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  :ة ـدمـالمق

 واإلقليمي   الوطين االقتصاد تدرجييا من    لتوجها بدأ و االقتصادعوملة    احلديث عن كوكبة أو    شاع  -
 العاملي اجلديد   االقتصادي تبلور وتكتل النظام      ، وذلك ألن العامل يشهد حاليا       العاملي االقتصادإىل  

 إنشاء جتمعات    و على أسس سياسية وجغرافية   اقتصادية   العامل إىل وحدات     إنقسام يف معامله   برزت  
   . وسياسيةديةاقتصاوتكتالت إقليمية ذات أبعاد 

  
 حاضـرا   ، سـتبقى االقتصادية تؤكد أن ظاهرة التكتالت والتجمعات  التوجهات هذه   إن        

 الوصـول إىل    وأن.  العاملي ويف التجارة الدولية      االقتصاد املعلم أو احملدد  الرئيسي يف         ، ومستقبال
 ببعضها  علـى      ارتباطها و لن تتحقق إال عن طريق زيادة عدد التكتالت اإلقليمية           االقتصادعوملة  

   .مدى مراحل متتالية
       ومن ردود األفعال الطبيعية هلذه التوجهات أن بدأت معظم دول العامل تـشكل تكـتالت               
اقتصادية على أسس سياسية ، جغرافية ، دينية وعرقية حتفظ هلا مكانتـها االقتـصادية وتـدعم                 

ذا تشكلت عدة تكتالت اقتصادية تزخر هبـا        مراكزها التنافسية على كل املستويات ، وكنتيجة هل       
   . اخلريطة االقتصادية للعامل اليوم 

  إقامة تكتـل   ب ة العاملي ت كان من الطبيعي أن تواجه الدول العربية التكتال                وأمام هذا الوضع  
وقـد   للفكر اإلنساين    امتدادا   باعتباره االقتصادييف إطار التكامل     عريب بغية التكامل فيما بينها    

، والذي يهـدف إىل املـسامهة يف حتقيـق          االقتصاديةتطرقت إليه وبإسهاب العديد من األدبيات       
   .االقتصادية هامة يف التنمية يف إطار جتميع املوارد ستوياتم

 يفرض التكامل اإلقتصادي العريب نفسه كبديل حتمي وحقيقة تارخيية ملواجهـة            قياسويف هذا ال  
  .لسريورة األحداث  وكنتيجة التحديات اخلارجية

صالحات إقتصادية مبساعدة مؤسـسات دوليـة وذلـك         إلتبين معظم الدول العربية              إن  
رك يعيد اإلعتبار ملـشروعات     تقد يهيئ اجلواملناسب لقيام عمل عريب مش      ،  باإلنفتاح على اخلارج    

عثرا يف مجيع أشكاله     ويف مقدمتها التكامل الزراعي، والذي ما يزال مت         العريب   التكامل اإلقتصادي 
الثنائية منها واإلقليمية أو الكلية بسبب تعثر اإلرادة السياسية يف الوطن العريب، و الـيت تتـذرع                 

  . ".O.M.C"بقضية السيادة خاصة يف ظل حتديات املنظمة العاملية للتجارة 
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ىل البحث عن حتديـد     يقود يف الغالب إ   إن احلديث عن التكامل الزراعي بني الدول العربية               
 ومن أهم     يف الوطن العريب     متوفرة ا  ميكن القول أهن  اليت  مقومات أساسية لتحقيق هذا التكامل، و     

  :هذه املقومات 
، فكل هذه املقومات قد تكون حافزا على إقامـة          لطبيعية  املوارد ا و  املوارد املالية ،  املوارد البشرية   

أصبح الغذاء سالحا سياسيا    ، أين   ء للمواطن العريب    تكامل زراعي عريب يضمن سد حاجيات الغذا      
يشهر يف وجه الدول النامية لتصبح دوال تابعة ، ومن هنا ميكن القول بأن الدول العربيـة تواجـه           

 اإلنتاج الزراعـي     رغم توفرها على مصادر الطاقة ، وذلك لعدم كفاية           خماطر إقتصادية وسياسية  
على الدول املنتجة الرئيسية يف العامل لسد هـذه اإلحتياجـات    ا الغذائية وإعتماده  السد إحتياجاهت 

يشري إىل إحتمال الوقوع يف خماطر إقتصادية وسياسية يف املستقبل، ويظهر ذلك يف حماولـة               وهذا  
، لـذا فـإن    مبادلة الغذاء مقابل الـنفط سياسة إستخدام الدول العظمى املنتجة واملصدرة للغذاء       

  .ارده اإلقتصادية أصبح حتمية واقعية ملواجهة تلك األخطارالتعاون العريب إلستغالل مو
 عامل الوحدة أو التكامل بني األمة العربية مل يعد  حباجة إىل إثبات ، فواقع الوحدة بني أبنـاء                    إن

  :هذه األمة قائم إىل األبد على عدة عوامل و هي 
  ؛الفكر والعقلوحدة عامل اللغة بإعتباره  -
   ؛ثقافة وعامل الدين واجلنس وال -
 ؛ وعامل التاريخ الذي يشكل وحده الضمري والوجدان -
  .وعامل الظروف الطبيعية سواءا من الناحية املناخية أو األرضية -

سمح بوجود سوق واحدة لعناصر اإلنتاج تسمح باإلنتقال بكـل                       كل هذه العوامل ت   
  . حركة عناصر اإلنتاجكل العقبات اليت حتد منمزيلة حرية بني أقطار الدول العربية 

وسنحاول أن نقتصر يف دراستنا هذه على دراسة اجلوانب العملية إلمكانيـات التكامـل              
بإعتبارها حتتل مكانة هامة يف البنيان اإلقتـصادي         -اإلقتصادي يف الوطن العريب يف جمال الزراعة        

  .العاملية للتجارةاملنظمةومنظماته العمالقة ك وحتديات النظام اإلقتصادي العاملي - العريب
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و بالرغم من كل هذا فإن الدول العربية مرت بعدة تكتالت وجتمعات سواءا منـها الثنائيـة                 
، الشيئ الذي يؤدي بنا إىل طرح        واإلقليمية واملتعددة األطراف يف إطار جامعة الدول العربية       

  :مجلة من التساؤالت هي 
  

  .اإلشكالية الرئيسية 
  :صوغ اإلشكالية الرئيسية كالتايل بناء على ماسبق ميكن أن ن  

         يف ظل الظروف الراهنة اليت تشهدها الساحة العاملية ، اليت حتدد مستقبل التجارة العاملية يف               
إطار النظام اإلقتصادي العاملي اجلديد ، وما تبعته من تكتالت إقتصادية عديدة بـسبب تـداخل                

ى املستوى اإلقليمي والدويل أمرا ضروريا ، مـاهو         املصاحل ، حيث أصبح التعاون بني البلدان عل       
موقع التكامل اإلقتصادي الزراعي العريب وإمكانياته املتاحة على مستوى املنطقة العربيـة وعلـى              

  ؟مستوى خريطة التجارة العاملية وماهي التحديات اليت قد يواجهها هذا التكامل  
  
  .اإلشكاليات الفرعية  

  :لرئيسية ميكن طرح اإلشكاليات الفرعية التالية      من خالل اإلشكالية ا
  ؟ما مكانة ودور الزراعة يف البنيان اإلقتصادي العريب  -
 وما هي اإلستراتيجيات واألهـداف اإلقتـصادية        ، ما هي أسباب فشل التكتالت اإلقتصادية        -

  ؟  يف املنطقة العربيةاملستقبلية إلقامة تكامل زراعي عريب إذا مت إستغالل املوارد الزراعية املتاحة 
ما هي تأثريات املنظمة العاملية للتجارة على إقتصاديات الوطن العريب يف حالة قيـام تكامـل                 -

العاملي اجلديد يف إطار املنظمة العاملية للتجارة اإلقتصادي إقتصادي زراعي، وهل سيعمل النظام 
طريق التنمية الـشاملة    على مساعدة هذه الدول يف إخراجها من دائرة التخلف واملضي على            

   ؟ واملتواصلة، أم يقف عقبة جديدة عالوة إىل ما تواجهه من عقبات
ـ وهل يعترب التكامل اإلقتصادي الزراعي       - العـاملي   اإلقتصادي    حتديات النظام  ةواجهوسيلة مل

  ؟  املنظمة العاملية للتجارةوضغوطاتاجلديد 
حوى هذه الدراسة، واليت هندف من ورائها       كل هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها يف ف              

، وتبيان أنـه يف       العربية على املستوى اإلقليمي     الزراعية إىل حماولة تفهم ومواجهة مشاكل التنمية     
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ظل املوارد اإلقتصادية املتاحة فإن التكامل اإلقتصادي الزراعي العريب قد يكون الطريـق الوحيـد               
   .للتنمية الزراعة العربية الشاملة 

  
  .الفرضيات  

  :    تقوم دراستنا هذه على مجلة من الفرضيات أمهها 
  
  .اإلقتصادية العربية الشاملة وجود مربرات وأسباب قيام تكامل زراعي عريب كطريق للتنمية - 
 إن جناح التكامل اإلقتصادي  الزراعي العريب مرهون بإرادة حقيقية وعدم وجود معوقات تعمل     - 

  .على كبح هذا التكامل
وجود قاعدة موردية زراعية هائلة، منها املوارد الطبيعية كاألراضي الصاحلة للزراعـة وامليـاه               - 

املتاحة يف املنطقة العربية، وغريها من مستلزمات اإلنتاج إىل جانب املوارد املالية واليت تتوفر لدى                
لسائد يف املنطقة العربية    ، هذا باإلضافة إىل املناخ ا      أغلب الدول النفطية، خاصة دول اخلليج العريب      

والذي ميتاز بالتنوع من منطقة إىل أخرى أين يساعد على تنوع املنتجات فكل هذه العوامل تعترب                
  . أن تساعد على إقامة مشاريع ذات بعد قومي وقطرياوبإمكاهنأساسية 

  . إن ظهور النفط يف العديد من الدول العربية أدى إىل إمهال القطاع الزراعي - 
 الزراعي العريب قد يعترب من أهم األساليب اليت تواجه التحديات الـيت             االقتصادي التكامل   إن - 

 تفرضه املنظمة العاملية للتجارة بني الـدول املتقدمـة          جمسدة يف ما  يفرضها النظام العاملي للتجارة     
اق والدول املتخلفة حيث تسعى كل منها إىل تسويق منتجاهتا يف السوق الدولية ال سـيما أسـو                

    .الدول املتخلفة
 إن انضمام الدول العربية إىل املنظمة العاملية للتجارة يف شكل تكتل إقتصادي جيعلها يف موقـع                 - 

  .قوة وتستطيع اإلستفادة من املزايا اليت تفرزها هذه املنظمة 
  
  . أمهية الدراسة - 

   :لدراسة يف هذه اةتربز أمهي من هذه الفرضيات والتساؤالت املطروحة انطالقا     
 لتحقيق األمن الغذائي العريب     اقتصادي أمهية املشروع الزراعي يف املنطقة العربية يف شكل جتمع           -

  ؛بعدما أصبح سالحا سياسيا يف يد الدول املتقدمة املنتجة له
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 إن حتقيق األمن الغذائي العريب من املفروض أن يعترب هدفا رئيسيا ضمن إستراتيجية عربية شاملة                -
 وغري خاف ماميكن أن حيققه األمن الغذائي        . هنا حتقيق األمن الغذائي العريب والسياسي معا      من شأ 

  من مكاسب واليت تتمثل يف  اإلستقالل اإلقتصادي بعيدا عن التبعية اإلقتصادية للخارج؛
 دور التكامـل    اسـتجالء  سبل وإمكانيات حتقيق األمن الغذائي العريب عن طريق          اكتشافإن  -

 ، مما جيعل    دف إىل التعرف على حمددات وإمكانيات التكامل الزراعي يف الدول العربية          الزراعي يه 
  الدول العربية تعمل على إستغالل قدراهتا وإمكانياهتا اإلقتصادية املتاحة؛   

 اتفـضيلية لبعـضه   إقليمية  متنح مزايا اقتصاديةللدول األعضاء يف جتمعات     " اجلات "اتفاقية إن   -
ض عليهما تعميم هذه املزايا على بقية الدول غري األعضاء يف هذا التكتل اإلقليمي              البعض، وال يفر  

قد شجعت على قيام أسواق إقليمية مـشتركة والـيت          " اجلات "اتفاقيةومن هنا ميكن القول بأن      
، وبالتايل أصبح مـن األمهيـة       االتفاقياتتشكل أفضل السبل ملواجهة التحديات النامجة عن هذه         

  .مل  الدول العربية على قيام سوق عربية مشتركةمبكان أن تع
  :ولتأكيد ذلك هناك أسباب أخرى نوجزها يف النقاط التالية 

   يف الوطن العريب؛ ومعدالت منو اإلنتاجاالستهالكعدم تطابق معدالت منو   - 
  .تزايد املديونية الغذائية - 

هلا للميدان الزراعي وعـدم إعتمادهـا            كل هذه املخاطر احملدقة باألمة العربية من جراء إمها        
 القطاع الزراعي وما وصل إليه العامل العريب من تنميـة زراعيـة             اختيارنا إىل   تدفعآلليات فعالة ،    

دوليـة  العطيـات   امل لتنمية الزراعة العربية، خاصة يف ظل        اقتصادي زراعي   وإمكانية قيام تكامل    
  . الشاملةقتصاديةاالديدة واليت قد تؤثر على التنمية العربية اجل

والشيء الذي حفزنا أكثر هو شعورنا باملسؤولية وما ميلية الواجب كباحـث عـريب أراد             
 احتياجاهتـا زراعي كثريا ما شغل البالد العربية فيمـا خيـص           ذو صلة بالقطاع ال   تغطية موضوع   

 هذه الدراسات وإلقاء    الغذائية، إضافة إىل الرغبة يف البحث يف هذا امليدان وإثراء املكتبة العربية مبثل            
 علـى   ا كـبري  اهتماماالضوء على املشاكل الكربى اليت تعاين منها البالد العربية خاصة وأن هناك             

 هو اإلمكانيات الزراعية اليت متتلكها الدول العربية مـن          االهتمام، وما يثري     مستوى اجملتمع الدويل  
 العاملي الشيء الذي جيعلنا نتساءل عن       يف حني جندها أكرب املستوردين للغذاء على املستوى       ،  جهة  

  .هذه املفارقة
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  .   منهج البحث وأدواته 
    من الفرضيات واألهداف والتساؤالت املطروحة حاولنا إتباع  توليفة من املنـاهج                    انطالقا

  مـن  االقتصادية على عرض وحتليل الوقائع      باالعتمادمنها املنهج الوصفي واملنهج التحليلي وهذا       
، كما مت إستخدام املنهج اإلستقرائي       الزراعية العربية املتاحة     تاجلداول والبيانات اإلحصائيا  خالل  

يف دراسة التكامل الزراعي العريب واخلروج بتصورات عامة متثلت يف استخالص الدروس والعـرب              
للتكامـل  لقيام تكامل زراعي عريب  ، كما متت اإلحاطة باملنهج املقارن من خالل سرد حماوالت                

  .اإلقتصادي الزراعي على املستوى العاملي وعلى املستوى العريب ، ومقارنة البعض منها 
من الكتـب   معتربة   يف هذا الشأن فهناك جمموعة       اختذناهااليت  التحليل  دوات  أأما فيما خيص      - 

 إىل يف اإلقتصاد الدويل واإلقتصاد الكلي واإلقتصاد الزراعي ، إىل جانـب حـضورنا    والدراسات  
كما ركزنا على بعض املصادر اليت تصدر مـن املنظمـات ذات الـصلة              بعض امللتقيات الدولية    

  . بالقطاع الزراعي
  . ترتيب البحث وتقسيم فصوله 

    نظرا إلتساع املوضوع وتشعب فروعه حاولنا أن نضبطه منهجيا بتقسيمه إىل فصل متهيـدي                
  .وقسمني رئيسني

  هلذه الدراسة تناول اإلطار العام و النظري       نظريةة ال يو الذي يعد اخللف    الفصل التمهيدي            
 باالهتمام البالغ خاصـة بعـد       ألنظمةللتكامل االقتصادي و الذي حضي من طرف العديد من ا         

  .احلرب العاملية الثانية
و قد مت حتديد مفهوم التكامل االقتصادي حسب األدبيات و املذاهب اليت تناولـت هـذا                

أشكاله و مداخلـه مـع مراعـاة        ،  ل نظرياته   ك  من املدرسة االشتراكية و الرأمسالية ب       املوضوع
اخلصائص املميزة للنشاط الزراعي كنشاط إنتاجي، إىل جانب عرض و تفسري املراحل الستة الـيت               

حيث تشكل كل مرحلة جانبا جديـدا يف         ،   تتكون منها النظرية التقليدية يف التكامل االقتصادي      
ن القيود و احلواجز اجلمركية اليت تعترض سبيل انتقال السلع و رؤوس األموال و اليـد                التقليص م 

  العاملة و الوصول إىل التكامل االقتصادي
  

 املقومات اليت تعمل على إجناح التكامل و األهداف اليت          ة من كما تناول هذا الفصل جمموع    
ل االقتصادي بالتجارة الدولية، والـيت      ا، و إىل جانب ذلك فقد مت التطرق إىل عالقة التكام           هب موقت

  .تتمثل يف مدى تطور التجارة البينية بني الدول املتكاملة إضافة إىل ربط عالقة التكامل بالعوملة
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، استعرضت الدراسة بعض التجارب الدوليـة يف         و يف الفصل األول من القسم األول          

مسالية و اليت حـدثت يف عهـد الـدول          جماالت التكامل االقتصادي الزراعي لكل من الدول الرأ       
االشتراكية، و هذا من أجل استخالص الدروس و االستفادة من مسرية التكامل الدوليـة لعلـها                

  .تكون جتارب قد تستفيد منا الدول العربية
  

  ، جتربة السوق األوربية املشتركة و اليت ميكن اعتبارها بالناجحـة           و من أهم هذه التجارب    
 واضحة نتيجة حتقيقها انتصارات يف جمال التكامل االقتصادي بني الـدول            حيث اتسمت بأهداف  

  .، كما ميكن اعتبارها مثاال يقتدى به على املستوى العاملي و العريب األعضاء
كما مل ختل الساحة الدولية من جتارب التكامل االقتصادي األخرى اليت تناولتها الدراسة يف              

القتصادية املتبادلة و الذي يسعى إىل تنسيق املخططات التنموية         هذا الفصل، كتجربة جملس املعونة ا     
  .الوطنية يف إطار التنسيق يف سياسات التنمية االقتصادية لدول اجمللس

أما عن أهم جتارب التكامل االقتصادي الزراعي يف الدول النامية، اليت تناولتها هذه الدراسة              
 « UDEAC » االقتصادي إلفريقيـا الوسـطى       من االحتاد اجلمركي   هي جتربةكل فيف هذا الفصل،  

   جتربة التكامل للمجموعة االقتصادية لدول أفريقيا الغربية ، « UAC  »ربة أفريقيا الشرقية جتو
ملنطقة أمريكا الالتينيـة     ،كمنظمة التجارة احلرة    تناول هذا الفصل جتارب أمريكا الالتينية         كما

« LAFTA » كا الوسطى  و السوق املشتركة لدول أمري« CACM »  .   
 ما و  و يف الفصل الثاين من القسم األول مت إلقاء الضوء على البنيان االقتصادي الزراعي العريب                  

، كاملواد البشرية اليت تعترب من أهـم العوامـل           ية زراعية دتزخر به املنطقة العربية من قاعدة مور      
  .ختلف القطاعات، كما تعترب عامال دافعا للتنميةاالقتصادية اليت تؤثر تأثريا مباشرا يف اإلنتاج مل

 الفصل املوارد األرضية الزراعية و استخداماهتا، حيـث تبلـغ           اكما تناولت الدراسة يف هذ    
 1,4 مليون هكتار من أصل املساحة اإلمجالية و اليت تبلـغ            133املساحة القابلة للزراعة حوايل     

مليون هكتار، و اليت تعتمد      51,2   بلغ حوايل  1988 مليار هكتار، إال أن املستغل منها إىل هناية       
يف أغلبها على الزراعة املطرية، و هو ما يتطلب من الدول العربية التركيز على تنمية املوارد املائية                 
املتاحة و صيانتها و احملافظة عليها و تسيريها وفق طرق علمية متقدمة حىت يتسىن هلا التقليل مـن                  

  .ركيز على الزراعة املرويةالزراعة املطرية و الت
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مـن املـساحة    % 6،7كما مت التطرق إىل موارد الثروة الغابية و املراعي اليت تشكل حوايل             
  .اجلغرافية للوطن العريب، حيث تعترب حمدودة و فقرية يف نوعيتها

 ها، فنجـد   أما عن األمهية النسبية للقطاع الزراعي يف الوطن العريب اليت تناولتها الدراسـة            
هم بقسط وافر يف الناتج احمللي اإلمجايل لعدد من الدول العربية خاصة الدول غري النفطية و اليت                 سات

  .يعترب فيها القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية يف البنيان االقتصادي هلذه الدول
و الذي يعترب غـري كـايف لـسد          ، كما تناولت الدراسة اإلنتاج الزراعي يف الدول العربية       

ات السكان، حيث تبقى املنطقة العربية منطقة مستوردة للغذاء على الرغم من اإلمكانيـات              حاجي
  .اهلائلة يف اجملال الزراعي اليت متتلكها الدول العربية

أما يف الفصل الثالث من القسم األول فقد تناولت معظم حماوالت التكامل االقتصادي اليت              
املنظمـات  معات إقليمية أو ثنائية إضافة إىل جهـود         برزت يف املنطقة العربية سواء على شكل جت       

  .، مث استهدفت الدراسة تقييم حماوالت التكامل داخل املنطقة العربية اهليئات العربية و
و يف الفصل الرابع من هذا القسم فقد تناولت الدراسة املعوقات اليت حالـت دون قيـام                  

ة كضعف اإلرادة الـسياسية، و املعوقـات        تكامل اقتصادي زراعي عريب، منها املعوقات السياسي      
إضافة إىل  ،  كوسائل النقل و الطرقات     ،االقتصادية املتمثلة يف ضعف هياكل البنية األساسية العامة         

 ، و معدل النمو العريب الذي خلق فروقات فيما بني الـدول العربيـة               تباين الناتج احمللي اإلمجايل   
 تعـدد     و االقتصادي و     السياسي   درجة االستقرار   ار مثل  باالستثم  املشاكل املتعلقة  إىل  إضافة  

، إىل جانب عدم اسـتقرار أسـعار الـصرف           القرارات و اللوائح اخلاصة بالعمليات االستثمارية     
للعمالت احمللية يف بعض الدول العربية، كما تناولت الدراسة أيضا املعوقات الطبيعية كمـشاكل              

  .ملشاكل الرئيسية اليت تعاين منها املنطقة العربيةالتصحر و اجلفاف و اليت تعترب من ا
  

و مل تقتصر الدراسة على هذه املعوقات، بل استهدفت أيضا، األفاق املستقبلية لقيام تكامل              
عرض املربرات و األسباب لقيام هذا التكامل و االستراتيجيات         بعد  اقتصادي زراعي عريب، وهذا     

  .املقترحة يف هذا الشأن
  

 إىل اآلثار احملتملة للمنظمة العامليـة       تطرقنا فيه    الثاين من هذه الدراسة و الذي        أما يف القسم  
 يف الفصل األول منه إىل تطور االتفاقية العامة         عرضنا، فقد ت   للتجارة على التكامل الزراعي العريب    
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عـام   نشأهتا، أهدافها و مبادئها، و اجلوالت اليت مرت هبا منـذ          ، "GATT" للتعريفات و التجارة    
  . إىل غاية هناية الثمانينات1947

، و هـي     ، فقد تناول اجلولة الثامنة من جوالت اجلات        أما الفصل الثاين من هذا القسم        
جولة أورغواي، و اليت تضمنت أهم القضايا اليت مل يسبق هلا التفاوض يف اجلوالت السابقة، خاصة          

  .القطاع الزراعي الذي شكل حمور هام يف هذه اجلولة
قد حتـدثها   اليت  اآلثار    يف الفصل الثالث و األخري من هذا القسم فقد استعرضت الدراسة           و

 سلبية أو إجيابية و كيفيـة تعظـيم         امنظمة التجارة العاملية  على الزراعة العربية  سواء كانت آثار          
  .االستفادة من اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة، و احلد من اآلثار السلبية

  .. نتائج و توصيات مقترحة يف هذا الشأناشتملت على امتة خب هذه الدراسة  و اختتمت 
  

  : صعوبات البحث 
  أمام دراستنا هذه صادفتنا العديد من العقبات منها صعوبة احلصول على املادة اخلام ، إىل جانب                

عد املسافة  السفريات للخارج وصعوبة اللقاء مع املشرف واليت شكلت نوعا ما عائقا علينا نظرا لب             
بيننا واستشارته يف كل ما يتعلق جبوانب هذه الدراسة ، كما أنه من الصعب أيـضا أن يتفـرغ                   
الباحث تفرغا كليا ملثل هذه الدراسات ، وهو ميارس وظيفة أستاذ ومسؤول يف اجلامعة يف مثـل                  

  .احلالة اليت حنن عليها 
ذا املوضوع اهلام والواسع ، لكن يكفينـا          ويف األخري الندعي أننا أحطنا إحاطة تامة يف دراسة ه         

  .أننا أضفنا لبنة تفتح اجملال لدراسات الحقة
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  .اإلطار العام للتكامل االقتصادي و أثره على التجارة الدولية: التمهيدي  الفصل

  : متهيد 
لقد حظي التكامل االقتصادي من طرف العديد من شعوب العامل باهتمام كبري خاصة بعد              

،و  احلرب العاملية الثانية، حيث أدركت هذه الشعوب أمهية التعاون جملاهبة حتديات العصر املعقـدة             
مسي هذا العصر بعصر التكتالت و اجلماعات االقتصادية ملواجهة مشكالت الـسالم و البيئـة و                

  .األزمات االقتصادية
لدويل ما بـني الكتلـة      و قد شهدت فترة الثمانينات هناية احلرب الباردة و مرحلة الوفاق ا           

ن الصراع التقليدي حتول إىل تنافس سـلمي يف اجملـاالت           أالشرقية و الكتلة الغربية و هذا يعين        
  .التكنولوجية و العلمية و االقتصادية

  
  وقد عوجل التكامل االقتصادي من طرف العديد من االقتصاديني على انه فكر اقتصادي         

دول الراغبة يف التكامل فيما بينها يف إطار التعاون االقتصادي الـدويل            و سياسة اقتصادية تتبعها ال    
ـ لتحقيق معدالت مرتفعة للتنمية االقتصادية يف شىت اجملاالت الصناعية، الزراعية ، و حىت اخلدم              ة ي

مؤخراً دون متييز بني قطاع دون آخر كي ال "  O M C" مثل ما دعت إليه املنظمة العاملية للتجارة 
  .1تنمية االقتصادية غري املتوازنةحتدث ال

 هذا الفـصل     و لتحديد مفهوم التكامل كخلفية و إطار نظري هلذه الدراسة مت تقسيم                      
   :مبحثنيإىل 

  .مفاهيم  ونظريات -  التكامل االقتصادي:املبحث األول 
  .ية وآثاره اإلقتصاد أشكال و مقومات و أهداف التكامل االقتصادي:املبحث الثاين 
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 .مفاهيم ونظريات–التكامل االقتصادي : املبحث األول 

 إليها يف سنحاول التطرق لقد أخذ التكامل االقتصادي مفاهيم ومدلوالت عديدة و اليت 
اطارها النظري العام حيث ميكن حتديد وحتليل االسس اليت تعتمد عليها واملقومات اليت ترتكز 

كال اليت ستتخدها وآلثار اليت تنجر عنها  وهو ماسنتناوله يف عليها اىل جانب املستويات واألش
  :املطالب التالية 

  .املفهوم االقتصادي للتكامل: املطلب األول 
  التكامل االقتصادي و التعاون االقتصادي: لثايناملطلب ا
  نظريات التكامل االقتصادي اإلقليمي: املطلب الثالث 

  .امل االقتصادي و عالقته بالتجارة الدولية التك : الرابعاملطلب                
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  .املفهوم االقتصادي للتكامل: املطلب األول 

 تعين من الناحية اللغوية على أهنا تكميل أو التمام أو الكل التام أمـا               "تكامل  " ن كلمة      إ
لتكون يف األخـري كـل      من ناحية الفعل فتدل على عملية الربط بني األجزاء املنفصلة و جتميعها             

 .2 متكامل
 تغيري تدرجيية ، تبدأ من بنيان اقتصادي واحد إىل العديد من            عملية  هو  "التكامل االقتصادي   

   3يات االقتصادية املتكاملة و اليت تكون هلا سياسة موحدة و متناسقة مع عدم و جود أي حاجزنالب
  
ا اقتصادي فليس هلا هذا املعـىن       مشتقة من إكتمال أي كمل، أم     كلمة  التكامل االقتصادي   و

احملدود فريى البعض أن عبارة التكامل االقتصادي تأخذ مفهوما اجتماعيا و يرى البعض األخـر               
يكـارد  رخرون أمثال آ،  و لقد رأى اقتصاديون.بأهنا تندرج حتتها أنواع خمتلفة من التعاون الدويل     

الدول حبيث تتخصص كل دولة يف إنتـاج        يف مبدأ حرية التجارة و ما يتبعه من تقسيم العمل بني            
السلع تكون درجة تفوقها يف إنتاجها أكرب مما هي عليه يف الدول األخرى و اهنا أفـضل وسـيلة                   
  4لتحقيق أكرب قدر من الكفاية اإلنتاجية لكل دولة من الدول وبالتايل لصاحل اجملتمع الدويل بكامله

  
" عملية " فهو  " عملية و حالة " عن  صادي عبارةفريي بان التكامل االقت  " BALASSA. B" أما 

أي يتضمن االجراءات اليت يراد هبا إلغاء التمييز بني الوحدات االقتصادية املختلفة   القومية، أمـا                 
  فإن ذلك يتمثل يف إلغاء خمتلف صور التمييز بني االقتصادات املختلفة القومية " حالة " عن كونه 

ة لألعـضاء يف    فنواع التمييز بني االقتصادات املختل    أاء على أي نوع من      حبيث يتم يف النهاية القض    
  .5هذا التكامل

، و الظروف    ن ماهية التكامل االقتصادي ختتلف باختالف مدارس الفكر االقتصادي        أو الواقع       
  ففي الفكر الرأمسايل هناك العديد من التفسريات        ، السائدة و كذا باختالف نظرة الباحثني أنفسهم      

                                                           
  .2  ، ص1995 جامعة اجلزائر ، معهد العلوم االقتصادية - رسالة ماجستري  ، معوقاته و آفاقه التكامل االقتصادي، يل ضفبح را   2

3  SALVATORE SCHIAVIO - C AMPO , International economics , an introduction to the 
theory and policy, wintrop  publishers , compridgem1978 , p 113. 

  .7  ص  ،1964 ، دار النهضة العربية -  نظرية التكامل االقتصادي ، راشد الرباوي   4
  5   BALASSA B , the theory of economic intgration, GEORGE ALLEN , UNWIN  Itd   
LONDON, 1962, P1. 
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ن كانت هذه التفسريات ال تتعدى حرية        اخاصة بني انصار احلرية و أنصار التدخل ، و          ،  املختلفة  
 .6إنتقال السلع و عوامل اإلنتاج يف ظل املنافسة احلرة و آلية السوق

  
أما ماهية التكامل يف الفكر االشتراكي فهو عملية مستمرة و طويلة األجل يتم تقريرها من خالل             

عمليـة  " تتضمن عالقات حكومية  و      " عملية سياسية   " ج و عالقات اإلنتاج أي أنه       قوى اإلنتا 
  .7ألنه يترتب عليه تقسيم أوسع للعمل بني الوحدات االقتصادية" اقتصادية 

مة التكامل االقتصادي يف بعض األوقات لتعرب عن مقاصد خمتلفة، فعلى           كلو قد استخدمت    
 من أشكال العالقات االقتصادية الدولية، أما علـى         املستوى الدويل استخدمت لوصف أي شكل     

      ة و الدخل  واملستوى الوطين فقد استخدمت لتعين تقليص التباينات االقتصادية يف جمال توزيع الثر           
 اخلمسينيات بدأ الربط بني التكامل االقتصادي و مبدأ الكفاءة اإلنتاجيـة مـن              .بدايةو لكن مع    

   8 شتركة ضمن منطقة اقتصادية تتعدى حدود الدولة الواحدةخالل استغالل املوارد بصورة م
بط باختالف أشكاله اليت ميكن تقـسيمها       تهذا االختالف يف مفهوم التكامل االقتصادي، ير      

  9:بناء على عنصرين مها
  

طبيعة عالقات التكامل بني الدول الداخلة فيه من حيث نوعية العالقة و توزيـع               :أوالً  
  :وهنا ميكن التمييز بني نوعني من التكامل:لر التكامالتكامل و أثا منافع

  
هذا النوع من التكامل كان سائداً يف مرحلة االستعمار و كان يعمل      :  التكامل الرأسي  -أ  

و الثانية الدولـة    " املركز" على دمج اقتصادات دولتني أو أكثر، إحدامها الدولة املستعمرة و متثل            
أن كال الدولتني متباينتني يف درجة التقدم االقتصادي، و يف هـذا            املستعمرة ممثلة يف التابع حيث      

  :اإلطار من العالقة بني الطرفني تتم العملية اإلنتاجية على مرحلتني
، غالباً ما تكون عملية إنتاج مواد أولية        " التابعة  " تتم املرحلة األوىل يف الدولة األقل تقدما        

يـؤدي  ، و و تتمثل يف تصنيع هذه املواد األولية        " املركز  " تقدمة  مث تتم املرحلة املوالية يف الدولة امل      
                                                           

  .2،ص 1982اجلوانب الفكريةو التجارب الدولية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت ، ،تكامل االقتصاديت يف الءاقر،شد ا عبد الوهاب محيد ر6
  .3املرجع السابق، ص   7
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هذا النوع من التكامل إىل تقسيم غري متكافئ   للعمل الدويل  و ينتج عنه تبادل غري متكافئ بني                    
  .10كال الطرفني

و قد بدأ هذا النوع من التكامل االقتصادي بعد إتـساع حركـة              :  التكامل األفقي  -ب  
 االستقالل خالل اخلمسينات و الستينات،  و يقوم هذا النـوع مـن التكامـل                التحرر الوطين و  

االقتصادي بني جمموعة أطراف متقاربة يف درجة تطورها االقتصادي و توجهاهتا السياسية كمـا              
   للتخصص و أسس جديدة و مصاحل مشتركة  النوع من التكامل على عالقة متكافئة  هذا  يقوم 

هلذا التكامل كل أطرافه أو أعضائه و ذلك لتحقيق أهداف معينة يصعب             و تقسيم العمل و يسعى      
   11على كل طرف أن حيققها مبفرده

  . 12طبيعة النظم االقتصادية و درجة تطورها :ثانياً 
  : يف هذا اإلطار ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من التكامل االقتصادي و هي  
 الدول تتميز حبرية امللكية و تطـور و تنـوع            إن هذه  : التكامل بني الدول الرأمسالية      -أ  

اهلياكل االقتصادية إىل جانب ضآلة تدخل احلكومة يف النشاط االقتصادي و احتياج هذه الـدول               
 فإن التكامل االقتـصادي بينـها       ،وبالتايل و أسواق خارجية لتصريف فوائض إنتاجها         إىل منافذ 

  .يدعوا إىل حرية التجارة بني هذه الدول
إن هذه الدول تعمـل      :  كانت تعتنق  املذهب االشتراكي      اليت تكامل بني الدول   ال -ب  

على التدخل يف احلياة االقتصادية بصفة مباشرة، حيث أن حكوماهتا تقوم بالدور القيادي و امللكية               
االجتماعية لوسائل اإلنتاج، و التخطيط املركزي و قد جاءت حاجة هـذه الـدول للتكامـل                

رب العاملية الثانية و ختلفها عن الدول الرأمسالية، و كانت هذه الدول تسعى إىل              االقتصادي بعد احل  
التكامل االقتصادي لبناء هياكلها اإلنتاجية يف ذلك الوقت و فق مبدأ التخطيط هبدف بلوغ هيكل               

  .مثل و زيادة إنتاجية العملأاقتصادي 
 املنافسة و قوى السوق عن      وسائلجزتتميز هذه الدول بع   : التكامل بني الدول النامية      -ج  

معاجلة مشاكل ختلفها و تتدخل الدولة بدرجات متفاوتتة يف توجيه العملية اإلنتاجية، كما تتميـز               
    ، و ضعف عالقاهتا التجارية البينية و  من هنا كانت حاجة هذه الدول هياكلها اإلنتاجية بالتخلف
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 اإلنتاج، و خلق نوع من التعـاون         التكامل االقتصادي للتغلب على مشاكل ضعف و ختلف         إىل
  .فيما بينها و إعادة بناء هياكلها اإلنتاجية حبيث تصبح أكثر تنوعاً

  
و مما سبق ذكره فإن تعريف عملية التكامل االقتصادي مرت مبراحل زمنية خمتلفة باختالف              

ني دولتني او   كيان قانوين جيمع ب   " الدول املتكاملة، و ميكن أن نعرف التكامل االقتصادي على أنه           
أكثر يتم مبوجبه اإلتفاق على التقليل أو إزالة قدر معني من احلواجز على التجارة فيما بينها، داخل                 
إطار عالقات إقتصادية متكافئة و خلق مصاحل اقتصادية و حتقيق منافع مشتركة وصوال إىل وحدة               

  "اقتصادية
  

  ي التكامل االقتصادي و التعاون االقتصاد: املطلب الثاين 
  

على ضوء ما سبق فإن التفرقة بني التكامل االقتصادي و التعاون االقتصادي تتعلق بالكيف              
ما يتضمن التعاون االقتصادي األفعال و األعمال اليت هتدف إىل التقليـل            نيب ف ،13كما تتعلق بالكم  

 اخلاصـة   من التمييز أو إىل ختفيف قدر من التفاوت بني الدول املتعاونة مثل االتفاقيات الدوليـة              
بالسياسات التجارية اليت تدخل يف إطار التعاون االقتصادي الدويل ، حيث جند فيها  إلغاء احلواجز 

  14هي إجراء من إجراءات التكامل االقتصادي ويف وجه التجارة  اليت تقف
وجه التمييـز أي    أ أما التكامل االقتصادي فيشمل اإلجراءات املؤدية إىل القضاء على بعض           

خذة يف  آل االقتصادي مرحلة متقدمة يف العالقات االقتصادية الدولية تتم بوعي و إرادة             أن التكام 
االعتبار طبيعة األنظمة القائمة، و يهدف إيل إزالة التمييز إلنشاء كيان اقتصادي جديد يف حـني                

نفس يهدف التعاون االقتصادي إىل ختفيف التمييز بني الوحدات االقتصادية املختلفة مع احلفاظ يف              
   15الوقت على مستها اخلاصة

و إمنا أيضا علمي مبعىن الطريقة اليت       " كمي  " فمن خالل ما سبق يتضح أن الفرق ليس فقط          
  .16تتم هبا إجراءات كل منهما
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 اليت تعمـل علـى      اتالسياسو   حيث أن التكامل االقتصادي يشمل جمموعة من األدوات         
و بالتايل جند   .تصاديات البلدان املتكاملة فيما بينها    إجراء تعديالت و تغيريات هيكلة و سياسية يف اق        

علـى  يعمل  يف حني جند التعاون االقتصادي      ، عميقة يف التكامل االقتصادي      ةي تغيري اأن هناك آثار  
هذه التغيريات ال حتـدث     و،   اون فيه عت البلدان املتعاونة اليت ختص اجملال املت      دياتصاقتغيريات يف ا  

  .درجة اليت حيدثها التكامل االقتصاديتغيريات هيكلية عميقة بال
ـ ففي حالة التعاون بني دولتني أو اكثر عند ختفيض الرسوم اجلمركية مثال ال       دث نفـس  حت

املزايا عند اإلزالة التامة هلا كما هو احلال يف التكامل االقتصادي، كما أنه بإمكان دولة أن تقـوم                  
ون املصلحة مشتركة و متبادلة حـىت و إن         بعالقات تعاون مع أي دولة من دول العامل عندما تك         

  .ا االقتصادية و السياسيةما يف أنظمتهتإختلف
  

أما يف حالة التكامل االقتصادي فإنه خيتلف عن التعاون حيث ال ميكـن أن تقـوم دولـة                  
يف طبيعة أنظمتها االقتصادية و السياسية،      عنها  بالدخول يف حالة التكامل مع جمموعة دول ختتلف         

  .أن تكون األنظمة االقتصادية و السياسية و حىت االجتماعية يف حالة تقارب على األقلبل يشترط 
و مما سبق يتضح أن الفرق بني التعاون و التكامل االقتصادي يرتبط بـالتغيريات و اآلثـار                 

 افة إىل ذلك فإن   ضالعميقة اليت حيدثها يف كال احلالتني يف اقتصاديات الدول املتعاونة أو متكاملة، إ            
التعاون االقتصادي ميكن أن يكون بني جمموعة دول أو بني دولتني فقط أو يكون عامليا بأهـداف                 

  .17متعددة
فالتعاون القائم بني الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل و خاصة فيما يتعلـق بـسياسة    

رغم من  رف، ميثل شكال من أشكال التعاون االقتصادي فيما بني الدول األعضاء على ال            صأسعار ال 
  .18اختالف األنظمة السياسية و االقتصادية و االجتماعية للدول األعضاء هلذه اهليئة

  
عـن  و ميكن القول أيضا بأن الدول األعضاء داخل منظمات هيئة األمم املتحدة هي عبارة               

عالقات تعاونية حبيث تدخل يف إطار التعاون االقتصادي إىل جانب االتفاقيات الدوليـة، مهمـا               
  . مجاعيةوبيعتها ثنائية كانت ط
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و مما سبق ميكن أن نقول أن التعاون االقتصادي حيمل طابع البساطة و السهولة  يف اجملاالت                 
  .املراد التعاون فيها و الذي ميكن ان حيصل بني قطرين أو اكثر دون قيام حالة تكامل اقتصادي

      األهداف و الـدوافع     يف يف حني جند أن التكامل االقتصادي يتميز بدرجة عالية من التعقيد          
جر عنه ، كونه يأخذ حاالت التشابك و الترابط بني أسواق و فروع االقتـصادات              نو اآلثار اليت ت   

و يف األخري ميكن أن نقول أن التعاون االقتصادي قد يكون  مرحلة متهيديـة للتكامـل                  ، القطرية
 أن تتكامل انطالقا مـن عالقاهتـا        االقتصادي إذا توفرت الشروط التكاملية بني الدول اليت تريد        

  . للتعاوناالتعاونية و يف هذه احلالة يكون التكامل امتداد
و يتضح من ذلك أن التكامل االقتصادي هو درجة أعلى من جمرد تعاون اقتصادي الذي قد                

 يف نفس الوقت قد يتطور       و ، عاملة التفضيلية، أو التنسيق اجلزئي بني بعض الدول       امل ةيتخذ صور 
  .كامل االقتصادي إىل ما يسمى باالندماج االقتصادي أو الوحدة االقتصاديةالت
 

 نظريات التكامل االقتصادي اإلقليمي: املطلب الثالث 
  

  نظريات التكامل االقتصادي -1
إن النظريات االقتصادية ترى بأن األساس النظري للعالقة بني التجارة و التنميـة أسـاس               

 أكثر غموضا حيث تشري املعاجلة النظريـة          عامالت اإلقليمية يعترب  هش، لذا فإن البحث يف تأثري امل      
 19:للتكامل إىل  

حيث ميثل توجها استراتيجيا حمددا ينفذ من خالل عدد مـن           ي  أن التكامل اختيار توجه            
غري أن التطبيـق    ،  السياسات  و اإلجراءات و هو بذلك يوجد يف جمال التطبيق دون جمال النظرية               

   السياسية  و األبعاد االقتصادية  يف االعتبار مجيع   معتمدا على نظرية معينة تأخذ   يكونأن جيب 
  .و الثقافية
أن قطرين اتفقا على إلغاء الرسوم اجلمركية و مها يف هذه احلالة سيكونان أسوء " فاينر" و يرى 

ركية و كذلك فقد حاال من قبل ، كما سيضران بالدول األخرى بعدة طرق منها فقد الرسوم اجلم
  .الفرص البديلة
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إن مناطق التجارة احلرة بني الدول املتجاورة سيخلق        " فيقول  " بول كروفمان " أما االقتصادي       

بينما التكامل بني دول غري متجاورة و متباعدة         ،   إىل جهات أخرى   مما حيوهلا    تبادال جتاريا أكثر    
  20".حلالة األوىل طبيعي و يف احلالة الثانية غري طبيعيجغرافيا سيؤدي إىل العكس، ألنه يف ا

و يرى الكثري من االقتصاديني أن هناك أثرين متناقضني على النمو االقتصادي بالنسبة للتكامل                 
  :اإلقليمي سواء كان يف شكل مناطق حرة أو احتادات مجركية و هذين األثرين مها

  .األثر التوليدي   -
 .ألثر التحويلي  ا -

 يتسم بطابع إجيايب ألطراف التكامل اإلقليمي، كونه يسمح باستخدام أكفأ للموارد املتاحة             األول
  .داخل منطقة التكامل 

  بالنسبة للتجارة الدولية له طابع سليب   فإن  صعوبة قياسه  األثر التحويلي فرغم أما الثاين
 الصايف لالحتادات اجلمركـي      و االحتادات اجلمركية و مبناطق التجارة احلرة، و بذلك يكون األثر          

  .هو حمصلة هذين األثرين املتنافرين
و يفترض أثر حتويل التجارة ضمنيا وصول الدول املشاركة يف االحتـاد اجلمركـي إىل مرحلـة                 
التوظيف الكامل قبل قيام االحتاد، و جتدر اإلشارة إىل أن أغلب الدول النامية، مبا يف ذلك الدول                 

  .اصر إنتاجية متوفرة إال أهنا معطلة متاما أو غري موظفة بصورة كاملةالعربية  تتميز بوجود عن
  

و إذا كانت النظرية االقتصادية يف التجارة الدولية مطلوب منها األخذ يف احلسبان كـل               
العناصر ذات العالقة لتكون أكثر واقعية لتصبح بذلك نظرية اجتماعية، ومنـه فـاألوىل أن يـتم               

إلقليمي الذي يهدف إىل تقوية العالقات و ربط دول ببعضها الـبعض             التأكيد على أن التكامل ا    
يكون متكامال اجتماعيا و ليس فقط تكامال اقتصاديا، حيث أن معظم عالقات التكامل اإلقليمي              
هلا أهداف سياسية و اجتماعية و أمنية بني دول شهدت يف املاضي صراعات داميـة و مـا زال                   

داء و الكراهية رغم أن التأكيد يتم على العالقات التجارية الـيت         البعض منها يعيش يف نوع من الع      
  .أحد أهم أشكال التكامل، إال أهنا ختدم أغراض  سياسية يراد هلا أن حتققأن تكون ميكن 
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و اجلدير بالذكر، أن عملية حترير التجارة ليس كافيا لتحقيق التنمية ، و على العكس مـن                 
  ة الشاملة، مبا فيها النمو االقتصادي املتسارع، هي شرط ضروري ذلك ال بد من التأكد  أن  التنمي

  
 للتوسع يف التبادل التجاري،  و عليه ينبغي أن تكون التنمية سابقة لتسيري التبادل و ليست الحقة                
له كما  تروج لذلك اتفاقيات  اجلات و اتفاقيات املشاركة و مشروعات التكامـل  يف الـشرق                   

و حىت لو سلمنا جد ال بأن حرية التجارة تعد شرطا أساسيا للتنميـة              …األوسط و مشال أفريقيا     
االقتصادية فمن  املهم أن تكون هنا ك  تنمية، و إال فما الذي ميكـن تبادلـه يف ظـل حريـة                       

  21.التجارة
  

  22:العوملة  االقتصادية  و التكامل اإلقليمي -2
اطق  التجارة احلرة    ازدياد عدد من   ) 1995  - 1990( شهدت فترة بداية  التسعينيات      

   حوايل1995و االحتادات  اجلمركية بصورة مل يسبق هلا مثيل، حيث بلغ عدد  التجمعات هناية 
 جتمع، و يف  هذا  الشأن اختلف االقتصاديون و املنظرون حول املز يا و األضرار الـيت                    )108  (

قليمية مكملة للعوملة، يف حني     تنجم عن   هذه  الظاهرة اإلقليمية املتنامية، حيث يرى البعض أن اإل             
  .يرى البعض اآلخر أهنا مناقضة هلا

   و يتضح ذلك من خالل  التعرض إىل بعض نظريات  التكامل اإلقليمي، رغم غموضـها               
  .و أن مزايا اإلقليمية تتمثل يف  خلقها للتجارة ال يف حتويلهاهو

 هناك أدلة أو مؤشرات تـوحي        أن " OMC" و قد ورد يف أحدث تقرير للمنظمة العاملية للتجارة          
وجـاء يف التقريـر أن       ،  شكل  خطرا على التجـارة متعـددة األطـراف           يبأن تنامي اإلقليمية    

التخفيضات اجلمركية   الكبرية و اليت تشمل معظم السلع الواردة يف اتفاقيات جولة أورغواي لن                
    داخل االتفاقية اإلقليمية   ليها ع املتفقلتخفيضات أخرى يف إطارالتخفيضات     تترك إال جماال حمدودا     

ا  و لـيس بـديلني يف        مو يؤكد التقرير أن التكامل اإلقليمي و املتعدد األطراف مكمالن لبعضه          
  .العمل من اجل حترير التجارة
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و من  جانب آخر يرى بعض املنظرين أن اإلقليمية أفضل من التجارة املتعددة األطراف ألهنـا                     
بكفاءة أكثر و بصورة أسرع من الترتيبات متعددة األطراف، و ذلـك            تعمل على حترير التجارة     

بسبب حمدودية الدول الداخلة يف التكتالت اإلقليمية و اليت تعمل على ختصيص املوارد بـصورة                
أفضل، و خاصة عندما يكون هناك جمال واسع لتخصيص أطراف  التكامل و تقسيم العمل فيمـا                  

قليمية إىل إنشاء إطار ذو فعالية و كفاءة لتحرير التجارة كما            و خاصة  إذا أدت اإل      بني األطراف 
ون  أهنا ستكون تأكيدا و غري قابلة للرجوع عنها و أهنا            رأن املتحمسني لتحرير  التجارة اإلقليمية ي      

  .لن تتأثر بالسياسات اخلارجية للدول األعضاء كما يف حالة التجارة املتعددة األطراف
 للدول غري األعضاء، فإن     حتاال ت ت اإلقليمية تتمتع مبزايا خاصة      حيث  أن أعضاء التجمعا    

 اسـتمرار احلمايـة      يعينهذا من شأنه أن يقلل من أمهية اتفاق اجلات حول  قواعد املنشأ، كما               
  23.املترتبة عن تطبيق هذه القواعد يف  التكتالت اإلقليمية

  
ف  األقوى هي اليت حتدد شروط و إضافة إىل ذلك فإنه يف التكتالت اإلقليمية جند األطرا

الشراكة يف حني تقبل األطراف الضعيفة  بالشروط اليت قد ال متثل  الوضع األمثل لتخصيص 
 اإلقليمية  مواردها و ما ميكن استنتاجه يف األخري أن  النظريات االقتصادية احلديثة يف العوملة

لقدرات البشرية  املتميزة هي مفتاح السبق االقتصادية تركز على   أمهية املهارات البشرية، و تعترب ا
  .يف ظل املنافسة الدولية و اإلقليمية اليت يتوقع أن تزداد حبدة

  و خري مثال هو أن الدول الصناعية تتميز بندرة املوارد الطبيعية  يف حني  تتميز بقدرات  
 .باقي  الدول الناميةو بفارق كبري عن  الطليعة و مهارات  بشرية عالية، و هو ما جعلها تتصدر   
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  .التكامل االقتصادي و عالقته بالتجارة الدولية  : رابعاملطلب ال

    يـة  نمدى تطور التجارة البي   يف  إن العالقة بني التكامل االقتصادي و التجارة الدولية تكمن          
ـ                    ها، باإلضـافة بني الدولة املتكاملة، و يف هذا اإلطار تظهر عوامل جناح أو فشل التكامل فيما بين

 تبدأ بعملية حترير التبادل التجاري كما هـو         إىل ذلك فإن حتقيق التكامل أو التكتالت االقتصادية       
و غريها من التكتالت الدولية      ة مثل السوق األوربية املشتركة،    يالواقع تكتالت االقتصادية لل احلال

  ة تدل على مدى فعالية التكامـل      ، حيث أن زيادة نسبة التبادل التجاري بني هذه األخري          األخرى
و العكس صحيح حيث أن اخنفاض نسبة التبادل التجاري يدل على فشل أو عدم فعالية التكامل                

  .بني الدول املتكاملة
ة دائما يف مجيع احلـاالت      ضرو من خالل ذلك ميكن أن نقول أن التجارة الدولية تكون حا           

ديات الرأمسالية حيث تعترب حمور عمليـة التكامـل يف          املتعلقة بالتكامل، و هو ما تتميز به االقتصا       
  .التجارة اخلارجية إىل جانب انتقال عوامل اإلنتاج

  
  : فريى بأن 24"أدم مسيث "  أما 

 التجارة اخلارجية املنفذ    عل تستوعب كل اإلنتاج جت    الاليت  و األسواق يف االقتصاديات احمللية      ضيق-
  .جيةالوحيد لتصريف الفائض يف األسواق اخلار

 احتياجات األسواق احمللية القتصاديات هذه األخـرية مـن املـوارد            يبلت إن السوق اخلارجية     -
  .األساسية ملتطلبات التنمية االقتصادية

 اإلنتاج لسلعة معينة يف دولة ما و الـيت           رفع   إن التخصص و تقسيم العمل الدوليني هو أساس       -
 الدولة و الدول األخرى      هذه تجارة اخلارجية ما بني   تتمتع مبيزة مطلقة و اليت تكون كافية لقيام ال        

  .25اليت تتميز مبيزات مطلقة إلنتاج سلع أخر و تتم من خالهلا عملية التبادل
و إذا ما رجعنا إىل األهداف اليت كانت تسعى إليها البلدان الرأمسالية من جتارب التكامل               " 

أن تلك األهداف تركزت كلها حول فكـرة  اليت أقدمت عليها بعد احلرب العاملية الثانية، فسنجد    
، و يف سعيها إىل حتقيق تلـك األهـداف            ممكنة يف اإلنتاج و التبادل      اقتصادية حتقيق أكرب كفاءة  
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ومـن مثـة يتـضح       ،    قد تأثرت  بدرجة كبرية بالنظرية الكالسيكية للتجارة اخلارجية             تكون
ان الرأمسالية من عملية التكامل اإلقتصادي      و األهداف اليت سعت إليها البلد      أ االرتباط بني اهلدف    

و بني األدوات اليت استخدمتها لتحقيق التكامل االقتصادي كإزالة احلـواجز اجلمركيـة وغـري               
  .26اجلمركية على انتقال السلع و عناصر اإلنتاج يف ما بينها

  
يـة   قيام  التجارة اخلارجفترجع سبب -27 أولني -هكشر  ة   نظري - أما النظرية السويدية    

هذا التفاوت من شأنه    . إىل التفاوت بني الدول يف مدى وفرة عناصر اإلنتاج املختلفة يف كل منها            
أن يوجد إختالف يف أمثان عناصر اإلنتاج و بالتايل يف أمثان املنتجات نظراً لتفاوت الـسلع فيمـا                  

لة إىل تصدير تلك    حتتاجه من شىت العناصر مما يربر قيام التجارة بني خمتلف الدول، إذ تتجه كل دو              
 يف نظريـة    -السلع اليت ميكن أن تنتجها يف داخلها برخص نسبية، فالتبادل الدويل للمنتجـات              

  28 هو بطريقة غري مباشرة تبادل لعناصر اإلنتاج املتوافر يف خمتلف الدول- أولني-هكشر 
  

و االتفاقـات    اتاكثر بواسطة املعاهد   ميكن توضيح عالقة التكامل االقتصادي بالتجارة الدولية       و
 بغرض تنظـيم     تفاق تعقده الدولة من خالل أجهزهتا الدبلوماسية      ا املعاهدة    ان    باعتبار 29التجارية

ما عاما يشمل إىل جانب املسائل التجارية و االقتصادية اجلوانب          يالعالقات التجارية فيما بينها تنظ    
  .السياسية و االدارية

ية و كمحاولة جزئية لتحرير التجارة بني عدد حمدود مـن           و كنتيجة للقيود يف العالقات الدول         
  : أشكال نتناوهلا يف املبحث التايل عدة التكتالت االقتصادية و اليت تتخذهرالدول تظ
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  : وآثاره االقتصاديةأشكال و مقومات و أهداف التكامل االقتصادي : يناملبحث الثا

  
  :أشكال التكامل االقتصادي : املطلب األول 

له درجـة مـن درجـات التكامـل          له أشكال خمتلفة وكل شكل     إن التكامل االقتصادي        
 مجيع القيود علـى     ى و هذا االختالف يكون تبعا الختالف األعضاء، حيث قد تلغ            االقتصادي

إتبـاع   إضافة إىل إمكانية     ،   بني الدول األعضاء     و األشخاص و رؤوس األموال       حركة السلع   
   . وضع موازنة موحدة ، و  و اجتماعية موحدة، و تداول عملة موحدة نقدية و  سياسات مالية 

، و يف الغالب يكـون   و يف هذه احلالة يكون التكامل السياسي مواكباً للتكامل االقتصادي       
  و يطلق على هذا النوع من التكامل   أقوى من الدافع االقتصادي  للتكامل  الدافع السياسي 

  . أي يشمل كافة اجلوانب دون استثناء30" تكامل كامل " 
  

أي أنه يشمل جوانب حمددة و مثـال        " تكامال جزئيا   " كما قد يكون التكامل االقتصادي      
ذلك االتفاقيات  التفضيلية و منطقة التجارة احلرة، و االحتاد اجلمركي و السوق املشتركة إضـافة                

  هو نوع من    شكالاأل  هده كل شكل من  و،  إىل االحتاد االقتصادي و االندماج االقتصادي الكامل      
زئي حيث يعترب األكثر شيوعا بني دول العامل ، وفيما يلي سنستعرض كـل اشـكال                التكامل اجل 

  :31ت اليت يتم إزالتها يف كل شكلقا إىل جانب حجم املعوالتكامل اإلقتصادي 
  
   :ات التفضيلية ياالتفاق-1

   نها من الضرائب اجلمركية أو ختفيضها قدر اإلمكان       و هتتم بإعفاء السلع املتبادلة  أو أنواع م        
ادية و غريها من القيود اليت تعوق حركـة التجـارة           ريوكذا اإلعفاء أو التخفيف من القيود اإلست      

و تتفق عليهـا     ة تعدها   يو ذلك وفق قوائم سلع    ) أو ألنواع منها    ( بالنسبة جلميع السلع املتبادلة     
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 و تعترب هذه االتفاقيات أوىل درجات التكامل االقتصادي و تشجيع           ، الدول املوقعة على االتفاقية   
  .32التبادل التجاري بني الدول

  
     و مثل هذه االتفاقيات هلا شكل اتفاقيات للتجارة و التبادل، أو اتفاقيات للتعريفة اجلمركية             

 تكتسي  وم أكثر من هدف ،    ضعلى هدف واحد أو ت    ية  ات للدفع، كما قد تقتصر االتفاق     يأو اتفاق 
هذه االتفاقيات أمهيتها من سعي خمتلف دول العامل للعمل على تنشيط التجارة فيما بينها و لزيادة                

  .33الصادرات، و فتح أسواق جديدة ملنتجاهتا
  
FREE TRADE AREA:منطقة التجارة احلرة-2         

34  
 اإلداريـة و الرسـوم      و يف هذا الشكل من أشكال التكامل االقتصادي يتم إلغاء القيود و التدابري            

 ، و يف نفس     35اجلمركية  املفروضة على حركة  تبادل السلع و اخلدمات فيما بني الدول املتكاملة             
    الوقت حتتفظ كل دولة عضو يف منطقة التجارة احلرة حبقها يف حتديد مستوى الرسوم اجلمركيـة                

و بالتايل فإن منطقـة التجـارة       . و نوعية القيود التجارية األخرى يف مواجهة الدول غري األعضاء         
احلرة هي عبارة عن دمج أسواق السلع الوطنية للدول األعضاء يف سوق واحدة كـبرية تتحقـق                 

 و ذلك مبوجب شهادة املنشأ الـيت        36داخلها حرية انتقال السلع الوطنية املنشأ بني الدول األعضاء        
  .تقوم على قواعد يتم االتفاق عليها

بني   نتقال األشخاص و رؤوس االموال      التعمل على إلغاء القيود     منطقة التجارة احلرة ال     و
الدول األعضاء، كما انه بإمكان أي دولة عضو إبرام أو جتديد االتفاقيات التجارية مـع الـدول                 

  .األخرى خارج نطاق منطقة التجارة احلرة
  

يد دولـة    و بالرغم من ذلك فإن منطقة التجارة احلرة قد تواجه بعض الصعوبات أمهها حتد             
املنشأ لبعض السلع و ما يرتبط هبا من عمليات إعادة التصدير ، حيث يتم إدخال بعض السلع من                  
خارج منطقة التجارة احلرة إىل إحدى الدول األعضاء اليت تفرض ضريبة مجركية منخفضة أمـام               
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عـضاء  ة من خارج املنطقة احلرة مث يتم بعد ذلك إعادة تصديرها إىل الـدول األ              دالسلع املستور 
األخرى لتفادي رسومها اجلمركية املرتفعة، و تكون هذه العملية أكثر تعقيدا إذا كانت الدولة اليت               

 السلعة عن طريقها جتري عليها بعض العمليات اإلنتاجية مما يصعب إجراء حتديد منشأ               هذه تدخل
  . 37هذه السلعة، و يترتب عليه احنراف التجارة داخل نطاق املنطقة احلرة

  
  38:االحتاد اجلمركي - 3

يعين قيام إحتاد مجركي    "-1947ة اليت وضعت عام     ي األصل "اجلات  "  ة طبقا التفاقي             
او اكثر إلغاء الرسوم اجلمركية  و القيود الكمية، اإلدارية على السلع املتبادلة فقط بني                 بني بلدين   

    وحدة حتل حمل التعريفات اخلاصة بكل دولة      إلتزام هذه الدول بتعريفة مجركية م       مع     االحتاد اندلب
 إبرامـه بـني    منـذ  "  BENELUX  "  امثلة ذلك االحتاد اجلمركي لدول  البنولكيس     و من   

  . لفترة مخسني سنة1921جويلية 25بلجيكا و لوكسنبورغ يف 
ول و إذا كان هذا الشكل يتم فيه إلغاء كافة الرسوم اجلمركية و احلواجز اإلدارية بني الـد                

 مث يضاف إىل ذلك توحيد الرسوم اجلمركية لدول االحتاد          -األعضاء كما يف منطقة التجارة احلرة       
 يتم حترير إنتقال اليد العاملة ورأس املال أي ان االحتاد اجلمركـي             ال لكن   وامام العامل اخلارجي،  

واحـدا، و هبـذا     دماج األقاليم اجلمركية للدول املشتركة فيه لتصبح إقليما مجركيا          انيعمل على   
اإلجراء يتم حل  مشاكل منطقة التجارة احلرة اخلاصة بإعادة التصدير و ما يترتب عليهـا مـن                  

  .عن طرقها الطبيعية داخل منطقة التجارة احلرة  حنراف للتجارة ا
  

و يف االحتاد اجلمركي يتم توزيع حصيلة الضريبة اجلمركية املوحدة بني األعضاء وفقا لطريقة            
 االحتاد، حيث أن حصيلة  هذه الضريبة تكون شـبه مملوكـة             اء اإلتفاق عليها عند إنش    معينة يتم   

  39 . وحدة مستقلة عن الدول األعضاءهلإلحتاد بوصف
لتجنب هذه املشاكل عادة ما يتم االتفاق  على حتديد السلع اليت تتمتع باإلعفاء داخـل                و 

امل داخل منطقة التجارة احلرة، أو الـيت        لسلع املنتجة بالك  لمنطقة التجارة، عادة ما تكون شاملة       
يتم إنتاج جزء معني منها داخل منطقة التجارة احلرة ، كما تشمل السلع اليت ال تزيد فيها نـسبة                   

                                                           
  .106ص  ،  النظم اجلمركية و االسترياد و التصدير، مرجع سبق ذكره ، فتحي حسن سالمة 37
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عن نسبة معينة يتفق عليها ، مع اعتبار املواد املـستوردة           نطقة  امل خارجاملواد األولية املستوردة من     
يتوىل مراقبة السلع املتبادلة بـني       زالب األحيان يتم إنشاء جه    مواد حملية و يف أغ    من داخل املنطقة    

