بعناصرها الثالث تويات الحماي ي مس يض ف دوث تخف ة ح ة، افترضت الدراس لع الزراعي س
 ::وتظهر نتائج الدراسةوتظهر نتائج الدراسة  . .  في المائة في المائة٤٠٤٠بنسبة بنسبة ) )  والنفاذ لألسواق ودعم الصادرات والنفاذ لألسواق ودعم الصادراتييالدعم المحلالدعم المحل((
 

 ؛؛ سنويا  سنويًا  مليار دوالر مليار دوالر٧٠٧٠حدوث ارتفاع في مستوى الرفاه العالمي بنسبة حدوث ارتفاع في مستوى الرفاه العالمي بنسبة  ))أأ(( 
 

ع سياسات                  زيادة الطلب على  زيادة الطلب على   ))بب((  دول التي تتب ع سياسات                   السلع الزراعية في ضوء انخفاض آميات اإلنتاج في ال دول التي تتب  السلع الزراعية في ضوء انخفاض آميات اإلنتاج في ال
 ؛؛حمائية نتيجة لتخفيض الدعم بأشكاله وفتح األسواق نتيجة التخفيض في التعريفاتحمائية نتيجة لتخفيض الدعم بأشكاله وفتح األسواق نتيجة التخفيض في التعريفات

 
اتورة         ))جج((  اع ف ذاء وارتف افية للغ توردة الص دول المس ل ال ن قب ة م لع الزراعي ى الس ب عل ادة الطل اتورة        زي اع ف ذاء وارتف افية للغ توردة الص دول المس ل ال ن قب ة م لع الزراعي ى الس ب عل ادة الطل زي

 ؛؛راعيةراعيةوارداتها من السلع الزوارداتها من السلع الز
 

وم      ))دد((  نعة واللح ة المص لع الغذائي ات الس ي قطاع ة ف ادرات الزراعي ي الص ر ف ادة األآب تكون الزي وم     س نعة واللح ة المص لع الغذائي ات الس ي قطاع ة ف ادرات الزراعي ي الص ر ف ادة األآب تكون الزي س
 ؛؛واأللبانواأللبان

                                                 
))٦١٦١((    Hertel, T. et al (2004).. 
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تتأثر        ))•((  تتأثر       على الرغم من حدوث زيادة في الرفاه العالمي إال أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا س على الرغم من حدوث زيادة في الرفاه العالمي إال أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا س
داره  ا مق لبًا بم داره س ا مق لبا  بم ا ١٫٥١٫٥س توردًا ص ا مس ة آونه ار دوالر نتيج ا  ملي توردا  ص ا مس ة آونه ار دوالر نتيج ذاء ملي ذاءفيًا للغ تزيد . . فيا  للغ ا س تزيد آم ا س  آم

ا                ة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقي ا               الفجوة الغذائي ة في دول الشرق األوسط وشمال أفريقي واردات       ((الفجوة الغذائي ين الصادرات وال رق ب واردات       الف ين الصادرات وال رق ب دار   ) ) الف دار   بمق ار   ١٫٣١٫٣بمق ار    ملي  ملي
 ؛؛دوالر سنويا دوالر سنويًا

 
دل         ))وو((  ي بمع اد األوروب ة من االتح دل        زيادة الطلب على السلع الزراعي ي بمع اد األوروب ة من االتح نويًا، وف   ٣٤٫٨٣٤٫٨زيادة الطلب على السلع الزراعي ار دوالر س نويا ، وف    ملي ار دوالر س   يي ملي

 ؛؛مليار دوالرمليار دوالر ١٫٢١٫٢ مليار دوالر، ومن الهند بمقدار  مليار دوالر، ومن الهند بمقدار ٣٣ر، ومن الصين بمقدار ر، ومن الصين بمقدار  مليار دوال مليار دوال٩٫٣٩٫٣اليابان بمقدار اليابان بمقدار 
 

دار  ))زز((  مالية بمق ا الش ن أمريك ادرات م ادة الص دار زي مالية بمق ا الش ن أمريك ادرات م ادة الص ة ١٠٫٤١٠٫٤زي ا الالتيني ا أمريك ار دوالر، تليه ة  ملي ا الالتيني ا أمريك ار دوالر، تليه   ملي
 .. مليار دوالر مليار دوالر٦٫٩٦٫٩   مليار دوالر، وأستراليا ونيوزيلندا بـ مليار دوالر، وأستراليا ونيوزيلندا بـ٥٫٧٥٫٧   مليار دوالر، ثم البرازيل بـ مليار دوالر، ثم البرازيل بـ١٠٫٤١٠٫٤بـ بـ 
 

ا ستجنيها                   وو  ة، وإنم دول العربي ا ال تفيد منه ن تس ر ل ا ستجنيها                   في ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن نتائج عملية التحري ة، وإنم دول العربي ا ال تفيد منه ن تس ر ل في ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن نتائج عملية التحري
ارًا            . . الدول التي لديها قدرات تنافسية في المجال الزراعي     الدول التي لديها قدرات تنافسية في المجال الزراعي      رز آث د تف ة ق ر التجارة في السلع الزراعي ة تحري ارا           فعملي رز آث د تف ة ق ر التجارة في السلع الزراعي ة تحري فعملي

ة بسبب      األولى نتيجة لال  األولى نتيجة لال  : : سلبية على بعض الدول العربية من ناحيتين      سلبية على بعض الدول العربية من ناحيتين       ة بسبب      رتفاع في أسعار السلع الزراعية بصفة عام رتفاع في أسعار السلع الزراعية بصفة عام
وامش التفضيلية بصفة                     ة نتيجة تآآل اله وامش التفضيلية بصفة                    وجود عالقة طردية بين ارتفاع درجة التحرير وارتفاع األسعار، والثاني ة نتيجة تآآل اله وجود عالقة طردية بين ارتفاع درجة التحرير وارتفاع األسعار، والثاني

 ..عامة مع عمليات التحريرعامة مع عمليات التحرير
 

 تعظيم فرص الدول العربية ذات اإلمكانيات التصديرية الزراعية في النفاذ  -٤
 ي مفاوضات منظمة التجارة العالميةإلى األسواق ف

 
ي    ة الت تعراض الكيفي و اس ة ه ن الدراس زء م ذا الج ه ه وم ب ن أن يق ذي يمك ي ال هام األساس ي  إن اإلس ة الت تعراض الكيفي و اس ة ه ن الدراس زء م ذا الج ه ه وم ب ن أن يق ذي يمك ي ال هام األساس  إن اإلس

ة ذات االهتمامات                 دول العربي ة ذات االهتمامات                يمكن من خاللها تحقيق أآبر قدر من التحرير لما لهذا االعتبار من أهمية بالنسبة لل دول العربي يمكن من خاللها تحقيق أآبر قدر من التحرير لما لهذا االعتبار من أهمية بالنسبة لل
ذي                  وسيكون الترآيز في      وسيكون الترآيز في       ..التصديريةالتصديرية اق اإلطاري للزراعة ال ذي                 هذا الجزء على تناول البنود الفنية التي شملها االتف اق اإلطاري للزراعة ال هذا الجزء على تناول البنود الفنية التي شملها االتف

وز  ي تم ه ف م التوصل إلي وز ت ي تم ه ف م التوصل إلي و //ت و يولي ات    ٢٠٠٤٢٠٠٤يولي اريين والجه ة المفاوضين التج ي إعان ة ف ذه الدراس هم ه ى تس ات    ، حت اريين والجه ة المفاوضين التج ي إعان ة ف ذه الدراس هم ه ى تس ، حت
در من ا                          . . الوطنيةالوطنية ر ق ول إن تحقيق أآب درات التصديرية، يمكن الق ة ذات الق دول العربي در من ا                        فبالنسبة لل ر ق ول إن تحقيق أآب درات التصديرية، يمكن الق ة ذات الق دول العربي ى    فبالنسبة لل ر عل ى    لتحري ر عل لتحري

 ::مستوى التجارة في السلع الزراعية سيؤثر باإليجاب من عدة نواحي هيمستوى التجارة في السلع الزراعية سيؤثر باإليجاب من عدة نواحي هي
 

ة        ))أأ((  ى األسواق المحمي اذ إل ة       سيؤدي تخفيض التعريفات الجمرآية من حيث المبدأ إلى زيادة فرص النف ى األسواق المحمي اذ إل سيؤدي تخفيض التعريفات الجمرآية من حيث المبدأ إلى زيادة فرص النف
 ؛؛بأسوار عالية من الحماية آالسوق األوروبيبأسوار عالية من الحماية آالسوق األوروبي

 
زا    ييسيقلل تخفيض مستويات الدعم المحل    سيقلل تخفيض مستويات الدعم المحل     ))بب((  زا     من المي ا سينعكس        من المي ي، مم زارع األوروب ا سينعكس       ت الممنوحة للم ي، مم زارع األوروب ت الممنوحة للم

ة        ..على زيادة تنافسية المنتج الزراعي العربي في األسواق األوروبية        على زيادة تنافسية المنتج الزراعي العربي في األسواق األوروبية         دول العربي ى أن أغلب ال ارة إل ة       وتجدر اإلش دول العربي ى أن أغلب ال ارة إل  وتجدر اإلش
 ي؛ي؛ال تقوم بتقديم الدعم المحلال تقوم بتقديم الدعم المحل

 
دو         ))جج((  اعد بعض ال د يس الي ق ة، وبالت ى تصحيح األسعار الدولي م الصادرات إل دو        سيعمل تخفيض دع اعد بعض ال د يس الي ق ة، وبالت ى تصحيح األسعار الدولي م الصادرات إل ل ل سيعمل تخفيض دع

ة             ة المزاحم ى عملي ة إل ل، نتيج ن قب ا م ن تنتجه م تك ي ل ة الت لع الزراعي اج بعض الس دء بإنت ى الب ة عل ة            العربي ة المزاحم ى عملي ة إل ل، نتيج ن قب ا م ن تنتجه م تك ي ل ة الت لع الزراعي اج بعض الس دء بإنت ى الب ة عل العربي
(crowding out)؛؛ التي يخلقها دعم الصادرات التي يخلقها دعم الصادرات 

 
ثالث  ))دد((  ائز ال ي الرآ ات ف لة التخفيض ثالث أن محص ائز ال ي الرآ ات ف لة التخفيض دعم المحل((أن محص واق، وال ى األس اذ إل دعم المحلالنف واق، وال ى األس اذ إل ية ييالنف ية ، وتنافس ، وتنافس

 بالتالي إلى تحفيز االستثمار والتوسع الزراعي          بالتالي إلى تحفيز االستثمار والتوسع الزراعي         ييالنفاذ إلى األسواق، وستؤد   النفاذ إلى األسواق، وستؤد   ستدعم من زيادة فرص     ستدعم من زيادة فرص     ) ) الصادراتالصادرات
 ..نتيجة زيادة الربحيةنتيجة زيادة الربحية
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ا                 د أبعاده ا               ونتناول فيما يلي استعراضًا للمواضيع المختلفة المثارة في مفاوضات الزراعة، وسنحاول تحدي د أبعاده ونتناول فيما يلي استعراضا  للمواضيع المختلفة المثارة في مفاوضات الزراعة، وسنحاول تحدي
 ..الفنية من أجل تحقيق أآبر درجة من االنفتاح لألسواقالفنية من أجل تحقيق أآبر درجة من االنفتاح لألسواق

 
 ألسواقألسواقالنفاذ إلى االنفاذ إلى ا ))أأ((
 

ى                   ا حت ة التي ينبغي التعامل معه ى حجم المشاآل الفني ى                 في مجال النفاذ إلى األسواق ال بد من التعرف عل ا حت ة التي ينبغي التعامل معه ى حجم المشاآل الفني في مجال النفاذ إلى األسواق ال بد من التعرف عل
ة،                     . . يمكن الترآيز عليها في المفاوضات    يمكن الترآيز عليها في المفاوضات     ر ثالث دول مستوردة للسلع الزراعي ى أآب ذا اإلطار عل ة،                   وسنرآز في ه ر ثالث دول مستوردة للسلع الزراعي ى أآب ذا اإلطار عل وسنرآز في ه

ا  ل وارداته ا وتمث ل وارداته ة وهي ا ٤٢٫٦٤٢٫٦وتمث واردات العالمي ن ال ة م ي المائ ة وهي ا  ف واردات العالمي ن ال ة م ي المائ ي  ف اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح ي لوالي اد األوروب ة واالتح دة األمريكي ات المتح لوالي
ام  ي ع ان ف ام والياب ي ع ان ف ذه     . . ٢٠٠٣٢٠٠٣والياب ي ه واق ف ى األس اذ إل بة للنف ع بالنس الي الوض دول الت ص الج ذه   ويلخ ي ه واق ف ى األس اذ إل بة للنف ع بالنس الي الوض دول الت ص الج  ويلخ

 ..فية، واستخدام آلية الوقاية الخاصةفية، واستخدام آلية الوقاية الخاصةييالدول من حيث هيكل التعريفات، والحصص التعرالدول من حيث هيكل التعريفات، والحصص التعر
 

  األمريكيةخاصة بالواليات المتحدةالمؤشرات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق ال  -١٧الجدول 
 واالتحاد األوروبي واليابان

 )نسبة مئوية(
 

   األمريكيةالواليات المتحدة االتحاد األوروبي اليابان
 متوسط التعريفات  ١٢٫٣ ٢٩٫٥ ٤٢٫٢
 (median)الوسيط  ٤،٤ ١٤٫٧ ١٢

 (standard deviation)االنحراف المعياري  ٢٩٫٦ ٤٠٫٣ ١٢٠٫١
 فة القصوىيالتعر ٣٥٠ ٢٧٧٫٢ ٢ ٣٤١٫٢
 فة الدنيايالتعر ٠،٠ ٠،٠ ٠،٠
 فيةيعدد الخطوط التعر ١٨٢٩ ٢٠٩١ ١٨٦٢
 فية المساوية للصفريالخطوط التعر ٢١٫٢ ١٩٫١ ٢٢٫٧
 % ٣٠<t<%٠: فيةيالخطوط التعر ٦٧٫٩ ٥٠٫٧ ٦٠٫٦
 % ٥٠<t<٣٠: فيةيالخطوط التعر ٤٫٠ ١٢٫٥ ٥٫٢
 <t% ٥٠ :فيةيالخطوط التعر ٥٫١ ٢٧٫٧ ١١٫٥
 فيةيفية التي بها حصص تعريالخطوط التعر ١٠٫٧ ١٢٫٣ ٧٫١
 فية المغطاة بآلية الوقاية الخاصةيالخطوط التعر ٨٫٧ ٢٦٫٩ ٢٧٫٠
 فية التي بها تعريفات محددة يالخطوط التعر ٤١٫٦ ٤٦٫١ ١٧٫١

 ..USITC and TARICت ت  إلى إحصاءا إلى إحصاءاا ًا استناد استنادInstitute for International Trade Negotiations, Brasiliaبيانات مجمعة بواسطة بيانات مجمعة بواسطة   : : المصدرالمصدر
 

ل التعر  ة الهياآ ل التعرإن إدراك حقيق ة الهياآ ة ييإن إدراك حقيق لوب ومعادل ار أس د اختي ا عن ه إليه ب التنب ي يج ور الت ن األم ة م ة في لوب ومعادل ار أس د اختي ا عن ه إليه ب التنب ي يج ور الت ن األم ة م في
ا الهياآل التعر      ا الهياآل التعر     التخفيض، إذ يجب أن تتعامل معادلة الخفض مع الحقائق التي تبرزه ة، خاصة     ييالتخفيض، إذ يجب أن تتعامل معادلة الخفض مع الحقائق التي تبرزه دول المتقدم ة لل ة، خاصة     في دول المتقدم ة لل في

ثالث ال دول ال ثالث الال دول ال الهال ا أع ار إليه ار المش ا أعالهكب ار إليه ار المش واق يعطى    . . كب ى األس اذ إل ي المؤشرات الخاصة بالنف ان النظر ف واق يعطى  إن إمع ى األس اذ إل ي المؤشرات الخاصة بالنف ان النظر ف إن إمع
ة و    ات الجاري ي المفاوض ا ف ز عليه ي الترآي ي ينبغ اط الت رًا للنق ة و   مؤش ات الجاري ي المفاوض ا ف ز عليه ي الترآي ي ينبغ اط الت را  للنق يمؤش يف م  ف يوع القم ة وش ات العالي م   التعريف يوع القم ة وش ات العالي   التعريف

 ::فية، حيث نستنج من الجدول ما يليفية، حيث نستنج من الجدول ما يليييالتعرالتعر
 

 ؛؛على في الدول المتقدمةعلى في الدول المتقدمةفة في اليابان هو األفة في اليابان هو األييمتوسط التعرمتوسط التعر ))أأ(( 
 

م التعر ))بب((  يوع القم م التعرش يوع القم اد األور  ييش ي االتح ة، فف دول المتقدم ل ال ي هياآ ة ف اد األور  في ي االتح ة، فف دول المتقدم ل ال ي هياآ ة ف ى  ووفي غ أقص ي تبل ى  ب غ أقص ي تبل  ب
 ؛؛ نسبة آفيلة بمنع أي منتج من النفاذ إلى هذه األسواق نسبة آفيلة بمنع أي منتج من النفاذ إلى هذه األسواقيي في المائة وه في المائة وه٢٧٧٢٧٧فة فة ييتعرتعر
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ة     ١٧٫٧١٧٫٧حيث أن    حيث أن    فية العالية أقصاها في دول االتحاد األوروبي،        فية العالية أقصاها في دول االتحاد األوروبي،        ييتبلغ نسبة الخطوط التعر   تبلغ نسبة الخطوط التعر    ))جج((  ة      في المائ  في المائ
 ؛؛ في المائة في المائة٥٠٥٠فية تزيد مستوياتها عن فية تزيد مستوياتها عن ييمن خطوطه التعرمن خطوطه التعر

 
ا زاد   يي مدى االنحراف عن متوسط التعر  مدى االنحراف عن متوسط التعر (standard deviation)يعكس االنحراف المعياري يعكس االنحراف المعياري  ))دد((  ة، وآلم ا زاد   ف ة، وآلم ف

ى اال       ى اال      هذا المؤشر آان دليًال عل داه في الياب                  ختالف ختالف هذا المؤشر آان دليال  عل غ م ذي يبل ة وال ات المختلف ين التعريف اوت ب داه في الياب                   والتف غ م ذي يبل ة وال ات المختلف ين التعريف اوت ب اد      والتف م االتح اد     ان ث م االتح ان ث
 ؛؛األوروبياألوروبي

 
دول             ييارتفاع نسبة الخطوط التعر   ارتفاع نسبة الخطوط التعر    ))•((  ة لل ات الجمرآي دول             فية المغطاة بالرسوم غير القيمية في هيكل التعريف ة لل ات الجمرآي فية المغطاة بالرسوم غير القيمية في هيكل التعريف
 ؛؛الثالثالثالث

 
ي       ييفية المغطاة بالحصص التعر     فية المغطاة بالحصص التعر     ييارتفاع نسبة الخطوط التعر   ارتفاع نسبة الخطوط التعر    ))وو((  اد األوروب ة، والتي تصل في االتح ي       في اد األوروب ة، والتي تصل في االتح في

 ؛؛ في المائة في المائة١٢٫٧١٢٫٧  إلىإلى
 

بة  ))زز((  اع نس بة ارتف اع نس وط التعرارتف وط التعر الخط ان      يي الخط ي والياب اد األوروب ي االتح ة ف ة الخاص ة الوقاي اة بآلي ة المغط ان      في ي والياب اد األوروب ي االتح ة ف ة الخاص ة الوقاي اة بآلي ة المغط  في
ع الخطوط التعر             ر من رب ة أآب ان حماي ي أو الياب اد األوروب ع الخطوط التعر            عن الواليات المتحدة، مما يعنى أن بإمكان االتح ر من رب ة أآب ان حماي ي أو الياب اد األوروب ة  ييعن الواليات المتحدة، مما يعنى أن بإمكان االتح ة  في في

 ..بمقتضى هذه اآلليةبمقتضى هذه اآللية
 

 تخفيض التعريفات الجمرآيةتخفيض التعريفات الجمرآية ))١١(( 
 

 أي أسلوب   أي أسلوب  (tiered) على إتباع أسلوب طبقي للتخفيض     على إتباع أسلوب طبقي للتخفيض    ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو يوليو //تموزتموز  نص االتفاق اإلطاري لصفقة   نص االتفاق اإلطاري لصفقة    
ين للتخفيض           (bands)يقوم على تقسيم التعريفات إلى شرائح مختلفة        يقوم على تقسيم التعريفات إلى شرائح مختلفة         ين للتخفيض            تطبق على آل شريحة أسلوب مع  ولتحقيق   ولتحقيق    .. تطبق على آل شريحة أسلوب مع

اد       ييذلك ينبغي االتفاق على عدد هذه الشرائح ومستويات التخفيض، وه         ذلك ينبغي االتفاق على عدد هذه الشرائح ومستويات التخفيض، وه          اد        عملية ستخضع للمفاوضات ويصعب إيج  عملية ستخضع للمفاوضات ويصعب إيج
ن عدم حسمها في البداية سيفتح الباب على التحايل على التزامات  ن عدم حسمها في البداية سيفتح الباب على التحايل على التزامات  ااصور واضح لها قبل حسم عدد من النقاط، إذ          صور واضح لها قبل حسم عدد من النقاط، إذ          تت

 ::التخفيض، وإلغاء اآلثار المرجوة من معادلة التخفيض، وهذه الموضوعات هيالتخفيض، وإلغاء اآلثار المرجوة من معادلة التخفيض، وهذه الموضوعات هي
 

 فية والتعريفات التصاعديةفية والتعريفات التصاعديةييالتعامل مع القمم التعرالتعامل مع القمم التعر -أأ  
 

ق            ييعريفات التصاعدية في الهياآل التعر    عريفات التصاعدية في الهياآل التعر    فية والت فية والت يييعتبر شيوع القمم التعر   يعتبر شيوع القمم التعر     م عوائ ة من أه دول المتقدم ة لل ق            في م عوائ ة من أه دول المتقدم ة لل في
الي تهدف                    ذه الظاهرة، وبالت الي تهدف                   النفاذ إلى األسواق، ويرجع هذا إلى عدم آفاية اإلجراءات والقواعد التي تحد من ه ذه الظاهرة، وبالت النفاذ إلى األسواق، ويرجع هذا إلى عدم آفاية اإلجراءات والقواعد التي تحد من ه

ا                   رة أم ة آبي ل عقب ذي يمث ل ال ذا الخل الج ه اء القواعد التي تع ا                  المفاوضات الحالية إلى استكمال بن رة أم ة آبي ل عقب ذي يمث ل ال ذا الخل الج ه اء القواعد التي تع اذ صادرات   المفاوضات الحالية إلى استكمال بن اذ صادرات   م نف م نف
ة دول النامي ةال دول النامي م التعر    . . ال ع القم ل م ن التعام م التعر  ويمك ع القم ل م ن التعام دأ     ييويمك ال لمب مين الفع ق التض ن طري اعدية ع ات التص ة والتعريف دأ     في ال لمب مين الفع ق التض ن طري اعدية ع ات التص ة والتعريف في

 ..فة األعلىفة األعلىيي، أي تطبيق التخفيضات الكبيرة على مستويات التعر، أي تطبيق التخفيضات الكبيرة على مستويات التعر(progressive)التخفيض التصاعدي التخفيض التصاعدي 
 

 مفهوم السلع الحساسةمفهوم السلع الحساسة ::االستثناءاتاالستثناءات -بب  
 

اق اإل   ر االتف اق اإل أق ر االتف ة     أق لع الخاص يض، األول الس ة التخف ن معادل تثناءات م ن االس وعين م اري ن ة     ط لع الخاص يض، األول الس ة التخف ن معادل تثناءات م ن االس وعين م اري ن  special)  ط
products)   للدول النامية، والثاني السلع الحساسة للدول النامية، والثاني السلع الحساسة(sensitive products)  ة دول المتقدم ة   لل دول المتقدم ا األخذ في        . .  لل م هن ا األخذ في      ومن المه م هن ومن المه

 ::االعتبار ما يلياالعتبار ما يلي
 

ي     يييتضمن الهيكل التعر  يتضمن الهيكل التعر   -   ي     في لالتحاد األوروب ًا تعر   ٢٠٢٠في لالتحاد األوروب ا  تعر    خط ل       ففيي خط ًا بحيث يمث ل       ي ا  بحيث يمث ة من       ٣١٣١ي ة من        في المائ  في المائ
ة              ات المتحدة األمريكي ذه النسبة في الوالي غ ه ة، وتبل ي الزراعي ة             واردات االتحاد األوروب ات المتحدة األمريكي ذه النسبة في الوالي غ ه ة، وتبل ي الزراعي   ٤٢٤٢واردات االتحاد األوروب
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ة ي المائ ةف ي المائ د     ..ف ق تحدي ن طري ة ع لع الحساس ار الس ن اختي د    أي يمك ق تحدي ن طري ة ع لع الحساس ار الس ن اختي ًا تعر٢٠٢٠ أي يمك ا  تعر خط ا يي خط ًا مم ا في ا  مم  في
 ؛؛ستيراد الزراعيستيراد الزراعييؤثر بنسبة آبيرة في أآبر سوقين لاليؤثر بنسبة آبيرة في أآبر سوقين لال

 
ين عدد         وتتضح أهمي وتتضح أهمي  -   اق اإلطاري من تعي ه االتف ا نص علي ين عدد         ة ما ورد سابقًا إذا أمعنا النظر فيم اق اإلطاري من تعي ه االتف ا نص علي ة ما ورد سابقا  إذا أمعنا النظر فيم

وط التعر   ن الخط ب م وط التعر  مناس ن الخط ب م ة   ييمناس لع حساس ا آس ل معه ة للتعام ة   في لع حساس ا آس ل معه ة للتعام ذه    . . في ع ه ذه  وستخض ع ه  وستخض
اذ     رص النف ين ف ى أن تحس رى، عل لع األخ اقي الس ن ب ل ع ات أق ى تخفيض ات إل اذ    المنتج رص النف ين ف ى أن تحس رى، عل لع األخ اقي الس ن ب ل ع ات أق ى تخفيض ات إل  المنتج

 ؛؛ بالنسبة للسلع بالنسبة للسلعأساس توليفة من التخفيضات الجمرآية وتوسيع للحصصأساس توليفة من التخفيضات الجمرآية وتوسيع للحصص
 

بس نتيجة استخدام مصطلحي خطوط التعر      -   بس نتيجة استخدام مصطلحي خطوط التعر     المفاوضات بحاجة إلى إزالة الل ة  ييالمفاوضات بحاجة إلى إزالة الل ة  ف   (tariff lines)ف
 ؛؛(products)والمنتجات والمنتجات 

 
دأ   -   ق مب ؤدي تطبي ن أن ي ن الممك ة، فم لع الحساس د الس ديد الضوابط الخاصة بتحدي ة تش دأ  أهمي ق مب ؤدي تطبي ن أن ي ن الممك ة، فم لع الحساس د الس ديد الضوابط الخاصة بتحدي ة تش أهمي

تثناء         االنتقاء الذاتي إلى التوسع في تحديد هذه السلع و        االنتقاء الذاتي إلى التوسع في تحديد هذه السلع و         ا اس تثناء         بالتالي إيجاد ذريعة يمكن من خالله ا اس بالتالي إيجاد ذريعة يمكن من خالله
ة              ة             العديد من السلع ذات االهتمام التصديري من التزامات التخفيض واستمرارية األسوار العالي العديد من السلع ذات االهتمام التصديري من التزامات التخفيض واستمرارية األسوار العالي

   ؛؛من الحمايةمن الحماية
 

ادالت              -   ًا بالنسبة للمب ة عائق دول النامي ادالت             ال بد من العمل على ضمان أن ال تمثل السلع الخاصة لل ا  بالنسبة للمب ة عائق دول النامي ال بد من العمل على ضمان أن ال تمثل السلع الخاصة لل
 ).).جنوبجنوب//جنوبجنوب((بين الدول النامية بين الدول النامية 

 
 Ad Valorem-Non التعامل مع الرسوم غير القيمية التعامل مع الرسوم غير القيمية  -جج  

 
ن     ر م ة أآث ر القيمي وم غي ل الرس ن   تمث ر م ة أآث ر القيمي وم غي ل الرس وط التعر  ٤٠٤٠تمث ن الخط ة م ي المائ وط التعر   ف ن الخط ة م ي المائ اد   يي ف ن االتح ل م ي آ ة ف اد   في ن االتح ل م ي آ ة ف  في

ات المتحدة    ي والوالي ات المتحدة   األوروب ي والوالي ة  األوروب ة األمريكي ة          . . األمريكي ى رسوم قيمي ة إل ر القيمي ل الرسوم غي ة        وإن تحوي ى رسوم قيمي ة إل ر القيمي ل الرسوم غي  هو   هو  (Ad Valorem)وإن تحوي
ة شرط أساسي لتشرط أساسي لت ة أو المرحلي ة الطبقي ق المعادل ة طبي ة أو المرحلي ة الطبقي ق المعادل ة (tiered formula)طبي ق تخفيضات جوهري ة  بشكل يضمن تحقي ق تخفيضات جوهري  بشكل يضمن تحقي