ها من خالل شهادة املنشأ املصاحبة للسلعة و اليت يقـدمها منـتج              ئاألعضاء ، و التأكد من منش     
  .40ةدالسلعة أو املصدر هلا إىل مجارك الدولة املستور

  
ب، و من أمثلة    سبء هبذا ال  عات تنشأ ما بني الدول األعضا     رتاو الواقع أن هناك العديد من ال      

منطقة التجارة  و  " االيفتا"  االوروبية املعروفة باسم     مناطق التجارة احلرة يف العامل، منطقة التجارة      
  .اليت تظم الواليات املتحدة األمريكية و كندا و املكسيك)   NAFTA(احلرة يف أمريكا الشمالية 

  
بإبرام أي اتفاقية جتارية أو اتفاقيات دفع مع        و يف االحتاد اجلمركي ال ميكن ألي دولة القيام          

دول خارج االحتاد، حيث يتطلب ذلك حصوهلا على موافقة الدول األعضاء على هذه االتفاقيات              
و كل هذا من اجل محاية باقي الدول األعضاء من تأثر مركزها التنافسي سلبيا، بسبب منح الدول                 

دة فاعلية التعريفة اجلمركية املوحدة لالحتاد، و هذا        غري األعضاء مزايا تفضيلية أكرب، وكذلك لزيا      
يعين أن االحتاد اجلمركي يؤدي إىل تقليل التمييز فيما بني السلع املنتجة حمليا و السلع املنتجـة يف                  
دول أعضاء االحتاد، و يف نفس الوقت يعمل على زيادة درجة التمييز يف وجه السلع املنتجـة يف                  

حتاد اجلمركي آثار على كل من اإلنتاج و االستهالك و معدالت التبادل            الدول غري األعضاء، و لال    
  . 41و القيود اإلدارية، تناولتها بالتحليل نظرية االحتادات اجلمركية

  
  : السوق املشتركة - 4

من أشكال التكامل االقتصادي، و باإلضافة إىل إلغاء الرسوم  و احلـواجز              الشكل    يف هذا 
توحيد الرسوم اجلمركيـة إزاء العـامل        و    -ما يف منطقة التجارة احلرة       ك -اجلمركية و اإلدارية    

 فإنه يتم إلغاء القيود أمام حترك األشخاص ورؤوس األمـوال           -اخلارجي كما يف االحتاد اجلمركي      

                                                           
  .23، ص   التكامل االقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، كامل بكري  40
  :ملزيد من التفاصيل انظر كل  من   41
  28-10،  ص ص  ، سبق ذكرهجع ، مر  حول نظرية التكامل االقتصادي،إجالل راتب  -
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بني الدول األعضاء، أي أنه يف ظل السوق املشتركة ال يتم فقط دمج أسـواق الـسلع للـدول                   
 و تصبح دول السوق املشتركة سوقا واحدة        42 أسواق عوامل اإلنتاج   األعضاء، بل يتم أيضا دمج    

و أصـحاب رؤوس     وطنية  املنشأ حبرية تامة، كما يتمتع كل من العمـال          التنتقل داخلها السلع    
 السوق األوربية املشتركة     ذلك و من أمثلة   ،   43األموال حبرية االنتقال داخل دول السوق املشتركة      

  .ركةو سوق أمريكا الوسطى املشت
  
   ECONOMIC UNION: االحتاد االقتصادي -5
يعترب هذا الشكل من أشكال التكامل االقتصادي خطوة متقدمة تلـي حتقيـق الـسوق                 

 و هي املرحلة قبل األخرية اليت تسبق التكامل االقتصادي الكامل، و االحتاد االقتصادي               "املشتركة  
  44 "سبيل الوصول إىل الوحدة االقتـصادية     خطوة أكثر تقدما على طريق التكامل االقتصادي يف         

حيث يتم بعد حترير إنتقال السلع و توحيد التعريفة اجلمركية إزاء العامل اخلارجي يـتم تنـسيق                 
 و املالية     اسات االقتصادية ي الس  يشمل  45 و هذا التنسيق   ،    السياسات يف النواحي االجتماعية   

   مير هبا االحتاد االوريب و حياول من خالهلـا          اليت لة  مثال ذلك املرح   والنقدية اخلاصة  باألعضاء     
  مـع  ر األصعب    اسة النقدية اليت تعتب   يو خباصة الس   تنسيق هذه السياسات     االنتهاء من عملية    
  1999.46هناية القرن يف سنة 

وهذا الشكل من التكامل هو أعلى درجات التكامل إذ تكون فيه اقتصاديات الدول األعضاء                    
و تـصبح    مستوياته أعلى    يف     ، حيث يكون التخطيط للموارد االقتصادية       ا اقتصاد واحد  كأهن

الشكل   عبارة عن جتارة داخلية، إال أنه ال يوجد منوذج أو مثال هلذا               االعضاء التجارة بني الدول  
  .يف مجيع أحناء العامل

  
  : التكامل االقتصادي الكامل - 6

       ائية و املثلى للتكامل االقتصادي، إضافة إىل ما مت حتقيقـه          و يعترب هذا الشكل، املرحلة النه     
ج اقتصاديات هذه الدول و تصبح كأهنا اقتـصاد         م، حيث تند   يف االحتاد االقتصادي من خطوات    
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 يف يد هذه السلطة اختاذ      يكون، و  "*فوق قطرية " أو  " فوق قومية   " واحد تسيطر عليه سلطة عليا      
جتماعية للدول املتكاملة حيث تكون فيها هذه القرارات ملزمة لكافـة           القرارات االقتصادية و اال   

 و هذا الشكل يعترب أخر مرحلة اليت ميكن  أن تتحقق فيها الوحدة االقتـصادية ومـن                   األعضاء
 ية طرالفوق من سلطتها القطرية حلساب السلطة اإلقليمية        خالهلا تتخلى كل دولة عضو عن جزء        

  .ة الكاملة مل يعد يفصلها سوى بضع خطواتو هذه الوحدة االقتصادي
 السابقة مل يشترطوا ضرورة أن متر أي دولة         ةو عندما وضع االقتصاديون األشكال اخلمس     " 

حل تباعا واحـدة    اتريد أن تسلك سبيل التكامل االقتصادي وصوال للوحدة االقتصادية، هبذه املر          
 بإمكان أية دولة أن تتفادى شكال أو        تلوى األخرى و لكن أجاز هؤالء االقتصاديون بل  نصحوا         

من هذه األشكال و اشترطوا لذلك أال يكون االختيار عشوائيا بل يتعني أن يدرس الوضـع                 اكثر
  .47"ر متواكبا مع ظروف الدولة االقتصادية و االجتماعيةرائ القيدراسة عميقة لكي جي

  
لقرن التاسع عشر الذي بدأ اقتـصاديا        تاريخ الواليات األملانية سياسيا يف ا     ،  وخري شاهد             

دولـة واحـدة     " PRUSSIA" و انتهى سياسيا بتوحيد أملانيا و ظهورها بزعامة والية بروسـيا            
دوخت العامل حبروب ضارية شنتها على مدى قرن و جاءت البداية االقتصادية يف صورة االحتـاد                

، حيـث مت  * " ZOLL VEREIN " - تزولفـرين  -اجلمركي يف شكل االحتاد اجلمركي املسمى 
، ايـن    و كانت بروسيا أقوى الواليات العديدة اليت أنظم بعضها لبعض         ،  1834  ذلك يف عام    

كونت فيما بينها أملانيا احلديثة و يف منتصف العقد الرابع من القرن التاسع عشر، و مـا جتـدر                   
ىل ذلك يستند إليها يف ضرورة       هو ان قيام االحتاد اجلمركي  و الدوافع اليت أدت إ            هنا اإلشارة إليه 

هاء احلرب العاملية الثانية، و قـد رأى يف ذلـك           تقيام التكتالت االقتصادية املشتركة بعيدا عن إن      
 الـذي   ياقتصاديو و سياسيو بروسيا أن السوق األملانية الداخلية، البد من أن تصبح املنفذ الرئيس             

  . و القمح و منتجاهتا الصناعيةميكن عن طريقه تصريف منتجاهتا الزراعية مثل الكتان
بـني   ضرورة قيام تكتل اقتصادي  بو قد إنصاع رجال السياسة إىل نصائح االقتصاديني                      

الواليات األملانية و هو أنه إذا مل تتوحد السياسة لدولة واحدة حتل حمل الـسياسات االقتـصادية                 
بدون جدوى ، حيث     تقبل االقتصادي يصبح    ن املس ااملتعددة للعدد الكبري من الواليات الصغرية ف      

                                                           
  " ترمجة شامية  " - " SUPRANTIONL" هي ترمجة لكلمة  : *

  .65ص ،  مرجع سبق ذكره ،  األمانة العامة جمللس الوحدة االقتصادية ، دة االقتصادية العربية  جملة الوح47
* ZOLL VEREIN :  هي كلمة ذات شقنيZOLL تعين اجلمرك و     VEREINتعين االحتاد.  
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 اإلجنليزية   هبا التكنولوجيا  جاءت    اليت      جماهبة املنافسة  تقدر على     األملانية مل تكن      ان  الواليات  
،و إذا كان للواليات األملانية أن تصبح دولة قوية صناعيا فال بد مـن               و الفرنسية يف ذلك الوقت    

"  لكل احلواجز اجلمركية القاسية، حيث كانت توجد لدى          توحيدها لتشكيل سوق واحدة كاحبة    
  .تعريفة مجركية حتت ألفني و مثامنائة بند مجركي ) 60( وحدها حوايل ستون " بروسيا 

و يف األخري ميكن القول بأن أكثر أشكال التكامل االقتصادي انتـشارا هـي االتفاقيـات                
لـة  اد مجركي، حيث يتم يف البداية تبادل املعام       جتاه إقامة  احت   االتفضيلية باعتبارها  الشكل األول      

ة على الـواردات، و يف هـذه        ي اإلدار  و   و القيود الكمية   التفضيلية فيما يتعلق بالرسوم اجلمركية    
احلالة تتم املعاملة باملثل بالنسبة إلعفاء سلع معينة من هذه الرسوم أو القيود إىل أن يتم إدراج بقية                  

  السلع ضمن هذا اإلعفاء 
  

و ينتهي األمر بإقامة احتاد مجركي كامل، و هو الشكل الثـاين مـن أشـكال التكامـل                  
  .االقتصادي من حيث األكثر شيوعاً

و من أمثلة الدول املوقعة على  مثل هذه االتفاقيات كثرية نذكر منها مصر اليت وقعت الكثري             
     جامعة الدول العربية و ذلـك        من االتفاقيات التفضيلية بينها و بني العديد من دول العامل يف إطار           

  .من أجل تسهيل التجارة بينها و بني هذه الدول
أما أقل أشكال التكامل االقتصادي انتشارا فهو االندماج االقتصادي أو الوحدة االقتصادية            

نه يعترب أعلى و أرقى درجات التكامل االقتصادي و حيتاج  املرور مبراحل عديدة للوصول               الالتامة  
حيث يتطلب الوحدة السياسية بني أعضائه لنجاحه، و هو أمر صعب التحقيـق   و هنـاك                  إليه،  

و يعترب التكتل االقصادي االقـرب إىل شـكل          جتربة  قربت أن تصل إليه  و هي االحتاد االوريب            
  .االحتاد االقتصادي
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  48مقومات التكامل االقتصادي: املطلب الثاين 
  

    جيب أن  تتوفر فيه جمموعة من املقومات و هذه املقومات تتمثل           لنجاح التكامل االقتصادي    
   49:يف اآليت
إن توفر موارد الثروة الطبيعية من العوامل الرئيسية بني             :توفر موارد الثروة الطبيعية      -1

غري املعقول أن يقوم تكامل اقتصادي بني جمموعة تفتقر إىل موارد الثروة             ، ألنه من     الدول املتكاملة 
حيث يقوم التكامل على أساس تصريف السلع الناشئة من استغالل تلك املوارد و اليت               ،   بيعية  الط

توجد بني هذه الدول، فتكامل دولتني و أكثر تفتقران إىل موارد الثروة الطبيعية لن تعود بفائـدة                 
 هـذه    يف املزايا و االلتزامات، بل سيكون جمرد فتح أسـواق          ةتلك الدول و هذا لعدم املساوا     على

الدول ملنتجات دول أخرى كما أن توفر هذه الثروات ال يعترب عامال من عوامل جناح التكامل إذا                 
حىت ميكن االستفادة  منها يف توسيع نطاق التكامل، إضافة إىل            لالتغسغل أو يكون قابل لال    ستمل ي 

رد الطبيعيـة   ذلك فإن جناح التكامل يعتمد أيضا على تنوع تلك املصادر، حيث يتيح تنوع املـوا              
 التخصص و اعتماد الدول على بعضها البعض األمر الذي يؤدي إىل زيادة التبادل التجاري               صفر

 .بني الدول املتكاملة
  

يعترب توفري اليد العاملة املتخصصة و املدربة من العوامـل الـيت            : توفري األيدي العاملة     -2
مل على انتقال اليد العاملة مبعـىن       تؤدي إىل جناح التكامل االقتصادي حيث أن عملية التكامل تع         

نتقال األشخاص بني كافة الدول املتكاملة للبحث عن فرص االستخدام املناسبة، و هبذا يتم              إحرية  
 هبا إىل   ظليد العاملة، و هبا يتم نقل الفائض من العمالة للدول اليت تكت           لحتقيق أكفأ استخدام ممكن     

ام، و لن يتحقق هذا االنتقال لليد العاملة إال إذا كانت           املورد اهل هذا   يف   جزالدول اليت تعاين من ع    
  .مدربة تدريبا جيداً

قليميـة يف   إلو توفر اليد العاملة الفنية يف الدول املتكاملة عادة ما يؤدي إىل تنمية املوارد ا              
الدول األعضاء بصورة  مشتركة كما يتيح هلا استخدام موارد ما بطريقة فعالة، أيضا تنمية هـذه                 

                                                           
  .30 - 29   ، صص،  ، مرجع سبق ذكره  التكامل االقتصادي،  كامل بكري 48
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إىل زيادة اإلنتاج الكلي ورفع مستوى املعيـشة يف دول التكامـل            ارد و زيادة حجمها يؤدي      املو
  .لتعاون االقتصادي بينهاوزيادة ا
صالت من الشروط الالزمـة لنجـاح       اإن توفر املو  : توفر وسائل النقل و املوصالت       -3

تثمار اإلقليمي  ؤدي إىل توسيع حركة التبادل التجاري و تشجيع االس        تالتكامل االقتصادي، حيث    
بني الدول األعضاء و دعم حركة التكامل من مضمار  التجارة الدولية و تسهيل عالقاتـه مـع                  

  .الدول األجنبية
صالت يعترب أمراً ضروريا للتكامل ، حيث أهنا تعمل على          او عملية توفري وسائل النقل و املو      

املنتجات الزراعية  و الـسلع      ربط الدول بعضها ببعض، و تساعد أيضا يف نقل و تصدير السلع و              
املصنعة من أماكن اإلنتاج إىل أماكن االستهالك و عن طريقها ميكن كذلك جتميع األيدي العاملة               

  .كما تعمل وسائل املواصالت على تعزيز التعاون االقتصادي بني املناطق املتجاورة أو املعزولة
الدول املتكاملة و بني كـل      جيب توفر وسائل النقل و املواصالت داخل كل دولة من           كما  

  .دولة و جمموعة الدول األخرى الداخلة يف نطاق التكامل
  
إن العامل السياسي يعترب من أهم املبادئ  واألسس اليت          : توفر املناخ السياسي املالئم      -4

دة السياسية يـؤدي حتمـا إىل إسـقاط         رايقوم عليها التكامل االقتصادي ، حيث أن ضعف اإل        
دة السياسية فيكسر مجيع العقبات اليت تقف يف وجه التكامـل           راأما توفر اإل  ، التكامل االقتصادي 

 إال أن   ، جوا من الثقـة    ق وجهات النظر السياسية بني قادة الدول خيل       رباقحيث أن ت   االقتصادي
 كانت هناك أهداف مشتركة دائمة تتطلع لتحقيقها مجيع شعوب هـذه            ال إذا هذا اجلو لن يدوم إ    
 .قتصادية أم سياسيةالدول سواء كانت ا

  
 : إعطاء الوقت املناسب و الكايف للدراسات و البحوث على كافة املستويات -5

دة غالبا ما يكون مصريها الفشل و التفكـك         اإن التكتالت اليت تقوم على دراسات غري ج       
، و من هنا تظهر أمهية الدراسات و البحوث يف هذا اجملال، حيث أن الدراسـة                 بعد وقت قصري  

 حتديد املشكلة   ااختاذ القرارات الرشيدة بطريقة علمية ميكن من خالهل       ومعاجلة املشاكل    تستهدف  
الظروف والعوامل   إىل القراراألمثل يف ظل    و عرض البدائل املمكنة مث تقييم تلك البدائل و التوصل         

  .احمليطة
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ختلفة  كما أن اختيار أسلوب التكامل االقتصادي املالئم وفقا لظروف و مشاكل الدول امل            
  .من أهم العوامل املساعدة على جناح جتربة التكامل

  
إذ يالحظ أن كثري من الدول النامية قد دفعها طموحها إىل السعي إىل درجات متقدمة من                
التكامل االقتصادي ال يتناسب مع مرحلة التطور اليت جتتازها، و ذلـك علـى غـرار التكتـل                  

إختالف الظروف القائمة و من مث تكون النتيجة تعثـر          االقتصادي بني الدول املتقدمة دون مراعاة       
تلك احملاوالت، مما يسبب إهدار ملواردها الوطنية و اليت هي يف أشد احلاجة إليها، ومن هنا تبـدو                  
أمهية البحث عن أسلوب التكامل املناسب بني دولتني أو اكثر و ذلك أخذا يف االعتبار الظـروف                 

  .الطبيعية و االقتصادية لكل دولة
مقومات التكامل االقتصادي أن تكون هناك خلفية اجتماعية            من  و يضاف إىل كل ما سبق       

بط و االمتداد اجلغرايف ، و توفر حد أدىن من التجانس           ارتو ثقافية مشتركة، وضرورة  التجاور و ال       
 خطـر   املرتقبة والدفاع عنها وتوقع أو وجـود      مني و محاية املزايا االقتصادية      أالسياسي و توقع ت   

  50تفاف دول التكتل حولهاللداخلي أو خارجي و وجود قطب أساسي مشترك 
  

 هو أن  و ما ميكن قوله رغم جناعة و امهية كل هذه املقومات لقيام تكامل اقتصادي ناجح،                
ضرورة  وجود مقومات أخرى منها تقارب مستويات التنمية االقتصادية بني الدول             امهية ل  هناك  

 حىت ال تكون هناك ختوفات لدى الدول األقل منوا من الدول األكثر منـوا               اليت ترغب يف التكامل   
عليها و هتميش دورها يف التكتل االقتصادي و العكس بالنسبة للدول األكثر منوا بأن ال ختشى من                 

 عالية و تسبب هلا العديد من املشاكل        ذا نسبة   ة من تنمية و أهنا ستكون       تا حقق الدول األقل منوا مم   
بات إذا مت حترير حركة السلع و عناصر اإلنتاج، كما جيب التخلص من االعتقاد القـدمي                 و الصعو 

و الذي يتمثل يف أن العالقة  القائمة يف ظل التكامل االقتصادي تنحصر يف طرف مستفيد و أخر                  
  .غري مستفيد، و لكن جيب االعتقاد بأن كل األطراف تستفيد من هذا التكامل
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  : أهداف التكامل االقتصادي:املطلب الثالث 
منها أهداف اقتصادية   ،   من األهداف      إىل حتقيق جمموعة     التكامل االقتصادي يهدف    إن

و بعضها األخر أهداف سياسية و عسكرية، إال أن هناك صعوبات للفصل بني هذه األهداف عن                
ـ       أنه  بعضها حيث    و التكامـل  يف غالبية األحيان يكون للهدف االقتصادي بعد سياسي يـدفع حن
  : و ميكن حصر األهداف االقتصادية للتكامل فيما يلي51االقتصادي

  تعاين اقتصاديات الدول خاصة الرأمسالية من مشكلة ضيف         :توسيع حجم األسواق      -1
 التكتل االقتصادي حال ملشكلة ضـيق        يف األسواق، و صعوبة تصريف الفائض من إنتاجها و ترى        

وسع تشمل مجيع   أكامل االقتصادي  يصبح لدى الدولة سوق        بعد عملية الت  ف وعليهنطاق السوق ،  
الدول األعضاء، و يترتب على ذلك زيادة إنتاج املشروعات ملقابلة الزيـادة يف الطلـب علـى                 

رات وغلة كما يؤدي إىل حتقيق و ف      ستمنتجاهتا، و بالتايل تشغيل الطاقات اإلنتاجية املعطلة و غري امل         
ع نطاق السوق على إقامة صـناعات ذات حجـم اقتـصادي          ساتاإلنتاج الكبري، حيث يشجع إ    

 خـارج أسـواق الـدول        من التـسويق   تنخفض فيها تكاليف اإلنتاج لدرجة متكن املشروعات      
  52األعضاء

 يعمل التكامل االقتصادي علـى متكـني الـدول          :  شروط التبادل التجاري   نيحتس  -2
 العامل اخلارجي و ذلـك وفقـا        ديد أو تعديل شروط التبادل التجاري بينها و بني        األعضاء من حت  

ملصلحتها اخلاصة، و يكسب الدول األعضاء قوة تفاوضية أو تساموية أمام العامل اخلارجي، خاصة              
  .53عند عقد اإلتفاقيات التجارية مبا حيقق مصاحلها بصورة أفضل

  
 وهـذا عـن     :   العمل على االستفادة أكثر من اليد العاملة لتخفيض نسبة البطالة           -3

 من االستفادة مـن     ديزح اجملال حلرية انتقال العمالة و اهلجرة ما بني الدول األعضاء مما ي            طريق فس 
                                                           

  : ملزيد من املعلومات حول األهداف السياسية للتكامل االقتصادي، أنظر 51
، يومية 78شؤون عربية العدد "  أثر العوامل السياسية على التكامل االقتصادي العريب،ييم حممد زاهي بشري ، و مصطفى عبد اهللا خش   -  

  .141، ص 1994
  .790 ، ص 1971 ، أكتوبر 326، العدد  ، جملة مصر املعاصرة  التكامل االقتصادي اإلقليمي بني دول العامل الثالث ،  حمسن حسنني محزة52
  .45، ص  مرجع سبق ذكره،  لتكامل االقتصاديا ، كامل بكري 53
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 شكل أفضل لتقسيم العمل الـذي يطبـق يف إطـار التكامـل                يف  و املهرة   املدربة    اليد العاملة 
كلة  و يؤدي إجراء حرية انتقال اليد العاملة ما بني الدول املتكاملة إىل حل جزئي ملش          54االقتصادي

البطالة يف األمد القصري، حيث يعمل إىل إعادة توزيع العمالة ما بني دول التكامل و هو ما جيعـل                   
 .حتقيق التوازن، أو التناسب بني املوارد املتاحة يف كل دولة و عدد السكان

 
     و ذلك ملا يسعى إليه التكامل االقتصادي من إمكانيات:تسهيل عملية التنمية االقتصادية  -4
الزيـادة يف    و مارثيف توسيع حجم السوق و توفر اليد العاملة و التقليل من تكاليف اإلست             مثلة  مت

 اإلنتاج لتلبية الطلب املتزايد ومن مثة زيادة معدل النمـو            من  الرفع   علىعوائده ، وكل هذا يعمل      
ول حنـو   رغم ما لألهداف اإلقتصادية من أمهية خاصة يف دفع الد          اإلقتصادي يف الدول األعضاء     

 ان نتناسى األهـداف الـسياسية يف قيـام          الواقعالتكامل اإلقتصادي ، إال أنه ليس من املنطق أو        
 إقتصادية ، حيث أن الكل يتفق أن وراء التكامل اإلقتصادي سواء يف الدول املتقدمة أو                التتكام

  .ة هلا تأثري كبري ي أهدافا سياس"الرأمسالية أو اإلشتراكية"الدول النامية 
  

ناك من يرى بأن العوامل اإلقتصادية هلا أكثر أمهية من العوامل الـسياسية ، حـىت وإن        وه
   55.ة يكان يصعب التقدير الكمي ألمهية هذه العوامل اإلقتصادية منها او السياس

 -اإلقتـصادية ( تفق مع هذا الرأي يف صعوبة التقدير الكمي لكل األهداف            ن الواقع أنه ميكن أن   و
 بعض املالحظات اليت ترجع أمهيـة العوامـل         ةجهة أخرى ميكن مراعا   ومن   ة  من جه ) السياسية  

  :السياسية يف قيام التكتالت اإلقتصادية وهي 
قائمة مابني أطراف اجملتمع الدويل أو حىت التكتالت اإلقتصادية املوجودة يف العامل            لراعا ت ا  صإن ال 

يف املرتبة املوالية األبعاد اإلقتصادية  وقد       هي صراعات يف أغلبها ذات أبعاد سياسية ، مث تأيت بعدها            
متت ألهداف سياسية بعد احلرب العاملية الثانية       اليت  تدل على ذلك التكتالت االقتصادية يف أوروبا        

  .تلتها األهداف االقتصادية 
جناح التكامل االقتصادي بـالرغم مـن       على  إن العوامل السياسية ميكن أن تعيق أو تعمل         

إعاقة أو إحباط التكامل ميكن أن تكـون يف بدايـة             وعملية،قتصادية للتكامل   وجود الدوافع اال  
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ىت يف املراحل النهائية للتكامل ، وبالتايل فإن األهداف االقتصادية           ح التكامل أو املراحل الوسطى أو    
 . السياسية  رادة يف غياب اإليست كافية ضرورية ولكن ل

  
دول يف عالقاهتا مع العامل اخلارجي أو مع شـركائها يف           لض ا إن حل املشاكل االقتصادية اليت تعتر     

  سياسية ضغوط أو حتت هتديدات و سياسية ا ما تكون بوسائل بالتكامل االقتصادي غال
  

   .56اآلثار االقتصادية للتكامل االقتصادي وأمهيته :رابع الطلبامل
  

 بالنسبة للدول النامية    له دور هام يف عملية التنمية اإلقتصادية خاصة        إن التكامل اإلقتصادي  
قـا هامـا    يواليت حتتاج  إىل استخدام موارها اإلقتصادية بأكرب كفاءة ممكنة ، باإلضافة إىل أنه طر              

مما يساعد على تقسيم العمـل وتعميـق         ، للنمو اإلقتصادي وإتساع السوق أمام املنتجني احمللني        
تاج الكبري واليت تتـيح الفرصـة       ت اإلن اخصص اإلنتاجي ، واإلستفادة من مزايا وفور        الت  قاعدة

خلفض التكاليف وزيادة املدخرات احمللية وخلق رأس مال حملي ميكن توجيهـه لزيـادة القـدرة                
   57. اإلنتاجية ورفع معدل منو اإلنتاج ، مما يعود على الدول املتكاملة بالرفاهية 

ت القائمـة    كما أن اتساع السوق يؤدي إىل إقامة صناعات جديدة أو زيادة حجم الصناعا            
حيث أن الصناعة حتتاج إىل سوق لتصريف منتجاهتا املختلفة ، باإلضافة إىل أن فوائـد التكامـل                 
اإلقتصادي التتوقف عند الفوائد اإلقتصادية فحسب ، بل تكمن فوائده يف حتقيق شـكال مـن                 

   58. أشكال الوحدة السياسية مما يعطي الدول األعضاء قي التكامل أمهية على املستوى الدوىل
  

ومن أهم األثار جند يف جمال اإلنتاج يؤدي التكامل اإلقتصادي إىل التوسع يف املـشروعات                       
ذات الكفاءة اإلنتاجية املرتفعة عن املشروعات األقل كفاءة ، مما حيقق رفع مـستوى معيـشة                

يـام   كما أن التكامل يتيح إمكانيـة ق       59األفراد يف تلك الدول وكذلك رفع مستوى رفاهيتهم         
مشروعات كبرية ليس من السهل على دولة منفردة ان تقوم هبا ، وعن طريقه ميكن إعادة هيكلة                 

                                                           
 - الغذائي بني الدول العربية ، رسالة ماجستري ألمن اسة إقتصادية لدول التكامل الزراعي العريب يف حتقيق ا در،يد عبد اهللا جمل عاصم كرمي عبد ا56
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  301 - 288 ،ص ص1974،جامعة األزهر  كلية الزراعة،رسالة ماجستري،املشتركة السوق العربية  التكامل اإلقتصادي بني دول ،  بركات الفرا  57
  .26 ص  ،1980اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية  ، بني الدول اإلسالمية   التكامل اإلقتصادي ، إمساعيل عبد الرحيم شليب  58
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نتاجية ، حيث تتمع إحدى الدول األعضاء     إلاإلنتاج والتخصص وحتقيق ختفيض كبري يف التكلفة ا       
كـاليف  مبيزة نسبية يف إنتاج سلعة ما ، ونتيجة للتكامل يزيد إنتاجها ، وبالتايل يقل متوسط الت               

اد السلعة من الدول    رياإلنتاجية للوحدة املنتجة وكنتيجة لذلك تقوم الدول األعضاء األخرى بإست         
اليت تتميز جبودة إنتاجها بدال من أن تستوردها من الدول اخلارجية ، مما يشري إىل أن التكامـل                  

 ، أمـا    60ى اإلنتاج   يعمل على تنمية التجارة بني الدول األعضاء ، وبالتايل يكون أثره إجيابيا عل            
إذا كان إنتاج السلعة داخل نطاق الدول املتكاملة ذو ميزة نسبية اقل باملقارنة باألقطار اخلارجية               

اد السلعة من داخل الدول املتكاملة يكون مبثابة حتول  يف التجـارة اخلارجيـة علـى                 ريفإن إست 
ال إذا كان من املتوقـع ان        إ  ، حساب التخصص يف اإلنتاج ، ويعد ذلك أمرا سلبيا على اإلنتاج          
ففي هذه احلالة يكون األثـر      ،  يتحسن ذلك املوقف للسلعة داخل الدول املتكاملة مبرور الزمن          

 أما يف ما يتعلق  باالستهالك   فإنه يالحظ أن فعالية التبادل التجاري بـني                  إجيابيا على اإلنتاج    
تدهور مثلما يف ذلك مثل الفعالية اإلنتاجية       ا متيل إىل التحسن او ال     منالدول األعضاء يف التكامل ، إ     

ن و االقتصادي عندما يقبل املـستهلك     ه ومييل االستهالك  إىل االستقرار مع التطبيق األمثل للرفا         
ون املنتجات االجنبية، و تعتمـد التـأثريات و مـدى            دعلى منتجات الدول األعضاء و يستبع     

  .61التعريفة اجلمركية بني الدول األعضاءإتساعها على إختالف نسب األسعار و على معدالت 
  
   أما احلديث عن حتسني معدل التبادل الدويل كأحد اآلثار اإلجيابية للتكامـل االقتـصادي              

مركز الدولة املتكاملـة يف قـدرهتا علـى          تؤدي إىل حتسني     امنا     فإنه يالحظ أن عملية التكامل      
ة بأسعار أقل، كنتيجة لكـرب حجـم الكميـات          و بالتايل ميكنها استرياد السلع األجنبي      املساومة

املستوردة، و تصدير السلع الوطنية بأسعار  أعلى مما لو كانت كل دولة عضو تواجـه األسـواق       
   62العاملية على انفراد ، و يؤدي هذا إىل حتسن يف معدل التبادل الدويل السلعي للدول األعضاء

  
 هذا اإلطار يف زيادة قدرة تلك الدول علـى          و تبدو أمهية تأثري الدول املتكاملة اقتصاديا يف       

بالتايل تتحكم الدول األعضاء من إمالء شروطها       و  يف إنتاج و تداول بعض السلع اهلامة       التحكم  
و مطالبها  على الدول األجنبية عندما تبيع هلا هذه املنتجات، حىت حتقق مصاحلها اخلاصة و جعل                 

                                                           
  .7،ص 1980-جامعة الزقاريق ،رسالة دكتوراه ،كلية الزارعة ،قتصادي العريب يف جمال املشروعات املشتركة  التكامل اإل،  بركات أمحد الفرا 60
  .27 ص  ، دراسة اقتصادية لدول التكامل الزراعي العريب يف حتقيق األمن الغذائي العريب ، مرجع سبق ذكره،  عصام كرمي عبد احلميد عبد اهللا 61
  .27ص ، ق  املرجع الساب، عاصم كرمي 62
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 تتضح تلك االمهية يف زيادة قدرة تلك الـدول علـى            شروط التبادل أكثر مراعاة ملصاحلها  كما      
التحكم يف شراء العديد من السلع من العامل اخلارجي بشروط أكثر مراعاة ملصلحة أعضائها ألهنا                

  .63تعترب سوقا واسعة ، مما يتيح لتلك الدول القدرة على بيع منتجاهتا بأحسن الشروط و األسعار
  
فإنه  تساع حجم السوق وكرب حجم املشروعات عند التكامل       و فيما يتعلق باألثر اإلجيايب إل      

يالحظ أن الدافع األساسي لقيام التكامل هو صغر السوق احمللية و عدم قدرهتا علـى امتـصاص                 
، و من مث فإن هذه السلع إذا مل جتد هلا سوقا خارجية ميكن أن تستوعبها، فإن ذلك                   السلع املنتجة 

، مما يسبب خسائر و أضرار جسيمة لالقتصاد القـومي           هايؤدي إىل تكدس السلع و عدم تصريف      
يلة لتوسيع نطاق السوق و خلق طلب إضايف جديد على          ضروري البحث عن وس   لذا يصبح من ال   

  .64السلع املنتجة يف املشروعات اإلنتاجية
  

 الوسيلة األفضل و الفعالية لذلك، حيث ينتج عنـه اتـساع            يحو ميكن للتكامل هذا أن يت     
ح اجملاالت أمام منتجات كل منها يف أسواق الدولة أو الدول  األخـرى، و بالتـايل                 السوق و فت  

تصبح مجيعا كسوق واحدة، و يؤدي اتساع حجم السوق إىل قيام صناعات جديـدة مل تكـن                 
  65موجودة من قبل حيث أن قيام الصناعة مرهون بإجياد األسواق اليت يتم فيها تصريف املنتجات

  
ة أو الرشيدة تستوجب أن يـسري  نيالقا اجملال أن التنمية االقتصادية العو جتدر اإلشارة يف هذ 

  .ا معاًم التنمية الزراعية بالتوازي نظراً للعالقة العضوية بينهما و ارتباطهعالنمو الصناعي م
و فيما يتعلق بأثر التكامل على زيادة خلق فرص العمالة، فإن ذلك يرجع إىل قيام و خلـق                  

 موجودة من قبل، إىل جانب توسيع نطاق الصناعات اليت كانت قبل قيـام              صناعة جديدة مل تكن   
  .التكامل و هذه الصناعات حتتاج إىل األيدي العاملة املدربة و املهرة

كما أنه يف ظل التكامل ميكن انتقال فائض العمالة من الدول اليت هبا عدد يزيد عن احتياجاهتا                      
 و اليت تعاين من نقص يف العمالة، األمر الذي ميكـن هـذه              إىل  الدول األخرى يف نطاق التكامل      

الدول األعضاء من استغالل مواردها بأكرب كفاءة ممكنة، و يزيد من درجة ختصـصها اإلنتـاجي             

                                                           
  .45 التكامل االقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، ص ، كامل بكري 63
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                  .                                                              30 التكامل املصري السوداين، مرجع سبق ذكره ، ص ،  حممد عبد الغين سعوددي 65



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

 و اخنفـاض    البطالـة  يعمل على القضاء على مـشاكل       أن التكامل   بوجه عام و من ذلك يتضح     
  66اجتماعية و اقتصادية خطرية املعيشة  و اليت ينجر عنها مشاكل  مستويات
 

إن ماميكن إستخالصه يف هذا الفصل هو أن مفهوم أومدلول التكامل اإلقتصادي خيتلف عن              
التعاون اإلقتصادي وأن نظرية التكامل اإلقتصادي ترتبط إرتباطا وثيقا بنظرية التجارة الدولية  إىل              

حجم السوق  ودافع توافر املـواد       جانب ذلك فإن التكامل اإلقتصادي يتميز بدوافع عديدة منها          
، إضافة إىل املستوى العلمي والدافع السياسي الـذي          األولية ، ودافع حتسني االحوال اإلقتصادية       

يعترب قاعدة انطالق التكامل اإلقتصادي ، حيث أن توفر هذا الدافع  يعين توفر اإلرادة يف التكامل                 
  .فيما بني الدول الراغبة يف ذلك 

  
كامل اإلقتصادي له أشكال عديدة منها اإلتفاقيات التفضيلية  ومنطقة التجارة احلرة واإلحتاد                    والت

اجلمركي  والسوق املشتركة  ، واإلحتاد اإلقتصادي  لينتهي يف األخري إىل أعلى هرم من أشـكال                  
  وقوميةالفالتكامل اإلقتصادي  وهو اإلحتاد اإلقتصادي الكامل حيث تسود فيه السلطة اإلقليمية               

وسنحاول يف الفصل االحق معرفة ما إذا جتسدت هذه اخلطوات يف أي تكامل إقتـصادي علـى                 
  .املستوى الدويل يف إطار التجارب والنماذج الدولية للتكامل اإلقتصادي 
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  التكامل االقتصادي الزراعي العريب: القسم األول 

  :متهيد 
ية الثانية مبرحلة التكتالت االقتصادية ملواجهة املخاطر       لقد متيزت فترة ما قبل احلرب العامل         

و األزمات االقتصادية، حيث أصبح التكامل بني الدول ميزة عصرية، و كل هذا من اجل انتقـال    
عناصر اإلنتاج ما بني الدول املتكاملة يف مجيع اجملاالت، الزراعية منها أو الصناعية و غريها مـن                 

 " UE "و االحتـاد األوريب    " O.M.C" ة  املي إليه منظمة التجارة الع    اجملاالت األخرى مثل ما دعت    
  . اهليئات أو التكتالتذهمام إىل مثل هضمؤخرا يف إطار الشراكة كما تسميها الدول اليت تريد االن

  
أو الـدول      سواء الـدول املتقدمـة      العديد من التجارب التكاملية     وقد شهد العامل               
التكامل االقتصادي الزراعي يف الدول بـصفة        يف هذا القسم دراسة جتارب       حاول   و سن   املتخلفة

عامة و التطرق إىل جتارب التكامل االقتصادي الزراعي العريب، مع توضيح واقع الزراعة يف الوطن               
 الدول العربية إىل جانب معوقـات و آفـاق هـذا             بني مايالعريب و حماوالت التكامل الزراعي ف     

  : فصول أربعة إىل قسم  الاذا ارتأينا تقسيم هذالتكامل، و ل
  .بعض التجارب و النماذج الدولية للتكامل االقتصادي الزراعي: الفصل األول 
  .يان االقتصادي الزراعي العريبنالب: الفصل الثاين 

  .جتارب التكامل االقتصادي الزراعي العريب: الفصل الثالث 
   االقتصادي الزراعي العريب انطالقا من تقييم معوقات و آفاق التكامل: الفصل الرابع 

  .السابقةتجارب ال
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  .بعض التجارب و النماذج الدولية للتكامل االقتصادي الزراعي: الفصل األول 
  :متهيد

لقد شهد العامل جتارب تكاملية عديدة إال أهنا مل تتحقق بصفة كاملة ، بـالرغم مـن أن                    
برية من النجاح يف جمال التبـادل التجـاري و التنـسيق يف             العديد منها و صلت إىل درجات ك      

السياسات االقتصادية هلذه الدول اليت أقامت تكتالت اقتصادية و مثال علـى ذلـك اجملموعـة                
 وكذا جتربة دول الكوميكون      ،  مستويات معقولة من النجاحات    يت حققت ال االقتصادية األوربية   

بـالرغم مـن     يف إطار تنسيق خططها التنموية       ربة  و اليت هي األخرى وصلت إىل مستويات معت       
اهنيار أسس انطالقها و هو النظام االشتراكي ، أما بالنسبة للدول النامية فقد شهدت هي األخرى                
جتارب عديدة يف إطار التكامل االقتصادي إال أن معظم هذه التجارب كتب هلا التعثر وعدم حتقيق                

  . أهدافها اليت كانت تسعى إليها 
 أربعـة    بتقسيمه إىل ل  يها يف هذا الفص   علل هذه التجارب سنحاول و بإسهاب التعرف        وك
  . مباحث

  جتربة السوق األوربية املشتركة: املبحث األول 
  ).دول جملس املساعدة  االقتصادية املتبادلة  ( –   جتربة الكوميكون :ثايناملبحث ال
  .لدول الناميةبعض التجارب للتكامل الزراعي يف ا: الثالث املبحث 
  . تقييم جتارب التكتالت والتجمعات الدولية والدروس املستفادة منها :الرابع املبحث 
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  .جتربة السوق األوربية املشتركة: املبحث األول 
  : متهيد 

على الرغم من تنوع اللغات داخل اجملموعة األوروبية واخـتالف الـديانات ، والعـادات               
ىل الرتاعات اليت شهدهتا منطقة أوروبا وتناحرها فيما بينها ، إال أهنـا وجـدت               والتقاليد إضافة إ  

نفسها بعد احلرب العاملية الثانية حباجة إىل تعاون وتظافر جهود ها لتوحيد الصف والتغلب علـى                
املشاكل اليت كانت تتخبط فيها ، وهذا  بإرساء مشاريع الوحدة   إقتصاديا وسياسـيا  وثقافيـا                   

ن أن هذه املشاريع اليت مل تنجح فيها كاملة إال أهنا استطاعت أن حتقـق الكـثري مـن                   وبالرغم م 
النجاحات  يف هذه املشاريع وهو ما يؤكده مشروع اجملموعة اإلقتصادية ، اليت دعمت بـإعالن                
الوحدة األوروبية ، الشيء الذي جيعلنا نتسائل عن سر جناح هذه الوحدة اإلقتصادية ، على الرغم                

 اإلختالفات والتباينات اليت تتميز هبا ،ومازالت تعرفها ، وما واجهتها  مـن صـعوبات                من تلك 
  .والدروس اليت ميكن اإلستفادة منها  وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث بتقسيمه إىل أربعة مطالب

  
   األهداف واملراحل   -السياسة الزراعية املشتركة: املطلب األول 

  لسياسة السعرية داخل القطاع الزراعي إجراءات ا: املطلب الثاين 
  إجراءات وسياسات اإلصالحات اهليكلية:  املطلب الثالث 

              إجراءات التنسيق يف جمال البحوث الزراعية يف متويل السياسة الزراعية : املطلب الرابع       
    املشتركة                                     

  تقييم إجنازات السوق األوربية املشتركة: املطلب اخلامس 
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  67 األهداف واملراحل   -السياسة الزراعية املشتركة: املطلب األول 
   

   68لقد مت إحصاء عدد العمالة الزراعية قبل تطبيق السياسة املشتركة من طرف الدول الست             
من % 20   مليون نسمة و هو ما يعادل      ) 15( بلغت حوايل   املوقعة على اتفاقية روما، حيث      
الـيت  ) عدد املـزارع    (  األعضاء، كما قدرت املساحة الزراعية        اليد العاملة الكلية للدول الست    

 مليون هكتار، و  اليت يف أغلبها ذات حيازات صغرية و متباعدة             6,5تشملها هذه األقطار حبوايل     
وجدت الدخول يف القطاع الزراعي داخل هذه الدول تعـادل          جغرافيا عن بعضها البعض، كما      

  .نصف الدخول يف القطاعات األخرى
 جمموعة أهـداف رئيـسية للـسياسة          من اتفاقية روما   39و يف هذا الشأن جاء يف املادة        

  69الزراعية ممثلة يف اآليت
  

ـ   تشجيع التقدم التقين و االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج ، و خاصة العمالة              -1  ذاالزراعية و ه
  .لدعم القطاع الزراعي من اجل زيادة اإلنتاج

  .   توثيق الروابط و العالقات عن طريق إنشاء سوق مشتركة -2
ؤالء العاملني  هللضمان مستوى معيشي مقبول       زيادة دخول العاملني بالقطاع الزراعي و هذا       -3

  .األوربية جملمو عةالذين يسامهون يف مستوى التنمية الزراعية على مستوى ا
  . إلغاء الرسوم اجلمركية و القيود على الصادرات و الواردات لدول اجملموعة-4
  . العمل على ضمان االستقرار لألسواق-5
  . ضمان استمرارية إمداد و متوينات كافية من الغذاء-6
  . حتقيق حرية انتقال عناصر اإلنتاج ما بني دول اجملموعة-7
  .هئية لقدرة الشراالذائي إىل املستهلك بأسعار تناسب ل اإلنتاج الغو العمل على وص-8

                                                           
   .29 ، ص1991الزراعية  ، التكامل الزراعي العريب ، جتربة املاضي ونظرة املستقبل ، ديسمرب املنظمة العربية للتنمية  67
فرنسا ، إيطاليا ، بلجيكا ،هولندا ، لكسمبورغ ، أملانيا االحتادية، و كانت تعرف باسم السوق :  الدول األوربية املوقعة على اتفاقية روما هي68

  .   ادية األوربية األوربية املشتركة أو اجلماعة االقتص
  :   كل من ملزيد من التفاصيل أنظر69

     - brian – e. hill , the common agricultural policy , past , present and futur , methuen , 
london ,1984 , p19. 

   .66-65،  كامل بكري ، التكامل اإلقتصادي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص -      
 .42-27 الفتاح ، أثر السوق األوروبية املشتركة على إقتصاديات مجهورية مصر العربية  ، مرجع سبق ذكره ، ص ص ،  حممد شفيق عبد-      
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  . إتباع سياسة زراعة مشتركة-9
عقد ممثلون عن الدول الست املوقعة و بعض املزارعني من هذه الـدول              1958و يف جويلية    

، حيث نوقشت أهداف اتفاقية روما ومت االتفاق على إضافة أهداف "  stresa " مؤمتر ستريزا 
 71: االتفاقية األوىل ومشلت ما يلي زهتارأفللفجوات اليت  مكملة 70أخرى 

  
  رفع مستوى التجارة الزراعية البينية ما بني دول اجملموعة والدول األخرى  - 
ـ التقريب بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء بصورة تدرجييـة           -  تـوازن بـني    ث  ادح

  السياسات اهليكلية والتسويقية 
  . العائلة اليت تعمل يف القطاع الزراعي احملافظة على هيكل - 
 عمل يف القطاع الزراعي     صرف قتشجيع احلرف والصناعات املقامة يف األرياف خاصة اليت ختل         - 

 .مع توفري الدعم الالزم للمناطق الزراعية الصعبة مثل الزراعة املقامة يف اجلبال
  س املال أحتسني العائد على العمالة ورإلغاء اإلعانات اليت تعمل على كبح وإعاقة املنافسة مع  - 
  .إعطاء أمهية للميزة النسبية بني أقطار اجملموعة  - 
  

ولتحقيق السياسة الزراعية املشتركة    " ستريزا  " هداف اليت جاءت يف مؤمتر      ألإضافة إىل كل هذه ا    
  : مث اقتراح ثالثة مراحل وهي 

  
 اق عليها خالل مدة ثالث سنوات رسم سياسات واضحة املعامل لالتف:املرحلة األوىل   -
   
الشروع يف تطبيق السياسات املسطرة يف املرحلة األوىل بالتدريج خالل فتـرة       : املرحلة الثانية    -

  .1969تسعة سنوات إىل غاية سنة 
  

                                                           
   ملزيد من التفاصيل أنظر 70

،ص  ص،1965 ،القاهر ق ، دار النهضة العربية،ه و ارين نيستروم ، بيتر مالوف ، السوق األوربية املشتركة ، ترمجة صالح الدين نا–ج -      
107 ، 115.  

  96 ، ص 1962 القاهرة ، ، اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء و التشريع ،  حممود صاحل الفلكي ، التكتالت االقتصادية -     
  . 107 ، ص املرجع السابق  -    71
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 التطبيق الكامل للسياسات داخل سوق واحدة وذلك انطالقـا مـن سـنة              :املرحلة الثالثة    -
1970   

تدرج الزمين يف تنفيذ السياسة الزراعية املشتركة داخل اجملموعة أهم أهداف ولقد حقق هذا ال       
 أي قبل املوعد احملدد وهو 1967السياسة الزراعية وهو السعر املوحد للسلع الزراعية وهذا يف عام 

1970.  
  

  .إجراءات السياسة السعرية داخل القطاع الزراعي : املطلب الثاين 
  

 على مـستوى دول اجملموعـة       اشتركة هي من أصعب السياسات تطبيق     إن  السياسة الزراعية امل    
االقتصادية ، خاصة السياسة السعرية داخل القطاع الزراعي ، حيث هتدف إىل احلفاظ على دخل               
مناسب للعمالة الزراعية وحتقيق مستوى أعلى من االكتفاء الذايت  ، وبالرغم من صعوبة حتقيـق                

اجملموعة األوربية أن حتقق سعرا موحدا ، ولتوضيح ذلك ميكـن           السياسة السعرية واليت استطاعت     
   72أخذ املثال التايل اخلاص بالقمح 

  أملانيا حبيث ميثل بو الواقعة  يتم حتديد سعر مستهدف يف أكثر املناطق عجزا من احلبوب    
طق داخـل   ، ومن خالل هذا السعر يتم حتديد األسعار املستهدفة من بقية املنا           " السعر السائد    " 

اجملموعة واليت يتم فيها خصم نفقات النقل إىل املناطق العاجزة يف جمال القمح والسعر املـستهدف                
  .ميثل املستوى العام ألسعار القمح باجلملة 

 ويسمى بـسعر    %20 إىل   10خر يقل عن السعر املستهدف مبا يقارب من         آيتم حتديد سعر    
 به فوائض اإلنتاج حبيث ميثـل       ىواليت تشتر التدخل وهو خاص مبؤسسات التدخل داخل السوق        

  .أقل سعر كضمان للمنتجني 
ومبا أن السعر املستهدف يكون أعلى من السعر العاملي للقمح ، فإن هذا يؤدي إىل فرض رقابة                 
على الواردات ممثلة يف الفرق بني السعرين لتتم موازنتهما ، ويف حالة حتقيق فائض يف اإلنتاج فإن                 

تصديره للسوق العاملي ، كما هو سائد يف السوق ، وفيها تـستعمل اجملموعـة               هذا الفائض يتم    
الفرق بني السعرين وهذا مينح إعانة للمنتجني تتمثل يف هذا الفرق ، ونفس هذا النظام كان تطبيقه                 

  .ساري املفعول على اللحوم واحلليب 
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كاليف باهظـة حبيـث كـان       ولقد تضمنت هذه السياسة يف إطار السوق األوربية املشتركة ت                
ة وبالرغم من ذلـك فقـد       ياإلنفاق عليها صعبا جدا ، وهذا بعد تنازالت كبرية وتنازالت سياس          

 يف حقل الزراعة ، حيث أصبحت حـوايل           معيشي معقول للعاملني    على ضمان مستوى   عملت  
ا بعـد عـام      من السلع الزراعية املنتجة من قبل اجملموعة ختضع لنظام الدعم واحلماية وهذ            95%

اليت كانت تعمل ضد هذا االجتـاه        " GATT"  مباشرة على الرغم من اتفاقيات اجلات        1970
  .إللغاء الدعم 

وما يالحظ يف األخري هو أن السياسة السعرية كانت سببا يف حتقيق فائض معتـرب، حيـث يـتم                   
  :التخلص منه كما يلي 

  
كما يسمح أيضا بإعطائـه     ،بأسعار متدنية    املزارعنييتم بيع جزء من الفائض يف املخزون إىل          - 

ـ                  د اللحيوانات كعلف أو غذاء حيواين مركز ، كما يتم  تلوين احلبوب بزيت السمك حىت ال يع
  . السوق يفبيعه 

يتم تقدمي جزء من املخزون الفائض إىل دول العامل الثالث يف إطار املساعدات الغذائية حىت وإن                 -
ى هذه الدول املستقبلة للمساعدات و اليت ستظل تعتمد علـى           كان هذا اإلجراء ينعكس سلبا عل     

هذه املساعدات دون العمل على دعم وتنمية قطاعها الزراعي من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه                
 .املساعدات تعمل على ختفيض األسعار احمللية والذي ينعكس سلبا على دخل املنتج احمللي 

سعر  سوق العاملي بالسعر العاملي والذي يكون أقل من       تم تصريف أو بيع جزء من الفائض يف ال        ي- 
التدخل ، وهو ما يؤدي إىل وضع مبالغ ضخمة على شكل دعم للمصدرين وبالتايل يشكل عبـأ                 

  .كبريا على ميزانية السوق 
وما يالحظ يف األخري هو أنه على الرغم من النجاح النسيب الذي حققته دول اجملموعة األوربية                

مشتركة إال أهنا مل تتمكن من خلق سوق موحدة صلبة ذلك بسبب العديد من          يف سبل خلق سوق     
   73العقبات واملصاعب اليت صادفتها هذه الدول 

                                                           
  : :كل من  فيما خيص العقبات اليت صادفتها هذه الدول أنظر 73

 1993 جامعة حلوان ، حماضرات يف التسويق احمللي والدويل ، القاهرة ، مركز حبوث ودراسات التجارة اخلارجية مت ،ي حافيفسامي ع -          
  - .115 ، 105، ص ص 

-commission of  the European communities , European in the move Europe in changing 
world the external relations of the European , luxeem bourg , 1993 , p 16. 
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 وثيقة كتعديل التفاقية روما، وذلك مبا يتالءم مع         1982لذلك أصدر ، الربملان األوريب يف عام        
  1987تبارا من بداية جويلية     أهداف اجلماعة األوربية ، أصبحت هذه الوثيقة سارية املفعول اع         

وتضمنت هذه الوثيقة ضرورة حتقيق الوحدة االندماجية الكاملة بني األعضاء حبيث تكون سـوقا              
واحدة ، مع حتقيق حرية انتقال رؤوس األموال وإلغاء كافة احلواجز اجلمركية والفنية ، وحتريـر                

  .عناصر اإلنتاج والسماح بانتقال األشخاص ما بني دول األعضاء
  

  74إجراءات وسياسات اإلصالحات اهليكلية :  املطلب الثالث 
  

من املعروف أنه قبل تطبيق السياسة الزراعية املشتركة كانت املزارع على شكل حيازات صغري              
 االتفـاق   مت 1962ومبعثرة وذات تكاليف مرتفعة إضافة إىل تدين الدخول املزرعية ، ويف عام             

القطاع الزراعي من قبل املفوضية األوروبية وهذا بإنشاء صندوق على القيام بإصالحات هيكلية يف   
  .أورويب  خاص بذلك 

ومن ضمن اإلصالحات اليت شرع يف تطبيقها هو مجع احليازات املشتقة والصغرية يف مساحات              
كبرية ، كما مت ختفيض عدد املزارعني مع منحهم تعويضات يف شكل شراء ألراضـهم بأسـعار                 

  .صحاب املزارع الكبرية ، مع بناء املساكن واحلظائر مرتفعة وتأجريها أل
خطة اإلصالح اهليكلي حيث أشار     " لوت  ثسيكومان" قد قدم املفوض العام للمجموعة األوربية        و

كـرب  بفيها  أن السبيل العلمي لزيادة الدخول الزراعية ال يتم بواسطة دعم األسعار فقط ، بـل                    
يات اإلنتاج وهو ما ِيؤدي إىل االستفادة من اقتـصاديات          حجم املساحات الزراعية مع حتديث تقن     

  .احلجم وختفيض تكاليف اإلنتاج للوحدة ، والدعم املتاح
  

 ماليني شـخص خـالل      5وقد أشار يف اخلطة على التخفيض يف العمالة الزراعية حبوايل           
  الفترة 

راء أرضه   وهذا عن طريق منح حتفيزات للمزارع كاملعاش بعد اخلدمة وش           )1970-1980( 
رية أو تأجريها لصاحل أصحاب املزارع الكبرية مـع تـدريب الـشباب             غمقابل مبالغ ضخمة وم   

للدخول يف مهن أخرى كما تضمنت سياسة التعديل اهليكلي وفق ما جاء يف اخلطة بتقليص حجم                
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هـذا   ماليني هكتار لالستفادة منها يف جمال زيادة املساحة الغابيـة و           5املساحات الزراعية مبقدار    
  .للتقليل من االعتماد على أسواق اخلشب اخلارجية 

  
واملالحظ أن هذه اخلطة محلت أهداف قاسية ، الشيء الذي أثار جدال كبريا ونقاشا حادا               

خـري  األ انـه يف     إال الشيء الذي جعلها ترفض للمناقشة        ، بني وزراء السوق األوروبية املشتركة    
  :ذه اخلطة مع تبين ثالث قرارات وهي  تقرر العودة إىل ه1972 عاميف  وبالضبط 

  
توفري الدعم والتمويل من أجل جعل املزارع يواكب التطورات احلديثة خاصة الذين يبدون              : أوال

  .رغبتهم يف تطبيق خطط التحديث 
  
تشجيع اليد العاملة املسنة على التقاعد مقابل أموال مغرية والتنازل على أراضيهم لصاحل مز               : ثانيا

  .ملون يف خطط التحديث راعني يع
  
 سنوات كمـا    6تدريب املزارعني عل اكتساب املعارف ولقد مشلت خطة التحديث فترة              :ثالثا

 يف %5 من مصاريف التحديث وقد وصلت إىل%25ليتحصبيقوم الصندوق اخلاص هبذه العملية      
يكون فيها دخل الفـرد     املناطق اجلغرافية الصعبة العاملة يف إطار حقل الزراعة أو تلك املناطق اليت             

  .من متوسط دخل الفرد الزراعي يف اجملموعة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  

      إجراءات التنسيق يف جمال البحوث الزراعية يف متويل السياسة الزراعية : املطلب الرابع 
  :املشتركة

 :إجراءات تنسيق البحوث الزراعية  -1
ها اتفاقية روما متت بإعداد برنامج مشترك       إن عملية التنسيق يف جمال األحباث الزراعية اليت تضمنت        

مركزا موزعة علـى    ) 15(بإنشاء مخسة عشرة    ذالك   ، و  1964يف جمال البحوث العلمية عام      
 وهذا الربنامج كان حافزا بالنسبة لوزراء اجملموعة حبيث مت تبين مـشروع لتنـسيق                ، أحناء أوروبا 

لتحقيـق  " جلنة األحباث الزراعية     " ياز مس األحباث الزراعية بني الدول األعضاء كللت مبيالد جه       
لجنة هم مـديرو مراكـز البحـوث        لاألهداف املشتركة للسياسة الزراعية ، وكان أعضاء هذه ا        

بالتنسيق مع خرباء الدول األعضاء من اجملموعة ولقد وفر الدعم الكامل هلذه اللجنة لتنفيذ الربامج               
ونتائج نشاطات هذه اللجنة كانت حـافزة ، حبيـث         الزراعية يف إطار السياسة الزراعية املشتركة       

كمـا ارتفعـت    )  1973– 1968 ( خالل الفترة    % 6,7ارتفعت اإلنتاجية الزراعية مبعدل     
  75  سنويا خالل نفس الفترة ومازالت نتائجها موجبة% 6,3إنتاجية العامل الزراعي إىل معدل 

  
 الـسياسات   ة نتيجة لنجاعة وحكم   وكل هذه النجاحات يف جمال تنسيق األحباث الزراعية كانت        

 الدعم الـذي كـانوا       وجود املربمة يف االتفاقية بواسطة مشاركة رجال امليدان وهم املزارعني مع         
يتلقونه لتعزيز السياسات املشتركة واليت أدت إىل زيادة اإلنتاج وخلق فوائض أدت إىل تـصريف               

  .جزء منها يف األسواق اخلارجية لدول اجملموعة األوربية 
  
 :إجراءات متويل السياسات الزراعية املشتركة  -2
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 على إنشاء الصندوق اخلاص بتمويل السياسة الزراعية واإلصالح         1962 عام   يفبعدما مت االتفاق    
صندوق التوجيـه   " وهذا الصندوق أنشئ حتت اسم      ،  اهليكلي ، وما يتعلق باخلدمات التسويقية       

   :والذي يتكون من فرعني مها" والضمان الزراعي 
  
إن دور هذا الفرع هو تقدمي الدعم والتمويل لكل التكاليف الناجتة عن تنظيم              : فرع الضمان  -  

السوق كتكاليف التخزين ودعم املؤسسات اليت تشتري فائض اإلنتاج إضافة إىل دعم الفـوائض              
 .املصدرة إىل خارج املنطقة بالفرق بني السعر املستهدف داخل اجملموعة والسعر العاملي 

  
ويتمثل دوره يف متويل سياسات اإلصالح اهليكلي للتحديث والتطوير الـذي            : فرع التوجيه  - 

 يف العنصر السابق ، كما يعمل أيضا على تقدمي الدعم الالزم للمزارعني الذين ينشطون               ليهتطرقنا إ 
 .يف املناطق الوعرة وذات البيئة الطبيعية القاسية 

  
ـ      وفيما خيص مصادر التمويل فهي عن        م الـيت   وطريق اشتراكات الدول األعضاء وكذا الرس

 .تفرض على الواردات الزراعية من خارج الدول األعضاء يف السوق 
 

  تقييم إجنازات السوق األوربية املشتركة: املطلب اخلامس 
  

لقد حققت السوق األوروبية املشتركة يف مسار تطبيق السياسة الزراعية املشتركة بـالرغم مـن               
السياسة ، العديد من النجاحات واإلجنازات      هذه  النتقادات احلادة اليت تعرضت إليها      الصعوبات وا 

ومن أهم هذه اإلجنازات للسوق األوربية املشتركة       ،  التكاملية اليت متت كما جاء يف هذه الدارسة         
  77: مايلي 76واليت كانت هدف دول اجملموعة االقتصادية األوربية واليت عربت عليها اتفاقية روما 

  
الدول األعضاء وأية   بني  سلع  ال إلغاء الرسوم اجلمركية والقيود الكمية على صادرات وواردات          -  

  .إجراءات أخرى هلا نفس التأثري 
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 املناسب للسوق   لآلداءالتنسيق بني التشريعات يف الدول األعضاء للوصول إىل املدى املطلوب            - 
  :مايلياملشتركة واليت أدت إىل 

والتعاون يف جمال البحث العلمي والتطور التكنولوجي ألسـاليب اإلنتـاج            التنسيق   -أ       
  .والتصنيع والتوزيع 

 رئيسا يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكية       اأصبحت دول اجملموعة األوروبية مفاوض     - ب
وجه للمنتجـات الزراعيـة     واليت كانت تعتمد على إلغاء الدعم امل      "  GATT" يف منظمة اجلات    

  . التجارة الدولية يف السلع الزراعية وحرية
  .يم العمل سلتخصص وتقا ملبدأ االوصول إىل مستوى عايل يف التخصص يف اإلنتاج وفق -  
الوصول إىل حتقيق االكتفاء الذايت يف العديد من املنتجات الزراعية منها احلبـوب واللحـوم                -  

  ومنتجات األلبان 
  

خلهم يف مجيع املنـاطق الزراعيـة   ادمعيشي للمزارعني بزيادة الوصول إىل حتسني املستوى امل   -   
  .داخل اجملموعة االقتصادية األوروبية 

  .الوصول إىل تطبيق تعريفه مجركية مشتركة جتاه الدول األخرى  -   
حرية انتقال العاملني ورؤوس األموال بني      ( إلغاء القيود اليت تعيق على انتقال عناصر اإلنتاج          -   

  )ألعضاء الدول ا
إن كل هذه اإلجنازات تعكس اإلدارة السياسة لدى حكومات الدول األعضاء لتحقيـق             

 .التكامل والوحدة االقتصادية الشاملة 
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  )دول جملس املساعدة االقتصادية املتبادلة ( جتربة الكوميكون : املبحث الثاين 
  

  :صاديعوامل قيام جملس التبادل  االقت: املطلب األول 
 :78ا يليم فيوجزها هناك العديد من العوامل اليت قام على أساسها اجمللس واليت ن

  
حتديات التكتل االقتصادي لدول أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية يف حماولة           مواجهة   -1

  سيطرهتا على اقتصاديات أوروبا 
  دها وثرواهتا راواتساع رقعة الدول االشتراكية وتعدد م  -2
  .جياد سبل لتصريف فوائضها االنتاجية إ  -3
حتقيق املزيد من العالقات والروابط بني الدول االشتراكية وهذه العوامل كانت وراء حتقيـق               -4

 .   سيا وشرق أوروبا آقيام تكتالت اقتصادية يف 
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 .املبادئ واألهداف العامة للمجلس : املطلب الثاين
  

ي كانت تسعى إليه هذه الدول هو إقامة تكامل يعمل على أساس            ذإن اهلدف الرئيسي ال   
والعمل على تنـسيق     تقوية العالقات االقتصادية للتبادل التجاري بني الدول األعضاء يف اجمللس ،          

سياسات التنمية االقتصادية هلذا اجمللس ، من خالل تنظيم تبادل اخلـربات يف خمتلـف اجملـاالت                 
   79ات املتبادلة يف املواد والسلع املختلفة وخاصة الغذائية منها االقتصادية وتقدمي املساعد

  
 هو بناء جمتمع اقتصادي اشتراكي ، وقد كان          ، وكانت بلدان هذا اجمللس تشترك يف هدف واحد       

هذا التعاون مقتصرا على زيادة توسيع التجارة اخلارجية ما بني الدول األعضاء يف اجمللس ، وهذا                
طط التنمية وعلى توسيع نطاق قاعدة العمل االشتراكي والتخـصص يف           تنسيق يف خ  العن طريق   

  .اإلنتاج 
وقد مت اإلقرار على برنامج شامل لتوسيع تطوير التعـاون يف شـكل تكامـل اقتـصادي                     

 ، والذي عمل على املزيد من التنسيق بني اخلطـط الوطنيـة وتبـادل               1971اشتراكي يف عام    
عية ، إضافة إىل حتسني العالقات املالية والنقدية حيث أصبح هذا           اخلربات و اكتشاف الثروات الطبي    

اإلنتاج واالستثمار ومتويل التجارة اخلارجية      -مع كل جماالت التعاون االقتصادي      جيالتعاون شامل   
.  