دول     ن ال د م دما قامت العدي واي عن ة أوروغ ب تجرب ة، ولتجن دول النامي ة لصادرات ال اذ حقيقي رص نف ق ف دول    تخل ن ال د م دما قامت العدي واي عن ة أوروغ ب تجرب ة، ولتجن دول النامي ة لصادرات ال اذ حقيقي رص نف ق ف تخل
قب تحويل القيود الكمية    قب تحويل القيود الكمية    األعضاء في األسابيع األخيرة وبشكل غير الئق بالمبالغة في تثبيت مستويات تعريفاتها ع            األعضاء في األسابيع األخيرة وبشكل غير الئق بالمبالغة في تثبيت مستويات تعريفاتها ع            

 . . إلى تعريفاتإلى تعريفات
 

افئ ارتفاع          (AVE)وتستند عملية التحويل إلى حساب المكافئ القيمي        وتستند عملية التحويل إلى حساب المكافئ القيمي          ذا المك د ه أثر تحدي افئ ارتفاع          ، ويت ذا المك د ه أثر تحدي ا  ًا  وانخفاض   وانخفاض  ا ًا، ويت
ة هو السعر             ذه المنهجي ة هو السعر            بالمنهجية التي سيتم إتباعها، أي أن اختيار المنهجية سيحدد النتيجة، وأهم ما تعتمد عليه ه ذه المنهجي بالمنهجية التي سيتم إتباعها، أي أن اختيار المنهجية سيحدد النتيجة، وأهم ما تعتمد عليه ه

ه  المرجعي أو االالمرجعي أو اال ه  سترشادي الذي ستستند إلي المي          . . (reference price)سترشادي الذي ستستند إلي تعانة بالسعر الع ذا الصدد، يمكن االس المي        في ه تعانة بالسعر الع ذا الصدد، يمكن االس في ه
لعة  لعة للس ا(WP)للس ي يمكن اللجوء إليه اره أضمن المؤشرات الت ادي يمكن اعتب ا آسعر استرش ي يمكن اللجوء إليه اره أضمن المؤشرات الت ادي يمكن اعتب ة نظر   . .  آسعر استرش اك وجه ة نظر وهن اك وجه وهن

ة الوحدة              ة الوحدة             أخرى تدفع باستخدام ما يسمى بطريقة متوسط قيم ذي     ألأل وهو ا    وهو ا   (UV)أخرى تدفع باستخدام ما يسمى بطريقة متوسط قيم ذي     سلوب ال م شرحه باستفاضة في        سلوب ال م شرحه باستفاضة في        ت ت
 ..٢٢طار طار الفصل الثاني من هذه الدراسة ويوضح أهميته المثال الوارد في اإلالفصل الثاني من هذه الدراسة ويوضح أهميته المثال الوارد في اإل

 
 
 
 

  القيمي باستخدام طريقتي متوسط القيمة والسعر العالميئمثال توضيحي لحساب المكاف  -٢طار اإل
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 .. دوالر للطن دوالر للطن١٥٠١٥٠= = تساوى تساوى ة ة فة محددفة محددييإذا آانت هناك سلعة يفرض عليها رسم غير قيمي بموجب تعرإذا آانت هناك سلعة يفرض عليها رسم غير قيمي بموجب تعر -

 .. دوالر للطن دوالر للطن١٠٠١٠٠= =   (WP)السعر العالمي السعر العالمي  -

ى من السعر         (( دوالر للطن    دوالر للطن   ٢٠٠٢٠٠ =  = (UV)  ييمتوسط قيمة الوحدة في السوق المحل        متوسط قيمة الوحدة في السوق المحل         - داخلي أعل ا يكون السعر ال ًا م ى من السعر         دائم داخلي أعل ا يكون السعر ال ا  م دائم
 ..))فيةفيةييالعالمي خاصة في حالة استخدام الحصص التعرالعالمي خاصة في حالة استخدام الحصص التعر

 
 )AVE(   حساب المكافئ القيميحساب المكافئ القيمي

 
 AVE (WP) = (T x 100)/WP = (150x100)/100 = 150 % 
 AVE (UV) = (Tx100)/UV = (150x100)/200 = 75 % 

 
 إلى تقدير التعريفات بأقل من مستواها مما سيدخلها في مستوى أقل من التخفيض             إلى تقدير التعريفات بأقل من مستواها مما سيدخلها في مستوى أقل من التخفيض            ييأي أن استخدام طريقة متوسط القيمة ستؤد      أي أن استخدام طريقة متوسط القيمة ستؤد      

 ..سابقةسابقةويكرر تجربة أوروغواي الويكرر تجربة أوروغواي ال  (tierred approach)  في إطار استخدام المعادلة الطبقيةفي إطار استخدام المعادلة الطبقية
 

لوب       ذا األس تخدام ه ي اس ة ف ر آثاف دول األآث ب ال لوب     تطال ذا األس تخدام ه ي اس ة ف ر آثاف دول األآث ب ال تخدام    ووتطال ة الس ل دول ة لك ن المرون در م وفير ق تخدام    ت ة الس ل دول ة لك ن المرون در م وفير ق ت
اب  يي وهذا األمر لو ترك بدون قواعد محددة قد يؤد      وهذا األمر لو ترك بدون قواعد محددة قد يؤد       ..المنهجية التي تناسبها وتعكس وضعها االقتصادي     المنهجية التي تناسبها وتعكس وضعها االقتصادي      اب   إلى فتح ب  إلى فتح ب

 ..التحايل على التزامات التخفيضالتحايل على التزامات التخفيض
 

 فيةفيةييالحصص التعرالحصص التعر ))٢٢(( 
 

ة أوروغواي باستخدام الحصص التعر            تم  تم    ة أوروغواي باستخدام الحصص التعر            السماح في جول اذ        ييالسماح في جول ة لضمان استمرارية النف اذ        في ة لضمان استمرارية النف ى األسواق،   إإفي ى األسواق،   ل ل
ان       . . ولكن أثبتت خبرة التنفيذ أنها لم تكن وسيلة فعالة لتحقيق الحد األدنى من النفاذ             ولكن أثبتت خبرة التنفيذ أنها لم تكن وسيلة فعالة لتحقيق الحد األدنى من النفاذ              ان التاليت ان       ومن هنا تبرز األولويت ان التاليت ومن هنا تبرز األولويت

 ::واللتان يجب الترآيز عليهما لتحقيق فرص النفاذ المرجوةواللتان يجب الترآيز عليهما لتحقيق فرص النفاذ المرجوة
 

 )tariff rate quota administration(فية فية يي طرق إدارة الحصص التعر طرق إدارة الحصص التعر-  األولوية األولىاألولوية األولى -أأ  
 

ص التعر  رق إدارة الحص ة بط ب المرتبط ن المثال د م ذ العدي ة التنفي رت تجرب ص التعرأظه رق إدارة الحص ة بط ب المرتبط ن المثال د م ذ العدي ة التنفي رت تجرب ة ييأظه ة، فاتفاقي ة في ة، فاتفاقي  في
ن االسترش         ي يمك ة الت ة واإلجرائي دة القانوني وفرا القاع م ت تيراد ل راخيص االس ة ت ة واتفاقي ن االسترش        الزراع ي يمك ة الت ة واإلجرائي دة القانوني وفرا القاع م ت تيراد ل راخيص االس ة ت ة واتفاقي ا الزراع ا اد به  اد به

 ::ومن هنا فإن طرق اإلدارة يمكن تحسينها من خالل تحقيق عدة مبادئ تكفلومن هنا فإن طرق اإلدارة يمكن تحسينها من خالل تحقيق عدة مبادئ تكفل  . . في إدارة هذه الحصصفي إدارة هذه الحصص
 

 عدم التمييز ومنح الفرص المتساوية لكافة الموردين لسوق الدولة التي تستخدم الحصص؛عدم التمييز ومنح الفرص المتساوية لكافة الموردين لسوق الدولة التي تستخدم الحصص؛ -  
 تجات الزراعية؛ تجات الزراعية؛ تباع السهولة والشفافية مع األخذ في االعتبار االختالف في الطبيعة بين المنتباع السهولة والشفافية مع األخذ في االعتبار االختالف في الطبيعة بين المن -  
 تعزيز وتسهيل المبادالت بدال  من إعاقتها؛تعزيز وتسهيل المبادالت بدًال من إعاقتها؛ -  
 فية عائقا  تجاريا ؛فية عائقًا تجاريًا؛ييأن ال يمثل أسلوب تخصيص الحصص التعرأن ال يمثل أسلوب تخصيص الحصص التعر -  
 ..(under filled)استحداث قواعد جديدة خاصة للتعامل مع الحصص غير المستخدمة استحداث قواعد جديدة خاصة للتعامل مع الحصص غير المستخدمة  -  

 
 
 

 فيةفيةيي توسيع الحصص التعر توسيع الحصص التعر-  األولوية الثانيةاألولوية الثانية -بب  
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ا    ا  نص االتف ى توسيع الحصص التعر         نص االتف ى توسيع الحصص التعر         ق اإلطاري عل ة التخفيض              ييق اإلطاري عل ديل لالنحراف عن تطبيق معادل ة آب ة التخفيض              في ديل لالنحراف عن تطبيق معادل ة آب في
ى      بأنبأنفية  فية  ييوتطلب الدول الحمائية المستخدمة للحصص التعر     وتطلب الدول الحمائية المستخدمة للحصص التعر       . . بالنسبة للسلع الحساسة  بالنسبة للسلع الحساسة   ى       يقتصر توسيع الحصص عل  يقتصر توسيع الحصص عل

ى السلع          ى السلع         عدد محدود من السلع، بينما يريد الفريق التحرري توسيع الحصص بشكل إلزامي خاصة عل     .. الحساسة  الحساسة عدد محدود من السلع، بينما يريد الفريق التحرري توسيع الحصص بشكل إلزامي خاصة عل
ام                   األخيراألخيرويرى الفريق   ويرى الفريق    ة الغات لع ام                    أن استمرار الحصص يتعارض مع الهدف األساسي التفاقي ة الغات لع ل   ١٩٤٧١٩٤٧ أن استمرار الحصص يتعارض مع الهدف األساسي التفاقي ل    والمتمث  والمتمث

تند     ييوترتبط بتوسيع الحصص أهمية العمل على تحديث بيانات االستهالك المحل         وترتبط بتوسيع الحصص أهمية العمل على تحديث بيانات االستهالك المحل           . . في إزالة القيود الكمية   في إزالة القيود الكمية    تند      التي يس  التي يس
 ..إليها حساب الحصص التعريفيةإليها حساب الحصص التعريفية

 
 ييالدعم المحلالدعم المحل ))بب((
 

ة   ييكتنف هذا الشق من التفاوض صعوبات آبيرة لتعدد الموضوعات المرتبطة بالدعم المحل    كتنف هذا الشق من التفاوض صعوبات آبيرة لتعدد الموضوعات المرتبطة بالدعم المحل    تت  ة   ، وعدم آفاي ، وعدم آفاي
ى محورين                             . . البياناتالبيانات د أن يرتكز إل دعم ال ب ق تخفيض ال ى محورين                           إال أن تحقيق فرص نفاذ حقيقية إلى األسواق عن طري د أن يرتكز إل دعم ال ب ق تخفيض ال إال أن تحقيق فرص نفاذ حقيقية إلى األسواق عن طري

 ..التخفيض، والضوابطالتخفيض، والضوابط: : هماهما
 
يض الكل  -١١ ق هدف التخف ى تحقي ل عل يض الكل ينبغي العم ق هدف التخف ى تحقي ل عل ة    . . ييينبغي العم ي بموجب معادل لوب الطبق ة  ويجب أن يراعي األس ي بموجب معادل لوب الطبق ويجب أن يراعي األس

ى أساس     (product specific)التخفيض تحقيق خفض في المتوسط ولكل منتج التخفيض تحقيق خفض في المتوسط ولكل منتج  ى أساس     ، وليس آما حدث في أوروغواي عل ، وليس آما حدث في أوروغواي عل
يتم        . . المتوسط فقط المتوسط فقط  ذي س ا، أي المستوى ال ة فيه يتم      وألي معادلة تخفيض، ال بد أن تكون واضحة نقطة البداية والنهاي ذي س ا، أي المستوى ال ة فيه وألي معادلة تخفيض، ال بد أن تكون واضحة نقطة البداية والنهاي

وط            منه التخفيض، وهنا    منه التخفيض، وهنا     دعم المطبق عن المرب ألة انخفاض ال وط            تثور مس دعم المطبق عن المرب ألة انخفاض ال ين              . . تثور مس إذا انحصر التخفيض في النطاق ب ين            ف إذا انحصر التخفيض في النطاق ب ف
 ..المستخدم والمربوط، يصبح التخفيض شكليا دون أي أثر أو مدلولالمستخدم والمربوط، يصبح التخفيض شكليا دون أي أثر أو مدلول

 
ل       -٢٢ ة التحوي ع عملي بة لمن د المناس اد القواع ى إيج ل عل وابط، فيجب العم بة للض ا بالنس ل      أم ة التحوي ع عملي بة لمن د المناس اد القواع ى إيج ل عل وابط، فيجب العم بة للض ا بالنس ين (shifting)أم ين  ب  ب

 ..أو بين المنتجاتأو بين المنتجات) ) ق واألخضرق واألخضراألصفر واألزراألصفر واألزر((الصناديق الصناديق 
 

 الصندوق األصفرالصندوق األصفر ))١١(( 
 

د     ا تحدي يتم فيه ي س ة الت ى المنهجي ة التوصل إل ة بالصندوق األصفر آيفي م الموضوعات المتعلق ن أه د   م ا تحدي يتم فيه ي س ة الت ى المنهجي ة التوصل إل ة بالصندوق األصفر آيفي م الموضوعات المتعلق ن أه م
ذه السقوف     . . (product specific caps) على أساس آل سلعة  على أساس آل سلعة ييالسقوف الخاصة بالدعم المحلالسقوف الخاصة بالدعم المحل ذه السقوف   فمن المتفق عليه أن ه فمن المتفق عليه أن ه

رة األساس التي سيجر      تعيي  تعيي ييالتي سيجر التي سيجر  رة األساس التي سيجر     نها لكل سلعة ستتأثر بفت ان التحوط بطلب        يينها لكل سلعة ستتأثر بفت ا آ ا، ومن هن تناد إليه ان التحوط بطلب         االس ا آ ا، ومن هن تناد إليه  االس
لع ة الس بة لكاف رة بالنس د الفت لعتوحي ة الس بة لكاف رة بالنس د الفت ى أساس المتوسط   . . توحي رة عل ذه الفت ة أن تحتسب ه ر التحرري دول غي ى أساس المتوسط وتطالب ال رة عل ذه الفت ة أن تحتسب ه ر التحرري دول غي وتطالب ال

ذه الف  ون ه أن تك ب ب اس، وتطال رة األس ار الخاص بفت ع اإلخط ن واق لعة م ابي للس ذه الف الحس ون ه أن تك ب ب اس، وتطال رة األس ار الخاص بفت ع اإلخط ن واق لعة م ابي للس اع خمس الحس ن االتس رة م اع خمس ت ن االتس رة م ت
 ..سنواتسنوات

 
 الصندوق األزرقالصندوق األزرق ))٢٢(( 

 
اءً                        اج، وبن دم في الصندوق األزرق هو الحد من اإلنت اء                       إن المعيار الذي يستند إليه الدعم المق اج، وبن دم في الصندوق األزرق هو الحد من اإلنت م       إن المعيار الذي يستند إليه الدعم المق ذا ت ى ه م        عل ذا ت ى ه  عل

يض، إال             دعم األزرق من التزامات التخف يض، إال            استثناء ال دعم األزرق من التزامات التخف م                    أأاستثناء ال رامج التي ت د من الب ى أن العدي ذ أشارت إل ة التنفي م                    ن تجرب رامج التي ت د من الب ى أن العدي ذ أشارت إل ة التنفي ن تجرب
اج    تضمينها فتضمينها ف ادة اإلنت ى زي ه وأدت إل ى العكس خالفت ل عل ار، ب ذا المعي توف ه م تس ذا الصندوق ل اج    ي ه ادة اإلنت ى زي ه وأدت إل ى العكس خالفت ل عل ار، ب ذا المعي توف ه م تس ذا الصندوق ل ًا   . . ي ه ا  فوفق فوفق
رة من       ، ،  Eurostatإلحصائياتإلحصائيات ين الفت ي ب اد األوروب رة من       زادت الكميات المنتجة في االتح ين الفت ي ب اد األوروب  في   في  ٤٤ بنسبة   بنسبة  ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٣١٩٩٣زادت الكميات المنتجة في االتح

 .. في المائة لألرز في المائة لألرز٢٤٢٤المائة للحبوب، والمائة للحبوب، و
 

ذا ال       ى ه د عل ة التأآي ر أهمي ا تظه ذا ال     وهن ى ه د عل ة التأآي ر أهمي ا تظه ندوق األزرق      وهن يع الص ة بتوس االت الخاص ا أن المج ار، آم ندوق األزرق      معي يع الص ة بتوس االت الخاص ا أن المج ار، آم معي
 . . واستحداث معيار جديد آما يطالب البعض ينبغي أن يتسق مع المبدأ األشمل وهو عدم تشويه التجارةواستحداث معيار جديد آما يطالب البعض ينبغي أن يتسق مع المبدأ األشمل وهو عدم تشويه التجارة



 

 

-٦١-

 
وز  ا صفقة تم ي تناولته ة الت ادئ الهام وزومن المب ا صفقة تم ي تناولته ة الت ادئ الهام ي إطار الصندوق //ومن المب وح ف دعم الممن و وضع سقف لل ي إطار الصندوق يولي وح ف دعم الممن و وضع سقف لل يولي

تم تخفيض المستوى     في المائة في المائة٥٥األزرق بحدود  األزرق بحدود   تم تخفيض المستوى     من متوسط قيمة اإلنتاج الزراعي خالل فترة تاريخية، على أن ي  من متوسط قيمة اإلنتاج الزراعي خالل فترة تاريخية، على أن ي
دعم المشوه للتجارة        ييالكلالكل دعم المشوه للتجارة         لل ى     + +   األزرقاألزرق  ++  األصفر األصفر (( لل ى     دعم الحد األدن ة     ) ) دعم الحد األدن ة طبقي ة     بواسطة معادل ة طبقي تلزم        . . بواسطة معادل ا يس تلزم      وهو م ا يس وهو م

ة     ة    ترتيب العملي تج آخط              (sequencing)ترتيب العملي دم لكل من دعم المق ى ال ى أساس فرض حدود أو سقوف عل تج آخط               عل دم لكل من دعم المق ى ال ى أساس فرض حدود أو سقوف عل م    عل ى ث م   وة أول ى ث وة أول
 ..التخفيض آخطوة ثانيةالتخفيض آخطوة ثانية

 
 الصندوق األخضرالصندوق األخضر ))٣٣(( 

 
يًا ف            ١٩٩٥١٩٩٥منذ عام   منذ عام     ًا رئيس دعم معلم يا  ف             أصبح هذا النوع من ال ا  رئيس دعم معلم ين           يي أصبح هذا النوع من ال ة، فب دول المتقدم ة لل ين            السياسات الزراعي ة، فب دول المتقدم ة لل  السياسات الزراعي

 : : ٢٠٠١٢٠٠١ و و١٩٩٥١٩٩٥عامي عامي 
 

ذا الصندوق من               زز -أأ   ذا الصندوق من               اد االتحاد األوروبي من الدعم المقدم في ه ى        ١٨٫٧١٨٫٧اد االتحاد األوروبي من الدعم المقدم في ه ورو إل ار ي ى         ملي ورو إل ار ي   ٢١٫٨٢١٫٨ ملي
 ؛؛)) في المائة من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي في االتحاد األوروبي في المائة من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي في االتحاد األوروبي٩٩ما يوازي ما يوازي ((ار يورو ار يورو مليملي

 
ار دوالر  ٢٦٫٢٢٦٫٢رتفعت مدفوعات الصندوق األخضر في الواليات المتحدة األمريكية من   رتفعت مدفوعات الصندوق األخضر في الواليات المتحدة األمريكية من   اا -بب   ار دوالر   ملي  ملي

 ؛؛)) في المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي في المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي٢٥٢٥أي اآثر من أي اآثر من (( مليار دوالر  مليار دوالر ٥٠٫١٥٠٫١إلى إلى 
 

دول   ذا االذا االهه -جج   ا ال وم به ي تق ي ضوء اإلصالحات الت ة، ف رة القادم ي الفت ادة ف اه مرشح للزي دول   تج ا ال وم به ي تق ي ضوء اإلصالحات الت ة، ف رة القادم ي الفت ادة ف اه مرشح للزي تج
 ..(decoupling)المتقدمة في مجال فك االرتباط المتقدمة في مجال فك االرتباط 

 
دعم            د من أن ال ة الزراعة، ولكن من الضروري التأآ ه بموجب اتفاقي دعم          إن الصندوق األخضر مسموح ب د من أن ال ة الزراعة، ولكن من الضروري التأآ ه بموجب اتفاقي إن الصندوق األخضر مسموح ب

اك        ونص االتفاق اإلطاري على مر    ونص االتفاق اإلطاري على مر      . . األخضر غير مشوه للتجارة   األخضر غير مشوه للتجارة    اك        اجعة المعيار الخاص بالصندوق األخضر، وهن اجعة المعيار الخاص بالصندوق األخضر، وهن
ريقين ين ف ريقينخالف ب ين ف ة : : خالف ب ى أن عملي دعم وتصر عل وع من ال ذا الن ي تستخدم ه دول الت ق األول يضم أغلب ال ة الفري ى أن عملي دعم وتصر عل وع من ال ذا الن ي تستخدم ه دول الت ق األول يضم أغلب ال الفري

ي الضوابط  ر ف ذا تغيي ى ه رد فحص دون أن يترتب عل د عن مج ة ال تزي ي الضوابط المراجع ر ف ذا تغيي ى ه رد فحص دون أن يترتب عل د عن مج ة ال تزي ر،   . . المراجع ق اآلخ رى الفري ا ي ر، بينم ق اآلخ رى الفري ا ي بينم
حقيق تحرير حقيقي، أن عملية المراجعة ينبغي أن يترتب عليها نوع من التوصيات  حقيق تحرير حقيقي، أن عملية المراجعة ينبغي أن يترتب عليها نوع من التوصيات  والذي يضم الدول التي تريد ت     والذي يضم الدول التي تريد ت     

 ..لمعالجة أوجه الخلل والثغرات الموجودة في الوقت الحاليلمعالجة أوجه الخلل والثغرات الموجودة في الوقت الحالي
 

  في االتحاد األوروبي في االتحاد األوروبيييالدعم المحلالدعم المحل ))٤٤(( 
 

اط، وه          ك االرتب دأ ف ى مب ي عل اد األوروب ذها االتح ي ينف الحات الت وم اإلص اط، وه        تق ك االرتب دأ ف ى مب ي عل اد األوروب ذها االتح ي ينف الحات الت وم اإلص ات يي تعن تعنييتق ات  أن السياس  أن السياس
ولكن أحد النقاط   ولكن أحد النقاط     . . لحكومية المتبعة في تقديم الدعم تقدم بأسلوب غير مؤثر على اإلنتاج أو االستهالك أو األسعار              لحكومية المتبعة في تقديم الدعم تقدم بأسلوب غير مؤثر على اإلنتاج أو االستهالك أو األسعار              اا

ة                       ات المتحدة األمريكي ة                      الجوهرية التي ينبغي االلتفات إليها هي أنه على الرغم من أن العديد من البرامج في الوالي ات المتحدة األمريكي الجوهرية التي ينبغي االلتفات إليها هي أنه على الرغم من أن العديد من البرامج في الوالي
د    اط، تؤآ ك االرتب ى ف ه إل ي تتج اد األوروب د   واالتح اط، تؤآ ك االرتب ى ف ه إل ي تتج اد األوروب اون   واالتح ة التع ا منظم ي أجرته ات الت اون    الدراس ة التع ا منظم ي أجرته ات الت   الدراس

ادي  دان االقتص ي المي ة ف ادي والتنمي دان االقتص ي المي ة ف ى  والتنمي ة عل ار إختاللي ان آث ض األحي ي بع اط ف ك االرتب أن لف دولي ب ك ال ى  والبن ة عل ار إختاللي ان آث ض األحي ي بع اط ف ك االرتب أن لف دولي ب ك ال  والبن
ار                              ه آث التزام مع الصندوق األخضر يكون ل دعم ب ار                             التجارة في عدة حاالت، أبرزها أن توجيه أي نوع آخر من ال ه آث التزام مع الصندوق األخضر يكون ل دعم ب التجارة في عدة حاالت، أبرزها أن توجيه أي نوع آخر من ال

 ..ال يفرق، على سبيل المثال، بين ما هو دعم أخضر أو دعم آخرال يفرق، على سبيل المثال، بين ما هو دعم أخضر أو دعم آخرالمزارع المزارع   ختاللية آبيرة ألنختاللية آبيرة ألناا
 

  في االتحاد األوروبي ونسبة مساهمة الدعميمؤشرات الدعم المحل  -١٨الجدول 
 في القيمة اإلجمالية لإلنتاج

 )القيمة مليون يورو(
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 مجموع الدعم
مقسوما  على 
قيمة اإلنتاج 

 )نسبة مئوية(
مجموع 
 اجقيمة اإلنت أشكال الدعم

الصندوق 
 األخضر

)٤( 

دعم الحد 
 األدنى

)٣( 
 مجموع

)٢)+(١( 

الصندوق 
 األزرق

)٢( 

الصندوق 
 األصفر

)١( 
سقف 
 السنوات االلتزام

٩٦-٩٥ ٧٨ ٦٧٢ ٥٠ ٠٢٦ ٢٠ ٨٤٦ ٧٠ ٨٧٢ ٧٧٧ ١٨ ٧٧٩ ٢٠٧ ٤٠٠ ٧١ ٦٤٩ ٣٤٫٥ 

٩٧-٩٦ ٧٦ ٣٦٩ ٥١ ٠٠٩ ٢١ ٥٢١ ٧٢ ٥٣٠ ٧٢٨ ٢٢ ١٣٠ ٢١٩ ٧٠٠ ٧٣ ٢٥٨ ٣٣٫٣ 

٩٨-٩٧ ٧٤ ٠٦٧ ٥٠ ١٩٤ ٢٠ ٤٤٣ ٧٠ ٦٣٧ ٤٨٧ ١٨ ١٦٧ ٢١٧ ٨٠٠ ٧١ ١٢٤ ٣٢٫٧ 

٩٩-٩٨ ٧١ ٧٦٥ ٤٦ ٦٨٣ ٢٠ ٥٠٤ ٦٧ ١٨٧ ٣٤٨ ١٩ ١٦٨ ٢١٣ ٥٠٠ ٦٧ ٥٣٥ ٣١٫٦ 

٢٠٠٠-٩٩ ٦٩ ٤٦٣ ٤٧ ٨٨٦ ١٩ ٧٩٢ ٦٧ ٦٧٨ ٢٩٠ ١٩ ٩٣٠ ٢٣٣ ٧٠٠ ٦٧ ٩٦٨ ٢٩٫١ 

٢٠٠١-٢٠٠٠ ٦٧ ١٥٩ ٤٣ ٦٥٤ ٢٢ ٢٢٣ ٦٥ ٨٧٧ ٥٣٨ ٢١ ٨٤٤ ٢٤٣ ٣٥٩ ٦٦ ٤١٥ ٢٧٫٣ 

 ..إخطارات االتحاد األوروبي إلى منظمة التجارة العالميةإخطارات االتحاد األوروبي إلى منظمة التجارة العالمية: : المصدرالمصدر
 

 :: ما يلي ما يلي١٨١٨ويالحظ من الجدول ويالحظ من الجدول  
 

ة في                   -أأ  ادة تدريجي دريجي، مع وجود زي دم في إطار الصندوق األصفر بشكل ت ة في                  يتناقص الدعم المق ادة تدريجي دريجي، مع وجود زي دم في إطار الصندوق األصفر بشكل ت يتناقص الدعم المق
ى    ++  األزرقاألزرق  ++  األصفر األصفر ((ولكن الدعم المشوه للتجارة      ولكن الدعم المشوه للتجارة        . . قيمة الدعم األزرق  قيمة الدعم األزرق   ى  الحد األدن قترب من   قترب من   يي) ) الحد األدن

دعم األصفر     ((مستويات االلتزام بالنسبة لالتحاد األوروبي، فمعدل استيفاء سقف االلتزام          مستويات االلتزام بالنسبة لالتحاد األوروبي، فمعدل استيفاء سقف االلتزام           دعم األصفر     إجمالي ال إجمالي ال
زام في سنة محددة            زام في سنة محددة           واألزرق مقسومًا على مقدار االلت د مستمر من         ) ) واألزرق مقسوما  على مقدار االلت د مستمر من         في تزاي ام        ٩٠٩٠في تزاي ة  ع ام         في المائ ة  ع  في المائ

 ؛؛٢٠٠١٢٠٠١   في المائة عام في المائة عام٩٨٩٨ إلى  إلى ١٩٩٦١٩٩٦
 

 ؛؛جارة في القيمة الكلية لإلنتاججارة في القيمة الكلية لإلنتاجانخفاض نسبة مساهمة الدعم المشوه للتانخفاض نسبة مساهمة الدعم المشوه للت -بب 
 