   :80وميكن حصر املبادئ واألهداف العامة لدول اجمللس فيما يلي
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 لكل دولة صوت واحد دون األخذ يف االعتبار          يف التصويت واحلقوق حيث أن     اةمبدأ املساو  -1 
 قوة الدولة اقتصاديا أو املساحة وعدد السكان 

  
ما يتعلـق باجلوانـب     يف  الدول األعضاء يف مجيع اجملاالت وخاصة       بني  تعزيز التعاون فيما     -2  

  .العلمية والفنية 
  .العمل على تطوير االقتصاد الوطين يف اجمللس يف إطار خمطط ومدروس -3 
  مصاحل كل دولة ملا يتماشى وسيادهتا الوطنيةىتراعأن االعتراف مببدأ السيادة الوطنية مبعىن  -4 

  .هو عكس ما نراه يف السوق األوروبية املشتركة و) مراعاة املصاحل الشخصية لكل دولة  ( 
زالـة  إلا   يف اجمللس هبدف دفع عملية التنمية فيه       اااللتزام بالعمل على مساعدة الدول األقل منو       -5

  .الفوارق و الالمساواة 
مام يف اجمللس مع فـتح البـاب        ضفتح اجملال للعضوية لكل دولة تنهج النهج االشتراكي لإلن         -6

للدول األخرى حبق العضوية الكاملة أو اكتساب صفة املراقب أو اختيار إحـدى جمـاالت               
  .التعاون يف اجمللس لالخنراط فيه 

 .لبلدان األعضاء العمل على حتسني املستوى املعيشي ل -7
  

تنفيذ سياسات اجمللس ، وتشمل     لوقد شكلت جلان فنية دائمة تعمل كإطار مؤسسي يف اجمللس           
منها جلنة خاصة بقطاع الزراعة وأخرى يف قطـاع الـصناعات           ،  كافة القطاعات االقتصادية    

  . جلنة  )21(الغذائية ، وغريها من اللجان األخرى حيث بلغت عدد اللجان إحدى وعشرين 
  

ومن املهام اليت تعمل يف إطارها هذه اللجان التنسيق والتعاون بني الدول األعضاء يف اجمللس يف                
قتصادية والعلمية لرفع إنتاجية العمل ، إضافة  إىل التنسيق والتعاون بـني اخلطـط               الٌاجملاالت ا 

املشروعات التنموية وحتديد مواقع التخصص اإلنتاجي وفقا لتقسيم العمل االشتراكي ،وتوطني           
وفقا للمزايا النسبية حيث تتم اختيار املشروعات االستثمارية حسب الظروف املناخية املناسبة            

   .هتم والسماع إىل نصائحهم، وتتوزع هذه اللجان على مجيع عواصم دول اجمللسالكل استثمار
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  :التكامل داخل الكوميكون : املطلب الثالث 
 هي أربع مراحل متتاليـة وهـي        كوميكونشهدهتا دول جملس ال   إن مراحل التكامل اليت          

    81:كالتايل 
  :مرحلة تصحيح نتائج التقسيم الدويل للعمل :   املرحلة األوىل 

شرعت هذه املرحلة  بعقد اتفاقيات ثنائية على األمد البعيد تشمل املخططات اخلماسـية              
  .شتراكي املتعامل هبا يف كل دولة كما هو معروف يف كل النظام اال

وهذه االتفاقيات تعمل على توزيع املوارد هبدف تعديل هياكل اإلنتاج ونوعية املنتجات الـسلعية              
لتهيئة الشروط اخلاصة بتحقيق املزيد من التكامل يف املستقبل ، مبعىن هتيئة األرضـية والظـروف                

  .املناسبة لقيام تكامل داخل دول اجمللس 
تعزيز االتفاقيات الثنائية املنشأة بني الدول األعضاء       كما شهدت هذه املرحلة منح قروض ل      

، حيث يتم تسديد هذه القروض مقابل سلع معينة ، وهذه اإلستراتيجية املتخذة يف إطار القروض                
  .وتسديدها هي دعم الروابط وتنسيق اخلطط التنموية االقتصادية 
يـة الزراعـة وفقـا للمبـادئ        وقد متيزت املرحلة األوىل من مراحل التكامل على االهتمام بتنم         

، وبعد هذه الفترة شرعت يف حتديث القطاع الزراعـي وهـذا            1960االشتراكية إىل غاية سنة     
  .بالتوسع يف استخدام امليكنة الزراعية بإدخال آالت متطورة 

وبالرغم من السياسات واألهداف اليت اختذت خالل هذه املرحلة واليت اسـتمرت علـى              
مل يتم حتقيق خطوات إجيابيـة يف       كمالقطاع الزراعي اهتماما بالغا ،       ا ض سنوات مل حي   10 مدى
  .تكامل الزراعي بني دول اجمللس ال

  
  :االشتراكي مرحلة خلق منط خاص بالتقسيم حسب املنهج: املرحلة الثانية 

                                                           
    ، اخلرطوم،لثالث  اجمللد ا ،  تنسيق السياسات والربامج الزراعية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،   املنظمة العربية للتنمية الزراعية81

   . 28-26ص ص ،  ،  1988 جانفي                                       
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بدأت هذه املرحلة مع بداية الستينات،  حيث مت االتفاق على إقامة نظام شامل للتخصص                       
، و هذا عن طريق التنسيق الشامل بني خطط التنمية يف كـل              يم العمل داخل دول اجمللس    و تقس 

  قطاعات اإلنتاج، إضافة إىل ذلك فقد مت خالل هذه املرحلة العمل على خلق و إنشاء مشروعات 
 .إنتاجية مشتركة و كذا التنسيق  و التعاون يف جماالت البحث العلمي

  
  :اه حنو إقامة التكامل بني دول اجمللسمرحلة االجت: املرحلة الثالثة 

ية ل بدأت هذه املرحلة مع بداية السبعينات و اليت اتصفت بالتكامل الشامل للسوق و عم             
ت مبرحلة  يمساالنتقال من التكامل عن طريق التبادل إىل التكامل من خالل اإلنتاج، و هذه املرحلة               

خططات التنموية ذات األمد البعيد  إىل جانب        التنسيق و التطبيق اجلماعي و العمل على تنسيق امل        
  .املخططات اخلماسية املعروفة يف اجمللس

  
  :مرحلة التخطيط املشترك للتقدم االقتصادي: املرحلة الرابعة 

 مت االنتقال إىل هذه املرحلة يف منتصف سنوات السبعينات حيث مت فيهـا إعـداد أول                  
  تالهـا   )1980 – 1976(  ي املشترك اسمملخطط اخل خطة لدول جملس الكوميكون و هي ا      

يف جمال التعاون و التنسيق يف خطط التنميـة          ) 1985 – 1981 (الثاين  اخلماسي   املخطط  
،وقد ركزت كل هذه اخلطط على اإلنتاج الصناعي خاصة يف الدول اليت تتوفر فيهـا               ة  االقتصادي

  . و الطاقةزاملواد اخلام الالزمة كالبترول و الغا
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  .التكامل الزراعي بني دول اجمللس: املطلب الرابع 
  

إن االهتمام بقضايا التكامل الزراعي داخل اجمللس كان مع بداية املرحلة الثانية للتكامل خالل فترة               
، حيث ما ميز هذه الفترة هو اختاذ سياسة تعمل على منو منتظم لإلنتاج الزراعي لتلبيـة                  يناتتالس

  .لمواد اخلاملت الضرورية من الغذاء للسكان باإلضافة  احلاجيا
 ارتفاع معدالت التبادل التجـاري يف         الالحقة هلا  لحاو قد شهدت املرحلة الثانية و املر      

و اإلنتاج احليواين ، و العمل على تطـوير و رفـع             جمال املنتجات  الزراعية و الصناعات الغذائية      
 يف حقل اإلنتاج الزراعـي، إضـافة إىل تـصنيع           ونعملي ممستوى معيشية سكان األرياف كوهن    

داخـل دول    مدخالت اإلنتاج كاال آلت و العتاد الفالحي و األمسدة و املبيدات و مبادلتها جتاريا             
  .اجمللس

و قد وقعت اتفاقيات حول التخصص و تقسيم العمل، خالل فترة الـسبعينات، و هـذه                
فيذ مشروعات أخرى خصـصت لعمليـات هتجـني         االتفاقيات املوقعة ركزت يف البداية على تن      

سالالت من احليوانات مع تبادل العينات مع بلدان السوق األخرى مبا فيها البلدان النامية الغـري                
  .العضو 

 مت توقيع عدة اتفاقيات يف جمال الصحة احليوانية وتـصنيع املستحـضرات             1973ويف سنة   
دة واملبيدات الزراعية واالسـتفادة مـن خمرجـات         البيطرية وتطوير امليكنة الزراعية وإنتاج األمس     

   82التكنولوجيا احليوية خاصة فيما يتعلق مبكافحة أمراض النبات واحليوان 
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نتجات وفيماخيص التجارة البينية الزراعية  فقد صدرت كل من بلغاريا واجملر ومنغوليا وكوبا م             
راطية سابقا وبولندا واالحتاد السوفييت     غذائية وصناعية ، إىل كل من تشيكوسلوفاكيا وأملانيا الدميق        

  .طار االتفاقيات الثنائية واملتعددة ذات األمد البعيد إيف 
يت يف إنتاج معدات    ينما ختصصت كل من بلغاريا وأملانيا الدميقراطية ورومانيا واالحتاد السوفي         بي

لتجاري مع دول اجمللـس     اإلنتاج الزراعي واألمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية يف أقطار التبادل ا         
  .األخرى 

 قطع  أدى إىل يت  ياد السوفي حتاالقتصادية اليت حدثت يف العامل و تفكك  اإل        لكن وعلى إثر التغريات     
الطريق أمام التكامل االقتصادي الزراعي داخل جملس الكوميكون وفيها بدأت دول أوربا الشرقية             

  . والعلمية ةملساعدات التكنولوجيمام إىل دول االحتاد األورويب لالستفادة من اضاإلن
  

تبادالت التجارية من طرف العديد من دول اجمللس إىل السوق          لوقد انقلبت األمور ومالت ا    
حيث ارتفعت التجارة اخلارجية هلذه البلدان مـع      -الغربية  وخري مثال بولندا ، اجملر ، يوغسالفيا          

يت على تطوير يوقد عمل أيضا االحتاد السوفييت ، يدول االحتاد األورويب على حساب االحتاد السوفي    
 6 حـوايل    1988عالقاته التجارية مع أوروبا الغربية ، واليت بلغت خالل السداسي األول لعام             

   .83كتجارة بينة مع دول جملس الكوميكون%  5 أمام نسبة %
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  .بعض جتارب التكامل الزراعي يف الدول النامية : املبحث الثالث 
  

  جتارب التكامل لدول أفريقيا : املطلب األول 
 االستعمار وحصوهلا على االسـتقالل الـسياسي مت          وطأة   بعد تنفس معظم دول إفريقيا من     

عدد هذه املنظمات ثالثـة      بلغ   وقد   ،    يف إطار التكامل االقتصادي     إنشاء العديد من املنظمات   
فاظ عل الوحدة املوروثة عـن فتـرة        منظمة إقليمية ، حيث أرادت أن تعمل على احل        )13(عشر

  :االستعمار ومن أهم التجارب اليت أقيمت يف إطار التكامل نذكر 
  
  UDEAC : 84: االحتاد اجلمركي واالقتصادي إلفريقيا  الوسطى  -1

مجهورية إفريقيا الوسطى ، الكامريون ، الغابون ، تشاد          : مت إنشاء هذا االحتاد بني مخس دول هي         
   .1959وذلك يف عام ) ل برازافي( الكونغو

 هذه االتفاقية يف البداية إنتاج كل       ت ، حيث مشل   1964وقد وقعت اتفاقية هذا االحتاد عام       
كانت فرنسا أكرب متعامل جتاري مع هذا االحتاد ولكـل          ومن اخلشب والكاكاو والقهوة والقطن      

  .  C.F. Aحيث كانت عملة دول االحتاد هي ه دولة على حد
ل على حترير جتارهتا واعتماد درجة من التخصص بني دول االحتاد ، و من               و عملت هذه الدو   

السياسات املتخذة هي سياسة توحيد التعريفة اجلمركية كوسيلة لتوزيع املنافع لصاحل الدول األكثر             
  .تلغى مباشرة بعد قيام التوازن ما بني دول االحتاد املوحدة حاجة ، وهذه الضريبة 
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ا االحتاد النجاح حيث نشب خالف بعد سنتني من توقيع االتفـاق أي بعـد               إال انه مل يكتب هلذ    
وسبب هذا اخلالف هو عدالة توزيع املنافع والتكاليف فيما بـني هـذه             ،   بني األعضاء    1964

ن هذا االحتاد مل يعمر طويال مما أدى إىل عدم إحراز أي تقدم يف جماالت التعاون                إالدول وهكذا ف  
 إقامة تنميـة  إضافة إىل متسك كل دولة مبحاولة . يد التعريفة اجلمركية    على الرغم من وجود توح    

  .، حيث أصبحت كل دولة متمسكة بسيادهتا الوطنية صناعية مبعزل عن بعضها البعض 
 أما عن التجارة البينية فقد كانت جد ضعيفة حيث وصلت صادرات الكـامريون مـع               

ادراهتا ، أما الواردات لدولة الكامريون فقد        من إمجايل ص   % 4,6الدول األخرى األعضاء حوايل     
  . 85 من إمجايل وارداهتا % 4 بلغت حوايل

  
  EAC:جمموعة إفريقيا الشرقية 2 - 

انيا وأوغندا ، وقد كان يف البدايـة بـني          رتت مت تأسيس احتاد مجركي بني ثالث أقطار وهي كينيا          
  حيث مسي هذا الحتاد يف عام        1927نيا يف عام    رتا ت ت حلق مث 1917أوغندا ، يف عام     و  كينيا  

  . مبجموعة إفريقيا الشرقية 1967
  

هي العمل على تدعيم التجارة بني       -ومن أهم األهداف اليت أنشئ من أجلها هذا االحتاد          
يها التجارية ، إضافة   نتدول االحتاد وفرض تعريفه حتويليه تفرضها الدول اليت حتتوى على عجز مواز           

ت مالية متعددة األطراف منها بنك التنمية لشرق إفريقيا هبدف متويل           إىل العمل على خلق مؤسسا    
  .املشروعات احمللية ، وتوزيع بعض الصناعات فيما بني الدول 

و اخلطوط اجلوية    ويف قطاع اخلدمات فقد مت إنشاء مشاريع مشتركة مثل منظمة السكك احلديدية           
  ا مت إنشاء جامعة إفريقيا الشرقية إلفريقيا الشرقية واملطارات والربيد واملواصالت ، كم

  
زاعات السياسية  أدت إىل تعثر وفشل كل هذه املشاريع يف           نــ ال ان  وجتدر اإلشارة هنا    

   .1978حتقيق أهدافها حيث اهنار التجمع كلية يف عام 
بـل تـشكلت    كما ينبغي   ا ميكن مالحظته هو أن هذه التجارب التكاملية مل يكن خمطط هلا             ممو

  .وية على الرغم من وجود مقومات ومربرات التكامل فيما بني هذه التجمعات مبوجب العض
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  :اجملموعة االقتصادية لدول إفريقيا الغربية  -3
 ، حيث عملت على     1978 وأصبحت قابلة للتطبيق عام      1975أنشأت هذه االتفاقية يف عام      

 يف إنـشاء املـشروعات      حتقيق التنسيق بني السياسات واخلطط التنموية ، إضافة إىل دفع التعاون          
  .املشتركة 

على االستغالل األحسن واملشترك للقاعدة املوردية      اإلتفاق  ويف قطاع الزراعة فقد جاء يف االتفاقية        
  :املتاحة لدى هذه الدول من الغابات واإلنتاج احليواين ويكون هذا اإلجراء على مرحلتني 

  
 .نتائج الدراسات واألحباثوات يتم فيها تبادل املعلومات واخلرب : املرحلة األوىل

   
فيتم فيها وضع سياسات مشتركة للتعاون والتنسيق يف جماالت اإلنتـاج            : املرحلة الثانية أما  

  .وبناء البنية التسويقية 
 التجربة تعترب من أجنح التجارب التكامليـة حيـث عملـت            هوما ميكن مالحظته هو أن هذ     

اذ املعيار الزمين لتنفيذ أهدافها حيث حـدد لقيـام          بأسلوب علمي ، وما ميز هذه التجربة هي اخت        
 .وهذا النجاح هو مقارنة مع جتارب دول أفريقيا األخرى         االحتاد اجلمركي فترة مخسة عشرة سنة       

.  
  

   .جتارب أمريكيا الالتينية: املطلب الثاين 
  

ت عدة جتارب   نظرا لتشابه ومتاثل اهلياكل اإلنتاجية ما بني دول أمريكا الالتينية  فإنه أقيم            
   86 :كاآليت  إليها بعض التجارب نتطرقيلي تكاملية وفيما 

  
  LAFTA : منطقة التجارة احلرة لدول أمريكا االتينية -1

 األرجنتني  –عة دول   ب من طرف دول أمريكا الالتينية وهي س        1959أنشأت هذه االتفاقية عام     
 مث توسعت لتشمل معظـم      – ويالرت ف – أورغواي   – الربازيل   - الشيلى     – بريو   – املكسيك   –

                                                           
 86  - kehnert,  Centre de l’intégration économique entre pays en voie de développement : 
l’organisation de coopération et développement économique (o. C. D.E ) paris, 1962, p, 22.  
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 من سكان القارة وحيتل     % 70 من القارة وحوايل     % 80القارة حيث مشلت هذه املنطقة حوايل       
    87 من دول القارة % 70حوايلفيها الدخل القومي للدول األعضاء 
  :هي " مونيت فيديو " ومن أهداف هذه االتفاقية املسماة 

  
سنة " 12"قيود املفروضة على تبادل السلع خالل اثين عشر          البدء يف إلغاء الرسوم اجلمركية وال      -أ

  .بني الدول األعضاء 
 القيام بتخفيض التعريفات اجلمركية على كل السلع املفروضة عليها وليس على كل جمموعة              -ب

  .من السلع على حده 
يع  األويل تسمى املؤمتر العام و الذي يعقد اجتماعا كل سنة لبحث مـشار             - إنشاء هيئتني      -ج

   88االتفاقية، أما اهليئة الثانية فهي عبارة عن جلنة دائمة مبثابة جهاز إداري تنفيذي
أما عن التكامل يف جمال الزراعة بصفة خاصة فاعتمدت اجملموعة على حترير التبادل للسلع              

ية نتاجية ونوع اإلمتاثل وتشابه اهلياكل    تتمثل يف   الزراعية رغم الصعوبات اليت كانت تواجهها واليت        
   .املنتجات

  .كما اتفقت هذه الدول على رسم سياسة ملعاجلة وتنظيم تسهيل التجارة الزراعية البينية  
   ما بني دول املنطقة على وضع خطة عمل ملدة عقد كامل             مت  االتفاق   1969  عام    ويف

ع ضوواليت يتم فيها التنسيق حول برامج التنمية وزيادة اإلنتاج الزراعي و           " 1970-1980" 
  .شروط ومعايري مشتركة لتشجيع الزراعية البينية 

وبالرغم من النتائج املتواضعة ملنطقة التجارة احلرة لدول أمريكا الالتينية خاصة فيما يتعلق             
 العالقات التجارية بني هذه الـدول       إنف‘ طار توحيد السياسات اجلمركية     اباالحتاد اجلمركي يف    

 املؤشرات تبني عدم جناعة     ه من إمجايل جتارهتا ، وهذ     % 80  بقيت مرتبطة بالعامل اخلارجي حبوايل    
  89 .قيام تكامل اقتصادي زراعي بني دول منطقة التجارة احلرة 
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  .43، التكامل الزراعي العريب ، مرجع سبق ذكره  ، ص لتنمية الزراعية املنظمة العربية ل: 88
 .        110 ، صبوزيدي قدور ، املرجع السابق -: أنظر كل من    89  

- annuaire de l’Afrique et du moyen orient, 1979 ,  p 385.  
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   C.A. C .M السوق املشتركة لدول أمريكا الوسطى -2
:  إلنشاء سـوق مـشتركة وتـضم الـدول        1960توصلت دول أمريكا الوسطى عام             

 أما اهليكل الذي يشرف علـى       ، واتيماال ، اهلندوراس ، نيكاراغوا    السلفادور ،غ  كوستاريكا  
  : السوق فيتمثل يف

  اجمللس االقتصادي ألمريكا الوسطى  -
 اجمللس التنفيذي  -
  السكرتارية الدائمة  -
  

وتنص االتفاقية على إلغاء القيود التجارية وتوحيد السياسات اجلمركية مـع تـبين سياسـة               
  .ية مشتركة إلنتاج احلبوب األساس

كون من أعضاء ممثلون    كما يتوىل إدارة شؤون اجمللس االقتصادي التابع للهيكل املذكور أعاله وامل          
  .يف وزراء االقتصاد للدول األعضاء يف السوق مبساعدة جملس تنفيذي مكون من عشرة أعضاء 

 وتسويقها  ج احلبوب الرئيسية  انت ال وفيما يتعلق باجملال الزراعي فقد اتفق األعضاء على خطة عمل         
مستهدفة يف ذلك االكتفاء الذايت خالل عقد الثمانينات ومن األهداف اليت سـطرت يف أقطـار                

  : السوق نذكر 
  .تبين سياسة مجركية موحدة ومحاية مشتركة لألسواق -
  ) حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال  ( حترير انتقال عناصر اإلنتاج -
  التنسيق يف السياسات الزراعية  -
   على تنفيذ خطة للتسويق الزراعي والذي يعمل على تشجيع التجارة الزراعية البينية االتفاق -
  .تنظيم األسواق واألسعار  -
تبين خطة خاصة مسيت مبخطط السوق املضمون وتتمثل يف إسترياد كميـات حمـدودة مـن                 -

 اها مـسبق  املنتجات الزراعية من الدول األقل منوا إىل الدول األكثر منوا منها بأسعار متفق علي             
  .خللق نوع من التوازن 

  حتسني الظروف املعيشية يف املناطق الريفية وزيادة دخل العاملني يف القطاع الزراعي  -
ردات وتنويع الصادرات واعتماد التخطيط املشترك كوسـيلة للتنميـة          االعمل على إحالل الو    -

  .الزراعية 



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

ريكا الوسـطى يف جمـال التنـسيق        جتارب املنظمات اإلقليمية ألم   ) 1  - 1( وميثل اجلدول رقم  
  .والتكامل الزراعي 

  
وما ميكن مالحظته هو أن هذه السوق مل حتقق نتائج إجيابية حيث بقـي فيهـا القطـاع                  

  .الزراعي متخلفا يف معظم دول السوق 
  
  

  .يم جتارب التكتالت والتجمعات الدولية والدروس املستفادة منها يـتق : لرابعاملبحث ا
لتجارب و إبراز اإلجيابيات والسلبيات أمر ضروري والذي يكـون عـرب             ا ه  يم هذ ين تق إ

ودروس تستفيد منها الدول العربية إلمكانية قيام تكامل زراعي عريب وتعترب تصورات مـستقبلية              
  :وهو ماسنتناوله يف املطالب التالية

  .الدروس املستفادة من جتربة السوق األوروبية املشتركة: املطلب األول 
  .تقييم جتربة جملس الكوميكون : الثاين املطلب 

  .يم جتربة الدول الناميةيتق: املطلب الثالث
  

 : الدروس املستفادة من جتربة السوق األوروبية املشتركة: املطلب األول 
  :من اإلجنازات اليت مث حتقيقها يف إطار السوق األوروبية املشتركة نذكر 

  
   املنتجات الزراعية األساسية كتفاء الذايت يف العديد مناإلحتقيق  - 
  حتقيق درجة معتربة من التخصص اإلنتاجي حسب املزايا النسبية - 
  تدفق السلع ورؤوس األمـوال     سهلت من حرية     تقسيم العمل وقيام سوق مشتركة ومنظمة         - 

ذلك الدعم الذي قدمته الدول األعضاء والذي مل        على   ساعد   قد  والعمالة داخل منطقة السوق ، و     
 كما مت ختصيص مبالغ ضخمة      ،نقطع لدعم األسعار ومحاية املنتجات احمللية من املنافسة اخلارجية          ي

منها تراكم الفوائض    ، والنتيجة من ذلك كانت واضحة     لة  للبحث العلمي واالبتكارات التكنولوجي   
زين هذه  اخل حيث اصبح خت   . …نتاج احليواين و  اإلالكبرية يف املنتجات الزراعية كاحلليب واجلنب و      

 .  الغزير نظرا لالنتاج املنتجات صعب 
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  .تقييم جتربة جملس الكوميكون : املطلب الثاين 
ل بنجاحات تعكس واقع واقتصاديات الدول األعـضاء يف هـذا           لالواقع جتربة الكوميكون مل تك    

ـ هاجمللس حىت وإن وجدت عدة عوامل مشتركة للتنسيق يف خطط واستراتيجيات هذ          يت  الدول وال
 بل بالعكس فإنه قبل قيام هذا التكتل وصلت         ،من املفروض أن تكون من عوامل جناح هذا التكتل        

 وبعد قيامه اخنفضت بـسبب العديـد مـن           % 60التجارة البينية بني هذه الدول إىل أكثر من         
 إىل جانب التفاوت     ، املشاكل منها ما يتعلق بإجراءات تقسيم العمل واألهداف املرجوة من ذلك          

  .لنسيب املتعلق بدرجة التقدم التكنولوجي والقاعدة املوردية املتاحة على مستوى كل بلدا
  

وعلى الرغم من كل هذه الصعاب واملشاكل اليت حالت دون جناح هذا اجمللس يف الوصول إىل              
إال أنه ميكن أن تكون هذه التجربة دروس تستفيد منها الدول العربية يف قيـام تكامـل                 ،  أهدافه

  90: ذلك ما يلي منوما نستخلصه زراعي 
  
 من عوامل جناح أي مـشروع       إن وجود التشابه يف املالمح السياسة واالقتصادية يعترب عامال          -1

  .يهدف إىل التكامل 
إن االلتزام السياسي يف عملية التكامل يعترب ضروري يف اختاذ القرارات الصعبة السـتمرارية                -2

  .وترابط هذه العملية 
يات الزراعية والتعديل اهليكلي يف منط اإلنتاج لضمان التكامـل مـع دول             سيق اإلستراتيج  تن -3

  .اجملموعة األخرى 
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 باعتبـار   ةدف إزالة الالمـساوا   هبمراعاة الدول األقل منوا عند رسم سياسة خاصة وتنفيذها            -4
  .مقومات جناح التكامل يف جمال املشروعات املشتركة من ذلك 

  .شتركة حسب توفر مدخالت اإلنتاج وتسويق اإلنتاج أمهية توزيع وتوطني املشروعات امل  -5
  .أمهية توفر املواصالت واالتصاالت باعتبارها شرطا لتحقيق التكامل   -6
توحيد سياسات ومناهج التعليم يف جماالت البحث العلمي حيث تعترب عامال هاما إضافة إىل                -7

  .التعاون وتبادل اخلربات 
  .باعتبارها من مقومات جناح التكامل أمهية  األموال واليد العاملة الفنية  -8

 الساحة العربيـة وهـو مـا        حظات ميكن أن تكون مقوات ختدم       المن م إن كل ما سبق ذكره      
  .إذا متت اإلستفادة من هذه التجارب وأخذ ماهو إجيايب. على إقامة تكامل زراعي عريب هايساعد

  
  .تقيم جتربة الدول النامية : املطلب الثالث 

فإهنا مل تسفر على نتائج إجيابية      ،  بة هذه الدول بتجربة السوق األوروبية املشتركة        عند مقارنة جتر  
  .ملموسة 

كما أن هناك بعض اإلجيابيات اليت حققتها دول غرب إفريقيا واليت قـد تكـون دروس                
باعتبارمها غري متباعدان يف مستوى التطور االقتصادي ، ومـن            يستفادمنهامن قبل الدول العربية     

 إضـافة إىل     ، إلجيابيات هي التنسيق بني خطط التنمية وسياسات التعاون والتبادل الـدويل          هذه ا 
  .توطني املشاريع الزراعية املشتركة من متكنها 

ل  الدو يف جناحها الت دون   ح و ةأما فيما خيص السلبيات اليت اعترضت طريق التكتالت االقتصادي        
  :لنامية نذكر منها ا

  
  تحقيق أهداف التكامل إضافة إىل رغبة التكتالت لتحقيق التكامل يف عدم التمسك بالوقت ل -1

  .فترة زمنية قياسية دون التخطيط املسبق هلا 
  الرتاعات السياسية بني الدول وعدم احترام االتفاقيات  -2
وعدم دفعها إطالقا من طرف     ،  عدم دفع االشتراكات يف الوقت احملدد من قبل بعض الدول            -3

  .البعض األخر 
  .الرغبة يف توزيع املنافع بصفة متساوية دون مراعاة الدول األكثر احتياجا  -4
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هنج بعض األساليب اليت تتماشى والنظام االقتصادي دون مراعاة املصاحل اخلاصة ، حيث ينتج               -5
عن هذا النهج ذهاب جزء كبري من مكاسب التكامل إىل الشركات املتعددة  اجلنـسيات الـيت                 

 لبعض الدول األعضاء يف التكتالت وإنشاء مشاريع داخلها ، مـع ختطيهـا              ستطاعت الدخول ا
  .العقبات اجلمركية 

فكل هذه النتائج اليت توصلت إليها اجملموعات الدولية سواء كانت إجيابية أم سلبية ، قد تكـون                 
ـ                صادي دروسا تستفيد منها الدول العربية ، كما قد تكون قاعدة انطالقا هلا لتحقيق التكامل االقت

  .الزراعي العريب 
والواقع فإن قيام أي تكامل حيتاج إىل العديد من املقومات واملوارد االقتصادية كمؤشر اقتـصادي               

  .يبني اإلمكانيات املتاحة ملنطقة التكامل 
مهيـة النـسبية   األأما احلديث عن قيام تكامل اقتصادي زراعي عريب فيجب أوال معرفـة         

لعريب وكذا القاعدة املوردية الزراعية باعتبارها مؤشرات اقتـصادية         للقطاع الزراعي يف االقتصاد ا    
 .زراعية يف الوطن العريب وهو ما سنتناوله يف الفصل الالحق

  
  البنيان االقتصادي الزراعي العريب : ين الفصل الثا

  :متهيد 
ذلك الوسط الذي يعيش فيه سكان جمتمع معني، ومنه         بعادة ما يعرف البنيان االقتصادي        

 املتمثلة يف كل من     اإلنتاجيتحصلون على حاجياهتم االستهالكية بواسطة عملية اجلمع بني عناصر          
مكـون مـن     أن البنيان االقتصادي      املعروف منتلفة ، و   خم   بنسب -األرض والعمل ورأس املال   

جـاري،   متشابكة و مترابطة من أمها البنيان الزراعي، والبنيان الصناعي، والبنيان الت           بنيات عديدة   
  .على أن تكون بنيات عاملية أو إقليمية، أو دولية، أو قومية أو حملية

  
وبناء على ما سبق ميكن القول أن البنيان االقتصادي الزراعي، هو ذلك اجلزء من البنيـان                  

االقتصادي العام الذي يشمل كل من عناصر اإلنتاج املوجهة حنو اإلنتاج الزراعي واحليواين واليت              
تخدم يف إشباع خمتلف احلاجيات االستهالكية جلميع السكان يف حياهتم اليومية، وميكن عامة ما تس

  .القول أن البنيان االقتصادي الزراعي يضم كل من املنتجني واملستهلكني للسلع الزراعية
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وملا كان البنيان االقتصادي العريب يعتمد أساسا على مهنة الزراعة واليت تعد أهم احلـرف                 
ـ     ط الذي يعيش فيه لكسب رزقه     ي اإلنسان يف االستفادة من احمل     اليت  ساعدت    ة، كما تعترب احلرف

  .اليت مارستها الشعوب قبل أن متارس احلرف األخرى كالصناعة والتجارة مثال
وإىل جانب أمهية هذه احلرفة اليت يعرفها البنيان االقتصادي العريب، ومدى توفر املـوارد املاديـة                

ية زراعية، واليت جندها متباينة من دولة إىل أخرى، سنحاول يف هذا الفصل              مورد كقاعدة والبشرية
  .التطرق إىل بعض املؤشرات االقتصادية الزراعية للوطن العريب وهذا بتقسيمه إىل مبحثني

  
  .القاعدة املوردية الزراعية  يف الوطن العريب: املبحث األول 
  . العريبالوطني يف  للقطاع الزراع النسبيةاألمهية: املبحث الثاين 

  
  .القاعدة املوردية الزراعية العربية: املبحث األول 

  
 يتولـد    ث ،حي االقتصادي تعترب القاعدة املوردية الزراعية العربية رصيد أساسي يف البنيان        

 االسـتثمارية  الـسياسات    إطارعنها تدفق سنوي من خمتلف منتجات القطاع الزراعي، وهذا يف           
 متثل موارد زراعية، إال       ناك معطيات بيئية وبيولوجية   هطاع، وبالرغم من أن     املتبعة داخل هذا الق   

 من املنظور التنموي وتعترب من ركائز القواعد املورديـة          اهتمامأن هناك أيضا عوامل أخرى متثل       
مل األرضية واملوارد املائية والثروة احليوانية، وكل هذه العوا         الزراعية وهي املوارد البشرية واملوارد    

حسب خصوصيات ونوعية كـل       91 العريب بالرغم من ثباهتا من دولة إىل أخرى         يزخر هبا الوطن  
  :مورد، لذا سنحاول دراسة ذلك يف هذا املبحث بتقسيمه إىل ثالثة مطالب 

  
  املوارد البشرية:  املطلب األول
  األراضي الزراعية واستخداماهتا: املطلب الثاين 

  ائية واستخداماهتا الزراعية املوارد امل: املطلب الثالث 
                                                           

، ) غري  منشورة (عريب معوقاهتا وآفاقها ، رسالة ماجستري   التنمية الزراعية يف الوطن ال مقدم عبريات، -:  من لأنظر ك 91
  33 ، ص 1995جامعة اجلزائر ، معهد االعلوم االقتصادية 

 التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب، اخلرطوم، ديسمرب ،  املنظمة العربية للتنمية  الزراعية -                     
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  .واملراعي) الغابية ( ية راجموارد الثروة احل:  الرابع طلبامل
  
  
  
  
  

  املوارد البشرية: املطلب األول 
 يف اإلنتاج مبا يتبعـه      امباشر قتصادية اليت تؤثر تأثري   التعترب املوارد البشرية من أهم العوامل ا        

يف خمتلف القطاعات وما يتوقف عليه من اجتاهـات         من فرص فيما خيص القوى العاملة لالقتصاد        
  . االقتصاديةةومعدالت النمو يف التنمي

  
طبيعة العالقة التناسبية بـني       أدى إىل تغري من    يالتكنولوجاإلنتاج فإن التطور     ومن ناحية     

 رأمهيـة   العنـص     املوارد البشرية وغريها من املوارد االقتصادية، حيث تراجعت بشكل ملحوظ           
  . واالختراعات احلديثةاآلالتري كمصدر للعمل اليدوي التقليدي من خالل البش

  
    االستهالكي،  ويف املقابل فقد تزايدت أمهية التناسب بني السكان واملوارد من اجلانب                 
ـ    البشرية  نوعت فيها احلاجات  ترزت احلياة املعاصرة أمناطا معيشية جديدة       فأ حيث  أصـبح   ا مم

  .92 اإلنتاجية من السلع واخلدمات اوطاقاهتدا على املوارد املتاحة يشكل ضغطا متزاي
 فإهنا   ويف هذا اإلطار فإن الكتلة البشرية ومهما حتمله من خصائص ومميزات كمية ونوعية          

املوارد البشرية    تنمية     حيث تعترب ،ميكن أن تشكل عامال دافعا للتنمية أو عامال مثبطا  ومعوقا هلا             
 وتواجهها  عملية التنمية يف الدول النامية عامـة ويف           تتوخاها اليت   والتحدياتف  من أهم األهدا  

  .الدول العربية خاصة
 أن سكان العامل العريب قد بلغ حوايل         )2-1( رقم   اجلدولوتشري اإلحصائيات الواردة يف       

  حيث قـدر معـدل      1997عام  عن   مليون نسمة    6.6 بزيادة تقدر بـ     ة مليون نسم  263.6

                                                           
، ص  ، مرجع سبق ذكره1999،  ، اخلرطوم  التقرير السنوي للتنمية الزراعية ، نظمة العربية للتنمية الزراعية امل:  أنظر92
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،   الت على الصعيد العاملي   د النمو هذا من أعلى املع     معدل، ويعترب    93  %  2.58 حوايل   النمو
 كما يقل عن ذلك يف      % 1.5مع العلم أن معدل النمو السكاين على املستوى العاملي يقدر حبوايل            

  .أغلب الدول املتقدمة
   الـيت  التحديات  السكاين املرتفعة واحدة من أهم     النمو تعترب معدالت    -ويف الوطن العريب    

ـ   ، واليت أدت إىل اختالل التوازن بني السكان            التنمية  جتابه جهود   الرئيـسية   ةواملـوارد الزراعي
  .وخاصة املياه واألراضي الزراعية 

التمركـز،    توزيع اجلغرايف لسكان الوطن العريب ال يزال يعاين من ظـاهرة            لوالواقع فإن ا  
 فعلى مستوى الـدول     ،املناطق واألقاليم داخل الدول   سواء على مستوى الدول أو على مستوى        

 السودان، اجلزائر، املغـرب،     ر ، يتركز حوايل ثلثي سكان الوطن العريب يف مخسة أقطار وهي مص          
 تلك الدول تراجعا طفيفا من سنة إىل أخرى          على الرغم من تراجع األمهية النسبية لسكان      ،العراق  

حيث بلغ معدل   ،  السكاينالنمو  تخفيف من حدة معدالت     كنتيجة ملا يتخذ يف بعضها من جهود لل       
يف املغـرب و     %1.7يف اجلزائر و     %2 حوايل)  1998 - 1997( النمو السكاين بني عامي     

 و %2.6 وهذا حبـوايل       يف مصر،كما يبقى مرتفعا يف كل من العراق والسودان         % 2.1 حوايل
  .94 على التوايل % 3.6
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  )2-1(جدول رقم 
، 1997 (السكان والسكان الريفيني يف الوطن العريب خالل عاميتطور أعداد 

  )باأللف نسمة(.)1998
نسبة السكان 
الريفيين  إلى 

 الجملة

معدل التغير 
(  بيننللسكا

1997-
1998( 

1998 1998 1997 1997  

   
السكان 
السكان  جملة السكان الريفيين

 الريفيين
جملة 
  السكان

21.72  21.7
2  3.38  1033.0

  األردن  4600.00  999.10  4755.70  0

21.79  22.3
  اإلمارات  2624.00  596.30  2976.00  648.58  13.41  4

12.43  12.3
  البحرين  620.38  76.31  642.97  79.94  3.64  0

38.04  38.3
2  1.60  3572.2

  تونس  9243.40  3542.10  9391.60  0

50.32  50.1
2  1.22  14730.

00  29272.00  14496.00  28920.0
0  

  الجزائر

40.56  40.2
  جيبوتي  597.00  240.34  604.97  245.41  1.34  6

40.00  41.0
6  3.58  6049.2

4  15121.79  5994.37  14598.6
8  

  السعودية

64.52  65.3
2  3.62  19031.

93  29496.12  18594.06  28465.9
3  

  السودان

50.20  51.0
0  3.29  7829.0

0  15597.00  7701.00  15100.0
0  

  سوريا

85.10  84.8
0  1.60  7638.0

 الصومال  8834.00  7491.04  8975.49  6

32.24  31.9
0  2.64  7286.0

0  22598.64  7024.00  22017.9
8  

  العراق

26.30  26.3
  عمان  2255.00  593.07  2287.00  601.48  1.42  0

65.40  67.1
7  4.60  1977.5

  فلسطين  2890.63  1941.77  3023.64  7

33.81  33.7
  قطر  522.02  176.30  533.77  180.49  2.25  7

  الكويت  2208.79  22.32  2270.87  22.74  2.81  1.01  1.00

47.81  48.0
5  1.48  1516.7

  لبنان  3126.00  1502.00  3172.30  7

14.99  14.6   ليبيا  4647.00  682.00  4782.09  717.00  2.91
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نسبة السكان 
الريفيين  إلى 

 الجملة

معدل التغير 
(  بيننللسكا

1997-
1998( 

1998 1998 1997 1997  

8  

58.43  58.4
5  2.13  35472.

00  60706.00  34742.00  59440.0
0  

  مصر

46.16  46.8
2  1.70  12821.

00  2775.00  12786.00  27310.0
0  

  المغرب

46.38  47.5
3  2.99  1156.3

  موريتانيا  2420.70  1150.59  2493.07  2

74.50  74.9
7  3.64  12740.

00  17100.00  12370.00  16500.0
0  

  اليمن

51.35  51.6
5  2.58  135348

.72  263576.03  132710.66  256941.
51  

  المجموع

ت الزراعية العربية، اجمللد ءااب السنوي لإلحصا املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكت :املصدر 
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ـ                األخـرى   ةوعلى العموم فال تزال معدالت النمو السكاين مرتفعة يف معظم الدول العربي

  . %1.5 و لبنان % 1.6باستثناء عدد حمدود من تلك الدول كما هو احلال يف تونس حبوايل 
  

 فإن معظم السكان لكل الدول العربية يتمركزون يف مساحات حمدودة           وباإلضافة إىل ذلك    
يف مجلة املساحة جلغرافية، أما باقي املساحات فتظل غري مأهولة كوهنا مناطق صحراوية أو مناطق               

  .جافة
 تشري بأن هناك هجرة     )2-1(ومن جهة أخرى، فإن اإلحصاءات الواردة يف اجلدول رقم            

 إىل املدن، وبالرغم من النمو الطبيعي للسكان إال أن معـدل النمـو               داخلية للسكان من األرياف   
يف حني املعدل املقابل له يف املناطق        % 1.99 الصايف للمناطق الريفية مبا يف ذلك اهلجرة يبلغ حنو        

ويف املقابل فإن نسبة السكان الريفيني إىل إمجايل الـسكان        % 3.2يبلغ حوايل   ) املدن  ( احلضرية  
 كما هو مـبني يف      %51.65 حيث بلغت    1997 مقارنة بعام    1998  عام    % 51.35بلغت  

  .اجلدول السابق
وما يالحظ يف هذه النسب فإنه ميكن القول بأن هناك تراجع نسيب لعدد السكان الريفيني                 

  .يف الوطن العريب مقارنة بسنوات الثمانينات والتسعينيات
يف اجلهود واالهتمامات التنمويـة بـني        حالة عدم التوازن     استمراروهذه املؤشرات تبني      

 حالة االختالل يف احلوافز االقتصادية بـني        ساملناطق احلضرية واملناطق الريفية والبادية، كما  تعك       
قطاع الزراعة واألنشطة الريفية عامة، وغريه من األنشطة االقتصادية الـيت تتركـز يف املنـاطق                

  .95احلضرية
ية والقوى العاملة الزراعية يف الوطن العريب فيشري اجلدول          الكل ةوفيما يتعلق بالقوى العامل     

-1997 إىل التغريات اليت طرأت هلذه القوى العاملة الكلية والزراعية ما بني العامني              )3-1(رقم  
 يف الوطن العريب حيث كـان عـدد         % 4.04، حيث تزايدت نسبة القوى العاملة إىل        1998

، 1998 مليون عامل عـام      74.1وتزايد إىل حوايل     مليون   71.2حوايل   1997املشتغلني عام   
 أي أن % 1.04 حـوايل    1996 و   1995 أكثر يف السنوات بني عامي       ةوقد كانت هذه النسب   

 إىل  1996 عـام    وازداد مليون عامل    67.033 بلغ حنو    1995عدد  القوى العاملة الكلية عام       
                                                           

  .24 ص  ،ر املرجع السابق  أنظ95
  .24-  23  ،ص ص ،   مرجع سابق، مقدم عبريات -
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 ومل تتعد نسبة الزيادة      )02(رقم  جدول   مليون عامل كما هو  موضح يف امللحق          69.639حنو  
  96) 1997 - 1996( ما بني عامي % 1.022

  
أما على مستوى القطاع الزراعي فال يزال يشغل النسبة العالية من القوى العاملة الكليـة،                 

حيث جند األمهية النسبية للزراعة من الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى الوطن العريب بلغت حوايل               
 من إمجايل القـوى     % 39.9حوايل   تستقطب   ولذا فهي    ،   ت األخرية  خالل السنوا  97 14%

 )1998-1997 (خالل السنتني ) 3-1(ول رقم   دالعاملة العربية الكلية كما هو موضح يف اجل       
كما أن القطاع الزراعي يغلب عليه الطابع التقليدي حيث تعترب جماال للعيش واحلياة، وميكـن أن                

ونه ال يتطلب جماال للخربات أو املؤهالت اليت من املفروض أن           يشتغل فيه كل من ال جيد عمال ك       
كما ترتفع به نسبة البطالة املقنعة وتنخفض فيـه مـستويات اإلنتاجيـة             ،  يتميز هبا هذا القطاع     

 استخدام اآلالت احلديثة وتطـوير      على وهو األمر الذي ال يشجع        ، ومستويات األجور  للعاملني   
  .ليةاملكننة الزراعية مبعدالت عا

  
 مليون عامل، وهذا    29.32 حوايل   1998ويقدر عدد القوى العاملة الزراعية العربية عام          

 ألف عن السنة  السابقة، واملالحظ  يف نسبة الزيادة يف عدد القـوى               701.5بزيادة قدرت بـ    
ة  يف عدد القوى العامل     من نسبة الزيادة    أقل    أهنا)   1998-1997 (العاملة الزراعية بني عامي   
 كما متت اإلشارة إليهن وهو ما يؤكد تراجع معدالت النمو           % 4.04الكلية واليت بلغت حوايل     

ـ                  يف  ةيف أعداد القوى العاملة الزراعية  وهذا من خالل أمهيتها النسبية من جمموع القـوى العامل
  .الوطن العريب

                                                           
 مليون نسمة 69.639 حوايل 1996 الكلية عام ة، والذي يبني أن عدد القوى العامل )02(رقم  جدول   أنظر امللحق 96

  . مليون نسمة71.202 إىل 1997ووصل عام 
  .26، ص  ، مرجع سبق ذكره لسنوي، التقرير ا   املنظمة العربية للتنمية الزراعية97



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

   )3-1 (جدول رقم
، 1997 الوطن العريب خالل عامي  تطور القوى العاملة  والقوى العاملة الزراعية  يف   

  )باأللف نسمة   (.1998
  

نسبة القوى العاملة 
الزراعية إىل الكلية 

%   

1998  
  

1997  
    

  السنة

  
199
8  

  
1997  

  
  

القوى العاملة 
  الزراعية

القوى العاملة 
  الكلية 

القوى العاملة 
  الزراعية

القوى 
العاملة 
 الكلية 

  الدول

6.00 5.74 71.30  1188.90 65.00  1132.0
0  

  األردن

8.85 8.75 101.90 1151.01 99.00  1131.0
0  

 اإلمارات

1.86 1.91 5.48  294.00 5.40  283.00   البحرين
27.4

3  
27.76 848.00 3091.00 835.08 3008.0

0  
  تونس

19.9
6  

20.29 1200.00 6012.00 1180.0
0  

5815.0
0  

  اجلزائر

NA NA NA NA NA NA جيبويت  
13.9

5  
14.25 814.49 5837.75 815.67 5723.6

3  
 السعودية

74.1
2  

74.12 5093.73 6872.50 4915.90 6632.5
6  

 السودان 

24.6
1  

28.43 1117.00 4539.00 924.00 3250.0
0  

  سوريا

66.1
6  

66.51 2705.71 4089.44 2680.32 4029.8
9  

 الصومال

17.7
3  

17.73 966.00 5448.00 937.00 5284.0
0  

  العراق
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20.0
1  

20.01 140.99 704.71 140.99 704.71   عمان

11.5
0  

13.11 71.07  618.22 73.80  563.00  فلسطني 

3.91 3.22 11.37  290.69 9.02  280.24   قطر
1.94 1.95 24.35  1252.00 23.67  1216.5

5  
  الكويت

18.9
8  

19.00 139.81 736.57 137.85 725.51   لبنان

17.7
6  

18.31 226.53 1275.76 224.12 1224.0
0  

  ليبيا

57.1
9  

57.31 10059.0
0  

17588.0
0  

9901.00 17277.
00  

  مصر

40.0
4  

40.04 3507.16 8758.52 3466.69 8657.4
6  

  املغرب

48.0
5  

48.05 350.00 728.46 342.00 711.69   موريتانيا

52.0
0  

52.00 1872.00 3600.00 1847.90 3553.6
6  

  اليمن

39.5
9  

40.20 29325.8
9  

74076.7
9  

28624.4
1  

71202.
90  

  اجملموع

ت الزراعية العربيـة،    ءااملنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا       : املصدر    
  .7 - 5  ص ، ص1999، اخلرطوم 19اجمللد 

   NA =  غري متوفرة  
وعلى مستوى األقطار العربية، فيتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك زيادة يف                  

 لبعض الدول حيث وصلت نسبة الزيـادة إىل         1998  و 1997اميالقوى العاملة الزراعية بني ع    
وتراوحت هذه  )  كما هو احلال يف تونس والبحرين ولبنان وليبيا واملغرب واليمن            % 1.4حوايل  

 ومصر  كما ازدادت يف باقي الدول بنسب          اجلزائر  من    يف كل   %2 و %  1.5الزيادة ما بني    
أنظـر   (    الزراعيـة     القوى العاملة  ت فيها نسبة    ض اخنف أعلى باستثناء السعودية وفلسطني واليت    

  98)  03 رقم  جدولامللحق
                                                           

   ).1998-95(والذي يبني عدد القوى العاملة الكلية الزراعية  خالل السنوات ) 03( انظر امللحق رقم   98
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 الكلية والزراعية يف الـوطن العـريب،        ةومن خالل هذه اإلحصاءات اخلاصة بالقوى العامل        
يتضح لنا بأن هناك عاملني أساسيني فيما خيص توزيع القوى العاملة الزراعية يف الوطن العريب، مها                

 من  % 34.3واملوارد الزراعية، حيث يالحظ تركز القوى الزراعية يف مصر يبلغ حوايل            السكان  
  .إذا أدرجت إليها السودان % 51.7القوى العاملة الزراعية، وترتفع هذه النسبة إىل حوايل 

ومع إضافة كل من املغرب والصومال تزداد نسبة تركز القوى العاملة الزراعية إىل حـوايل      
( القوى العاملة الزراعية يف الوطن العريب، بينما تأخذ باقي الدول النسبة الباقية              من جمموع    73%

  .99 )%27حوايل 
  
  

  100األراضي الزراعية واستخداماهتا: املطلب الثاين 
  

 مليون هكتار مـن أصـل الرقعـة         133تبلغ مساحة الدول العربية القابلة للزراعة حوايل               
 مليـون   51.69 فيبلغ   1998مليار هكتار، أما املستغلة وإىل غاية        1.4اجلغرافية املقدرة حبوايل    

 كما هـو     11 % 3.16 مليون هكتار أي بزيادة قدرها       1.58 وهذا بزيادة قدرها       101هكتار  
  ). 4-1(موضح يف اجلدول رقم 

وكما يوضح نفس اجلدول أن الزيادة احملققة يف املساحة املستغلة من املوارد الزراعية متثلت                
 يف الزراعات املومسية وخاصة يف الزراعة املروية، بينما  كانت هذه الزيـادة يف الزراعـات                 اأساس

 1.43أقل أمهية باملقارنة مع الزراعة املومسية، حيث بلغت الزيادة حـوايل            )* املروية  ( املستدمية  
  .1997 مما كانت عليه عام % 4.34 وهذا بنسبة 1998مليون هكتار عام 

ألقطار  العربية فقد متثلت تلك الزيادة يف الزراعة املطرية  املومسية بصفة             أما على مستوى ا     
  ).1997عما كانت عليه عام  % 18حوايل مليون هكتار بنسبة ( أساسية يف املغرب 

                                                           
  .28 التقرير السنوي، مرجع سبق ذكره، ص ، املنظمة العريب للتنمية الزراعية -: كل من  أنظر  99

  )3-1(م واجلدول رق) 03(رقم جدول  امللحق -        
  .34-33ص ، ص ،  رسالة ماجستري ، مرجع سبق ذكره،مقدم عبريات -:  كل من   انظ100

  ).05(و ) 04(انظر امللحق رقم  -                    
  .الزراعة املستدمية هي اليت تعتمد على مياه الري* 

  .29، ص  ره مرجع سبق ذك ،1999 الزراعية يف الوطن العريب عام ةالتقرير السنوي للتنمي   101
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 يف الوطن العريب  املوارد األرضية الزراعية و تطور استخدامها     )4-1(  جدول رقم  
  1998، 1997خالل عامي 

  ) باأللف هكتار (    
مساحة الزراعات 

  املومسية
مساحة الزراعات 

  املستدمية
إمجايل الرقعة 
  املزروعة

1998 1997 

  نسبة
التغري 

%  1998 1997 

  نسبة
التغري 

%  1988 1997 

  الرقعة
  اجلغرافية

  
 الدولة

166.
77  

164.4
4  

13.91 156.
64  

137.
51  

7.11 323.
41  

301.
95  

 األردن 8928.72

31.9
6  

28.15 57.65 61.7
1  

39.1
4  

39.1
9  

93.6
7  

67.2
9  

اإلمارا 8360.00
  ت

0.88 1.04  -
23.3

5  

2.47 3.23 -
21.4

1  

 البحرين  70.66 4.27 3.35
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1946
.00  

1611.
77  

-
1.85 

2192
.20  

2233
.50  

7.62 4138
.20  

3845
.27  

16230.0
0  

  تونس 

4458
.00  

4235.
00  

0.59 512.
00  

509.
00  

4.76 4970
.00  

4744
.00  

238174.
10  

  اجلزائر

  جيبويت 2320.00 0.37 0.38 2.70  -  -  -  0.37 0.38
1068
.00  

1118.
00  

1.37 148.
00  

146.
00  

-
3.80 

1216
.00  

1264
.00  

214969.
00  

السعود
  ية

1628
2.56 

16747
.92  

1.90 338.
10  

331.
80  

-
2.69 

1662
0.66 

1707
9.72 

250000.
00  

السودا
  ن

4093
.00  

4045.
00  

2.24 775.
00  

758.
00  

1.35 4868
.00  

4803
.00  

18518.0
0  

  سوريا

1046
.70  

1042.
76  

3.55 22.2
9  

21.5
3  

0.44 1068
.99  

1064
.29  

63766.0
0  

الصوما
  ل

3643
.50  

3346.
00  

0.00 268.
50  

268.
50  

8.23 3912
.00  

3614
.50  

43505.2
5  

  العراق

13.0
7  

12.95 -
2.47 

59.2
6  

60.7
6  

-
1.87 

72.3
3  

73.7
1  

30950.0
0  

  عمان

77.6
9  

75.64 -
1.75 

108.
37  

110.
30  

-
12.7

8  

186.
06  

185.
94  

 فلسطني  620.70

8.27 8.25  -
0.82 

3.30 3.33 -
14.6

2  

11.5
7  

11.5
8  

  قطر 1143.00

4.14 3.35  0.00 2.09 2.09 14.5
2  

 الكويت 1781.80 5.44 6.23

153.
30  

198.0
0  

15.2
2  

149.
79  

130.
00  

-
7.60 

303.
08  

328.
00  

  لبنان 1040.00

982.
40  

982.4
0  

0.00 421.
00  

421.
00  

0.00 1403
.40  

1403
.40  

175964.
00  

  ليبيا

2683
.37  

2635.
68  

0.55 576.
30  

573.
17  

1.58 3259
.68  

3208
.85  

100160.
00  

  مصر

7026
.40  

6006.
50  

0.64 757.
80  

753.
00  

15.1
6  

7784
.20  

6729
.50  

71085.0
0  

  املغرب

182.
18  

201.2
0  

NA NA 6.00 -
12.0

8  

182.
18  

207.
20  

103070.
00  

موريتاني
  ا
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1195
.5  

1066.
00  

1.39 73.00  72.0
0  

11.4
7  

1268
.50  

1138
.00  

55500.0
0  

  اليمن

4506
4.07 

4353.
0.41  

0.73 6627.82 6579
.86  

3.16 5169
1.89 

5011
0.28 

1406146
.23  

  اجلملة

ية  املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ، الكتاب السنوي  لإلحصاءات الزراع:             املصدر 
 .30 ، ص 1999، اخلرطوم )  19(اجملاد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ألف هكتار  متثـل حـوايل        339حوايل  ( إضافة إىل الزيادة احملققة يف كل من تونس                
 والعراق حوايل   % 4.9 ألف هكتار ومتثل هذه الزيادة حوايل        193 واجلزائر حوايل     )% 24.7
  )%16.7 ألف هكتار ومتثل حوايل      97  واليمن حوايل  %12.7 ألف هكتار ومتثل حوايل      155

 بينما كانت الزيادة حمدودة  يف باقي الدول  ما عدا السودان وموريتانيا ولبنان ومصر، حيـث                  ،
ألـف   30،  37،  45،  262تراجعت املساحات الزراعية املومسية املطرية يف تلك الدول حبوايل          

للمساحة  % 27.8  ، %26 و   % 32.6 و   %1.7هكتار لكل منها على التوايل، ومتثل النسب        
  .102 يف كل تلك الدول على التوايل 1997املطرية يف عام 

                                                           
  .32   التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص 102
  )5-1( اجلدول رقم -: كل منانظر** 

، دراسة أوضاع الزراعة العربية يف ضوء املتغريات االقتصادية والسياسية   العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة  -
  .80، ص 1995رطوم  اخل ،املرتقبة يف املنطقة العربية 
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 حسب منط الزراعات املومسية املروية، فنالحظ أن هناك         املستغلة أما  على مستوى الزراعة        

 20 ،26،  32،  40،  78،  142زيادة يف عدد حمدود من الدول العربية وبلغت تلك الزيـادة            
لعراق، ومصر وسوريا واليمن وموريتانيا واملغرب على التوايل، وقد بلغـت           ألف هكتار لكل من ا    

 3.9 ،   % 3.1 ،   % 6.7 حوايل   1997نسبة الزيادة يف كل دولة من هذه الدول مقارنة بعام           
% ، 6.7%  ،4.04 % ، 4.6% .**  

ومن جهة أخرى فقد شهدت الزراعات املومسية اإلروائية يف الكثري  من الـدول العربيـة                  
 204(ر التراجع حـوايل  ا مبقادير متفاوتة ومن أمهها يف السودان حيث بلغ فيها مقد       ا معترب اراجعت

)  %10.6 ألف هكتـار أي مـا يعـادل          30حوايل  ( واجلزائر  )  %15.2 ألف هكتار بنسبة  
  .103) % 4.5 ألف هكتار أي بنسبة 50حوايل (والسعودية 

                                                           
  .32، ص  1999، مرجع سبق ذكره   التقرير السنوي،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 103
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   )5-1(جدول رقم 
، 1997واملروية يف الوطن العريب خالل عامي  الزراعات املطرية توزيع الزراعات املومسية بني 

  )باأللف هكتار(   .1998
معدل 
  التغري

معدل 
  التغري

1998  1997    

يف 
املساحا

ت 
ية واملر
  بني

 )97-
98(  

يف 
املساحات 
 املطرية بني

) 97-
98(  

نسبة 
املطرية 
إىل 
%املروية 

نسبة  املطرية املروية
املطرية 
إىل 
%املروية 

 الدول  املطرية املروية

-3.28 3.52  70.49 49.21 117.5
6  

69.06 50.88 113.56  األردن

13.55 -  -  31.96 -  -  28.15 اإلمارا  -
  ت

- 
15.38

البحري  - 1.04  -  - 0.88  -  -
  ن

- 
2.06 

24.68 88.05 232.6
0  

1713.
40  

85.26 237.5
0  

1374.2
7  

 تونس

10.56 4.88  92.96 314.0
0  

4144.
00  

93.29 284.0
0  

3951.0
0  

 اجلزائر

 جيبويت  0.37  -  - 0.38  -  -  3.90  -
-4.47 -  -  1068.

00  
-  -  1118.

00  
السعود  -

  ية
-

15.16
-1.70 93.00 1140.