ة      ٢٠٢٠تناقص نسبة الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر لتقترب من        تناقص نسبة الدعم المقدم في إطار الصندوق األصفر لتقترب من         -جج  ة الكلي ة من القيم ة       في المائ ة الكلي ة من القيم  في المائ
 ؛؛ في المائة في المائة١٠١٠مع بقاء نسبة الدعم المقدم في إطار الصندوق األزرق في حدود مع بقاء نسبة الدعم المقدم في إطار الصندوق األزرق في حدود   . . لإلنتاجلإلنتاج

 
ة   -دد  دعم الكلي بة ال اض نس ود انخف ة  يع دعم الكلي بة ال اض نس ود انخف ة((يع ناديق الثالث ةالص ناديق الثالث ى  ) ) الص اج إل ة لإلنت ة اإلجمالي بة للقيم ى  بالنس اج إل ة لإلنت ة اإلجمالي بة للقيم  بالنس

 ..٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٨١٩٩٨ في المائة فيما بين  في المائة فيما بين ١٤١٤بنسبة بنسبة ) ) اليورواليورو((ارتفاع العملة األوروبية ارتفاع العملة األوروبية 
 
 تنافسية الصادراتتنافسية الصادرات ))جج((
 

دول المستوردة والتي س            ..تختلف الدول العربية بدرجة تأثرها من دعم الصادرات          تختلف الدول العربية بدرجة تأثرها من دعم الصادرات            اك ال دول المستوردة والتي س           فهن اك ال ة   ييؤدؤدتت فهن ة    إزال  إزال
السلع الزراعية عليها وبالتالي ستتأثر سلبا ، ولكن ستستفيد من إزالة الدعم الدول            السلع الزراعية عليها وبالتالي ستتأثر سلبًا، ولكن ستستفيد من إزالة الدعم الدول            الدعم التصديري إلى رفع أسعار      الدعم التصديري إلى رفع أسعار      

ل األرز       ل األرز      العربية المصدرة خاصة لبعض المنتجات مث ة ال  مصر و مصر و ((، والقطن  ، والقطن  ))مصر مصر ((العربية المصدرة خاصة لبعض المنتجات مث ة العربي ة ال  الجمهوري ة العربي ، ، ))ةةسوري سوري الجمهوري
 :: هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إلى ما يلي هذا اإلطار ال بد من اإلشارة إلى ما يليييوفوف  ). ). تونستونس((وزيت الزيتون وزيت الزيتون 

 
اريخ في أقرب                أهمية التوصل إل  أهمية التوصل إل   -١١ ذا الت اريخ في أقرب                ى تاريخ محدد إلنهاء دعم الصادرات بصورة نهائية، وأن يكون ه ذا الت ى تاريخ محدد إلنهاء دعم الصادرات بصورة نهائية، وأن يكون ه

ة المنسوجات         ة المنسوجات        فرصة، آما يجب تجنب تأجيل النسبة األآبر من التخفيض إلى المرحلة النهائية آما حدث في اتفاقي فرصة، آما يجب تجنب تأجيل النسبة األآبر من التخفيض إلى المرحلة النهائية آما حدث في اتفاقي
   ..والمالبسوالمالبس
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على أساس منتجات وخطوط     على أساس منتجات وخطوط     أهمية أن يكون هذا التخفيض حتى اإلزالة على أساس مبالغ وآميات وليس             أهمية أن يكون هذا التخفيض حتى اإلزالة على أساس مبالغ وآميات وليس              -٢٢
ةييتعرتعر ةفي م         . . في ة دع ن إزال ه م ي وضع يمكن ي ف اد األوروب يكون االتح ة س ة األوروبي ًا لإلصالحات الزراعي م       فوفق ة دع ن إزال ه م ي وضع يمكن ي ف اد األوروب يكون االتح ة س ة األوروبي ا  لإلصالحات الزراعي فوفق

ا وه                        دعم عنه ة ال تم إزال ى ي ًا حت ا وه                       الصادرات على بعض المنتجات بشكل فوري، ولكن هناك منتجات ستأخذ وقت دعم عنه ة ال تم إزال ى ي ا  حت   ييالصادرات على بعض المنتجات بشكل فوري، ولكن هناك منتجات ستأخذ وقت
 ..ب، وآذلك السكر واألرز، واللحومب، وآذلك السكر واألرز، واللحوماأللبان المبسترة، واألجبان، والدواجن، والحبواأللبان المبسترة، واألجبان، والدواجن، والحبو

 
أهمية التعامل مع شرآات االتجار الحكومي بهدف إيجاد ضوابط تحول دون التحايل على التزامات إلغاء               أهمية التعامل مع شرآات االتجار الحكومي بهدف إيجاد ضوابط تحول دون التحايل على التزامات إلغاء                -٣٣

ه      . . (underwriting losses)التمويل الحكومي، وضمان الخسائر أو شرائها التمويل الحكومي، وضمان الخسائر أو شرائها : : دعم التصدير وأهمهادعم التصدير وأهمها ه    ولكن ينبغي التنب ولكن ينبغي التنب
ا               إلى وجود اتجاه لتوسيع تعر    إلى وجود اتجاه لتوسيع تعر     تفيد من مزاي ا               يف تلك المؤسسات لتشمل الشرآات الحكومية وغير الحكومية التي تس تفيد من مزاي يف تلك المؤسسات لتشمل الشرآات الحكومية وغير الحكومية التي تس

ة  ات التجاري ى العملي أثير عل ا ت ة خاصة وله ات التجاري ى العملي أثير عل ا ت روو  . . خاصة وله رت ات   ت ول المعلوم فافية ح ز الش بل تعزي ذلك س ة آ ذه النقط ات   تبط به ول المعلوم فافية ح ز الش بل تعزي ذلك س ة آ ذه النقط تبط به
 ..والبيانات الخاصة بأنشطة هذه الشرآاتوالبيانات الخاصة بأنشطة هذه الشرآات

 
اد         إيجاد ضوابط تحول دون استغالل المعونات الغذائ إيجاد ضوابط تحول دون استغالل المعونات الغذائ  -٤٤ ًا من اإلبع ل نوع ا يمث ائض، وهو م اد         ية لتصريف الف ا  من اإلبع ل نوع ا يمث ائض، وهو م ية لتصريف الف

دفع      . .  للعمليات التجارية وإحاللها بمعونات غذائية للعمليات التجارية وإحاللها بمعونات غذائية(commercial displacement)التجاري التجاري  دفع    وقد يكون من األفضل ال وقد يكون من األفضل ال
ة،               ات الغذائي ادة تصدير المعون ة،              بتحويل تلك المعونات إلى صكوك لشراء الغذاء، وتجنب الممارسات الخاصة بإع ات الغذائي ادة تصدير المعون بتحويل تلك المعونات إلى صكوك لشراء الغذاء، وتجنب الممارسات الخاصة بإع

 ..ترتب على هذه المعونات ضرر للمزارعين المحليين في الدولة المتلقيةترتب على هذه المعونات ضرر للمزارعين المحليين في الدولة المتلقيةن ال ين ال يأأوو
 
 المراقبة والتحقق ومسائل أخرىالمراقبة والتحقق ومسائل أخرى ))دد((
 

ة     ود آلي دم وج ان ع ة آ واي للزراع ة أوروغ ة جول ذ اتفاقي ي ظهرت خالل تنفي رات الت م الثغ د أه ة   إن أح ود آلي دم وج ان ع ة آ واي للزراع ة أوروغ ة جول ذ اتفاقي ي ظهرت خالل تنفي رات الت م الثغ د أه إن أح
ل                  ة من قب ى اإلبالغات المقدم ة عل د اعتمدت االتفاقي ل                 للتحقق والمراقبة، فق ة من قب ى اإلبالغات المقدم ة عل د اعتمدت االتفاقي دول للتحقق والمراقبة، فق دول  ال دول        .. ال زم ال م تلت ة ل دول       وبصفة عام زم ال م تلت ة ل  وبصفة عام

ة هو عدم        . . بتقديم إخطاراتها ودوما  آانت هناك تأخيرات     بتقديم إخطاراتها ودومًا آانت هناك تأخيرات      ة هو عدم      ولعل أحد أهم المشكالت التي تعانيها المفاوضات الحالي ولعل أحد أهم المشكالت التي تعانيها المفاوضات الحالي
ة         . . توفر البيانات الصحيحة التي يمكن أن تستند إليها       توفر البيانات الصحيحة التي يمكن أن تستند إليها        ى نسبة معين ة عل تقرار والموافق ة       فعلى سبيل المثال، فإن االس ى نسبة معين ة عل تقرار والموافق فعلى سبيل المثال، فإن االس

ين النسبة                   ييفي الدعم المحل  في الدعم المحل  من التخفيض   من التخفيض    ى يمكن تعي ة، حت ين النسبة                    تستلزم معرفة المستوى الحالي للدعم، أي نقطة البداي ى يمكن تعي ة، حت  تستلزم معرفة المستوى الحالي للدعم، أي نقطة البداي
لحة  ق المص ي تحق لحة الت ق المص ي تحق د        ..الت و أح ات، وه ن صحة البيان ق م ة للتحق ارات آلي الي لإلخط ام الح ا ال يتضمن النظ د       آم و أح ات، وه ن صحة البيان ق م ة للتحق ارات آلي الي لإلخط ام الح ا ال يتضمن النظ  آم

ة          ة         الموضوعات التي يجب إيالؤها اهتمامًا أآبر في المفاوضات الحالي ق بضرورة          وتبقى أخ  وتبقى أخ    . . الموضوعات التي يجب إيالؤها اهتماما  أآبر في المفاوضات الحالي ة تتعل رًا نقطة هام ق بضرورة          ي ة تتعل را  نقطة هام ي
 ::التنبه إلى اعتبارينالتنبه إلى اعتبارين

 
ي    : : األولاألول  ة ف ة والمتمثل ثالث لمفاوضات الزراع ية ال املة للموضوعات األساس ون المفاوضات ش ي    أن تك ة ف ة والمتمثل ثالث لمفاوضات الزراع ية ال املة للموضوعات األساس ون المفاوضات ش أن تك

دعم المحل   واق، وال ى األس اذ إل دعم المحل  النف واق، وال ى األس اذ إل ادرات ييالنف ية الص ادرات ، وتنافس ية الص ق       . . ، وتنافس كال العوائ ة أش ع آاف ل م ر التعام ى آخ ق     أو بمعن كال العوائ ة أش ع آاف ل م ر التعام ى آخ أو بمعن
يقود      ييفية، والدعم المحلفية، والدعم المحلييفية وغير التعر فية وغير التعر ييالتعرالتعر ال أحد المواضيع األساسية س يقود       وتنافسية الصادرات، وذلك ألن إهم ال أحد المواضيع األساسية س  وتنافسية الصادرات، وذلك ألن إهم

 ..إلى تالشي األثر اإليجابي الذي يتحقق من موضوع آخرإلى تالشي األثر اإليجابي الذي يتحقق من موضوع آخر
 

فعلى سبيل  فعلى سبيل    . . ، ويرتبط بطريقة تصنيف المنتجات    ، ويرتبط بطريقة تصنيف المنتجات    (disaggregation)الفصل بين المنتجات الزراعية     الفصل بين المنتجات الزراعية     : : الثانيالثاني 
د       . . وهناك العديد من المنتجات الجامدة واللينة ومن ألبان مختلفة وهناك العديد من المنتجات الجامدة واللينة ومن ألبان مختلفة المثال الجبن له تعريف عام،      المثال الجبن له تعريف عام،       ا أري إذا م الي ف د     وبالت ا أري إذا م الي ف وبالت

 ..خرخرتحقيق تقدم يلزم فصل المنتجات عن بعضها اآلتحقيق تقدم يلزم فصل المنتجات عن بعضها اآل
 
 
 اآلثار المتوقعة على النفاذ إلى األسواقاآلثار المتوقعة على النفاذ إلى األسواق: : خالصة واستنتاجاتخالصة واستنتاجات ))•((
 

وعي  إإالزراعي والتي  الزراعي والتي  في العرض السابق تم لفت االنتباه ألهم القضايا التفاوضية في الملف            في العرض السابق تم لفت االنتباه ألهم القضايا التفاوضية في الملف              وعي  ن تم تناولها ب ن تم تناولها ب
أثير إيجابي آب         ا ت أثير إيجابي آب        وآفاءة سيكون له ا ت اوض                     ي ي وآفاءة سيكون له ة وهي المف دول المتقدم ى األسواق وخاصة أسواق ال اذ إل ى النف اوض                     ر عل ة وهي المف دول المتقدم ى األسواق وخاصة أسواق ال اذ إل ى النف ر عل
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ي ودعم الصادرات والتعر            دعم المحل ي ودعم الصادرات والتعر           األقوى، إذ لديها ال دعم المحل ة بشكل              يياألقوى، إذ لديها ال واردات الزراعي ى ال ة عل ة المرتفع ة الجمرآي ة بشكل              ف واردات الزراعي ى ال ة عل ة المرتفع ة الجمرآي ف
ة     ة    أآبر من الدول النامي ًا                     ويتويت  . . أآبر من الدول النامي ا تعارض إطارًا قانوني وًا، ومع أنه ل نم ة واألق دول النامي ل في الجانب اآلخر ال ا                      مث ا تعارض إطارا  قانوني وا ، ومع أنه ل نم ة واألق دول النامي ل في الجانب اآلخر ال مث

دًا         زداد تعقي ور ت ا، إال أن األم ن تجاهله ررات ال يمك ة لمب ايا الزراع ي قض ًا ف دا         مترابط زداد تعقي ور ت ا، إال أن األم ن تجاهله ررات ال يمك ة لمب ايا الزراع ي قض ا  ف  مترابط
والت المفاوضات   ن ج ة م ل جول ي آ والت المفاوضات  ف ن ج ة م ل جول ي آ ة أ. . ف ة أفجول واي ووفجول واي روغ ة،  ) ) ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٦١٩٨٦((روغ ارة العالمي ة التج اء منظم ة،  وإنش ارة العالمي ة التج اء منظم وإنش

ًا                    ١٩٩٥١٩٩٥ر زمني للتنفيذ منذ عام      ر زمني للتنفيذ منذ عام      ووضع إطا ووضع إطا  يئًا ملموس دم ش م تق امج عمل الدوحة ل ى برن ا                     ، وجولة المفاوضات عل يئا  ملموس دم ش م تق امج عمل الدوحة ل ى برن ، وجولة المفاوضات عل
ة تحول دون الوصول                . . يمكن أن نطلق عليه نتيجة خاصة بالزراعة      يمكن أن نطلق عليه نتيجة خاصة بالزراعة       ة تحول دون الوصول              بيد أن هناك عوامل داخلية في الدول المتقدم بيد أن هناك عوامل داخلية في الدول المتقدم

دون ضمن جماعات ا                     دول يع ك ال المزارعين في تل دون ضمن جماعات ا                    إلى نتائج لقضايا الزراعة، ف دول يع ك ال المزارعين في تل لضغط السياسي والتي تتمسك        لضغط السياسي والتي تتمسك        إلى نتائج لقضايا الزراعة، ف
ذه                           ى في ظل ه دول؟ ولكن حت ك ال ل تل ازالت من قب ديم تن ع تق ه، فكيف يتوق ذي وصلت إلي ة ال ذه                          بمستوى الرفاهي ى في ظل ه دول؟ ولكن حت ك ال ل تل ازالت من قب ديم تن ع تق ه، فكيف يتوق ذي وصلت إلي ة ال بمستوى الرفاهي

 االفتراضات وفي ظل الواقع األليم الذي تعيشه الدول الفقيرة، ما هو المتوقع من المفاوضات؟االفتراضات وفي ظل الواقع األليم الذي تعيشه الدول الفقيرة، ما هو المتوقع من المفاوضات؟
 
د شكل الصيغة           يوليو،  يوليو،  //المفاوضات بوضعها الحالي، وبعد صفقة تموز     المفاوضات بوضعها الحالي، وبعد صفقة تموز      -١١ د شكل الصيغة           لم يتم من خاللها تحدي ا  ((لم يتم من خاللها تحدي ا  متغيراته متغيراته

ذه               ) ) ومعامالتهاومعامالتها ا أطراف ه ة، أم ة طبقي م تعريف اسمها وهي معادل ا فقط ت يض، وإنم ذه               التي يتم على أساسها التخف ا أطراف ه ة، أم ة طبقي م تعريف اسمها وهي معادل ا فقط ت يض، وإنم التي يتم على أساسها التخف
ة،               . . المعادلة فال زالت قيد المفاوضات    المعادلة فال زالت قيد المفاوضات     رات الزمني ة والفت ى المعادل ة،             وعلى ذلك فإنها ستأخذ وقتًا طويًال للوصول إل رات الزمني ة والفت ى المعادل وعلى ذلك فإنها ستأخذ وقتا  طويال  للوصول إل

ددة             والتعرفوالتعرف ة المتع ة والمجموعات الدولي ة والنامي ددة              على آراء الدول المتقدم ة المتع ة والمجموعات الدولي ة والنامي ى أن المفاوضات             . .  على آراء الدول المتقدم ك يشير إل ى أن المفاوضات           آل ذل ك يشير إل آل ذل
، ولكن ربما يكون    ، ولكن ربما يكون    ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمبر  ديسمبر  //الجارية حول الزراعة لن تكون في المؤتمر الوزاري القادم، وهو آانون األول           الجارية حول الزراعة لن تكون في المؤتمر الوزاري القادم، وهو آانون األول           

 . . ٢٠٠٧٢٠٠٧هناك أمل في الوصول إلى بعض النتائج في عام هناك أمل في الوصول إلى بعض النتائج في عام 
 
ع -٢٢ عيتوق ي -  يتوق ي  ف اح    ف ات بنج ام المفاوض ة إتم اح   حال ات بنج ام المفاوض ة إتم ات      -  حال م المفاوض ع حج ة م ر متكافئ ة غي ون النتيج ات       أن تك م المفاوض ع حج ة م ر متكافئ ة غي ون النتيج . .  أن تك

ة   ) ) غير المشوه للتجارة غير المشوه للتجارة ((ويسترشد بذلك من خالل سلوك الدول المتقدمة، فالدعم المحلي المسموح به            ويسترشد بذلك من خالل سلوك الدول المتقدمة، فالدعم المحلي المسموح به             بته مرتفع ة   نس بته مرتفع نس
دعم  أما الصندوق األصفرأما الصندوق األصفر  . . في تلك الدول، وهناك مطالب بإعادة تحديد قواعد الصندوق األزرق  في تلك الدول، وهناك مطالب بإعادة تحديد قواعد الصندوق األزرق   دعم  ، والذي يحوي ال ، والذي يحوي ال

ي  . . المشوه للتجارة، فيمثل نسبة قليلة من الدعم اإلجمالي      المشوه للتجارة، فيمثل نسبة قليلة من الدعم اإلجمالي       ي  وعليه، إذا تم في النهاية االتفاق على تخفيض الدعم المحل وعليه، إذا تم في النهاية االتفاق على تخفيض الدعم المحل
ة          ((وبالنسبة لدعم الصادرات الزراعية، فإن إزالته       وبالنسبة لدعم الصادرات الزراعية، فإن إزالته         . .  ضئيلة  ضئيلة ههفستكون قيمت فستكون قيمت  رة زمني ع أن تكون خالل فت ة          والتي يتوق رة زمني ع أن تكون خالل فت والتي يتوق

 ..لمنافسة في األسواق العالمية التي ستكون في صالح الدول المتقدمةلمنافسة في األسواق العالمية التي ستكون في صالح الدول المتقدمةلن تؤثر آثيرا  على الن تؤثر آثيرًا على ا) ) طويلةطويلة
 
ي التعر    -٣٣ ًا ف ًا جوهري واق تخفيض ى األس اذ إل ب النف ي التعر   ويتطل ا  ف ا  جوهري واق تخفيض ى األس اذ إل ب النف الج التعر  ييويتطل ة وع ة المرتفع ة الجمرآي الج التعر  ف ة وع ة المرتفع ة الجمرآي ة ييف ة ف ف

ة المقترحة                      ة الطبقي ة للمعادل رات المختلف د المتغي ق بتحدي ا يتعل ة المقترحة                     التصاعدية، ولكن المفاوضات لن تكون سهلة فيم ة الطبقي ة للمعادل رات المختلف د المتغي ق بتحدي ا يتعل     ..التصاعدية، ولكن المفاوضات لن تكون سهلة فيم
اك التعر اك التعرفهن وط تعرييفهن ا خط ة وله ة القيمي وط تعرف ا خط ة وله ة القيمي اك تعرييففييف ا هن ات، آم ب المنتج اك تعرة حس ا هن ات، آم ب المنتج ا يية حس ة وله ر قيمي رى غي ة أخ ا ف ة وله ر قيمي رى غي ة أخ  ف
ل        . . فية وهو ما يتم بحثه اآلن في منظمة التجارة العالمية  فية وهو ما يتم بحثه اآلن في منظمة التجارة العالمية  ييخطوط تعر خطوط تعر  ابقة مث ة س ل      وفي سياق المفاوضات في مرحل ابقة مث ة س وفي سياق المفاوضات في مرحل

ا من مقترحات وص                  تج عنه ا ن ا من مقترحات وص                 بداية التفاوض على برنامج عمل الدوحة وم تج عنه ا ن ى          بداية التفاوض على برنامج عمل الدوحة وم ع أن تأخذ المفاوضات عل ى          يغ، يتوق ع أن تأخذ المفاوضات عل يغ، يتوق
تيلو،                            رح آاس رح هاربنسون، ومقت ل مقت دة مقترحات مث ًا أطول، حيث خرجت ع تيلو،                           جزئية النفاذ إلى األسواق وقت رح آاس رح هاربنسون، ومقت ل مقت دة مقترحات مث ا  أطول، حيث خرجت ع جزئية النفاذ إلى األسواق وقت
رح                        رح دول العشرين، ومقت م مقت ى الزراعة، ث رح                       ومقترح دربيز، وآانوا رؤساء للجلسة الخاصة بالمفاوضات عل رح دول العشرين، ومقت م مقت ى الزراعة، ث ومقترح دربيز، وآانوا رؤساء للجلسة الخاصة بالمفاوضات عل

رح وآل صيغة       االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ا    االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ا     رح وآل صيغة       ألمريكية، وآان هناك جدل وتباين في اآلراء حول آل مقت   . . ألمريكية، وآان هناك جدل وتباين في اآلراء حول آل مقت
ات   ة وعالج التعريف ات القممي ة لتخفيض التعريف ة حول الصيغ المقترح اورات مكثف اك مش ون هن ع أن يك ات  ويتوق ة وعالج التعريف ات القممي ة لتخفيض التعريف ة حول الصيغ المقترح اورات مكثف اك مش ون هن ع أن يك ويتوق

انون األول                   د في آ ذي سوف يعق وزاري السادس ال انون األول                  التصاعدية وذلك خالل المؤتمر ال د في آ ذي سوف يعق وزاري السادس ال غ     ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمبر   ديسمبر   //التصاعدية وذلك خالل المؤتمر ال غ      في هون  في هون
 .. على أقل تقدير على أقل تقدير٢٠٠٧٢٠٠٧ وبالتالي يمكن أن تنتهي المفاوضات بشأنها في  وبالتالي يمكن أن تنتهي المفاوضات بشأنها في آونغ،آونغ،

 
ي     -٤٤ ؤخرًا، وه رت م ي ظه ية الت بة للقض ي    بالنس ؤخرا ، وه رت م ي ظه ية الت بة للقض ة ""بالنس ات الحساس ة المنتج ات الحساس ي   " " المنتج اء ف دول األعض تقوم ال ي س ي   والت اء ف دول األعض تقوم ال ي س والت

دول    ة وال دول المتقدم ين ال ا ب ات واالعتراضات م ن التباين ه بعاصفة م ا تواج ا، فإنه ة عنه داد قائم ة بإع دول   المنظم ة وال دول المتقدم ين ال ا ب ات واالعتراضات م ن التباين ه بعاصفة م ا تواج ا، فإنه ة عنه داد قائم ة بإع المنظم
ويتوقع أن تصل األمور إلى حد أن تقوم سكرتارية المنظمة بإعداد قوائم استرشادية للمنتجات التي يمكن                 ويتوقع أن تصل األمور إلى حد أن تقوم سكرتارية المنظمة بإعداد قوائم استرشادية للمنتجات التي يمكن                   . . اميةاميةالنالن

ة          لع الحساس ار الس ار الختي اك معي ون هن ديهي أن يك ن الب ه م ة ألن ون حساس ة         أن تك لع الحساس ار الس ار الختي اك معي ون هن ديهي أن يك ن الب ه م ة ألن ون حساس ؤخر     . . أن تك ل أن ي ذا يحتم ؤخر   وه ل أن ي ذا يحتم وه
 ..المفاوضات على هذه الجزئيةالمفاوضات على هذه الجزئية



 

 

-٦٥-

 
ل النامية واألقل نموا  في المقام األول، وإلى جانب قضايا الزراعة الثالث            ل النامية واألقل نموًا في المقام األول، وإلى جانب قضايا الزراعة الثالث            النفاذ إلى األسواق أمر يهم الدو     النفاذ إلى األسواق أمر يهم الدو      -٥٥

ة                       ل التعبئ ة مث العوائق الفني ة                      هناك جوانب أخرى تمثل عوائق رئيسية أمام صادرات الدول النامية، وهي الخاصة ب ل التعبئ ة مث العوائق الفني هناك جوانب أخرى تمثل عوائق رئيسية أمام صادرات الدول النامية، وهي الخاصة ب
ة، و                 دخول، وقضايا الصحة والصحة النباتي ة، و                وشكل العبوات، والجوانب الخاصة بالبيئة، وأسعار ال دخول، وقضايا الصحة والصحة النباتي ا وشكل العبوات، والجوانب الخاصة بالبيئة، وأسعار ال ا غيره ود     ..غيره ود    ون  ون

إن                            ثالث الرئيسية للزراعة، ف ى القضايا ال دول األعضاء عل إن                           اإلشارة هنا إلى أنه حتى إذا ما تم االتفاق فيما بين ال ثالث الرئيسية للزراعة، ف ى القضايا ال دول األعضاء عل اإلشارة هنا إلى أنه حتى إذا ما تم االتفاق فيما بين ال
داً         دا         العوائق األخرى ستكون موضع خالف بين الدول، وهو ما يعطي انطباعًا بأن المتوقع تنفيذه سيكون ضئيًال ج   . . العوائق األخرى ستكون موضع خالف بين الدول، وهو ما يعطي انطباعا  بأن المتوقع تنفيذه سيكون ضئيال  ج

ال التي يمكن ت            ال التي يمكن ت           ويجب أال نفرط في اآلم دول           ويجب أال نفرط في اآلم ى أسواق ال ة إل دول النامي ة من ال دفق الصادرات الزراعي ا لت دول           حقيقه ى أسواق ال ة إل دول النامي ة من ال دفق الصادرات الزراعي ا لت حقيقه
 ..المتقدمةالمتقدمة

 
ين       -   في ظل المفاوضات السابقة والحالية      في ظل المفاوضات السابقة والحالية     -  يتوقع أن يكون هناك اتجاه قوي     يتوقع أن يكون هناك اتجاه قوي      -٦٦ ين        نحو إبرام اتفاقيات ثنائية ما ب  نحو إبرام اتفاقيات ثنائية ما ب

ا مع ا                       م إبرامه ات التي ت ا هو الحال بالنسبة لالتفاقي ا مع ا                      الدول النامية ودول متقدمة، آم م إبرامه ات التي ت ا هو الحال بالنسبة لالتفاقي ات      الدول النامية ودول متقدمة، آم ي والوالي اد األوروب ات      التح ي والوالي اد األوروب التح
ة التجارة                         . . المتحدة األمريكية المتحدة األمريكية  ى قضايا منظم رًا عل أثيرًا مباش ا ستؤثر ت ات، فإنه ة التجارة                       وإذا ما زادت وتيرة هذه االتفاقي ى قضايا منظم أثيرا  مباشرا  عل ا ستؤثر ت ات، فإنه وإذا ما زادت وتيرة هذه االتفاقي

ة                       ى التجارة اإلقليمي ر عل ا ستؤثر أآث ا أنه دد األطراف، آم ة                      العالمية في إطار النظام التجاري متع ى التجارة اإلقليمي ر عل ا ستؤثر أآث ا أنه دد األطراف، آم ذا        ..العالمية في إطار النظام التجاري متع رًا آه ذا       إن أم را  آه  إن أم
ى سؤال يطرح نفسه،          . . ى مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية      ى مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات الزراعية      سوف يلقي بظالله عل   سوف يلقي بظالله عل    ى سؤال يطرح نفسه،        ونصل اآلن إل ونصل اآلن إل

ة آلن إحراز أي                         ة آلن إحراز أي                        وما هو الحل؟ إن الدول النامية ومن بينها الدول العربية عليها أن تستمر في المفاوضات وبكثاف وما هو الحل؟ إن الدول النامية ومن بينها الدول العربية عليها أن تستمر في المفاوضات وبكثاف
أ               –   ولو بسيط   ولو بسيط  –  تقدمتقدم أ                سيساهم نوعًا ما في تخفيف حدة قضايا الزراعة، سواء في الت ة أو         سيساهم نوعا  ما في تخفيف حدة قضايا الزراعة، سواء في الت ى األسواق العالمي ة أو        ثير عل ى األسواق العالمي ثير عل

هو  هو  " " التكامل اإلقليمي العربي   التكامل اإلقليمي العربي   ""من جانب آخر، على الدول العربية أن تعي حقيقة مؤداها أن       من جانب آخر، على الدول العربية أن تعي حقيقة مؤداها أن         . . النفاذ إلى األسواق  النفاذ إلى األسواق  
 ..السبيل األآثر أمانا  إن لم يكن الوحيد للتعامل مع تحديات العولمةالسبيل األآثر أمانًا إن لم يكن الوحيد للتعامل مع تحديات العولمة

 
 ص الصادراتالمتوسطية في تعزيز فر-دور اتفاقيات الشراآة األوروبية  -باء

 الزراعية العربية
 

ة التجارة                ة منظم ة تحت مظل ددة األطراف والجاري ة التجارة              ال يمكن الحديث عن دور مفاوضات الزراعة المتع ة منظم ة تحت مظل ددة األطراف والجاري ال يمكن الحديث عن دور مفاوضات الزراعة المتع
ة            ات الثنائي ع العالق ى واق ة دون التطرق إل ى األسواق األوروبي ة إل ة           العالمية في زيادة الصادرات الزراعية العربي ات الثنائي ع العالق ى واق ة دون التطرق إل ى األسواق األوروبي ة إل العالمية في زيادة الصادرات الزراعية العربي

ات التجا   -األوروبيةاألوروبية ات التجا   العربية واالتفاقي ة           العربية واالتفاقي ات الشراآة األوروبي ربط الطرفين، وخاصة اتفاقي ة التي ت ة           ري ات الشراآة األوروبي ربط الطرفين، وخاصة اتفاقي ة التي ت     ..المتوسطية المتوسطية -ري
فالعديد من الدول العربية التي تقع على شاطئ البحر األبيض المتوسط ترتبط باالتحاد األوروبي باتفاقيات شراآة     فالعديد من الدول العربية التي تقع على شاطئ البحر األبيض المتوسط ترتبط باالتحاد األوروبي باتفاقيات شراآة     

(Euro-Mediterranean Association Agreements)    ا يسمى ا يسمى     أبرمتها تباعًا بعد انطالق م ة "" أبرمتها تباعا  بعد انطالق م ة عملي لونة عملي لونة  برش ام   " "  برش ام   في ع في ع
ام      ١٩٩٥١٩٩٥ ام       والتي جاءت بديًال التفاقيات التعاون المبرمة بين تلك الدول واالتحاد األوروبي منذ ع ك  ))٦٢٦٢((١٩٧٧١٩٧٧ والتي جاءت بديال  التفاقيات التعاون المبرمة بين تلك الدول واالتحاد األوروبي منذ ع ك   وذل  وذل

 . . ١٩١٩حسب ما يبينه الجدول حسب ما يبينه الجدول 
 

 اتفاقيات الشراآة والتعاون المبرمة بين االتحاد األوروبي والدول العربية  -١٩الجدول 
 الدولة الموقعة نوع االتفاقية يخ التوقيعتار تاريخ الدخول حيز التنفيذ

 األردناألردن شراآةشراآة ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٢٤٢٤ ٢٠٠٢٢٠٠٢//٥٥//١١
 تونستونس شراآةشراآة ١٩٩٥١٩٩٥//٧٧//١٧١٧ ١٩٩٨١٩٩٨//٣٣//١١

 الجزائرالجزائر شراآةشراآة ٢٠٠٢٢٠٠٢//٤٤//٢٢٢٢ ٢٠٠٥٢٠٠٥متوقع خالل عام متوقع خالل عام 
                                                 

شكلت معاهدات التعاون بين االتحاد األوروبي وجيرانه من الدول العربية إطار التعاون االقتصادي بين الطرفين والتـي                 شكلت معاهدات التعاون بين االتحاد األوروبي وجيرانه من الدول العربية إطار التعاون االقتصادي بين الطرفين والتـي                     ))٦٢٦٢((
كان االتحاد األوروبي يقدم بموجبها المساعدات المالية والفنية للدول العربية إضافة إلى اإلعفاءات الضريبية من طرف واحـد لصـادرات                    كان االتحاد األوروبي يقدم بموجبها المساعدات المالية والفنية للدول العربية إضافة إلى اإلعفاءات الضريبية من طرف واحـد لصـادرات                    

 طورت إطار التعاون القائم إلى إطار للشراكة الشـاملة           طورت إطار التعاون القائم إلى إطار للشراكة الشـاملة          ١٩٩٥١٩٩٥إال أن عملية برشلونة عام      إال أن عملية برشلونة عام        . . الزراعية بدرجة أقل  الزراعية بدرجة أقل  الدول العربية الصناعية و   الدول العربية الصناعية و   
 وتبنـي سياسـة      وتبنـي سياسـة     ٢٠٠٤٢٠٠٤االقتصادية والسياسية واألمنية والتي ال زالت في مرحلة تطور مستمر في ضوء توسع االتحاد األوروبي في عام                  االقتصادية والسياسية واألمنية والتي ال زالت في مرحلة تطور مستمر في ضوء توسع االتحاد األوروبي في عام                  

 .. األطراف في اتفاقيات الشراكة األطراف في اتفاقيات الشراكةالجوار الجديدة التي تشمل الدول العربيةالجوار الجديدة التي تشمل الدول العربية



 

 

-٦٦-

 ةةسوريسوريالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال شراآةشراآة ٢٠٠٤٢٠٠٤//١٠١٠//١٩١٩ ٢٠٠٦٢٠٠٦متوقع خالل عام متوقع خالل عام 
 فلسطينفلسطين شراآة انتقاليةشراآة انتقالية ١٩٩٧١٩٩٧//٢٢//٢٤٢٤ ١٩٩٧١٩٩٧//٧٧//١١
ة      ( (٢٠٠٣٢٠٠٣//٣٣//١١ ة     الشق التجاري من االتفاقي الشق التجاري من االتفاقي

 لبنانلبنان شراآةشراآة ٢٠٠٢٢٠٠٢//٦٦//١٧١٧ ))من خالل اتفاقية انتقاليةمن خالل اتفاقية انتقالية
 الجماهيرية العربية الليبيةالجماهيرية العربية الليبية مرحلة الحوار السياسيمرحلة الحوار السياسي

 مصرمصر شراآةشراآة ٢٠٠١٢٠٠١//٦٦//٢٥٢٥ ٢٠٠٤٢٠٠٤//٦٦//١١
 المغربالمغرب شراآةشراآة ١٩٩٦١٩٩٦//٢٢//٢٦٢٦ ٢٠٠٠٢٠٠٠//٣٣//١١
 اليمناليمن تعاونتعاون ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٢٥٢٥ ١٩٩٨١٩٩٨//١١//١١

١٩٨٨١٩٨٨//٦٦//١٥١٥ ١٩٨٨١٩٨٨//٨٨//١١ 
اون، اون،تع اء تع ة إلنش ات جاري اء  ومفاوض ة إلنش ات جاري  ومفاوض

 مجلس التعاون الخليجيمجلس التعاون الخليجي ٢٠٠١٢٠٠١منطقة تجارة حرة منذ منطقة تجارة حرة منذ 

وان  : : المصدرالمصدر ى العن ي عل اد األوروب ي لالتح ع اإللكترون ي الموق ة ف دول العربي ع ال ات م ة عن العالق وان  صفحات متنوع ى العن ي عل اد األوروب ي لالتح ع اإللكترون ي الموق ة ف دول العربي ع ال ات م ة عن العالق int.eu.europa://tpht /  ::صفحات متنوع

htm.index/intro/syria/external_relations/comm.. 
 

اني                      ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي نهاية عام    وفي نهاية عام      ي ثم اد األوروب ات شراآة باالتح ا اتفاقي ة التي تربطه دول العربي اني                      ، بلغ عدد ال ي ثم اد األوروب ات شراآة باالتح ا اتفاقي ة التي تربطه دول العربي ، بلغ عدد ال
ات الشراآة مع آل من الج                    ات الشراآة مع آل من الج                   دول؛ وينتظر قريبًا االنتهاء من إجراءات المصادقة الدستورية بخصوص اتفاقي ر  دول؛ وينتظر قريبا  االنتهاء من إجراءات المصادقة الدستورية بخصوص اتفاقي ر  زائ زائ

ة تجارة حرة مع                  ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  وو ة تجارة حرة مع                   ولبنان، في حين ينتظر أن تسفر المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقي  ولبنان، في حين ينتظر أن تسفر المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقي
ام            ام           مجلس التعاون الخليجي عن نتائج رسمية خالل ع ى انضمام        ٢٠٠٥٢٠٠٥مجلس التعاون الخليجي عن نتائج رسمية خالل ع ى انضمام         إضافة إل ة الل     إضافة إل ة العربي ة الل    الجماهيري ة العربي ى   ةةيبي يبي الجماهيري ى    إل  إل

 ..عملية الشراآة األوروبية قريبا عملية الشراآة األوروبية قريبًا
 

راآة  ات الش راآةواتفاقي ات الش ةواتفاقي ة األوروبي ين    - األوروبي اون ب املة للتع ة ش ات ذات طبيع ي اتفاقي كل أساس ي بش طية ه ين    المتوس اون ب املة للتع ة ش ات ذات طبيع ي اتفاقي كل أساس ي بش طية ه المتوس
اورة   دول المج ي وال اد األوروب اورة  االتح دول المج ي وال اد األوروب ة((االتح ر عربي ة وغي ةعربي ر عربي ة وغي انية  ) ) عربي ة واإلنس االت االقتصادية واالجتماعي ي المج انية  ف ة واإلنس االت االقتصادية واالجتماعي ي المج ف

ق ع          . . والسياسية واألمنية على المستويين اإلقليمي والدولي     والسياسية واألمنية على المستويين اإلقليمي والدولي      ى توثي ي إل ق ع        ويسعى االتحاد األوروب ى توثي ي إل ات الجوار مع      ويسعى االتحاد األوروب ات الجوار مع      الق الق
ة              ة             الدول العربية المتوسطية من خالل الدخول معها في هذه االتفاقيات والتي تتضمن إقامة مناطق تجارة حرة ثنائي الدول العربية المتوسطية من خالل الدخول معها في هذه االتفاقيات والتي تتضمن إقامة مناطق تجارة حرة ثنائي

ام               ى، وفي ع ة أول ة آمرحل ة الموقع دول العربي ي وال ام              بين االتحاد األوروب ى، وفي ع ة أول ة آمرحل ة الموقع دول العربي ي وال ك      ٢٠١٠٢٠١٠بين االتحاد األوروب ى جعل تل اد إل ك       سيسعى االتح ى جعل تل اد إل  سيسعى االتح
ة  االتفاقيات تنصهر في اتفاقية منطقة تجارة ح       االتفاقيات تنصهر في اتفاقية منطقة تجارة ح        ة  رة أوروبي ة             -رة أوروبي ى الساحة العالمي ر عل رى ستكون األآب ة             متوسطية آب ى الساحة العالمي ر عل رى ستكون األآب   . . متوسطية آب

ن    ر خاصة م ي التحري درج ف لوب المت ات األس ك االتفاقي ارة بموجب تل ر التج ات الخاصة بتحري د الترتيب ن   وتعتم ر خاصة م ي التحري درج ف لوب المت ات األس ك االتفاقي ارة بموجب تل ر التج ات الخاصة بتحري د الترتيب وتعتم
ة       ة الموقع دول العربي ى ال اد إل ل االتح ن قب ة م ة والمالي اعدة الفني ديم المس ى تق ة، إضافة إل دول العربي ة      طرف ال ة الموقع دول العربي ى ال اد إل ل االتح ن قب ة م ة والمالي اعدة الفني ديم المس ى تق ة، إضافة إل دول العربي طرف ال

 . . مساعدة القطاعات الصناعية الوطنية للتكيف مع التحرير التجاريمساعدة القطاعات الصناعية الوطنية للتكيف مع التحرير التجاريلل
 

وم التعر          ن رس وري م ام وف اء ت نح إعف ات بم ذه االتفاقي ب ه ي بموج اد األوروب زم االتح وم التعر        ويلت ن رس وري م ام وف اء ت نح إعف ات بم ذه االتفاقي ب ه ي بموج اد األوروب زم االتح ة ييويلت ة ف  ف
ة      دول العربي ن ال رة م توردة مباش ات الصناعية المس ل للمنتج ر المماث وم والضرائب ذات األث ة والرس ة     الجمرآي دول العربي ن ال رة م توردة مباش ات الصناعية المس ل للمنتج ر المماث وم والضرائب ذات األث ة والرس الجمرآي

ى ا ة عل ى االموقع ة عل دى     الموقع تورية ل راءات المصادقة الدس تكمال إج د اس ذ بع ز التنفي ا حي رد دخوله راآة بمج ات الش دى     تفاقي تورية ل راءات المصادقة الدس تكمال إج د اس ذ بع ز التنفي ا حي رد دخوله راآة بمج ات الش تفاقي
دول       دول      برلمانات االتحاد األوروبي وبرلمانات تلك ال ادة في فصول التعر             . . ))٦٣٦٣((برلمانات االتحاد األوروبي وبرلمانات تلك ال ذه المنتجات ع ع ه ادة في فصول التعر           وتق ذه المنتجات ع ع ه ة   ييوتق ة الجمرآي ة   ف ة الجمرآي ف

ين   قة ب ين  المنس قة ب ة ل      ٩٧٩٧-٢٥٢٥المنس ًا قائم طية فرص ة المتوس دول العربي وفر لل ذي ي ر ال ة ل       األم ا  قائم طية فرص ة المتوس دول العربي وفر لل ذي ي ر ال ناعية    األم ا الص دير منتجاته ناعية   تص ا الص دير منتجاته  تص
ي تشتمل        دة الت أ المعق ى قواعد المنش ا استطاعت التغلب عل ق إذا م ة بشكل تفضيلي مطل ى األسواق األوروبي ي تشتمل       إل دة الت أ المعق ى قواعد المنش ا استطاعت التغلب عل ق إذا م ة بشكل تفضيلي مطل ى األسواق األوروبي إل

وفي سبيل ذلك، نالحظ أن بعض الدول العربية الموقعة على اتفاقيات الشراآة أخذت مبادرة هامة               وفي سبيل ذلك، نالحظ أن بعض الدول العربية الموقعة على اتفاقيات الشراآة أخذت مبادرة هامة               . . عليها االتفاقية عليها االتفاقية 

                                                 
 أي بعد حوالي     أي بعد حوالي    ٢٠٠٣٢٠٠٣مارس  مارس  // آذار  آذار ١١يالحظ في حالة اتفاقية الشراكة مع لبنان أنها أدخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت بتاريخ               يالحظ في حالة اتفاقية الشراكة مع لبنان أنها أدخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت بتاريخ                   ))٦٣٦٣((

 ..ا  طويال  في العادةاً طويالً في العادةتسعة أشهر على التوقيع عليها باتفاقية انتقالية وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المصادقة الدستورية والتي تستهلك زمنتسعة أشهر على التوقيع عليها باتفاقية انتقالية وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المصادقة الدستورية والتي تستهلك زمن



 

 

-٦٧-

ادير   ""لحرة العربية المتوسطية المعروفة باسم      لحرة العربية المتوسطية المعروفة باسم      بالتوقيع على اتفاقية التجارة ا    بالتوقيع على اتفاقية التجارة ا     ة أغ ادير   اتفاقي ة أغ ام      ))٦٤٦٤((""اتفاقي ع ع ام       في مطل ع ع   ٢٠٠٤٢٠٠٤ في مطل
تفادة من       دول واالس ذه ال تفادة من      بين آل من األردن وتونس ومصر والمغرب بهدف رفع درجة التبادل التجاري البيني له دول واالس ذه ال بين آل من األردن وتونس ومصر والمغرب بهدف رفع درجة التبادل التجاري البيني له

 . . إمكانيات التراآم في المنشأ في التصدير إلى األسواق األوروبيةإمكانيات التراآم في المنشأ في التصدير إلى األسواق األوروبية
 

ل                  وفي المقابل، ال يطا   وفي المقابل، ال يطا     ر الجمرآي بشكل متماث ادل التحري ي شرآاءه المتوسطيين بتب ل                  لب االتحاد األوروب ر الجمرآي بشكل متماث ادل التحري ي شرآاءه المتوسطيين بتب لب االتحاد األوروب
ًا             ة إعتراف ة المتوسطية الموقع دول العربي ا             حيث يعتمد منهجًا غير متماثل لتبادل االلتزامات في النفاذ إلى أسواق ال ة إعتراف ة المتوسطية الموقع دول العربي حيث يعتمد منهجا  غير متماثل لتبادل االلتزامات في النفاذ إلى أسواق ال

ة ل            ة ل           منه بالتباين الشاسع بين اإلمكانيات الصناعية والتصديرية والمستويات التنموي ل      . . دى آل طرف    دى آل طرف    منه بالتباين الشاسع بين اإلمكانيات الصناعية والتصديرية والمستويات التنموي الي، يقب ل    وبالت الي، يقب وبالت
ى   ة إل واردات األوروبي ى ال ة عل ومها الجمرآي راآة بتخفيض رس ات الش ة بموجب اتفاقي دول العربي وم ال أن تق ى  ب ة إل واردات األوروبي ى ال ة عل ومها الجمرآي راآة بتخفيض رس ات الش ة بموجب اتفاقي دول العربي وم ال أن تق ب

 ::أسواقها بشكل تدريجي وآالتاليأسواقها بشكل تدريجي وآالتالي
 
ة والرسوم والضرائب ذات                      -١١ ع أو خمس سنوات للرسوم الجمرآي ة والرسوم والضرائب ذات                     إزالة تدريجية قصيرة المدى خالل أرب ع أو خمس سنوات للرسوم الجمرآي إزالة تدريجية قصيرة المدى خالل أرب

ر ذات                         األثر المماثل األثر المماثل  اج أو منتجات غي دات إنت ر مدخالت أو مع ر ذات                          على قائمة محدودة من السلع المصنعة التي تعتب اج أو منتجات غي دات إنت ر مدخالت أو مع  على قائمة محدودة من السلع المصنعة التي تعتب
 ..حساسية مرتفعة بالنسبة للصناعة المحلية في الدول العربية الموقعةحساسية مرتفعة بالنسبة للصناعة المحلية في الدول العربية الموقعة

 
ل    ١٢١٢تفكيك تدريجي أطول مدى يصل إلى   تفكيك تدريجي أطول مدى يصل إلى    -٢٢ ر المماث ل     سنة للرسوم الجمرآية والضرائب والرسوم ذات األث ر المماث  سنة للرسوم الجمرآية والضرائب والرسوم ذات األث

ة           على قائمة أوسع  على قائمة أوسع   دول العربي ة في ال ة            من السلع المصنعة التي تعتبر ذات حساسية معتدلة بالنسبة للصناعة المحلي دول العربي ة في ال  من السلع المصنعة التي تعتبر ذات حساسية معتدلة بالنسبة للصناعة المحلي
 ..الموقعةالموقعة

 
ة بالنسبة            -٣٣ ر ذات حساسية عالي ة بالنسبة           تأجيل التفكيك الجمرآي على القائمة األخيرة من السلع المصنعة التي تعتب ر ذات حساسية عالي تأجيل التفكيك الجمرآي على القائمة األخيرة من السلع المصنعة التي تعتب

أنها بع  اوض بش ة بحيث يجري التف دول الموقع ي ال ة ف أنها بع للصناعة المحلي اوض بش ة بحيث يجري التف دول الموقع ي ال ة ف ز للصناعة المحلي ة حي ي دخول االتفاقي نوات تل دة س ز د ع ة حي ي دخول االتفاقي نوات تل دة س د ع
 ..التنفيذالتنفيذ

 
ة من                        ل جاذبي ر أق ذه الدراسة، فيعتب ة من                      أما الجانب الزراعي التفاقيات الشراآة األوروبية، وهو موضوع ه ل جاذبي ر أق ذه الدراسة، فيعتب أما الجانب الزراعي التفاقيات الشراآة األوروبية، وهو موضوع ه

ة           . . التحرير المرتبط بالتجارة في السلع الصناعية   التحرير المرتبط بالتجارة في السلع الصناعية    ة والمنتجات الزراعي ة التجارة في المنتجات الزراعي ة         ففي حال ة والمنتجات الزراعي ة التجارة في المنتجات الزراعي ففي حال
اءات محدودة     المصنعة، يتبادل   المصنعة، يتبادل    ة إعف اءات محدودة     االتحاد األوروبي والدول العربية الموقع ة إعف اً  ((االتحاد األوروبي والدول العربية الموقع ًا أو جزئي ا   آلي ا  أو جزئي وضمن رزنامات   وضمن رزنامات   ) ) آلي

ة         . . زراعية في المرحلة األولى   زراعية في المرحلة األولى    ات الموقع ة       أما المرحلة الثانية التي تلي دخول االتفاقيات حيز التنفيذ، فتنص االتفاقي ات الموقع أما المرحلة الثانية التي تلي دخول االتفاقيات حيز التنفيذ، فتنص االتفاقي
ر التجاري      ))٦٥٦٥((على إجراء المباحثات بين االتحاد والدول الموقعة في مرحلة الحقة  على إجراء المباحثات بين االتحاد والدول الموقعة في مرحلة الحقة   ع درجة التحري ر التجاري       بخصوص رف ع درجة التحري  بخصوص رف

ادل نظرًا لحساسية القطاع الزراعي سواء              ة بشكل متب ادل نظرا  لحساسية القطاع الزراعي سواء             في المنتجات الزراعية وتوسيع نطاق األفضليات التجاري ة بشكل متب في المنتجات الزراعية وتوسيع نطاق األفضليات التجاري
 . . في دول االتحاد أو في الدول العربية الموقعةفي دول االتحاد أو في الدول العربية الموقعة

ة      وبمراجعة أولية التفاقيات الشراآة األوروبية مع الدول العربية يتبين بأنها قدمت          وبمراجعة أولية التفاقيات الشراآة األوروبية مع الدول العربية يتبين بأنها قدمت            ة       إعفاءات آلية أو جزئي  إعفاءات آلية أو جزئي
ك السلع                          ى تل ة المفروضة عل ام أو الجزئي من الرسوم الجمرآي اء الت ك السلع                         للمنتجات الزراعية العربية تضمنت اإلعف ى تل ة المفروضة عل ام أو الجزئي من الرسوم الجمرآي اء الت للمنتجات الزراعية العربية تضمنت اإلعف
ة أو تخضع لمستويات                               ر من الحاالت ضمن حصص آمي ة، لكن في آثي ى األسواق األوروبي تيرادها إل ة أو تخضع لمستويات                              عند اس ر من الحاالت ضمن حصص آمي ة، لكن في آثي ى األسواق األوروبي تيرادها إل عند اس

 . . ))٦٦٦٦((مرجعية بخصوص السعر والكميةمرجعية بخصوص السعر والكمية
                                                 

االستعراض السنوي لتطـورات العولمـة والتكامـل        االستعراض السنوي لتطـورات العولمـة والتكامـل        ) ) ٢٠٠٥٢٠٠٥((  األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا      األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا          ))٦٤٦٤((
 ..اإلقليمي في دول منطقة اإلسكوااإلقليمي في دول منطقة اإلسكوا

 االتفاقيـات وأي     االتفاقيـات وأي    بعد دخول االتفاقيات حيز التنفيذ، يجري بشكل منتظم وسنوي التباحث بشأن تطور سير العمـل بهـذه                بعد دخول االتفاقيات حيز التنفيذ، يجري بشكل منتظم وسنوي التباحث بشأن تطور سير العمـل بهـذه                    ))٦٥٦٥((
مباحثات ذات طبيعة تفاوضية وذلك في إطار ما يسمى بلجنة الشراكة التي تمهد الجتماع مجلس الشراكة بين االتحاد ألوروبي وكل دولـة                      مباحثات ذات طبيعة تفاوضية وذلك في إطار ما يسمى بلجنة الشراكة التي تمهد الجتماع مجلس الشراكة بين االتحاد ألوروبي وكل دولـة                      

 ..دة وزراء الخارجية من الجانبيندة وزراء الخارجية من الجانبينااموقعة على حدة والذي يرأسه في العموقعة على حدة والذي يرأسه في الع

 الحقـا  عنـد    الحقـاً عنـد    (reference quantity) والكميات المرجعية والكميات المرجعية(entry price)   (سيتم الحديث عن سعر الدخول والسعر المرجعيسيتم الحديث عن سعر الدخول والسعر المرجعي    ))٦٦٦٦((
 ..تفصيل التفضيالت التجارية الممنوحة للدول العربية من االتحاد األوروبيتفصيل التفضيالت التجارية الممنوحة للدول العربية من االتحاد األوروبي
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ع           آما يتبين   آما يتبين     م استعراضها في الفصل الثالث والتي تتمت ع           بأن العديد من المنتجات الزراعية العربية التي ت م استعراضها في الفصل الثالث والتي تتمت بأن العديد من المنتجات الزراعية العربية التي ت

به   ة ش واق األوروبي ي األس دم ف وطئ ق ا م اءات تعطيه ليات وإعف راآة بأفض ات الش ب اتفاقي به  بموج ة ش واق األوروبي ي األس دم ف وطئ ق ا م اءات تعطيه ليات وإعف راآة بأفض ات الش ب اتفاقي  بموج
ة   ارة العالمي ة التج ي منظم وية ف راء العض ا ج ن أن تجنيه ي يمك ة الت ع المعامل ة م مون بالمقارن ة  مض ارة العالمي ة التج ي منظم وية ف راء العض ا ج ن أن تجنيه ي يمك ة الت ع المعامل ة م مون بالمقارن ي مض ي والت  والت

ى                ة حيث تعامل عل ى األسواق األوروبي د تصديرها إل زة تفضيلية إضافية عن ة أي مي ى               ال تعطي المنتجات العربي ة حيث تعامل عل ى األسواق األوروبي د تصديرها إل زة تفضيلية إضافية عن ة أي مي ال تعطي المنتجات العربي
 .  .   التي تتمتع بها جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تتمتع بها جميع الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية(MFN)أساس مبدأ الدولة األولى بالرعاية أساس مبدأ الدولة األولى بالرعاية 

 
 لعربية بموجب اتفاقيات الشراآةاإلعفاءات المترتبة للمنتجات الزراعية ا  -٢٠الجدول 

 المتوسطية-األوروبية
 الدولة المستفيدةالدولة المستفيدة عدد المنتجات الزراعية التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية

والي  ي ح ي أو الجزئ ي الكل يض الجمرآ مل التخف والي يش ي ح ي أو الجزئ ي الكل يض الجمرآ مل التخف دًا٧٠٧٠يش دا  بن ض  بن راحة بع ا ص تثني منه ًا ويس ًا زراعي ض  جمرآي راحة بع ا ص تثني منه ا  ويس ا  زراعي  جمرآي
ين         والخاصة بأصناف م       والخاصة بأصناف م      ٢٠٢٠البنود الواردة في الفصل       البنود الواردة في الفصل        ة، ومن ب ين        ن منتجات من الخضار والفاآه ة، ومن ب د ٧٠٧٠ن منتجات من الخضار والفاآه د  بن اً  جمرآ جمرآا ًا بن ا  ي   ي

 .. يطبق عليها حصص آمية وسعر دخول وآمية مرجعية للمستوردات يطبق عليها حصص آمية وسعر دخول وآمية مرجعية للمستورداتا ًا جمرآي جمرآيا ًا بند بند١٢١٢يشملها التخفيض هناك يشملها التخفيض هناك 

 األردناألردن

ي حوالي     ي أو الجزئ ي حوالي    يشمل التخفيض الجمرآي الكل ي أو الجزئ ا  ٥٢٥٢يشمل التخفيض الجمرآي الكل ًا منه ًا زراعي دًا جمرآي ا   بن ا  منه ا  زراعي دا  جمرآي ات  ١٧١٧ بن ع خان يًا ألرب دًا رئيس ات   بن ع خان يا  ألرب دا  رئيس  بن
دًا   ٢٩٢٩ المشمولة هناك     المشمولة هناك    ٥٢٥٢  ــومن بين البنود ال   ومن بين البنود ال   . . يخص معظمها منتجات مثل النباتات والخضروات المجففة واألرز       يخص معظمها منتجات مثل النباتات والخضروات المجففة واألرز        دا     بن  بن

ل عن               جمرآيا جمرآيًا ل عن                يطبق عليها حصص آمية بينما يطبق على البرتقال الطازج فقط السعر المرجعي بحيث ال يق   ٢٦٦٢٦٦ يطبق عليها حصص آمية بينما يطبق على البرتقال الطازج فقط السعر المرجعي بحيث ال يق
 ..طن خالل فترة معينة من السنةطن خالل فترة معينة من السنة//يورويورو

 مصرمصر

تثناء                    ٢٤٢٤-١١عية للفصول   عية للفصول   جميع المنتجات الزرا  جميع المنتجات الزرا   ة باس ًا من الرسوم الجمرآي ة تمام تثناء                     من النظام المنسق معفي ة باس ا  من الرسوم الجمرآي ة تمام دا   ٣١٣١ من النظام المنسق معفي دا    بن  بن
ا تبقي                 زراعيا   زراعياً جمرآيا جمرآيًا ة بينم ا تبقي                 ينطبق عليها تخفيض جمرآي محدد بحصص آمي ة بينم  منتجات دون أي تخفيض وهي        منتجات دون أي تخفيض وهي       ٣٣ ينطبق عليها تخفيض جمرآي محدد بحصص آمي