30  
1514
2.26 

91.98 1344.
00  

15403.
92  

السودا
  ن 
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3.85 0.27  73.64 1079.
00  

3014.
00  

74.31 1039.
00  

3006.0
0  

 سوريا

-2.11 0.67  89.85 106.2
6  

940.4
3  

89.59 108.5
5  

934.21 الصوما
  ل

6.71 12.68 37.81 2265.
75  

1377.
75  

36.54 2123.
25  

1222.7
5  

 العراق

0.92 -  -  13.07 -  -  12.95  عمان  -
0.13 3.24  83.28 12.99 64.70 82.85 12.97 فلسط 62.67

 ين 
  قطر  - 8.25  -  - 8.27  -  - 0.24
23.51 الكوي  - 3.35  -  - 4.14  -  -

  ت
-

13.57
-25.96 69.55 46.67 106.6

2  
72.73 54.00 144.00  لبنان

0.00 0.00  36.99 619.0
0  

363.4
0  

36.99 619.0
0  

363.40   ليبيا

3.08 -27.76 2.93 2604.
88  

78.50 4.12 2527.
02  

108.66  مصر

4.55 17.96 93.45 460.0
0  

6566.
40  

92.67 440.0
0  

5566.5
0  

 املغرب

40.38 32.59 50.84 89.56 92.62 68.29 63.80 137.40 موريتا
  نيا

6.66 16.74 56.71 517.5
0  

678.0
0  

54.48 485.2
0  

580.80  اليمن

0.97 4.34  76.34 1066
4.05 

3440
0.02 

75.74 1056
0.91 

32969.
50  

اجملموع

ت الزراعية العربيـة، اجمللـد      ءااملنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا       : املصدر  
  11-10 ص،، ص 1999  ، اخلرطوم19

،   التقرير السنوي  للتنمية الزراعية يف الـوطن العـريب          ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية     : املصدر  
  .31، ص 1999اخلرطوم 
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وتعترب املوراد األرضية الزراعية الغري مستغلة جماال هائال للتنمية الزراعية األفقية، وهذا إذا ما            
 بصفة دائمة، وقد كانت املـساحة الزراعيـة القابلـة           استغالهلا اليت تعترض    مت معاجلة املعوقات  

 مليون هكتار على مستوى الوطن العـريب، وبلـغ          133لالستثمار يف أواخر الثمانينات حوايل      
 من إمجـايل املـساحة القابلـة        % 40.6 مليون هكتار أي ما يعادل       55املستغل منها حوايل    

  104للزراعة
  ما هو مبني يف امللحق     سبو أن معظم األراضي الزراعية املتروكة ح      وما ميكن مالحظته ه     
والعـراق،    يف كل من اجلزائر واملغرب والسعودية      )06(رقم  جدول   وامللحق   )05(رقم  جدول  

كما توجد بعض املساحات املتروكة يف كل من تونس والسودان و وسوريا واليمن إضافة إىل باقي     
  .ن الدول السابقة الذكرالدول العربية بنسب أقل أمهية م

  
  
  
  

                                                           
  .33 مرجع سابق، ص ماجستري ، رسالة ،  مقد عبريات 104
هد بديلة  صورة الزراعة العربية حتت مشااستشراف ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -:كل منأنظر :  للمزيد من املعلومات -
  2000لعام

  .37، 36، ص 1994  اخلرطوم       
، 1993تقرير أوضاع األمن الغذائي العريب، اخلرطوم ،  العربية للتنمية الزراعية املنظمة -     

  .47ص 
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  105املوارد املائية واستخداماهتا الزراعية : املطلب الثالث 
سنويا وتوجه حوايل   ) متر مربع   (  مليار   292يتمتع الوطن العريب مبوارد مائية تقدر حبوايل          

 140يل  مليار متر مكعب إىل أغراض زراعية وصناعية واستهالك بشري، واليت منها حـوا             173
 مليار متر مكعب من املياه اجلوفية باإلضافة إىل حوايل          23مليار متر مكعب من املياه السطحية، و      

 مليار متر مكعب من مصادر غري تقليدية كإعادة استخدام ميـاه الـصرف وحتليـة ميـاه                  9.8
  106.البحر

امليـاه الـسطحية     املوارد املتاحة من     أنوتشري دراسات املنظمة العربية للتنمية الزراعية إىل          
  . كما مت ذكره آنفا باألرقاممستغلة من املياه السطحية % 56تقدر حبوايل 

  
                                                           

  .38 مرجع سبق ذكره، ص ، مقدم عبريات -:أنظركل من 105
 يف ضوء املتغريات االقتصادية والسياسية ةلعربي املنظمة العربية للتنمية الزراعية، دراسة أوضاع الزراعة ا-       

  .89-86ص ص ، 1995املنطقة العربية ، اخلرطوم  املرتقبة يف
  27، ص1992  التنمية الزراعية يف الوطن العريب، اخلرطوم،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 106
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  لتـايل ا الري يف املنطقة العربية ما تزال متأخرة نوعـا مـا، وب            استخدامكما أن كفاءة        
فالتحكم يف عملية الري ووضع كفاءات واستكمال بعض املنشآت يف هـذا الـشأن للـتحكم                

 مليون هكتار إىل    8ملوارد املائية متكن من زيادة املساحة املزروعة   إروائيا حوايل            والسيطرة على ا  
  .107 مليون هكتار 17

كما تشري الدراسات على أنه ميكن توفري كميات هائلة من املياه السطحية عن طريق تشييد   
فاقد مـن    ال لمشروعات التخزين على أهنار دجلة والفرات والنيل، باإلضافة إىل مشروعات تقلي          

ـ           "ليقجون"املياه كمشروع قناة       ارد و على النيل األبيض، ودائما تشري نفس الدراسات إىل أن امل
مليار متر مكعب سنويا، وهذا يبشر خبري على         270املائية اليت ميكن توفريها مستقبال تقدر حبوايل        

  .لى الري السطحي عاعتمادا العربية إذا أرادت حتقيق قفزة هائلة يف التنمية الزراعية األمة
واجلدير بالذكر هو أن ضعف كفاءة استغالل مياه الري ترتبط بنظام زراعـة احملاصـيل                 
هتا  وتطبيق دورات زراعية غري مناسبة وكذا ختطيط وتنظيم تركيب حمصويل يقتصد مـن               اوخدم

  .استخدام املياه باعتباره العنصر اهلام يف االستثمار الزراعي
 تنظيم شامل لدورات زراعية وتركيب حمصويل رشيد بقـصد          وهلذا جيب أن يكون هناك      

  .استثمار املوارد املائية، واألرضية بأقصى حد من اجلدارة اإلنتاجية
  

وجتدر اإلشارة إىل أنه على الدول العربية االهتمام بالتركيز على تنمية املوارد املائية املتاحة                
والعمل بصفة مستمرة على ختفيض معـدالت       حاليا، وصيانتها واحملافظة عليها وحسن استخدامها       

الفقد والتسرب واهلدر، وكذا تطوير  مفهوم إدارة املوارد املائية لتسري وفق أساليب علمية متقدمة،               
، يزداد ندرة سنة بعد أخرى،        الذي   وذلك من أجل استثمار أهم مورد من موارد التنمية الزراعية         

  . العامل احملدد للتوسع الزراعيفهو
  
  

  .واملراعي " الغابية " راجيةموارد الثروة احل: طلب الرابع امل
  

                                                           
  .26 ص  ،ذكره، مرجع سبق   مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي،  عدي قصور 107
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لقد أصبح االهتمام هبذه الثروة من األمور اهلامة واحليوية واليت وضعت يف مرتبة متقدمـة                 
  .  التنمية املستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطرياهتمامات من منظور

 فإن الثروة العربية من الغابات واملراعـي تعتـرب          ومن اجلانب البيئي العام يف الوطن العريب        
 هبذه الثـروة وصـيانتها      االهتمامحمدودة نسبيا يف مساحتها وفقرية يف نوعيتها، وهو ما يستدعي           

  .واحلفاظ عليها فضال عن تنميتها وتطويرها أفقيا ورأسيا
  

توى الوطن العـريب،     وبيئيا على مس   اقتصادياوعلى الرغم من أمهية الثروة الغابية واملراعي،          
إال أن املعلومات واإلحصاءات الدقيقة تبقى غري كافية حول هذه املـوارد، وسـنحاول سـرد                

  :  كالتايل ياملساحات اليت حتصلنا عليها من تقارير املنظمة العربية للتنمية الزراعية وه
 93.98  حوايل 1998يف الوطن العريب عام     ) الغابية  (  تبلغ مساحة األراضي احلراجية      -  

 من املساحة اجلغرافية للوطن العـريب حيـث زادت          % 6.7مليون هكتار أي بنسبة تقدر حبوايل       
  108 .1997 ألف هكتار عما كانت عليه سنة 85 أي حبوايل % 0.09مبقدار 

وهذه الزيادة ميكن أن نقول عليها أهنا تعكس بعض اجلهود املبذولة لتنمية الثروة احلراجية                
واليت نتيجتها بعض العوامل منها الـسلوكات        ،   والتآكل الكمي والنوعي هلا   ملواجهة االسترتاف   

  .البشرية غري العقالنية يف كيفية التعامل مع هذه الثروة
  

أما على مستوى األقطار العربية  يف تواجد هذه الثورة الغابية، فإهنا تتركز يف بعض األقطار                  
 من مـساحة املـوارد      % 68.5ع على حوايل      تنعدم يف البعض اآلخر، ففي السودان مثال تترب        و

 إذا  %92 وترتفع هذه النـسبة إىل حـوايل         )6-1(رقمالغابية العربية كما هو مبني يف اجلدول        
مل يطرأ   املوارد   ويف هذه     109واجلزائر   أضيف هلا موارد هذه الثروة لكل من املغرب والصومال          

                                                           
  :   ملزيد من املعلومات أنظر 108
 املنطقة دراسة أوضاع الزراعة العربية يف ضوء املتغريات االقتصادية والسياسية املرتقبة يف ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -    

  .83العربية، مرجع سابق، ص 
  .45-44 ص مرجع سابق، ص  1999 التقرير السنوي ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -   
  .35، ص   مرجع سابق، مقدم عبريات -   
  :كل من  أنظر 109
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 ألف هكتار أي بنسبة     65ة هذه الثروة بنحو     يدت مساح ا اجلزائر واليت تز   باستثناءعليه أي زيادة    
أمـا عـن     %2.9 ألف هكتار أي بنسبة      15، كما زادت يف سوريا حبوايل       % 1.7تبلغ حوايل   

علـى  اإلمجاليـة   أن مساحتها    )6-1( املعلومات الواردة يف اجلدول رقم       أراضي املراعي فتشري    
 3.38 بزيادة قدرها      1998عام   هكتار       مليون 349.53  مستوى الوطن العريب تقدر حبوايل    

  .1997110 عما كانت عليه عام %1مليون هكتار بنسبة 

                                                                                                                                                                                     
                                                          .45 ص  ،مرجع سابق،  1999 التقرير الشامل ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -  
ديسمرب ، اخلرطوم   ، 1999 السياسات الزراعية يف عقد الثمانينات، التقرير الشامل ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -

    55، ص 1995
  

  .47، ص  التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره  -  110
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  )6-1 (جدول رقم
  .)1998 ،1997 (املوارد احلراجية والرعوية يف الوطن العريب  وتطوراهتا خالل عامي

باأللف (  
  )هكتار

، 1997نسبة التغري خالل 
1998  

  الدول  1997  1998

    الغابات  املراعي  غاباتال  املراعي  الغابات  املراعي
0.28  0.00  7000.00 130.91 6980.7

3  
  األردن 130.91

 اإلمارات 300.00  - 300.00  -  0.00  -
13.52 0.96  3064.60 634.80 2699.7

2  
  تونس 628.75

8.81  1.69  37387.0
0  

3900.0
0  

34361.
00  

  اجلزائر 3835.00

  جيبويت  6.00 200.00  6.00 200.00  0.00  0.00
0.00  0.00  170000.

00  
2700.0

0  
170000

.00  
 السعودية 2700.00

0.00  0.00  39480.0
0  

64359.
96  

39480.
00  

64359.9
6  

 السودان 

-0.16 2.87  8270.00 537.00 8283.0
0  

  سوريا 522.00

0.00  0.00  43000.0
0  

9040.0
0  

43000.
00  

 الصومال 9040.00

  العراق 478.50 30.25 478.50  30.25  0.00  0.00
 فلسطني   12.38 190.00 12.38 190.00  0.00  0.00

  قطر  0.40  غ م  0.40  غ م  0.00  -
  الكويت  2.00 136.22  - 136.22  -  -

  نانبل  80.00 60.00 80.00  60.00  0.00  0.00
0.00  0.00  12712.0

0  
753.50 12712.

00  
  ليبيا  753.00
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0.00  0.00  21000.0
0  

9000.0
0  

21000.
00  

  املغرب 9000.00

 *موريتانيا   44.00 13.80 44.00  غ م  0.00  -
0.00  0.00  7000.00 2000.0

0  
7000.0

0  
  اليمن 2000.00

0.98  0.09  349530.
07  

93977.
45  

346146
.72  

93893.4
0  

  اجملموع

  غري متاح: غ م 
  عبارة عن الغابات احملمية * 

 19 اجمللد   ،ربية  الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية الع    ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية     :املصدر
  11 - 10  ، صص ،1999اخلرطوم

  
 على مساحة الثروة الرعوية ترتبط أساسـا        توما يلفت االنتباه هو أن التغريات  اليت طرأ          

  .باألحوال املطرية وهو ما جيعلها تتذبذب بفعل عوامل التدهور
  

 وتنمية املوارد   ىل أن هناك جهود ملموسة باجتاه تطوير      ‘ القطرية   والتقاريروتشري الدراسات     
  .الرعوية أفقيا ورأسيا وهذا نظرا ملدى أمهية هذه الثورة يف رفع طاقات اإلنتاج احليواين

  
 اجلهود اليت تبـذهلا     من خالل ) 1998-1997(ويظهر التطور يف هذه املوارد بني عامي          

ردن  منها اجلزائر وتونس مع بعض التطورات احملـدودة يف كـل مـن األ               ، بعض األقطار العربية  
 ويف تـونس    % 8.8 مليون هكتار بنـسبة      3.0وسوريا، ففي اجلزائر مثال متثلت الزيادة حبوايل        

 ، ويف األردن زادت مساحة األراضـي        % 13.5 ألف هكتار بنسبة     365بلغت الزيادة حوايل    
 فيها مساحة املراعـي     اخنفضت أما يف سوريا فقد       ، فقط % 0.3 ألف هكتار بنسبة     20حبوايل  
  111 % 0.16 ألف هكتار بنسبة 13حبوايل 

                                                           
  :كل من  أنظر 111

  .47 ص  ، املرجع السابق - 
 ، ص  التقرير الشامل، مرجع سبق ذكره،ت الزراعية يف عقد الثمانينات السياسا ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية - 
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  :األمهية النسبية للقطاع الزراعي يف الوطن العريب : املبحث الثاين 
 القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية يف البنيان االقتصادية العريب، باعتباره مصدر            تربيع  

فر يف الناتج احمللي    رزق ألغلب سكان العامل العريب يف تلبية حاجياته الغذائية كما يساهم بقسط وا            
  .112اإلمجايل للوطن العريب 

ويعترب اإلنتاج الزراعي عنصرا هاما يف بنية الصادرات لعدد من البلدان العربيـة، حيـث                 
يساهم يف جلب العمالت األجنبية لتمويل األعباء اخلارجية، وبالرغم من أنه يوظف قوى عاملـة               

يتصف بضعف عوامل إنتاجه املختلفة ولتوضيح      ه  نكلية أكثر من غريه من القطاعات األخرى إال أ        
  : هذا املبحث إىل أربعة مطالب مبتقسيذلك نقوم 

  
  .الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي: املطلب األول 
   الزراعي العريباإلنتاج: املطلب الثاين 

  التجارة اخلارجية الزراعية والغذائية :  املطلب الثالث 
   الذايت من السلع الزراعية والغذائيةاالكتفاء معدالت: املطلب الرابع 
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  .الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي: املطلب األول 
  

 أن الناتج احمللي اإلمجـايل بلـغ عـام          )7-1(تشري اإلحصاءات الواردة يف اجلدول رقم         
 ،يـار دوالر   مل 597.7حوايل   1997بعد ما كان  عام      *  مليار دوالر  581.8 حوايل   1998

والذي بلغ   1996عام     عن ر مليار دوال  29.2وبزيادة   مليار دوالر      15.9أي باخنفاض قدره    
  ).08(مليار دوالر كما هو موضح يف امللحق رقم  597.7حوايل 
 املضطرب يف الناتج احمللي     االخنفاضاحمللي  اإلمجايل إىل      التذبذب    أو االخنفاضويرجع هذا     

الحظ أن هنـاك    ن والثمانيناتالل التسعينيات   خية وإذا ما قارنا هذه األرقام       اإلمجايل للدول النفط  
 ال يعكس األمهية النسبية للناتج احمللي اإلمجايل        االرتفاع إال أن هذا     ، معترب خالل التسعينات   ارتفاع

  .113 من جهة والزيادة الكبرية يف عدد السكاناالقتصادياحلقيقي مقارنة بالنمو 
 وجود تفاوت كبري بني جمموعة الدول النفطية وغري النفطية يف قيمـة             وجتدر اإلشارة إىل    

 مليار دوالر يف البحـرين و       5.9الناتج احمللي اإلمجايل  والذي يتراوح يف اجملموعة األوىل ما بني            
 أما يف   )7-1( كما هو موضح يف اجلدول رقم        ،1998 مليار دوالر يف السعودية عام       126.2

 مليار دوالر يف مصر،     77ميلون دوالر يف جيبويت و       600ه يتراوح ما بني     اجملموعة الثانية فنجد  
  **. مليار دوالر 9.56كما بلغ يف السودان 

  
  

                                                           
  .ة وباألسعار اجلاريةلفكتقيم الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي مقيمة بسعر ال* 

  .5 ص  ، التنمية الزراعية يف الوطن العريب ، مرجع سبق ذكره ،راعية  املنظمة العربية للتنمية الز- : كل من   أنظر113
  .28 مقدم عبريات، مرجع سبق ذكره ، ص -       

  ).08(ملزيد من املعلومات حول باقي الدول، أنظر امللحق جدول رقم ** 
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   ) 1998-1997(  خالل الفترة  يف الوطن العريب الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي ومتوسط نصيب الفرد)7-1(دول رقم 

معدل التغري للفرد بني 
97-98  

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج 

  الزراعي 
  - دوالر -

معدل 
ري غالت

يف 
الناتج 
الزراعي
97بني

-
98% 

األمهية النسبية 
للناتج الزراعي 

)%(  

  الناتج الزراعي
  ) دوالر نمليو( 

 الناتج احمللي اإلمجايل 
  )مليون دوالر ( 

  
  
  
  
 الدول

  199
8  

1997-   199
8  

1997 1998 1997- 1998 1997-   

-13.50  39.1
1  

45.22 10.5
8-  

3.0
0  

3.49 186.0
0  

208.00 6207.00 5961.
00 

 األردن

-6.47  533.
94 

570.88 6.07 3.4
3  

3.05 1589.
00  

1498.0
0  

46308.
00  

49185
.00 

اإلمارا
  ت

-1.79  88.6
5  

90.27 1.79 0.9
8  

0.93 57.00 56.00 5787.0
0  

6014.
00 

البحري
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  ن
-2.94  265.

56 
273.60 -

1.38 
14.
30 

15.2
6  

2494.
00  

2529.0
0  

17435.
00  

16571
.00 

 تونس

15.15  179.
93 

156.26 16.5
5  

12.
40 

10.2
6  

5267.
00  

4519.0
0  

42481.
00  

44047
.00 

 اجلزائر

5.26  26.4
5  

25.13 6.67 2.6
7  

2.57 16.00 15.00 600.00 584.0
0 

 جيبويت

-2.02  598.
61 

610.95 1.49 7.1
7  

6.19 9052.
00  

8919.0
0  

12620
9.00  

14408
4.00 

السعود
  ية

0.07  169.
51 

169.40 3.69 52.
28 

50.2
0  

5000.
00  

4822.0
0  

9563.0
0  

9606.
00 

السودا
  ن 

7.01  303.
46 

283.58 10.5
3  

29.
21 

25.7
7  

4733.
00  

4282.0
0  

16206.
00  

16613.00  سوريا

الصوما -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  ل

4.90  126
0.92 

121.97 7.67 32.
37 

30.2
5  

2849
5.00 

26465.
00  

88040.
00  

87479
.00  

 العراق

-4.01  176.
65 

184.04 - 2.8
9  

2.64 404.0
0  

415.00 14001.
00  

15723
.00  

 عمان
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2.65 
فلسط  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 ين 
0.38  154.

43 
153.85 2.50 0.7

9  
0.71 82.00 80.00 10388.

00  
11209

.00  
  قطر

-1.92  53.2
8  

54.33 0.83 0.4
7  

0.39 121.0
0  

120.00 25952.
00  

30928
.00  

الكوي
  ت

7.11  397.
82 

371.40 8.71 7.8
1  

7.80 1262.
00  

1161.0
0  

16168.
00  

14885
.00  

 لبنان

10.04  558.
12 

507.21
4  

13.2
4  

7.6
1  

6.93 2669.
00  

2357.0
0  

35053.
00  

33994
.00  

  ليبيا

6.15  223.
06 

210.13 8.41 17.
50 

17.6
4  

1354
1.00 

12490.
00  

77397.
00  

70807
.00  

 مصر

19.77  225.
06 

187.92 21.8
0  

16.
39 

15.3
1  

6251.
00  

5132.0
0  

38128.
00  

33514
.00  

 املغرب

-9.93  87.4
4  

87.08 -
7.23 

25.
40 

25.4
3  

218.0
0  

235.00 858.00 924.0
0  

موريتا
 *نيا 

-4.93  50.7
6  

53.09 -
0.91 

17.
40 

15.7
6  

868.0
0  

876.00 4988.0
0  

5559.
00  

 اليمن
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5.32  312.
27 

296.49 8.04 14.
15 

12.7
5  

8230
5.00 

76179.
00  

58176
9.00  

59768
7.00 

 اجملموع

  .13، 12  ص،، ص1999اخلرطوم ) 19(املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، اجمللد : املصدر   
  
  
  
  
  



  
نتجـة   ومما يثري االنتباه هو أن الناتج احمللي اإلمجايل يتركز يف تسعة دول معظمهـا دول م                 

ومصدرة  للنفط وهي السعودية، العراق، اجلزائر، مصر، اإلمارات، ليبيـا والكويـت وتـونس               
  *واملغرب
أما فيما خيص التفاوت بني التركز النسيب للناتج احمللي اإلمجايل ونظريه السكاين، حيث أن                 

 الكثافة السكانية، بـل     غالبية األقطار العربية ذات الناتج احمللي اإلمجايل املرتفع نسبيا تنخفض فيها          
يان أقل الدول العربية كثافة سكانية مثل قطر والبحرين والكويت واإلمـارات            حتعترب يف بعض األ   

 مليون نسمة وهو ما ينعكس على تقديرات متوسط         8.5وسلطنة عمان واليت ال يتجاوز سكاهنا       
  .114نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

  
واملقدرة  1998،  1997احمللي العريب فتشري التقديرات لعامي      أما عن الناتج الزراعي          

 على املستوى العام للـوطن      %8نمو يف القطاع الزراعي بلغ حوايل       الباألسعار اجلارية أن معدل     
 يف مجيع    موجبا  الزراعي    ، أما على مستوى األقطار العربية فلم يكن معدل منو القطاع             العريب

الدول كاألردن وتونس وعمان وموريتانيا واليمن حققت معدالت        احلاالت حيث أن هناك بعض      
كما يف   % 0.9احلال يف األردن  وحوايل        هو    كما  % 10.6    ما بني    تراوحت  سالبة منو  

  .115اليمن 
 بلـغ   1989وفيما خيص قيمة الناتج احمللي  الزراعي على مستوى الوطن العريب يف عام                 

 كما هو موضـح يف      1997مليار دوالر عن عام      6.12درها   مليون دوالر بزيادة ق    82.3حنو  
وما جتدر اإلشارة إليه هو أن الناتج احمللي الزراعي قد سجل تطورا إجيابيا             ،  ) 7-1(اجلدول رقم   

  مبعـدل  )1998-1997 (اميعمقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل  والذي  سجل تراجعا فيما بني            
 االقتـصادي  باملقارنة باألداء 116يب يف القطاع الزراعي وهو ما يؤكد على حتقيق أداء نس      % 2.7

                                                           
 إىل ارتفاع يف الناتج احمللي ، من شأهنا أن تؤدي2000 أسعار النفط الغري مرتقبة خالل سنة ارتفاعمن الواضح جدا أن * 

  .اإلمجايل بالنسبة للدول النفطية
  .15، ص   السياسات الزراعية يف عقد الثمانينات، التقرير الشامل، مرجع سبق ذكره،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 114
  .53ص ، ، مرجع سابق 1999ريب عام  التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن الع،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 115
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حيث ) 1998-1997 (العريب العام والذي تأثر سلبا بسبب تراجع عائدات النفط خالل عامي          
  .كانت أهم التطورات السلبية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية الرئيسية املصدرة للنفط

 فال يزال هذا القطاع ميثـل أمهيـة          **الزراعي العريب ومن جانب األمهية النسبية للقطاع        
 االقتصاديةنسبية مرتفعة يف معظم الدول السيما  إذا ما قورن بإمجايل الناتج احمللي  من القطاعات                 

  يف األمهية النسبية للناتج الزراعي إىل الناتج احمللي          ارتفاعا 1998 النفط، وقد شهد عام      باستثناء
 مقارنة بعـام   % 14.15 العام للوطن العريب حيث بلغت تلك األمهية حنو          اإلمجايل على املستوى  

  .117)7-1( كما هو مبني يف اجلدول رقم 1997 عام % 12.75 تبلغ واليت  1997
  

وقد تركزت تلك األمهية حول تطور مستوى الناتج احمللي الزراعي يف السودان، حيـث                
أما يف العـراق فوصـلت إىل        1998عام   % 52.28إىل   1997عام   %50.20ارتفعت من   

  ، % 29.21  إىل  %25.77  مـن    ارتفعت ويف سوريا    %30.25 بعد ما كانت     % 32.77
ويف ،% 16.39 إىل% 15.31  ويف املغـرب مـن   %17.40 إىل % 15.76ويف اليمن من 

مهية النسبية للناتج احمللي    األخالل نفس الفترة، وبرغم         % 12.40إىل   % 10.26اجلزائر من   
اعي يف نظريهتا من الدول اخلليجية وليبيا، إال أهنا قد تزايدت أيضا يف خمتلف هـذه الـدول                  الزر

   وامللحق جـدول     )7-1( حتت رقم     كما هو موضح يف نفس اجلدول       118بدرجات متفاوتة   
  ).08(رقم 

أما عن تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي الزراعي للوطن العريب جند أن هنـاك                
 حيث وصل هذا املتوسط     % 5.32 مستوى الوطن العريب وذلك بنسبة بلغت حوايل         حتسن على 

 دوالر للفـرد    296.5 حوايل   1997 دوالر  للفرد بعد ما كان عام         312.3 إىل   1998عام  
  ).08( وامللحق يف جدول رقم )7-1(الواحد كما هو مبني يف اجلدول رقم 
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د أنه كلما تقدمت الدول  يف مسار التنمية فيما يتعلق باألمهية النسبية للناتج احمللي الزراعي بصفة عامة ، فإننا جن**  
احمللي الزراعي إىل إمجايل الناتج احمللي وذلك  يف املدى الطويل اإلقتصادية ، وخباصة الدول النامية ، كلما تراجعت األمهية النسبية للناتج 

لدول  يف الدول الصناعية احلديثة ، فضال عما  اظنسبيا ، حيث حتقق القطاعات الزراعية  معدالت أقل من القطاعات الصناعية  وهو ما يالح
  .يالحظ يف الدول  املتقدمة من إخنفاض  األمهية النسبية للناتج الزراعي برغم تطور القطاعات الزراعية  ووفرة إنتاجها وتقدم أساليبها وتقنياهتا 
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توسط احلسايب، فإننا جند هذا     املراعي قد حسب ب    متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي الز       أنومبا  
الرقم يتفاوت من قطر عريب إىل آخر حسب درجة تطور القطاع الزراعي يف كل قطر، حيث جند                 

  .أن هناك دول حققت تطورات إجيابية يف هذا املؤشر وبعضها اآلخر تناقص فيها
اتج احمللي الزراعي يف    ومن أمثلة ذلك جند أن هناك ارتفاع يف متوسط نصيب الفرد من الن              

 على التـوايل،    %10 و   % 15.2 و   %19.8كل من املغرب واجلزائر وليبيا، حيث بلغ حوايل         
الـدول  من  يف عدد   عل التوايل    % 10 و   %5كما أن هناك تطورات إجيابية حيث تراوحت بني         

وسط  أي تطور يف مت    سجل  نان ومصر، أما يف السودان وقطر فلم ي       بمثل سوريا والعراق ول   119**
 بعض الدول تغريات سلبية يف هذا املتوسط حيـث          تنصيب الفرد من الناتج الزراعي، بينما حقق      

 يف اإلمارات   % 6.5يف موريتانيا و     % 9.9  و    األردن يف   % 13.5 وت حن تناقص مبعدالت بلغ  
 يف كل من البحرين وتونس و الـسعودية         % 4.5 إىل   % 1.5وتراوحت نسبة التناقص فيما بني      

  . واليمنوالكويت
  

وما يالحظ يف هذه األرقام حول الناتج احمللي اإلمجايل والناتج الزراعي ومتوسط نـصيب                
ا  الفرد من الناتج احمللي الزراعي هو أن أغلب الدول النفطية حققت معدالت أدىن من غريهـا يف                

يـة أو   الناتج احمللي الزراعي، وهو ما يعكس مدى أمهية القطاع الزراعي يف الـدول الغـري نفط               
باألحرى يعترب هذا القطاع ذو أمهية بالغة يف بنياهنا االقتصادي على عكس الناتج احمللي اإلمجـايل                

 يف الدول املنتجة واملصدرة للنفط وهو ما يؤكـد          اوالذي جنده ميثل حوايل ثالثة أرباع املبلغ مركز       
  .مدى أمهية القطاع الصناعي على القطاع الزراعي يف هذه الدول 

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  كل األرقام املشار إليها موجودة يف اجلداول واملالحق ** 
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  اإلنتاج الزراعي العريب : ينطلب الثامل
  
 حوايل  1998 بلغ حجم اإلنتاج اإلمجايل من احلبوب يف الوطن العريب عام            : نتاج احلبوب    إ -1

، 1997  مقارنة بعـام      % 18.3 مليون طن بنسبة     7.1 مليون طن بزيادة قدرت حبوايل       46.1
  .)8-1(كما هو مبني يف اجلدول رقم 

  
يسودها نظام الزراعة املطرية هلذه اجملموعة        اليت    يف الدول  ن الزيادة حتققت    وجتدر اإلشارة إىل أ     

عـن   % 62 مليون طن بنسبة     2.6من احملاصيل، حيث جند تطور هذا اإلنتاج يف املغرب حبوايل           
 مليون طن  أي ما يعادل ضعف اإلنتاج عـن           2.2 بينما بلغت تلك الزيادة حوايل       ،1997عام  

 كما بلغت الزيادة    %26 مليون طن بنسبة     1ققت يف السودان زيادة قدرها      العام السابق، كما حت   
 % 58 و   %22 ألف طن بنسبة تبلغ حوايل         611و    944 يف كل من سوريا وتونس حوايل     

  .لكل منهما على الترتيب
  

  10120أما باقي الدول فلم حتقق تطورا ملموسا، كما هو موضح يف امللحق جدول رقم   
الذي ساهم بأكرب كمية من الزيادة يف        لة احملاصيل االستراتيجية جند القمح و     مجومن جهة  فإنه من      

 مليون طن واليت متثل حوايل      5.14 مبا يقرب    1998، حيث زاد اإلنتاج منه عام        إنتاج احلبوب 
 مليون طـن أي بنـسبة       1.18 عن العام السابق، كما زاد اإلنتاج من الشعري حبوايل           % 31.4
  مليون طن أي بنسبة تبلغ حـوايل         1.69ن الذرة الرفيعة والدخن حبوايل       واإلنتاج م    28.3%
 ألف  102 بينما كانت نسبة الزيادة من الذرة الشامية متواضعة، حيث بلغت حوايل               29.3%

 حوايل  أي بنسبة ليون طن   مب ويف املقابل فقد تراجع اإلنتاج من األرز         ،%2.5طن بنسبة تبلغ حنو     
، ويرجع سبب هذا التراجع إىل الدول املنتجـة هلـذا           1997السابق   من إنتاج العام     % 17.1

احملصول إىل احلد من املساحات املزروعة منه يف إطار ترشيد استخدام املوارد املائية اليت يـستهلك                
منها  هذا احملصول كميات كبرية منها، وقدرت نسبة تقليص املساحات املزروعة من األرز حوايل               

، كما هو موضـح يف      1998 عن العام السابق     % 16.3 متثل حوايل     ألف هكتار واليت   129.7
  .)8-1(اجلدول رقم 
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  )8-1(جدول رقم 
، 1997 (تطور اإلنتاج من أهم اجملموعات السلعية الغذائية يف الوطن العريب خـالل عـامي             

1998(.  
  .ألف رأس: األعداد     ألف طن : اإلنتاج     املساحة ألف هكتار 

املساحة أو  اإلنتاج
  لوحدةا

ــساحة أو  اإلنتاج امل
  الوحدة

املساحة أو  اإلنتاج
  الوحدة

  

-97بني
98  

معـــدل
  التغري

اإلنتاج النبايت   1997  1997  1998  1998

18.28  16.34  46097.
22  

32555.9
5  

38974.5
5  

27982.
96  

إمجايل احلبوب

31.35  27.31  21518.
79  

11987.1
5  

16383.2
3  

9415.6
0  

  القمح

29.26  -5.42  7198.6
8  

1595.79 7022.33  1687.2
4  

  الشامية ةالذر

29.26  10.00  6563.5
9  

10432.2
8  

507768  9483.4
7  
الذرة الرفيعة

  والدخن
-17.11 -16.31 4830.6

1  
  األرز 795.36  5827.89  665.63

28.28  20.83  5412.2
2  

7670.11 4218.97  6347.7
6  

  الشعري

1.28  6.98  7881.0
3  

ــايل 397.38  6900.86  425.10 إمجــ
  الدرنات

7.81  1.17  7043.0
3  

  سطالبطا 369.76  6532.55  374.09

6.65  6.30  20862.
27  

215.29  19560.6
1  

 قصب السكر 202.54

19.07  4.78  6462.6
1  

ــشوندر 127.67  5427.70  133.72 الـ
  السكري

-22.25 -16.16 2627.9
3  

3248.44 3380.15  3874.7
9  

 البذور الزيتية
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-17.15 -4.74  1922.5
0  

  األلياف 852.52  2320.58  812.13

-17.59 -4.98  1863.7
3  

  القطن 846.32  2261.46  804.20

2.58  3.17  36199.
90  

2155.36 35289.4
0  

2089.4
9  

  اخلضر

21.31  2.09  1477.7
1  

1208.63 1218.11  1183.9
0  

  البقوليات

4.48  -  25892.
35  

  24781.1
9  

  الفاكهة  

    1719.0
9  

52967.0
0  

اإلنتــــاج    
  احليواين 

-0.49  3.30  1284.6
6  

237107.
00  

  أبقار  51273  1735.48

4.03  2.66  207.23 11915.6
4  

  أغنام وماعز 230960  1234.86

7.58  0.44  1780.6
6  

-  192.64  11863.
70  

  مجال

-1.48  -  891.42  حلوم ودواجن  -  1807.42  -
7.43  -  2469.7

1  
  بيض  -  829.74  -

-3.17  -  18654.
64  

  أمساك  -  2550.49  -

4.89        17784.2
3  

  اللنب  -

  
ت الزراعية العربيـة،    ءااملنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا       : املصدر    

  .4-2  ص، ص1999، اخلرطوم 19اجمللد 
   إنتاج الدرنات -2

، أن إنتـاج  )16( وامللحق جدول رقـم  )8-1(تفيد املعلومات الواردة من اجلدول رقم       
 مليون طن عـام     7.88الدرنات واملتمثلة أساسا يف مادة البطاطس بلغ حوايل         الوطن العريب من    
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 1997 عـن عـام      % 14.3سبة حوايل   بن أي ألف طن    980 وذلك بزيادة تبلغ حنو      1998
وترجع هذه الزيادة إىل رفع اإلنتاج يف معظم الدول العربية ال سيما الدول املنتجة الرئيسية، حيث                

كما بلغ هذا التطور يف      1998 و 1997 ما بني عامي     %11.4 ارجندها   يف  مصر زادت مبقد       
يف اجلزائر، بينما تراجع إنتاج الدرنات  يف املغرب وهي مـن الـدول               % 16.1نتاج حوايل   اإل

 وفيما عدا هذه الدول الثالثة، اليت تبلغ طاقة إنتاجهـا حـوايل             ،%6.2 حبوايل    له املنتجة الرئيسية 
 من الدرنات، كما شهد اإلنتاج تطورا إجيابيا يف معظم الـدول             من جمموع اإلنتاج العريب    56%

العربية األخرى مبعدالت متفاوتة، كما هو الشأن يف األردن والسعودية وسوريا وليبيـا ولبنـان               
واليمن، وفيما عدا الدول السابقة الذكر، فإن باقي الدول ال تشكل أمهية تذكر يف جمموع اإلنتاج                

وباعتبـار  ) 1(، وامللحق شكل رقم     )8-1(و موضح  يف اجلدول رقم       العريب من الدرنات كما ه    
 %88أن مادة البطاطس متثل احملصول الرئيسي من جمموع إنتاج الدرنات، ولذا فقد بلغت حوايل               

 ،، حيث متثل النـسبة الباقيـة      121 من اإلنتاج  %90 ،وحوايل   من املساحة املخصصة هلذا املنتوج    
طاطس من احملاصيل التصديرية اهلامة بالنسبة لعدد من الدول املنتجـة           البطاطا احللوة وتعترب مادة الب    
  .هلا وخاصة مصر واملغرب

   . إنتاج احملاصيل السكرية-3
ندر السكري ونظرا ملا تتطلبه من موارد مائية        متتمثل هذه احملاصيل يف قصب السكر  والش       

على التوسع يف إنتاج هـذه      كبرية خاصة قصب السكر، فإنه جند أن السياسات الزراعية مل تعمل            
 215.3 حيث جند أن مساحة قصب السكر بلغت حـوايل            ، احملاصيل خاصة يف الدول املنتجة له     

 أين  ،)18(واجلدول رقم   ) 17( كما هو موضح يف املالحق جدول رقم         1998ألف هكتار عام    
-91 ( اإلنتـاج يف متوسـط الفتـرة       كما بلغت مساحة  جندها مل حتقق زيادة ذات أمهية تذكر،        

ندر الـسكري مـن حـوايل       م ألف هكتار، بينما ارتفعت مساحة الش      212.8 حوايل   )1995
   ألف هكتار خالل الفترة املذكورة أما عـن اإلنتـاج          133.7ألف هكتار إىل حوايل      124.6

  سـجل  الـسكرية     من احملاصيل     أن اإلنتاج      يف املالحق املذكورة      الواردة فتشري املعلومات   
 وكان هذا التزايد أكثر أمهيـة حملـصول         )1998-1997 (    عامي  بني ظا فيما    ملحو  تزايدا
، أي بنـسبة   122 طـن  مليون 6.46 إىل 5.43ندر السكري الذي تطور إنتاجه من حوايل  مالش
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 مليـون  طـن إىل       19.56، بينما ارتفع  إنتاج قصب السكر من حوايل           %19.1 تبلغ حوايل 
  .%6.7ر بـ  مليون طن أي بنسبة زيادة تقد20.86

فنجد منتوج قصب السكر يكاد ينحصر يف مثاين دول وهـي           ،   أما على مستوى األقطار العربية      
العريب مـن قـصب      اإلنتاج   من جمموع     % 93.5  اليت بلغ إنتاجها حوايل    و مصر السودان   

  ).19( ورقم )18 (أنظر املالحق  جدول رقم( السكر 
ج يف سبع دول عربية تأيت املغـرب وسـوريا يف           ندر السكري فينت  موبالنسبة حملصول الش    

من اإلنتاج العريب هلذه الـدول       %92.5مقدمتها من حيث األمهية النسبية واليت متثل ما يقارب          
  .الثالث

  
  
  : إنتاج البقوليات -4

، حيث قـدر    1997مقارنة بعام    1998بلغ إنتاج البقوليات تطور ملحوظ خالل عام          
 مليون طن يف العام السابق أي بنـسبة         1.22ن طن بعدما كان      مليو 1.47 حوايل   1998إنتاج  

 ويرجع هذا التطور يف اإلنتاج  إىل حتسن مستوى اإلنتاجية،  حيـث مل               ،%21.3قدرها حوايل   
 ،)8-1(تشهد زيادة يف املساحة املزروعة هبذا احملصول أمهية تذكر كما يوضحه اجلـدول رقـم                

 األقطار العربية، فإنه يتوزع عرب خمتلف األقطار، ولكن         وفيما خيص أمهية هذا اإلنتاج على مستوى      
 من إنتاج الوطن العريب مـن       % 39.4بنسبة قليلة باستثناء بعض الدول كمصر واليت تنتج حوايل          

 عن العام السابق، أما يف سـوريا فقـدر          % 40.8 ـ ب ت بزيادة قدر  1998هذا احملصول عام    
وتعترب هذه النسبة املرتبة الثانية بعد مصر على مستوى          من اإلنتاج العريب،     %17.4اإلنتاج حبوايل   

، وتأيت املغرب يف املرتبة الثالثة مـن        1997 عن عام    %42.5الوطن العريب، وهذا بزيادة قدرها      
 عن عام   %14.7، بزيادة قدرها    1998 عام   %16.6إنتاج البقوليات بعد مصر وسوريا حبوايل       

يسية، فقد شهد اإلنتاج من هذا احملصول يف باقي الدول           وإضافة إىل هذه الدول الثالثة الرئ      1997
العربية تطورا ملحوظا     كما هو احلال يف اجلزائر وتونس واألردن ولبنان واليمن والعـراق، ويف    

يف كل من السودان وليبيا،      ) 1998-1997(املقابل تراجع اإلنتاج هلذا احملصول فيما بني عامي       
  .بقوليات أمهية تذكرأما الباقي، فال يشكل إنتاج ال
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وبالرغم من اإلنتاج املذكور سابقا،  كما هو مبني يف اجلدول السابق، تبقى كمية هـذا                  
احملصول غري كافية على مستوى الوطن العريب سواء على مستوى كل قطـر أو علـى مـستوى                  

  .خارجهالتجارة البينية، حيث ال يوجد بلد يقوم بإنتاج فائض وتسويقه داخل الوطن العريب أو 
  
   :123 إنتاج البذور الزيتية -5

إن إنتاج البذور الزيتية يبقى غري كايف لسد االحتياجات الغذائية للوطن العـريب، وتبقـى                 
  .الفجوة الغذائية كبرية جدا بسبب عدم تطابق معدالت منو اإلنتاج  ومعدالت منو االستهالك

 نـوعني مـساحات إروائيـة       ويف املقابل فإن املساحات املزروعة من هذا احملصول على          
ومساحات زراعية مطرية، وتبقى املساحات املزروعة  مطريا أكرب من املساحات اإلروائية  حيث              

ول، وعند إضـافة    صنتاجية يف النوع األول ضئيلة جدا مقارنة بالزراعة املروية من هذا احمل           إلجند ا 
 مليون طن 2.6ور الزيتية يقدر حبوايل  فإن مجلة اإلنتاج من البذ    **  بذرة القطن  إىل البذور الزيتية       

 مليون طن، وهذا بنسبة تراجع قدرها حـوايل         3.8 حوايل   1997 بعدما كان عام     1998عام  
 إىل أدىن    وصـل     ومنه يبقى األداء التنموي من هذا احملصول يشكو من قصور حاد أيـن             22%

رى الواردة يف اجلـدول      مقارنة بالسنوات السابقة وباحملاصيل األخ     1998مستويات اإلنتاج عام    
  .السابق

  
ويبقى هذا احملصول يتركز يف ثالثة دول عربية هي السودان ومصر وسوريا بنسبة إنتـاج                 

 يف  االخنفـاض  نسبة     من اإلنتاج العريب من حماصيل البذور الزيتية، حيث بلغت         %86تقدر بـ   
 وما يقـرب مـن       يف مصر  %19.7 يف السودان وحوايل     % 62.5اإلنتاج هلذا احملصول حوايل     

يف سوريا، وعلى خالف هذه الدول فقد كان إنتاج هذا احملصول إما يف تراجع أو مستقر                 2.3%
نتـاج  إيف باقي الدول العربية باستثناء كل من العراق واجلزائر حيث حققت تطورات موجبة يف               

  .1998-1997هذه البذور بني عامي 
  
   إنتاج حماصيل اخلضر -6
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خلضر من احملاصيل اليت تدر عوائد نقدية مرتفعة نسبيا، وهلـذا يعتـرب    يعترب إنتاج حماصيل ا     
قطاع إنتاج اخلضر من القطاعات الزراعية الفرعية املتطور نسبيا، وهو ما جعل االهتمـام هبـذه                

املدخالت واملعامالت الزراعية هلا، كما جند      واحملاصيل جد معترب وهذا من خالل إدخال األساليب         
تمد على الزراعة املروية، مع تزايد املساحات املزروعة  اليت تعمـل بـنظم ري               أن إنتاج اخلضر يع   

 حمليا وخارجيا مـن أهـم       املتغريات السوقية حديثة أو ما يسمى بنظم الزراعة احملمية، حيث جند          
  .العوامل اليت ترتبط بالظروف اإلنتاجية هلا

  
    عـامي   يف الوطن العريب بني       نسبيا ا حمدود اويف الواقع فإن إنتاج اخلضر حقق تطور              

 مليون طن بعـدما      36 حيث وصل إىل حوايل      %2.6، وهذا بزيادة قدرها     )1997-1998 (
، وترجع زيادة اإلنتاج  إىل التوسع  يف املـساحة املزروعـة             1997 مليون طن عام     35.3كان  

مللحق جـدول   وا)8-1(بصفة أساسية، دون الزيادة يف اإلنتاجية كما هو موضح يف اجلدول رقم             
  .)20(رقم 

  
، فنجد أن إنتاج حماصيل اخلضر منتـشرة عـرب كامـل             قطار العربية ألأما على مستوى ا     

األقطار، حىت وإن تباينت   معدالت اإلنتاج فيما بينها، وهذا حـسب األمنـاط  االسـتهالكية                  
مـن   %38.8  حوايل 1998 جند أن إنتاج مصر من اخلضر بلغ عام           ذلك والغذائية، ومن خالل  

إنتاج الوطن العريب للخضر، بينما جند كل من العراق والسعودية وسوريا واجلزائر تنـتج حـوايل                
ثلث اإلنتاج اإلمجايل من الوطن العريب، أما تونس واملغرب والـسودان ولبنـان فيبلـغ               )  1/3(

 ا سابق من جمموع اإلنتاج العريب، وتبقى الدول األخرى الغري مذكورة            % 17.2إنتاجهم حوايل   
  .من إمجايل إنتاج اخلضر يف الوطن العريب %11.3تنتج ما قيمته 

وتبقى مصر وسوريا والسعودية واجلزائر وتونس الدول الرئيسية يف إنتاج اخلـضر علـى                
 على  %6.8 و   %8.1  و    %20.1 و   %22.7 و   %28.7مستوى الوطن العريب وهذا حبوايل      

ودان تناقصا ملحوظا يف إنتاج هذا النوع مـن         التوايل، بينما حققت كل من العراق واملغرب والس       
  .احملاصيل
  فقد حققت كـل مـن األردن و        ،خضرللوفيما عدا الدول املذكورة واملنتجة  الرئيسية            

 ملحوظا كما تزايد اإلنتاج يف كل من الكويت وموريتانيا واليمن كما هو اخنفاضاالبحرين وعمان 
  .)20 (مق جدول رقلح وامل)8-1 (موضح يف اجلدول رقم
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  : إنتاج حماصيل الفاكهة -7

 الفاكهة بصفة عامة من املنتوجات اليت تشهد زراعتها وإنتاجها تطورات هامة       يعترب منتوج   
ودون تراجع، حيث جندها حققت تطورات إجيابية وهامة خاصة يف الدول الرئيسية، حيث بلـغ               

 1.1 وهذا بزيادة قدرها     124نمليون ط  25.9 حوايل   1998إنتاج الفاكهة يف الوطن العريب عام       
  .%4.5 حيث بلغ معدل الزيادة  حوايل 1997مليون طن عن عام 

 وقد حققت كل من مصر واملغرب وسوريا والسودان واجلزائر وتونس والسعودية حـوايل        
 على التوايل من    % 4.6 و   % 4.9 و   % 5.8 و   %10.7 و   %11.4 و   % 11.8 و   25%

 % 74.2رب هذه الدول الرئيسية يف إنتاج الفاكهة  وهذا مبعدل           جمموع إمجايل  اإلنتاج العريب وتعت     
  .1998على مستوى الوطن العريب لعام 

  وبالرغم من هذا احلجم من اإلنتاج فإن معظم  الدول  تستورد هذه املادة من الفواكه باعتبارها                 
مقارنة باحملاصيل   الغذائية كما تعترب بعض الفواكه سلع ضرورية ألغلب األفراد           احتياجاهتاال تسد   

  .اإلستراتيجية الغذائية
  
  : إنتاج حماصيل األلياف -8

بني حماصيل األلياف  يف الوطن العريب، كمـا تقتـصر           من  يعترب القطن احملصول الرئيسي     
 الدولتان الرئيـسيتان يف إنتـاج       ،زراعته على عدد قليل من الدول كمصر وسوريا اللتان تعتربان         

نتاج يف الوطن العريب، تـأيت الـسودان يف         اإل من إمجايل    %85ن  القطن، حيث تنتج ما يقرب م     
 باإلضافة إىل كميات متواضعة من اإلنتاج يف كل من العراق والـيمن             %10املرتبة الثالثة حبوايل    

  .واملغرب والصومال وتونس
 من إمجايل إنتاج األلياف، كما يبقى خيـضع لتقلبـات            %97ميثل إنتاج القطن حوايل     و  

بط هذه التقلبات بظروف األسواق العاملية وما يطرأ عليها من تغريات، ولذا فقد شهد              حساسة، ترت 
-1996 ( فيما بـني عـامي     %12إنتاج  حماصيل القطن يف الوطن العريب زيادة بلغت حوايل           

 ،%17.6، بلغـت نـسبها حـوايل        1998، وتراجعت هذه الزيادة   يف اإلنتاج عام          )1997
  .اجع يف املساحة املزروعة واإلنتاجية معا إىل التراالخنفاضويرجع هذا 
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 إنتاج القطن على مستوى األقطار العربية هو أنه يتطلب تقنيات           انتشاروميكن تفسري عدم      
خمة يف عملية إنتاجه، لذا جند العديد مـن الـدول        ض، إضافة إىل أنه يتطلب موارد مائية        ة    معترب
 املناطق اليت تفتقر إىل املوارد املائية الكافية له،          يف  جمال إنتاج القطن خاصة يف        عن االستثمار  مجحت

 جعل معظم الدول العربية إن مل نقل        الشيء الذي ،    إنتاجه ونتجنبيوهو ما جيعل املزارعني العرب      
ا تنتجه وليس   كلها مستوردة ملادة القطن من خارج املنطقة العربية باستثناء مصر اليت تصدر جزء مم             

  .جزء من فائضها اإلنتاجي
  
  : إنتاج املنتجات احليوانية الرئيسية -9

تتمثل املنتجات احليوانية الرئيسية يف اللحم واللنب، حيث تضم التربية والرعايـة البيطريـة             
 يعترب تـوفر     ، واليت تلعب دورا هاما يف االهتمام باإلنتاج احليواين، هذا من جهة ومن جهة أخرى             

ا األعـالف الطبيعيـة ذات      ءاملنتجات احليوانية، سو   إنتاج   يف  ا ومؤثر ا مهم اعالف أيضا جانب  ألا
  .املصادر الرعوية، أو األعالف املصنعة

  
وجتدر اإلشارة إىل أن الظروف املناخية املرتبطة حبالة األمطار على األراضي الرعوية هلا آثار                

وية، والذي ال   هامة على اإلنتاج احليواين باعتبارها تلعب دورا أساسيا يف رفع  الثروة احليوانية الرع             
  .يزال يشكل أمهية كبرية يف تركيب الثروة احليوانية على مستوى الوطن العريب

وعلى الرغم من هذه العوامل املرتبطة  باإلنتاج احليواين وغريها من العوامل، فقد شهد عام                 
 من إنتاج حلم األغنام واملاعز تطورات متباينة من املنتجات احليوانية حيث بلغت نـسبة              1998

، بينمـا    % 7.6  كما زاد إنتاج  حلوم اجلمال  حبـوايل         1997 مقارنة بعام    %4الزيادة حوايل   
  )8-1(كما هو مـبني يف اجلـدول رقـم          ،     %0.89بقار حبوايل   األتراجع إنتاج اللحوم من     

 1.5-   أيضا اإلنتاج من حلوم الدجاج  بنسبة تبلغ حـوايل           اخنفض، كما   ) 1-1(والشكل رقم   
 أما إنتاج كل من البيض واأللبان فقد شهد         %3.17- السمكية بنسبة قدرت بـ      ومن الثروة  %

أنظر امللحق جدول رقـم     (  لكل منهما على الترتيب      % 4.9 و   %7.4تطورا إجيابيا بلغ حوايل     
22(.  

  
وعلى العموم فقد شهد اإلنتاج احليواين على مستوى الوطن العريب تطورا ملحوظا قـدر                
ذا التطور إىل الزيادة يف اإلنتاج اليت شهدهتا السودان بنـسبة قـدرت              ويرجع  ه   ،%1.5حبوايل  
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نتاج اللحوم  كمـا زاد      إة يف   يهذا البلد من الدول العربية الرئيس      حيث يعترب   ،   %  6.8حبوايل  
   وتونس حبوايل   %3.9أيضا يف اإلنتاج احليواين على مستوى الوطن العريب، كل من سوريا بنسبة             

 وهذا بالرغم من تناقصه يف كل من مصر واملغرب، حيث قدرت            %0.7يل   واجلزائر حبوا  3.2%
  . على الترتيب%4.4 و %15.2 نسبة التناقص حبوايل

 مقارنة مبتوسـط    1997أما بالنسبة إلنتاج اللحوم البيضاء فقد شهد تطور ملحوظ عام             
 1997 مقارنة بعـام     1998 مث تراجع عام     %17  وهذا بزيادة قدرها  ) 1995-91(الفترة    

، أما بالنسبة لإلنتاج من الثروة السمكية فقد شهد هـو           )1-1(كما هو موضح يف الشكل  رقم        
وهذا بزيادة قدرها )  1997و )  1995-91(متوسط الفترة  ( اآلخر تطورا إجيابيا خالل الفترة      

 كما هـو موضـح يف       %5 بنسبة تقدر بأقل من الزيادة األوىل وهي         1998 مث زاد عام     25%
  ).1-1 (الشكل رقم

  
  

  125التجارة اخلارجية الزراعية والغذائية : املطلب الثالث 
 الوطين ألي دولة،    االقتصادييعترب قطاع التجارة اخلارجية أحد القطاعات اهلامة يف البنيان            

 االقتـصادي ز والقوة لألداء    جوهو ما تبينه موازين  التجارة اخلارجية باعتبارها مؤشرات قياس الع          
  .العام

وازين التجارة للسلع الغذائية األمهية البالغة باعتبارها  ترتبط باجلانب احليوي لألمن            ومتثل م   
 الذايت يف إنتاج الغـذاء      االكتفاءالغذائي للدول ومدى قدرهتا على االعتماد على الذات  لتحقيق           

  .126وتصدير الفائض لبعض السلع واملنتجات الغذائية
مهة التجـارة اخلارجيـة الزراعيـة       اى مس وللتوضيح أكثر سنحاول بإسهاب  توضيح مد        

 العريب، من خالل التطرق إىل موازين التجارة الزراعية الغذائية وهذا بعـرض             االقتصادالغذائية يف   
  .أهم الواردات والصادرات من السلع الزراعية الغذائية

  
                                                           

  .90-89 ص ،  مرجع سابق، ص :   مقدم عبريات 125
  .80، مرجع سابق، ص 1999 التقرير السنوي للتنمية الزراعية عام  -: من لأنظر ك  126

ر الشامل ، مرجع  السياسات الزراعية يف عقد الثمانينات، التقري، املنظمة العربية للتنمية الزراعية -           
  .35 - 33 ص صسابق،
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  : املوازين التجارية الزراعية الغذائية -1

 تالـوا ردا  ريب يعاين من عجز من كون أن قيمـة          ما زال امليزان التجاري والزراعي الع       
 1998ق الصادرات خالل السنوات األوىل للتسعينات، حيث بلغت قيمة العجز عام            تفوالزراعية  
 والذي بلـغ فيـه      1997 مليار دوالر حىت وإن حققت تطورا إجيابيا مقارنة بعام           19.8حوايل  

خـالل التعـرض إىل الـصادرات        مليار دوالر، وسنحاول  معرفة ذلك مـن          20العجز حوايل   
  .والواردات ألهم لسلع الزراعية والغذائية

  
  : الواردات من أهم السلع الزراعية والغذائية -أ

 أن قيمة الواردات مـن الـسلع الزراعيـة          )9-1(تشري البيانات الواردة يف اجلدول رقم         
  وتتصدر   % 1.45 ، وهذا بزيادة قدرها     1998 مليار دوالر عام     19.8والغذائية بلغت حوايل    

جمموعة الواردات ألهم هذه السلع جمموعة  احلبوب والدقيق مبا يقرب ثلث قيمة الواردات للوطن               
والزيوت النباتيـة والبـذور      % 11.25العريب تليها جمموعة األلياف ومشتقاهتا بنسبة تقدر بـ         

لـسابقة  حيث تشكل هذه الـسلع ا      % 7.79 والسكر حوايل    % 10.25الزيتية بنسبة حوايل    
 من إمجايل قيمة الواردات للسلع الزراعية والغذائية للوطن العريب عام           %62.9الذكر ما يقرب من     

  .%63.6، واليت بلغت يف السنة السابقة هلا حوايل 1998
  

وللتعمق أكثر سنحاول عرض أهم مالمح التطورات اليت شهدهتا الواردات من اجملموعات السلعية             
  .)1998-1997 ( عاميالزراعية والغذائية خالل
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  )9-1(جدول رقم 
كمية وقيمة الواردات ألهم السلع واجملموعات السلعية الزراعية  يف الوطن العـريب خـالل               

  )1998-1997 (عامي
ــة                  ألف طن : الكمية  ــون : القيم ملي

  دوالر أمريكي
  السنوات  1997  1998  معدل التغري

   اجملموعات  كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة
0.24  7.31  6694.3

9  
36703.

97  
6678.2

3  
34205.

04  
  احلبوب والدقيق

11.58  -9.36  166.63 448.58 149.34 494.93   البطاطس
-10.37 -14.69 1553.0

5  
4750.0

9  
1732.6

8  
5567.9

9  
  سكر خام 

5.54  -6.33  342.99 605.44 324.98 646.32   بقوليات 
-10.08 -1.09  294.19 716.76 327.16 724.65   البذور الزيتية 

13.89  7.16  1750.0
0  

2278.1
5  

1536.5
9  

2125.9
4  

  زيوت نباتية 

-0.24  9.29  685.92 1734.2
8  

687.55 1586.8
2  

  خضر طازجة وجمففة

8.73  -8.46  982.47 2016.0
7  

903.62 2202.4
2  

 فاكهة طازجة وجمففة

14.08  14.92  489.20 578.71 428.84 503.58 حيـة(أبقار وجاموس   
)(1(  

0.86  -10.28 576.77 12195.
92  

571.86 13593.
30  

 )1(حية (أنغام وماعز 

-3.51  -4.93  - 969
.01 

532.00 1004.2
1  

559.57   حلوم محراء

7.16  20.88  713.26 535.09 665.62 442.66   حلوم دواجن
1.04  -0.07  2250.7

6  
7973.7

2  
2227.6

9  
7979.1

0  
 )2(األلبان ومنتجاهتا 

19.98  12.00  102.82   )3(البيض   51.57  85.70  57.76
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22.08  16.38  513.66 368.84 420.74 316.92   األمساك 
-19.75 1.15  517.98 135.00 645.44 133.46   التبغ 

10.74  2.93  640.90 271.86 578.76 264.13   الشاي
  الكاكاو  38.01  91.68  36.02  85.32  5.24-  6.94-

8.52  23.97  418.80 245.65 385.91 198.15   اللنب
-7.88  -0.49  200.70 113.97 217.86 114.53   القطن الشعر
    19743.

18  
71233.

88  
19664.

46  
70299.

79  
  اجملموع

  ألف رأس) 1 (
  األلبان ومنتجاهتا يف صورة لنب سائل)  2(
  إمجايل واردات البيض) 3(

الزراعية العربيـة، اجمللـد      ءاتاملنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا       : املصدر  
  .147، ص 1999، اخلرطوم 19

  
ردات منـها احلبـوب     القد  شهدت بعض السلع  تطورا يف كل من الكمية وقيمة الـو               

والدقيق، والزيوت النباتية واألبقار واجلاموس  احلية، وحلوم الدواجن والبيض واألمساك والـشاي             
  .والنب

ق معدالت الزيادة يف الكميـة،      وادة يف القيمة تف    وجتدر اإلشارة هنا إىل أن معدالت الزي        
، يف حني بلغت الزيادة %7.16كما هو احلال جملموعة الزيوت النباتية حيث زادت كميتها حبوايل     

 واألمساك والشاي والنب كما هو موضح       للبيضونفس الشيء بالنسبة     %13.89يف القيمة حوايل    
  .)9-1(أنظر اجلدول رقم ( يف معدل التغري 

ما لبعض السلع األخرى  فنجد العالقة بني الزيادة يف الكمية والقيمة عالقة طردية، حيث               أ  
حند فيها هذه السلع زادت يف كمية الواردات عن قيمة الواردات كما هو احلال جملموعة احلبـوب                 

 يف حني بلغت الزيـادة يف       % 7.80 حبوايل   1998والدقيق، واليت زادت  كمية الواردات عام        
 ونفس الشيء  بالنسبة لكل من واردات اللحوم الدواجن واألبقار           %0.24واردات حوايل   قيمة ال 

  .والنب مبعدالت متفاوتة كما تشري إليه البيانات الواردة يف اجلدول املذكور أعاله
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 يف الكمية والقيمة معا،     اخنفاضاومن جانب آخر فقد شهدت الواردات لبعض اجملموعات           
  .لقطن والسكرومنها البذور الزيتية وا

وما ميكن مالحظته من خالل املعلومات الواردة يف اجلدول املذكور سـابقا، يتـضح أن                 
التغريات اليت طرأت على مستويات األسعار  سواء بالزيادة أو بالنقصان كان له آثار بالغة علـى                 

أم جند   قيمة الواردات،    اخنفضتالكمية والقيمة، حيث شهدت  تطورات يف كمية الواردات بينما           
  . يف كمية الواردات لنفس السلعارتفاعا ه يف كمية الواردات يف سلع معينة قابلاخنفاض
، حيث جنـد كميـة      األوىلويف هذا الشأن جند أن جمموعة اخلضر والتبغ تنتمي إىل احلالة              

 يف حني كانت الزيادة يف قيمـة وارداهتـا          ،  % 9.29 ي  حوال  واردات اخلضر زادت بنسبة   
 قيمة  اخنفضت بينما   %1.15 أما بالنسبة للتبغ فقد زادت كمية وارداته بنحو          ،% 0.24حوايل  

  .%19.75وارداته بنسبة حوايل 
  

بينما زادت قيمة الواردات كما هو احلال للبطاطس        ،   كمية الواردات    اخنفضتويف املقابل     
 يف  اخنفاض %9.36ليات والفاكهة واألغنام واأللبان ومشتقاهتا، حيث بلغت نسبها حوايل          ووالبق

 %5.54 يف الكميـة و      اخنفاض %6.33  زيادة يف القيمة للبطاطس، وحوايل     11.58الكمية و   
 زيادة يف القيمـة     %8.73  يف الكمية مقابل   اخنفاض %8.46زيادة يف القيمة للبقوليات، وحنو      

  127**للفواكه على سبيل املثال
األخرية للسلع من أكثر التغريات     وما ميكن مالحظته هو أن التغريات اليت شهدهتا اجملموعة            

 اإلضافية عن قيمة الواردات الغذائية      ء العريب،   حيث بلغت األعبا      االقتصادذات األثر السليب على     
 ألـف طـن يف      288 مليون دوالر، بينما تراجعت كمية الواردات حبوايل         142العربية حوايل   

 مليـون رأس مـن      1.4 إىل حوايل    البطاطس والبقوليات  واأللياف، ومشتقاهتا والفاكهة إضافة      
  .128األغنام واملاعز

  : الصادرات ألهم السلع الزراعية والغذائية -ب  
 فقد بلغت قيمة الصادرات ألهـم       )10-1(من خالل املعلومات الواردة يف اجلدول رقم          

، بعدما كانت عـام     1998 مليون دوالر أمريكي عام      4.814السلع الزراعية والغذائية حوايل     
                                                           

  .ملعرفة التغري يف القيمة و الكمية ألهم واردات السلع الزراعية والغذائية) 9-1(أنظر اجلدول رقم * * 
  85-84   ص ص، ، مرجع سابق1999 التقرير السنوي للتنمية الزراعية العريب  -:كل من  أنظر 128

  .، صفحات متعددة19، اجمللد 1999  الزراعية حصاءاتلإل الكتاب السنوي  -                    
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 مليـار دوالر أي بنـسبة   5.65 مليار دوالر وهذا بزيادة قدرها حوايل     4.808يل   حوا 1997
0.12 %.  

ومبقارنة التركيبة السلعية للصادرات والواردات فال يوجد تغري كبري بينهما، حيث توجـد               
 من جمموعة الصادرات وهذا حسب الترتيب       %82.82حوايل سبعة جمموعات سلعية بنسبة متثل       

 %11.61( والقطن والشعري    ) %14.56(  و الفاكهة     )%20.06( ، األمساك   التنازيل لألمهية 
  و  والـضأن    )%8.87 (  واحلبوب  )14.32 (  والزيوت النباتية   )%11.85( اخلضر   و  )

، وضلت هذه اجملموعات متثل نفس األمهية النـسبية تقريبـا حبـوايل              )% 5.56( املاعز احلية     
  .1998129رات عام  من جمموعة  قيمة الصاد82.82%
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض السلع شهدت تطورات إجيابية يف صادراهتا مقارنة بـني                 
  %25.47 والبذور الزيتية  بنسبة      %10.85 مثل السكر اخلام بنسبة       )1998-1997( عامي  

بة والبيض بنس  % 10.94والضأن واملاعز احلية بنسبة حوايل        %0.97  بنسبة واللحوم البيضاء   
 هـو   االنتباه ت، وما يلف   % 26.94بنسبة  والشعري  والقطن   %4.15واألمساك بنسبة    9.59%

مثل القطن واألمساك والضأن واملـاعز      فقط   لبعض السلع التصديرية الرئيسية        هي  أن هذه الزيادة  
  .يةاحل
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  )10-1(جدول رقم                                                
رات ألهم السلع واجملموعات السلعية الزراعية  يف الوطن العـريب خـالل             كمية وقيمة الصاد  

  )1998-1997 (عامي
ــة                 ألف طن : الكمية  ــون : القيم ملي

  دوالر أمريكي
  السنوات  1997  1998  معدل التغري

  اجملموعات   كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة
-19.49 -29.47 426.94 1548.6

0  
530.3

2  
2195.