 ..زهور القطف والسكر والنبيذزهور القطف والسكر والنبيذ

 لبنانلبنان

ة          بالنظر إلى آبر حجم تجارة المغرب الزراعية مع االت        بالنظر إلى آبر حجم تجارة المغرب الزراعية مع االت         ة          حاد األوروبي، تم إعداد بروتوآول خاص بالمنتجات النباتي حاد األوروبي، تم إعداد بروتوآول خاص بالمنتجات النباتي
والحيوانية وبروتوآول آخر خاص بالمنتجات السمكية، وتم النص تحديدا  على اإلعفاءات الخاصة ببعض المنتجات              والحيوانية وبروتوآول آخر خاص بالمنتجات السمكية، وتم النص تحديدًا على اإلعفاءات الخاصة ببعض المنتجات              
ة وسعر دخول                       ة محددة بحصة آمي ة زراعي ة وسعر دخول                      الزراعية آالطماطم والبرتقال والكلمنتينا والخيار ضمن نطاق رزنام ة محددة بحصة آمي ة زراعي الزراعية آالطماطم والبرتقال والكلمنتينا والخيار ضمن نطاق رزنام

ى            . . ي لكي تحصل على اإلعفاء التام     ي لكي تحصل على اإلعفاء التام     مرجعمرجع ة عل ى          وقد اشتملت اإلعفاءات الكلية أو الجزئي ة عل ًا       ١٩٥١٩٥وقد اشتملت اإلعفاءات الكلية أو الجزئي ًا زراعي دًا جمرآي ا         بن ا  زراعي دا  جمرآي  بن
 ..خضع العديد منها لحصص آمية وأسعار أو آميات دخول مرجعيةخضع العديد منها لحصص آمية وأسعار أو آميات دخول مرجعية

 المغربالمغرب

ر للمنت        ة وآخ ة والحيواني ة النباتي ات الزراعي اص بالمنتج ول خ اك بروتوآ رب، هن ع المغ ة م أن االتفاقي ر للمنت       آش ة وآخ ة والحيواني ة النباتي ات الزراعي اص بالمنتج ول خ اك بروتوآ رب، هن ع المغ ة م أن االتفاقي ات آش ات ج ج
ونس  ن ت مكية المصدرة م ونس الس ن ت مكية المصدرة م ـ    . . الس ة ل ة أو جزئي اءات آلي ى إعف ول الزراعي األول عل تمل البروتوآ ـ  واش ة ل ة أو جزئي اءات آلي ى إعف ول الزراعي األول عل تمل البروتوآ دًا ١٤٠١٤٠  واش دا   بن  بن

ون في                      ون في                     جمرآيًا زراعيًا يخضع الكثير منها ألسعار وآميات مرجعية أو حصص آمية بينما تمت معالجة زيت الزيت جمرآيا  زراعيا  يخضع الكثير منها ألسعار وآميات مرجعية أو حصص آمية بينما تمت معالجة زيت الزيت
ة      ١١ من بروتوآول     من بروتوآول    ٣٣الفقرة  الفقرة   ة       الملحق باتفاقية الشراآة األوروبي ة       – الملحق باتفاقية الشراآة األوروبي ية بالسماح بإدخال لغاي ة       التونس ية بالسماح بإدخال لغاي  ألف طن زيت     ألف طن زيت    ٤٦٤٦التونس

 .. آيلوغرام آيلوغرام١٠٠١٠٠ يورو لكل  يورو لكل ٧٨١٧٨١ وبرسم مقداره  وبرسم مقداره ١٩٩٩١٩٩٩  ممزيتون خام سنويا  حتى عازيتون خام سنويًا حتى عا

 تونستونس

 ..المالحق الخاصة بالزراعة في اتفاقيات الشراآة األوروبية مع الدول العربية المذآورةالمالحق الخاصة بالزراعة في اتفاقيات الشراآة األوروبية مع الدول العربية المذآورة: : المصدرالمصدر
ليات ا       ي األفض اين ف ابق بعض التب دول الس ين الج ليات ا     ويب ي األفض اين ف ابق بعض التب دول الس ين الج ارة     ويب ي التج ذآورة ف ة الم دول العربي ة لل ارة     لممنوح ي التج ذآورة ف ة الم دول العربي ة لل لممنوح

وعتين ى مجم يمها إل ن تقس ث يمك ة حي وعتينالزراعي ى مجم يمها إل ن تقس ث يمك ة حي ط::الزراعي ر متوس ة ذات تحري تحفظ، والثاني ر م ى ذات تحري ط األول ر متوس ة ذات تحري تحفظ، والثاني ر م ى ذات تحري    . .  األول
انبين                أيا أيًاإال أن   إال أن    ين الج ًا ب رًا جوهري ل تحري ى أن يمث وعتين ال يرقى إل انبين                 من المجم ين الج ا  ب را  جوهري ل تحري ى أن يمث وعتين ال يرقى إل ى، فتشمل       . .  من المجم ا المجموعة األول ى، فتشمل     أم ا المجموعة األول أم

ع األر  ات م ع األر االتفاقي ات م دول   االتفاقي ين الج ث يب ر حي دول   دن ومص ين الج ث يب ر حي ن    ٢٠٢٠دن ومص ة م ي المقدم ر الجمرآ ر التحري ة عناص ن     محدودي ة م ي المقدم ر الجمرآ ر التحري ة عناص   محدودي
ر   ب اآلخ ن الجان تحفظ م ر م ا تحري ي يقابله ي والت اد األوروب ر  االتح ب اآلخ ن الجان تحفظ م ر م ا تحري ي يقابله ي والت اد األوروب ي    . . االتح كل أساس اءات بش مل اإلعف م تش ي  ول كل أساس اءات بش مل اإلعف م تش  ول

ى إعف                      ٥٠٥٠ و  و ٧٠٧٠إال حوالي   إال حوالي    اء عبء الحصول عل ي إلق ا يعن والي، مم ى الت ى إعف                       بندًا جمرآيًا زراعيًا للدولتين، عل اء عبء الحصول عل ي إلق ا يعن والي، مم ى الت اءات اءات  بندا  جمرآيا  زراعيا  للدولتين، عل
ادتين                   ذًا للم ة تنفي ة القادم ى جوالت المفاوضات الثنائي ادتين                  أوسع للتجارة الزراعية عل ذا  للم ة تنفي ة القادم ى جوالت المفاوضات الثنائي اقيتي الشراآة    ١٣١٣ و  و ١٥١٥أوسع للتجارة الزراعية عل اقيتي الشراآة     من اتف  من اتف

 . . األوروبية مع آل من األردن ومصراألوروبية مع آل من األردن ومصر
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ين                               ان والتي تب ة مع لبن ل االتفاقي ة مث رًا للتجارة الزراعي ر تحري ا أآث ة فتتصف بأنه ين                             أما المجموعة الثاني ان والتي تب ة مع لبن ل االتفاقي ة مث را  للتجارة الزراعي ر تحري ا أآث ة فتتصف بأنه أما المجموعة الثاني

ات مع              القراءة األولية   القراءة األولية    ا االتفاقي رًا في الجانب الزراعي تليه ة تحري دول العربي ات الشراآة مع ال ات مع              بأنها أآثر اتفاقي ا االتفاقي را  في الجانب الزراعي تليه ة تحري دول العربي ات الشراآة مع ال بأنها أآثر اتفاقي
ين           . .  أعاله  أعاله ٢٠٢٠تونس والمغرب حسب ما يبينه الجدول       تونس والمغرب حسب ما يبينه الجدول        ات السياسية واالقتصادية ب أن العالق ول ب ديهي الق ين         ومن الب ات السياسية واالقتصادية ب أن العالق ول ب ديهي الق ومن الب

ر       الدول المذآورة وبعض الدول األوروبية لعبت دورا  أساسيا  في صياغة ا           الدول المذآورة وبعض الدول األوروبية لعبت دورًا أساسيًا في صياغة ا            دو أآث ا بشكل يب ات الشراآة معه ر       تفاقي دو أآث ا بشكل يب ات الشراآة معه تفاقي
دول       دول      تفضيليًا عن غيرها من ال ات                        . . تفضيليا  عن غيرها من ال دخول في مباحث ة بال دول مطالب ذه ال إن ه ى، ف ن، آشأن المجموعة األول ات                      ولك دخول في مباحث ة بال دول مطالب ذه ال إن ه ى، ف ن، آشأن المجموعة األول ولك

اءات      . . لتوسيع التحرير الزراعي بموجب اتفاقيات الشراآة    لتوسيع التحرير الزراعي بموجب اتفاقيات الشراآة     ة لإلعف راءة األولي ه الق اءات    وبشكل عام، هذا ما تبين ة لإلعف راءة األولي ه الق وفي  وفي    . . وبشكل عام، هذا ما تبين
دول                       الفقرات القادمة سيت  الفقرات القادمة سيت   ر الزراعي والتفضيالت الممنوحة لل دلوالت التحري ى م ًا عل ر عمق دول                       م التعرف بشكل أآث ر الزراعي والتفضيالت الممنوحة لل دلوالت التحري ى م ا  عل ر عمق م التعرف بشكل أآث

ارة        ة التج دى منظم ه ل زام ب م االلت ا ت ع م ك م ة ذل ة ومقارن ة الموقع ارة       العربي ة التج دى منظم ه ل زام ب م االلت ا ت ع م ك م ة ذل ة ومقارن ة الموقع  العربي
ة                    . . العالميةالعالمية ات الشراآة األوروبي ر اتفاقي ة وأث ة الزراعي ة                  وقبل ذلك، سيتم التطرق إلى اتجاهات الصادرات العربي ات الشراآة األوروبي ر اتفاقي ة وأث ة الزراعي وقبل ذلك، سيتم التطرق إلى اتجاهات الصادرات العربي
 ..حيث تقدم لنا صورة لمدى فاعلية اإلعفاءات المنصوص عليها في االتفاقياتحيث تقدم لنا صورة لمدى فاعلية اإلعفاءات المنصوص عليها في االتفاقياتعليها عليها 

 
ات الشراآة مع                        ى اتفاقي ة عل ة الموقع دول العربي ات الشراآة مع                      ولدراسة مساهمة هذه االتفاقيات في تعزيز صادرات ال ى اتفاقي ة عل ة الموقع دول العربي ولدراسة مساهمة هذه االتفاقيات في تعزيز صادرات ال

رة         ٢١٢١االتحاد األوروبي، يبين الجدول     االتحاد األوروبي، يبين الجدول      ة خالل الفت دول العربي بعض ال رة          تطور أداء الصادرات الزراعية ل ة خالل الفت دول العربي بعض ال -١١٩٩٦٩٩٦ تطور أداء الصادرات الزراعية ل
٢٠٠٣٢٠٠٣.. 

 
  إلى دول االتحاد األوروبي)٦٧(صادرات بعض الدول العربية الزراعية  -٢١الجدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٦خالل الفترة 
 )بالمليون يورو(

النسبة من إجمالي واردات 
االتحاد الزراعية لعام 

 الدولة ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢
 األردن ١٤ ١٠ ١٣ ٦ ٨ ٦ ٧ ٨ ٠٫٠١
 مصر ٣٦٤ ٤٥٠ ٤٢٠ ٣٧٧ ٤٢٩ ٤٦٠ ٤٨٤ ٤٦٧ ٠٫٧٥
 لبنان ٢١ ٢٥ ٢٥ ٢٤ ٢٧ ٣١ ٣٠ ٣٨ ٠٫٠٦
 المغرب ١٫٠٦٦ ٢٫٠٢٧ ١٫٠٢٨ ١٫١٢٣ ١٫٢٦٣ ١٫٣٦٩ ١٫٥١١ ١٫٤٧٥ ٢٫٤
 ةسوريالجمهورية العربية ال ١٥٢ ٢٠٢ ١٧٥ ١٥٧ ٢٦٥ ٢٧٠ ٢٨٨ ٢٢٤ ٠٫٣٦
 تونس ٣٠١ ٣٢٦ ٤٠٧ ٣٣٦ ٣٦٧ ٣٩٤ ٣٤٨ ٣٥٦ ٠٫٥٧
 المجموع ١٫٩١٨ ٢٫٠٤٠ ٢٫٠٦٨ ٢٫٠٢٣ ٢٫٣٥٩ ٢٫٥٣٠ ٢٫٦٦٨ ٢٫٥٦٨ 
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أن الصادرات    ام ب كل ع ول، وبش ن الق أن الصادرات  ويمك ام ب كل ع ول، وبش ن الق ى   ويمك ة إل ذه الدراس ة موضع ه دول العربي م ال ة لمعظ ى   الزراعي ة إل ذه الدراس ة موضع ه دول العربي م ال ة لمعظ الزراعي

ة              ي الزراعي اد األوروب الي واردات االتح ة             أسواق االتحاد األوروبي ال زالت ضعيفة وال تشكل نسبة آبيرة من إجم ي الزراعي اد األوروب الي واردات االتح أسواق االتحاد األوروبي ال زالت ضعيفة وال تشكل نسبة آبيرة من إجم
ام    ي ع ت ف ي بلغ ام   والت ي ع ت ف ي بلغ والي ٢٠٠٢٢٠٠٢والت والي  ح ورو ٦٢٦٢ ح ار ي ورو  ملي ار ي ادرات      . . ))٦٨٦٨(( ملي وع الص ابق أن مجم دول الس ين الج ا يب ادرات    فكم وع الص ابق أن مجم دول الس ين الج ا يب فكم

دول   ة لل دول  الزراعي ة لل والي   الزراعي الغ ح ة والب ت مجتمع والي   الس الغ ح ة والب ت مجتمع بة   ٢٫٦٢٫٦الس اوز نس ورو ال يتج ار ي بة    ملي اوز نس ورو ال يتج ار ي واردات   ٤٤ ملي ن ال ة م ي المائ واردات    ف ن ال ة م ي المائ  ف
ي اد األوروب ة لالتح ة الكلي يالزراعي اد األوروب ة لالتح ة الكلي دول     . . الزراعي ًا ل ة مصدرة زراعي ة عربي م دول ذلك أن أه ذآور آ دول الم ين الج دول   ويب ا  ل ة مصدرة زراعي ة عربي م دول ذلك أن أه ذآور آ دول الم ين الج ويب

 . . ةةسوريسوريرية العربية الرية العربية الالجمهوالجمهواالتحاد األوروبي هي المغرب، ثم تليها بفارق آبير آل من تونس ومصر وأخيرا  االتحاد األوروبي هي المغرب، ثم تليها بفارق آبير آل من تونس ومصر وأخيرًا 

                                                 
 من النظام المنسق وبعض المنتجات       من النظام المنسق وبعض المنتجات      ٢٤٢٤-١١تشمل المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية المصنعة في الفصول من           تشمل المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية المصنعة في الفصول من               ))٦٧٦٧((

 .. جولة أوروغواي للمنتجات الزراعية ومنها القطن واألصواف والزيوت العطرية وغيرها جولة أوروغواي للمنتجات الزراعية ومنها القطن واألصواف والزيوت العطرية وغيرهاالواقعة ضمن تعريفالواقعة ضمن تعريف

agriculture/mcom/int.eu.europa://http /: : لكترونـي لالتحـاد األوروبـي   لكترونـي لالتحـاد األوروبـي   اإلحصاءات الزراعية الـواردة بـالموقع اإل  اإلحصاءات الزراعية الـواردة بـالموقع اإل      ))٦٨٦٨((
pdf.374/table_en/2003/agrista... 
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ي        ة ف راآة األوروبي ات الش ه اتفاقي ذي تلعب دود ال دور المح حة لل دول دالالت واض س الج دم نف ي      ويق ة ف راآة األوروبي ات الش ه اتفاقي ذي تلعب دود ال دور المح حة لل دول دالالت واض س الج دم نف  ويق

ذه الدراسة          داد ه اريخ إع ذه الدراسة         تعزيز فرص نفاذ الصادرات الزراعية العربية إلى األسواق األوروبية ولت داد ه اريخ إع ان    . . تعزيز فرص نفاذ الصادرات الزراعية العربية إلى األسواق األوروبية ولت ان  فاالتفاقيت فاالتفاقيت
ذ عامي       اللتان يمكن القياس عليهما هما االتفاقيتان  اللتان يمكن القياس عليهما هما االتفاقيتان   ز التنفي ا حي ان دخلت ذ عامي       المبرمتان مع آل من تونس والمغرب واللت ز التنفي ا حي ان دخلت المبرمتان مع آل من تونس والمغرب واللت

تكمال  ٢٠٠٠٢٠٠٠ و و١٩٩٨١٩٩٨ اذ أو ال زالت تنتظر اس ز النف ديثًا حي ا دخلت ح ات األخرى إم ا االتفاقي والي بينم ى الت تكمال   عل اذ أو ال زالت تنتظر اس ز النف ديثا  حي ا دخلت ح ات األخرى إم ا االتفاقي والي بينم ى الت  عل
 . . إجراءات المصادقة الدستورية عليهاإجراءات المصادقة الدستورية عليها

 
ام                 ة التونسية مباشرة ع ام               ففي حين ارتفعت الصادرات الزراعي ة التونسية مباشرة ع ى أن             ١٩٩٨١٩٩٨ففي حين ارتفعت الصادرات الزراعي ك حت د ذل ذبت بع ا تذب ى أن              إال أنه ك حت د ذل ذبت بع ا تذب  إال أنه

ام             ٢٠٠٣٢٠٠٣مستواها في عام    مستواها في عام     ام              ال يزيد آثيرًا عن مستواها قبل تنفيذ اتفاقية الشراآة ع ة المغرب          . . ١٩٩٧١٩٩٧ ال يزيد آثيرا  عن مستواها قبل تنفيذ اتفاقية الشراآة ع ا في حال ة المغرب        أم ا في حال أم
ا لبثت أن تراجعت         ٢٠٠٠٢٠٠٠فارتفعت الصادرات المغربية إلى األسواق األوروبية بشكل متواصل بعد عام           فارتفعت الصادرات المغربية إلى األسواق األوروبية بشكل متواصل بعد عام            ا لبثت أن تراجعت          ولكن م  ولكن م

ام     ام    في ع د أن سجلت مع       ٢٠٠٣٢٠٠٣في ع د أن سجلت مع        بع دره         بع ع ق ادة مرتف دره        دل زي ع ق ادة مرتف ى               ١١٫٥١١٫٥دل زي ثالث األول نويًا خالل السنوات ال ة س ى                في المائ ثالث األول نويا  خالل السنوات ال ة س  في المائ
 مشجعا  ومتزايدا  بشكل متواصل    مشجعًا ومتزايدًا بشكل متواصل   ةةسوريسوريالجمهورية العربية ال  الجمهورية العربية ال  وآان أداء صادرات آل من مصر و      وآان أداء صادرات آل من مصر و        . . لتنفيذ االتفاقية لتنفيذ االتفاقية 

 ..في حين تبين األرقام تواضع الصادرات الزراعية لكل من األردن ولبنانفي حين تبين األرقام تواضع الصادرات الزراعية لكل من األردن ولبنان
 

ات الشراآة، يستعرض                  ولفهم جانب من جوا   ولفهم جانب من جوا     رغم من وجود اتفاقي ى ال ات الشراآة، يستعرض                  نب ضعف الصادرات العربية عل رغم من وجود اتفاقي ى ال نب ضعف الصادرات العربية عل
دول  دول الج دول      ٢٢٢٢الج ة لل ات الزراعي ى المنتج ي إل اد األوروب ب االتح ن جان ة م ة الممنوح ليات التجاري دول       األفض ة لل ات الزراعي ى المنتج ي إل اد األوروب ب االتح ن جان ة م ة الممنوح ليات التجاري   األفض

 ..))٦٩٦٩(((MFN)فة الدولة األولى بالرعاية فة الدولة األولى بالرعاية ييالعربية الموقعة على اتفاقيات الشراآة بالمقارنة مع تعرالعربية الموقعة على اتفاقيات الشراآة بالمقارنة مع تعر
 

ين  ينيب دول يب دول  الج اءات    ٢٢٢٢ الج ام إعف كل ع ل بش ة تحم دول العربي ع ال ة م راآة األوروبي ات الش اله أن اتفاقي اءات     أع ام إعف كل ع ل بش ة تحم دول العربي ع ال ة م راآة األوروبي ات الش اله أن اتفاقي  أع
ى           الم عل اقي دول الع ي لب اد األوروب ا االتح ى          محدودة للصادرات الزراعية العربية بالمقارنة مع المعاملة التي يوليه الم عل اقي دول الع ي لب اد األوروب ا االتح محدودة للصادرات الزراعية العربية بالمقارنة مع المعاملة التي يوليه

ة      أساس مبدأ الدولة األآثر رعاية، ومن غير المتوقع أن يكون لها دور آب           أساس مبدأ الدولة األآثر رعاية، ومن غير المتوقع أن يكون لها دور آب            درة التصديرية الزراعي ادة الق ة      ير في زي درة التصديرية الزراعي ادة الق ير في زي
ات            ل المعوق د تحلي ا عن بعض منه ات           للدول العربية إلى األسواق األوروبية لعدد من االعتبارات والتي سبق مناقشة ال ل المعوق د تحلي ا عن بعض منه للدول العربية إلى األسواق األوروبية لعدد من االعتبارات والتي سبق مناقشة ال

 ::وأهمهاوأهمها
 
ى درجة                -١١ ي ومحدود إل ة جزئ ى درجة               باستثناء البروتوآول الزراعي الملحق باالتفاقية مع لبنان، فإن نطاق التغطي ي ومحدود إل ة جزئ باستثناء البروتوآول الزراعي الملحق باالتفاقية مع لبنان، فإن نطاق التغطي

ي ب رة ف ي بآبي رة ف يلية أو      آبي ة التفض ة للمعامل ة المؤهل ات الزراعي مول أصناف المنتج ث ش ن حي واء م االت س يلية أو      عض الح ة التفض ة للمعامل ة المؤهل ات الزراعي مول أصناف المنتج ث ش ن حي واء م االت س عض الح
د     كل واضح عن ين بش ا تب ك حسب م ا وذل ة خالله واق األوروبي دخول األس ا ب مح له ي يس ة الت م الزراعي د    للمواس كل واضح عن ين بش ا تب ك حسب م ا وذل ة خالله واق األوروبي دخول األس ا ب مح له ي يس ة الت م الزراعي للمواس

 .. أعاله أعاله٢٠٢٠استعراض الجدول استعراض الجدول 
 

  االتحاد األوروبي بموجبأمثلة إلعفاءات في التجارة الزراعية تعهد بها  -٢٢الجدول 
 اتفاقيات الشراآة

 

                                                 
لى األسواق األوروبيـة للصـادرات الزراعيـة        لى األسواق األوروبيـة للصـادرات الزراعيـة        إإسيتم التركيز في التحليل على تحري تأثير اتفاقيات الشراكة على النفاذ            سيتم التركيز في التحليل على تحري تأثير اتفاقيات الشراكة على النفاذ                ))٦٩٦٩((

 ..لدراسات أخرىلدراسات أخرىالعربية بحيث سيترك دراسة أثر اتفاقيات الشراكة في زيادة نفاذ الصادرات األوروبية لألسواق العربية العربية بحيث سيترك دراسة أثر اتفاقيات الشراكة في زيادة نفاذ الصادرات األوروبية لألسواق العربية 
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اإلنتاج 
المشمول 

باإلعفاءات إلى 
اإلنتاج المحلي 

 )نسبة مئوية(

اإلنتاج 
المحلي 

عام 
٢٠٠٠ 

 (*)هامش التفضيل التجاري )ألف طن(

فة الجمرآية يالتعر
للدولة األولى بالرعاية 

MFN 

المنتج والبند 
 الجمرآي

التصنيف المدمج (
CN( نيالنص القانو 

 ةالدول
 المستفيدة

بة   ٦١٩ -- اء بنس بة  إعف اء بنس ن % % ١٠٠١٠٠إعف ن م م
ة و  وم الجمرآي ة و الرس وم الجمرآي % % ٦٠٦٠الرس

ي    ات الت وم للكمي ن الرس ي   م ات الت وم للكمي ن الرس م
ة         ة أو آمي ة        تتجاوز حصة آمي ة أو آمي تتجاوز حصة آمي
دد  د تتح ي ق ة الت دد مرجعي د تتح ي ق ة الت مرجعي
نوية   ة الس ب المراجع نوية  بموج ة الس ب المراجع بموج

 للصادرات للصادرات 

٢٩٠% + ٨،٨ 
 طن/يورو

)٠٧٠٢٠٠١٥ (
وتفريعات أخرى 

من الطماطم خالل 
 – ١/١٢الفترة 
٣١/٣ 

بة      غير متوفر -- ام بنس بة     إعفاء ت ام بنس من  من  % % ١٠٠١٠٠إعفاء ت
ة    ة وحص وم الجمرآي ة   الرس ة وحص وم الجمرآي الرس

  طن  طن ١٠٠١٠٠سنوية قدرها سنوية قدرها 

٠٧٠٩٢٠٠٠( %١٠٫٢ (
الهيليوم خالل 

 – ١/١٠الفترة 
٣١/٣ 

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٩٠ --
 الرسوم الجمرآية

٣٧٨% + ١٢٫٨ 
 طن/يورو

)٠٧٠٧٠٠١٠ (
الخيار خالل الفترة 

٢٩/٢ – ١/١١ 

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٢٩ ٣٫٥
الرسوم الجمرآية لحصة 

 طن ١ ٠٠٠سنوية قدرها 
من % ٤٠وإعفاء بنسبة 

 الرسوم خارجها

٢٥٦% + ٦٫٤ 
 طن/يورو

)٠٨٠٥٣٠ex (
 الليمون الطازج

) ١(آول البروتو
المنصوص عليه 

من ) ١(١٦بالمادة 
 اتفاقية الشراآة

 األردنية-األوروبية

 األردن

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٣٤٣ ٢٫٩
ة لحصة الرسوم الجمرآي

 طن ترتفع ١٠ ٠٠٠سنوية 
  طن١ ٠٠٠سنويا  بمقدار 

٠٧٠١٩٠٥٠( %%٩٫٦٩٫٦ (
البطاطس خالل 

 – ١/١الفترة 
٣١/٥ 

) ١(البروتوآول 
المنصوص عليه 

من ) ١(١٤بالمادة 
 اتفاقية الشراآة

 اللبنانية-األوروبية

 لبنان

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٣٥٦ ١٫٤
الرسوم الجمرآية لحصة 

 طن يتم ٥ ٠٠٠سنوية 
 طن ١ ٠٠٠يادتها بمقدار ز

خارج % ٦٠وإعفاء بنسبة 
 الحصة 

٢٩٠% + ٨،٨ 
-١/١١طن للفترة /يورو
 % +١٤٫٤ و١٤/٥
طن للفترة / يورو٢٩٨
٣١/١٠ - ١٥/٥ 

)٠٧٠٢٠٠٠ (
الطماطم الطازجة 

 أو المثلجة

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٥٨ ١٫٧
الرسوم الجمرآية لحصة 

  طن١ ٠٠٠سنوية 

٠٧٠٩٩٠٣١( %٤٫٥ (
يتون ليس ثمار الز

 نتاج الزيتإل

  

 )تابع (٢٢الجدول 
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اإلنتاج 
المشمول 

باإلعفاءات إلى 
اإلنتاج المحلي 

 )نسبة مئوية(

اإلنتاج 
المحلي 

عام 
٢٠٠٠ 

 (*)هامش التفضيل التجاري )ألف طن(

فة الجمرآية يالتعر
للدولة األولى بالرعاية 

MFN 

المنتج والبند 
 الجمرآي

التصنيف المدمج (
CN( ونيالنص القان 

 ةالدول
 المستفيدة

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ١٥٢ --
 الرسوم الجمرآية 

طن / يورو٧١+  %١٦
أبريل مع /نيسانخالل 
 تعريفات ٦وجود 

 لفترات موسمية 

)٠٨٠٥١٠ (
البرتقال الطازج أو 

 المجفف

  

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٢٥٠ ١٫٢
الرسوم الجمرآية لحصة 

  طن٣ ٠٠٠آمية قدرها 

ا بطاط) ٠٧١٤٢٠( %٣
 حلوة

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ١٫٦١٠ ٣٫١
الرسوم الجمرآية لحصة 

 طن سنويا  ٥٠ ٠٠٠قدرها 
 طن ١٠ ٠٠٠ ـترتفع الحقا  ب
من % ٦٠وإعفاء بنسبة 

 الرسوم لما يتجاوز الحصة 

طن / يورو٧١+  %١٦
أبريل مع /نيسانل خال

 تعريفات ٦وجود 
 لفترات موسمية 

)٠٨٠٥١٠ (
البرتقال الطازج أو 

 المجفف

) ١(البروتوآول 
المنصوص عليه 

من ) ١(١٤بالمادة 
 اتفاقية الشراآة

-األوروبية
 المصرية

 مصر

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٢٫٠٤٤ --
 الرسوم الجمرآية

٠٨٠٧١١٠٠( %  ٨،٨ex (
البطيخ خالل الفترة 

١٥/٦ - ١/٢ 

من % ٢٥إعفاء بنسبة  ٦٫٠٠٣ ٠٫٥
الرسوم الجمرآية لحصة 

  طن٣٢ ٠٠٠سنوية 

 الرز) ١٠٠٦( طن/و يور١٧٥

  

من % ٦٠إعفاء بنسبة  ١٤٠ --
 الرسوم الجمرآية

٠٨٠٦( %١١٫٥ex ( العنب
الطازج خالل 

 - ١٥/١١الفترة 
٣٠/٤ 

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ١٠٥ --
 الرسوم الجمرآية

٠٨٠٤١٠٠٠( %٧،٧ex (
التمر في عبوة أقل 

  آيلوغرام٣٥من 

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ١٠ --
الرسوم الجمرآية وإعفاء 

من الرسوم لما % ٦٠بنسبة 
يتجاوز حصة آمية أو آمية 

 مرجعية

٠٨١٠١٠٩٠( %١١٫٢ex (
الفراولة خالل 

 - ١/١١الفترة 
٣١/٣ 

) ١(البروتوآول 
المنصوص عليه 

من ) ١(١٧بالمادة 
 اتفاقية الشراآة

 التونسية-األوروبية

 تونس

 
 

 )تابع (٢٢الجدول 
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اإلنتاج 
المشمول 

باإلعفاءات إلى 
تاج المحلي اإلن
 )نسبة مئوية(

اإلنتاج 
المحلي 

عام 
٢٠٠٠ 

 (*)هامش التفضيل التجاري )ألف طن(

فة الجمرآية يالتعر
للدولة األولى بالرعاية 

MFN 

المنتج والبند 
 الجمرآي

التصنيف المدمج (
CN( النص القانوني 

 ةالدول
 المستفيدة

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ١٣٠ ٣٥
الرسوم الجمرآية لحصة 

  طن٦٤ ٠٠٠سنوية 

 ١٠٠ يورو لكل ٧٫٨١
 آيلوغرام

)١٥٠٩١٠١٠ (
  زيت الزيتون

 

من % ١٠٠إعفاء بنسبة  ٣٤٨ ٢٫٠
الرسوم الجمرآية لحصة 

  طن٧ ٠٠٠سنوية 

٠٧٠٣١٠١١( %٩٫٦ex (
البصل خالل الفترة 

١٥/٥ - ١٥/٢ 
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أخوذة من                  يي التعر  التعر   ..العربية ومالحقها الخاصة بالزراعة    العربية ومالحقها الخاصة بالزراعة    -اتفاقيات الشراآة األوروبية  اتفاقيات الشراآة األوروبية  : : المصدرالمصدر ة م ى بالرعاي ة األول ى أساس الدول ة عل ة المطبق أخوذة من                  ف ة م ى بالرعاي ة األول ى أساس الدول ة عل ة المطبق ف
ار ة التج دى منظم ي ل اد األوروب داول االتح ارج ة التج دى منظم ي ل اد األوروب داول االتح ةج ةة العالمي ة،   . . ة العالمي ة الزراعي ة للتنمي ة العربي اج من المنظم م اإلنت ة، وحج ة الزراعي ة للتنمي ة العربي اج من المنظم م اإلنت اب السنوي لإلحصاءات وحج اب السنوي لإلحصاءات الكت الكت

 ..(FAOSTAT data, 2004)  ٢٠٠٤٢٠٠٤لعام لعام ) ) الفاوالفاو((، وإحصاءات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ، وإحصاءات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ٢٠٠١٢٠٠١، ، الزراعية العربيةالزراعية العربية

ة المعروضة بال   (*)(*)  ي األمثل ذآورة ف ة الم وم الجمرآي رتبط الرس ة المعروضة بال  ت ي األمثل ذآورة ف ة الم وم الجمرآي رتبط الرس لعة ت ة الس ة بقيم بية المتعلق ة النس وم الجمرآي لعة رس ة الس ة بقيم بية المتعلق ة النس وم الجمرآي  duties)   (Adرس

valorem وليس الرسوم الجمرآية الثابتة المفروضة على العدد أو الحجم من السلع المستوردة  وليس الرسوم الجمرآية الثابتة المفروضة على العدد أو الحجم من السلع المستوردة (specific duties)إال إذا ذآر ذلك صراحة إال إذا ذآر ذلك صراحة .. 
 
ن أ    -٢٢ ود األول م ي العم ه ف ي، المنصوص علي يض الجمرآ ق التخف االت يطب ب الح ي أغل ن أ   ف ود األول م ي العم ه ف ي، المنصوص علي يض الجمرآ ق التخف االت يطب ب الح ي أغل ول ف ول ي بروتوآ ي بروتوآ

ة دون               ة دون              زراعي ملحق باتفاقيات الشراآة األوروبية، على الرسوم النسبية أو القيمية تارآًا الرسوم والضرائب الثابت زراعي ملحق باتفاقيات الشراآة األوروبية، على الرسوم النسبية أو القيمية تارآا  الرسوم والضرائب الثابت
ة التي تضمنها الجدول              . . مساسمساس ة التي تضمنها الجدول            وعند استعراض بعض األمثل ة             ٢٢٢٢وعند استعراض بعض األمثل ي أن الرسوم القيمي ة              أعاله، يتضح بشكل جل ي أن الرسوم القيمي  أعاله، يتضح بشكل جل

ا يجعل من هوامش           أصال  منخفضة إذا ما قورنت بالرسوم الثابتة التي         أصًال منخفضة إذا ما قورنت بالرسوم الثابتة التي          ا يجعل من هوامش           آان يجب أن يشملها التخفيض أيضًا، مم آان يجب أن يشملها التخفيض أيضا ، مم
 . . التفضيل المنصوص عليها مسألة وهمية ولن يكون لها تأثير حقيقي على زيادة نفاذ الصادرات الزراعية العربيةالتفضيل المنصوص عليها مسألة وهمية ولن يكون لها تأثير حقيقي على زيادة نفاذ الصادرات الزراعية العربية

 
اد         ي االتح ة ف ات الزراعي بية للمنتج ة النس وم الجمرآي ط الرس غ متوس ين يبل ي ح ال، ف بيل المث ى س اد       فعل ي االتح ة ف ات الزراعي بية للمنتج ة النس وم الجمرآي ط الرس غ متوس ين يبل ي ح ال، ف بيل المث ى س فعل

ة        ١٦٫٥١٦٫٥لي  لي  األوروبي حوا األوروبي حوا  ا رسوم ثابت ة         في المائة، احتسب مكافئ للرسوم النسبية لعدد من السلع التي تفرض عليه ا رسوم ثابت  في المائة، احتسب مكافئ للرسوم النسبية لعدد من السلع التي تفرض عليه
ر من          ى أآث ر من         فارتفع المكافئ إل ى أآث دخل الحليب في صنعها                    ٢٠٠٢٠٠فارتفع المكافئ إل ثًال التي ي بعض المنتجات، م ة ل دخل الحليب في صنعها                     في المائ ثال  التي ي بعض المنتجات، م ة ل  وفي    وفي     ..))٧٠٧٠(( في المائ

ى حوالي           بية عل ى حوالي          المعدل تطبق الرسوم النس بية عل ة            ٥٣٫٧٥٣٫٧المعدل تطبق الرسوم النس ود الجمرآي ة من البن ة             في المائ ود الجمرآي ة من البن ة،       في المائ ة،      الخاصة بالمنتجات الزراعي الخاصة بالمنتجات الزراعي

                                                 
))٧٠٧٠((    The World Bank, Global Economic Prospects: Realizing the Development Promise of the Doha Agenda (2004).. 



 

 

-٧٤-

 في المائة يفرض     في المائة يفرض    ٣٠٫٥٣٠٫٥ في المائة من البنود الجمرآية الزراعية رسوم غير نسبية، منها             في المائة من البنود الجمرآية الزراعية رسوم غير نسبية، منها            ٤٦٫٣٤٦٫٣بينما يفرض على    بينما يفرض على    
ة                 بية وثابت ين نس ة أو مختلطة ب ة                عليها رسوم ثابتة والباقي رسوم مرآب بية وثابت ين نس ة أو مختلطة ب الي أن حوالي نصف             . . ))٧١٧١((عليها رسوم ثابتة والباقي رسوم مرآب ي بالت ذا يعن الي أن حوالي نصف           وه ي بالت ذا يعن وه

اد األ ة لالتح توردات الزراعي اد األالمس ة لالتح توردات الزراعي راآة   المس ات الش ة التفضيلية بموجب اتفاقي التخفيض أو المعامل ع ب ي ال تتمت راآة   وروب ات الش ة التفضيلية بموجب اتفاقي التخفيض أو المعامل ع ب ي ال تتمت وروب
 ..األوروبيةاألوروبية

 
دخول   -٣٣ عر ال مي بس ا يس ي لم اد األوروب تخدام االتح يلي اس امش التفض م اله ن وه د م ا يزي دخول  ومم عر ال مي بس ا يس ي لم اد األوروب تخدام االتح يلي اس امش التفض م اله ن وه د م ا يزي  ومم

(entry price)      د السقوف د السقوف       والكميات المرجعية التي يحددها سلفًا بهدف تقييد المنافسة من خالل تحدي دنيا ألسعار    والكميات المرجعية التي يحددها سلفا  بهدف تقييد المنافسة من خالل تحدي دنيا ألسعار   ال ال
اتهم     ة منتج دم مزاحم ين وع ين األوروبي م المنتج ا يضمن دع ة وبم ابر الحدودي د المع ا عن توردات وآمياته اتهم    المس ة منتج دم مزاحم ين وع ين األوروبي م المنتج ا يضمن دع ة وبم ابر الحدودي د المع ا عن توردات وآمياته المس

ة                . . الزراعية في األسواق المحلية وخاصة الفاآهة والخضار الطازجة        الزراعية في األسواق المحلية وخاصة الفاآهة والخضار الطازجة         د الجه ذه الممارسة من خالل تحدي تم ه ة              وت د الجه ذه الممارسة من خالل تحدي تم ه وت
 تحتسب على أساس متوسط سعر     تحتسب على أساس متوسط سعر    (reference prices)ادية ادية المختصة باالتحاد األوروبي ألسعار مرجعية أو استرشالمختصة باالتحاد األوروبي ألسعار مرجعية أو استرش

ى مراآز االستهالك خالل                     اج إل ى مراآز االستهالك خالل                    المنتجين في أسواق االتحاد مضافًا إليها مخصص لتكاليف النقل من مناطق اإلنت اج إل المنتجين في أسواق االتحاد مضافا  إليها مخصص لتكاليف النقل من مناطق اإلنت
عر     رف بس توردات يع ى للمس عر أدن ا آس تويات منه د مس م تعتم ة ث نوات معين عر    س رف بس توردات يع ى للمس عر أدن ا آس تويات منه د مس م تعتم ة ث نوات معين  س

تيراد   اتورة االس دون بف عر الم و الس دخول وه تيراد  ال اتورة االس دون بف عر الم و الس دخول وه وم    ال ا الرس افًا إليه ة مض ة األوروبي ابر الجمرآي ول المع د دخ وم     عن ا الرس افا  إليه ة مض ة األوروبي ابر الجمرآي ول المع د دخ   عن
وم اإلدارة                    . . ))٧٢٧٢((الجمرآية المدفوعة  الجمرآية المدفوعة   دخول المحدد تق واردة عن سعر ال إذا انخفض السعر المحسوب للشحنة ال وم اإلدارة                  ف دخول المحدد تق واردة عن سعر ال إذا انخفض السعر المحسوب للشحنة ال  ف

ل من           ٨٨الجمرآية بفرض رسم تعويضي إضافي بقيمة الفارق لغاية         الجمرآية بفرض رسم تعويضي إضافي بقيمة الفارق لغاية          ان السعر أق إذا آ ة، ف ل من            في المائ ان السعر أق إذا آ ة، ف ة   ٩٢٩٢ في المائ ة    في المائ  في المائ
ي مع             (bound)ن سعر الدخول يطبق في العادة الرسم الجمرآي المربوط          ن سعر الدخول يطبق في العادة الرسم الجمرآي المربوط          مم اد األوروب ي مع              الملتزم به في جداول االتح اد األوروب  الملتزم به في جداول االتح

 ..منظمة التجارة العالمية والذي يكون أعلى إلى حد آبير من الرسوم الجمرآية المطبقةمنظمة التجارة العالمية والذي يكون أعلى إلى حد آبير من الرسوم الجمرآية المطبقة
 

اء                 إن اإلعف ة، ف ات الشراآة األوروبي ه في اتفاقي اء               وفي حاالت أخرى وحسب ما هو معمول ب إن اإلعف ة، ف ات الشراآة األوروبي ه في اتفاقي  من الرسوم    من الرسوم   وفي حاالت أخرى وحسب ما هو معمول ب
عر     ن الس ى م عار أعل اد بأس واق االتح ى أس واردة إل ات ال ى الكمي ات عل ي االتفاقي ه ف ة المنصوص علي عر    الجمرآي ن الس ى م عار أعل اد بأس واق االتح ى أس واردة إل ات ال ى الكمي ات عل ي االتفاقي ه ف ة المنصوص علي الجمرآي
ى وإن                          ارق حت ى وإن                         المرجعي، وإذا آان سعر الشحنة الواردة أقل من ذلك المستوى، يفرض رسم تعويضي بنسبة الف ارق حت المرجعي، وإذا آان سعر الشحنة الواردة أقل من ذلك المستوى، يفرض رسم تعويضي بنسبة الف

ة  ي االتفاقي ًا ف ى تمام تج الزراعي معف ك المن ان ذل ة آ ي االتفاقي ا  ف ى تمام تج الزراعي معف ك المن ان ذل ى س  . . آ ى سفعل ى السوق فعل ة إل اطم المغربي دخل الطم ال، ت ى السوق بيل المث ة إل اطم المغربي دخل الطم ال، ت بيل المث
ة خالل شهر تشرين األول               ة خالل شهر تشرين األول              األوروبية معفاة من الرسوم الجمرآي ة الشراآة بسقف حصة           //األوروبية معفاة من الرسوم الجمرآي وبر بموجب اتفاقي ة الشراآة بسقف حصة           أآت وبر بموجب اتفاقي أآت

دخول بنسبة       ٥٠٠٥٠٠ طن وبسعر دخول قدره       طن وبسعر دخول قدره      ٥٥  ٠٠٠٠٠٠آمية مقدارها   آمية مقدارها    إن انخفض سعر ال دخول بنسبة        يورو للطن، ف إن انخفض سعر ال ة   ٤٤ يورو للطن، ف ة    في المائ  في المائ
د دفع المص دد ي عر المح ن الس دع دفع المص دد ي عر المح ن الس ه ع ًا قيمت مًا جمرآي اطم رس ي للطم ه ر المغرب ا  قيمت ما  جمرآي اطم رس ي للطم ة٤٤ر المغرب ي المائ ة ف ي المائ ذلك   . .  ف ذلك وآ  وآ

ة  ة المرجعي بة للكمي ر بالنس ة األم ة المرجعي بة للكمي ر بالنس نويًا،  (reference quantity)األم ة س ة مرجيع ا آمي لعة م دد لس ه إذا تح ث أن نويا ،   بحي ة س ة مرجيع ا آمي لعة م دد لس ه إذا تح ث أن   بحي
ة         ة        وال تكون بالضرورة حصة آمي ات إضافية                    (quota)وال تكون بالضرورة حصة آمي تيراد آمي تيراد أو السماح باس تم إصدار رخص اس ن ي ات إضافية                    ، فل تيراد آمي تيراد أو السماح باس تم إصدار رخص اس ن ي  ، فل

ا            من  من   ع أثره ة وتتب ا            نفس الدولة المصدرة حتى نهاية العام، وهي تعتمد على مراقبة الواردات من دولة أو دول معين ع أثره ة وتتب نفس الدولة المصدرة حتى نهاية العام، وهي تعتمد على مراقبة الواردات من دولة أو دول معين
 . . في السوق خالل العام بهدف منع الزيادة الكبيرة لالستيراد من منتجات معينةفي السوق خالل العام بهدف منع الزيادة الكبيرة لالستيراد من منتجات معينة

 
ا روح ا                          د حاربته ى اإلطالق وق ر الممارسات المشوهة للتجارة عل ذه الممارسة من أآث ا روح ا                        تعتبر ه د حاربته ى اإلطالق وق ر الممارسات المشوهة للتجارة عل ذه الممارسة من أآث ات  تعتبر ه ات  تفاقي تفاقي

ة ود قديم ى عه ود إل رة تع ة مباش م وحماي فها أدوات دع ة بوص ارة العالمي ة التج ةمنظم ود قديم ى عه ود إل رة تع ة مباش م وحماي فها أدوات دع ة بوص ارة العالمي ة التج ات   . . منظم ات إال أن اتفاقي  إال أن اتفاقي
ام             ام            الشراآة األوروبية تحفل بمثل هذه النصوص الحمائية في المالحق الخاصة بالزراعة والتي تقف عائقًا آبيرًا أم الشراآة األوروبية تحفل بمثل هذه النصوص الحمائية في المالحق الخاصة بالزراعة والتي تقف عائقا  آبيرا  أم

 ..يةيةتنمية الصادرات الزراعية العربية إلى األسواق األوروبتنمية الصادرات الزراعية العربية إلى األسواق األوروب
ك          -٤٤ ل تل ة يجع ص الكمي ار الحص من إط يلية ض ة التفض ي للمعامل اد األوروب تخدام االتح اع اس ك         اتس ل تل ة يجع ص الكمي ار الحص من إط يلية ض ة التفض ي للمعامل اد األوروب تخدام االتح اع اس  اتس

ا    موح به ات المس اق الكمي ي نط ر ف ر وتنحص كل آبي اءل بش يلية تتض ة التفض ا   المعامل موح به ات المس اق الكمي ي نط ر ف ر وتنحص كل آبي اءل بش يلية تتض ة التفض دول   . . المعامل ين الج دول ويب ين الج    ٢٢٢٢ويب
ين ضآلة          بعضا  من األمثلة الكثيرة في بروتوآوالت الزراعة مع الدول العربية الملحقة باتفا           بعضًا من األمثلة الكثيرة في بروتوآوالت الزراعة مع الدول العربية الملحقة باتفا            ات الشراآة التي تب ين ضآلة          قي ات الشراآة التي تب قي

                                                 
 ..))٢٠٠٤٢٠٠٤((منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية     ))٧١٧١((

))٧٢٧٢((    FAO, Expert Consultation on the Impact of a Changing International Trade Environment on Agricultural Trade in 
the Near East Region (RNE/807/REPORT, June 1995).                                                                                                                              
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و        ان، وه ن األطن ات م دة مئ ى لع لعة أو حت ن الس ن م دة آالف ط ون لع د تك ي ق ة والت ص الممنوح و       الحص ان، وه ن األطن ات م دة مئ ى لع لعة أو حت ن الس ن م دة آالف ط ون لع د تك ي ق ة والت ص الممنوح  الحص
 . . ما يساوي في بعض الحاالت إنتاج مزرعة واحدة وليس إنتاج دولةما يساوي في بعض الحاالت إنتاج مزرعة واحدة وليس إنتاج دولة

 
دول      تمل الج د اش ى، فق ة ذا معن ن الحصص الكمي ديث ع ون الح ى يك دول    وحت تمل الج د اش ى، فق ة ذا معن ن الحصص الكمي ديث ع ون الح ى يك افيين ٢٢٢٢وحت ودين إض ى عم افيين  عل ودين إض ى عم    عل

اج                    ذلك اإلنت ة المحددة ل اج                   أحدهما عن اإلنتاج المحلي العربي للسلعة واآلخر لقياس نسبة الحصة الكمي ذلك اإلنت ة المحددة ل ذه     . . أحدهما عن اإلنتاج المحلي العربي للسلعة واآلخر لقياس نسبة الحصة الكمي ين ه ذه   وتب ين ه وتب
ون   تثناء زيت الزيت االت، باس م الح ي معظ ة ف ة التفضيلية األوروبي ال حيث أن المعامل ة لآلم ائج مخيب ون  النسب نت تثناء زيت الزيت االت، باس م الح ي معظ ة ف ة التفضيلية األوروبي ال حيث أن المعامل ة لآلم ائج مخيب النسب نت

ل    بته أق ا نس ص م ة، تخ اطم المغربي يات والطم ي والحمض ل   التونس بته أق ا نس ص م ة، تخ اطم المغربي يات والطم ي والحمض ن التونس ن  م اج  ٢٢ م ن اإلنت ة م ي المائ اج   ف ن اإلنت ة م ي المائ   ف
ع            . . الزراعي العربي في المعدل للحاالت التي تمت دراستها       الزراعي العربي في المعدل للحاالت التي تمت دراستها        ع          وعلى سبيل المثال، فقد تم إعفاء األرز المصري بواق وعلى سبيل المثال، فقد تم إعفاء األرز المصري بواق

اوي        ٢٥٢٥ ة تس ة آمي ط لحص ة فق ة المفروض وم الجمرآي ن الرس ة م ي المائ اوي         ف ة تس ة آمي ط لحص ة فق ة المفروض وم الجمرآي ن الرس ة م ي المائ كل   ٣٢٣٢ ف ي تش ن والت ف ط كل    أل ي تش ن والت ف ط   أل
اج األرز       ١١أقل من نسبة    أقل من نسبة     اج األرز        في المائة من مجمل إنت دم                . .  في مصر     في مصر     في المائة من مجمل إنت ة ال تق ات الشراآة األوروبي ي أن اتفاقي ذا يعن دم              وه ة ال تق ات الشراآة األوروبي ي أن اتفاقي ذا يعن وه

ـ    بة ال اوز نس ث ال تتج ة حي ة العربي ات الزراعي ة للمنتج ويقية حقيقي احة تس ـ   مس بة ال اوز نس ث ال تتج ة حي ة العربي ات الزراعي ة للمنتج ويقية حقيقي احة تس و  ٢٢  مس دالت النم ن مع ة م ي المائ و   ف دالت النم ن مع ة م ي المائ  ف
ادة الن                  . . الطبيعية في اإلنتاج  الطبيعية في اإلنتاج   ى زي أثير عل اك ت ادة الن                وبالتالي، وفي ظل البروتوآوالت القائمة حاليًا، لن يكون هن ى زي أثير عل اك ت ى    وبالتالي، وفي ظل البروتوآوالت القائمة حاليا ، لن يكون هن اذ إل ى    ف اذ إل ف

 ..األسواق األوروبية بموجب تلك االتفاقياتاألسواق األوروبية بموجب تلك االتفاقيات
 
ة الخاصة   -٥٥ دابير الوقاي ي ت اد األوروب تخدام االتح يوع الس اك ش ة الخاصة  هن دابير الوقاي ي ت اد األوروب تخدام االتح يوع الس اك ش اوزت (special safeguards)هن ا تج اوزت  إذا م ا تج  إذا م

فكما سبق توضيحه في الفصل األول من        فكما سبق توضيحه في الفصل األول من          . . الكميات المستوردة من منتج زراعي معين الكميات المرجعية المحددة        الكميات المستوردة من منتج زراعي معين الكميات المرجعية المحددة        
ة،  ذه الدراس ة، ه ذه الدراس م    ه ث ت ة الخاصة حي ات الوقاي تخدم آللي ر مس المي أآب توى الع ى المس ي عل اد األوروب ر االتح م    يعتب ث ت ة الخاصة حي ات الوقاي تخدم آللي ر مس المي أآب توى الع ى المس ي عل اد األوروب ر االتح يعتب

رة                  ة خالل الفت دابير الوقاي رة                 استعراض عدد المرات التي استخدم فيها االتحاد األوروبي ت ة خالل الفت دابير الوقاي ع    . . ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٥١٩٩٥استعراض عدد المرات التي استخدم فيها االتحاد األوروبي ت ع  والواق والواق
ى آل من المنت                ق عل ة التي تنطب ود العام ى آل من المنت               أن االتحاد األوروبي أيضًا، وضمن البن ق عل ة التي تنطب ود العام د     أن االتحاد األوروبي أيضا ، وضمن البن ة والمصنعة، ق د     جات الزراعي ة والمصنعة، ق جات الزراعي

ادة المستوردات من                   ة زي تم استخدامها في حال ة ي دابير الوقائي ادة المستوردات من                  حرص على تضمين اتفاقيات الشراآة نصوصًا للت ة زي تم استخدامها في حال ة ي دابير الوقائي حرص على تضمين اتفاقيات الشراآة نصوصا  للت
ذه    . . منتج معين بحيث تهدد أو تسبب تهديدا  للمنتجين المحليين أو لقطاع إنتاجي أو إقليم معين   منتج معين بحيث تهدد أو تسبب تهديدًا للمنتجين المحليين أو لقطاع إنتاجي أو إقليم معين    ذه  ومن المعروف أن ه ومن المعروف أن ه

ة أو                    التدابير تشمل تقييد المستور   التدابير تشمل تقييد المستور    ادة فرض رسوم جمرآي اء التفضيل الجمرآي وإع ل إلغ ة أو                    دات باستخدام طرق مث ادة فرض رسوم جمرآي اء التفضيل الجمرآي وإع ل إلغ دات باستخدام طرق مث
تج أو     ك المن ن ذل تيراد م ن االس ًا ع ف تمام تيراد أو التوق ص االس ييق حص تج أو    تض ك المن ن ذل تيراد م ن االس ا  ع ف تمام تيراد أو التوق ص االس ييق حص  تض

ا هو أصًال                 . . فرض خليط من هذه اإلجراءات تستخدم في ذات الوقت          فرض خليط من هذه اإلجراءات تستخدم في ذات الوقت           ى م أنها، باإلضافة إل دابير من ش ذه الت ا هو أصال                وه ى م أنها، باإلضافة إل دابير من ش ذه الت وه
ي بشكل                    موجود من آليات حمائية،   موجود من آليات حمائية،    اد األوروب ى االتح ة إل ة الزراعي دول العربي ي بشكل                     حصر أي أمل بزيادة صادرات ال اد األوروب ى االتح ة إل ة الزراعي دول العربي  حصر أي أمل بزيادة صادرات ال

ة المنصوص                          ة والوقاي ات الحماي ك الصادرات بآلي م، فستواجه تل ك وإن ت ة ألن ذل ة المنصوص                         ملموس فوق المستويات القائم ة والوقاي ات الحماي ك الصادرات بآلي م، فستواجه تل ك وإن ت ة ألن ذل ملموس فوق المستويات القائم
 ..عليهاعليها

 
ة وا           -٦٦ ة الفني اك تشدد في المواصفات األوروبي ات، هن ة وا          باإلضافة إلى ما ذآر من معوق ة الفني اك تشدد في المواصفات األوروبي ات، هن ببها    باإلضافة إلى ما ذآر من معوق ق التي تس ببها    لعوائ ق التي تس لعوائ

ات       دات ومتطلب ات      للتجارة الزراعية والعوائق األخرى غير الجمرآية وخاصة تلك التي ترتبط بالبيئة واستخدام المبي دات ومتطلب للتجارة الزراعية والعوائق األخرى غير الجمرآية وخاصة تلك التي ترتبط بالبيئة واستخدام المبي
ة                  ))٧٣٧٣((التتبع في األسواق للمنتجات المعدلة جينيا      التتبع في األسواق للمنتجات المعدلة جينياً      د الصادرات الزراعي ة                   وغيرها والتي ستساهم بشكل آخر في تقيي د الصادرات الزراعي  وغيرها والتي ستساهم بشكل آخر في تقيي

ه              . . روبيةروبيةمن الدول العربية إلى األسواق األو     من الدول العربية إلى األسواق األو      ة بالنسبة للفواآ ة اإلجباري ه            ومن المعروف مثًال أن مواصفات النوعي ة بالنسبة للفواآ ة اإلجباري ومن المعروف مثال  أن مواصفات النوعي
ي ال    ذه المنتجات والت ن ه تورداته م ى مس ز عل ي بشكل متحي اد األوروب ا االتح ي يطبقه ة الت ي ال   والخضار الطازج ذه المنتجات والت ن ه تورداته م ى مس ز عل ي بشكل متحي اد األوروب ا االتح ي يطبقه ة الت والخضار الطازج
م       ة بحج ة المتعلق ة، وخاص ات المحلي ى المنتج االت عل ن الح ر م ي آثي ق ف م      تنطب ة بحج ة المتعلق ة، وخاص ات المحلي ى المنتج االت عل ن الح ر م ي آثي ق ف  تنطب

 ..ها أثر آبير على تقييد المستوردات من الخارجها أثر آبير على تقييد المستوردات من الخارجالمنتجات ووزنها، آان لالمنتجات ووزنها، آان ل
 

                                                 
 ذات عالقة بالمواد الغذائيـة       ذات عالقة بالمواد الغذائيـة      ٢٠٠٣٢٠٠٣دراسة نظامين خالل عام     دراسة نظامين خالل عام     تبنى االتحاد األوروبي كما مر في الفصل الثالث من هذه ال          تبنى االتحاد األوروبي كما مر في الفصل الثالث من هذه ال              ))٧٣٧٣((

 أحدهما يطلب من المصدرين الذين يرغبون بتسويق  أحدهما يطلب من المصدرين الذين يرغبون بتسويق (genetically modified organisms (GMOs))والعلفية المصنعة من مواد محورة جينيا  والعلفية المصنعة من مواد محورة جينياً 
نيا  والتقيد بنظام يسمح بتوفر المعلومات عـن        نياً والتقيد بنظام يسمح بتوفر المعلومات عـن         أن يوفروا معلومات تفصيلية تبين أن تلك المنتجات محورة جي           أن يوفروا معلومات تفصيلية تبين أن تلك المنتجات محورة جي          GMOsمنتجاتهم المصنعة من    منتجاتهم المصنعة من    