55  
  ب والدقيقاحلبو

-9.60  -9.20  83.36  369.94 92.21 407.4
1  

  البطاطس

0.56  10.86  89.44  290.07 88.94 261.6
5  

  سكر خام 

-6.59  -22.44 122.22 199.99 130.8
4  

257.8
5  

  بقوليات 

2.13  25.47  146.47 308.61 143.4
1  

245.9
7  

  البذور الزيتية 

-27.52 -14.53 496.78 408.03 685.4
0  

477.4
2  

  وت نباتية زي

17.01  11.85  569.79 1167.9
1  

486.9
5  

1044.
18  

  خضر طازجة وجمففة

-6.63  -4.46  700.67 1240.9
9  

750.4
3  

1298.
97  

 فاكهة طازجة وجمففة

حيـة(أبقار وجاموس    99.83 22.02  94.20  20.74  5.64-  5.81-
)(1(  

-7.84  10.94  267.63 4616.0
5  

290.3
9  

4160.
71  

 )1(حية (ام وماعز نأغ

  حلوم محراء 36.04 70.00  34.34  67.24  4.72-  3.94-
  حلوم دواجن 36.06 62.04  39.44  65.53  0.97  5.63

-12.95 -6.90  155.11 573.48 178.1
8  

616.0
0  

 )2(األلبان ومنتجاهتا 
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  )3(البيض  19.08 21.41  20.91  23.17  9.59  8.22
32.84  4.15  965.83 430.60 727.0

5  
413.4

3  
  األمساك 

15.80  -16.37   )مجلة (النب   9.59 27.54  8.02  31.89
18.18  26.94  559.13 363.40 473.1

1  
286.2

8  
  القطن الشعر

-21.60 -32.38   التبغ 13.31 28.01  9.00  21.96
  ألف رأس) 1 (
  األلبان ومنتجاهتا يف صورة لنب سائل)  2(
  إمجايل واردات البيض) 3(

ت الزراعية العربيـة،    ءاراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا    املنظمة العربية للتنمية الز   :املصدر 
  .321، ص 1999،اخلرطوم 19اجمللد

  
 املقابل تراجعت كمية الصادرات من عدد كبري من اجملموعات الرئيـسية الغذائيـة       ويف   

 (والبقوليـات بنـسبة     )  %9.20( والبطاطس بنسبة    )% 29.47( كاحلبوب والدقيق بنسبة    
 واألبقار بنـسبة    )%4.46( والفاكهة بنسبة    ) %14.53( نباتية  بنسبة    والزيوت ال  ) 22.4%
 والـنب    )%6.90(  واأللبان ومشتقاهتا بنـسبة         )%4.72( واللحوم احلمراء بنسبة     5.64%
  . كما يوضحه معدل التغري يف اجلدول السابق )%32.38 (  والتبغ بنسبة )%16.37( بنسبة 

  
يف قيمة وكمية الصادرات  ملعظم السلع هو أن معظمهـا           ومن املالحظ يف معدالت التغري        

كانت يف اجتاه واحد حيث زادت كمية الصادرات وتبعتها الزيادة يف القيمة  والعكس صـحيح،                
على  عكس ما شهدته التطورات يف الكمية والقيمة للوادرات الزراعية والغذائية وهو مـا متـت                 

  .اإلشارة إليه
  

ت والواردات ألهم السلع الزراعية والغذائية العربية نالحـظ أن     وبعدما تطرقنا إىل الصادرا     
هناك عجز كبري يف إنتاج الغذاء، كما مت عرض ذلك سابقا، حيث جند أن معظم األقطار العربيـة                  

 الواردة الذكر املوجهة للتصدير واليت ال تشكل أمهية         األرقامهي دول مستوردة للغذاء بالرغم من       
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ول أن املنطقة العربية هي سوق للمنتجات الغذائية للدول األخرى، وهذا           تذكر، ومن هنا ميكن الق    
  .االستهالكبسبب عدم تطابق معدالت منو اإلنتاج ومعدالت منو 

  
  
  
  
  

  130 الذايت ألهم السلع الزراعية والغذائية االكتفاءمعدالت : املطلب الرابع             
  

أن قيمة الفجـوة الغذائيـة مـن        * )11-1(تظهر البيانات املشار إليها يف اجلدول رقم          
 وهذا بنسبة زيـادة     ر، مليار دوال  13.01حوايل   1998اجملموعات السلعية الرئيسية بلغت عام      

 مليار دوالر ومن خالل سرد      12.64 حوايل   1997، حيث بلغت عام     %2.88قدرها حوايل   
يت ملعظم السلع الزراعية     الذا االكتفاءهذه األرقام ال ميكن أن نالحظ بأن عناك حتسن يف معدالت            

 كما هو مشار إليه يف اجلدول السابق، ويف نفس القوت فهناك بعض السلع  تراجع فيها                 والغذائية
 وتضم اجملموعة األوىل اليت حتـسنت معـدالت           الذايت، وأخرى مل تشهد أي تغري      االكتفاءمعدل  
 الذايت  االكتفاءث ارتفعت نسبة     الذايت منها، وهي احلبوب والسكر واأللبان ومنتجاهتا حي        االكتفاء

 % 56.73 إىل %54.91مـن   ) 1998-1997(من هذه  اجملموعات الثالثة فيما بني عامي         
بان ل لأل %71.60  إىل   %70.72  للسكر ومن  % 34.48 إىل %29.05بالنسبة للحبوب  و     

 مليون طن وخاصـة مـن الـشعري         7.1 وقد شهد التحسن يف إنتاج احلبوب حوايل         ،ومشتقاهتا
  . كمية الواردات من هذه اجملموعةارتفاعالقمح، وهذا بالرغم من و
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  .170 قدور، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص ي بوزيد-                     
 الذايت من السلع الزراعية والغذائية يف االكتفاءال يشري إىل القيم املذكورة حول الفجوة الغذائية بل يشمل فقط معدالت ) 11-1(اجلدول رقم * 

  .ذه السلعهلة لألرقام فهي مأخوذة من قيم الصادرات والواردات الوطن العريب، أما بالنسب
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  )11-1(جدول رقم 

 الذايت من اجملموعات الرئيسية الغذائيـة يف الـوطن          االكتفاءتطور معدالت                     
  ).1998-1997 (العريب خالل عامي

  
الزيادة أو الـنقص بـني

  العامني

  اجملموعات  1997% %1998

جمموعة احلبـوب 54.91 56.73  1.82
  )مجلة (

  القمح والدقيق 50.66 51.54  0.88
  الذرة الشامية  51.58 48.57  3.01-

  األرز  73.37 74.12  0.75
  الشعري 38.06 49.58  11.52
  البطاطس 98.68 98.90  0.22
  مجلة البقوليات 75.82 78.47  2.65

  مجلة اخلضر 98.49 98.46  0.03-
  لة الفاكهة مج 96.48 97.09  0.61
  )مكرر ( السكر  29.05 34.48  5.43

(مجلــة الزيــوت  52.03 42.42  9.31-
  )الشحوم 

  مجلة اللحوم  84.44 83.58  1.02-
  حلوم محراء 86.02 86.82  0.8

  حلوم بيضاء 81.75 78.23  4.31-
-1.43  102.56 103.93   األمساك 

  البيض 96.87 96.99  0.12
  ن ومشتقاهتابالاأل 70.72 71.60  0.88
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ت الزراعية العربية، اجمللد    ءااملنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصا       : املصدر      
   .408، 407ص ، ، ص 1999اخلرطوم  ، 19

التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العـريب ،         ، العربية للتنمية الزراعية     ةاملنظم:      املصدر
  .89 ص ، 1999اخلرطوم 
    

  
 يف اإلنتاج   ةزياد الذايت من السكر فريجع هو اآلخر إىل         االكتفاء  معدل    ارتفاعوفيما خيص   

 ألـف   889.1 الواردات حبوايل    اخنفاض ألف طن على شكل سكر مكرر، وإىل         181.2حبوايل  
 الـذايت منـها     االكتفاءطن على نفس الشكل، وأما جمموعة األلبان  ومشتقاهتا فقد حتسنت نسبة             

 ألف طـن بينمـا مل       870.4كنتيجة مباشرة هي األخرى إىل زيادة حجم اإلنتاج العريب حبوايل           
  .تشهد كمية الواردات أي تطور

 الذايت و بسبب    االكتفاءأما فيما يتعلق بباقي السلع فقد شهدت تراجعا نسبيا يف معدالت              
  131 مثل  جمموعة الزيوت والشحوماالسترياد يف تكاليف ارتفاع

  
 االكتفـاء  يف معـدالت     اخنفاضابة للخضر واللحوم البيضاء فهي األخرى شهدت        وبالنس  

الذايت، أما  بالنسبة جملموعة األمساك فهي الوحيدة اليت متثل  فائض يف التصدير على الصعيد العـام                  
  . الذايت منها كما هو موضح يف اجلدول السابقاالكتفاءللوطن العريب بالرغم من تراجع معدل 

 هو أن  هنـاك      1997 مقارنة بعام    1998 يف األخري وما حتقق عام       استنتاجهوما ميكن     
 الذايت  للعديد من اجملموعات السلعية  واليت شكلت أمهيـة            االكتفاءتطورات إجيابية يف معدالت     

ومنها القمح والشعري، والفاكهة واللحوم واأللبان والبيض، يف حني اقتصرت          ) احلبوب  ( أكرب مثل   
بية على األرز من جمموعة احلبوب وعلى الزيوت والشحوم الغذائية واللحوم البيضاء            التطورات السل 

 الذايت املذكورة ال تبشر االكتفاءواألمساك، وبالرغم من كل هذه التطورات اإلجيابية تبقى معدالت 
إعادة النظر يف الـسياسات االسـتثمارية       باخلري على العموم بالنسبة للوطن العريب وهو ما يتطلب          

 العريب لتجنـب    االستثماراإلنتاج  يف مجيع السلع الزراعية والغذائية وحماولة تشجيع          رفع   حملاولة  
  .الفجوة الغذائية اليت تعانيها األقطار العربية

                                                           
  )11-1(أنظر اجلدول رقم 
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  جتارب التكامل االقتصادي  الزراعي العريب: الفصل الثالث 
  : متهيد  

 و بالتايل اصبح التعـاون بـني   ، إن تداخل املصاحل بني الدول أصبح حتميا يف عامل اليوم
البلدان على املستوى اإلقليمي أو املستوى الدويل أمرا ضروريا ، أيـن جنـد املعـامالت املاليـة                   

صبح بعدها التكامل منطا مميزا للتعاون كشكل       أ مل تبق سائدة بالطرق اليت أنشئت بل         ،والتجارية    
ن التعامل يهدف إىل جتميع املوارد الطبيعية و         هذا النوع م    كان فيهاو  ، من أشكال التنمية املتكاملة   

 أمثلة ذلك   نالبشرية  عوض التكامل بالتجزئة هلذه املوارد و تسخريها خلدمة جمموعة معينة ، و م              
 يف أشكال تعـاون      ءااملنطقة العربية اليت شهدت عدة جتارب و حماوالت للتكامل االقتصادي  سو           

ـ   ، ت ما هي إال اقتناع األمة العربيـة        شكل جمموعات وهذه احملاوال    م يف ثنائي  أ   أن الوحـدة   ب
السياسية بني هذه الدول ال ميكن أن تتحقق إال عن طريق الوحـدة االقتـصادية  أو التكامـل                   

 قوة سياسية و اقتصادية  حمـررة مـن          إلنشاءاالقتصادي و هذا بال شك حلم أي مواطن عريب            
ـ ام جتارب متكررة للوحدة االقتصادية      التبعية من مجيع النواحي  وهذا ليس معناه عدم قي          واء يف  س

 متعددة  و اليت ميكن أن تكون دروسا تستفيد منها  الدول العربية منـذ                مشكل اتفاقيات ثنائية أ   
احلرب العاملية الثانية  إىل غاية الثمانينات أي ابتداء من احملاوالت التكاملية يف ظل اجلامعة العربية و                 

، حيث سـنتناول يف     الت العربية اليت برزت خالل الثمانينات       تىت التك ة ح كالسوق العربية  املشتر   
  .هذا الفصل بعض التجارب التكاملية يف املنطقة العربية على شكل تطور تارخيي على النحو التايل 

  
  :جتارب التكامل االقتصادي الزراعي  العريب : املبحث األول 

   الزراعي  العريبجتارب التكامل االقتصادي تقييم : ثايناملبحث ال
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  جتارب التكامل االقتصادي الزراعي  العريب : املبحث األول 
  

احملاوالت  التكاملية اليت متت   بعد احلرب العامليـة           يد من   دالع مل ختل الساحة العربية من      
لتـصدي ألي   لالثانية  اليت كان اهلدف من ورائها هو مجع أجزاء األمة العربية بعد االسـتقالل                  

د رالل  املـوا   غ كما هتدف من جهة أخرى إىل  جتميع و اسـت            ، عدوان خارجي حمتمل من جهة    
  املتاحة على مستوى   املنطقة  العربية  لتنمية  زراعتها و إقامة تكتالت اقتصادية  مثل                    االقتصادية

ـ             وإنشاء اجلامعة العربية       كانـت   ذيحماوالت العمل العريب املشترك  اليت أبقيت   و يف الوقت ال
ببعض نفوذهـا  يف املنطقـة         االحتفاظ  من أجل   تسعى فيه كل من بريطانيا و فرنسا إىل العمل          

  .العربية ، كانت أمريكا تسعى هي األخرى إىل االستعداد لتويل هذا النفوذ بنفسها
فكرة جامعة عربية بتـاريخ          اجتمعت جلنة عربية حتضريية لبعض الدول املستقلة لبحث       

  1945 مـارس    22حيث وقع  ميثاقها  بتاريخ       ،  ) مصر  (  باإلسكندرية    1944 ديسمرب   25
 ما يعرف مبيثاق تعزيز الروابط  و التعاون بني األقطار  العربية و التنسيق يف اخلطط                 إطاروجاء يف   

   تـربز يف  االتفاق عليهـا  اليت متالسياسية دفاعا و حفاظا على االستقالل و السيادة  ومن القضايا          
  132.القتصادية و املالية الشؤون ا

  اخلاصة مبعاهدة الدفاع  املـشترك  و إنـشاء            1951 و قد متخض عن ذلك ظهور اتفاقية عام       
اإلدارة العامة  للشؤون االقتصادية   باجلامعة  ، و اتفاقية تسهيل التبادل  التجاري  و تنظيم جتارة                    

   وكـذا     1962 ظهرت  يف عام       و إقرار الوحدة االقتصادية العربية اليت      1953الترانزيت عام   
إضـافة بعـض    ،إىل    1964السوق املشتركة املنبثقة من قرار جملس الوحدة االقتصادية  لعـام            

  ،"  OADA  "املنظمات العربية ذات العالقة بالقطاع الزراعي كاملنظمة العربية للتنمية الزراعية
 العربية  واليت يرجعها البعض  إىل عدم         إال أن هذه  احملاوالت التكاملية مل تعمر طويال يف املنطقة            

 التكتالت  اليت أقيمت علـى       نالنضج السياسي   و االقتصادي  وعدم  اخذ العرب و الدروس  م              
 هذا من جهة و من جهة  أخرى  فإن تدخل الدول الكربى  كالواليات املتحدة                  ، الساحة  الدولية  

ربية  و نشوب نزاعات بني هذه       ع  املنطقة ال    ظهور إسرائيل داخل   و  و فرنسا  و إجنلترا        األمريكية
 إىل وقتنا احلايل    ا الصراع قائم  استمرارو  ،   حروب    من   هوما أسفر عن  لدول العربية   ااألخرية  وبني    
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مع بعض الدول  العربية بسبب استعمار  العديد من األراضي العربية و سلب مواردها االقتصادية                
  .كاملياه 

والت  التكاملية سواء    ا االتفاقيات و احمل   من سرد العديد    كننا  ميوبالرغم من كل ذلك فإننا      
  .إىل ثالثة مطالب  بتقسيم هذا املبحث  قطرية م اتفاقيات  ثنائية أميف شكل جتمعات أ

  
  .اعية يف إطار  اجلامعة  العربيةماجلتكتالت ال: املطلب األول  
  .االتفاقيات اإلقليمية العربية: املطلب الثاين  
  "  اهليئة العربية إلنتاج احلبوب "االتفاقيات القطاعية : ثالثاملطلب ال  

  
  

  اعية يف إطار  اجلامعة  العربيةماجلتكتالت اتفاقيات   ال: املطلب األول 
 هناك العديد من  االتفاقيات  و املعاهدات  اليت  أقيمت  يف إطار  جامعة الدول العربيـة                     

بعض اآلخر خاص بانتقال  رؤوس األموال ما بني الدول          البعض منها  يتعلق بتحرير  التجارة  و ال         
اول التطرق  إليها     واليت حن   التنظيمية  و املؤسسية    االتفاقياتانتقال األشخاص على جانب     والعربية  

  133:فيما يلي 
  

  . )1953( االتفاقية املتعلقة بتسهيل التبادل التجاري  وتنظيم جتارة الترانزيت  -1
   

 باعتبارها األوىل يف إطار التكـتالت       1953اقية اجلماعية يف سبتمرب     مت التوقيع على هذه االتف    
اجلماعية لتحرير التجارة ما بني األقطار العربية حيث متت املصادقة عليها من طرف سبع دول هي                

  مجلة من  االتفاقية  وقد تضمنت     و الكويت ،      العراقمصر، السعودية ، سوريا ، لبنان ، األردن ،        
   :  يفيما يلنعرضها قترحات امل

  
اإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية لكل املنتجات الزراعية و احليوانية  و الثروات الطبيعيـة                  -

  %25نسبة بمع إعطاء بعض املنتجات الصناعية بعض  التخفيضات  
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 من طرف   ة عدم خضوع املنتجات  الزراعية املنتجة يف بلد أحد األطراف املتعاقدة  واملستورد               -

ىل رسوم داخلية تفوق الرسوم املفروضة على املنتجات احمللية املماثلة أو على مواردها األولية              أخر إ 
  .يف البلد املستورد 

عرب األقطار العربية حسب األنظمـة      "  الترانزيت   "ركة جتارة   حلالعمل على التسيري و التسهيل      -
  .ارةر هبا التجمتوالقواعد  اجلمركية  املعمول هبا يف الدولة اليت 

 االسـترياد و    خـص   و ما يالحظ على هذه االتفاقية هي عدم التطرق إىل إلغاء نظام ر            
مـن   نصت االتفاقية على تعامل الدول فيما بينها           إذالتصدير يف التجارة ما بني الدول األعضاء،        

  .حيث رخص التصدير واالسترياد على أساس املعاملة  التفضيلية 
ة  بعض السلع  أو حتويل البعض منها من أحد فـروع             دعلقة بزيا كما أدخلت بعض التعديالت املت    

من عدم االستجابة الكلية هلذه التعديالت مـن طـرف       اإلعفاء  اجلمركي  إىل فرع  آخر بالرغم          
  . اقتراهبا إىل الواقع  العملي مجيع الدول عند

 تتناول محايـة    وبصفة عامة فإن اتفاقية تسهيل التبادل التجاري و تنظيم جتارة الترانزيت مل           
مجيع املنتجات الزراعية العربية من املنافسة اخلارجية وعدم تسطري برنامج يقضي مبتابعة وتنفيذ هذه              

وقد توقف عملها مبجرد تطبيـق      . االتفاقية رغم عدم فاعليتها و أدائها على االقتصاديات  العربية         
  .قرار مشروع إنشاء السوق العربية املشتركة

  
صة بعملية انتقال رؤوس األموال ما بني الدول العربية  وتسديد املعـامالت              االتفاقية اخلا  -2

  134 )1953( التجارية 
 مصر، األردن، السعودية، العـراق،       ،  لبنان  :مت التوقيع على هذه االتفاقية من قبل ستة دول هي         

  . أو تكملة لالتفاقية اجلماعية السابقةاوتعترب هذه االتفاقية امتدادسوريا ،
  

  : ء يف هذه االتفاقية هو متسك كل دولة عضو بالتزامني مها وما جا
  

                                                           
  .73-72ص ، ، ص 1984 التكامل االقتصادي العريب، الواقع واآلفاق، بغداد ،   سعد حسوم جاسم اجلبايل 134
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 العمل على تسهيل مدفوعات املعامالت التجارية إىل باقي الدول األعضاء يف االتفاقية ومـنح               -
كما أهنا غري ملزمة بالنسبة للدول األعضاء اليت تطبق نظام الرقابة           . هذه املدفوعات معاملة تفضيلية   

 تطبيـق   وعلى أن تلغي هذه الرقابة عن املدفوعات فيما بينها،          ،  اخلارجي  على الصرف والتحويل    
ـ     يف هاالتفاقية يكون حسب اإلمكانيات وتبعا ألنظمة صرف العمالت وتضم االسترياد املعمول ب

أراضي كل دولة وهو ما يدل على أن عملية السري يف هذه االتفاقية مل يغري من نظام الرقابة علـى                    
  . قبل وبعد توقيع االتفاقيةالصرف وبقي نفسه

أما فيما خيص بااللتزام الثاين واملتعلق بتسهيل انتقال رؤوس األموال ما بني الدول العربية املوقعة               -
 يف دولة أخرى للمسامهة يف تنميـة        * عبارة عن متكني لرعايا ومقيمي كل دولة       وعلى االتفاقية فه  

وم أو قيود أو ضرائب استثنائية علـى رؤوس   مشاريع اقتصادية عربية  شريطة أن ال تفرض أية رس         
  .إذا رغب أصحاهبا يف ذلكاألصليني  إىل مواطنيها املتنقلة كما يتم إرجاع هذه األموال األموال 

  
يلفت االنتباه هو أن هذه االتفاقية مسحت للدول األعضاء حبرية عدم التقيد بالنصوص             ما  و

ومل تبلغ اهلدف املراد وهو تسهيل   تها وعدم فاعليتها  املعمول هبا يف االتفاقية وهو ما أدى إىل هشاش        
قيام تكامل اقتصادي ما بني هذه الدول واليت إذا جنحت لكانت حافزا لباقي الدول العربية األخرى 

  .لالنضمام إليها أو إنشاء تكتالت أخرى مشاهبة هلا
3  
  135-1962- اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية -

 من طرف مخس دول عربية هي املغـرب، الكويـت،           1962 وقعت االتفاقية يف جوان   
  : وقد تضمنت االتفاقية عدة نصوص متثلت فيما يلي  ،مصر، سوريا، األردن

                                                           
  . دولة يف دولة أخرى يقصد هبا جمموع الدول األعضاء*

  : يف هذا الشأن كل من أنظر135
مة، اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية بني دول  جامعة الدول العربية، جملس الوحدة االقتصادية العربية، األمانة العا-         

  .اجلامعة العربية
  صفحات متعددة،  1989 سليمان املنذري، السوق العربية املشتركة يف عصر العوملة ، مكتبة مدبويل، -         
 ص دكتور أمحد مندور، ص، مقال ال1998 اجمللة العربية للتنمية والتخطيط، اجمللد السادس، العدد األول، جويلية -         

، 14-15.  
  .78-77  ص ،اسم اجلبايل، التكامل االقتصادي العريب، مرجع سبق ذكره، صج سعد حسوم -
  .، صفحات متعددة ، مرجع سبق ذكره  السوق العربية املشتركة يف عصر العوملة ، سليمان املنذري  -
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  . حرية انتقال اإلنتاج املتمثلة يف حرية انتقال األفراد والسلع ورؤوس األموال-
لعابرة وحقـوق التملـك      حرية اإلقامة والعمل وممارسة األعمال االقتصادية والتنقل والتجارة ا         -

  . واإلرث
 تنسيق السياسات االقتصادية وتوحيد التعريفة اجلمركية اخلارجية وتنظيم سري عمليات التصدير            -

  .واالسترياد
وقد مت إنشاء جملس الوحدة االقتصادية للقيام بدراسات واختاذ قرارات خمتلفة، حيث وصل عـدد               

لعديد من االتفاقيات يف إطار قيام مـشروعات         ا ت عربية كما ورد   ة دول 13الدول األعضاء إىل    
  .عربية مشتركة يف خمتلف القطاعات واليت سنتعرض إليها فيما بعد

  
  136"1964" السوق العربية املشتركة -4

 التفاقية الوحدة االقتصادية العربية حيث أنشئت مبوجب القـرار          اتعترب هذه السوق امتداد   
ية رغبة يف حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي لدول        الصادر عن جملس الوحدة االقتصادية العرب     

األعضاء، وإرساء دعائم الوحدة االقتصادية على أسس ومناهج سليمة من التنميـة االقتـصادية،              
  .1964 أفريل 03حيث دخلت حيز التنفيذ يف 

  137وقد حدد يف هذه االتفاقية جمموعة من القرارات واألهداف ممثلة فيما يلي 
  ألشخاص ورؤوس األموال حرية تنقل ا-
   حرية العمل واإلقامة وممارسة النشاط االقتصادي-
   حرية تبادل السلع الوطنية واألجنبية-
   حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل واملوانئ واملطارات املدنية-
   حقوق التملك والتوصية  واملرياث-

ق عربية ما هو إال امتداد أو مبثابة تنفيذ قرار          ومما يالحظ من خالل هذه القرارات هو أن إنشاء سو         
اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية وبالتايل فإن أهداف السوق اقتصرت على حرية التبادل التجاري             
للمنتجات مبا فيها املنتجات الزراعية، وكل هذا ينصب يف حتقيق أهداف اتفاقية الوحدة االقتصادية              

                                                           
  .15-14ص  ،  ص 1998 األول، جويلية   العدد ،  اجمللد السادس ، ي التخطيط القوم   اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، معهد136

  .79سعد حسوم حاسم اجلياليل، مرجع سبق ذكره، ص 
  .79 مقدم عبريات، مرجع سبق ذكره ص   أنظر137

  .15-14اجلملة املصرية للتنمية والتخطيط، اجمللد السادس، العدد األول، مرجع سبق ذكره، ص 
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 واحد وسوق واحدة ومما جاء يف قرار السوق العربية املشتركة مـن             العربية يف سبيل إنشاء اقتصاد    
 من الرسوم والضرائب والقيود اإلدارية واحلريات الـيت          ، ني الدول األعضاء  بقواعد حترير التجارة    

استهدفت هذه السوق واليت مشلت كل عناصر النشاط االقتصادي من إقامـة وعمـل واختيـار                
  .ام بتبادل ما مت إنتاجه دون أي قيد على نقل تلك املنتجاتوممارسة هذا النشاط وأيضا القي

  
وبالنظر إىل الوسائل اليت من خالهلا ميكن حتقيق الوحدة االقتصادية ما بني الدول العربية يف إطـار                 

   :ي ميكن ذكرها فيما يلالسوق العربية املشتركة
  
ت وواردات كل دولة مـن       تثبيت القيود الكمية وكل الرسوم والضرائب املفروضة على صادرا         -

دول السوق العربية املشتركة مباشرة بعد صدور قرار اإلنشاء، كما ال جيوز ألي دولـة فـرض                 
الضرائب ورسوم جديدة على املنتجات اليت تتبادل ما بني الدول األعضاء حىت يتم تطبيق الرسوم               

احدة ختـضع إلدارة    االتفاقية منطقة مجركية و   ان  دلاجلديدة للسوق، وكل هذا يعمل على جعل ب       
  .موحدة، وتوحيد التعريفة والتشريع واألنظمة اجلمركية املطبقة يف كل منها

 املنتجة داخل الدول األعضاء إعفاء كليا       138إعفاء املنتجات الزراعية واحليوانية والثروات الطبيعية       
ل التبـادل   من الرسوم والضرائب عند مبادلتها ما بني الدول، وهذا خيص السلع املدرجة يف جداو             

  .التجاري والترانزيت يف إطار أنظمة النقل والترانزيت
 سنويا حىت   %20 مراحل مبعدل    ةأما غري ذلك فيطبق عليها مبدأ التخفيض التدرجيي، على مخس         

  .يتم حتريرها
ميكن لكل دولة عضو تقدمي طلب إىل جملس الوحدة على إعفاء أو ختفيض الرسوم لبعض املنتجات                

  .من قرار االتفاقية" 19"فقا ملربرات جدية، وهو ما نصت عليه املادة أو بعض القيود، و
عقد اتفاقيات جتارية و اتفاقات املدفوعات مع البلدان األخرى بصورة مشتركة للوصـول إىل               -

  .خلق احتاد مدفوعات صندوق نقد عريب تصبح فيه العمالت قابلة للتداول
  
  .ع بقاء الباب مفتوح للدول العربية األخرىتقتصر االتفاقية على الدول األعضاء فقط م -

                                                           
  .48تكتالت االقتصادية الدولية، جامعة حلب، سوريا، ص  حممد هشام خواحيية، ال138
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عدم فرض رسوم وضرائب على املنتجات املتبادلة بني الدول األعضاء تفوق الرسوم املفروضة على              
  .املنتجات احمللية لكل دولة عضو

  
 إعادة تصدير املنتجات الداخلية يف إطار التجارة البينية بني الدول األعـضاء خـارج    ال ميكن -

  . بعد استشارة الدولة املصدرة كما تستثىن املنتجات اليت أدخل عليها حتويل صناعيالسوق إال
كون للدولة املستوردة إنتاج مماثل للسلعة      يال ميكن دعم صادرات دولة عضو يف السوق عندما           -

  .املدعمة وهو ما يتعلق يف إطار توحيد سياسات التصدير واالسترياد
  
ازات بني الدول األعضاء دون تطبيق مبادئ الـسوق العربيـة           عدم حتويل االحتكارات واالمتي    -

  .املشتركة
تنسيق السياسات املتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التـشريع االقتـصادي             -

بشكل يكفل ملن يعمل من رعايا البالد املتعاقدة يف الزراعة والصناعة واملهن املختلفـة شـروطا                
  .متكافئة

ريع الضرائب والرسوم اجلمركية وسائر الرسوم املتعلقة بالزراعة والصناعة والتجـارة           تنسيق تش  -
  .والعقارات وتوظيف رؤوس األموال مبا يكفل مبدأ تكافؤ الفرص

تنسيق السياسات النقدية واملالية واألنظمة املتعلقة هبا يف بلدان األطراف متهيدا لتوحيد النقد هبا،               -
  ".القورو" ول اخلليج حيث مت اقتراح توحيد العملة حتت اسم كما عملت حاليا جمموعة د

  .اختاذ إجراءات أخرى تلزم حتقيق أهداف الوحدة االقتصادية -
  

وقد اختذ جملس الوحدة االقتصادية عدة مداخل يف سبيل حتقيق الوحدة االقتصادية بـني الـدول                
املمارسة اليت قام هبا اجمللس متاشيا مـع         ملا جاء يف االتفاقية أو من خالل         االعربية إما تنفيذا مباشر   

  139:وهذه املداخل تتمثل فيما يلي  ،الظروف الدولية والقومية معا
  

ويسعى هذا املدخل إىل حترير التجارة عن طريق السوق العربية املشتركة أصال             :  املدخل التجاري 
  .وغريها من الوسائل

                                                           
  .16، ص  ، معهد التخطيط القومي، اجمللد السادس، العدد األول،  مرجع سبق ذكره  اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط139
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اجية قوية عن طريق إنشاء املشروعات املشتركة       ويتم من خالله إقامة قاعدة إنت      :املدخل اإلنتاجي   

اجلديدة وعن طريق إجياد االحتادات النوعية العربية فيما يتعلق باملشروعات القائمة فعال يف اجملاالت              
الزراعية والتجارية واملالية والصناعية وتنسيق خطط التنمية الزراعية والصناعية يف أقطـار الـوطن              

  .قف العريب ككل اجتاه االقتصاد الدويل تنسيق املو إىل جانبالعريب
  

  140:يم السوق العربية املشتركة فيما يلي يوبعد كل هذه األهداف والقرارات ميكن تق
  
 مل يتم دفع ترتيبات خبصوص األجهزة اإلدارية للسوق، وبذلك اعترب السوق تابعا جمللس الوحدة               -

، مما أدى إىل صعوبة أي إجراءات إال من         االقتصادية وبالتايل مل يكن يتحقق للسوق الكيان املستقل       
  .خالل جملس الوحدة االقتصادية

 مل تستطع دول السوق العربية املشتركة من إجياد نوع من التنسيق بني خططهـا االقتـصادية،                 -
مـصاحل  مراعاة  حيث اتضح أن خطة كل دولة مل يراع فيها سوى املصلحة املباشرة للدولة دون               

  .دول السوق األخرى
جاء يف االتفاقية هو احتوائها على بنود تتيح إمكانية حصول الدول األعضاء على اسـتثناء                ما   -

بعض السلع من التعريفة اجلمركية وعدم االلتزام بالقيود الكمية مما أدى إىل ضـعف يف قواعـد                 
  .التعامل مع دول السوق

سوى من حيث القيود    حرير الكامل للمنتجات    ت مل تتمكن السوق العربية املشتركة من حتقيق ال        -
ـ                أغلـب دول    تاجلمركية أو من حيث القيود النقدية أو اإلدارية، حيث أظهر الواقع أنه ما زال

  .السوق تستخدم القيود اإلدارية والنقدية والكمية
 وجود معاملة تفضيلية لصادرات وواردات الدول العربية األقل منوا ممـا أدى إىل عـدم                  عدم -

  . عضوية السوقدخول دول عربية عديدة يف
  . عدم وجود التنسيق املطلوب بني سياسات اإلنتاج وسياسات التبادل داخل دول السوق-

  .ضعف اإلرادة السياسية من جانب الدول األعضاء يف السوق من حيث االلتزام باالتفاقية

                                                           
،  ص ص 1995 ، مكتبة مدبويل، القاهرة  ، سليمان املنذري، الفرص الضائعة يف مسار التكامل االقتصادي والتنمية140

236-237.  
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نقف علـى هـذه      أن   وما ميكن مالحظته بعد هذا العرض املختصر للسوق العربية املشتركة ميكن          

  : واملالحظات ملا جاء يف اتفاقية السوق ما يلي الستنتاجاتا
  
 بالرغم من األهداف املتواضعة واملنطقية للسوق العربية املشتركة واليت كانت منعطفا أساسيا يف              -

 به السوق من طرف الكثري من الباحثني        تإطار العمل العريب املشترك واالهتمام الكبري الذي حضي       
عوقات وعراقيل حالت دون وصول السوق إىل حتقيق أهدافها الراميـة إىل            العرب، إال أن هناك م    

  .مجع أجزاء األمة العربية املترامية على اقتصاديات الدول املتقدمة
 وما ميكن مالحظته يف األخري هو أن السوق العربية املشتركة، وبالرغم من أهنا تتضمن حتريـر                 -

لعـام   لعديد من املزايا مقارنة باالتفاق التجـاري        تضمن ا تالتجارة ما بني الدول األعضاء، كما       
 إال أهنا غري منظمة تنظيما معينا من شأنه حتقيق تنمية اقتصادية زراعيـة أو صـناعية                  ،   1953

مستمرة لإلنتاج يف الدول األعضاء، وبالتايل فإن قرار السوق غري قادر على تسهيل توسيع التجارة               
  .قتصادي فيما بني الدول األعضاءبني  الدول األعضاء وحتقيق تكامل ا

وبالرغم من القرارات واألهداف اليت سطرت وصدرت عن جملس الوحدة االقتصادية العربية واليت             
تبحث على مبدأ التنسيق بني خطط التنمية االقتصادية  يف الدول العربية  ومسايرهتا مع مبدأ حترير                 

ورق ومل تكن حمل التزام من قبـل الـدول           إال أن هذه القرارات بقيت جمرد حرب على           ، التجارة
  . العالقات  السياسية بني الدول العربية اضطراباألعضاء يف السوق، ومما زاد الطني بلة هو

  
  "1972" اتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية وتسهيل انتقاهلا بني الدول العربية  -5

 واخلاصة 1953فشل وقصور اتفاقية ا قد سبقهاتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية هذه  إن 
حيث أعاد جملس الوحدة االقتصادية   ، بانتقال رؤوس األموال العربية ما بني دول اجلامعة العربية

 ة واليت متت املصادق1970 اتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية يف أوت يف الكرة من جديد 
اق، سوريا، الكويت، اإلمارات ا العربية، السودان، مصر، العر: دول هي  عليها من قبل مثاين

  .1972األردن واليمن وأصبحت االتفاقية قابلة للتنفيذ يف فيفري 
وقد نصت االتفاقية على توفري الضمانات الالزمة للمستثمر العريب حيث تضمنت القرارات التالية             

:  
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عضاء بالقواعد  من طرف الدول األ   " أصحاب رؤوس األموال    "  حث وإعالم املستثمرين العرب      -
واإلجراءات اخلاصة بأنظمة االستثمار العريب داخل كل دولة حيث يكون املستثمر العريب علـى              

  .دراية كاملة هبذه األنظمة اليت حتكم استثماراهتم يف الدول األعضاء يف االتفاقية
خرى عن طريق    عدم التفرقة بني اإلستثمارات احمللية واالستثمارات القادمة من الدول العربية األ           -

  .رؤوس األموال املتنقلة يف إطار االتفاقية
 املستثمر العريب يف الدول األعضاء باحلق يف حتويل صايف رأس ماله وصايف العائد مـن رأس                 حيظى

املال إىل جانب التعويضات اليت له احلق فيها تبعا لنصوص االتفاقية كما يكون له احلق يف اإلقامة                 
  . نشاطه االستثمارييف الدول املضيفة ملمارسة

  
إىل جانب ذلك فإنه يشترط على الدول املضيفة بعدم تأميم االستثمارات العربية املقامة يف              

  .إقليمها أو مصادرهتا مع معاملتها بعدالة االستثمارات األجنبية
 فيبقى الباب مفتوح عضوة ،وكل هذه القرارات ختص الدول األعضاء أما باقي الدول العربية الغري    

  .امها عند تطلب ذلكأم
وما ميكن مالحظته حول ما جاء يف هذه االتفاقية من توضيحات فإهنا أعطت ضـمانات               
للمستثمر العريب الراغب يف االستثمار يف إحدى الدول األعضاء مع تشجيعهم على ذلك، هذا من               

ـ                 اع جهة ومن جهة أخرى  فإن هذه االتفاقية مل حتدد بالضبط قطاعات اقتصادية معينـة كالقط
الزراعي  مثال أو حتديد مشروعات خاصة باألمن الغذائي العريب، حيث كان مـن املفـروض أن                 
ترتبط كل اتفاقية جبانب أو إطار اقتصادي معني يتضمن سياسة اقتصادية متكاملة تعمل على دفع               

 .معدالت التنمية لقطاعات حيوية
  

حتقيق نوع من التكامل يف إطار انتقال       وبالرغم من كل ما جاء يف هذه االتفاقية فإهنا مل تصل إىل             
  .رؤوس األموال ما بني الدول األعضاء وتعظيم االستفادة منها

  
  1980141 االتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية -6
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بعد عجز اتفاقية استثمار رؤوس األموال العربية وانتقاهلا  ما بني الدول العربية، ظهـرت               
:  وهـي  1981 حيث صدق عليها من طرف ستة دول عربية عام          1980فاقية املوحدة عام    االت

السعودية، تونس، األردن، العراق، البحرين، واليمن الشمالية وأدخلت حيز التنفيـذ يف سـبتمرب              
1981.  

إال أن املصادقة على تشجيع وتسهيل رؤوس األموال لتعزيز التنمية والتكامل االقتـصادي             
أساس تبادل املنافع واملصاحل العامة لألقطار األعضاء ومن األحكام الـيت جـاءت يف              العريب على   

  142  :االتفاقية ما يلي
  

العمل على استقرار القوانني االستثمارية حلماية املستثمر وهو ما نصت عليه االتفاقية حيث يتطلب              
 الداخلي للدولة كحـد أدىن  إعطاء األولوية يف تطبيق االتفاقية عند تعارض قواعد االتفاقية والنظام       

  .ملعاملة  استثمار رؤوس األموال وإجراءات االنتقال
 األولوية لالتفاق اجلماعي يف الدول العربيـة        ه يف إعطاء  ويعترب هذا اإلجراء األول من نوع     
  اقتصاديا على حساب القوانني الداخلية 

  :  ما يلي ومن احلقوق ولواجبات اليت حددهتا االتفاقية إزاء املستثمر لعريب
  
منوعة على  املللمستثمر العريب احلرية يف اختيار الدول اليت تريد االستثمار فيها ويف اجملاالت غري               -

وإذا كانت قوانني الدولة املستقبلة لالستثمار حتدد نسبا للمشاركة هلـؤالء            ،   مواطين تلك الدولة  
بدون متييز   موال هذه األخرية    تم معاملة رؤوس أ   ت، كما    املستثمرين فيجب أن تراعى هذه النسب     
  .واليت تستثىن نسب املشاركة املشار إليها

  
حرية املستثمر العريب يف التصرف بأمواله كما يشاء وداخل اإلطار الـداخلي لنظـام الدولـة                 -

  .املضيفة
  

                                                           
  .69-68، التكامل الزراعي العريب، مرجع سبق ذكره  ص ص    املنظمة  العربية للتنمية الزراعية142

.  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

ضمان محاية رؤوس األموال العربية من املخاطر غري التجارية اليت تضر مبلكية املستثمر من جهة                -
 عند خمالفتها للقوانني الداخلية مع      *ن جهة تتعرض رؤوس األموال املتنقلة إىل احلجز واملصادرة        وم

  .اإلحالة على القضاء
  
للمستثمر العريب وأفراد أسرته والعاملني يف حقل النشاط االستثماري احلق يف التمتع باإلقامـة               -

  .واخلروج دون قيود أو عراقيل من إقليم الدولة املضيفة
  
لتسهيل للمستثمر العريب على االستعانة بيد عاملة عربية وخربات أجنبية يف النـشاطات الـيت               ا -

 مع مراعاة إعطاء األولوية يف تشغيل اليـد         **تستدعي ذلك ومل تتوفر يف إقليم الدولة املستثمر فيها        
رتبة الثانيـة يف    يف امل  مث تأيت    ،وهذا باستغالل كل طاقاهتا     فيها  العاملة احمللية أو يف الدولة اليت  يقيم         

التشغيل لليد العاملة األخرى للدول األعضاء وغريهم وتأيت بعدها اليد العاملـة  األجنبيـة مـن                 
  .جنسيات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك

األمـوال  كما يتمتع املستثمر العريب حبقوق التعويض حالة خمالفة الدول املستقبلة لرؤوس            
  .ل بااللتزامات املتفق عليهابقوانني وقواعد االتفاقية واإلخال

ومن جهة ثانية فعلى املستثمر العمل على التنسيق يف مشاريع االستثمار وتطويرها وفـق بـرامج                
 وفق ما يتطلـب تعزيـز وحتقيـق التكامـل           التنمية اليت تسطرها الدولة لتطوير اقتصادها الوطين      

  .اعية أو غريهااالقتصادي العريب بصفة عامة ومبختلف قطاعات الزراعية أو الصن
مـا   ذلك   وجيوز للدولة املضيفة لالستثمار معاملة بعض االستثمارات معاملة تفضيلية إذا رأت يف           

  .143 يطور اقتصادها وحتقيق معدالت هامة يف التنمية
إن ما سبق عرضه لالتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال داخل الدول العربية فإهنا تعد                 

 وضعت إطـارا جيـدا السـتثمار رؤوس     أهنا كما ، )1970-1953( من أحسن االتفاقيات  
األموال العربية يف خمتلف القطاعات مبا فيها القطاع الزراعي، وتسهيل عملية انتقاهلا ما بني الدول               

حيث اعتربت من االتفاقيات اجلماعية اجليدة       ، األعضاء يف االتفاقية مع الضمانات وحرية التحويل      
 إلجراءات وآليات ختدم املصاحل املشتركة وتعمل على تعزيـز التنميـة            اق متت صياغتها بدقة وف    و
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  .يقصد بالدولة املستثمر فيها الدولة املضيفة أو املستقبلة لرؤوس األموال**  *
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اد من حيث تسهيل انتقال رؤوس األموال من الدول اليت هبا فائض إىل             اجل يف إطار التكامل     ةالشامل
من جهة، ومن جهة أخرى   الدول اليت تتميز بدخول متوسطة وضعيفة لتنمية مشروعاهتا االقتصادية        

 االستثمار حتظى حبماية ومزايا تضمن العمل يف ظروف مناسبة          إطار املتـنقلة يف    فإن هذه األموال  
ستقرار من العوائـق الـيت جتعـل        الاليعترب عامل   و  كاستقرار القوانني والسياسات االقتصادية،     

 املخاطرة بأمواهلم واستثمارها يف ظل أنظمة وسياسات اقتـصادية غـري            عناملستثمرين حيجمون   
  .مستقرة

خري ميكن القول بأن انتقال رؤوس األموال ما بني الدول العربيـة يعتـرب الطريـق                ويف األ 
الصحيح لقيام مشروعات مشتركة يف إطار التكامل االقتصادي وسواء كانت هذه األموال خاصة             

، ومن  جهة أخرى جيب أيضا تشجيع هذا املسعى وتسهيل             عامة فاملهم أن  تقوم بالدور الفعال       مأ
  .أرادت الدول العربية أن تقوم بتحقيق تكامل اقتصادي زراعي لتنمية املنطقةإجراءاته إذا 

  1981144 االتفاقية املتعلقة بتسهيل وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية -7
إن اعتماد اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري كشكل من أشكال التكامل االقتصادي إذ يعترب              

  .زيز وتنمية اقتصاد املنطقة العربية، يف إطار  متحرر وغري تابع ومترابطمن الوسائل اهلامة لتع
حتييد النشاط االقتصادي املقرر من قبل ميثـاق        "  ويف هذا الشأن فقد اتسمت هذه االتفاقية مببدأ         

  . العريبالعمل االقتصادي
  
  : جاء يف االتفاقية من قواعد وأحكام عامة ما يلي الذيو
   

ثانية من االتفاقية على حترير التبادل التجاري بني الدول األعضاء وقد ميـزت             املادة ال   نصت   -1
أمـا  ،  ، حيث تستفيد جمموعة من اإلعفاء الكامل من الرسوم والقيـود             بني جمموعتني من السلع   

  .اجملموعة الثانية فتستفيد من ختفيض تدرجيي إىل أن يتم إلغاء كامل الرسوم
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أنواع، هي الـسلع    ) 5(ن اإلعفاء الكامل من الرسوم فهي مخسة        وفيما خيص السلع اليت تستفيد م     
السلع نصف مصنعة والسلع املنتجة من قبل       والزراعية واحليوانية يف شكلها األول أو بعد حتويلها،         

  .املشروعات العربية املشتركة
  

لـيت تـشمل    أما اجملموعة الثانية من السلع فتشمل باقي السلع غري املذكورة يف اجملموعة األوىل وا             
  .املرحلية يف التخفيض أو ما يسمى بالتخفيض التدرجيي

ويهدف هذا القـرار إىل محايـة        : توفري الشروط الضرورية واخلاصة حبماية السلع العربية       -2
 يف مواجهة السلع األجنبية املنافسة، أو       - "الدول األعضاء  " - السلع املنتجة داخل املنطقة العربية    

  .البديلة
  145:أن نصت املادة الثامنة  على ما يلي ويف هذا الش

مجركية موحدة كحـد أدىن     رسوم   كل السلع املستوردة من خارج الدول العربية تفرض عليها           -أ
وجتدر اإلشـارة هنـا إىل أن هـذه         ،  شريطة أن تكون هذه السلعة املستوردة بديلة  أو منافسة           

  .من مميزات السوق العربية املشتركة التعريفة اجلمركية املوحدة واليت تعد ةالضريبة حمل  فكر
إعطاء ميزة نسبية للسلع العربية ملواجهة السلع غري العربية املنافسة أو البديلة كمـا تعطـى                  -ب

األولوية يف التطبيق للمشتريات احلكومية، واجلهة اليت تقرر تعيني امليـزة النـسبية هـو اجمللـس                 
  .عضاءوف اخلاصة بكل دولة من الدول األاالقتصادي واالجتماعي وهذا حسب املعطيات والظر

 تضمنت االتفاقية جمموعة من املبادئ والصيغ خاصة بالتطبيق حيث مشلت هذه املبادئ والصيغ -3
  : ما يلي 

 توكل إىل صندوق النقد العريب وكذا مؤسسات التمويل العربية املشتركة تـسوية املـدفوعات               -
  . وتقدمي التمويل الالزم لهاجلارية بني الدول األعضاء وتشجيع التبادل

منها املؤسسة العربية لضمان االستثمار و املؤسسات العربية املتخصصة         ،   حث بعض املؤسسات     -
  .على توفري الضمان الالزم للتبادل التجاري بني الدول األعضاء

 آخر إال    عدم تصدير السلع املنتجة واملتبادلة داخل منطقة الدول األعضاء يف االتفاقية إىل أي بلد              -
مبوافقة الدول املنتجة كما تتم عملية التبادل التجاري للسلع بصفة مباشرة وبدون وسـيط غـري                

  .عريب

                                                           
  .73 املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، التكامل الزراعي العريب، مرجع سبق ذكره، ص 145



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

جيب أن تلزم الدول العربية األعضاء بالتعاون والتنسيق لتسهيل النقل واملواصالت فيما بينـها               -
  .لتسيري جتارة الترانزيت

دئ لتطبيقها التزام مبدأ املقاطعـة العربيـة بـشأن           وأخريا نصت االتفاقية يف إطار الصيغ واملبا       -
إسرائيل  وعلى تعاون الدول األعضاء فيما بينها وتدعيم عالقاهتا االسـتثمار يف التجـارة مـع                 

  .التكتالت االستثمار واملنظمات الدولية كما أجازت على التعاون مع كل عريب غري عضو
 كوهنـا ، هـو      وتنمية التبادل التجاري   هذه االتفاقية اخلاصة بتسيري   يف  ما ميكن مالحظته    

ا ، فإهن بالرغم من تناوهلا التنمية االقتصادية وحترير التجارة        إذ  جاءت مميزة عن االتفاقيات السابقة      
مل توضح السلع اليت تستفيد من اإلعفاء الكامل وحىت السلع اليت ختضع ملبدأ التخفيض التدرجيي،               

تصادي واالجتماعي واليت حددت مـن قبـل اتفاقيـة          حيث ترك األمر يف ذلك إىل اجمللس االق       
ا ترك األمور غامضة، حيث أن عدم حتديد هذه السلع أدى إىل إضـعاف االتفاقيـة      مم  ،  1953
  .وفشلها
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ـ                 ذ بالرغم من قيام العديد من احملاوالت التكاملية يف إطار العمـل العـريب املـشترك من
اخلمسينات يف إطار اجلامعة العربية واليت مل تظهر نتائج ملموسة على املستوى االقتصادي، كـان               

 حماولة أخرى لتعزيز العمل العريب املشترك، وميثاق العمـل االقتـصادي            1980مؤمتر عمان عام    
  العديد من التحديات  تقف يف وجه مجـع مشـل           اإلشارة إىل القومي حبيث جاء يف اإلستراتيجية      

  :أجزاء املنطقة العربية اقتصاديا نلخصها فيما يلي 
 التفرقة بني الشعوب العربية اقتصاديا واجتماعيا، إىل جانب الرتاع القائم بني البلـدان العربيـة                -

  .لدول العربية لهاثرو وأ، خملفات االستعمار اليت فرضهاإطار وإسرائيل وكل هذا يدخل يف 
 إىل طمس الشخصية احلضارية العربية وكـذا منـط الـسلوك             التأثر بالفكر الغريب الذي أدى     -

  .االقتصادي
  :وفيما خيص األهداف اليت تضمنتها اإلستراتيجية تلخصت فيما يلي 
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1980.  
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  . اشتراك املواطن العريب يف عملية التنمية وهذا بإعطائه احلرية الكاملة  ويف قدراته املبدعة-
ئيا وتكنولوجيا ومواجهة التحديات اإلسرائيلية اليت      العمل على أمن املنطقة العربية عسكريا وغذا       -

تعترب يف نزاع قائم مع العديد من الدول العربية واستغالل بعض مواردها الطبيعية مثل الرتاع القائم                
  .على املياه وإىل حد اآلن

  
صـيغ  ية لإلسراع يف عملية التنمية الشاملة للمنطقة العربية وإجياد          قوم االعتماد على القدرات ال    -

لعمل على إقامة تكامل    ل، وهذا    للتنسيق بني السياسات العربية وتقليص الفجوة التنموية فيما بينها        
، يساهم هو اآلخر يف إقامة النظام الدويل اجلديـد، أو            زراعي عريب، وإقامة نظام اقتصادي عريب     

 ما  ها اإلستراتيجية من األولويات اليت تضمنت    ،فكان   وزن يف القرارات الدولية   ذا    على األقل يكون    
  *147: يلي

  

  . أمن املنطقة العربية عسكريا، وذلك بتعزيز القدرات العسكرية-
 تطوير العمالة العربية وضمان حرية تنقلها حسب متطلبات التنمية االستثمار واستغالهلا داخـل              -

  .الوطن العريب
   العمل على اكتساب التكنولوجيا وجتسديها يف املنطقة العربية-
 األمن الغذائي العريب، للتخلص من التبعية االقتصادية وذلك بالعمل على دعم حمـاوالت               حتقيق -

  .العمل العريب املشترك وهذا يف إطار العمل على زيادة اإلنتاج الغذائي
  . حتسني شروط التبادل التجاري للسلع الغذائية ما بني األقطار العربية وبينها وبني دول العامل-
  .لتبديد للمنتجات انطالقا من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة التوزيع واالستهالك القضاء على صور ا-

نظرا ألمهية العمل االقتصادي املشترك يف حتقيق التنمية الشاملة للمنطقة العربية باعتبارها مدخل من         
فإننا سنحاول إبراز  ذلـك يف أمهيـة املـشروعات    ،  العريب  الزراعيمداخل التكامل االقتصادي  

  : كة يف اآليت املشتر
  

                                                           
  تكون باختاذ عدة آليات منها فيما خيص تنفيذ االستراتيجية ف* 
 يضع اجمللس االسترياد متخلفا العريب إطار اخلطة القومية للعمل االسترياد وأسلوب تنفيذها، أما مرحلة التنفيذ فتتم بواسطة -

  .املؤسسات العربية ، مع العمل على إبعاد املعوقات اليت تعترض تنفيذها
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  148: أمهية املشروعات العربية املشتركة كمدخل من مداخل التكامل االقتصادي العريب-أ 
  
 من طـرف العديـد مـن البـاحثني      باهتمامي موضوع املشروعات العربية املشتركة ظ لقد ح  -

ذلك، االقتصاديني باعتباره مدخل من مداخل التكامل االقتصادي العريب، والعمل على اإلسراع يف       
  .قتصاديةحيث يعتربونه الطريق الوحيد املؤدي  إىل التنمية اال

  
ويف هذا الشأن وافق جملس اجلامعة على إنشاء شركة عربية السـتغالل األراضـي الزراعيـة يف                 

والـيت  ،   احلكومات العربية واملواطنون      من ، فلسطني وشرائها، حبيث تتم عملية املسامهة يف ذلك       
املخطط الصهيوين الذي يريد التوسع يف امتالك األراضي العربية كمـا مت            كان يراد منها مواجهة     

كأحد املشاريع العربية املشتركة الستغالل البحر امليـت، يف         . 1957إنشاء شركة البوتاس عام     
األردن كرد فعل  عريب مشترك على استغالل الثروات املعدنية يف فلـسطني احملتلـة مـن قبـل                   

  .149إسرائيل
  

 إال نتيجة إلقناع األقطار العربية بأن املشروعات العربية املشتركة تشكل الـصيغة             وكل هذا ما هو   
  150:الرئيسية للتنمية العربية املتكاملة وهذا لألسباب التالية 

  
 تتمتع املشروعات العربية املشتركة بقدرة كبرية على املشروعات القطرية يف إقامة مـشروعات              -
 ذات إنتاجية تضاهي اإلنتاجية على املـستوى العـاملي،           مبستوى تكنولوجي أعلى، وتكون    يزتتم

وتستطيع املنافسة هبا يف األسواق العربية والدولية، وتراكم رأس املال العـريب يف توسـيع هـذه                 
املشروعات وإكماهلا وكل هذا يؤدي إىل تشجيع إقامة مشروعات جديدة إىل جانب املشروعات             

  .املشتركة السابقة
  

                                                           
شتركة واقعها،أمهيتها، ومستقبلها، جملة املستقبل العريب، دراسات الوحدة العريب، العدد  مسيح مسعود، املشروعات العربية امل:   انظر148

  .، صفحات متعددة1987، سبتمرب 103
- United Notions ( UN) Multinational Corporation in world development ( new York, UN 1973 ) 
- International labor organisation : Multinational enterprises and social policy  ( Geneva 1973 ) 
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قطـار العربيـة    أل بني ا   ةقتصادياإل العربية املشتركة تؤدي إىل خلق الروابط         إن قيام املشروعات   -
 كما تفرض الشروط الالزمة النتقال رؤوس األموال واليـد          قتصادية ، والتنسيق يف السياسات اال   

العاملة ما بني دول املشروعات املشتركة، إضافة إىل خلق إمكانيات انتقال مدخالت وخمرجـات              
   البلدان العربية، وهو ما يؤدي إىل إنشاء سوق قومية موحدةاإلنتاج يف أسواق

ع وتنويع تشكيلة السلع املنتجة وتزود حجم النـاتج         يتعمل املشروعات العربية املشتركة على توس     
القطري والقومي هبا، كما هتيئ  القاعدة األساسية لتحقيق التبادل التجاري الفعال ما بني األقطار               

  .إىل رفع حصة املبادالت التجارية العربية الدوليةالعربية، وهو ما يؤدي 
  
حتقق املشروعات العربية املشتركة املصاحل العامة لألقطار العربية يف املشروع العريب املشترك عن              -

طريق اشتراك رأس املال وعنصر العمل واملوارد وحتقيق عائد مناسب لكل عناصر اإلنتـاج هـذه                
ة ح اخلام  األولية واملنتجات الوسيطة املتا      ةداجانب االستفادة من امل   واألقطار اليت حتركت إليها إىل      

هلا قطريا وأخريا عن طريق اهلامش التجاري املتاح لتصريف منتجات املشروع العريب املـشترك يف               
جميع هذه العناصر جتنب املشروع العريب املأخوذات املوجهـة للمـشروع           ،  ف  الداخل واخلارج   

  151األجنيب
  
ات العربية املشتركة حتل وإىل حد كبري مشاكل التصريف والتمويل الـيت تعانيهـا              إن املشروع -

املشروعات القطرية، وتستفيد من مزايا اإلنتاج الكبري عن طريق حتقيق املوفورات القطرية والقومية             
والدولية كما أهنا حترض اآلثار املضاعفة لالستثمار على املستوى القومي عـن طريـق حتـريض                

هالك واستثمار قومية السمة بالترابط مع موجات االستهالك واالستثمار قطرية السمة           موجات است 
مما ينشط ميكانيكية االستهالك واالستثمار وتطويع التكنولوجيا احلديثة وتطوير املوارد البـشرية            
وفقا الحتياجات الوطن العريب، وبالتايل رفع عملية إعادة اإلنتاج االجتماعي املوسع إىل مـستوى              

  152أكثر تطورا
  

                                                           
 العريب، سلسلة املستقبل العريب، مرجع سبق  مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات يف التنمية  والتكامل االقتصادي151
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إن قيام مشروعات عربية مشتركة بعدد كاف يؤدي إىل تطوير  املبادالت التجارية بني األقطار                -
العربية وتوسيع انتقال عناصر اإلنتاج من رؤوس أموال ويد عاملة ومنتجات، وكل هذا يـسمح               

س املادي إلقامة   بتطوير السوق القومية العربية يف مواجهة األسواق القطرية، إىل جانب خلق األسا           
، حبيث تكون الوحدات االستثمار العربية املـشتركة          واإلدارية العربية املوحدة   قتصادية  اهليئات اال 

  .153أساسية وموضوعية لضرورة وحدة املنظمات واهليئات اإلدارية العربية
   1:توزيع املشروعات العربية حسب القطاعات واملناطق اجلغرافية - ب 

أن عدد املشروعات العربية املشتركة        ) 12-1(اردة من اجلدول رقم     تفيد املعلومات الو  
ـ ذا العدد يضم    ه مشروعا مشتركا و   830ويف  خمتلف القطاعات بلغ حنو        شروعات العربيـة   امل

  : ما يلي كمااملشتركة واملشروعات العربية الدولية واليت ميكن توزيعها 
  
  : التوزيع  اجلغرايف للمشروعات املشتركة - 
 مشروعا مشتركا، يف حني بلغ عد املشروعات        391 عدد املشروعات العربية املشتركة حوايل       بلغ

 مليـار   3.14 واليت بلغت رؤوس أمواهلا حوايل        ،  مشروعا 439العربية الدولية املشتركة حوايل     
ن األموال العربية املـشتركة     عدوالر وبالرغم من تزايد  أعدادها، إال أن رؤوس أمواهلا منخفضة            

  . مليار دوالر كرؤوس أموال للمشروعات العربية املشتركة21.4ليت وصلت إىل وا
من املشروعات  العربية     %65جد حوايل   تووفيما يتعلق بنسبة توظيف هذه املشروعات         

 فيما     و   ،  مليار دوالر  3.9الدولية املشتركة قائمة يف املنطقة العربية، وهذا برؤوس أموال قدرها           
ت املشتركة، فإن نسبة كبرية منها تتركز يف دول جملس التعـاون اخلليجـي              خيص تركز املشروعا  

 وتأيت يف املرتبة      من رؤوس األموال   %59  من إمجايل   عدد املشروعات و       %38.6وهذا بنسبة   
مـن إمجـايل عـدد       % 28.1واليت حظيت بنحو    " مصر السودان "  منطقة وادي النيل      الثانية

  .  )13-1(املشروعات ، أنظر  اجلدول رقم 
  

  : التوزيع القطاعي للمشروعات املشتركة -
إن قطاع األموال اخلاص باملؤسسات املالية واالستثمارية أخذ حصة األسد من أعداد  املشروعات              

 من إمجايل عدد املشروعات املـشتركة  و          %33.5وهذا بنسبة     " دولية  ال -العربية  " املشتركة  
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 ويأيت يف     )12-1(ل كما هو موضح يف اجلدول رقم        من إمجايل رؤوس األموا    %40.4حوايل  
 من إمجـايل عـدد      %23 املرتبة الثانية بعد قطاع األموال قطاع الصناعات التحويلية وهذا بنسبة         

  154. من إمجايل رؤوس أموال املشروعات املشتركة%30.7املشروعات وحوايل 
 وقطاع  %1.2ايل  أما باقي القطاعات فأخذت نسبة قليلة حبيث بلغت حصة اخلدمات حو          

  .% 10.1املقل واملواصالت 
  

 القطاعات الرئيسية يف حتقيق األمن الغذائي العريب فلـم      من   أما قطاع الزراعة والذي يعترب    
حيظ مبكانة هامة يف إطار املشروعات املشتركة، حيث كان متخلفا ومن املفروض أن يأخذ حصة               

ل القاعدة املوردية الزراعية املتاحة يف  املنطقة        األسد يف املشروعات العربية املشتركة  وخاصة يف ظ        
 عدد املشروعات املشتركة يف القطاع الزراعي قليـل جـدا           كونإال أن الواقع يشري إىل      ،  العربية

 مـن الناحيـة     ممقارنة بالدور اهلام الذي ميكن أن  يظهره سواء من ناحية اإلنتـاج الغـذائي أ               
  . العاملة من اليداالجتماعية كونه يشغل عدد هائال

  
 مشروعا وهـذا     29وقد وصل عدد املشروعات العربية املشتركة يف هذا  القطاع حوايل            

من إمجايل املشروعات املشتركة  يف حني بلغت رؤوس األموال املوجهة هلذا القطاع              %8.3بنسبة  
 من إمجايل رؤوس األمـوال الكليـة       %6.5  مليار دوالر ممثلة حوايل    2.3يف هذا اجملال  حوايل      

ا أدى إىل تفاقم الفجوة الغذائية من جهة وتزايـد العجـز يف امليـزان               ممللمشروعات املشتركة،   
التجاري الغذائي، وهذا ما يبني الصورة احلقيقية للدول العربية اليت اعتمدت سياسـة االسـتثمار               

ـ              و بالتركيز ى بأكثر أمهية على القطاعات األخرى على حساب القطاع الزراعي مما أثر سـلبا  عل
يان االقتصادي الزراعي وأدى إىل هجرة اليد العاملة من القطـاع الزراعـي إىل القطاعـات                 نالب

  .األخرى نظرا الخنفاض الدخل داخل هذا القطاع
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  . املشروعات العربية املشتركة توزيع - )  12-1(جدول رقم   

ملليون دوالر  با(و املشروعات العربية  الدولية املشتركة حسب القطاعات املشتركة 
 (  

  
  مشروعات عربية  األمجـــايل

  دولية مشتركة
 مشروعات عربية

  مشتركة
رأس   %

  املال
رأس   العدد  %

  املال
رأس   العدد

  املال
 العدد

  رأس املال
  

  القطاع

  
5.94  

  
2134 

  
9.88 

  
82  

  
523  

  
47  

  
1681 

  
35  

ــناعة  صـ
  إستراتيجية

30.69 10924 23.1
3  

صناعة  94 4758  98 6206  192
  ويليةحت

  زراعة 35 2001  34  326  69 8.31 2327  651
40.70 14542 33.4

9  
  متويل 123 8267  155 6275  278

فنادق    31  549  29  494  60 7.23 1043  2.92
  وسياحة

نقل  28 3419  18  186  46 5.54 3605 10.09
 ومواصالت

البناء  25  551  32  138  57 6.87  689  1.93
  والتشييد

  اخلدمات 20  223  26  200  46 5.54  423  1.18
100  - 35.