 ..GMOsضافة إلى الكتابة بشكل صريح على بطاقة بيان المنتج أنه مصنع من ضافة إلى الكتابة بشكل صريح على بطاقة بيان المنتج أنه مصنع من إلإل سنوات من طرحه في األسواق با سنوات من طرحه في األسواق با٥٥ذلك المنتج لمدة ذلك المنتج لمدة 



 

 

-٧٦-

اهرة تواضع أداء    ي ظ ي تتسبب ف ى األسواق والت اذ إل دة المرتبطة بالنف ات العدي ام المعوق الي، فأم اهرة تواضع أداء  وبالت ي ظ ي تتسبب ف ى األسواق والت اذ إل دة المرتبطة بالنف ات العدي ام المعوق الي، فأم وبالت
ادة المتواضعة                       ادة المتواضعة                      الصادرات العربية إلى األسواق األوروبية، يدعو األمر إلى البحث في العناصر التي شكلت الزي الصادرات العربية إلى األسواق األوروبية، يدعو األمر إلى البحث في العناصر التي شكلت الزي

تم          في أرقام الصادرا  في أرقام الصادرا   ة الخاصة بالزراعة والتي ت تم          ت الزراعية العربية والبناء عليها في سياق المفاوضات التجاري ة الخاصة بالزراعة والتي ت ت الزراعية العربية والبناء عليها في سياق المفاوضات التجاري
ات الشراآة                     ذ اتفاقي ى تنفي ة التي تشرف عل ات الشراآة                    في إطار اجتماعات لجان ومجالس الشراآة العربية األوروبي ذ اتفاقي ى تنفي ة التي تشرف عل ولكن  ولكن    . . في إطار اجتماعات لجان ومجالس الشراآة العربية األوروبي

وفير       ي ت ة ف اهم حقيق د س راآة ق ان الش ار لج ي إط ة ف ن مفاوضات ثنائي م م ا ت ل م وفير      ه ي ت ة ف اهم حقيق د س راآة ق ان الش ار لج ي إط ة ف ن مفاوضات ثنائي م م ا ت ل م ي  ه كل حقيق ر وبش اذ أآب ي  نف كل حقيق ر وبش اذ أآب نف
ذه        داد ه اريخ إع ى ت ذه       للصادرات العربية؟ يمكن الوصول إلى الجواب عبر استقراء نتائج المفاوضات التي تمت حت داد ه اريخ إع ى ت للصادرات العربية؟ يمكن الوصول إلى الجواب عبر استقراء نتائج المفاوضات التي تمت حت

رب    ونس والمغ ن ت ل م ع آ ي م ة وه رب   الدراس ونس والمغ ن ت ل م ع آ ي م ة وه ونس   . . الدراس رت ت د باش ونس فق رت ت د باش ادتين ))٧٤٧٤((فق ادتين ، وبموجب الم ة ١٨١٨ و و١٦١٦، وبموجب الم ن اتفاقي ة  م ن اتفاقي  م
ة م    ي، بمفاوضات ثنائي اد األوروب ع االتح راآة م ة م   الش ي، بمفاوضات ثنائي اد األوروب ع االتح راآة م ام   الش ة ع ذ بداي ي من اد األوروب ام   ع االتح ة ع ذ بداي ي من اد األوروب اق ٢٠٠٠٢٠٠٠ع االتح ادة نط اق  لزي ادة نط  لزي

ذ في                    ز التنفي ا حي ام ودخلت نتائجه ة الع ذ في                   التحرير التجاري في الجانب الزراعي حيث انتهت المفاوضات مع نهاي ز التنفي ا حي ام ودخلت نتائجه ة الع التحرير التجاري في الجانب الزراعي حيث انتهت المفاوضات مع نهاي
ام                 . . ٢٠٠١٢٠٠١//١١//١١ ام               وبدراسة هذه النتائج ومقارنتها مع االتفاق الزراعي األصلي الملحق باتفاقية الشراآة ع ، ، ١٩٩٥١٩٩٥وبدراسة هذه النتائج ومقارنتها مع االتفاق الزراعي األصلي الملحق باتفاقية الشراآة ع

 ::ا يليا يلييتبين ميتبين م
 

ع الحصة بنسبة             ))أأ((  ون برف ع الحصة بنسبة            تحسين نفاذ سلعة زيت الزيت ون برف ة لتصبح    ٨٫٧٨٫٧تحسين نفاذ سلعة زيت الزيت ة لتصبح     في المائ نويًا   ٥٠٥٠  ٠٠٠٠٠٠ في المائ ًا س نويا     طن ا  س  طن
ة          ٢٠٠٥٢٠٠٥ طنا  سنويا  حتى عام       طنًا سنويًا حتى عام      ١١  ٥٠٠٥٠٠وترتفع بمقدار   وترتفع بمقدار    ة           وبإعفاء تام من الرسوم الجمرآية بالمقارنة مع الرسوم الثابت  وبإعفاء تام من الرسوم الجمرآية بالمقارنة مع الرسوم الثابت

 ؛؛ آيلوغرام آيلوغرام١٠٠١٠٠ يورو لكل  يورو لكل ٧٫٨٧٫٨المفروضة في السابق والبالغة المفروضة في السابق والبالغة 
 

درها                    ))بب((  ة ق ام لحصة آمي اء ت درها                   إضافة منتجات جديدة لم تكن مشمولة باإلعفاءات آالعسل الطبيعي بإعف ة ق ام لحصة آمي اء ت إضافة منتجات جديدة لم تكن مشمولة باإلعفاءات آالعسل الطبيعي بإعف
بة ٥٠٥٠ دواجن بنس دا ال ور ع اء بيض الطي ًا، وإعف بة  طن دواجن بنس دا ال ور ع اء بيض الطي ا ، وإعف ات ١٠٠١٠٠ طن ان وبعض البقولي ه آالرم اء فواآ ة، وإعف ي المائ ات  ف ان وبعض البقولي ه آالرم اء فواآ ة، وإعف ي المائ  ف

 ؛؛ في المائة في المائة١٠٠١٠٠بنسبة بنسبة 
 

 في المائة    في المائة   ١٠٠١٠٠ في المائة إلى      في المائة إلى     ٦٠٦٠لعنب الطازج من    لعنب الطازج من    توسيع اإلعفاءات الممنوحة لبعض السلع مثل ا      توسيع اإلعفاءات الممنوحة لبعض السلع مثل ا       ))جج(( 
ن    يخ م ذلك البط ن   وآ يخ م ذلك البط ى   ٥٠٥٠وآ ة إل ي المائ ى    ف ة إل ي المائ ت      ١٠٠١٠٠ ف اج الزي ص إلنت ر المخص ون غي ة، والزيت ي المائ ت       ف اج الزي ص إلنت ر المخص ون غي ة، والزيت ي المائ   ف

 ؛؛ في المائة في المائة١٠٠١٠٠ في المائة إلى  في المائة إلى ٦٠٦٠من من 
 

ن           ))دد((  ف م ار القط ل أزه ات مث ن المنتج دد م ة لع ة الممنوح ادة الحصص الكمي ن          زي ف م ار القط ل أزه ات مث ن المنتج دد م ة لع ة الممنوح ادة الحصص الكمي ى  ٧٥٠٧٥٠زي ن إل ى   ط ن إل   ط
اطم من           ٣٥٣٥  ٠٠٠٠٠٠ طن إلى حوالي      طن إلى حوالي     ٣١٣١  ٠٠٠٠٠٠البرتقال من   البرتقال من    طن، و   طن، و  ١١  ٠٠٠٠٠٠ اطم من            طن، ومرآز عصير الطم  طن    طن   ٢٢  ٠٠٠٠٠٠ طن، ومرآز عصير الطم
 ؛؛ طن طن٤٤  ٠٠٠٠٠٠إلى إلى 

 
ة           ))•((  واع الفاآه ذور وبعض أن ل الب ات مث ن المنتج دد م ة لع اءات المترتب اء اإلعف ل إلغ ي المقاب ة          وف واع الفاآه ذور وبعض أن ل الب ات مث ن المنتج دد م ة لع اءات المترتب اء اإلعف ل إلغ ي المقاب وف
 ..والطحينوالطحين

 
ى من      أما بالنسبة لمجموع التغييرات التي طرأت على البروتوآول الزراعي التون    أما بالنسبة لمجموع التغييرات التي طرأت على البروتوآول الزراعي التون      ة األول ر الجول ى من      سي عب ة األول ر الجول سي عب

ين         ونس، فمن ب ين        المفاوضات لزيادة التحرير التجاري الزراعي بين أوروبا وت ونس، فمن ب ًا مشموًال     ١٤٠١٤٠المفاوضات لزيادة التحرير التجاري الزراعي بين أوروبا وت ًا زراعي دًا جمرآي ا  مشموال       بن ا  زراعي دا  جمرآي  بن
اءات           اءات          أصًال بالتفضيالت تم توسيع األفضليات الممنوحة لعشرة بنود جمرآية آما تم توضيحه أعاله، وإضافة إعف أصال  بالتفضيالت تم توسيع األفضليات الممنوحة لعشرة بنود جمرآية آما تم توضيحه أعاله، وإضافة إعف

ط    دة فق ة جدي ود جمرآي تة بن ط   لس دة فق ة جدي ود جمرآي تة بن ي  . . لس يوف اً    وف دًا جمرآي ر بن ة عش ذف ثالث م ح ل ت ا      المقاب دا  جمرآي ر بن ة عش ذف ثالث م ح ل ت الي   . .  المقاب الي وبالت  وبالت
ذآورة والتي                       ر الم ة التحري رُا بجول ة آثي ذآورة والتي                      لم تتأثر فرص نفاذ الصادرات الزراعية التونسية إلى األسواق األوروبي ر الم ة التحري را  بجول ة آثي لم تتأثر فرص نفاذ الصادرات الزراعية التونسية إلى األسواق األوروبي

ولعل هذا األمر هو السبب في النمو الضعيف        ولعل هذا األمر هو السبب في النمو الضعيف          . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ستتم مراجعة نتائجها بعد خمس سنوات، أي في نهاية عام           ستتم مراجعة نتائجها بعد خمس سنوات، أي في نهاية عام           
ة التونسية     للصللص ة التونسية     ادرات الزراعي ة الشراآة في تحسين أداء الصادرات التونسية            إإادرات الزراعي م تساهم اتفاقي ا حيث ل ى أوروب ة الشراآة في تحسين أداء الصادرات التونسية            ل م تساهم اتفاقي ا حيث ل ى أوروب ل
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ام    ذ ع ز التنفي ة حي ول االتفاقي ذ دخ ذري من كل ج ام   بش ذ ع ز التنفي ة حي ول االتفاقي ذ دخ ذري من كل ج توى ١٩٩٨١٩٩٨بش زال المس ث ال ي توى ، حي زال المس ث ال ي  ، حي
 ..١٩٩٦١٩٩٦مقاربا  لمستوى الصادرات في عام مقاربًا لمستوى الصادرات في عام 

 
ة حقيق           إذن، إن األثر النهائي لمجموع االعتبارات السابقة س        إذن، إن األثر النهائي لمجموع االعتبارات السابقة س          اد أفق لتنمي ة حقيق           يتمثل في عدم إيج اد أفق لتنمي ة للصادرات   ة للصادرات   ي ي يتمثل في عدم إيج

ن        ي أحس ي ف ة والت راآة القائم ات الش وص اتفاقي ل نص ي ظ ة ف واق األوروبي ى األس ة إل ة العربي ن       الزراعي ي أحس ي ف ة والت راآة القائم ات الش وص اتفاقي ل نص ي ظ ة ف واق األوروبي ى األس ة إل ة العربي  الزراعي
اج الزراعي العربي                 ل من اإلنت ذًا ضيقًا لحجم قلي وفر منف اج الزراعي العربي                الحاالت ت ل من اإلنت ذا  ضيقا  لحجم قلي وفر منف دول         . . الحاالت ت ام ال ارات المتاحة أم ا هي الخي دول       إذن م ام ال ارات المتاحة أم ا هي الخي إذن م

ة؟ والجواب يكمن في إطار النظام                        العربية إذا ما آان   العربية إذا ما آان    ى األسواق األوروبي ًا إل ة؟ والجواب يكمن في إطار النظام                         المسار الثنائي ال يوفر نفاذًا حقيقي ى األسواق األوروبي ا  إل  المسار الثنائي ال يوفر نفاذا  حقيقي
راف  دد األط اري متع راف التج دد األط اري متع اري          . . التج ر التج ن التحري ر م ة أآب ى درج ود إل ة يق ات الزراع ي مفاوض اح ف ل نج اري        فك ر التج ن التحري ر م ة أآب ى درج ود إل ة يق ات الزراع ي مفاوض اح ف ل نج فك

اح لل    و نج واق ه ى األس اذ إل ادة النف م الصادرات وزي ي ودع دعم المحل كال ال يض أش اح لل   وتخف و نج واق ه ى األس اذ إل ادة النف م الصادرات وزي ي ودع دعم المحل كال ال يض أش ًاوتخف ة عموم ا دول النامي ة عموم   . . دول النامي
دد األطراف في الزراعة خاصة في                           ة المسار التفاوضي متع ل أهمي دد األطراف في الزراعة خاصة في                          وبالتالي، فإن األولى بالدول العربية أال تغف ة المسار التفاوضي متع ل أهمي وبالتالي، فإن األولى بالدول العربية أال تغف

يضاف  يضاف    . .  ضيقا  محدودا      ضيقًا محدوداً    محاولة تحقيق نفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، طالما ال توفر اتفاقيات الشراآة إال إطارا                محاولة تحقيق نفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، طالما ال توفر اتفاقيات الشراآة إال إطاراً               
ي               : : ة األهمية ة األهمية إلى ذلك مسألة تفاوضية في غاي     إلى ذلك مسألة تفاوضية في غاي      اد األوروب ردة مفاوضة االتح ة منف ي               فمن الصعب على أي دولة عربي اد األوروب ردة مفاوضة االتح ة منف فمن الصعب على أي دولة عربي

ى                      اذ إل ى                     في سياق اتفاقيات الشراآة على إزالة الدعم األوروبي الزراعي مما يعني انحصار مفاوضات تحسين النف اذ إل في سياق اتفاقيات الشراآة على إزالة الدعم األوروبي الزراعي مما يعني انحصار مفاوضات تحسين النف
أو تخفيضها   أو تخفيضها   األسواق في التخفيضات الجمرآية دون تناول العناصر األخرى والتي يجري التفاوض بشأن إزالتها              األسواق في التخفيضات الجمرآية دون تناول العناصر األخرى والتي يجري التفاوض بشأن إزالتها              

وى       . . في جولة المفاوضات الجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية        في جولة المفاوضات الجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية         وى     وفي هذا السياق، فإن الدول العربية هي أق وفي هذا السياق، فإن الدول العربية هي أق
ة مع مفاوضاتها                         ددة األطراف بالمقارن ة المفاوضات متع ة خالل جول دول النامي ة مع مفاوضاتها                        تفاوضيًا في إطار مجموعات ال ددة األطراف بالمقارن ة المفاوضات متع ة خالل جول دول النامي تفاوضيا  في إطار مجموعات ال

 . . يريرالثنائية مع االتحاد األوروبي حيث تكون أضعف بكثالثنائية مع االتحاد األوروبي حيث تكون أضعف بكث
 

ى     ل عل ات التكام ي إمكاني ادة النظر ف اك ضرورة إلع ا هن ة األخرى فلربم ن الناحي ة، وم ن ناحي ذا م ى   ه ل عل ات التكام ي إمكاني ادة النظر ف اك ضرورة إلع ا هن ة األخرى فلربم ن الناحي ة، وم ن ناحي ذا م ه
ة              ة منطق ذ اتفاقي د لتنفي الء الجه الي إي ة وبالت ة             المستوى اإلقليمي في المنطقة العربية في ضوء هذه المتغيرات الدولي ة منطق ذ اتفاقي د لتنفي الء الجه الي إي ة وبالت المستوى اإلقليمي في المنطقة العربية في ضوء هذه المتغيرات الدولي

تثناءات من             التجارة الحرة العربية الكبرى وااللتزام بها التزاما  آا       التجارة الحرة العربية الكبرى وااللتزام بها التزامًا آا        وائم االس تثناءات من             مًال دون اللجوء إلى التعديل وإضافة ق وائم االس مال  دون اللجوء إلى التعديل وإضافة ق
ا                   ا                  جديد مما قد يحرم االقتصادات العربية فرصًا آبيرة في ضوء تشابه المعطيات العربية وقرب األسواق وترابطه جديد مما قد يحرم االقتصادات العربية فرصا  آبيرة في ضوء تشابه المعطيات العربية وقرب األسواق وترابطه
ة للصادرات   اذ حقيقي وفير فرص نف ي ت ة ف ل مجتمع ذه العوام اهمة ه تهلكين ومس اييس وأذواق المس ابه المق ة للصادرات  وتش اذ حقيقي وفير فرص نف ي ت ة ف ل مجتمع ذه العوام اهمة ه تهلكين ومس اييس وأذواق المس ابه المق وتش

 ..عية العربية دون الحاجة للذهاب بعيدا  للبحث عنهاعية العربية دون الحاجة للذهاب بعيدًا للبحث عنهاالزراالزرا
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 االستنتاجات والتوصيات  -ا خامس
 

انحة   " " برنامج عمل الدوحةبرنامج عمل الدوحة""تمثل جولة المفاوضات التجارية متعددة األطراف والمعروفة باسم  تمثل جولة المفاوضات التجارية متعددة األطراف والمعروفة باسم    انحة   فرصة س فرصة س
افع النظام التج                       ر من من تفادة بشكل أآب ة لالس دول العربي افع النظام التج                      أمام الدول النامية ومن ضمنها ال ر من من تفادة بشكل أآب ة لالس دول العربي المي وخاصة     أمام الدول النامية ومن ضمنها ال المي وخاصة     اري الع اري الع

ا      . . بالنسبة لتحقيق نفاذ أآبر لصادراتها الزراعية إلى أسواق الدول المتقدمة        بالنسبة لتحقيق نفاذ أآبر لصادراتها الزراعية إلى أسواق الدول المتقدمة         دة الممكن أن تجنيه ا    وتتوقف مدى الفائ دة الممكن أن تجنيه وتتوقف مدى الفائ
ار الممكن أن تترتب                         ة واآلث ا بالتفاصيل الفني ا ووعيه ار الممكن أن تترتب                        الدول النامية على آفاءتها في المفاوضات وتماسك مواقفه ة واآلث ا بالتفاصيل الفني ا ووعيه الدول النامية على آفاءتها في المفاوضات وتماسك مواقفه

اد        وقد أعدت هذه الدراسة     وقد أعدت هذه الدراسة       . . عليهاعليها اد        بهدف تقديم رؤية متخصصة حول المفاوضات الخاصة بالزراعة توضح األبع بهدف تقديم رؤية متخصصة حول المفاوضات الخاصة بالزراعة توضح األبع
ة           ة والعربي دول النامي ة بالنسبة لل ى القضايا ذات األولوي ة          المختلفة لهذه المفاوضات وتسلط الضوء عل ة والعربي دول النامي ة بالنسبة لل ى القضايا ذات األولوي ي     . . المختلفة لهذه المفاوضات وتسلط الضوء عل ا يل ي   وفيم ا يل وفيم
اريي    دة للمفاوضين التج ون ذات فائ ل أن تك ي نأم ة والتوصيات الت تنتاجات الدراس م اس اريي   عرض أله دة للمفاوضين التج ون ذات فائ ل أن تك ي نأم ة والتوصيات الت تنتاجات الدراس م اس دول  ف فننعرض أله دول ي ال ي ال

 ..العربيةالعربية
 

  االستنتاجات -ألف
 

ل      ل    استعرضت الدراسة أهم النتائج التي تمخضت عن جولة أوروغواي في مجال الزراعة وتناولت بالتحلي استعرضت الدراسة أهم النتائج التي تمخضت عن جولة أوروغواي في مجال الزراعة وتناولت بالتحلي
ام                           ذ ع دد األطراف من اريخ النظام التجاري المتع رة في ت ام                          اتفاقية الزراعة التي ساهمت وألول م ذ ع دد األطراف من اريخ النظام التجاري المتع رة في ت ق   ١٩٤٧١٩٤٧اتفاقية الزراعة التي ساهمت وألول م ق    بتطبي  بتطبي

ك ا  م ذل ي تحك د الت ادئ والقواع ك ا المب م ذل ي تحك د الت ادئ والقواع يم  المب ة دون تنظ نوات طويل ت لس ي ظل ة والت ى الزراع ام عل يم  لنظ ة دون تنظ نوات طويل ت لس ي ظل ة والت ى الزراع ام عل الل   . . لنظ ن خ الل وم ن خ وم
ي      هام األساس ة أن اإلس ت الدراس ة، بين ة الزراع دول األعضاء بموجب اتفاقي ات ال دات والتزام تعراض تعه ي     اس هام األساس ة أن اإلس ت الدراس ة، بين ة الزراع دول األعضاء بموجب اتفاقي ات ال دات والتزام تعراض تعه اس

ال                                 ى األس ى القضاء عل ة إل دد من القواعد الهادف ائها لع ى األسواق وفي إرس اذ إل ادة النف ل في زي ال                                لالتفاقية تمث ى األس ى القضاء عل ة إل دد من القواعد الهادف ائها لع ى األسواق وفي إرس اذ إل ادة النف ل في زي يب يب لالتفاقية تمث
 ..المشوهة للتجارة ومحاولة خلق نظام أآثر شفافية يحكم التجارة الزراعية على المستوى العالميالمشوهة للتجارة ومحاولة خلق نظام أآثر شفافية يحكم التجارة الزراعية على المستوى العالمي

 
رغم من التحسن الملحوظ            ى ال رغم من التحسن الملحوظ          وبعد تقويم تنفيذ التزامات الدول األعضاء، خاصة المتقدمة، تبين أنه وعل ى ال وبعد تقويم تنفيذ التزامات الدول األعضاء، خاصة المتقدمة، تبين أنه وعل

لمربوطة في هياآل الدول األعضاء      لمربوطة في هياآل الدول األعضاء      في فرص نفاذ صادرات الدول النامية إلى األسواق وارتفاع نسبة التعريفات ا           في فرص نفاذ صادرات الدول النامية إلى األسواق وارتفاع نسبة التعريفات ا           
ة الزارعة وضرورة              ة الزارعة وضرورة             خاصة في الدول المتقدمة، هناك عدم آفاية في اإلجراءات والقواعد التي تشتمل عليها اتفاقي خاصة في الدول المتقدمة، هناك عدم آفاية في اإلجراءات والقواعد التي تشتمل عليها اتفاقي
ة،                          اذ الصادرات الزراعي ة لنف ل إعاق ذي يمث ل ال ة لمعالجة الخل ة،                         استكمال بنائها من خالل جولة المفاوضات الحالي اذ الصادرات الزراعي ة لنف ل إعاق ذي يمث ل ال ة لمعالجة الخل استكمال بنائها من خالل جولة المفاوضات الحالي

 ..ياآل التعريفات أم بأشكال الدعم المقدمياآل التعريفات أم بأشكال الدعم المقدمسواء ارتبط ذلك الخلل بهسواء ارتبط ذلك الخلل به
 

واق،      اذ لألس ال النف ي مج ا ف دول اللتزاماته ذ ال ن تنفي رغم م ى ال ه وعل ويم أن ين التق ا يب واق،    آم اذ لألس ال النف ي مج ا ف دول اللتزاماته ذ ال ن تنفي رغم م ى ال ه وعل ويم أن ين التق ا يب لوب ففآم لوب إن أس إن أس
م التعر                   ا القم ة واستمرت ظاهرت م التعر                  التخفيض للتعريفات الجمرآية الذي تم اتباعه لم ينتج عنه تخفيضات جوهري ا القم ة واستمرت ظاهرت ة  ييالتخفيض للتعريفات الجمرآية الذي تم اتباعه لم ينتج عنه تخفيضات جوهري ة  في في

إن أسلوب            . . مة أساسية لهيكل التعريفات الزراعية في الدول المتقدمة       مة أساسية لهيكل التعريفات الزراعية في الدول المتقدمة       والتعريفات التصاعدية س  والتعريفات التصاعدية س   ك، ف ى جانب ذل إن أسلوب          إل ك، ف ى جانب ذل إل
ات    يض التعريف ي تخف ة ف ن المرون رًا م درًا آبي اح ق واي أت ة أوروغ ي جول ه ف م انتهاج ذي ت يض الخطي ال ات   التخف يض التعريف ي تخف ة ف ن المرون را  م درا  آبي اح ق واي أت ة أوروغ ي جول ه ف م انتهاج ذي ت يض الخطي ال التخف

 .. عليها عليهاالجمرآية مما أتاح للدول المتقدمة االستمرار في حماية سلعها الحساسة وإجراء تخفيض أقلالجمرآية مما أتاح للدول المتقدمة االستمرار في حماية سلعها الحساسة وإجراء تخفيض أقل
 

ة        ا اتفاقي تملت عليه ي اش رات الت ن الثغ د م ود العدي ين وج ي، تب دعم المحل يض ال ال تخف ي مج ة      وف ا اتفاقي تملت عليه ي اش رات الت ن الثغ د م ود العدي ين وج ي، تب دعم المحل يض ال ال تخف ي مج  وف
ذ                          رة التنفي ة خالل فت دعم المشوه للتجارة شبه ثابت ذ                         الزراعة وأدت إلى عدم تحقيق تقدم ملموس وبقيت مستويات ال رة التنفي ة خالل فت دعم المشوه للتجارة شبه ثابت الزراعة وأدت إلى عدم تحقيق تقدم ملموس وبقيت مستويات ال

رامج ا       ار الب ي إط وح ف دعم المفت ادة ال ة بزي دول المتقدم ام ال ع قي رامج ا      م ار الب ي إط وح ف دعم المفت ادة ال ة بزي دول المتقدم ام ال ع قي يض  م ن التخف تثناة م يض  لمس ن التخف تثناة م م     . . لمس ال دع ي مج م   وف ال دع ي مج وف
ل                         ا نتيجة لضعف القواعد وعدم تمثي زم به ل                        الصادرات، أظهرت الدراسة زيادة الدعم المقدم عن المستويات الملت ا نتيجة لضعف القواعد وعدم تمثي زم به الصادرات، أظهرت الدراسة زيادة الدعم المقدم عن المستويات الملت
ى عدم وجود                       دعم، باإلضافة إل ى عدم وجود                      فترة األساس للمستويات الحقيقية للدعم التي شهدت مستويات غير مسبوقة من ال دعم، باإلضافة إل فترة األساس للمستويات الحقيقية للدعم التي شهدت مستويات غير مسبوقة من ال

 ..عم الصادرات المتنوعة آبرامج ائتمان التصديرعم الصادرات المتنوعة آبرامج ائتمان التصديرقواعد آافية لتحكم أشكال دقواعد آافية لتحكم أشكال د
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ددة    ة متع ة المفاوضات التجاري ي جول ة ف ال الزراع ي مج ة ف يًال للتطورات الجاري ة تحل دمت الدراس ددة  وق ة متع ة المفاوضات التجاري ي جول ة ف ال الزراع ي مج ة ف يال  للتطورات الجاري ة تحل دمت الدراس وق
وتوقعت عدم حصول انفراج    وتوقعت عدم حصول انفراج    " " ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو  يوليو  //صفقة تموز صفقة تموز ""األطراف وصوال  إلى االتفاق اإلطاري المعروف باسم        األطراف وصوًال إلى االتفاق اإلطاري المعروف باسم        

 نظرا  لعدم التوصل بعد إلى توافق حول أساليب المفاوضات على القضايا              نظرًا لعدم التوصل بعد إلى توافق حول أساليب المفاوضات على القضايا             ٢٠٠٧٢٠٠٧في مفاوضات الزراعة قبل عام      في مفاوضات الزراعة قبل عام      
ا      ة وغيره ات الحساس ف المنتج ي وتعري دعم المحل ة وال ات الجمرآي يض التعريف ية لتخف ا     الرئيس ة وغيره ات الحساس ف المنتج ي وتعري دعم المحل ة وال ات الجمرآي يض التعريف ية لتخف  الرئيس

 ..مما يجعل من هذه المفاوضات مسألة في غاية الصعوبةمما يجعل من هذه المفاوضات مسألة في غاية الصعوبة
 

اين بشكل            اين بشكل          أما واقع القطاع الزراعي في الدول العربية، فيتب بعض بسبب عدم تجانس           أما واقع القطاع الزراعي في الدول العربية، فيتب ين بعضها ال اد ب بعض بسبب عدم تجانس            ح ين بعضها ال اد ب  ح
دالت  ة ومع تويات التقني ام وتواضع المس تثمار الزراعي بشكل ع ة وضعف االس وارد الزراعي ع الم اط توزي دالت أنم ة ومع تويات التقني ام وتواضع المس تثمار الزراعي بشكل ع ة وضعف االس وارد الزراعي ع الم اط توزي أنم

ة   يل الزراعي م المحاص اج لمعظ ة  اإلنت يل الزراعي م المحاص اج لمعظ ة         . . اإلنت واتج المحلي ي الن ر ف كل آبي ة بش اع الزراع اهمة قط اين مس ة       وتتب واتج المحلي ي الن ر ف كل آبي ة بش اع الزراع اهمة قط اين مس  وتتب
ي،        العربية، حيث ترتفع عموما  في الدول     العربية، حيث ترتفع عمومًا في الدول      يج العرب ر في الخل ي،         العربية الواقعة في شمال أفريقيا وتنخفض بشكل آبي يج العرب ر في الخل  العربية الواقعة في شمال أفريقيا وتنخفض بشكل آبي

 . . وتتباين معها آذلك مشارآة الدول العربية في جولة المفاوضاتوتتباين معها آذلك مشارآة الدول العربية في جولة المفاوضات
 

ا         ة منه ا       وتواجه الصادرات الزراعية العربية العديد من المعوقات في األسواق الخارجية وخاصة األوروبي ة منه وتواجه الصادرات الزراعية العربية العديد من المعوقات في األسواق الخارجية وخاصة األوروبي
ة ة المطبق دد المواصفات الفني ةبسبب تش ة المطبق دد المواصفات الفني راءات  بسبب تش ى إج ة، باإلضافة إل ات البيئ ي، ومتطلب اد األوروب ي دول االتح راءات   ف ى إج ة، باإلضافة إل ات البيئ ي، ومتطلب اد األوروب ي دول االتح  ف

ات                          ا متطلب يس أقله ة ول رة لضمان سالمة المنتجات الزراعي ات آثي ة التي تفرض متطلب ات                         الصحة والصحة النباتي ا متطلب يس أقله ة ول رة لضمان سالمة المنتجات الزراعي ات آثي ة التي تفرض متطلب الصحة والصحة النباتي
ا             ة جيني ا            التعبئة والبيان وضمان خلو المنتجات من المواد المحورة أو المعدل ة جيني ى عدد من ا          : : التعبئة والبيان وضمان خلو المنتجات من المواد المحورة أو المعدل ى عدد من ا          ونبهت الدراسة إل اط  ونبهت الدراسة إل اط  لنق لنق

ة     ات الجمرآي يض التعريف ي تخف لوب الخطي ف ب األس ة آتجن ر للصادرات الزراعي اذ أآب ق نف ة    التفاوضية لتحقي ات الجمرآي يض التعريف ي تخف لوب الخطي ف ب األس ة آتجن ر للصادرات الزراعي اذ أآب ق نف التفاوضية لتحقي
ة فك                    ة فك                   والتضمين الفعال لمبدأ التخفيض التصاعدي، والتعامل بحذر مع مبدأ االنتقاء الذاتي للسلع الحساسة، وعملي والتضمين الفعال لمبدأ التخفيض التصاعدي، والتعامل بحذر مع مبدأ االنتقاء الذاتي للسلع الحساسة، وعملي

ة وضرورة إصالح عمل دعم والمنتجات الزراعي ين ال اط ب ة وضرورة إصالح عملاالرتب دعم والمنتجات الزراعي ين ال اط ب ى إخطارات االرتب زة إل ق المرتك ة والتحقي ة المراقب ى إخطارات ي زة إل ق المرتك ة والتحقي ة المراقب ي
 . . الدول األعضاءالدول األعضاء

 
وأخيرا  توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات الشراآة األوروبية تقدم بشكل عام إعفاءات محدودة للصادرات               وأخيرًا توصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات الشراآة األوروبية تقدم بشكل عام إعفاءات محدودة للصادرات                

ة                        دول العربي ة لل درة التصديرية الزراعي ادة الق ة                       الزراعية العربية ومن غير المتوقع أن يكون لها دور آبير في زي دول العربي ة لل درة التصديرية الزراعي ادة الق   الزراعية العربية ومن غير المتوقع أن يكون لها دور آبير في زي
ات الشراآة   . . إلى األسواق األوروبية لعدد من االعتبارات التي ناقشتها الدراسة  إلى األسواق األوروبية لعدد من االعتبارات التي ناقشتها الدراسة   ات الشراآة   وبناء عليه، تم االستنتاج بأن اتفاقي وبناء عليه، تم االستنتاج بأن اتفاقي

ل في      . . لن تشكل بديال  حقيقيا  للمسار متعدد األطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية        لن تشكل بديًال حقيقيًا للمسار متعدد األطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية         ل في    لكن السبيل األفضل يتمث لكن السبيل األفضل يتمث
 .. يوفر فرصا  أآبر للتجارة الزراعية العربية يوفر فرصًا أآبر للتجارة الزراعية العربيةتجسير روابط التكامل االقتصادي العربي الذيتجسير روابط التكامل االقتصادي العربي الذي

 
 التوصيات  -باء

 
المي،                       -١١ دماج في االقتصاد الع ة واالن ة في تحقيق التنمي المي،                      يظل التكامل االقتصادي العربي أمل الدول العربي دماج في االقتصاد الع ة واالن ة في تحقيق التنمي يظل التكامل االقتصادي العربي أمل الدول العربي

ر من المشاآل                              وارد المتاحة، وحل آثي ة، واستغالل الم ى التجارة الخارجي ة عل أثيرات إيجابي ه من ت ر من المشاآل                             وذلك لما ل وارد المتاحة، وحل آثي ة، واستغالل الم ى التجارة الخارجي ة عل أثيرات إيجابي ه من ت   وذلك لما ل
اً  ة حالي ه دول المنطق ي تواج ة الت ا  االقتصادية واالجتماعي ة حالي ه دول المنطق ي تواج ة الت بيل  . . االقتصادية واالجتماعي ي س ة ف از خطوات جدي ن الضروري إنج ذلك م بيل  ل ي س ة ف از خطوات جدي ن الضروري إنج ذلك م ل

 ..تشجيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل التبادل البيني العربي في مجال التجارة الزراعيةتشجيع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة معدل التبادل البيني العربي في مجال التجارة الزراعية
 
ى             لمف  لمف ةةأن تكون المفاوضات شاملة للموضوعات األساسية الثالث       أن تكون المفاوضات شاملة للموضوعات األساسية الثالث        -٢٢ اذ إل ة في النف ى            اوضات الزراعة والمتمثل اذ إل ة في النف اوضات الزراعة والمتمثل

ق التعر              . . ، وتنافسية الصادرات  ، وتنافسية الصادرات  يياألسواق، والدعم المحل  األسواق، والدعم المحل   ة أشكال العوائ ق التعر            أو بمعنى آخر التعامل مع آاف ة أشكال العوائ ر    ييأو بمعنى آخر التعامل مع آاف ة وغي ر    في ة وغي في
ر          ييفية، والدعم المحل  فية، والدعم المحل  ييالتعرالتعر ر           وتنافسية الصادرات، وذلك ألن إهمال أحد المواضيع األساسية سيقود إلى تالشي األث  وتنافسية الصادرات، وذلك ألن إهمال أحد المواضيع األساسية سيقود إلى تالشي األث

 .. يتحقق من موضوع آخر يتحقق من موضوع آخراإليجابي الذياإليجابي الذي
ة                 -٣٣ ة الشراآة األوروبي ة                العمل على مواصلة المفاوضات مع االتحاد األوروبي في إطار اتفاقي ة الشراآة األوروبي المتوسطية،  المتوسطية،  -العمل على مواصلة المفاوضات مع االتحاد األوروبي في إطار اتفاقي

اد                       وم دول االتح ا تق دعم الزراعي بينم ة ال ة قامت بإزال اد                      للحصول على امتيازات أآبر خصوصًا وأن الدول العربي وم دول االتح ا تق دعم الزراعي بينم ة ال ة قامت بإزال للحصول على امتيازات أآبر خصوصا  وأن الدول العربي
 ..األوروبي بدعم المزارعين دعما  سخيا األوروبي بدعم المزارعين دعمًا سخيًا
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ة أخرى في                             -٤٤ ا المنافسة مع دول نامي ى يمكنه ة، حت ة العربي ى تحسين جودة المنتجات الزراعي ة أخرى في                            العمل عل ا المنافسة مع دول نامي ى يمكنه ة، حت ة العربي ى تحسين جودة المنتجات الزراعي العمل عل

 ..إطار النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمةإطار النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة
 
ة إلدراج                  -٥٥ ة وبكثاف ة إلدراج                 االستمرار في مشارآة الدول العربية في المفاوضات الحالية في منظمة التجارة العالمي ة وبكثاف االستمرار في مشارآة الدول العربية في المفاوضات الحالية في منظمة التجارة العالمي

 ..قضايا المنطقة ضمن المفاوضاتقضايا المنطقة ضمن المفاوضات
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 الزراعية في جداول منظمة التجارة العالمية" غير القيمية"مدى تأثير الربط النهائي للرسوم   -المرفق األول
 

 الرسوم غير القيمية أشكال الربط
 الدول فةفةييإجمالي خطوط التعرإجمالي خطوط التعر العدد اإلجمالي نسبة مئوية محدد مرآب خليط آخر

 سترالياأ ٧٢٥ ١٤ ١٫٩ ١٤ - - -
 بروناي ٨٩٣ ٢٩ ٣٫٢ ١٩ - - -

 بلغاريا ٢ ٢٠٤ ٥٥٠ ٢٥٫٠ ٤٤ ١٧٥ ٢٠٥ ١٢٦
 آندا ١ ٤٣١ ٤٠٤ ٣٠٫١ ١٨٧ ٤٣ ١٦١ ١٣
 آرواتيا ١ ١٦٣ ٢٢٩ ١٩٫٧ ٧ ٣٦ ١٨٦ -
 فيجي ٦٩٦ ٢٤ ٣٫٤ ١٤ - ٢ ٨
 ماسيدونيا ٢ ١٧٩ ٣٠٥ ١٤٫٠ - - ٣٠٥ -
 جورجيا ٧٨١ ٢٦ ٣،٣ ١٥ - - ١١
 هايتي ٧٦٣ ٩١ ١١٫٩ ٣٧ - ٥٤ -
 يسلنداأ ١ ٦٠٤ ٣٦٣ ٢٢٫٦ - ٣٦٣ - -
 الهند ٦٩٧ ٢ ٠٫٣ ٢ - - -
 سرائيلإ ١ ٠٤٥ ٢ ٠٫٢ ١ ١ - -
 جامايكا ١ ١٩٧ ٢ ٠٫٢ ٢ - - -
 اليابان ١ ٣٤٤ ٢٤٧ ١٨٫٤ ١٥٥ ٤٦ ٤٤ ٢
 جمهورية آوريا ١ ٥٠٠ ٦٨ ٤٫٥ - - ٦٨ -
 جمهورية آيرغيز ٩٢١ ٤٧ ٥٫١ ٥ - ٤٢ -
 ماليزيا ١ ٣٢٠ ٣٤٦ ٢٦٫٢ ١١٧ ١٨٧ ٤٢ -
 المكسيك ١ ٠٨٣ ٨٣ ٧،٧ - - ٨٣ -
 مولدافا ٧٨٣ ٦٢ ٧٫٩ ٢٤ ١١ ٢٧ -
 الدنمارك ٨٢٢ ٩ ١،١ ٩ - - -
 نيوزيلندا ١ ٠٠٤ ١٠ ١٫٠ ١٠ - - -
 النرويج ١ ٠٦٠ ٧٢٢ ٦٨٫١ ٢٠٢ - ٥٢٠ -
 غينيا الجديدة ٧٠٢ ٤٤ ٦٫٣ ٤٤ - - -
 سنغافورة ٨٤٦ ٥٥ ٦٫٥ ٣٧ - - ١٨
 جزر سولمون ٦٧٨ ٢٤ ٣٫٥ ٢٤ - - -
 سريالنكا ٨٤٤ ٢٣ ٢٫٧ ١ - ٢٢ -
 سويسرا ٢ ١٧٩ ١ ٩٤٠ ٨٩٫٠ ١ ٩٣٨ - ٢ -
 )الصين( تايوان ١ ٣٧٩ ١١٢ ٨٫١ ٩١ - ٢١ -
 تايلند ٧٧٤ ٣٣٩ ٤٣٫٨ ٤ - ٣٣٥ -
 الواليات المتحدة األمريكية ١ ٧٧٧ ٧٥٥ ٤٢٫٥ ٥٩٧ ١١١ - ٤٧
 زيمبابوي ٦٩٠ ١٩ ٢٫٨ ١٩ - - -

٢ ٢٠٥ ١ ٠١٠ ٤٥٫٨ ٥٨٩ ٢٦٢ ٥٤ ١٠٥ 
ودول ) ١٥(د األوروبي االتحا

 منضمة حديثا 
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 )تابع(المرفق األول 
 

 الرسوم غير القيمية أشكال الربط
 الدول فةيإجمالي خطوط التعر العدد اإلجمالي نسبة مئوية محدد مرآب خليط آخر

 قبرص ٢ ٩١٤ ٢ ٠٠٨ ٦٨٫٩  ٢ ٠٠٨  
 التفيا ٧٥١ ٨ ١،١ ٨ - - -
 ليتوانيا ٩٦٦ ١١٢ ١١٫٦ ٥ - ١٠٧ -
 مالطا ٢ ٩٤٣ ٢ ٤٧٣ ٤٨٫٠ ٢٧١ ٢ ٢٠٢ - -
 بولندا ٢ ٢٢٦ ١ ١٩١ ٥٣٫٥ - ٧٥٨ ٤٣٣ -
 سلوفينيا ٢ ٣٠٣ ٥٦١ ٢٤٫٤ - ٥٦١ - -
 إجمالي الدول المنضمة حديثا  ١٢ ١٠٣ ٦ ٣٥٣ ٥٢٫٥ ٢٨٤ ٥ ٥٢٩ ٥٤٠ -

 دول عربية
 مصر ٨٢٣ ١٤ ١٫٧ ١٠ - ٤ -
 األردن ٨٧٥ ٧ ٠٫٨ - ٧ - -

  دولة٣٤إجمالي  ٣٨ ٨٩٧ ٧ ٩٧٧ ٢٠٫٥ ٤ ٢٢٨ ١ ٢٤٢ ٢ ١٧٧ ٣٣٠

 ..TN/AG/S/11: : وثيقة منظمة التجارة العالميةوثيقة منظمة التجارة العالمية: : المصدرالمصدر
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 فية على المنتجات الزراعيةيالرسوم الجمرآية غير التعر  -المرفق الثاني
 

الشكل 
 اآلخر

الشكل 
 الخليط

الشكل 
 المرآب

الشكل 
 المحدد

 نسبة مئوية
للخطوط من 
 اإلجمالي

عدد 
الخطوط 
 ميةغير القي

خطوط 
فة يالتعر

 اإلجمالية
عدد 
 وصف المنتج الدول

رقم الفصل 
 المنسق

 ١ الحيوانات الحية ١٢ ١ ٠٠٤ ١٧٩ ٢،٢ ١٠١ ٤٤ ٣٤ -

- ١٦ ٢ ٩٥٦ ٩٨٨ ١٢٫٤ ٤٠٨ ٢٠٤ ٣٧٦ 
اللحوم والفضالت 

 الصالحة لألآل
٢ 

 ٤ منتجات األلبان ٢٠ ٢ ٢٠٧ ٧٦٣ ٩٫٦ ٤٠٩ ١١١ ٢٠٦ ٣٧

- ٤ ٨٠٢ ٢١ ٠٫٣ ١٦ - ٥ 
ات حيوانية منتج
 أخرى

٥ 

- ٥ ٧٩٤ ١٠٤ ١٫٣ ٦٥ ٣١ ٨ 
أشجار حية أو 
 نباتات أخرى

٦ 

١٨ ٣ ١٦٦ ٨٤٣ ١٠٫٦ ٤٩٤ ١١٨ ٢٢٥ ٦ 
خضروات 
 آلصالحة لأل

٧ 

- ١٦ ٢ ٨١٥ ٥٢٠ ٦٫٥ ٢٣٤ ١٣٩ ١٤٧ 
فواآه ومكسرات 

 آلصالحة لأل
٨ 

- ١٠ ١ ٣٣٧ ١٠١ ١٫٣ ٧٥ - ٢٦ 
بن، شاي، 
 وبهارات

٩ 

 ١٠ حبوب ١٢ ٩٠٦ ٢٠٢ ٢٫٥ ١٧٠ - ٣٢ -

- ١٢ ١ ٦٥٦ ٤٠٤ ٥٫١ ٣١٠ ١٤ ٨٠ 
منتجات صناعة 

 الطحن
١١ 

 ١٢ البذور الزيتية ٩ ٢ ٢٢٦ ٢٦٤ ٣،٣ ٢١٠ ٥ ٤٩ -
 ١٣ الصمغ  ٣ ٥٤٢ ٦ ٠٫١ ٦ - - -

- ٣ ٤٠١ ١٢ ٠٫٢ ٤ - ٨ 
مستلزمات 

 الطالء
١٤ 

- ١٥ ٢ ٥١٠ ٣٧٤ ٤٫٧ ٢٤٦ ١٨ ١١٠ 
الدهون النباتية أو 

 الحيوانية
١٥ 

- ١٣ ٧٨٧ ٢١٥ ٢٫٧ ٧١ ٤٠ ١٠٤ 
لحوم أو أسماك 

 مجهزة
١٦ 

١٥ ٩٩٨ ٣٣٨ ٤٫٢ ١٥٣ ٣٦ ٨٨ ٦١ 
السكر والسكر 

 المكرر
١٧ 

١٤ ٦٥٠ ١٨١ ٢٫٣ ٤٧ ٣٦ ٤٨ ٥٠ 
الكاآاو 

 ومستحضراته
١٨ 

١٧ ١ ٢٩٨ ٣٤٠ ٤٫٣ ١٣١ ٩١ ٩٩ ١٩ 
مستحضرات 

 الحبوب
١٩ 

١٥ ٣ ٤٤٤ ٦١٥ ٧،٧ ٢٦٣ ١٢١ ٢١٠ ٢١ 
مستحضرات 
 الخضروات

٢٠ 

 
 )تابع(اني المرفق الث
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الشكل 
 اآلخر

الشكل 
 الخليط

الشكل 
 المرآب

الشكل 
 المحدد

 نسبة مئوية
للخطوط من 
 اإلجمالي

عدد 
الخطوط 
 غير القيمية

خطوط 
فة يالتعر

 اإلجمالية
عدد 
 وصف المنتج الدول

رقم الفصل 
 المنسق

٢٠ ١ ١٦٧ ٢٣١ ٢٫٩ ٨٣ ٦٠ ٧٧ ١١ 
مستحضرات 
 آلأخرى قابلة لأل

٢١ 

٢١ ١ ٩٧٤ ٧٥٢ ٩٫٤ ٤٢٣ ١١٣ ٩٧ ١١٩ 
المشروبات 
 والكحوليات

٢٢ 

 ٢٣ البواقي  ١٠ ١ ١٨٢ ١٣٢ ١٫٧ ٨٩ ٤ ٣٥ ٤
 ٢٤ الدخان ١٧ ٥٨٣ ٢٠٠ ٢٫٥ ١١٨ ٢٤ ٥٨ -

- ٣ ١١٢ ٩ ٠٫١ ٣ ٥ ١ 
الكيماويات 
 العضوية

٢٩ 

 ٣٣ الزيوت األساسية ١٣ ٧٩٣ ٦٠ ٠٫٨ ٣٤ ٤ ٢٠ ٢

- ٧ ٥١٥ ٥٢ ٠٫٧ ٢٦ ١٠ ١٦ 
الزالليات أو 

 البروتين
٣٥ 

- ٦ ٢٩١ ٣٠ ٠٫٤ ١٣ ٧ ١٠ 
منتجات آيماوية 

 أخرى
٣٨ 

- - - - - - ٤٧٧ - 
الجلد والمواد 

 الخام
٤١ 

 ٤٣ جلود مبطنة - ٣٢٧ - - - - - -
 ٥٠ الحرير ٢ ١٤٩ ١٠ ٠٫١ ٢ - ٨ -
 ٥١ الصوف ٢ ٤١١ ١٩ ٠٫٢ ١٢ ٧ - -
 ٥٢ القطن ١ ٢٠٥ ١١ ٠٫١ ١١ - - -
 ٥٣ المنسوجات ١ ٢١٢ ١ ٠،٠ ١ - - -

  اإلجمالي  ٣٨ ٨٩٧ ٧ ٩٧٧ ١٠٠ ٤ ٢٢٨ ١ ٤٤٢ ٢ ١٧٧ ٣٣٠

 ..TN/AG/S/11: : وثيقة منظمة التجارة العالميةوثيقة منظمة التجارة العالمية: : المصدرالمصدر
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 اللوائح األوروبية المطبقة على المستوردات الزراعية والغذائية والتي قد تشكل  -المرفق الثالث
 غير جمرآيةمعوقات 

 

 (toxic substances) لمستوى المواد الضارة في المنتجات  لمستوى المواد الضارة في المنتجات مسائل متعلقة بكلفة تطبيق معايير تنظم الحد األقصىمسائل متعلقة بكلفة تطبيق معايير تنظم الحد األقصى -١١

 تشريعات تحد من مستويات األفلوتوآسن في األغذية - ٢٠٠١/٤٦٦توجيه أوروبي رقم  -
 في AZO تشريعات تحد من مستوى استخدام ملون الـ - EC/٢٠٠٢/٦١توجيه أوروبي  -

 الصناعات القطنية 
صل باستخدام مواد مثل الفلورين والزئبق في تغذية محددات تت - EC/١٩٩/٢٩توجيه رقم  -

 الحيوان
محددات حول استخدام ومتطلبات فحص وجود مضادات حيوية  - ٢٠٠٢/٦٥٧توجيه  -

 في منتجات ثمار البحر
 Ordinance on ٢٦٫١٠٫٩٣تاريخ بقرار حول مواد سامة  -

Hazardous Substances 
 يدعالمات تعريف لوجود مادة الفورمالديها -
 

German Pesticide Residue Law -  مستويات لوجود آثار باقية لمبيدات في المنتجات الزراعية 

 معايير لقبول التسويقمعايير لقبول التسويق -٢٢

 مسائل تخص قواعد تنظم المنتجات البيوتكنولوجية - EC/٩٠/٢٢٠توجيه  -
 يطرح قواعد مفصلة لتطبيق القاعدة ١٢٧٤/٩١تشريع رقم  -

 سويق البيض لمعايير ت١٩٠٧/٩٠رقم 
 مثل عالمات التعريف بالبيض: معايير تخص التسويق -

معايير تنظم منتجات حيوانية غير مخصصة لالستهالك  - األوروبي من البرلمان ١٧٧٤/٢٠٠٢توجيه رقم  -
 البشري

 إعادة تدوير النفايات من المنتجاتإعادة تدوير النفايات من المنتجات -٣٣

- ٩٤/٦٢/EC - ميعهمعايير تنظم إعادة التدوير واستعادة التعليب وتج 

 معايير تخص التغليف وعالمات التعريفمعايير تخص التغليف وعالمات التعريف -٤٤

أآتوبر /تشرين األول الصادر في ٢٠٠٥/٢٠٠١توجيه رقم  -
 لمعلومات ١٠/٢٠٠٠ ينظم تطبيق تشريع رقم ٢٠٠١

 لمستهلك حول المصايد والمنتجاتا

 معايير لتغليف األسماك ومنتجاتها -

 تغليف أنواع من األنبذةمعايير تنظم وضع مصطلحات خاصة ل - ٨٨١/٩٨توجيه رقم  -
  آالمنتجات العضوية لسلع زراعيةتقواعد للتعريف بمنتجا - ٢٠٩٢/٩١توجيه رقم  -
 محددات حول تعريف وتصميم غالفات لمنتجات النبيذ - ١٤٩٣/١٩٩٩توجيه رقم  -

 قواعد تخص تطبيق االتفاقيات المتعددة األطرفقواعد تخص تطبيق االتفاقيات المتعددة األطرف -٥٥
 بخصوص البيئية 

 التي ت والمنتجان تخفيض المواد المضرة باألوزوىمعايير تعن - ٢٠٠٠ /٢٠٣٧توجيه رقم  -
 تتضمن هذه المواد

 مقترحات أوروبية وتوجيهات مستقبليةمقترحات أوروبية وتوجيهات مستقبلية -٦٦
 تنظيم مستويات الديوآسن في األغذية - EC/١٩٩٩/٢٩توجيه  -
مقترحات لمحددات تخص مستحضرات تجميلية قد تكون  - ٢٠٠٢فبراير /شباط في ٢٩/٢٠٠٢ -

 ات لتوافر مكونات من منتجات حيوانيةعرضة لفحوص
 )تابع(المرفق الثالث 
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 )تابع (مقترحات أوروبية وتوجيهات مستقبلية -٦ 
قرار يسمح لدول االتحاد باتخاذ قرارات تحت توجيه رقم  -

 حول مستحضرات من مواد من الغابات في دول ١٩٩٩/١٠٥
 العالم الثالث

 تحضرة من الغاباتمحددات على متطلبات تسويقية لمواد مس -

 تم توسيع ٢٠٠٣ في عام  ومؤخرا ٢٠٠١/١٨بدأت بتوجيه رقم  -
والواليات األوروبي نطاق المتطلبات إثر خالف ما بين االتحاد 

  األمريكيةالمتحدة

واعد تنظم تقصي وتعريف المنتجات المعدلة وراثيا ومنتجات ق -
 مكونة من مواد معدلة وراثيا 

 مقترح حظر على مواد تستخدم لحفظ وحماية النباتات - ٩١/٤١٤توجيه رقم  -

com.tradeandenvironment.www(Supporting growth and sustainability : Trade & Environment:// http ,: : ررددالمصالمص
php.links-te/com.tradeandenvironment.www.                                                                                                                                          ) 
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 المراجع
 

 المراجع العربية
 

ى الزراعة،         ))٢٠٠٤٢٠٠٤((منظمة التجارة العالمية    منظمة التجارة العالمية     ى الزراعة،         ، إطار طرق المفاوضات عل ام     ""، إطار طرق المفاوضات عل رر المجلس الع ام     مشروع مق رر المجلس الع و  // تموز  تموز ٣١٣١المؤرخ  المؤرخ  مشروع مق و  يولي يولي
 ..ترجمة غير رسميةترجمة غير رسمية، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤يوليو يوليو // تموز تموز٣١٣١، ، ""، برنامج عمل الدوحة، برنامج عمل الدوحة٢٠٠٤٢٠٠٤

 
ة  ارة العالمي ة التج ة منظم ارة العالمي ة التج ة    ، ، ))٢٠٠١٢٠٠١ ( (منظم ة الدوح ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال ة    الم ة الدوح ارة العالمي ة التج ع لمنظم وزاري الراب ؤتمر ال ن   ، ، الم ادر ع وزاري الص الن ال ن   اإلع ادر ع وزاري الص الن ال اإلع

 ..، ترجمة غير رسمية، ترجمة غير رسمية٢٠٠١٢٠٠١نوفمبر نوفمبر // تشرين الثاني تشرين الثاني١٤١٤-٩٩المؤتمر، المؤتمر، 
 
ة  مم ارة العالمي ة التج ة  نظم ارة العالمي ة التج ة أورو ))١٩٩٤١٩٩٤((نظم ة لجول ة الختامي ة أورو ، الوثيق ة لجول ة الختامي واي، الوثيق وايغ راآش  : : غ ة، م اق الزراع راآش  اتف ة، م اق الزراع ان١٥١٥اتف ان نيس ل // نيس ل أبري  ، ، ١٩٩٤١٩٩٤أبري

 ..ترجمة غير رسميةترجمة غير رسمية
 

د،  د، رضوان، محم انكون ، ، ))٢٠٠٣٢٠٠٣((رضوان، محم ى آ ة إل ن الدوح انكون م ى آ ة إل ن الدوح اع     م ى االجتم ة إل ة مقدم يا، ورق ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص اع     ، اللجن ى االجتم ة إل ة مقدم يا، ورق ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص ، اللجن
 ..E/ESCWA/GRID/2003/22للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، للمؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الوزاري العربي لإلعداد الوزاري العربي لإلعداد 

 
يا  ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص دة، اللجن م المتح يا األم ي آس ة لغرب ادية واالجتماعي ة االقتص دة، اللجن م المتح المي): ): ٢٠٠٣٢٠٠٣((األم اري الع ام التج رص النظ ديات وف الميتح اري الع ام التج رص النظ ديات وف ة-  تح ة الزراع ، ،  الزراع

(E/ESCWA/GRID/2003/30).. 
 

ة               : : ))٢٠٠٥٢٠٠٥((األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية لغربي أسيا       األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية لغربي أسيا        ة والتكامل اإلقليمي في دول منطق ة               االستعراض السنوي لتطورات العولم ة والتكامل اإلقليمي في دول منطق االستعراض السنوي لتطورات العولم
 ..اإلسكوااإلسكوا

 
 . . العربية ومالحقها الخاصة بالزراعةالعربية ومالحقها الخاصة بالزراعة-اتفاقيات الشراآة األوروبيةاتفاقيات الشراآة األوروبية

 
 ).).٢٣٢٣((، مجلد رقم ، مجلد رقم الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، ، ))٢٠٠١٢٠٠١((لمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمنظمة العربية للتنمية الزراعية اا

 
 ..إمكانيات التكامل الزراعي العربي في ضوء إقامة منطقة التجارة الحرة العربيةإمكانيات التكامل الزراعي العربي في ضوء إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، ، ))١٩٩٩١٩٩٩((تنمية الزراعية تنمية الزراعية لمنظمة العربية لللمنظمة العربية للاا

 
ة  اا ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ة  لمنظم ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ة، ، ، ))٢٠٠٤٢٠٠٤((لمنظم ة العربي ات الزراعي ة للمنتج ة العالمي واق األوروبي ل األس ة عم ة، ورق ة العربي ات الزراعي ة للمنتج ة العالمي واق األوروبي ل األس ة عم رص ((ورق رص الف الف

 ..))والتحدياتوالتحديات
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