72
7  

100 830  1434
8  

439  2137
9  

  اإمجايل 391
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-  

  
100  

  
-  

  

  
100  

  
40.16 

  
52.90 

  
59.84 

  
47.1

0  

التوزيع 
 %النسيب

    . 180مقدم عبريات  ، مرجع سبق ذكره ، ص :   املصدر 
    التوزيع اجلغرايف للمشروعات العربية املشتركة) 13-1(جدول رقم  

 باملليون (حسب القطاعات املشتركة ) %( الدولية املشتركة –ت العربية و املشروعا
  ) دوالر 

     
  العربية المشتركة–المشروعات الدولية   

  المشروعات العربية المشتركة

 من رأس %
   المال

 من رأس %  المنطقة   من العدد الكلي%
   المال

 من العدد %
   الكلي

  
  المنطقة

  
64.8  

  
56.9  

  
الوطن 
  العربي

  
59.5  

  
38.6  

دول مجلس 
التعاون 
  الخليجي

  
8.3  
  
  

  
5.8  

  
  آسيا

  
9.5  

  
23.3  
  

المشرق 
  العربي

  
9.0  

  
11.9  

    إفريقيا
15.4  

  
28.1  

مصر 
  والسودان 

  
3.2  

  
2.7  
  

أمريكا 
  اآلتينية

  
13.4  

  
8.8  

المغرب 
  العربي 

  
2.3  

  
0.9  

أمريكا 
  الشمالية

  
2.1  

  
1.2  

بقية دول 
  العالم العربي

  
12.2  

  
21.4  

وروبا أ
  الغربية

  
-  

  
-  

  
-  

  
0.2  

  
0.4  
  

أوروبا 
  الشرقية

  
-  

  
-  

  
-  

  
100  

  
100  
  

  
  المجموع

  
100  

  
100  

  
  المجموع
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  155:املشروعات املشتركة يف جمال حتقيق األمن الغذائي العريب -ج
، ومنذ ذلك التاريخ مت     1972غذائية العاملية لعام    إن مشكلة الغذاء مت التنبه هلا بعد األزمة ال        

 كاجمللس العاملي للغذاء وإعداد االتفاقية الدولية لألمن الغذائي وإنـشاء           تإنشاء عدد من املؤسسا   
  .الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

  
أما على املستوى العريب ومباشرة بعد اإلحساس خبطورة املشكلة الغذائية اجته العديد مـن              

نظمات العربية واملفكرون االقتصاديون إىل إقامة مؤمترات ودراسات لتوضيح خطـورة هـذه             امل
املشكلة والبحث عن أسباهبا واقتراح حلول مناسبة للحد منها  أو من املؤسسات  العربيـة الـيت                  

   : منها لذلك نذكراهتمت بذلك واقترحت حلوال
  

  : املنظمة العربية للتنمية الزراعية -*
 املنظمة أوىل املنظمات واملؤسسات إىل جانب الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي            تعترب هذه 

واالجتماعي، واألمانة العامة جمللس الوحدة االستثمار العربية، واهليئة العربية لالسـتثمار واإلمنـاء             
  .الزراعي، باإلضافة إىل العديد من اهليئات العربية املتخصصة واملؤسسات العربية األخرى

 على العمل لتحقيق األمـن      1980د أكدت املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف قمة عمان عام           وق
الغذائي العريب باعتباره أكثر ضرورة وهذا يف إطار العمل العريب املشترك كما أن حتقيـق األمـن                 

امل الغذائي القطري مرهون بتحقيق األمن الغذائي القومي، والسبيل إىل ذلك يكمن يف حتقيق التك             
الزراعي بني األقطار العربية، حيث أن تنسيق اجلهود بني القطاعات االقتصادية مبا فيهـا القطـاع      

  .الزراعي يعترب الطريق الصحيح لتحقيق األمن الغذائي العريب
وقد قامت املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعديد من الدراسات حول مواجهـة مـشكل              

 إىل جانـب    1979مثل مستقبل اقتصاد الغذاء يف الـبالد العربيـة           ،  األمن الغذائي العريب منها   
الدراسات املتخصصة يف هذا اجملال كالدراسات اخلاصة باملخطط الزراعـي واملـواد الطبيعيـة              
واألرضية واالستثمار الزراعي العريب، وبرامج تنمية إنتاج احلبوب يف الوطن العريب وتنمية  الزراعة              

  .مل الزراعي العريب وغريها من الدراسات واليت ما تزال تنظر التنفيذ هلاالعربية، وإمكانية التكا
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واليت قـدرت نفقاهتـا     ) 1156( مشروعا   145وقد بلغت املشروعات العربية بصفة عامة حوايل        
 كل مرحلة على مدى مخس سنوات إىل        - وعلى عدة مراحل     1981االستثمارية ابتداء من عام     

  .دوالر مليار 26.6 بنحو 2000غاية عام 
ومن هذه املشروعات املشتركة بني األقطار العربية أربع مشروعات لإلنتـاج الـسمكي             

  .وثالث مشروعات لإلنتاج احليواين ومشروع املخزون الغذائي اإلستراتيجي القومي
 مليار دوالر جلميع املزروعات املقترحة يف إطار       4.15وفيما خيص النفقات االستثمارية فقد بلغت       

 دوالر عـام     مليـار   7.7 إىل     التقـديرات   لتصل  1985 عام    ن الغذائي  العريب   برامج  األم  
2000157  

وبالرغم من الدراسات اليت استهلكت جهود أخصائيني ومنظمات عربية كاملنظمة العربية           
للتنمية الزراعية إال أن عدم متويل هذه املشروعات أصبح عائقا يف وجه تنفيذ هذه املـشروعات،                

 انعقاد عدة اجتماعات لدراسة كيفية متويل هذه املشروعات وهو األمر الذي بقي ومن أجل هذا مت  
 تعترب من أخطر املشاكل الـيت       إذعالقا، حيث مل يستطع العمل العريب املشترك جتاوز هذه املشكلة           

  .تواجه البالد العربية واملتمثلة يف تزايد حجم الفجوة الغذائية وبقائها يف تبعية اقتصادية
لرغم من ذلك واصلت املنظمة العربية للتنمية الزراعية إقناع الدول العربية للمسامهة            وعلى ا 

 إال أن مشكلة التمويل مل تكـن        1990الذي مت إنشاؤه عام      يف الصندوق العريب للتنمية الزراعية      
 ذلك فقد مت تكـوين فريـق        راءومن ج ،ت نفسها مع بداية الثمانينات      حرطوليدة التسعينات بل    

منها ،   قبل إنشاء الصندوق ويتكون من هيئات متخصصة       1983من الغذائي العريب عام     عمل لأل 
العربيـة  االقتصادية املنظمة العربية للتنمية الزراعية واملنظمة العربية للتنمية الصناعية وجملس الوحدة        

مناء الزراعـي   إضافة إىل ممثلي الشركات العربية  املشتركة الرئيسية واهليئة العربية لالستثمار واإل           ،
  :والشركة العربية لضمان االستثمار واليت نستعرض البعض منها فيما يلي 

  
  158 عنهاة العربية واملشروعات الزراعية املنبثققتصاديةجملس الوحدة اال -*

لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية العربية اعتمدت أمانة جملـس الوحـدة االقتـصادية             
 الرئيسية للتكامل االقتصادي العـريب، وقـد   159 أو املداخل   املشروعات املشتركة كأحد الوسائل   
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زراعي خاص بالـشركة العربيـة       مشروع   ، والرابع أقيمت أربع مشروعات منها ثالث صناعية       
 مليون دينار كوييت وعدل     50لتنمية الثروة احليوانية  حيث بلغت رؤوس أموال هذا األخري حوايل            

 1975 يف أوت من عام      ية يف نشاطه بعقد مجعية تأسيس      شرع وقد مليون دينار،    60فيما بعد إىل    
 160دول عربيـة    ) 10(باختاذ دمشق كمقر هلا، أما متويل هذه الشركة فقد كان من طرف عشر              

إضافة إىل الشركة العربية لالستثمار والشركة الكويتيـة للتجـارة واملقـاوالت واالسـتثمارات      
 مـشروعا و    18 دراسة متويل وتنفيذ     1983اخلارجية، وقد تضمنت اخلطة االستثمارية يف عام        

  : دول ومن أهم هذه املشروعات املشتركة نذكر ما يلي  10شركة قابضة مبسامهة موزعة على 
   مشروع إنتاج وتصنيع األعالف اخلضراء-
   مشروع العلف احليواين-
  .مشروع أمهات الدواجن وإنتاج الفراخ، إضافة إىل مشروعات عديدة أخرى -

  
  :161العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي  اهليئة -*

 هتدف إىل تنمية    إذ دولة عربية    )12(إن ميالد هذه اهليئة كان عن طريق اتفاقية اثين عشر           
تغلة وكيفية  ساملالزراعة العربية وحتقيق األمن الغذائي العريب حيث مت التركيز على اإلمكانيات غري             

  . العريب يف جمال حتقيق األمن الغذائي العريباستغالهلا كما ركزت أيضا على أمهية التعاون
 مليون دينار كوييت موزعة     150مال قدره    وكانت املؤسسة تتمتع بشخصية قانونية دولية، وبرأس      

  162:ألف سهم امسي ومن أهداف هذه املؤسسة ما يلي ) 15(على مخسة عشرة 
  
  . تنمية املوارد الزراعية يف الدول األعضاء-
  .كن من املواد الغذائية للدول األعضاء توفري أقصى  حد مم-
 رفع حجم التبادل للسلع الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي فيما بينها ومـن الـضمانات               -

  :ة للهيئة نذكر  حاملمنو
   عدم خضوع أمواهلا إىل التأميم أو االستيالء-

                                                                                                                                                                                     
  .  املنظمة العربية للتنمية الزراعية، االستثمار  الزراعي يف بعض الدول العربية، مرجع سبق ذكره،159
  . العربية اليمنيةالسعودية، اإلمارات، األردن، السودان، سوريا، مصر، العراق، الصومال، قطر، اجلمهورية:   الدول هي 160
  .25-24 التنمية الزراعية يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكره، ص ص  ،   املنظمة العربية للتنمية الزراعية 161
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   اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية وكذا أنظمة االسترياد والتصدير-
  . اإلعفاء من أحكام الرقابة على النقد والتحويالت اخلارجية-
 باحلصانة من اإلجراءات القضائية واإلقامة اخلاصـة باألجانـب           ،  يتمتع العاملون يف املؤسسة    -

  .وتسهيالت السفر
كما  حددت االتفاقية دولة السودان أول قطر عريب متارس فيه نشاطها إضـافة إىل الـشراكة أو                  

ال األجنيب جللب اخلربات التقنية واإلدارية كما يلتزم السودان بتقدمي الدعم الـالزم             إشراك رأس امل  
  :للمؤسسة وهذا عن طريق 

   متكني اهليئة من حيازة األراضي-
  . تقدمي املساعدة الضرورية لذلك-

ب وقد قامت هذه اهليئة بعدة مشاريع زراعية يف السودان نظرا ملميزات االستثمار السوداين املناس             
 حيث يعترب السودان سلة غذاء للوطن العريب إذا مت استغالل القاعدة املوردية للزراعة               ، يف هذا البلد  

  . ووفرة املياهواملتمثلة يف شساعة األراضي الصاحلة للزراعة وخصوبتها
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 االتفاقيات واحملاوالت الرامية إىل حتقيـق تكامـل         لقد شهدت املنطقة العربية العديد من     
اقتصادي عريب وهذا قبل ميالد اجلامعة العربية وبعدها وحنن سنحاول حتليل وتقيـيم االتفاقيـات               

  . متعددة األطرافمخاصة اليت أبرمت بعد احلرب العاملية الثانية وسواء كانت ثنائية أ
  

  1990:163قبل عام  االتفاقيات الثنائية -1
ك العديد من االتفاقيات الثنائية اليت أبرمت داخل املنطقة العربية، واليت جاءت حسب األسلوب              هنا

  164املستعمل واملعاجلة االقتصادية وعلى العموم ميكن تقسيمها إىل عدة جمموعات كما يلي 
  
  دون - دولـتني  -تنص على تشجيع املبادالت التجارية، بني طريف االتفاقيـة           اتفاقيات ثنائية    - 

توفري الشروط إلجناحها، حبيث ال يتم ختفيض الرسوم اجلمركية وال الرقابة على النقـد ونظـام                
لرغبـة يف   تفترق ل التراخيص واملالحظ هنا هو أن مثل هذه االتفاقيات ما هي إال جماالت سياسية              

ون أي  حتقيق تكامل اقتصادي متني بني طريف االتفاقية، حبيث أن املوقعني على االتفاقيـة ال يبـذل               
 على املعطيات الـسابقة دون التحـضري هلـا،          اجهد إلجناح هذا التكامل، بل يبقى جهدهم قائم       

وبالتايل فإن هذا يؤدي إىل تنشيط وتشجيع التبادل التجاري ومنه فإن مثل هـذه االتفاقيـات ال                  
  .بيةوهو ما حدث يف العديد من االتفاقيات الثنائية ما بني األقطار العر، يكتب هلا البقاء 

 تتضمن إزالة بعض العراقيل والقيود املفروضة على املبادالت التجارية والـيت تعتـرب              اتفاقيات - 
خطوات إجيابية من شأهنا تشجيع التبادل التجاري بني طريف االتفاقية، وهذا النوع من االتفاقيات              

  :ينص على ما يلي 
   
  .كاالسترياد والتصدير بينهما، تعاقدين الرغبة يف تشجيع التبادل التجاري ملنتجات الطرفني امل-
وجود ختفيضات فيما خيص الرسوم اجلمركية وبنسب معينة، إال أن هذا التخفيض ال يكفـي                -

تبقى عائقا يف وجه    ،   على املنافسة، كما أن العراقيل اإلدارية لذلك         ةجلعل منتجات كل بلد قادر    
  .هذه املعامالت
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نظام الرقابة على الصرف اليت تنظم تسوية املدفوعات بني دولتني          ـ  االتفاقيات الثنائية اليت تتعلق ب      
 مثل االتفاقية اليت عقدت بني مصر والسعودية واليت تعترب أول اتفاقية يف الدول العربيـة                 ، عربيتني

،  وسـوريا    ، مث عقدت بعد ذلك اتفاقيات من هذا النوع مع كل من لبنان وليبيـا              1949عام  
  .والسودان

  
الثنائية اليت هتدف إىل حتقيق تكامل اقتصادي بني دولتني يف إطار انتقـال عناصـر               االتفاقيات   -

اإلنتاج من رؤوس أموال ويد عاملة بكل حرية بني طريف االتفاقية، إىل جانب حرية اإلقامة والعمل             
يف ظل ممارسة نشاط اقتصادي، كما تتم يف إطار ذلك مبادالت املنتجات احمللية واألجنبية، وهذه               

 مصر وسوريا عام   بني الة يف الغالب هي منطقة جتارة حرة، ومن أمثلة ذلك الوحدة االقتصادية احل
، كما قد يأخذ التكامل  االقتـصادي  1982 والتكامل الزراعي بني مصر والسودان عام      1957
  . وهو توحيد التعريفة اجلمركية، جتاه الدول خارج االتفاقية آخرشكل

ختلفة لصور التكامل الثنائي، هناك جتارب واقعية جديرة بالذكر يف          وبعد تناولنا لألنواع  امل    
دراستنا هذه، نظرا لألمهية التارخيية علها تكون دروسا يستفاد منها مستقبال يف إقامـة حمـاوالت                
أخرى للتكامل الزراعي داخل املنطقة العربية،  هذا كون أن  الوصول إىل اهلدف املطلـوب هـو                  

ب فشل املشاريع السابقة، ومن أمثلة االتفاقيات اليت سنحاول سـردها يف            تدارك األخطاء أو أسبا   
نان، وجتربة  باالحتاد اجلمركي بني سوريا ول    : هذه الدراسة يف إطار هذا النوع من االتفاقيات نذكر          

الوحدة االقتصادية السورية املصرية، وجتربة التكامل املصري السوداين، إضـافة إىل االتفاقيـات             
  .1990يت وقعت عام احلديثة ال

  
  165 اللبنانية - السورية قتصادية الوحدة اال-أ 

 حيث شهدت هذه الفترة رواجا سياسيا وفيها   1956مت التوقيع على هذه االتفاقية يف عام        
يتم تشكيل وحدة اقتصادية ومجركية ومؤسسات مصرفية، ووحدة الـسياسة الـضريبية  كمـا               

رؤوس األموال، وهذه الوحـدة االسـتثمار كانـت         تضمنت االتفاقية حرية انتقال األشخاص و     
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 حبيث أصـبحت     166موجودة  قبل وأثناء التواجد العثماين واستمرت يف عهد االنتداب الفرنسي          
سوريا ولبنان منطقة ذات تعريفة مجركية موحدة إزاء الدول األخرى تتمتع بانتقال السلع ما بـني                

  .البلدين بدون قيود مجركية
 وتضارب السياسات، مل تفرز هذه الوحدة النتائج  املرجوة منـها            ونظرا الختالف املصاحل  

مما أدى إىل إضعاف اإلرادة ما بني الطرفني والسبب يف ذلك هو أن سوريا  هلا طـابع اقتـصادي     
واخلدمات وقد بلغ هذا    " الترانزيت  "  يف حني تتسم لبنان بطابع التجارة         ، إلنتاج زراعي صناعي  

 تلتها لبنان بإعالهنـا    هذه الوحدة ن أين أعلنت سوريا انسحاهبا م     1950التضارب أشده يف عام     
  .عن زوال االحتاد بعد سبع سنوات من النشاط االقتصادي  املشترك

  167 1961-1958 " الوحدة االقتصادية السورية املصرية - ب
 يف إطار اجلمهوريـة     04/01/1958مت التوقيع على هذه االتفاقية بني مصر وسوريا يف          

ية املتحدة، وهذه الوحدة كانت هلا نتائج اقتصادية موجبة متثلت يف بعض اإلجنازات يف عهد               العرب
الوحدة بني البلدين حبيث تركت بصماهتا على الساحة االستثمار واالجتماعية يف سوريا منذ ذلك              

(    سـنوات   خلمـس     التنميـة     خبطـة       مسـي      خـاص   اتفـاق  وقع   حيث     ، التاريخ
 يهدف  إىل  مضاعفة إمجايل  الناتج القومي خالل عـشر              )1964/1965 - 1960/1961

 يف النصف األول هلذه العشرية، ولقد كانت النتائج جيدة يف تنفيذ            %40سنوات وحتقيق منو يبلغ     
هذه اخلطة مت فيها قيام مشروعات مشتركة عديدة أمهها إصالح األراضـي الزراعيـة والنقـل                

ية والتنقيب عن النفط والزراعة واإلسكان، وكل هـذا مت بعـد            واملواصالت والصناعات الكهربائ  
حتقيق وحدة سياسية يف إطار توقيع اتفاق عسكري  مشترك هدفه مواجهة إسـرائيل بالدرجـة                

  .األوىل
  168:ومن التدابري اليت اختذت يف إطار الوحدة االستثمار لتحقيق هذه الغاية ما يلي 
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كال الطرفني من الرسوم اجلمركية املفروضـة علـى الـسلع              إعفاء  املواد واملنتجات احمللية ل       -

  .األجنبية
  . فتح باب االسترياد والتصدير من كافة السلع ودون أي تراخيص-
  . تشكل جلنة تتكفل حبل املشاكل اليت تعترض تنفيذ االتفاقية-
  . تفضيل السلع واملنتجات احمللية للبلدين عن السلع األجنبية-

اقية تضمنت تسهيل حركة رؤوس األموال واألشخاص والتمتع بكافة حقوق          وبالرغم من أن االتف   
  والواقع أن    ،املواطنة إال أن االختالف يف النظم النقدية بني البلدين حال دون تنقل رؤوس األموال             

  .هذه االتفاقية واليت دامت ثالث سنوات مل يكتب هلا النجاح نتيجة لظهور حركة معارضة هلا
  
  "1985-1974" راعي بني مصر والسودان  التكامل الز- ج

 لقد أخذ هذا التكامل اهتماما بالغا  خاصة فيما يتعلق بالتكامل الزراعي وقد كـان واد النيـل                  
  .تارخييا وحده من أقدم التجارب التكاملية العربية حبكم املوقع اجلغرايف
 حيث اتفق البلـدان     1974ومن التجارب  التكاملية بني البلدين نذكر االتفاقية اليت وقعت عام            

على التعاون السياسي واالقتصادي ومت بالفعل قيام عدة اتفاقيات أدت إىل ظهـور مـشروعات               
  :عديدة ضمن إستراتيجية التكامل الزراعي بني البلدين أمهها 

  
واليت نتج عنها تنفيذ املشروعات املشتركة يف       :  الشركة املصرية السودانية للتكامل الزراعي     -

 منـها الـذرة الرفيعـة        ، يث مت استصالح وزراعة األراضي بالعديد من احملاصيل       السودان حب 
واحلبوب الزيتية والقمح واخلضر إىل جانب القيام بتصنيع املنتجات الزراعية املختلفة، وقد مت             

 ألف فـدان خمصـصة      150 ألف فدان يف هناية السبعينات من حوايل         50استصالح حوايل   
  .لذلك

  
عي بالطائرات ملكافحة احلشرات ومجيع اآلفات الضارة والتسميد برأس مال           مشروع الرش الزرا   -

مشترك بني الطرفني  كما توجد مشروعات أخرى منها مشروع إنتاج اللحوم واألعالف املركزة              
  .ومشروع إنتاج الزيوت النباتية خاصة الغذائية منها
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وعات اإلنتاجيـة يف القطـاع      ولقد أعطت هذه الوحدة إجيابيات عديدة خاصة فيما يتعلق باملشر         
الزراعي، ومن أهم اإلجنازات الناجتة عن ذلك هو حرية انتقال العمالة بني البلدين وهذا عن طريق                

 وإلغاء جواز السفر والتأشرية حبيث يتم التنقل بالبطاقـات          %40ختفيض مصاريف السفر بنسبة     
" لية بني املنطقة اجلنوبية ملـصر       وقد أنشئ ما يسمى باملنطقة التكام     "  بطاقة التكامل " الشخصية  
  .واحملافظة الشمالية للسودان" أسوان

 بعد تغيري احلكومة السودانية أين ألغيـت        1985إال أن هذه الوحدة لقيت انتقادات شديدة عام         
من طرف احلكومة السودانية تـساند فيهـا        "  اإلخاء  "  ظهرت وثيقة    1987االتفاقية، ويف عام    

لية حبيث هتدف إىل االهتمام باملشاريع الزراعية واستغالل املوارد املتاحة يف           مسار احملاوالت التكام  
  .البلدين وتنسيق خطط التنمية

  :كن استنتاجه من خالل عرض جتربة التكامل الزراعي بني مصر والسودان ما يلي ميوما 
  
 أن عـدم      لقد سار التكامل الزراعي بني البلدين وفقا خلطة ومنهاج جيد يستحق التشجيع إال             -

االستقرار السياسي أثر سلبا على ذلك مما أوقف العديد من املشروعات بعد متـرد اجلنـوبيني يف                 
  .السودان

 إلعطاء التكامل الزراعي دفعة تنموية جيب توفري األموال الالزمة لذلك وهو ما يفتقده السودان               -
  .ي عريبخاصة وأنه ميتلك أراضي شاسعة وخصبة باستطاعتها أن تكون جيب غذائ

 إال أن هناك بعض املشاريع ما تزال قائمة وهو ما يعرب             ،  وبالرغم من التقلبات السياسية والرتاعات    
  .عن وحدة شعبية وأثر راسخ الستعادة التكامل الزراعي بني البلدين

  "1990"االتفاقيات الثنائية احلديثة  : -2
الشمايل واليمن اجلنويب واالتفاقيـة      منها الوحدة بني اليمن      1990لقد ظهرت عدة اتفاقيات عام      

هتدف إىل تشجيع التبـادل التجـاري وانتقـال رؤوس األمـوال،            اليت  اخلاصة مبصر وسوريا و   
 وهـذا   واالتفاقيات املشتركة بني مصر وليبيا اخلاصة بانتقال رؤوس األموال والعقبات اجلمركيـة           

  .:عرض جممل لكل واحدة من هذه اإلتفاقيات 
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  1990169" جنوب-مشال" ة  الوحدة اليمني-أ
لقد متيزت هذه الوحدة بعدم االستقرار حبيث مت االتفاق على الوحدة عدة مرات كمـا مت أيـضا                  
توقيفها عدة مرات، بل وصلت يف العديد من املرات إىل نزاع مسلح بني الطـرفني قبـل عـام                   

1990.  
 سـواء بالنـسبة     اإلجراءات اليت متت يف هذه الوحدة هي تنقل األشخاص بدون جواز الـسفر            و

  . الشمالينيمللجنوبيني أ
ظـر  توكان مبقدرة هذه الوحدة حتقيق تكامل اقتصادي زراعي إال أهنا مل تصل إىل مـا هـو من                 

وأصبحت الرتاعات قائمة إىل حد اآلن واليت انتهت حبرب أهلية بالرغم من مساعي اجلامعة العربية               
  .يف كل مرة

  
  "1990" االتفاقية املصرية الليبية -ب

مل تكن هذه االتفاقية األوىل يف جتارب التكامل بني البلدين بل سبقتها عدة اتفاقيات منها               
، أين اتفق رؤساء مصر وليبيا وسوريا على إنشاء احتـاد اجلمهوريـات العربيـة،     1971يف عام   

 1972كقاعدة أساسية لتكامل عريب موحد، كما صدر بيان للوحدة بني مصر   وليبيـا  سـنة          
ا جاء يف اتفاقية اجلمهوريات العربية املتحدة، إال أن هذا مل يعمر طويال حبيـث هزتـه                 انطالقا مم 

الرتاعات بني البلدين يف هناية السبعينات إىل هناية الثمانينات، لتستعيد مـن جديـد يف نـوفمرب                 
تقال ، أين مت توقيع اتفاقية ثنائية ترمي إىل حرية انتقال رؤوس األموال بني البلدين وحرية ان               1990

األشخاص وختفيض الرسوم اجلمركية كما مت يف االتفاق على إنشاء العديـد مـن املـشروعات                
الزراعية املشتركة بني البلدين، وهذه االتفاقية إذا واصلت مشوارها وتطورت ستؤدي حتمـا إىل              

  .حتقيق تكامل زراعي بني البلدين
  

  "1990: "االتفاقية  املصرية السورية ) جـ
 العالقات السياسية بني البلدين بعد مقاطعة دامت حوايل عشر          إطارذه االتفاقية يف    لقد مت جتديد ه   

سنوات، ولقد نصت على تشجيع وتنشيط التجارة بني البلدين بإزالة العديد من معوقات التبـادل               
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بينهما، والسماح بانتقال رؤوس األموال واالستثمار واالستعانة خبـربات البلـدين يف امليـادين              
  .يةاالقتصاد

  "التجمعات العربية "  االتفاقيات املتعددة األطراف -3
لقد ظهرت عدة جتمعات عربية هتدف إىل قيام تكامل اقتصادي زراعي لتلبية احتياجات املنطقـة               

  :العربية وسنقتصر يف دراستنا هذه على  اهليئات التالية 
一-  170)1981(: جملس التعاون اخلليجي  

، مببادرة من دولـة الكويـت،       1975خلليجي إىل عام    ترجع خطوات إنشاء جملس التعاون ا     
 ويضم هذا اجمللس كل من قطر، الكويت،        171يعرض تصور إلستراتيجية مشتركة بني دول اخلليج        

 25وقد مت التوقيع على اتفاقية تأسيس  اجمللـس يف           . السعودية، البحرين، اإلمارات، سلطنة عمان    
  .1981ماي 

التكامل والترابط بني الدول األعـضاء والتنـسيق يف مجيـع           وتتمثل أهداف اجمللس يف التنسيق و     
املبادالت وخاصة الشؤون االقتصادية والتجارية، واجلمارك واملواصالت، وشؤون التعليم والصحة          
واإلعالم والسياحة وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع التعاون يف القطاع اخلاص وإنشاء مراكز            

  172:ة يف جمال القطاع الزراعي ما يلي حبوث علمية ومن أهم أحكام االتفاقي
  
حرية  تبادل املنتجات الزراعية واحليوانية  والصناعية ومنتجات الثروة الطبيعية احمللية بني الـدول        -

 بـشكل   - العمل على توحيد التعريفة اجلمركية       -األعضاء وإعفائها من مجيع الرسوم اجلمركية       
  . سنوات05الل مدة خك تدرجيي حلماية وتشجيع الصناعات احمللية وذل

  

                                                           
أثر قيام السوق العربية املشتركة على مصر واملنطقة العربية ، معهد التخطيط القومي، سلسلة قضايا ) : وآخرون (   إجالل راتب 170

  .88 ص ،1984في ن، القاهرة حا58التخطيط والتنمية يف مصر رقم 
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308.  
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request of the Unctad, secretariat, by Misbah Oreibi, 9 January 1990, p 20. 
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 تسهيل انتقال رؤوس األموال واألشخاص ما بني الدول األعضاء مع حرية اإلقامـة والتملـك                -
  .واإلرث وحرية ممارسة النشاط االقتصادي

   التنسيق املشترك يف السياسات الزراعية-
  . استغالل املوارد الطبيعية املتاحة داخل دول اجمللس-
  .نتاج الزراعي والغذائي إقامة برنامج مشترك لإل-
 تشجيع القطاع اخلاص على إقامة مشاريع مشتركة لربط املصاحل االقتـصادية للمـواطنني يف               -

  .خمتلف اجملاالت
  . إقامة برنامج مشترك للبحوث الزراعية والتطوير التكنولوجي-
  . السعي إىل توحيد األنظمة والقوانني االستثمارية-

 االتفاقية هناك عوامل تؤدي إىل زيادة فاعليـة هـذا التجمـع             وإىل جانب ما جاء من أحكام يف      
  173:االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي ميكن حصرها فيما يلي 

  
 موقعا استراتيجيا يتمثل يف اجلانب الغريب بأكمله مع جزء هام مـن اجلانـب               سمتتلك دول اجملل  -

  .الطاقة داخل دول اجمللسالشرقي للبحر األمحر، وتوافر املوارد املالية ومصادر 
  
 على أمهية املشاريع اإلقليمية املشتركة كمنهج فعـال         1981 وقد ركز اجمللس منذ إنشائه عام        -

ـ وحت. لتحرير التعاون والتكامل  بني اقتصاديات الدول األعضاء الست         ى املـشاريع اإلقليميـة      ظ
قليمي بني جمموعة من البلـدان      املشتركة بالتأييد القومي كأسلوب لتحقيق التكامل االقتصادي اإل       

  .النامية
كخطوات   لتنفيذ االتفاقية  االقتصادية بني         1986 وقد أصدر اجمللس عدة قرارات يف ديسمرب         -

  : الدول األعضاء يف اجمللس وصوال إىل حتقيق املواطنة الكاملة، وهذه القرارات هي 
وض من بنوك وصناديق التنميـة         السماح للمستثمرين من مواطين دول اجمللس باحلصول على قر         -

  .اليت حددها اجمللس

                                                           
  .28، ص 1998  معهد التخطيط القومي، اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، العدد األول اجمللد السادس، 173
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السماح ملواطين دول اجمللس مبزاولة جتارة التجزئة يف أي دولة عضو ومساواهتم مبواطين الدولـة               -
  والــسماح هلــم مبمارســة جتــارة اجلملــة اعتبــارا مــن01/03/1987اعتبــارا مــن 

01/03/1990174.  
 تطورات مهمة على صعيد  بنائه املؤسـسي         1995وقد شهد جملس التعاون اخلليجي خالل عام        

حيث ظهرت العديد من املؤسسات اليت توضح أشكال التعاون األمـين والـدفاعي والـسياسي               
  .ملواجهة التحديات اخلارجية

شهدها من قبـل  وإن      ت فقد شهدت دول اجمللس  أزمات سياسية مل           ، وعلى الرغم من كل هذا    
  . تدرجييفت يف السنوات األخرية بشكلتخكانت ا

  
واملالحظ يف جتربة التكامل لدول جملس التعاون اخلليجي، هي أهنا سارت خبطـى إجيابيـة حنـو                 
التكامل االقتصادي والزراعي، واستغالل املوارد املالية املتاحة يف مشروعات اقتـصادية داخليـة             

  .مقارنة بالتجمعات العربية األخرى
، إال أهنا ميكن توجيه بعض االنتقادات هلذه         الشأنوبالرغم من كل اإلجيابيات اليت حققت يف هذا         

  :التجربة واملتمثلة فيما يلي 
حيث مل يسمح بدخول أعضاء جدد، إضـافة إىل         ،   يتميز جملس التعاون اخلليجي بطابع مغلق        -

 من املفروض أن    واملفاوضات الفردية اليت تتم مع املنظمات األوربية خاصة فيما يتعلق باحملروقات            
يها الطابع اجلماعي العريب، هذا وإىل جانب بعض الرتاعات اليت  حدثت يف اخلليج واليت               يغلب عل 

 الشيء الذي جعـل      ، جعلت اإلرادة تضعف للمنظمات املتخصصة واملشروعات العربية املشتركة       
 االستثمار مستوردا من اخلارج  على شكل قروض، ومساعدهتا مرتبطة بشروط اقتصادية وسياسية            

 فإن دول اخلليج أصبحت تستعني بعمالة غـري          ، ن التبعية هلذه البلدان، إضافة إىل ذلك       مما زاد م   ،
  .عربية يف الوقت الذي تعاين فيه الدول العربية من مشكلة البطالة خاصة الدول غري اخلليجية

  
  175: جملس التعاون العريب -ب

                                                           
، ص 1987 ، بريوت  ، دار النهضة العربية  تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية ،  املؤسسة العربية لضمان االستثمار174
16.  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

ـ           1989أنشأ هذا اجمللس يف فيفري           يمن وضم كل مـن مـصر والعـراق واألردن وال
وعضوية اجمللس كانت مفتوحة أمام بقية الدول العربية بشرط موافقة الدول األعضاء باإلمجـاع،              

  :ومتثلت أهداف اجمللس فيما يلي 
   رفع مستويات التنسيق والتعاون بني الدول األعضاء بصور تدرجيية -
   تشجيع املزروعات املشتركة -
  .تصادية عربية العمل على قيام سوق عربية مشتركة ووحدة  اق-
  . توثيق الروابط بني مواطين الدول األعضاء يف مجيع اجملاالت وتدعيم العمل العريب املشترك-

واختالف مواقف  . 1990وبسبب خروج اجمللس عن األهداف املسطرة، وقيام حرب اخلليج عام           
ء االتفاقيـة عـام     الدول األعضاء جتاه العراق، مت تعطيل هذا اجمللس كما اختذ الربملان املصري إلغا            

  . من جانب واحد1994
  

  :176 احتاد املغرب العريب-جـ
إبـان  " 1937" قيام وحدة مغربية ليست حديثة  العهد بل هي وليدة الثالثينات             ةإن فكر 

استعمار دول املغرب العريب، وتلت هذه الفترة عدة مبادرات إىل أن أعيد طرحها من جديد بعـد                 
، حبيث بدأت الوحدة االستثمار تتبلور يف        177  1956 عام   استقالل املغرب وتونس وبالضبط يف    

مت انعقاد مؤمتر طنجة والذي ضم احلزب الدستوري         1958أذهان القادة املغاربة آنذاك، ويف عام       
احلاكم بتونس وحزب االستقالل احلاكم يف املغرب وحزب جبهة التحرير اجلزائري، أين طرحت             

  . اجلزائرفكرة الوحدة بني دول املغرب واستقالل
 بدأت فكرة جتسيد مبدأ التعاون االقتصادي تظهر بني دول املنطقة           1962عام  وباستقالل اجلزائر   

 إنشاء شركة مشتركة لبعض احملاصيل الزراعية، إال أن الرتاع بني احلدود اجلغرافية             يوأول مبادرة ه  
  .للبلدين ، اجلزائر واملغرب وقف يف وجه هذا املشروع املشترك

                                                                                                                                                                                     
اإلمكانيات واآلفاق املستقبلية للتكامل االقتصادي بني دول جملس التعاون العريب  ، )وآخرون(  عيسى   حممد عبد الشفيع175

،   القاهرة ،)61(يف ضوء مقياس اإلنتاج والتوزيع، معهد التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية يف مصر، رقم 
  .1991جانفي، 

176  - Unclad  rapport on approgramme for technical co-operation for trade in the Arab region, 
Geneva, March 192, P9  
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 ظهرت حماولة أخرى جلمع الشمل من جديد مع دخول ليبيـا وموريتانيـا،              1964  ويف سبتمرب 
حبيث اجتمع وزراء االقتصاد لكل من اجلزائر وتونس واملغرب وليبيا قبل انضمام موريتانيا وناقشوا              
إمكانية التعاون االقتصادي، أين تقرر تشكيل جلنة دائمة استشارية، وقد عملت اللجنة على تدعيم              

 إىل جانب توجيـه االهتمـام        ، التبادل التجاري وتبادل اخلربات بني الدول املعنية بذلك       عالقات  
  .بالقطاع الزراعي

 مت عقد القمة الثانية لدول  املغرب العريب  واليت خصت الدول اخلمسة وهـي                1989ويف فيفري   
سية هلذا االحتـاد    اجلزائر، تونس، املغرب، ليبيا، موريتانيا وانبثقت عن هذه القمة ثالث وثائق رئي           

  :هي 
  .وختص هذه الوثيقة قيام االحتاد املغريب واليت تعرب عن حل وسط بني اجتاهني : الوثيقة األوىل -

 خيص ليبيا وتونس ويطلب االحتاد الفوري والثاين خيص املغرب واجلزائر  ويدعو للتعـاون               األول
ربية أو أفريقية مـع املوافقـة       االقتصادي وقد تضمنت هذه الوثيقة إمكانية انضمام دول أخرى ع         

  .ألغلبية األعضاء باإلمجاع
  ختص هيكل االحتاد  : الوثيقة الثانية -
وختص إجراءات ومراحل التعاون االقتصادي والثقايف بني دول املنطقـة والـيت       : الوثيقة الثالثة -

  :هتدف إىل 
استعمال جـوازات الـسفر      ودون    ، تسهيل حرية تنقل املواطنني املغاربة وهذا بإلغاء التأشرية        -

  .واالكتفاء بنظام البطاقة املوحدة
ـ حرية انتقال رؤوس األموال و السلع داخل منطقة االحتاد مع إمكانية امللك و الشراء دون قيود 

.  
  .ـ اتباع سياسة مشتركة يف كافة اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

  .و التجاريةـ حتقيق التنمية الصناعية و الزراعية 
منطقة "ـ معاجلة األمور اجلمركية و الضريبة بالشكل الذي يشجع على قيام سوق مشتركة 

و منه مت االتفاق على إنشاء بنك مشترك بني الدول املغربية اخلمسة ، حبيث يساهم " التجارة احلرة 
ذات الطابع يل املشاريع ويف حركة التجارة ، كما سيتم إنشاء مؤسسة استثمارية تعمل على مت

   .هاالستثماري املقامة من قبل كل دولة على حد
مام املغرب إىل السوق ضكما أن أمهية اإلعالن عن قيام االحتاد املغريب أتى بعد رفض طلب ان

 األمر الذي أثر سلبا على ،األوربية املشتركة ، وخاصة بعد انضمام أسبانيا و الربتغال إىل السوق 
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 من جمموع وارداهتا  %60 واردات املغرب من السوق األوربية حوايل حبيث بلغت، جتارة املغرب 
.  

و ما ميكن مالحظته يف اجلانب الزراعي هو أن االحتاد يضم جمموعة من األقطار العربية و اليت 
تتميز يف جمملها بوفرة املوارد الزراعية و البترولية و القوى العاملة ، حبيث جند أن اجلزائر و ليبيا و 

ة للنفط ، و بالرغم جنيا و تونس و املغرب تضم أراضي زراعية شاسعة و اجلزائر و ليبيا منتموريتا
 ، 1 بوبهتا الغذائية من احليامن كل هذه املوارد ، إال أن هذه الدول تستورد أكثر من نصف حاج

حىت و إن كان هناك بعض الدول من االحتاد مثل املغرب و تونس حققت تقدما ملحوظا يف 
  .اخلضر و الفواكه باإلضافة إىل الثروة السمكية اهلائلة يف موريتانيا تصدير 

  
و خالصة القول هو أن التكامل االقتصادي مبختلف قطاعاته الزراعي الصناعي و التجاري بني 

مل يتحقق نظرا للرتاعات السياسية اليت هزت اإلرادة السياسية لدول االحتاد و حالت ،دول االحتاد 
 هذا التكامل متوفرة على مستوى منطقة االحتاد ، ربراتفه و هذا بالرغم من أن مدون حتقيق أهدا

 وتقارب جتانس األنظمة االقتصادية و وحدة اللغة و الدين يف سواء منها االقتصادية و املتمثلة 
  .العادات والتقاليد 

  
  .178"اهليئة العربية إلنتاج احلبوب" قطاعية لاالتفاقيات ا: املطلب الثالث 

  
،  ، سوريار من طرف أربعة دول مص1990مت التوقيع على هذه االتفاقية يف القاهرة عام  

السودان كما أن إمكانيات  التعاون و التكامل الزراعي بني هذه الدول ، تأيت نتيجة و، ليبيا 
زراعية لإلمكانيات الزراعية املعتربة اليت توفرها هذه الدول و اليت قد متكنها من دفع عجلة التنمية ال

فعلى سبيل املثال ، و تساهم يف اإلسراع يف معدالت االكتفاء الذايت يف جمموعة حماصيل احلبوب 
جند القمح و الذي خيتلف حسب امليزة النسبية ، لكل دولة ، حبيث أنه ميكن مضاعفة اإلنتاج و 

نتاج و مصادر اإلنتاجية هلذا احملصول يف السودان و يف فترة وجيزة إذا مت توفري مستلزمات اإل
 25التمويل  و تطوير التقنيات املستعملة، أما يف سوريا فإنه ميكن زيادة املساحة املزروعة حبوايل 

  . ألف هكتار مروي لزراعتها بالقمح و الشعري300ألف هكتار إىل 
                                                           

   . 360 ، ص 1993:  التقرير االقتصادي العريب املوحد 1
  .146ص  ،  مرجع سبق ذكره  ، ات  مقدم عبري178
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   :فلقد مت االتفاق داخل اهليئة على ما يلي ،أما فيما خيص اإلجراءات التنفيذية و كيفية العمل

  
إنشاء مكتب خاص بتنسيق التكامل الزراعي مقره يف طرابلس و له منسقون و من مهام هذا   -1

 : املكتب 
  
  .أـ تنسيق السياسات الزراعية اخلاصة باإلنتاج و التسعرية و التسويق و التصنيع الزراعي  

  .ية ما بني دول االتفاقية القطاعيةنتشجيع التجارة الزراعية البي -  ب 
التعاون يف تبادل املعلومات الزراعية و كل ما يتعلق يف جمال البحوث وتشجيع  تنسيق - ج  

  .التطبيقية و التدريبية و تبادل اخلربات و التوجيهات و املقترحات
  

تم أوال تبادل الفائض منه يف الدول العربية مث يتم يدـ التنسيق يف جمال استرياد احلبوب، حبيث    
  .غذائياسترياد الباقي لسد العجز ال

  
 االتفاق على تقدمي ورقة عمل ملكتب التنسيق حتتوي  متو فيما خيص اإلجراءات العاجلة فإنه  -2

الزراعية  و السياسات  وسنة و التركيب احملصويلعلى احتياجات الدول األربعة  من البذور احمل
 .خدمات اإلرشاد الزراعي، إىل جانب البحوث املشتركة

 مليون دوالر مقرها القاهرة تتفرع إىل 200رأس مال قدره خلق منظمة لإلنتاج الزراعي ب -3
 بشخصية اعتبارية و استقاللية مالية زيتمشركات خمتلفة و موزعة على البلدان األربعة، كما ت

 .و إدارية، كما حتمل برناجما لزيادة اإلنتاج الزراعي و حتقيق االكتفاء الذايت
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  .لتكامل االقتصادي الزراعي العريب م جتارب ايتقي : الثايناملبحث 
  

لقد تطرقنا يف الفصل السابق إىل العديد احملاوالت التكاملية ما بني الدول العربية ولـيت مت                
على التجارب اليت أنشئت ما بعد احلرب العاملية الثانية ، ومن خالل ذلك فإن هنـاك  فيها التركيز  

ية يف حني أثبت البعض األخر نتائج سلبية أدت يف          بعض احملاوالت اليت أفرزت بعض النتائج اإلجياب      
معظم احلاالت إىل إفشال هذه التجارب التكاملية وإىل إيقافها أحيانا أخرى ، وهو ما نتناولـه يف                 

  . إىل ثالثة مطالب هبتقسيمهذا املبحث 
  

  يم التجارب ذات اآلثار اإلجيابية يتق: املطلب األول 
   " مجاعية– ثنائية –"إلقليمية يم التجارب ايتق: املطلب الثاين 

  مظاهر عدم قيام تكامل اقتصادي زراعي عريب : املطلب الثالث 
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  يم التجارب ذات اآلثار اإلجيابيةيتق: املطلب األول 
ال ميكن القول بأن كل التجارب التكاملية اليت أقيمت يف املنطقة العربية هي جتارب متعثرة               

ا من عدة   تناوهلنبعض احملاوالت متيزت ببعض اآلثار اإلجيابية ، واليت أردنا أن           أو فاشلة ، بل هناك      
جوانب ، مثل جانب التمويل ، إضافة إىل حماولة تقيم جتارب االستثمارات املشتركة سواء كانت               

 جعناصر اإلنتـا يف شكلها اجلماعي أو املتعدد األطراف مع اإلشارة إىل االتفاقيات اخلاصة بانتقال        
رؤوس األموال مع إضافة إسهامات بعض املنظمات العربية  اليت هلـا عالقـة               و   العمالةقال  كانت

بالتنمية الزراعية داخل املنطقة العربية ، مثل املنظمة العربية للتنمية الزراعيـة و املؤسـسة العامـة                 
  .لضمان االستثمار

  
ة فلقد استفادت مـن     و فيما خيص جانب التمويل و الذي يتعلق باملساعدات املالية العربي          

 ومنها جند األردن ، البحرين ، سوريا حيث استفادت هذه الدول من حوايل               هبا ،  نسبة ال يستهان  
 كما أن هناك دول عربية اسـتفادت بنـسبة          )1987-84 (ترة   الق  خالل %80 إىل    % 69

وحت نـسبة   متوسطة مثل السودان ، جيبويت  ، عمان ،موريتانيا ، املغرب ، واليمنيتني ، أين ترا               
 من إمجايل املتدفقات املالية العربية ، هذا على املستوى          %46 إىل   %13تلقيها املساعدات حوايل    

 مليار دوالر كقروض من 4,6كل قطاع فنجد قطاع الزراعة حصل على مستوى الفردي أما على 
حيث كانت هنـاك حريـة تامـة يف اختيـار           ) 1988-74 (مؤسسات التنمية خالل الفترة   

ات االستثمارية املختلفة دون شروط أو قيود مسبقة ، أين تعتمد الصناديق واملؤسـسات              املشروع
العربية مبدأ املنافسة الدولية وهذا تشجيعا لالستثمارات املختلفة النشاطات ، كما تقـدم هـذه               

  . ميسرة للبلدان العربية األقل منوا ، خاصة قبل ظهور الرتاعات السياسية ااملؤسسات قروض
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ص نصيب قطاع الزراعة من جمموع القروض املقدمة من مؤسسات التنمية لكـل             وفيما خي 
قطـاع  الدولة فإهنا ختتلف من دولة إىل أخرى ،  حبيث جند فلسطني وجهت كامل قروضها إىل                 

 على التوايل من جمموع     % 42,4 و   %  84,4الزراعي ، أما العراق واملغرب ن فاستعملت حوايل         
  و  %22كما أن السودان وتونس والصومال فاسـتعملوا حـوايل          . قروضها للقطاع الزراعي    

  .القطاع الزراعيالقروض يف على التوايل من   36%
  

 من القروض إىل    وجهت جزءا قليال   واليت   بويتيوهناك بعض الدول العربية األخرى وهي مصر وج       
  .القطاع يف الدول العربية هذا ، ويرجع هذا إىل مدى أمهية قطاعها الزراعي 

  
وبصفة عامة فإن املشروعات الزراعية العربية اليت سامهت يف متويلها املؤسسات والصناديق            

 كانت هتدف إىل زيادة اإلنتاج الزراعي العريب وتوسـيع املـوارد يف االسـتغالل                ، املالية العربية 
 الزراعي واحليواين أين جند املشروعات من طرف هذه الصناديق كانت تسعى إىل استغالل وحتويل             
األراضي اليت تعتمد على نظام الزراعة املطرية واملومسية إىل نظام الري الدائم ، كما عملت هـذه                 
املشاريع على رفع دخول العاملني يف القطاع الزراعي ، وحتسني ظروف معيـشتهم ويتـضح أن                

  50العاملة به إىل حـوايل      اليد  معظم املشاريع اليت وجهت إىل القطاع الزراعي زادت من دخول           
فأكثر ، كما استفاد املزارعون أيضا من العديد من اخلدمات االجتماعية ، أولت اهتماما بالغا                %

إىل خدمات اإلرشاد الزراعي نظرا للدور الذي يلعبه يف حتسني اإلنتـاج الزراعـي يف منـاطق                  
  . املشروعات 

  
من إمجـايل    %  3,38وبصفة عامة فإن مساعدات التمويل العربية سامهت بنسبة قدرت حبوايل             

 وبالرغم من أن الـبعض       ، " 1985-81" االستثمارات الكلية يف الدول العربية خالل الفترة        
 إال أن هلا دورا إجيابيا يف التنمية خاصة إذا استمرت هـذه              ، يعتربها يف إطار تعاوين وليس تكاملي     
لب عليها مستقبال إذا    جود العديد من السلبيات اليت ميكن التغ      واملساعدات بالزيادة على الرغم من      

  .توفرت اإلرادة السياسية احلقيقية 
  

ة إىل دعم التنميـة االقتـصادية       ههذا عن جانب التمويل املقدم من املؤسسات املالية العربية املوج         
  :العربية ، أما عن  تقييم املشروعات الزراعية املشتركة فيمكن سردها كالتايل 
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   : تقييم املشروعات الزراعية املشتركة -
 مـشروعا   35إن عدد املشروعات الزراعية العربية املشتركة العاملة يف جمال الزراعة بلغ حـوايل              

ا ركـزت   هنمشتركا كما سبق أن أشرنا إليه يف املبحث السابق ، واملالحظ يف هذه املشروعات أ              
 مضمون ،أين تكون التكاليف منخفضة والعائد احليواين اإلنتاجوعلى نشاطني مها التصنيع الزراعي     

 على نطـاق    ييعترب الغذاء الرئيس  يف حني مل تركز على األنشطة الزراعية كإنتاج احلبوب والذي           
  . يف السنوات األخرية %50واسع ، حبيث اخنفضت فيه نسبة االكتفاء الذايت إىل أقل من 

 هذا بالنسبة إىل جماالت االستثمار الزراعي ، أما بالنسبة لطبيعة املشروعات فنجـد معظمهـا              
 معظـم    أن  كمـا  ،  ثنائية ، وليست مجاعية حبيث بلغت هذه األخرية تسعة مشروعات فقـط             

فـال  فيما خيص أهم املشروعات الزراعية     ، و املشروعات ال هتتم بصفة رئيسية بقضية األمن الغذائي       
تطرق ن الستثمار واإلمناء الزراعي واليت   ل الشركة العربية لالستثمار واهليئة العربية       بد من اإلشارة إىل   

  :إليها فيما يلي 
  
  :الشركة العربية لالستثمار  - أ

 دولة  15من قبل    1974إىل تاريخ شهر جويلية من عام       يرجع  إن تأسيس هذه الشركة     
حبيث يهدف إىل استثمار األموال العربية لتنمية املوارد العربية وهذا بالقيام مبشروعات             179 عربية  

عة واخلدمات والتجارة مما يعمل على دعـم التعـاون          إنتاجية يف قطاعات خمتلفة كالزراعة والصنا     
االقتصادي العريب ، كما قامت الشركة بتمويل عدة مشاريع زراعية بتقدميها تسهيالت إمنائية أين              

ستة مشروعات زراعية يف دول عربية خمتلفـة        " بلغ عدد املشروعات املمولة من قبل هذه الشركة         
 ، وتوزع هذه املشروعات يف كـل        1988 حىت عام     مليون دوالر ،وهذا   69,5برأس مال قدره    

وتونس ثالثـة مـشاريع   " واليمن مبشروع إنتاج الدواجن " مشروع إنتاج السكر " من السودان  
  .للتنمية وتربية املواشي وإنتاج األلبان ، والشركة العربية لتنمية الثروة كشركة عربية مسامهة 

  
ت معتربة يف إطار تنمية القطاع الزراعي العـريب         إن الشركة العربية لالستثمار قامت بإسهاما     

 ا إال أنه وبالرغم من كل اآلثار اإلجيابية يبقى أداء القطاع الزراعي العريب قاصر              ، وهو ما مت سرده   
نطقة العربية ، وهذا ليس معناه أن هذه الشركة مل تلعـب            امل على حتقيق األمن الغذائي يف         اوعاجز

                                                           
  .157 املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، التكامل الزراعي العريب ، مرجع سابق ، ص  179
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كس فقد قامت بتمويل مشاريع زراعية يف العديد من البلدان العربيـة ،   هبا ، بل بالعاملنوط  الدور  
ولكن ال ميكن لوحدها أن تقوم بتمويل كامل املشروعات الزراعية العربية بـل يتطلـب ذلـك                 

ع الدول ومؤسساهتا التمويلية اليت تعتمد يف إطار متويل املشاريع املشتركة وخاصة من             يجمهودات مج 
  .تفعة الدول ذات الدخول املر

  
  :اهليئة العربية االستثمار واإلمناء الزراعي  - ب

قامت بإنشاء عدة مشروعات زراعية خـارج       و  بالسودان ،     1977تأسست هذه الشركة عام     
وداخل السودان ، وفيما خيص املشروعات اليت أنشئت داخل املقر فعددها ستة مشروعات وهـي               

 العربية السودانية لأللبان ، الشركة العربيـة        الشركة،  الشركة العربية السودانية للخضر والفواكه      
نشاء واجللوكوز للدواجن ، وقد مجعت هـذه الـشركة   لللشركة العربية  واالسواد نية للدواجن ،   

هذا إضافة إىل الشركة العربيـة الـسودانية        " الشركة العربية للتصنيع الزراعي   "  حتت اسم    العربية
، أما عن املشروعات الـيت      ية السودانية للزيوت النباتية     للزراعة على بالنيل األزرق والشركة العرب     

هـي   ،    ستة مشروعات    1985السودان ، فبلغت منذ عام      " سامهت فيها الشركة خارج املقر      
 لتربية املواشي   ىجرالشركة العربية العراقية لأللبان  ومشروعني لأللبان بتونس ، أحدمها مشروع امل           

 جبـدة   ك   األمسا دملصائ الشمال الغريب إضافة إىل الشركة العربية         والثاين مشروع األلبان    ، واأللبان
،ومشروع إنتاج اخلضر يف البيوت البالستكية بدولة قطر ، ومشروع إنتاج األلبان بدولة اإلمارات              

  و  كـاحلبوب واخلـضر    ي، واملالحظ فيما سبق أن عدد املشروعات اليت اهتمت بالغذاء الرئيس          
ت باملشروعات الزراعية املشتركة األخرى يف املنطقة العربية حبيث بلـغ           الفواكه قليلة إذا ما قورن    

  .عدد املشروعات يف جمال إنتاج احلبوب واخلضر والفواكه حوايل ثالثة مشاريع 
  

وما ميكن استخالصه يف األخري حول اهليئات العربية اليت هلا عالقة بالزراعة كاملنظمة العربية للتنمية               
 اهليئات العربية األخرى يف جمال األمن الغذائي واليت جند فيها املنظمة العربيـة            الزراعية بالتنسيق مع  

للتنمية الزراعية اقترحت العديد من املشروعات ودراستها وتقدميها كما مت الترويج هلا والبحث عن            
  .مصادر متويلها 

  
ابية مثل  ميكن القول أن هذه املنظمات ذات العالقة بالقطاع الزراعي أحدثت جوانب إجي           و

  .         اإلشارة إىل الغذاء يف الوطن العريب وإبراز األسباب واملشاكل ووسائل التغلب عليه 



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .مجاعية – ثنائية –يم االتفاقيات اإلقليمية يتق:املطلب الثاين 
  

 :االتفاقيات الثنائية  تقييم  -1
االحتاد اجلمركي بـني سـوريا       :  من االتفاقيات الثنائية اليت مت تناوهلا يف هذه الدراسة نذكر         

 وكـذلك   1961 والتكامل بني مصر وسوريا عام        )1950-1943( ولبنان خالل الفترة    
  .التكامل الزراعي بني مصر والسودان 

وفيما خيص جتربة االحتاد اجلمركي بني سوريا ولبنان واليت كانت مثاال رائدا للتكامـل بـني                
 و التنسيق بني الدولتني ، والنظر إىل املصلحة الشخـصية أو            دولتني عربيتني ، إال أن عدم املتابعة      

  . القطرية أدى إىل إيقاف ذلك االحتاد واهنياره 
 كانت تعد نـواة لوحـدة       فإهنا،  " الوحدة بني مصر وسوريا     " أما عن التجربة التكاملية     

ات اقتصادية  عربية ، واليت اختذت التزامات هامة حول تنفيذ أهداف االتفاقية ، كما أحدثت تغري             
 -1960/1961(    البلدين خالل الفتـرة      ما بني    االقتصادية  هامة  يف التنسيق بني اخلطط     

  إىل جانب ظهور مشروعات عديـدة يف         %40كما حققت زيادة قدرها     ،   )1964/1965
أمـا    جماالت خمتلفة أمهها استصالح أراضي زراعية ، النقل واملواصالت ، والصناعة والكهرباء ،              

 إال   ،  اقتصادية اجتماعية هامة   الية تسهيل انتقال املواطنني  بني البلدين أحدثت هي األخرى أثار          عم
ناعة بعض الفئات والتباين يف املصاحل أدى إىل بروز حركات انفصالية وقفت يف وجه هـذه                قأن  

  .ت عليها ضالتجربة وق
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تكامل الزراعـي بـني      هي جتربة ال    أما عن التجربة اليت وصلت إىل مستوى معقول ورائد        
ا مت االتفاق   ه على شكل اتفاقية تكامل بني البلدان ،وفي       1974مصر والسودان واليت أنشئت عام      

تشكيل جلان فرعية متخصصة يف الشؤون املشتركة  أين مت التوقيـع      و  على العديد من املشروعات     
  .1982على ميثاق التكامل بني البلدين 

  
ار هذا التكامل نذكر بعـض املـشروعات الزراعيـة          ومن املشروعات اليت أنشئت يف إط     

  . حىت اآلن ا منها قائم جزءابالسودان واليت ما يزال
وجتربة هذا التكامل بني مصر والسودان بإمكاهنا حتقيق نتائج جيدة يف األمن الغذائي نظرا ألمهيـة                

لزراعة وموارد مائية   القطاع الزراعي يف البلدين وكذا القاعدة املوردية لكل بلد من أراضي صاحلة ل            
، خاصة السودان والذي لوحده ميكن  أن حيقق فائض من الغذائي لكال البلدين ، وما يشجع ذلك                 

  .هو التأكيد الشعيب للبلدين والعالقات التارخيية بينهما 
ومن اآلثار اإلجيابية اليت نتجت عن بعض املشروعات نذكر ظهور الشركة املـصرية الـسودانية               

عي ، مشروعات الري ، إال أن الرتاعات السياسية اليت حدثت يف السودان أوقفـت               للتكامل الزرا 
  . بني البلدين ااالتفاقية هنائي

  
وما ميكن استخالصه يف األخري هو أن التجارب السابقة متيزت جبوانب سلبية سببها هـو               

حل القطريـة    اإلرادة ألصحاب القرار ، إىل جانب عدم القناعة واملصا         فاخلالفات السياسية وضع  
  .الذاتية لكل بلد 

وفيما خيص اآلثار اإلجيابية هلذه االتفاقات كانت حمدودة للغاية ويرجع ذلك إىل أن هذه االتفاقات               
مل تتعرض لألسباب احلقيقية اليت تعيق تنشيط التبادل التجاري بني األقطار العربية ونقصد بـذلك               

 أن كل قطر عريب يقيم نفـس فـروع اإلنتـاج            عدم التنسيق و التكامل بني اقتصادياهتا ، فطاملا       
فـإن اتفاقـات      دون أن يكون هناك تنسيق وتكامل بينها         ىاألقطار األخر واملشاريع اليت تقيمها    

التجارة والدفع ستظل حمدودة األثر، وعالوة على ذلك فقد أثبتت التجارب أن املناخ السياسي بني          
  . املعقودة فيما بينها املتعاقدة يؤثر على مستوى االتفاقياتاألقطار 

  
  .) التجمعات العربية ( م االتفاقات اجلماعية يتقي -2
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هناك العديد من االتفاقيات والتجمعات العربية واليت أبرمت منها جملس التعـاون اخلليجـي              
 إضافة إىل اتفاقية تسهيل التبادل التجاري تنظيم جتارة         ،جملس التعاون العريب ، واحتاد املغرب العريب      

زيت ،  و اتفاقية تسديد مدفوعات املعامالت التجارية وانتقال رؤوس األموال العربية واتفاقية              التران
استثمار رؤوس األموال العربية داخل املنطقة العربية وغريها من االتفاقيات اليت أنشئت يف إطـار               

عات العربيـة   مه وما حققته من نتائج واليت نبدأها بالتجم       ياجلامعة العربية ، وكل هذا سنحاول تقي      
خارج نطاق اجلامعة العربية وهي جملس التعاون اخلليجي ، وجملس التعاون العريب ، واحتاد املغرب               

  .العريب 
بالنسبة لنشاط جملس التعاون اخلليجي ، فإننا جند أن املنتجات املسوقة داخل دول اجمللس هي               

 املـوارد األرضـية املتاحـة    مشتقاته ، كما تتشابه أيضا من حيـث ومتشاهبة وتتمثل يف البترول     
الظروف املناخية واليت تعترب ميزة مشتركة بني أعضاء اجمللس ،و هو ما يبني ضعف التجارة البينية                و

، أما يف اجملال الزراعي فإن اجمللس أظهر سياسة مشتركة إال أن الواقع أثبت غري ذلك ، حبيث جند                   
 نتائج إجيابية يف جمال إنتاج القمح واخلضر        السعودية انتهجت سياسة منفردة بالرغم من أهنا حققت       

،و نفس الشيء بالنسبة للدول األخرى يف اجمللس حبيث هي األخرى اجتهت إىل زيادة إنتاجها يف                
جمال اخلضر والفواكه داخل البيوت البالستيكية ، وفيما يتعلق بالتنسيق بني هذه السياسات املتخذة        

ما عدا السياسات اخلاصة بإنتاج وتسويق البترول ،        ،  قا  على مستوى كل قطر فإنه مل يتحقق إطال       
  :كما أن هناك عدة انتقادات وجهت للمجلس نذكر منها 

  . انغالق اجمللس على نفسه دون إضافة أعضاء جدد -
 %48سيوية واليت بلغت    اآلخاصة  ،  اعتماد اجمللس على عمالة أجنبية أ كثر من العمالة العربية          -

 على العمالة العربية وهو ما يـدخل يف إطـار           االعتماديث كان بإمكاهنا     ح  ، من جمموع العمالة  
  تسهيل انتقال األشخاص ما بني الدول العربية والذي مل يتم اختاذه بشكل يشجع عملية التكامل 

  
قوم وحلد اآلن بإنتاج بعض احملاصيل منها القمح        تإن بعض دول اجمللس كالسعودية مثال ،        

 عالية خاصة   ةومرد ودي ار هذه املبالغ يف دول عربية أخرى ،وبتكلفة أقل          بتكلفة عالية عوض استثم   
السودان ، أين جند تكلفة إنتاج الطن الواحد يف السعودية تعادل تكلفة إنتاج أربع أضعاف إنتاجه                

  .يف السودان وبعض الدول العربية األخرى 
ر عمر هاتني التجربتني فإن      وبالرغم من قص   ، املغرب العريب    داأما جملس التعاون العريب واحت    

 عملية التنسيق داخل كل جتمع مل تتجسد يف الواقع ، ويف مجيع اجملاالت االقتـصادية والزراعيـة                 
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 حـرب  منـها  األزمات بعض ظهور بعد خاصة السياسية اإلرادة وضعف القطرية املصاحل إىل إضافة
  . العربية العالقات يف وباعدت اخلالفات يف زادت واليت اخلليج

 حتقـق  أن هلـا  ميكـن  الذكر السابقة الثالثة اإلقليمية التجمعات أن القول ميكن األخري ويف
 سـري  تعرقل اليت العقبات تتفادى كيف عرفت ما إذا االقتصادي والنمو التطور من معتربة خطوات
 كلاملـشا  وحل دولة لكل السياسية اإلرادة وتوفر االقتصادية سياساهتا يف التنسيق جانب إىل عملها

  . األخرى الدولية املنظمات إىل اللجوء ودون العربية اجلامعة إطار داخل والرتاعات
  : يلي فيما سردها يمكنف  اإلجيابية اجلوانب عن أما
  . العربية املنطقة يف إقليمي تنظيم إلجياد مجاعية حماولة أول االتفاقيات هذه تعترب -
  . العريب قتصادياال التعامل آفاق توسيع إىل االتفاقية هذه عملت -
 الدول بني الترانزيت جتارة وتنظيم التبادل زيادة على عملت االتفاقية هذه بأن القول ميكن وأخريا -

 . االتفاقية إنشاء سبقت اليت بالفترات مقارنة عليها املصادقة العربية
  
 العربية لاألموا رؤوس وانتقال التجارية املعامالت مدفوعات تسديد اتفاقية لتقييم بالنسبة أما

  :ييل فيما املالحظات بعض سرد فيمكن
 
 تطبيـق  متعاقـد  قطـر  لكل مسحت حيث اجلدوى عدمية أهنا هو ، االتفاقية هذه يف يالحظ ما

 اخلـارجي  التمويـل  ونظام والتصدير االسترياد ألنظمة ووفقا اخلاصة  هتإمكانيا  حسب نصوصها
 العريب الزراعي االقتصادي التكامل إطار يف تفاقيةاال تطبيق على سلبا يؤثر ما وهو، ترابه على املطبقة

.  
 إطـار  يف سـبقه  مـا  عن األمر خيتلف ال حيث األموال رؤوس النتقال بالنسبة الشيء ونفس
 مل االتفاقية هذه أن كما ، االتفاقية وفعالية أمهية أفقد ما وهو ، التصرف وحرية دولة كل إمكانيات
  . الواقع ناحية من  شئ أي تعين ال جعلها ما وهو اخلارجي للتمويل جهاز إنشاء تتضمن
 االلتـزام  فهذا اجلارية املعامالت مدفوعات بتسديد املتعلقة نةيواملد الدائنة احلسابات خيص فيما أما

  .خاصة أموال هي االتفاقية دول بني ما للتنقل القابلة األموال أن كما ، كاف غري االتفاقية داخل
  :يلي فيما حتليلها ميكن واليت العربية اجلامعة إطار داخل اتباالتفاقي يتعلق مافي أما

  : الترانزيت جتارة وتنظيم التجاري التبادل تسهيل اتفاقية- 
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 االتفاقية هذه على التعليق ميكن حيث ، املشتركة األوروبية السوق مع تزامنت االتفاقية هذه إن
  : يلي مبا
 وسـوريا  األردن من كل البداية يف عليها وقع حيث اقيةاالتف هذه إىل العربية الدول مجيع تنظم مل -

 مث ، الـيمن  باسـتثناء  األقطار هذه مجيع عليها صادقت و ، واليمن السعودية ومصر والعراق ولبنان
  . بعد فيما الكويت إليها انضمت

  
  . األخرى العربية الثنائية االتفاقيات من أكثر مجركية بقيود االتفاقية هذه متيزت-
 إىل فعـال  تؤدي مل األهن األعضاء الدول اقتصاديات يف والتنسيق التكامل االتفاقيات هذه خذتأ مل -

  .الدول هذه بني التجاري التبادل تنشيط
 يف رئيسا هدفا باعتباره اإلعفاء حد يبلغ حىت اجلمركي التفصيل يف التدرج االتفاقية هذه تتضمن مل -

 اخلـارجي  التحويـل  لقيـود  العربية الدول بعض عتمادا أن كما االقتصادي والتعاون التنسيق إطار
  . االتفاقية دول بني التجاري التبادل زيادة من صعب واالسترياد التصدير قيود السيما
 العامل إزاء العربية لألقطار اجلمركية التعريفات بتنسيق يتعلق فيما نص أي تضمنت ال االتفاقية هذه إن

  : اخلارجي
  
  : املشتركة العربية قالسو اتفاقية يميتق -  

 عليها دقوص و 1964 عام أبرمت واليت متعثرة جتربة املشتركة العربية السوق اتفاقية تعترب 
 األمـوال  رؤوس انتقـال  حريـة  االتفاقية أستهدف كما  ،180عربية دول سبع قبل من فترات بعد

ـ  وعنـد  . االقتصادي النشاط وحرية واإلقامة واملنتجات واخلدمات والسلع ،  واألشخاص  ميتقي
 كمـا  ، البينية ووارداهتا صادراهتا من زيادة حققت السوق هذه أن فيالحظ املشتركة العربية السوق
 يف واملنتجـات  السلع من املنتجة الكميات يف ليس و والواردات الصادرات أسعار يف زيادة حققت
 إمجـايل  من كثريا تتغري مل السوق دول يف البينية التجارة نسبة أن حبيث ، البينية العربية التجارة إطار

 بارتفـاع  ارتفعت مث 1971 عام % 2 حوايل النسبة هذه بلغت حيث ، العامل دول مع صادراهتا
 وفيمـا  ، % 2,8 إىل 1986 عـام  اخنفضت مث 1981 عام% 8,7 حوايل إىل األسعار مستوى
 حبيـث  حمدودة سامهتهام فإن ، األخرى العربية الدول مع املشتركة العربية السوق دول جتارة خيص

                                                           
  . الدول هي مصر ، سوريا ، موريتانيا ، العراق ، اليمن اجلنوبية ، ولبيا 180
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 مـن  %10 فبلغت الواردات أما 1986 عام البينية الصادرات إمجايل من %  8,4 حوايل بلغت
  . البينية العربية الواردات إمجايل

  
 اخلاصة الرئيسية األهداف حتقق مل املشتركة العربية السوق اتفاقية أن القول ميكن األخري ويف
 منتجـات  تعترب صادراهتا من نسبة  أن كما ، عامة بصفة األخرى العربية  الدول بني التجارة بتحرير
 املنطقة يف املوجودة غري السلع على احلصول يف واملتمثل العاملي بالسوق ارتباطها جانب إىل ، برتينية
 ومع الدول هذه يف اإلنتاجية القاعدة تعكس السوق دول جتارة أن كما ، السوق دول يف ال و العربية
 وحريـة  األموال انتقال حرية إىل هتدف االتفاقية فإن ذلك إىل باإلضافة و ، ذلك قيقحت على عجزها
 والدليل يتحقق مل كله هذا أن إال ، واالقتصادي االستثماري والنشاط واملستثمرين للمواطنني اإلقامة
 املشتركة للسوق االقتصادي املفهوم ألن وهذا ، السوق يف البينية التجارة نسبة اخنفاض هو ذلك على
 بـني  واألشـخاص  والسلع اإلنتاج مستلزمات أو اإلنتاج عناصر انتقال حرية يعين تكاملي إطار يف

 هـذه  حبيـث  ، موحدة مجركية تعريفة ووضع ، اجلمركية العوائق إزالة تعين كم . األعضاء الدول
 علـى  متينة إنتاجية قاعدة إلقامة اعاتهطق مبختلف االقتصادي للتكامل مشجعة أسباب تعد الشروط
 املنـتجني  بـني  للمنافسة قوية دفعة تعطي التبادل حرية أن كما ، العمل مسيوتق التخصص أساس

 يف يطبـق  مل والـذي  ، املشتركة األوروبية السوق يف  اختاذه مت ما وهو ، االحتكار ضد والوقوف
 السوق وزن على جاءت املشتركة العربية السوق تسمية أن هنا واملالحظ ، املشتركة العربية السوق

 الـدول  بـني  املتباينة والنقدية املالية والسياسات اإلنتاجية اهلياكل دراسة دون ، املشتركة األوروبية
  : أن فنجد معا التجربتني قارنا ما وإذا ، األعضاء

 هو كما طويلة زمنية ولفترة مراحل على أهدافها حتقيق يف بدأت املشتركة األوروبية السوق   
 املـشتركة  العربية السوق جند حني يف ، السلع ببعض والبدء ختفيضها عند اجلمركية فةللتعري احلال
 للدول موحدة مجركية تعريفة لوضع تصل مل كما ، للتخفيض وجيزة  ولفترة املنتجات بكافة بدأت

 أن كمـا  ، حـرة  جتارة وإقامة املشتركة السوق مع يتناقض ما وهو ، اخلارجي العامل جتاه األعضاء
 تبدو ،هلا احملضر وغري القصرية ظروفال هذه ظل يف األموال ورؤوس والعمالة اإلنتاج عناصر الانتق
 فالتكامل ، اآلخرون انتهى أين من بدأت جندها حبيث املشتركة العربية السوق إطار يف ، جدا صعبة

 سوقلل حدث كما والتسرع السرعة يتطلب وال إلجناحه متينة وأسس وشروط مبادئ له االقتصادي
 لـبعض  والبطـيء  التـدرج  مبدأ أخذت  املشتركة األوروبية السوق كانت وإذا . املشتركة العربية
 يـتم  حىت والسياسية االقتصادية األنظمة حيث من ، متقاربة االقتصادية بياناهتا أن بالرغم ، العناصر
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 إىل هتدف لتومازا ، الثمانينات يف ونضجت اخلمسينات يف بدأت حبيث ، للتكامل النضج اكتمال
   . والنقدية واملالية االقتصادية السياسات تباين ظل يف  واحدة سوق

  
 آخـر  تعتـرب  والـيت  االتفاقية هبذه شبيهة أخرى اتفاقية نذكر املتعثرة االتفاقية هذه جانب إىل

 الـيت  و  ، 1981 عام يف العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تسهيل اتفاقية وهي احملاوالت
 إزالـة  خيـص  فيما مشتركة صيغة اختاذ على يتفق مل ومازال سنوات  " 10 " من أكثر عليها رتم

  . الراهن االقتصادي الوضع تراعي واليت اجلمركية احلواجز
  
 املـسطرة  أهدافها حتقق مل أهنا املشتركة العربية السوق جتربة خيص فيما القول ميكن األخري ويف
 النـشاط  ممارسـة  وحرية العمالة أو األموال رؤوس انتقال أو البينية ةالتجار حترير يتعلق فيما  سوءا

  . االقتصادي
 املنظمـة  فإن ، العريب االقتصادي التكامل إطار يف خاصة بصفة الزراعي القطاع خيص فيما أما 
 بعـدة  قامـت  كمـا  .العريب الغذائي األمن جمال يف دراسات بعدة قامت ، الزراعية للتنمية العربية

 الزراعة على وأثرها العامة االقتصادية السياسات فيها تناولت ، الزراعية للسياسات شاملة دراسات
 والعمالة التمويلية والسياسات والتسويقية السعرية السياسات جانب إىل ، االستثمار جمال يف خاصة

 بني الزراعي القطاع يف التنسيق حملاولة وجبارة معتربة جهود ببذل املنظمة هذه قامت كما . والسكان
 املنظمـة  قبـل  من املسطرة األهداف إىل الوصول عدم إىل يشري احلايل الوضع أن إال ، العربية الدول
 شأهنا من واليت الشروط من العديد توفر ظل يف قائما يبقى األمل أن من بالرغم الزراعية للتنمية العربية
 أن حبيث ، املشترك االقتصادي لعملا يةإستراتيج نصوص تطبيق إطار يف معتربة تنموية دفعة تعطي أن

 التغلب ميكن واليت لتطبيقها واملعوقات الصعوبات من العديد وجود من بالرغم جدا سليمة النصوص
  . القوية السياسية اإلرادة بتوفر عليها

  
    1972 العربية الدول بني ما انتقاهلا وتسهيل العربية األموال رؤوس استثمار اتفاقية -  

 واليت ، فيها األعضاء الدول بني ما املنتقلة األموال رؤوسل  االتفاقية هذه أولتها اليت املزايا من بالرغم
 ، تواجهها اليت املخاطر من ذلك وغري التأميم عدم من األموال رؤوس ألصحاب الضمانات يف تتمثل
 أو صناعية زراعية ، فيها راالستثما املراد القطاعات أو اجملاالت بالضبط  حتدد مل االتفاقية هذه أن إىل

 حسب املوزعة و الذكر السابقة املشتركة املشروعات غرار على مفتوح اجملال بقي حيث ، ةخدماتي
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 وهـي  منـها  املرجوة األهداف إىل تصل ومل تعثرت  االتفاقية فإن هذا كل إىل إضافة ، قطاع كل
  . الدول هذه بني ما االقتصادي التكامل

  
  :1980 العربية الدول يف العربية األموال رؤوس الستثمار ةاملوحد االتفاقية -  

 مـن  تعتـرب  حيـث   موضوعية نصوص و مبادئ تضمنت أهنا هو االتفاقية هذه يف جاء مما 
 خمتلـف  يف العربيـة  األموال رؤوس الستثمار جيدا إطارا وضعت كما ، اجليدة العربية االتفاقيات
 ، 1972  عامل   العربية األموال رؤوس باستثمار خلاصةوا السابقة االتفاقيات غرار على القطاعات
 على املشتركة املصلحة إطار يف جاء هذا وكل ، فيها االستثمار املراد القطاعات بتحديد قامت حيث
 الـشاملة  التنمية تعزيز على تعمل وإجراءات آليات  وفق بدقة صيغت أين القطرية املصلحة حساب
  . مايل عجز من تعاين اليت الدول دول إىل فائض هبا اليت الدول من األموال رؤوس انتقال لكيفية

  
 ضـمانات  مـن  التفاقيـة  هذه لتطبيق املهيأة األرضية من الرغم على بأنه القول ميكن األخري ويف

 ما و االتفاقية هلذه اإلخفاق عن نتساءل جيعلنا ما وهو الواقع أرض على جتسد مل أهنا إال ، وتسهيالت
 احملـاوالت  كـل  وقفتأ اليت املعوقات هي ما و ، التكامل هذا وقوع دون حالت اليت األسباب هي

  . الثاين املبحث يف سنتناوله ما وهو التكاملية
  
  : 181 املشترك االقتصادي العمل إطار يف املشتركة املشروعات تقيم - 

 ونفـذت  يهـا عل االتفاق مت واليت املشتركة العربية املشروعات يميتق إطار يف مالحظته ميكن ما
 اجلوانـب  بعـض  مشلـت  حيث ، األول املطلب يف ذكرها مت اليت العربية اجلامعة إنشاء منذ بالفعل
 حتقيـق  إىل يؤدي مل املشتركة العربية املشروعات إطار يف املشترك االقتصادي العمل أن إال اإلجيابية
 ما وهو القطاعات من ذلك غري أو الصناعي أو الزراعي ته قطاعا مبختلف العريب االقتصادي التكامل
  : كالتايل وهذا املشتركة العربية املشروعات تقيم إطار يف نتناوله
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 تعدد إىل نظرنا إذا خاصة ، جدا حمدودا عليها االتفاق مت اليت املشتركة العربية املشروعات عدد إن -
 الـدول  جامعة اءإنش منذ عليها مضت اليت املدة وطول جهة من املشروعات هذه مثل إقامة جماالت
  . أخرى جهة من العربية

  
 عربيـة  مشروعات بإقامة املتعلقة االتفاقيات توقيع على متتنع العربية الدول من كثري عدد هناك إن -

  . عليها تصادق ال و االتفاقية على توقع العربية الدول بعض أن كما مشتركة
 مت حيـث  الرمسية الناحية من منفذة تأصبح املشتركة العربية املشروعات اتفاقيات من العديد إن -

 العملية الناحية من معطلة االتفاقيات بعض زالت فما ذلك من الرغم وعلى ، عليها والتصديق التوقيع
   املشتركة االتفاقيات يف املتعاقدة العربية الدول بعض حتفظ بسبب وذلك ،
 مسؤول جهاز وجود عدم إىل جعرا يكون قد العربية املنطقة يف املشتركة املشروعات جناح عدم إن-
 فإن ذلك إىل إضافة منها جانب ومتويل جناحها أسباب وهتيئة ودراستها املشروعات هذه اختيار عن

 باجلانب التضحية يتم أصبح حيث االقتصادي واجلانب السياسي اجلانب  تداخل هو يالرئيس املعوق
 فعد على تعمل سياسة إرادة وجود عدم يفسر ما وهو ،  السياسي اجلانب حساب على   االقتصادي

  .االقتصادية التنمية
 يف متخـضت  اليت التجارب خيص فيما الشامل التقييم اهذ من استنتاجه ميكن وما األخري ويف -
 تزامنت واليت التجاري التبادل تسهيل اتفاقية منها ، العربية اجلامعة لةظم حتت العربية االتفاقيات إطار
 اتفاقيـة  مث العربيـة  االقتصادية الوحدة اتفاقية من كل ظهرت كما ، شتركةامل األوروبية السوق مع

 بالـسوق  ومقارنتـها  العربيـة  السوق جتربة إىل اإلشارة سبقت كما و ،  املشتركة العربية السوق
 واالقتصادي السياسي والعامل ، الوقت عامل منها ، عوامل عدة من كبرية فروقا جند أين األوروبية

 حمضرا كان بل ،  الفراغ نتيجة  تأت مل األوروبية السوق جند حبيث ، نيالسوق جتربة نيب واالجتماعي
 وعيـة تو هتيئة متت ،كما مجركي احتاد و حرة جتارة منطقة تكوين من انطالقا ، 1948 عام منذ هلا

  . وأثارها التجربة هذه من املرجوة األهداف وتوضيح ، لذلك األورويب املواطن
  

 أهـدافها  تطبيق مرحلة عرفت كما ، جيدا هلا حيضر فلم املشتركة العربية لسوقا خيص مافي أما
 جند حني يف ، سنوات مخس قدرها مدة يف مجركية تعريفة حتقيق اتفاقية فيها أبرمت حبيث قصرية فترة
   . سنة عشر مخسة مدى على املشتركة األوروبية السوق يف التعريفة هذه تطبيق
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 النفط أسعار ارتفاع منها ، العربية الدولية الساحة على متغريات عدة ظهرت السبعينات فترة ويف
 الغـذاء  أزمة ظهرت كما ، املالية للموارد كبرية وفرة للنفط املصدرة العربية الدول فيها عرفت اليت ،

 بيةالعر املنطقة يف العربية األموال استثمار أولوية إعطاء إىل العربية الدول بعض سارعت أين ، العاملية
 األمـن  لتحقيق كوسيلة املشتركة املشروعات فكرة ظهرت كما ، العربية التمويل صناديق إطار يف

 نشأت اليت األهداف بعض حققت املالية العربية اجلهود فإن عامة وبصفة  ، تكاملي إطار يف الغذائي
 التنميـة  إطار يف الالزمة واملساعدات القروض تقدمي عنها متخضت واليت التكاملية التجارب إطار يف

 إىل وإضـافة  ، اإلجيابيـة  الثار بعض أحدثت اليت املشروعات من العديد إنشاء مت كما ،  االقتصادية
 األمـن  جمال يف الدراسات من بالعديد قامت اليت العربية املنظمات مسامهات تناسي ميكن فال ذلك

 العربية الدول بني العمالة بانتقال التنويه جيب كما ، هلا احللول وطرح للمشاكل وحتديدها ، الغذائي
 اإلجيابية النتائج بعض أعطت واليت " اخلليج كدول " النفطية الدول إىل خاصة تلقائيا كانت وإن حىت

 كمـا  الدول هلذه املالية الوفرة هو إجيابية نتائج إىل أدى الذي والشيء ، البطالة من جزاء كامتصاص
 ،  مـشروعاهتا  خيص فيما الدول هذه بني وتنسيقا تشجيعا لقيت ما إذا جديدة نتائج تعطي أن ميكن
 اخلطـط  تنـسيق  وكيفية العربية الدول بني التجارب حترير يف تتمثل واليت املتعثرة التجارب عن أما

 البترول وهي معينة منتجات وواردات صادرات على واالعتماد العريب االقتصادي االندماج وحتقيق
 و صـناعية  وسـلع  نقل ووسائل ، وآالت غذائية واردات فهي وارداتال معظم أما ، اخلام واملواد

  : التايل السؤال نطرح هنا ومن ، أخرى  تاستهالكا
ما هي املعوقات واألسباب اليت حالت دون قيام تكامل اقتصادي زراعي  عريب ، وكيف                 

  .ميكن جتاوز ذلك  ؟
  

  .كل هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليها يف الفصل اآلحق  
يم      ي من  تقافاق التكامل االقتصادي الزراعي العريب انطالقآمعوقات و: لفصل الرابع ا

  سابقةالتجارب ال
  متهيد 

الت دون إسهامه   حاليت   مل العريب املشترك من العديد من العقبات والعوائق         لع ا لقد عاىن 
ساء الدعائم األساسـية    توافق وطموح األمة العربية ، حيث أن إر       تيف حتقيق نتائج إجيابية ملموسة      

العريب العمل  هي دعم   ،  اليت ينبغي العمل من أجل تثبيتها بغية الوصول إىل التكامل العريب الشامل             
  .املشترك 
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عديدة صوروبالرغم من أن املنطقة العربية شهدت العديد من حماوالت التكامل وأشكال و           
كما تطرقنا إليه يف الفصل السابق ، إال أن         واملتعددة األطراف ،      أ منها الثنائية أو اجلماعية       ، سواء

معظم هذه احملاوالت إن مل نقل كلها مل تصل إىل األهداف اليت سطرت هلا ، وهـو مـا جيعلنـا                     
بالرغم من وجود عوامل مؤيدة     ،  ل عن اإلخفاق الذي حققه هذا التكامل بني الدول العربية           ئتسان

  .ة والدين مثلة يف عامل التاريخ واللغتلنجاح التكامل وامل
وعلى الرغم من هذه العوامل املشتركة بني الدول العربية ،إال أن هنـاك جمموعـة مـن                 
املعوقات  ، منها ما هو سياسي ، ومنها ماهو إقتصادي ، إىل جانب املعوقات الثقافية واإلعالمية                  

ة مـابني   وكذا املعوقات اخلارجية ، كل هذه املعوقات أدت إىل عدم قيام تكتالت إقتصادية ناجح             
الدول العربية ، الشيء الذي جيعلنا نتسائل عن اإلستراتيجيات املقترحة واليت بواسطتها ميكـن أن               

   .نيويف هذا الشأن أردنا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثيقوم تكامل إقتصادي  زراعي عريب ، 
  
  .معوقات التكامل االقتصادي الزراعي العريب  : ولاملبحث اال
  . اق التكامل االقتصادي الزراعي العريب فآ : يناملبحث الثا
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  .العريب الزراعي االقتصادي التكامل معوقات : األول املبحث
 مل والـيت  احملاوالت هذه وتقيم العريب الزراعي االقتصادي التكامل حماوالت إىل التطرق بعد

 تفاقم من زاد مما العربية املنطقة يف الزراعية التنمية على أثرت حيث عريب زراعي تكامل قيام إىل  تؤد
 املنطقـة  خـارج  من غذائها تستورد كلها نقل  مل إن العربية الدول معظم وأصبحت الغذاء مشكلة
 التبعيـة  من زاد مما املتقدمة الدول اقتصاديات إىل اقتصاديا تابعة دولال هذه أصبحت حيث ، العربية
  . العرب الساسة طرف من ةجبدي املشكل هذا أخذ وعدم الغذائية

  
 قيـام  عـدم  إىل أدت اليت املشاكل أو العوائق حتديد املبحث  اهذ يف سنحاول فإننا وبالتايل

 اإلرادة ضـعف  يف تمثلـة وامل سياسـية  عوائق إىل تصنيفها مت واليت ، عريب زراعي اقتصادي تكامل
 والضعف االستثمارات تدينب  تعلقةوامل االقتصادية املعوقات جانب إىل ، القطرية والرتاعات السياسية
  . اخلارجية املعوقات بعض وكذا والثقافية الطبيعية  واملعوقات  ، العريب االقتصادي

  
 عليها التغلب ميكن ال  أو ، عريب زراعي تكامل قيام استحالة يعين ال املعوقات هذه كل إىل النظر إن
ـ  حاولنا ذلك ولتوضيح توفرةم العريب الزراعي التكامل ومربرات أسباب وأن خاصة ،  هـذا  يمستق

  : مطالب سبعة إىل املبحث
  

   السياسية املعوقات : األول املطلب
  االقتصادية املعوقات: الثاين املطلب
  ) البيئية ( الطبيعية املعوقات : الثالث املطلب
  واإلجتماعية الثقافية بالعوامل املرتبطة املعوقات : الرابع املطلب
  . اإلقتصادي التكامل تطبيق مبيكانيزمات املرتبطة ملعوقاتا : اخلامس املطلب
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  خارجية بعوامل مرتبطة معوقات : س سادال املطلب 
  . الفنية املؤسسية بالعوامل املرتبطة املعوقات :  سابعال املطلب 

  
  
  

  182  : السياسية املعوقات : األول املطلب
 )الـسياسية  اإلرادة ضـعف ( احلقيقيـة  السياسية اإلرادة غياب يف تتمثل السياسية املعوقات إن
 أو العربيـة  الـدول  بـني  السياسية والرتاعات  اخلالفات أو عامة بصفة العريب االقتصادي للتكامل
 مـن  دائما كانت السياسية العالقات أن هو هنا واملالحظ ، اهلشة العربية السياسية األنظمة اختالف
 اآليت يف نوضحها واليت الزمن من حقبة مدى على تركاملش العمل وجه يف تقف اليت الرئيسية املعوقات

:  
  

 183: ) السياسية اإلرادة ضعف ( قوية سياسية إرادة غياب -1
 غياب على واضح لدليل 184 املشترك العريب العمل إطار يف حتققت اليت املتواضعة النتائج إن

 جليا يظهر وهذا ، اليوم غاية إىل 1944 عام العربية اجلامعة ميالد منذ وهذا ، حقيقية سياسية إرادة
 غياب يبق ومل ، العربية اجلامعة إطار يف املربمة لتزاماتإلا لتنفيذ الصادقة أو احلقيقية الرغبة ضعف يف

 والـيت  العربيـة  األقطار بني سياسية ونزاعات خالفات ظهرت بل ، احلد هذا على السياسية اإلرادة
 اخلليج حرب مثل حرب نشوب إىل أدى ما ومنها احلدود مشكل مثل ، تافهة أمور على أحيانا جندها
 بـني  ما العربية الدول  توزع بسبب السياسية والعالقات الروابط  بني وباعدت بلة الطني زادت اليت
   185: وحمايد مؤيد وغري للحرب مؤيد
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  ) متعددة األطراف ( سواء كانت ثنائية أو مجاعية  نقصد بالعمل العريب املشترك مجيع االتفاقيات 184
 لقد لعب العامل السياسي دورا حادا يف تعميق  أزمة التكامل ، وكان وراء ضعف اإلرادة السياسية عوامل عديدة ، أمهها 185

سن األحوال مما وضوح الفوائد الكبرية املتبادلة للتكامل اإلقتصادي أو إدراكها بسبب قلة املعلومات أو عدم وضوحها يف أح
أضعف االقتناع لدى أصحاب القرار السياسي جبدواها وجديتها لقد كان احلرج السياسي ال االقتناع املوضعي ، وراء تبين 

  .     العديد من االتفاقيات واملشروعات العربية املشتركة 
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  : واالقتصادية السياسية األنظمة تباين-2

   الـسياسية  الـنظم  اخـتالف   يف املتمثل نالتباي لنا يظهر ،  العربية السياسية اخلريطة خالل من
 جنـد  حني يف ، األحزاب تعدد بقبوهلا الدميقراطي املنهج تتبع دوال جند حيث ، اإليديولوجي والتباين
 أي بقيـام  تسمح ال اليت الدول بعض جند ،كما الواحد احلزب ظل يف ذلك على تعمل أخرى دوال
 ملواردا قواعد إختالف مع خاصة ، االقيلمية و يةالقطر زعاتنـال سيادة إىل دفع هذا وكل ، حزب
  املظلـة  إحالل إىل والسعي اإلقليمي أو القطري األمن إىل القومي األمن مفهوم عن تراجع ذلك وتبع

  . 186 العربية املظلة حمل  اخلارجية
  

 الدول بعض أخذ فترة يف الستينات خالل تردد خرآ اختالف هناك السياسي  التباين إىل وإضافة
 ، الدول لبعض  "احلر االقتصاد " االقتصادية باحلرية يسمى ما واقتران ، االشتراكي بالتوجيه العربية

                                   معا والعام اخلاص القطاع وجود مع االشتراكي باملبدأ تأخذ ال أخرى دول هناكو
 فيمـا  واالتفاق التنسيق وعدم عربيةال البينية التجارة إضعاف إىل أدت التباينات هذه أن الإ   

 شأهنا من واليت بعضها مع املنتجات نفس تنتج أصبحت الدول بعض أن هو نتباهاإل  يلفت وما ، بينها
 وحـسب  هـذه  اإلنتـاج  جماالت يف التنسيق األجدر من  وكان املستقبل يف بينها تنافسا ختلف أن

  . املتاحة الظروف
  
  187 العربية قةاملنط يف والرتاعات اخلالفات-3 

 علـى  ايسلب اأثر  1948 عام إسرائيل دولة إنشاء  منذ العريب اإلسرائيلي زاعنـال شكل لقد
 العربية للبالد االقتصادية التنمية على انعكس مما العسكرية  انفقاهت بزيادة وهذا ، العربية الدول بعض
   قوية تنموية دفعة عطتأل العريب االقتصاد لتنمية خصصت لو واليت ضخمة  أمواال بإنفاقها
  

 أدى مما العربية الدول بني حىت تدور أصبحت بل العربية للبالد الوحيدة تكن مل عاتاالرت وهذه
 أدى مما األجنبية الدول من للسالح سوقا العربية املنطقة أصبحت وفيها ، العسكري اإلنفاق زيادة إىل
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 اإلستراتيجي يرقرتلبا  املنشور يف جاء وكما ، تاحةامل املوارد واستغالل ، التنموية املشاريع  تعطيل إىل
 حـوايل  بلـغ  العربيـة  للدول ) الدفاعي ( العسكري اإلنفاق حجم أن ،  188 1988 لعام العريب

 كان ولقد 189 اإلمجايل  الكلي الناتج  جمموع من  % 27 حوايل غطت واليت دوالر مليار 112,2
 % 78 يعادل ما أي ، دوالر مليار 75 حوايل يةالعسكر نفقاته بلغت  حبيث األسد  حصة للعراق
 أي دوالر مليار 21 حبوايل اخلليجي التعاون جملس دول تليها ، العريب العسكري اإلنفاق إمجايل من
 ) العريب املغرب دول ( إفريقيا مشال دول أما ، العريب الدفاعي اإلنفاق جمموع من % 19 يعادل ما

 الـدفاعي  اإلنفـاق  جمموع من % 9,3 حوايل العسكري نفاقاإل يف نصيبها فبلغ والسودان ومصر
  190. العريب

  
  . االقتصادية املعوقات : الثاين املطلب

 اإلمجايل احمللي الناتج تباين يف تتمثل واليت العريب للتكامل االقتصادية املعوقات من  العديد هناك
 بعـض  جانب إىل العربية الدول من للبعض األساسية  التركيبية البنية وضعف ، العريب النمو ومعدل
  . بالتفصيل سنتناوله هذا وكل ، اخلارجية والتبعية باالستثمار املتعلقة املشاكل
  

 : العريب النمو ومعدل اإلمجايل احمللي الناتج تباين -1
 إىل دولـة  مـن  تباينه و االقتصادي املؤشر هذا حول الدراسة هذه يف ليهإ اإلشارة  تسبق كما
 الـدخل  املنخفضة الدول هو منها األول الصنف ، أصناف ثالثة إىل العربية الدول وتصنيف أخرى
 مـن  % 16,5 حوايل سكاهنا عدد ميثل واليت   ،  السودان ، اليمن ، موريتانيا ، الصومال "   وهي
 حـوايل  اإلمجايل احمللي الناتج بلغ كما) نسمة مليون 34 يعادل ما أي ( العرب سكانال عدد إمجايل
 األراضـي  مـن  هكتـار  مليون 86 حوايل على  ستحودتو  % 47 يعادل مبا دوالر رمليا 13,9
 أرضية مساحة أكرب تعترب حيث ، العريب بالوطن الزراعية األراضي إمجايل% 64,8 متثل واليت الزراعية
  . الدول هذه متتلكها زراعية
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 عدد يبلغ حبيث ، به الغنيةو النفطية الدول وهي الدخل املرتفعة الدول يف فيتمثل الثاين الصنف أما
 احمللي إنتاجها بلغ ،كما العرب السكان من % 9 يقارب ما أي نسمة مليون 18,4 حوايل سكاهنا
   العربية الزراعية األراضي إمجايل من % 92,4 يعادل مبا دوالر مليار 138,1 حوايل اإلمجايل

  
 الصنف بني تأيت أي الدخل توسطةامل الدول يف تتمثل اليت الدول نم الثالث الصنف يأيت أخريا و
  . والثاين األول

 اإلشارة متت كما العربية الدول بني اإلمجايل احمللي الناتج تباين مدى توضح املؤشرات  هذه فكل
  . اجلداول يف الواردة لألرقام حتليل شكل يف األول القسم من الثاين الفصل يف إليه

 تتمتع حبيث هلا املتاحة املوارد استغالل عن دخلال منخفضة الدول عجز نستنتج  شأنال  هذا ويف
 حجـم  حالـة  خالل من نكتشفها واليت ، استغالهلا  عن عاجزة جندها حني يف هائلة أرضية مبوارد

    20,5 يعدل ما أي  فقط  دوالر مليار   2,8  متثل واليت الزراعي    للقطاع املوجهة االستثمارات
 منتصف يف العريب الزراعي االستثمار إمجايل من % 4,5 يعادل ما أي ، االستثمارات إمجايل من %

  191. الثمانينات
 مليـار  30 حوايل يبلغ الدخل مرتفعة الدول يف الزراعي االستثمار إمجايل أن جند وباملقابل

  . العربية الزراعية االستثمارات جمموع من % 10 حوايل وهذا دوالر
  
 مبوارد تتمتع دول هناك أن نستنتج العربية الدول من الصنفني هذين مقارنة وعند األخري ويف

 ، السـتغالهلا  املاديـة  واإلمكانيات املوارد إىل  فتقدت حني يف البشرية واردامل إىل إضافة هائلة أرضية
  تفتقر حني يف ضخمة مادية بإمكانيات تتمتع واليت الدخل مرتفعة أو الغنية للدول بالنسبة وبالعكس

 هـذين  بني تكاملي إطار يف ةبسهول املعادلة هذه حل ميكن هنا ومن ، البشريةو األرضية املوارد إىل
 العـريب  الزراعـي  التكامل لتحقيق مشتركة زراعية مشروعات  بإقامة وهذا ، الدول  من الصنفني
  . لسكاهنم الغذائي األمن حتقيق إىل يؤدي والذي

 يف ، لخالـد  منخفضة أو قريةالف الدول يف تنخفض جدهانف ، النمو مبعدالت يتعلق فيما أما
 أخـرى  جهة ومن )1989-1985 ( الفترة خالل الدخل متوسطة الدول يف ترتفع جندها حني
 البتـرول  منصادراهتا أسعار نتيجة بالزراعة االهتمام زيادة على الدخل مرتفعة الدول العتماد ونظرا
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 إىل ويـضاف  ، إجيابيـة  بادرة هيو األخرية الفترة يف مرتفعة معدالت فيها جند ، العاملية واألسواق
 االقتصادية السياسات يف التباينات الدول هذه يف املتبعة الزراعية بالسياسات اخلاصة السابقة التباينات
  . العامة

 عريب زراعي اقتصادي تكامل إلقامة ضرورية حتمية تكون أن املفروض من التباينات هذه إن
  . عامة بصفة العريب التكامل وجه يف عائق مبثابة دتع واليت التباينات هذه من واحلد للتخفيف
  
  

 192. العربية األقطار من العديد يف العامة األساسية البنية هياكل ضعف    -2
 وهذا   العريب االقتصادي للتكامل اعائق يعد العربية الدول لبعض األساسية  البنية ضعف إن
  : جانبان له العائق

  
 جانبـه  أما )املشتركة  املشروعات إطار يف ( املشتركة ميةوالتن باالستثمار خاص األول اجلانب

  . البينية بالتجارة فيتعلق الثاين
 وسائل من عربية دول يف ) احلقيقية البنية ( األساسية البنية وجود فعدم  األول للجانب وبالنسبة  
 كـان  سواء   اليمستح عربية استثمارية مشروعات إقامة جتعل ، ومياه وكهرباء وطرق واتصال نقل

 البنية عوامل غياب ظل يف كافية غري وحدها األرضية املوارد أن حبيث ، خاصا أو حكوميا استثمارا
 منتجـات  هناك فإن ، إليه اإلشارة سبقت كما و ، االقتصادية للنشاطات مكمال تعترب اليت األساسية
 مراكـز  بعـد  بسبب سيةاألسا اهلياكل هذه ملثل تفتقر واليت ، عديدة عربية دول يف فسدت عديدة
  .التسويق مراكز عن اإلنتاج
  

 الـدول  بني واالتصال االنتقال جيعل األساسية اهلياكل هذه وجود عدم فإن ، الثاين اجلانب أما     
 يؤثر ما وهو ، اجلوية أو الربية أو البحرية ، أنواعها بشىت السريعة الطرق خالل من صعبا أمرا العربية
 هـو  وكما   صعبا أمرا املواطنني تنقل جيعل كما ، العربية املنطقة داخل بادلالت و التجارة حجم على
 تـشكو  اليت الدول أن حيث مشتركة عربية مشروعات إقامة على تشجع ال العقبات هذه فإن معلوم
  . والصومال السودان هي األساسية بالبنية املتعلقة املشاكل هذه من كبرية وحبدة
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 ساسـية األ البىن هلياكل العربية األقطار يف احلكومات توفري عدم أن القول ميكن األخري ويف
 بـسبب  احلكومات هبا تقوم أن جيب واليت   دوهنا من إمنائية مشروعات أية قيام ميكن ال اليت العامة
 وحدها املشتركة للمشروعات وليس القطر يف تقام اليت املشروعات جلميع ولزومها تكاليفها ضخامة

193 .  
  

  : باإلستثمار املتعلقة املشاكل    -3
 مجيـع  تواجه كما ، العريب الزراعي االقتصادي التكامل وجه يف عائقا تعد املشاكل هذه إن
 يف العربيـة  الدول إىل القادمني األجانب املستثمرين وحىت  احملليني غري أو العرب احملليني املستثمرين

  . ) الدولية العربية ( املشتركة املشروعات إطار
  

 االسـتقرار  درجة نذكر االستثمار وجه يف تقف اليت العوائق ضمن تدخل اليت اكلاملش ومن
  بالعمليـات  اخلاصـة  والقـرارات  واللـوائح  القوانني تعدد إىل باإلضافة ، واالقتصادي السياسي
  . العربية الدول بعض يف احمللية للعمالت الصرف أسعار استقرار وعدم  ثماريةاإلست

  
 يف كما واملعلومات للبيانات العربية األقطار حكومات توفري عدم فإن ،  سبق ما إىل وإضافة

 األحيان من كثري يف راجعا ذلك يكون وقد  ، اتهيوإمكان وفرصة االستثمار جماالت عن منها قطر كل
 ،   194 حتديدها وإمكانات االستثمارية والفرص اجملاالت هذه لكشف الالزمة الدراسات قصور إىل
 أساسها على بناءا تتم أن جيب واليت االستثمارية للمشاريع االقتصادية اجلدوى دراسات ضعف ذاكو

   195 ، عريب زراعي تكامل إقامة
 مـشروعات  شـكل  على سواء اقتصادية تكتالت قيام عند الترويج عملية قصور جانب إىل
 تاحم هو ما كل استقطاب عدم إىل يؤدي القصور هذا أن حيث ، غريها أو مشتركة غري أو مشتركة

  . 196 العربية الدول بني ما التكامل إطار يف لالستثمار املعدة العربية خراتدامل من
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 العربيـة  الدول من العديد يف االستثمار على يشجع ما بأنه القول ميكن  سبق ما إىل وإضافة

 إدارية إجراءات ظل يف أمواهلم استثمار  عن حيجمون اخلواص املستثمرين جيعل ما وهو ، موجود غري
  . معقدة

 مشاكل جند أين مستقرة غري العربية الدول بعض يف االقتصادية السياسات فإن عامة وبصفة
   اضافة   يةئاجلبا اجلمركية اإلجراءات جانب  إىل ، السعرية و التسويقية بالسياسات خاصة
 التـصدير  ختـص  مـشاكل  هناك أن كما ، اإلنتاج ومستلزمات الفنية العاملة اليد وجود عدم إىل

  . االئتمان حجم واخنفاض املالية املوارد وقصور داريواالست
 باملشروعات األحيان من الكثري يف تصطدم اليت اإلدارية التعقيدات ههذ كل بعد ننسى أن ميكن وال   

 اإلدارة رغبة إىل ترجع واليت ، لهايتشغ وبعد إنشائها عند ، العريب الزراعي التكامل إطار يف املشتركة
 تتطلبه مبا االهتمام دون ، املشتركة املشروعات هذه على التقليدية وسيادهتا سيطرهتا بسط يف أحيانا
  . اإلدارية اإلجراءات تسهيل من االقتصادي التكامل عملية
 يف خاصـة  بصفة العريب الزراعي االستثمار وجه يف معوقات تعترب املشاكل هذه كل فإن األخري ويف
  . عامة بصفة ملشتركةا املشروعات أو ،  تكاملي إطار

  
  197: ) اخلارج على االعتماد ( اخلارجية التبعية )4

 باقتصاديات ارتباطها مدى عن يعرب العاملية األسواق على غذائها يف العربية الدول اعتماد نإ
 اسـترياد  مـستوى  على وحىت بل ، فحسب الغذائي املستوى على ليس وهذا 198 املتقدمة الدول

    199 اخلارجية التجارة يف أو التنمية يف التبعية بدرجة البعض نهع يعرب ما وهو التكنولوجيا
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يب املتفاوت يف توزيع القوى والعناصر واإلنتاجية واملتناقضات اهليكلية والتنموية اليت ورثها  إن البنية اجلوهرية لالقتصاد العر199

عن عهود اهليمنة األجنبية  متمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئة ، وكان ذلك نتيجة تقسيم العمل الدويل غري املتكافئ وعالقات 
 ، مع عوامل النمو والتطور املتفاوتة وقد أدى هذا التفاوت إىل غري متكافئة ، فرضت على الوطن العريب يف ظل االستعمار

  . ارتباط االقتصادي العريب عضويا بالسوق العاملية 
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 إمجـايل  من % 92حوايل العامل دول مع العربية اخلارجية التجارة حجم بلغ الشان هذا ويف
 أن جند حني يف اخلارجي بالعامل العربية الدول ارتباط درجة يؤكد ما وهذا  ، العربية اخلارجية التجارة
      .% 8 تتجاوز ال البينية ةالعربي التجارة
 استعماله ميكن والذي العربية املنطقة خارج من الغذاء استرياد يف تتمثل العربية للدول احلقيقية والتبعية
 مـن  العديد يف سائد هو وكما ، إليه اإلشارة سبقت مثلما املتقدمة الدول قبل من سياسي كسالح
  . الدول

 إذا واليت  200 املتاحة الزراعية مواردها استغالل عن تعجز العربية الدول أن جند جهة ومن 
   التبعيـة  مـن  احلد حىت تدرجييا ولو الغذاء إنتاج نقص من فختف قد ، مشترك إطار يف استغالهلا مت

 يعتمـد  العريب العامل فإن ، العريب الوطن يف الغذائي الذايت كتفاءإلا درجة إىل أشرنا وان سبق وكما
 احلبوب جمموع من  %50  يفوق وما ، املستهلك القمح من % 55     بنسبة العاملية األسواق على
 األلبـان  مـن   % 41 و  النباتية  الزيوت  من % 70 يقارب وما السكر من % 65 وحوايل ،

  . ومشتقاهتا
 الـذي  الغذائي اجملال يف خاصة اخلارج إىل العربية الدول تبعية مدى توضح النسب  هذه و

 يف املتقدمة الدول على تعتمد العربية الدول أن حبيث ، ةالتكنولوجي التبعية تليه ، مشكل اخطر يعترب
 جتماعيـة إلا اجلوانب يف متثلت سلبية آثارا ، املتعددة التبعية هذه عن نتج لقد ،و التكنولوجيا استرياد

   .  واالقتصادية
  

  . ) ةيالبيئ ( الطبيعية املعوقات : الثالث املطلب
 الزراعي اإلنتاج تنمية وطاقات معدالت على تأثريا املعوقات  أكثر من لطبيعيةا املعوقات تعترب

 تساعد اليت املركبات بعض إىل وإفتقارها التربة وملوحة والتصحر ، اجلفاف مشاكل يف تتمثل واليت
 هبـذه  تضررا األكثر العربية الدول ومن ، عامة بصفة  والبيئة املياه مشكل جانب إىل ، التسميد على
 ، تونس ، موريتانيا   األردن ، العراق ، السودان ، السعودية العربية ، ابيلبي ، سوريا ( نذكر ملعوقاتا

 نظـم  وتدهور الغابات مساحات واخنفاض املراعي تدهور إىل املشاكل هذه أدت وقد ، ) الصومال
  . ألمطارا مياه على املعتمدة املناطق يف املزروعة املساحات اخنفاض إىل أدت كما ، الري

                                                           
 من املساحة الزراعية العربية القابلة   % 10 من املوارد الزراعية جند أن األراضي الزراعية  املستغلة تقدر بأقل من 200

ل باقي األراضي والتقليص من التبعية إىل خارج فيما خيص يإستراد الغذاء من خارج الستغالل ، زهو يشجع على زيادة استغال
  .    املنطقة العربية 
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 مـن  ذلك يعنيه وما ، العربية املنطقة منها تعاين اليت الرئيسية املشكالت  من التصحر ويعترب
 النهاية يف يقضي قد مما ، استخدامها ضغوط بفعل لألرض احليوي اإلنتاج قدرة تدهور أو ، اخنفاض

 الناتج البيئي بالتوازن اإلخالل نتيجة التدهور إىل البنية تعرضت كما ، صحراوية شبه ظروف إجياد إىل
   . لألرض استخداماته أثناء اخلاطئة اإلنسان مبمارسات املصحوب اجلفاف عن

 القادمة الرياح تعمل إذ ، التصحر عملية يف للغاية فريدة موضعية حالة الصحراء زحف ويعد
 بفعـل  الرملية الكثبان تزحف وقد  ، الصحراء أطراف حنو الرملية الكثبان زحف على الصحراء من
  . 201الساحلية السهول يف الزراعية األراضي حنو شواطئال من الريح

  
 يقارب ما يهدد التصحر أن فنجد ، القطري املستوى على أما ، القومي املستوى على هذا    

 وحوايل ليبيا يف   %21 و  % 83,7 حنو  الصومال يفو السودان يف األراضي مساحة من % 26
  202. العربية الدول من فقط عينة وهذه ، موريتانيا يف %   34,3

  
 أهنا إىل إضافة اهلكتارية اإلنتاجية تدهور إىل تؤدي واليت واجنرافها التربة ملوحة خيص فيما أما

 بالنسبة احلال هو كما امللوحة الرتفاع احلساسة اإلستراتيجية الزراعات بعض يف التوسع دون حتول
 سنة رقعتها اتساع ويف  لحهامت شدة يف تزداد ملحةاملت ضياألرا أن املشكلة حدة من يزيد ومما للقمح
 الزراعة يف العلمية األسس إتباع وعدم  سبةااملن والري الصرف نظم غياب ظل يف خاصة ، أخرى بعد

   203. احلديثة
  
 تعتمد الزراعية املساحات من كبرية نسبة هناك فإن ، املائية باملوارد املرتبطة املعوقات عن أما

 علـى  الزراعـة  اعتماد ويعترب ، املروية الزراعة على تعتمد أقل نسبة هناك  املقابل ويف اراألمط على
 احلديثة اإلنتاج عوامل استخدام يعيق انه كما األمطار سقوط درجة يتبع مضمون غري إنتاج األمطار

  . اإلنتاج لتطوير الضرورية بالكميات
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 املبيـدات  تـستعمل  اليت خاصة العربية الدول من العديد يف كثريا أثر الذي البيئة تلوث جند واخريا
  . األخرى العربية الدول وبعض ، السعودية ، مصر ، اجلزائر ، تونس مثل عشوائية بصورة احلشرية

 خاصـة  بـصفة  الزراعيـة  التنميـة  أو الزراعي اإلنتاج على للغاية سيئ تأثري هلا املعوقات هذه إن
 بينـها  فيما بالتنسيق العربية الدول بدأت ، وخيمة عواقب من هلا ملا ،ونظرا عامة بصفة  واالقتصادية
 قد اليت املشروعات وإنشاء اخلضراء املساحات بزيادة هذا و  البيئة وتلوث واجلفاف التصحر ملكافحة
 مستوى على وموحدا مشتركا عربيا جمهودا األخطار هذه مكافحة تطلبتو األخطار هذه من تقلل
  .املراد اهلدف إىل يؤدي ال الفردي العمل أن حبيث ،  العربية املنطقة

  
  204 واالجتماعية الثقافية بالعوامل املرتبطة املعوقات : الرابع املطلب

   مـستحيال  أمرا التكامل جتعل قد واليت والطبيعية واالقتصادية السياسية املعوقات تناولنا بعدما 
 أو ، خطـرية  اضأي هي تعترب واليت ىأخر معوقات ،توجد املعوقات هاته جانب إىل القول ميكن فإنه
  عدم جانب إىل ، العربية الدول يف األمية نسبة إنتشار هي املعوقات وهذه السابقة املعوقات من أخطر

 واليت له املخصصة املبالغ يف خاصة ، العلمي البحث وجماالت والتكنولوجيا بالتعليم الكايف اإلهتمام
 أكثـر  وللتعمق   اإلعالمي اجلانب يف القصور إىل باإلضافة ، العريب العامل مستوى على ضئيلة تعترب

  : كالتايل الدراسة من اجلزء هذا يف العوامل هذه مناقشة سنحاول
  

  : العربية البلدان يف  األمية نسبة ارتفاع -1
 يف  %42 أن نسبة األمية بلغت حـوايل        )14-1( تفيد اإلحصاءات الواردة يف اجلدول رقم       

 القـراءة  مليون نسمة من السكان العـرب ال يعرفـون           65سبة تفوق    ، وهذه الن   1985عام  
أخرى أين جندها بلغت ، أدىن حد يف األردن مبا يعادل           إىل   ،وهذه النسبة تتباين من دولة       والكتابة

  . يف اجلزائر%  50 و ما يقارب %58وأعلى حد يف اليمن الشمالية حبوايل   % 21
 205قطار العربية   ألتويات التعليمية داخل وبني ا    ويفسر كل هذا بوجود التفاوت يف املس      

 يف املشاركة الشعبية يف التظاهرات خاصـة يف         ا حيث أن تفشي ظاهرة األمية يشكل عائق       ،
من األمور الـيت    ه  مثل التكامل االقتصادي الزراعي وغري     ، االت ذات االهتمام املشترك     اجمل
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ا أن املشاركة الشعبية تعد من احلوافز       ختدم الشعوب العربية واليت حتمل الطابع املشترك ، ومب        
املشجعة إلجناح املشاريع املشتركة واليت تعترب مستقبل هذه الشعوب ، جيب أخـذها بعـني               

  .االعتبار 
  
  

  )1985-1968 ( الفترة خالل العربية البالد يف األمية نسبة  ) 14-1 ( رقم جدول
 الدول العربية  % مقدرة النسبة

1985  1978  1973  1968    
  األردن -  45,60  34,60 24,90 21,20
   اإلمارات  66,50 48,75 31.03 22,90
   البحرين  65,00 48,16 36,06 31,00
   تونس  68,00 58,90 48,90 40,50
   اجلزائر  78,30 75,30 68,30 50,10
   السعودية  81,17 69,77 57,92 47,90
   السودان 85,50 62,00 48,20 42,00
   سوريا 55,80  50,05 44,30 33,20
   الصومال 74,50 57.00 59,90 33,20
   العراق 75,20 61,20 47,20 41,50
   الكويت 71,00 52.64 36,50 32,00
   ليبيا 66,00 52.00 38,00 39.20
   رصم 65,70 59.10 52,50 43,00
  الشمايل اليمن 92,00 84.00 77,60 58,00
   اجلنويب اليمن 80.20  66.30 52,80 48.60
42,00 46,90 58,52 70,76    
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  :عدم ختصيص مبالغ كافية للتعليم والبحوث العلمية  -2

 وعليه فـإن عامـل      –" إذا أردت أن تبين شعبا فعلمه       " هناك حكمة صينية تقول     
مـا هـو إال     ،  ه التنموي شرطا ضروريا ، حبيث أن اإلنفاق على التعليم           التعليم يعد يف الفق   

الـصناعية   استثمار مضمون النجاح وعايل الرحبية ، وخري دليل ما وصلت إليـه الـدول               
خمة من اجل التعلـيم     ضالكربى يف هذه اجملاالت ، اليت جندها قامت بتخصيص مبالغ مالية            

إلنفاق يف هذه اجملاالت بني الدول العربية والـدول         والبحث العلمي ، وإذا  ما قارنا حجم ا        
 مليار دوالر للبحث 130الصناعية ن فنجد أن الواليات املتحدة األمريكية خصصت حوايل  

 من إمجايل الناتج القومي ، أما اليابان        %  27 وبنسبة تقدر بـ     1988العلمي والتقنية عام    
  . مليار دوالر  75.4فبلغ حجم أنفاقها حوايل 

  
 مليـون   155 ما بالنسبة للدول العربية فإن اجلزائر أنفقت على البحث العلمي ما يقارب           أ

مليـون دوالر    768, من إمجايل ناجتها القومي ، أما مصر أنفقت حوايل           0,3دوالر وهذا بنسبة    
  .من  إمجايل ناجتها القومي  0,2% بنسبة 

يم والبحث العلمي بالنسبة    ومن خالل ذلك تتضح جليا مدى ضآلة نسبة اإلنفاق على التعل          
  .هلذه الدول بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة 

  
    206:عدم التنسيق بني مراكز البحث العلمي العربية  -3

  مركـزا   275علمية عديدة ، واليت بلغ عددها حـوايل          الوطن العريب مراكز حبث     يف  تنتشر  
 ، يف  تابعـة للـوازرات    %  1 5 حوايل   و تابعة للجامعات ، %12 مستقلة و   %20 منها  
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 و صايتني أو اكثر ، وهذا االجتاه يشري إىل أن التوجه اإلداري مـازال يعرقـل                   هلا % 17 حني  
والذي يقضى باستحداث مراكز حبثية جديدة حلـل املـشاكل           التوجه البحثي يف الوطن العريب      

اكـز البحـث العلمـي يف       القائمة دون التفكري يف مستقبل املراكز البحثية ، ولقد لوحظ أن مر           
ات داراجلامعات هتتم بالبحوث النظرية اكثر من التطبيقية ، أما املراكـز التابعـة للـوزارات واإل               

 بني هذه البحوث اليت تعمل كل على حده         األخرى فبحوثها تطبيقية ، وهو ما يؤكد عدم التنسيق        
 يف حني بإمكان     ، طار الشكلي  بني مراكز البحث العلمي العربية  يأخذ اإل        ، هذا ومايزال التعاون     

  .أن تكون هذه املراكز متهيدا لتكامل تدرجيي بني الدول العربية
وجتدر اإلشارة إىل أن قصور البحث العلمي الزراعي وضعف أجهزة اإلرشاد الزراعي الـذي              
عجز عن نقل التكنولوجيا  املتطورة من الدول املتقدمة إىل نطاق  التطبيق الزراعـي يف الـدول                  

ربية ، إال بعد دخوهلا مرحلة التعديل التقين ، ويف هذا الصدد فقد عجزت معظم اجلهود البحثية                 الع
   207العربية عن القيام هبذا الدور الرتفاع تكاليف البحوث التطبيقية 

ويف األخري ميكن أن نقول بأن املراكز البحثية لكل بلد عريب تعمل يف جمال دولتها دون مراعاة                 
تمام املشترك ، كم أن التعاون بني املراكز العربية معدوم باستثناء بعض الندوات             القضايا ذات االه  

  أو املؤمترات وكل هذه العوامل تعد املراحل األساسية حملاوالت التكامل االقتصادي الزراعي العريب
     

  :لتعاون االقتصادي يف جماالت ا  قصور دور اإلعالم -4
ستجدات وزيادة الوعي واإلدراك بشيء ما أو مشكلة        يؤدي اإلعالم دورا أساسيا يف معرفة امل      

ره على املستوى   ومعينة ، وعلى مستوى الوطن العريب ، هناك قصور من حيث مواكبة اإلعالم ود             
  .العاملي 

وأما اإلعالم ودوره العريب ، فنجده يف معظم الدول العربية أداة للسلطة احلاكمة دون أن يكـون                 
ي إىل املسامهة يف اخلالفات السياسية اليت قد تنشأ بني احلني واآلخـر             وسيلة تعبري شعبية ، مما يؤد     

  .تعميقها، وهو ما يؤثر سلبا على حتوالت التكامل االقتصادي العريب و
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  .املعوقات  املرتبطة مبيكانيزمات تطبيق التكامل االقتصادي : املطلب اخلامس 
عوامل السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة      عوقات املرتبطة بال  امللقد سبق وأن تطرقنا إىل      

جيب إظهار املعوقات املرتبطة بامليكانيزمـات      ،  واإلعالمية وحىت نسلط الضوء على هذه الدراسة        
اخلاصة بعدم تطبيق االتفاقيات املربمة يف حماوالت التكامل االقتصادي بصفة عامة والزراعي بصفة             

ت خاصة بتسهيل التبادل التجاري ويف الستينات       حيث شهدت فترة اخلمسينيات اتفاقيا     ،   خاصة  
ظهرت اتفاقيات االندماج االقتصادي العريب مثل اتفاقية الوحدة االقتصادية العربيـة وقـرارات             
  السوق العربية املشتركة ، ويف السبعينات اتفاقيات انتقال عوامل اإلنتاج بـني الـدول العربيـة                

  .كانتقال العمالة ورؤوس األموال 
  

أمافترة الثمانينيات ، فكانت فترة خاصة بالتعاون والتنسيق العريب مثل إسـتراتيجية العمـل                   
االقتصادي العريب وميثاق العمل االقتصادي العريب ، واتفاقية تسهيل التبادل التجاري بني الـدول              

  .العربية ، مث كانت هناك املشروعات العربية املشتركة 
  

اهد متكررة بقيت تدور يف حلقة مفرغة حبيث مل يتم تطبيـق            كل هذه االتفاقيات عبارة عن مش     
ولذلك كانت نتائج االتفاقيات هي مجع االتفاقيـات ماعـدا بعـض            . األساليب الالزمة لذلك    

تلقائيا نتيجة  كان  التجارب اليت حققت بعض النتائج اإلجيابية على شكل تعاوين ، كما أن جناحها              
   .ألسباب معينة كارتفاع أسعار البترول
أيضا بعض االتفاقيات اإلقليمية نتيجة لعدم من القرن العشرين كما شهدت فترة الثمانينات 

الوصول إىل عمل عريب مشترك حقيقي حبيث أنشئت عدة اتفاقيات ثنائية واليت مل تكـن سـوى                 
اتفاقيات جتارية بني الدولتني ، باإلضافة إىل التجمعات العربية املتعددة األطراف والـيت قـسمت               

  .لوطن العريب إىل عدة جتمعات ودول بدون عضوية يف أي جتمع ا
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 ويف الواقع هناك معوقات عديدة جعلت هذه االتفاقيات التصل إىل ما خطط هلا وهذه املعوقات               
هي تنظيمية متعلقة بعدم تنفيذ اتفاقيات وعقود تأسيس املشروعات العربيـة املـشتركة وأصـل               

خاصة يف جمال التبادل التجاري والـيت       ) إقليمية  (  أو متعددة    التجمعات العربية سواء كانت ثنائية    
  :ددات التالية تشمل احمل

  
عدم قدرة هذه االتفاقيات على تلبية أهداف التبادل التجاري للمشاريع العربية املشتركة نتيجة              -1

 .عدم تكامل هذه االتفاقيات 
  
حترام رفع احلواجز اجلمركية وعدم     كعدم ا   ، عدم احترام االلتزامات املربمة يف إطار االتفاقيات       -2

 .احترام دفع االشتراكات يف وقتها يف حالة املشروعات املشتركة 
 
 حبيـث يـصعب انتقـال       ،تعقيد إجراءات تنفيذ بنود االتفاقيات اخلاصة بالتبادل التجاري          -3

هـذا عـن اجلانـب     ،   مستلزمات عناصر اإلنتاج ما بني الدول خاصة العراقيل البريوقراطية          
 :ظيمي ، أما عن اجلانب الفين ، فيتمثل يف التن

  
 يرجع بدوره إىل    الذيعدم إظهار البيانات واملعلومات الالزمة اخلاصة مبجاالت االستثمار ، و          •

  .قصور الدراسات 
  .ضعف دراسة اجلدوى االقتصادية اليت جيب أن تتم على أساسها هذه املشروعات  •
ة باملستوى املطلوب لتنفيذ تلك املشروعات واليـد        عدم توفر الكفاءات اإلدارية والفنية العالي      •

 .العاملة املهرة 
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  208: معوقات مرتبطة بعوامل خارجية :املطلب السادس 
 اآلن حلد اقائم زالي ما الغذائية احتياجاهتا لسد العاملية السوق على العربية املنطقة اعتماد إن
 وواردات صادرات ثلثي حوايل تعادل املتقدم لعاملا مع العربية اخلارجية التجارة حجم وأن خاصة
 يعد بينها فيما تعاوين إطار يف اخلاصة إمكانياهتا على العربية الدول اعتماد فإن وبالتايل ، العربية املنطقة
 مجيع إحباط حتاول املتقدمة الدول فإن وبالتايل ،  املتقدمة للدول خاصة العاملية السوق مبيعات مغادرة

 تابعة منطقة العربية املنطقة بقاء تريد حيث ، عريب زراعي اقتصادي تكامل حتقيق إىل الرامية احملاوالت
 فمنذ ، ذلك على يشهد والتاريخ . والثقافية والسياسية منها االقتصادية امليادين مجيع ويف بل ، غذائيا
 اقتسام مت حيث ، إجنلتراو فرنسا قبل من أجنبية تدخالت عدة العربية املنطقة شهدت العثمانية اخلالفة
 اهنيار يف السبب كان األوسط الشرق متوين مركز أن كما ، العثماين احلكم سقوط بعد الثروات
 عرفت العربية اجلامعة وإنشاء االستقالل على العربية الدول حصول عند مث األمريكية املتحدة الواليات
 أطماع حتولت حبيث املنطقة هذه يف نفطال اكتشاف بعد خاصة مباشرة غري تدخالت العربية املنطقة
 املتقدمة الدول قبل من تقسيمها هبدف استعمارية نظرة هلا أصبحت و العامل يف الدول من العديد
 جتاريا املتقدمة بالدول العربية الدول ارتبطت احملاوالت هذه وبعد ، للبترول رئيسيا مصدرا وجعلها
 بأكثر التسعينات بداية يف قدرت واليت األجنبية البنوك يف لةطائ عربية أموال استثمار مت كما ، ونقديا
 ، الغذائية أزمتها وحل العربية املنطقة داخل تستثمر أن باإلمكان كان حبيث دوالر مليار 700 من
 جتنب يتم حىت املتاحة مكانياتاإلوب عريب زراعي اقتصادي تكامل لقيام قائما مازال  األمل وأن حىت

 الزراعي للتكامل املستقبلية النظرة دراسة القادم  بحثامل يف سنحاول الشأن هذا ويف يةاملستقبل املخاطر
  . لذلك املقترحة واإلستراتيجيات العريب
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  209. الفنية املؤسسية بالعوامل املرتبطة املعوقات : السابع املطلب
 اإلنتاج عناصر كفاءة على مؤثرة عوامل كوهنا يف املؤسسية بالعوامل  املرتبطة املعوقات هذه تعترب
 واملؤسسي التنظيمي باهليكل التنمية برامج تتحدد ذلك أساس وعلى واألرض املال رأس مثل األخرى
 وميكن ، التكنولوجية واخلربات املعلومات ونشر املوارد جبمع مالءمتها مدى و الزراعة يسود الذي
  : اآليت يف والفنية املؤسسية بالعوامل املرتبطة املعوقات هذه حصر
  

  . متهيد دون قانونية وصور مؤسسية أشكال إىل والقفز األهداف طموح -
  . والتنمية  للتخلف املسببة للعوامل الواضحة الرؤية افتقار -
 بإنفاق مرتبطة ، مرحلية وأهداف زمنية برامج وغياب ، التكامل عملية إىل الشمولية  النظرة افتقار-

  . لتكامليةا للعملية النهائية الصورة حول
 كاملدخل ، املطبقة التكاملية املداخل من عدد صالحية وعدم ، مناسبة غري تكاملية مناهج اقتباس-

  . مبهمة للتكامل اإلنتاجي املدخل صيغ بقيت حني يف ، للتكامل التجاري
  . املشتركة التنمية حساب على القطرية بالتنمية  التمسك-
   . العاملي االقتصاد يف االندماج تزايد مع  املتشاهبة  األنشطة من لعدد احلماية يف اإلفراط-
 كمدخل لهاضيتف ترديد رغم املشتركة شروعاتامل على يلهاضوتف ، القطرية املشروعات تنافس  -

  . للتكامل
   .اختيارها يف السياسية العوامل تدخل بسبب املشترك العريب العمل أجهزة فاعلية ضعف -
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  العريب الزراعي االقتصادي التكامل ومستقبل اقآف : الثالث املبحث
  : متهيد

 و معقـدا  اقتصاديا مناخا يواجه العشرين القرن من التسعينيات مشارف منذ العريب العامل إن
 و املوحـدة  أوربا و االمريكية املتحدة الواليات يف ممثلة كبرية اقتصادية أقطاب ثالثة ظهور مع هذا
 متقدمـة  تكنولوجية و اقتصادية قاعدة بناء إىل وصلت اليت و اليابان فيها مبا آسيا شرق جنوب دول

  .فوائضها تصدير إىل إضافة السلع معظم يف ذاتيا إكتفاءا حققت حبيث الزراعي لالنتاج
 ألوربـا  كبرية حتوالت إىل هتدف و األفق يف تلوح عديدة حماوالت هناك ، ذلك جانب  إىل و       
 اهلند من كل إىل إضافة السوق اقتصاديات إىل ، الدول اقتصاديات أو طاملخط االقتصاد من ةيالشرق
 الزراعـي   اإلنتـاج  يف النمو معدالت بقيت حبيث العامل يف أساسني نيحمور ميثالن اللذين الصني و

 فيمـا  خاصة العاملي النظام على ستؤثر التغريات هذه كل فإن بالتايل و األخرية السنوات يف موجبة
 سـلبا  يؤثر مما دعمية و محائية إجراءات من يصحبها ما و الزراعية املنتجات تسويق و بإنتاج يتعلق
 الـدول  ذلك يف مبا النامية الدول فإن ذلك ضوء على و املنافسة، إطار يف السوق ميكانيزمات على
 الدول من التكنولوجية نقل و املديونية مشكلة و الغذاء مشكلة مثل رئيسية مشاكل ستواجه العربية
 األمة واقع الحظنا ما إذا و   االجتماعية املشاكل من غريها و البطالة حدة زيادة و ، جهة من املتقدمة
 إىل إضافة ، التجزئة و االنقسامات من املزيد على مقبل العريب الوطن أن جند الراهن الوقت يف العربية
 اليت األهداف بني كبري فارق لنا ظهرت العريب الزراعي بالتكامل املتعلقة اجملهودات كل أن كما التبعية
 ذلـك  خالل من و ، الشأن هذا يف احملققة االجنازات و التكاملية االتفاقيات هذه إليها تطمح كانت

 بعـني  األخـذ  مع ، مقترحة استراتيجية خالل من مستقبلية رؤية صياغة الدراسة هذه يف سنحاول
 نظرا هذا و القطري، و القومي املستوى على معاجلتها إمكانية مع العريب للعامل الراهن الوضع االعتبار
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 هـذا  سنتناول ذلك لتوضيح و عريب زراعي تكامل بقيام اخلاصة املميزات و األسباب من مجلة لتوفر
   210مطلبني يف املبحث

                  
  . عريب زراعي تكامل قيام مربرات و أسباب : األول املطلب
  . يبالعر الزراعي للتكامل املقترحة االستراتيجية : الثاين املطلب

  
  .عريب زراعي تكامل قيام مربرات و أسباب : األول املطلب

 فـإن  عامـة  بصفة العريب االقتصادي التكامل مبحاوالت اخلاصة السابقة الدراسة خالل من
 عـدم  بـسبب  الغذاء مشكلة إزدياد هو دليل خري و ، جدا ضئيلة العريب الزارعي التكامل  اتإجناز
 إىل العـريب  بالوطن  أدى الذي الشيء اإلستهالك، منو معدالت مع اإلنتاجي النمو معدالت ابقتط
 الغذائيـة  للمنتجات سوقا العربية املنطقة جعل ما هو و العاملية، السوق من الغذائية احتياجاته ادريإست

 العوامل الرتباط ظران هذا و عديدة خماطر إىل العربية املنطقة يعرض قد الذي الشيء املتقدمة، للدول
 هلتبني العربية الدول على به للضغط سالح أو ضغط كورقة استخدامه  بإمكانية و بالغذاء، اسيةيالس

  .211 معينة سياسية أفكار و اجتاهات
  
 و مجاعية اتفاقيات شكل على العربية املنظمة شيدهتا اليت التكاملية احملاوالت و  التجارب إن

 الكـايف   القدر الزراعي القطاع منها ينل مل األموال ورؤوس العمالة انتقال و التجارة حترير من ثنائية
  مـشروعات  إلقامـة  متخصصة شركات ثالث إنشاء من غمرفبال القطاعات، بباقي قورنت ما إذا

  اقتـصادية  نـشاطات  يف عملت املشروعات هذه أن إال ، العريب الغذائي األمن حتقيق هدفها زراعية
 و اخلـضر  و احليواين  اإلنتاج و ،   الزراعي اإلنتاج مستلزمات بعض و غذائية،ال كالصناعة أخرى
 هـي  و  الواسع اإلستهالك ذات الرئيسية الغذائية احملاصيل على املشروعات هذه تركز مل و الفواكه
 ذلـك  لتوضيح و قائمة زالت ما الغذائية الفجوة قيمة من األكرب احلجم ميثل الذي و احلبوب إنتاج
 التكامل مربرات و أسباب عدة حسب العريب الزراعي التكامل فلمسرية شاملة نظرة إعطاء ولسنحا
  212. يلي فيما سردها حناول اليت و
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  : العربية البالد يف املتدهورة الغذائية احلالة  1
 الـدول  مـن  الكثري يف حدة تزداد بل متدهورة تزال ما العربية البالد تعيشها اليت الغذائية احلالة إن
 مـن  الثمانينيات عقد هناية مع بلغت أن إىل الغذائية السلع من االكتفاء نسبة اخنفضت حيث لعربية،ا

 جممـوع  مـن  % 47,4 احلبوبية الفجوة بلغت كما ، دوالر مليار14,3 حوايل العشرين القرن
 حتياجاهتـا ا يف العـاملي  السوق على  عتمدت العربية الدول تزال ماو ،  العربية الكلية الغذائية الفجوة
 اسـتخدام  املمكن من أنه كما ،  املستقبل يف مجة خماطر إىل عرضهاي ما هو و العربية،  يةلالك الغذائية
 ازديـاد  (االسـتهالك  معدالت يف بالزيادة الوضع هذا استمر ما إذا و النفط مقابل كسالح الغذاء
 التبعيـة  مـن  يزيـد  مما ملستقبلا يف الغذائية الفجوة اتساع إىل يؤدي هذا فإن اإلنتاج عن ) السكان
  .اخلارجية

  
  : 213 اخلارجية املديونية تعاظم مواجهة - 2

 املتحدة الواليات ذلك على دليل خري و املتقدمة، للدول بالنسبة مشكلة  تعترب ال املديونية إن
 حتقيق وجه يف اعائق تقف املديونية جند حني يف و ، العامل يف مدينة ةدول أكرب باعتبارها و األمريكية،
 للـدول  بالنـسبة  دوالر مليار 136 حوايل بلغت حبيث النامية للدول بالنسبة التنمية من مستويات
 مليار  4,4 حوايل  بلغت   الديون خدمات أن كما ، العشرين القرن من الثمانينيات هناية يف العربية
 هنـاك  ذالـك  جانـب  وإىل ، العربية الدول بعض صادرات من % 57 حوايل تأخذ اليت و دوالر
  :التالية النقاط يف نوجزها أخرى أسباب
  

 اخنفاض نتيجة الركود و بالتضخم يتعلق ما منها عدة عوامل عن الناتج و التضخم معدالت ارتفاع-
  .احلقيقية الدخول اخنفاض و اإلنتاجية القطاعات أداء
  
 الـدول  صـادرات  من تقلص قد اليت و 1992 لعام األوربية  االقتصادية الوحدة آثار مواجهة-

 التكتـل  هـذا  بلـدان  علـى  منتجاهتا تصدير يف رئيسي بشكل تعتمد اليت خاصة أوربا إىل العربية
  .تونس و مصر و كاجلزائر األوريب االقتصادي
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 حـدة  مـن  التخفيـف  شأهنا من اليت و العربية الدول يف املتاحة الزراعية املوارد استقالل حتمية  -
   املنظمات   بعض   هبا   قامت اليت الدراسات من العديد هناك أن حبيث ،  العربية الغذائية املشاكل

  داخـل  متـاح  هو ما استغالل إمكانية إىل هتدف اليت و  اجملال،  هذا يف املتخصصة العربية اهليئات و
  .الذايت االكتفاء إىل الوصول حىت تدرجييا الغذاء أزمة من للتخفيف العربية املنطقة

 و اجلفاف مشاكل و  الزراعية التربة تآكل و الصحراوي كالزحف السلبية ثاراآل  بعض  مواجهة  -
  .البحريات و األهنار تلوث

 تـشجيع  و التجاري التبادل معدل لتحسني ضرورة تعترب حبيث العربية الزراعية التجارة دعم أمهية -
 .يةنالبي الزراعية التجارة

  
 ظروف حسب التقنيات مطابقة يف العربية كانياتاإلم باستغالل التقين و العلمي التقدم مواجهة  3

 لتنمية اخلربات تبادل و العلمي البحث جمال يف التعاون و العلمي البحث تشجيع و العربية املنطقة
 من االستفادة و التنمية معدالت يف اخلاصة الفروق ملواجهة هذا و افقيا و رأسيا الزراعي اإلنتاج
  .األخرى اجملاالت مجيع يف و عيالزرا امليدان يف املتقدمة الدول

  
  . العريب الزراعي للتكامل املقترحة اإلستراتيجية: الثاين املطلب

 الـيت  و الـسلبية  النتـائج  بعد هذا عريب زراعي تكامل قيام أسباب و مربرات تناولنا بعدما
 قيـق لتح عمليـة  إجراءات عن البحث الضروري من فإنه امليدان، هذا يف العربية التجارب حققتها
 االكتفـاء  مـن  مرضية نسبة حتقيق أمهها و الزراعية، القطاعات يف العرب املوطنني أحالم و أهداف
  214.الغذاء جمال يف الذايت
  

 : لالستراتيجية األساسية املرتكزات -1
 هنـاك  فـإن  التكامـل  هذا قيام مربرات و العريب الزراعي التكامل معوقات إىل تطرقنا بعدما

 خـالل  مـن  هذا و اإلصالح اجتاه يف عاما اإطار لثمت اليت و الزراعي املللتك مقترحة إستراتيجيات
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 ملقاة املسؤولية تبقى حني يف الزراعي، بالقطاع املتصلة املنظمات من العديد هبا قامت اليت الدراسات
  :يلي فيما تلخيصها سنحاول اإلستراتيجية هذه قواعد و العربية الدول مجيع يف العرب املسؤولني على
 و اخلـاص  و العام القطاع قبل من العمل يف  املشاركة حرية احلسبان يف تأخذ اإلستراتيجية  إن  ـ أ

 يف هـذا  و املعنيـة  األطراف بني املنبثقة املشتركة املشروعات إطار يف عليه االتفاق مت ما بتنفيذ هذا
 و األخرى اجملاالت يف سيقالتن و التعاون يف التوسيع مث االتفاق، من أدىن حد على تتوفر اليت اجملاالت
  .التدرج إطار يف دائما

  
 فعلـى  بالتـايل  و،  قـومي  األخر و قطري أحدمها  نمستويا له العريب الزراعي التكامل إن ـ ب

 التنميـة  حتقيـق  ألن ضـروريا،  أمرا يعد املستويني بني التنسيق أن حبيث ذلك مراعاة اإلستراتيجية
 العربيـة  اجلهـود  تكـاثف  يتطلب حني يف قطرية، هوداج يتطلب القطري املستوى على الزراعية
  .عامة الزراعية التنمية لتحقيق القومي املستوىعلى

  
 بعني األخذ مع هذا و العريب الزراعي التكامل مشاكل ملعاجلة شامل كإطار اإلستراتيجية تأيت  . جـ

 زمنية فترة إعطاء مع وجاتاملنت مجيع ليس و توجاتنامل بعضب بدءا املرحلية و التدرج عوامل االعتبار
  .املشتركة األوربية للسوق احلال هو كما لذلك كافية
 و املؤسسية األطر و التشريعات و السياسات حيث من االستثمار و  للتنمية املالئم املناخ هتيئة  ـ د

  .اإلجرائية و التنظيمية
  
 و اجلامعـات  و املعاهد يجيخر و املدربة و الفنية اإلطارات من املنتجة الشرائح كافة جلب  - هـ
  .الزراعية التنمية يف للمسامهة ذلك
  .الزراعية املعدات و املدخالت تصنيع حنو الرئيسي التوجه .  - و
  
  : لإلستراتيجية الرئيسية األهداف -2

 يف البـاحثني  من العديد قبل من  عليها االتفاق مت اليت و العريب الزراعي التكامل أهداف إن
  : 215كالتايل السابقة املرتكزات من انطالقا إجيازها  ميكن الزراعية للتنمية لعربيةا املنظمة إطار
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 يف األخـذ  مع العربية املنطقة يف املتاحة البشرية و املالية و الزراعية للموارد العقالين االستغالل ـ أ

 قلـيم إ لكـل  النـسبية  للمميـزات  وفقا التنمية يف اإلقليمي التوازن و التخصص عوامل احلسبان
  .القومية األهداف و اخلطة إطار يف متكامال استخداما استخدامهاو
  
 اإلستراتيجية الغذائية باحملاصيل يتعلق فيما خاصة الذايت االكتفاء من مرضية نسب إىل الوصول ـ ب

 ىعل القيود كافة إلغاء و البيئية التجارة قواعد دفع و اإلنتاجية القدرة زيادة يتطلب مما مثال، كاحلبوب
 مع اخلارجية املنافسة من عليها محائية سياسة فرض و ، الزراعي اإلنتاج مستلزمات و املنتجات تبادل
  .ترحيلها و لتخزينها الالزمة الوسائل إقامة

  
  .املزرعية دخوهلم بزيادة هذا و الريفية القطاعات يف للعاملني املعيشة مستوى رفع ـ ج
  
 و الـدخول  حتسني و البطالة نسبة ختفيض يف يساهم مما الزراعي امليدان يف شغل مناصب خلق ـ د

  .الزراعية التنمية عجلة دفع
  
  : لإلستراتيجية الرئيسية األهداف تنفيذ وسائل و منهجية ـ 3 

 و القائمة املؤسسات و اهليئات و العربية األقطار إرادةب مرهون اإلستراتيجية تنفيذ عملية إن           
 الزمن من  فترة يتطلب قد اإلستراتيجية أهداف تنفيذ أن كما ،   العريب التكامل إطار يف  تعمل   اليت
  .الطويل املدى على أخرى و  القصري املدى على تطبيقها يتم سائل و هناك تكون بالتايل و ،

  
  : القصري املدى يف اختاذها املمكن الوسائل  -أ

  سوى تطلبت ال القطري و القومي املستويني على القصري املدى يف اختاذها ميكن اليت الوسائل إن      
  :يلي فيما سردها ميكن اليت و لذلك السياسية دارةاإل توفر مع تنفيذية لوائح و قرارات

  : املشترك العريب االستثمار فعالية زيادة  -    
  : 216اليةالت الوسائل طريق عن ذلك يتم و اخلاص، القطاع أو العام بالقطاع األمر تعلق سواء و      
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 الوضـع  تقييم ذلك يتضمن و االقتصادي األداء معرفة و عام بوجه الزراعية املشروعات تقييم ـ*  
 الـيت  النتائج و املشتركة املشروعات هلذه االقتصادي و املايل املستوى  على الزراعي القطاع يف العام

 بعد و خاصة، بصفة الغذاء تاجإن و عامة بصفة الزراعية التنمية يف مسامهتها إىل إضافة إليها توصلت
 هـذا  و لذلك الالزمة اإلجراءات اختاذ ميكن الوقت نفس يف و النتائج معرفة تتم هذه التقييم عملية
  .اإلنتاجية هتاءكفا حتسني و دائما تطويرها و الزراعية التنمية مسار بتعديل

 و املاليـة،  املوارد جبلب هذا و الزراعي االستثمار حقل يف العاملة للمؤسسات بالغة أمهية إعطاء ـ*
 يف املسؤولية من جزءا يتحمل باعتباره اخلاص القطاع قبل من خاصة العربية املنطقة داخل استثمارها

 الزراعية للتنمية العربية املنظمة أجرهتا اليت الدراسة خالل من و املشتركة، اخلاصة العربية االستثمارات
 منها الكثري ننتظر اليت و اخلاص القطاع قبل من  ستثماراتاال هذه نسبة اخنفاض مدى جليا لنا يتضح

   يتطلب املؤسسات هذه فعالية زيادة أن كما  ،  الزراعية التنمية  عملية يف للمسامهة
  : يلي ما
  
 خاصة السياسي و االقتصادي االستقرار مستوى على العربية الدول يف االستثمار ظروف حتسني •

  .السياسية و االقتصادية قوانينها  استقرار بعدم معروفة العربية األقطار أن و
 كما الطبيعية، للموارد األمثل االستغالل و العربية، األقطار يف الزراعية االستثمارية اخلريطة حتديد •

  .فيها االستثمار ميكن اليت املشتركة املشروعات و اجملاالت توضيح يتم
 و إهنائها سرعة و اإلدارية اإلجراءات لتسيهل اراتباالستثم يتعلق فيما البريوقراطية العراقيل إزالة •

  .للمستثمرين الالزمة التسهيالت تقدمي
 مـشجعة  و مرنـة  جعلـها  و باالستثمار اخلاصة التشريعية النصوص و اللوائح يف النظر إعادة •

   .الزراعي القطاع يف للمستثمرين
 ميكـن  اليت و السليم العلمي للتخطيط كأساس الدقيقة، االقتصادية البيانات و اإلحصاءات توفري •

 متاحا ذلك نويك أن و املستثمرين، أمام الدولة يف العام االقتصادي الوضع توضيح أساسها على
 .اخلارج يف الدبلوماسية األجهزة طريق عن العربية الدول داخل

ـ  و القطرية ( العربية التمويل مؤسسات فعالية بزيادة الزراعي ناالنتما دعم و تأكيد  •  ) ةالقومي
  : كالتايل وهذا

  
   .الزمةل ا الضمانات توفري مع الزراعي اخلاص القطاع ) إقراض ( متويل -
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 القطـاع  و احلكـومي  القطاع مع مشروعات إقامة يف املالية املؤسسات و اهليئات مشاركة -
  .العربية األقطار يف  اخلاص

 لتمويـل  الالزمة األسس وضع و فية،الري املناطق يف االستيطان و االستقرار حتقيق على العمل -      
 االهتمـام  و الزراعية التنمية معدالت من الرفع إىل هتدف اليت و املتكاملة الريفية التنمية مشروعات
  .املدن إىل األرياف من اهلجرة ملنع الصحية و الثقافية و التعليمية و االجتماعية بالقضايا

 إطـار  يف القطريـة  التمويل مؤسسات و املالية يئاتاهل و املؤسسات بني التعاون و التنسيق -      
 يـتم  كمـا  حبتة، جتارب أساس على التنسيق هذا يكون و زراعية مشاريع بإنشاء هذا و الشراكة،
  .كاحلبوب االستراتيجية احملاصيل على العملية هذه يف التركيز

  
  : تطوير السياسات املقترحة للتكامل الزراعي  -**

فاقيات املختلفة سواءا كانت ثنائية أو إقليمية أو متعددة ، و يتضح من خالل و يتعلق األمر باإلت
الدراسات السابقة أن اخلالفات و الرتاعات السياسية العربية و اإلضطرابات كانت من األسباب 
اليت حالت دون تنفيذ العديد من هذه اإلستراتيجيات و السياسيات املتعلقة باإلتفاقيات ، و من 

 يكون الفصل بني ما هو سياسي و ما هو إقتصادي ، حبيث يتطلب ذلك حتديد العمل املفروض أن
  :اإلقتصادي ووضع املصلحة العليا فوق كل إعتبار كما ميكن تلخيص تلك السياسات يف ما يلي 

الشروع يف تنفيذ حترير التجارة داخل املنطقة العربية بصفة تدرجيية و لبعض السلع الزراعية  -
ها العديد من الدول بـ القائمة ، حىت ال يتم التأثري على التعريفة اجلمركية اليت هتاحسب األوضاع

  .العربية و يتم هذا التنفيذ بتحرير سلعتني أو أكثر كتجربة 
  
 تشجيع القطاع اخلاص على عقد الصفقات بصفة متكافئة بينه و بني القطاع احلكومي ، كما – 

  .ىت يتم تشجيع املستثمرين اخلواص يستحسن التعامل باألسعار العاملية ح
  
 هتيئة بعض املؤسسات املالية العربية كالصندوق النقدي العريب و البنك اإلسالمي للتنمية الذي – 

الذي تنتظر منه املنظمة العربية للتنمية الزراعية دورا كبريا يف توفري اإلئتمان الالزم للتجارة  البينية 
 من إلغاء القيود اجلمركية على بعض منتجاهتا الزراعية املعنية الزراعية ، خاصة الدول املتضررة

  .بالتبادل التجاري 
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

 اإلستهالك الواسع كاحلبوب   ذات تعمل يف إطار احملاصيل اليت   تشجيع اإلتفاقيات خاصة    -
  ريا مصر ، سو ( :أربع دول عربية هي احلبوب اليت تشترك فيها  إلنتاج  ، مثل اهليئة العربية  مثال 

س مال مشترك و هذا هبدف إستغالل املوارد املتاحة يف هذه الدول العربية ابر) ليبيا و السودان 
  .حسب مبدأ التخصص و امليزة النسبية 

  
  تشجيع و دعم اإلحتادات و اهليئات املنتجة يف اجملال الزراعي كإحتاد منتجي األمساك ، و إحتاد   – 

 ، و هذا جلعلها فعالة  إحتاد الغرف التجارية و الزراعية و الصناعيةو  ، منتجي األمسدة الكيميائية 
  .و مسامهة يف التنمية الزراعية 

  
  
 توسيع مناطق التجارة احلرة يف املنطقة العربية ، و اليت من شأهنا مضاعفة اإلستثمارات و جلبها – 

  :ة و توظيفها داخل املنطقة العربية و يتم ذلك عن طريق املقترحات التالي
  
خلق منطقة حرة بني ليبيا و السودان و مصر حسب ما خطط له يف جتربة التكامل بني مصر   •

و السودان و اليت تضمن هتيئة منطقة كاملة لإلستثمارات الزراعية و اليت تشمل مجيع 
النشاطات املتعلقة باإلنتاج و التسويق و التخزين ، وهذا حسب الشروط املعمول هبا و حسب 

 .رة يف مجيع أحناء العامل املناطق احل
  
خلق منطقة حرة داخل إحتاد املغرب العريب هبدف تشجيع اإلستثمارات الزراعية بني اجلزائر    •

و املغرب و موريتانيا و تونس ، وهذا ليس معناه غلق األبواب على الدول األخرى بل ميكن 
ىت يتسىن ألي مستثمر ليبيا و مصر و السودان حمثل إشراك دول أخرى ذات املوقع املناسب 

 .عريب اإلستثمار يف أي دولة خيتارها 
 
و يف دول اخلليج العريب ، و جتدر اإلشارة إىل  خلق مناطق حرة يف دول املشرق العريب    •

أنإنتشار مثل هذه املناطق احلرة يساهم بصفة كبرية يف دفع التنمية الزراعية العربية ، و حىت و إن 
 .يد للسياسات و اللوائح و توفري الشروط املناسبة إلقامة هذه املناطق كان ذلك يتطلب اإلعداد اجل
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تشجيع املستثمرين على مبدأ حق اإلمتياز و الذي يتمثل يف منح الدول العربية يف إستغالل    –  
 سنة مثال ، و هذا املبدأ معمول )100( مائة  املوارد املتاحة على املدى الطويل و لتكن هذه الفترة

و هذا ألنه يأخذ يف احلسبان حق توزيع   دول العامل األخرى ، كما كانت له نتائج  إجيابية به يف
حق ) سواء كانت عامة أو خاصة  (   و مثال ذلك ميكن إعطاء شركة عربية املنافع و التكاليف
  ربية و تسويقها داخل املنطقة الع منتجات معينة   و إلنتاج  يف منطقة بكاملها اإلمتياز لإلستثمار

   و هذا شريطة أن تكون هلا حمفزات خاصة فيما يتعلق بالسياسات احلكومية على املستوى القطري 
  و الرسوم  للضرائب  و التسويقية ، كما يلتزم أصحاب اإلمتياز خبضوعهم  كالسياسات السعرية 

ت وكل ما هو منصوص عليه يف عقد حق اإلمتياز ، كما تسلط على هذه الشركات العقوبا
  .املناسبة عند اإلخالل بالعقد 

 التنسيق و التعاون بني اهليئات و املؤسسات العربية يف اجملال الزراعي و توزيع املهام و األدوار –
داء حبيث يتم ذلك عن طريق آلمبا يزيد يف فعالية و كفاءة أ) تقسيم العمل ( حسب اإلختصاص 

 إىل جانب  ، مع اهليئات و املؤسسات القطريةالتنسيق بني املنظمات العربية إضافة إىل التنسيق
  :املنظمات العاملية و اإلقليمية ، و يف هذا الشأن ميكن تقدمي األمثلة التالية 

و ) صاحبة اخلربة ( يتم التنسيق و التكامل بني بعض اهليئات كاملنظمة العربية للتنمية الزراعية  •
اهليئة العربية لإلستثمار و اإلمناء الزراعي إىل الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي و اإلجتماعي و 

  .غري ذلك من املؤسسات األخرى 
 العربية للتنمية الزراعية و مراكز البحث القائمة يف ةالعمل على التنسيق و التكامل بني املنظم •

 .الدول العربية ، و هذا يف إطار تبادل املعلومات و اخلربات فيما بينهم 
  
) بيت اخلربة و الدراية ( ني املنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعتبارها دائما التنسيق و التعاون  ب •

و املنظمات اإلقليمية و العاملية ، كاملنظمة الدولية لألغذية و الزراعة ، و الصندوق الدويل 
 .للتنمية الزراعية و هذا دائما يف إطار البحث العلمي 

  
  .ي  التنسيق و التعاون على املستوى البيئ– 
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و هذا يف ) ثنائيا أو إقليميا أو مجاعيا (  التنسيق يف جمال التجارة اخلارجية بني الدول العربية – 
كيفية تبادل املنتجات الزراعية و الذي تراعى فيه إحتياجات الدول العربية أوال ، وضمان حق 

  .الفرص املتكافئة 
  
عرفة اسباب فشل هذه اإلتفاقيات و  حماولة اإلستفادة من اإلتفاقيات السابقة خاصة بعد م–

  .اإلستمرار يف اإلجيابيات احملققة من طرفها 
  
  :   حتسني مستوى فعالية اإلعالم العريب -
و هذا   مبختلف أنواعه يتحمل هو اآلخر جزءا من املسؤولية  إن قطاع اإلعالم العريب       

ادية بصفة عامة و الزراعية بصفة خاصة  و التكامل يف اجملاالت اإلقتص يف عملية التنمية للمسامهة 
  :و هذا كالتايل 

  
  
  الزراعية  للتنمية كاملنظمة العربية   و اهليئات املتخصصة يف اجملال الزراعي تدعيم املؤسسات -

  و النشريات الترويج للدوريات   ، إىل جانب  وبعض اهليئات و هذا بالترويج و توعية املواطنني
   .هبا تلك اهليئات  و الدراسات اليت تقوم 

   الندوات و املؤمترات  عقدب  وذالك  يف إطار الوضع الزراعي الغذائي  املبذولة دعم اجلهود    -
   و هذا بإقامة املعارض الزراعية بني الدول العربية  و تقريبها إىل املواطن العريب والدراسات ،    
 . القطاع الزراعي وحماولة إمتام و تشجيع القطاع اخلاص باإلستثمار يف   
  
  :الوسائل املمكن إختاذها يف املدى الطويل  -ب  

إن جناح التكامل الزراعي يف أي منطقة مرهون بعدة عوامل منها توفر اإلرادة السياسية و الظروف 
  .اإلقتصادية املالئمة 

ي منطقة فاجملتمع الذي يريد الوصول إىل التكامل ، عليه املرور مبراحل متتالية و أول مرحلة ه
 اجلمركي و اخلاص بتوحيد التعريفة اجلمركية مث سوق مشتركة االحتادالتجارة احلرة مث القدوم على 

و يف هذا الشأن ،  ، إىل أن يصل إىل السوق املوحدة بعد جناح املراحل األوىل االحتادبعد املنطقة و 
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طويل لتحقيق أهداف على املدى ال انتهاجها  الوسائل و اإلجراءات املمكنباستعراضسنقوم 
  :، وهذا يف إطار حترير التجارة داخل املنطقة العربية كالتايل التكامل الزراعي العريب 

  
  
  

  . حترير التجارة داخل املنطقة العربية - **
 و يف هذا الشأن ميكن االقتصادية وثيقا باإلنتاج و مدى حتقيق الفوائض ارتباطاترتبط التجارة 

  . زمين معني تقدمي إجراءات حسب حمور
 و هذا بالتخصص يف إنتاج السلع الزراعية حسب امليزة النـسبية      : التنسيق يف ميادين اإلنتاج   - *

 وفقا للتخصص و تقسيم العمل ، و هذا اإلجراء من شأنه أن              ذالك و يتم ،اليت متتاز هبا كل دولة      
اليت تتخصص يف إنتـاج     حيد من منافسة الدول العربية لبعضها البعض و هذا ليس معناه أن الدولة              

معني ال تقوم الدولة األخرى بإنتاجه ، بل الدولة اليت هلا ميزة نسبية يف حمصول ما ، عليها بزيادة                    
 .الطاقة اإلنتاجية ونفس الشيء بالنسبة للدول االخرى 

  
  : اإلنتاجية العربية إصالح البىن - *

ها داخل ؤول العربية اليت سوف يتم انتقاوهذا العمل يتطلب توفري املوارد املادية والبشرية يف الد
 املنخفضة الدخل خاصة اليت ال تتوفر على األخرىاملنطقة العربية ذات الفرائض املالية بدعم الدول 

من االحتياجات الغذائية  تغطية جزء كبريأراضيها بإمكانموارد زراعية عالية كالسودان مثال ، واليت 
   .واألعباءافع  تقاسم املنإطارالعربية ، وهذا يف 

  
  : خمزون استراتيجي عريب من الغذاء إنشاء-*

هتا يف ا الفكرة ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف العديد من دراسهذه تناولتلقد سبق وان 
 الغذائي العريب وهناك جتربة دولية ناجحة يف بعض السلع ، وهي بناء خمزون األمن برنامج إطار

 الدول املتقدمة تفاديا للضغوطات اليت تتخذها الدول املصدرة ، حيث استراتيجي للنفط من قبل
  . مجيع الدول العربية هتساهم يف تكاليف
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  :زيادة فعالية القاعدة األساسية  -*
ويتم ذلك عن طريق ربط الدول العربية مبختلف وسائل النقل الربي واجلوي والبحري ، مما يساعد 

  .طقة العربية  كبرية داخل املنأسواق إنشاءعلى 
  :العمل على التخفيف من املديونية اخلارجية  -*

 إطار املشكلة يف ه العديد من الدول العربية تعترضها مشكلة املديونية اخلارجية وملعاجلة هذإن
 املنطقة الواحدة إطار جتسدت يف إذاعريب يتطلب ذلك التفاوض بشكل مجاعي ، وهذه العملية 

 خاصة فيما يتعلق بتخفيض قيمة الديون  ،يها ديونلالدول اليت ع كبري على تأثريسيكون هلا 
على املؤسسات واهليئات العربية الدائنة القطار جيب  الديون ، كما انه آجال متديد أووخدماهتا 
  . املسامهة بشان معاجلة املديونية اليت تعاين منها العديد من الدول العربية أخرى
  

  :ة وصيانتها احملافظة على البيئة الزراعي-*
 ومقاومة واألغذيةتتمثل هذه العملية يف مقاومة التصحر واجلفاف واحملافظة على املوارد املائية 

 واليت تكون على شكل تعاوين بني اإلنتاجوهذا من اجل املسامهة يف زيادة  ، التلوث واألمراض
  .الدول العربية 

  
 : العربية األقطار وتعميق فكرة التكامل بني  إرساء-*

 ليس باهلني ، بل يتطلب فترة زمنية طويلة وهذا نظرا الرتباطه بقضايا التعليم والثقافة ، أمروهو 
 اإلنفاق املنتشرة يف الدول العربية ، وهذا عن طريق األمية فانه ميكن ختفيض نسبة اإلطارويف هذا 

ينها ، باعتبارها على التعليم والبحث العلمي مما يساهم يف حتسني قدرات املوارد البشرية وتكو
  .تساهم يف عملية التنمية وتوفري املناخ املالئم لقبول فكرة التكامل وإجناحها 

  
  : القسم خالصة
 أن نستنتج ، العريب الزراعي التكامل إمكانيات حول القسم هذا يف ماجاء خالل من    
 مل مجاعية أو إقليمية أو ةثنائي كانت سواء  العربية  املنطقة داخل أقيمت اليت التكاملية احملاوالت كل
 التبعيـة  من والتخلص العربية اإلقتصادية التنمية دفع على تعمل أن شأهنا من  إجيابية نتائج  عن تسفر
 الغـذاء  أصـبح  أين األجنبية الغذائية للمنتجات سوقا العربية املنطقة فيها أصبحت واليت ، الغذائية
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 حتدد سوف واليت ، اجلديدة الدولية املعطيات ظل يف خاصة ، له املنتجة الدول يد يف سياسيا سالحا
 على مباشرة  غري أو مباشر بشكل بتأثريها العاملية التجارة خريطة من وتغري  العاملية التجارة مستقبل

 خاصـة  ،  كـبرية  بدرجة إقتصاديا  ستستفيد  دوال هناك أن حيث ،   املتخلفة الدول إقتصاديات
 الـدول  وهـي   أقل بدرجة  العاملية التجارة هذه من تستفيد سوف أخرى ودول ,  املتقدمة الدول

 مـدى  عن نتسائل أن أردنا هنا ومن   ، تأثراسلبيا املتخلفة الدول إقتصاديات ستتأثر كما ، النامية
 اإلجيبيـات  هي وما ، للتجارة العاملية املنظمة إطار يف العربية للدول بالنسبة العاملية التجارة أمهية

  .؟   منها اإلستفادة تعظيم ميكن وكيف ، املنظمة هذه من العربية املنطقة جتنيها اليت والسلبيات
   .الدراسة هذه من الثاين القسم يف عنها إلجابة ا سنحاول األسئلة هذه كل 
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 رها على التكامل االقتصادي اثآاملنظمة العاملية للتجارة و : القسم الثاين 
  .ريبالزراعي الع

  :متهيد 
أمام تطور التجارة الدولية ما بني أطراف اجملتمع الدويل أصبح من الضروري أن يكون هناك      

 النامية، و يف هذا الشأن مء منها املتقدمة أا سو ،نظام عاملي حيكم هذه العالقات ما بني الدول
 مجيع الدول، و قد عملت الدول الكربى على إرساء نظام حيكم هذه العالقات االقتصادية بني

النظام إىل حترير هذا ، حيث هتدف هذه االتفاقية يف إطار   "اجلات " عرف هذا النظام باسم 
دة إىل ما كان عليه والتجارة العاملية على أساس اتفاقي بني الدول األعضاء يف االتفاقية، و هذا للع

ن حرية التجارة تلعب دورا مهما يف منو الوضع التجاري العاملي قبل احلرب العاملية األوىل، اقتناعا بأ
  .و رخاء االقتصاد العاملي 

  
، حيث مرت االتفاقية العامة يف إطار         و لقد بدأ هذا النظام التجاري يف شكل اتفاقيات         
، ختتص بالعديـد مـن        ة للتجارة العاملية  ظممن إىل   أن حتولت    إىل   جوالت  الدويل بعدة   النظام
الضلع الثالث يف مثلث إدارة االقتصاد العاملي إىل جانب           ة  ظـمنهذه  امل   ا أصبحت   هو في  املهام  

  .صندوق النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء و التعمري
  

مثاين جوالت، و تعترب     إلشارة لذلك، فإن االتفاقية العامة للتعريفات عرفت        او كما سبق    
اجلوالت و مثرة جهود كبرية متعددة       أهم هذه    1986جولة األورغواي للمفاوضات التجارية عام      

 دولة لتحرير التجارة العاملية و حـل         )120( ن  ي أكثر من مائة و عشر     لدناألطراف بذلت من    
للمشاكل العالقة اليت تواجه النظام التجاري العاملي،  و حيث اعتربت االلتزامات اليت متخضت عن               

وصفت باجلولة الناجحة مقارنة باجلوالت     جولة االورغواي مبثابة حدث تارخيي للنظام التجاري و         
 اعتمدت على تعزيز و توسيع نطاق تطبيق القواعد و املبادئ متعددة األطراف  اليت                ، اذ    السابقة  
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 أدت إىل جمموعة من التطورات أحـدثت         ، وقد  حتكم و حتمي االلتزامات املتمخضة عن اجلولة        
  .تغيري النظام التجاري

  
  
  

حمل " اجلات  " ات أصبحت االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة        ومن خالل هذه التطور       
اهتمام كل أطراف اجملتمع الدويل، من خالل كل ما سبق سنحاول يف هذا القسم معرفة االتفاقية                

و خمتلف اجلوالت اليت مرت هبا  مث حتوهلا إىل منظمة للتجارة العامليـة،               " اجلات  " العامة للتجارة   
مـا هـي   و،   آثار هذه املنظمة على التكامل االقتصادي الزراعي العـريب  ة  معرف كما سنحاول 

التدابري و اإلجراءات اليت تقوم هبا الدول العربية ملواجهة هذا التحدي العاملي و كيـف ميكـن أن                  
    ؟تستفيد منه يف شكل جتمع اقتصادي

  :الثة فصولحاولنا تقسيم هذا القسم إىل ثولألجابة على هذه األسئلة من خالل ذلك 
  

  ."اجلات "  االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة  :الفصل األول
  .  والطريق إىل املنظمة العاملية للتجارة )1993 -1989(جولة أوروغواي :الفصل الثاين
  .اآلثار احملتملة للمنظمة العاملية للتجارة على الزراعة العربية : الفصل الثالث
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   ."اجلات " االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة : فصل األول ال
  :متهيد 

 و هـذا عـن    ،هتا التجارية املختلفةاجلأت العديد من دول العامل املختلفة إىل تنظيم سياس       
طريق وضع قيود و إجراءات محائية حتد من حركة السلع و  اخلدمات فيما بينها و بني باقي الدول      

لعديد من الوسائل احلمائية املتمثلة أساسا يف التعريفة اجلمركية و نظام احلصص و اللجوء              بواسطة ا 
   .217إىل إجراءات احلماية اإلدارية و الرقابة على الصرف

 مثل هذه اإلجراءات و مكتوفة األيدي أمام و باملقابل فإن دول العامل هي األخرى مل تقف 
 تنقل السلع  و اخلدمات يف إطار التجارة الدولية بل عملت القيود احلمائية اليت تعمل على احلد من

على اختاذ جمموعة من الوسائل و التدابري لتذليل أو ختفيف هذه القيود و اليت متثلت يف إبرام اتفاقيات  
و من بني االتفاقيات اجلماعية الناجتة عن مؤمتر األمم . ثنائية و اتفاقيات إقليمية و اتفاقيات مجاعية

 و هو إقامة نظام للتفضيل 1968يف نيودهلي عام " اإلونكتاد " ة للتجارة و التنمية  املتحد
  .اجلمركي
  
و جتدر اإلشارة إىل أن ما اختذه اجملتمع الدويل من إجراءات فيما يتعلق باالتفاقيات الثنائية                

  التجـارة    أو  اجلماعية أو اإلقليمية للتخفيف من القيود و العوائق اليت حتد من حركة انـسياب               
 حيـث    ،  إجيابيـة    و آثـار    و على خدمة التنمية االقتصادية الدولية كان هلا مؤشرات         الدولية  

استطاعت التجارة الدولية  أن ختطو خطوة هامة يف إطار التنظيمات التجارية الدولية و ما حتملـه                 
  .من قيود و عراقيل

                                                           
  مدى تأثريها على اقتصاديات الدول العربية ، دار النهضة العربيةو   اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، م حممد الفار  إبراهي217

   43، ص 1999
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لتعبري علـى مـدى     " اجلات  " ة  و ال شك أن االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجار         
فاعلية التعاون بني الدول يف اجملال التجاري املتعدد األطراف ، و بالتايل فإن هذه االتفاقية تعتـرب                 

  .القاعدة أو اللبنة األساسية للنظام التجاري الدويل يف إطار النظام االقتصادي العاملي
  . 218 رئيسية ممثلة يفأركان ةو ما ميكن قوله فإن النظام االقتصادي العاملي له ثالث

  
بريتون و هو النظام النقدي العاملي بقيادة صندوق النقد الدويل املنشأ مبوجب اتفاقية               :األول  

 فيتمثل يف النظام املايل الدويل الذي يتوىل إدارة البنك الـدويل             الثاينأما     1944وودز عام   
  .لإلنشاء و التعمري و املنشأ مبوجب نفس االتفاقية

  
 فيتمثل يف النظام التجاري الدويل الذي بدأت تديره االتفاقية العامة            الثالثأما الركن   

و اآلن تتوىل إدارته املنظمة العاملية للتجـارة و الـيت           " اجلات  " للتعريفة اجلمركية و التجارة     
  .94نتجت عن مفاوضات جولة أوروغواي يف أفريل 
  : ني إىل مبحثو انطالقا  من ذلك حاولنا تقسيم هذا الفصل

  
  "اجلات ' نشأة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة : املبحث األول 
   .الطريق إىل األوروغواي : املبحث الثاين

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . املرجع السابق ، إبراهيم حممد الفار-: أنظر كل من 218

       - J. A .FREEDEN , D. A. LAKE : INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY , 
PRESPECTIVES ON GLOBAL POWER  AND WELTH , SECOND EDITION , UNWIN 
HYMAN , LONDON , 1991 , P335 
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  ."اجلات ' نشأة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة : املبحث األول 
  

 ة وليـد  كـن   تمل     "اجلـات   "اجلمركية و التجارة     العامة للتعريفة     االتفاقية إن ظهور 
الصدفة و إمنا جاءت نتيجة العالقات التجارية الدولية اليت تعرضت إىل سلسلة من القيود و الـيت                 

و هبذه العالقـات    ،   219 أصبحت فيها احلماية الدولية مبدأ واقعي من خالل السياسات التجارية         
القتصادية الدولية بات من الطبيعي أن تظهـر حمـاوالت          التجارية و اليت تعقدت فيها العالقات ا      

لتحرير التجارة الدولية خاصة من قبل الدول املنتجة للسلع و اليت تريـد تـصريف فائـضها يف                  
  .أردنا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني األسواق الدولية ، ويف هذا الشأن 

  
  .مركية والتجارة نشأة وميالد اإلتفاقية العامة للتعريفة اجل: املطلب األول
  .أهداف اجلات : املطلب الثاين 
  .مبادئ اجلات: املطلب الثالث

  
  
  
  
  

                                                           
أساسيات االقتصاد الدويل،دار احلكمة اجلديدة للنشر ،االسكندرية ، جمدي حممود شهاب وأسامة حممد الفويل -  عادل أمحد حشيش219

  . 253ص،  1998



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  
  
  

  ".اجلات"نشأة وميالد االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة :املطلب األول 
إن قيام احلرب العاملية الثانية و اليت أفرزت ظروف اقتصادية مترديـة ،أدت إىل تـدهور                

دولية ،و عقب انتهاء احلرب ركزت اجلهود الدولية على إصالح النظـام االقتـصادي              التجارة ال 
النقدي و املايل و التجاري كما أسلفنا ذكره، و لذا مت التوقيع على اتفاقية               ، الدويل مبجاالته الثالثة  

 ، و اليت مبقتضاها مت إنشاء صندوق 1944يف عام  " BRETTON WOODS" بريتون وودز " 
ليتوىل اإلشراف على اجلانب النقدي ، أما اجلانب املايل كـان للبنـك             "  F MI" لدويل  النقد  ا  

ـ      ف الدويل لإلنشاء و التعمري، أما إصالح اجلانب التجاري           املتحـدة   اتتمثل يف مـساعي الوالي
ديد يعتمد على امليزة النسبية حتد إدارة منظمـة         ج جتاري عاملي     نظام   و املتمثلة يف إقامة   األمريكية  

  .220هدفها حترير التجارة الدولية " I T O" التجارة الدولية 
ا الواليات املتحدة األمريكية عقد اجمللس االقتصادي       هتمن خالل تلك املساعي اليت اعتمد     و

 ،  1946و االجتماعي التابع هليئات األمم املتحدة مؤمترات دولية للتجارة و العمالة يف لندن عام               
 و أخريا يف هافانا خالل شـهر        1947 فيفري   25 جانفي إىل    20  مث يف جنيف يف الفترة ما بني      

 ، و هذا للتوصل إىل صيغة لتحرير التجارة الدولية كمشروع من طرف الواليات              1947نوفمرب  
 دولة و الذي كان     45"  مخس وأربعون    هافانا  " املتحدة األمريكية، حيث شاركت يف هذا املؤمتر        

   :221لكل منيهدف إىل وضع مبادئ و أسس خاصة 

                                                           
الم عبد اجمليد إبراهيم ، دور منظمة اجلات يف حترير التجارة الدولية مع دراسة  عبري عبد الس:أنظر يف هذا الشأن كل من  220

كلية التجارة و إدارة األعمال ،  1995،   رسالة ماجستري يف التجارة اخلارجية ، تطبيقية على الصادرات الصناعية املصرية
  2 القاهرة ، ص .جامعة حلوان

-Guide : organisation mondiale du commerce  "OMC " ; MLP Edition ; p.5  " 
  . ، صفحات متعددة1996   مركز اإلسكندرية للكتاب، 1994 التجارة العاملية و جات  ،مسري حممد عبد العزيز  -
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  .ة التجارة الدوليةظممن -
 .اتفاقية التجارة الدولية -

  ة التجارة الدولـة   ظممبن و اخلاص     " هافانا"  مبيثاق   اجلانب األول املتعلق      خيص    و فيما         
إال انه مل   ،   دولة مع املوافقة النهائية      45و بالرغم من أن ميثاق هذه املنظمة كان قد حضي بتوقيع            

  .ليبرييا و أستراليا مها ، –دقة عليه من طرف دولتني اثنني يتم املصا
 

و بالرغم من أن الواليات املتحدة األمريكية كانت من الدول اليت تدعوا و بقوة إىل إنشاء                
 و هو ما أدى     222نظام جتاري جديد ، فإن الكوجنرس األمريكي رفض التصديق على ميثاق هافانا           

 انـسجام الواليـات املتحـدة    ، مع  يف تلك الفترة    رة الدولية إىل عدم ظهور اتفاقية منظمة التجا     
  .األمريكية و اليت تعرضت إىل نقد و هجوم شديدين

  
 اخلاص باتفاقية التجارة الدولية،  حيث أكدت        " هافانا"أما عن اجلانب الثاين من ميثاق       

ء اللجنة   إجراء مفاوضات مباشرة مع أعضا     على 1947فيه الواليات املتحدة األمريكية عام      
و  ،   التحضريية اليت تشكلت من اجمللس االقتصادي و االجتماعي التابع هليئة األمم املتحـدة              

  .1946الذي كان قد وضع جدول أعماله عام 
بالفعل فقد أجريت مفاوضات ثنائية بني معظم الدول املمثلة يف تلك اللجنة و هـي               و

 ،  ( * )ة، و فرنسا و دول احتاد البنيلـوكس       الواليات املتحدة األمريكية، كندا و اململكة املتحد      
 الربازيل، بورما، باكستان، و روديـسا اجلنوبيـة، و          -إضافة إىل دول أخرى ضمت كل من        

  .1947أكتوبر  30  أفريل إىل10لك يف الفترة من ذ
 هذه املفاوضات يف االتفاقيـة      عنو خالل ذلك مت  إدماج تنازالت التعريفة املتبادلة الناجتة               
حيـث تـضمنت    ،   1947 اكتـوبر    30يف   عامة للتعريفات و التجارة و اليت مت توقيعها         ال

                                                           
 222 J.E. SPERO : The politics of international economic relation, fourth edition UN WIN 

HYMAN , London , 1990. PP,  69-70 
  .1948لوكسمبورغ، هولندا بلجيكا، و مت توقيعه يف عام يضم كل من  "BENELUX" إن احتاد البنيلوكس  * )(
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  مت ، أيـن  223 فيما خيص العالقات التجارية بني الدول املوقعة عليهـا         ا مؤقت اإجراءات و تنظيم  
من أول  اء  بتدا 1947 أكتوبر 30تطبيق الربوتوكوالت املتعلقة باالتفاقية العامة الصادرة يف        

  .1948جانفي 
هـي  :االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة      "  اجلات   "ذكره ميكن القول أن      مما سبق    و

واجبات متبادلة بني جمموعة مـن  و معاهدة دولية متعددة األطراف تتضمن حقوقا " عبارة عن  
  .224الدول املهتمة بالتجارة الدولية، حيث ينطبق على هذه الدول صفة األطراف املتعاقدة

نظرية الكالسيكية و اليت ترى بأن حرية التجارة هي يف          اعتمدت ال "  ت  اجلا"و اتفاقية   
 مطالبة  والتزاماتزايا حتصل عليها الدولة العضو       هناك م  مصلحة كل الدول شريطة أن يكون     

 و لكل دولة مقومات اقتصادية خمتلفة عن غريها و هذه املقومات تسمح هلا بإنتاج السلع                هبا    
  .أفضل من غريهاو اخلدمات بأسعار و جودة 

  
و من خالل ذلك فإهنا جتد جماهلا يف األسواق الدولية مبميزات تفوق مثيالهتا مـن الـدول                    

على إتاحة احلرية و املنافسة لكي تدخل أسواق الـدول دون           " اجلات  " عملت   وقد   األخرى
املصدرة عوائق أو عراقيل، و ال شك أن ذلك بإمكانه حتقيق النمو و الرخاء االقتصادي للدول                

و كذلك بقية دول العامل ، حيث تؤدي  هذه احلرية يف النهاية إىل استخدام أمثـل  للمـوارد                    
  . الثاينبحث و اليت سنحاول التطرق إليها يف امل225 العاملية

  
  
  
  

                                                           
 دولة، حيث كانت الدول 23 من قبل 1947 مت التوقيع على النص النهائي لالتفاقية العامة للتعريفة و التجارة عام - 7 

ملكة املتحدة، بلجيكا ، فرنسا، هولندا، أستراليا، النرويج، لكسمبورج، الواليات املتحدة األمريكية، امل: املتقدمة املوقعة هي 
 نيوزيلندا ، رودوسيا اجلنوبية ، وجنوب إفريقيا ، أما الدول النامية اليت وقعت على اإلتفاقية كندا ، تشيكوسلوفاكيا، كندا 

بورما ، سيالن  ، وقد إنسحبت كل من سوريا  الربازيل ، الشيلي ، كوبا ، اهلند ،باكستان ،سوريا ، لبنان ، الصني : فهي 
  .ولبنان  والصني  بسنوات بعد دخول اإلتفاقية حيز التطبيق 

224 GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , WHAT GATT  IT IS – WHAT 
GATT IT DOES, GENEVA, 1991. PP. 19,20 

  . 5-4  ص ، مرجع سبق ذكره، ص، عبري عبد السالم عبد اجمليد إبراهيم225
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   اجلات أهداف : اين ـ الثطلبامل
ما يلـي   " GATT"  "اتاجل " العامة للتعريفات و التجارة    االتفاقيةمن األهداف اليت متيزت هبا      

:226  
  

ع مستوى املعيشة يف الدول املتعاقدة و السعي حنو ضمان التوظيف الكامـل             رفالعمل على    -
 .هبا

  
 .رفع مستويات الدخل القومي احلقيقي و تنشيط الطلب الفعال بني األطراف املتعاقدة -
 
بادالت التجاريـة   توسع يف اإلنتاج و امل    الاالستغالل الكامل للموارد االقتصادية العاملية، و        -

 .الدولية السلعية يف إطار تنمية منابع الرزق يف العامل
 

                                                           
   :كل من  أنظر226

 أساسيات االقتصادي الدويل دار اجلامعة اجلديدة ، جمدي حممود شهاب – أسامة حممد الفويل –عادل أمحد  حشيش  -
  .255، ص 1998 ،للنشر اإلسكندرية

درية   مبادئ العالقات االقتصادية الدولية، دار اجلامعة للنشر، اإلسكن، جمدي حممود شهاب –أسامة حممد الغويل  -
  .201 ، ص 1997

  .76 ، 75،  ص ، ص 1997دليل املنظمات الدولية، دار الفكر العريب، القاهرة ، حسني عمر  -
  .19 ، ص 1996 ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، 1994 التجارة العاملية و جات ،مسري حممد عبد العزيز  -
 مكتب العمل العريب ،الدول العربية يف ادية سات اتفاقية اجلات على القطاعات االقتصا إنعك،منظمة العمل العربية -

  .23 ص  ،1995القاهرة ،
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  .تشجيع حركة  رؤوس األموال الدولية و ما يرتبط هبا من زيادة االستثمارات العاملية -
  .تسهيل عملية الوصول إىل األسواق و مصادر املوارد األولية لتحقيق التوسع يف اإلنتاج -
دولية و إزالة القيود من خالل ختفـيض القيـود الكميـة و            ضمان زيادة حجم التجارة ال     -

  .اجلمركية
  . اختاذ  مبدأ املفاوضات كإجراء و وسيلة حلل املشاكل املتعلقة بالتجارة الدولية -

و مما سبق ذكره من أهداف اجلات ميكن حتديد األدوار اليت تسعى من خالهلـا يف جمـال                  
  227:التنمية الدولية فيما يلي 

  
جلات تعترب منربا للتفاوض يف شأن ختفيض التعريفات اجلمركية و غريهـا مـن              إن اتفاقية ا   -

 .احلواجز اجلمركية و التجارية
  
  
  .كما أهنا عبارة عن جمموعة من القواعد اليت حتكم سلوك السياسة التجارية -
تعترب أداة لتفسري هذه القواعد و تسوية اخلالفات بني الدول األعضاء باعتبارهـا حمكمـة                -

  .228دولية
 .أهنا أداة تطوير و رسم  سياسة جتارية جديدة يف إطار التجارة الدولية -
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .202 ص  ، مرجع سابق ، مبادئ العالقات االقتصادية الدولية، جمدي حممود شهاب – أسامة حممد الفول 227
  .327 ، ص 1980 الكتب املع،  أحكام التعاون الدويل يف جمال التنمية االقتصادية ، عبد الواحد حممد الفار -

  .23 ص  ، مكتب العمل العريب ، مرجع سابق، منظمة  العمل العربية 228
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  ".GATT   "مبادئ اجلات: ب الثاين ـلـاملط
  

انطالقا من جمموعة األهداف اليت سعت  اجلات إىل حتقيقها، هنـاك مبـادئ اختـذهتا                
لـسابقة و هـذه املبـادئ       كأحكام استندت عليها عند قيامها بتنفيذ مهامها طوال األعوام ا         

  229:سنحاول سردها فيما يلي
  

  :230"  بالرعاية وىلألا" مبدأ الدول األكثر رعاية   -1 

                                                           
  : أنظر 229

-GENERAL  AGREEMENT ON  TARIFFS AND TRADE ; TEXT OF THE GENERAL 
AGREEMENT ;  GENEVA , JULY 1986 , PP. 2 - 4 

لى تخفيض للرسوم  عB مع الدولة A يأخذ مفهوم الدولة األكثر رعاية على انه إذا اتفقت الدولة 230
 أن تقوم بهذا التخفيض أوتوماتيكيا على الدولة الشريكة األخرى Aالجمركية، فإنه يتوجب على الدولة 

 في مفاوضات مع دولة A دخلت الدولة فإذانتيجة لذلك و لها و التي تتميز بوضع الدولة األكثر رعاية،
 عرض أي تنازل للدولة Aممثلوا الدولة  لم يستطيع D األكثر رعاية و لتكن الدولة  الدول أخرى من

D مقابل تخفيض التعريفة الجمركية للثانية D على صادرات الدولة األولى A ،  ألن D قد حصلت 
مسبقا على التنازالت في ظل الدولة األكثر رعاية، مما يعني أن أي ميزة أو دعم ، أو امتياز ، أو 

ا يمتد أثره على الواردات و الصادرات األخرى و ال يتعلق بالرسوم الجمركية فحسب، إنم( إعفاء 
و التي يحصل عليها  أحد  األطراف المتعاقدين ، )ات من الصادرات و الواردات عودفتحويالت الم

لة و ي يجب أن يسري بطريقة مباشرة و بدون شرط إلى المنتجات المث ،من منتج متجه إلى دولة أخرى
  .عضاء و ينطبق هذا الشرط كذلك على تجارة الترانزيتالتي يكون اتجاهها نحو أقاليم كل األ
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يعترب هذا املبدأ الرئيسي القاعدة األساسية اليت حتكم نشاط اجلـات و املـستخدمة يف               
  و قد مشلت معظم االتفاقيـات       ، 231حماوالت إلغاء التمييز يف معاملة الصادرات و الواردات       

التجارية يف القرن التاسع عشر شرط الدولة األكثر رعاية هبدف منع التمييز يف جمال الرسـوم                
اجلمركية، يف توقيف استخدامه أثناء فترة احلرب العاملية الثانية، و استبدل مببدأ آخر يف جمـال          

  . 233أمهية بالغة داخل اجلاتبمث عاد مبدأ شرط الدولة أكثر رعاية ،  232السياسة التجارية
و قد نصت املادة األوىل من اتفاقية اجلات على ظروف منح كل طرف متعاقد، و فورا و                       

 دون احلاجة إىل اتفاق      ألي بلد آخر   و احلقوق و اإلعفاءات اليت متنح        بال شروط مجيع املزايا     
   جديد

وف و من مث فإن هذا املبدأ ينطوي على عدم التمييز بني الدول األعضاء يف اجلـات يف ظـر                  
املنافسة باألسواق فأي ميزة جتارية مينحها بلد لبلد آخر يستفيد منها و دون مطالبة باقي الدول                

  .234األعضاء يف اجلات
  

  :و لقد مشل مبدأ شرط الدولة األكثر رعاية  استثناءات متثلت فيما يلي 
  
خلاصـة  ا"24"نصت اتفاقية اجلات يف املـادة        :مناطق التجارة احلرة و االحتادات اجلمركية      -

بالتجمعات اإلقليمية هذا االستثناء حيث يصبح بإمكان الدول منح بعضها البعض مزايـا             
كمنطقة التجارة احلـرة أو االحتـاد       ،      تفضيلية لتجارهتا البينية يف إطار جتمعات إقليمية        

دون االلتزام مبنح هذه املزايا لباقي األطراف املتعاقدة شريطة أن يكون اهلـدف              اجلمركي  

                                                           
 :  انظر يف هذا الشان - 231

B.SODERSTEN , INTERNATIONAL ECONOMICS, SECOND EDITION, MACMILLAN 
PUBLISHERS  LTD, LONDON, BASINGSTOK, 1984, PP 233 - 235 

232  
   - R. VERNON . L . T WELLS JR  ; MANAGER IN THE INTERNATION ECONOMY ,  
FOURTH EDITION;PRENTICE – HALL., INC, USA, 1982 , P 198 

233 -  M.A.G.V , MEERHAEGH , INTERNATIONAL ECONOMIC INSTITUTIONS, LONG 
MAN GROOP LIMIED , LONDON , 1971, PP 96-100  

  .16 ص  ، مرجع سبق ذكره، 94 التجارة العاملية و جات ، مسري حممد عبد العزيز 234
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 ودون  ،شاء هذه التجمعات السابقة الذكر تسهيل التجارة الدولية بني الدول املعنية            من إن 
 .235زيادة القيود و العوائق اجلمركية املفروضة على جتارهتا مع األطراف املتعاقدة األخرى

و يعترب كل هذا االستثناء تشجيع الترتيبات املتعلقة بالتكتالت االقتصادية على حتريـر             
ية حيث أن اجلات ال تتعارض مع قيام االحتادات أو األسـواق املـشتركة أو               التجارة اخلارج 

إال أنه متت التفرقة بني الدول املتقدمة و الدول النامية كما           . اخل…السوق اإلفريقية املشتركة    
  236:يأيت 

  
تعفى من شرط الدولـة األوىل بالرعايـة ،إذا كانـت             :التكتل االقتصادي للدول املتقدمة   - 

 اإلقليمية لتحرير التجارة اخلارجية تتم بني جمموعة من الدول املنتميـة جغرافيـا إىل               الترتيبات
  .إقليم اقتصادي معني 

تعفى من شرط الدولة األكثر بالرعاية كافـة الترتيبـات          : التكتل االقتصادي للدول النامية    - 
 هذا على   ي ، ويسر  املتعلقة بالتبادل التجاري حىت ولو كانت غري منتمية إىل إقليم جغرايف معني           

 .اتفاقيات التجارة التفضيلية ،و املناطق احلرة و االحتادات اجلمركية
  
  
ـ      العالقات   ستثىنن : العالقات التجارية التفضيلية التارخيية    -  تطبيـق   نالتفضيلية التارخيية م

 ات مثل العالقـات   شرط الدولة األكثر رعاية و اليت كانت قائمة قبل التعاقد يف اتفاقية اجل            
التفضيلية اليت تربط بني الدول الصناعية املتقدمة مثل إجنلترا و فرنسا و إيطاليا و بعـض                

  .237الدول اليت كانت قدميا مستعمرة هلا 

                                                           
  5 ، ص  مرجع سابق، انظر عبري عبد السالم عبد اجمليد 235
   .17-16 ص ، ص ،مرجع سابق،  94جات و التجارة العالية ،  مسري حممد عبد العزيز 236
  : أنظر يف هذا الشأن 237

K . W.DAM   the GATT LAW  INTERNATIONAL ECONOMIC  ORGANIZATION  THE 
 UNIVERCITE OF CHICAGO  PRESS , CHICAGO , LONDON 1970 , P 248.   
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 أيضا الترتيبات احلمائية للصناعات الوليدة يف الدول النامية حىت تقوى علـى             كما تستثىن 
 بني الدول الناميـة حيـث       -** *رية املعمم املنافسة العاملية ، إضافة إىل نظام التفضيالت التجا       

 ختضع ترتيبات هذا النظـام إىل       و بعضها البعض    مع  يعترب النظام أقيم من طرف الدول النامية        
 سواء كانت هذه التفضيالت تعريفيـة أم غـري     ، شرط الدولة األكثر رعاية بني الدول النامية      

رتبطة بـاألمن إذا كانـت التـدابري         كذلك ضم االستثناء من هذا الشرط األمور امل         تعريفية  
  .      الالزمة حلماية مصاحل األمن القومي

و يتميز مبدأ شرط الدولة األكثر رعاية الذي يعترب جزءا أساسيا يف نظام اجلات بعدة جوانب                
  :إجيابية أمهها

يزة وضات الثنائية يف اجلات من أن تصبح مسة مم        اإن هذا املبدأ يعترب أفضل طريقة ملنع املف        -
للتجارة العاملية ، حيث ستفضل كل دولة احلصول على أكرب ميزات جتاريـة مـن عمالئهـا                 

 .238الرئيسني عن التعامل مع الدول األعضاء اآلخرين
  
 يضمن مبدأ الدولة األكثر رعاية التزام مجيع أطراف أو أعضاء اجلات عن القيام بالتنازالت    - 

  .كرب من الضمان للتنازالت التعريفية حمل التفاوض موفرا بذلك درجة أ
  
كما يعمل على مبدأ تساوي احلماية التجارية للمنتجات املتماثلة مع حدوثها بطريقة مستقلة             -

  .239عن دولة املنشأ
 
يكفل قيام احلكومات الراغبة يف محاية صناعة معينة بوضع قيود تعريفيـة متـساوية لكـل                 -

عدم تشويه توزيع املوارد على أسـاس امليـزة         املوردين األجانب يف املنتجات املعينة مما يضمن        
  .النسبية ملصلحة جمموعة أخرى

  
                                                           

حيث و Kبشرط الدولة األكثر رعاية املتعلقة من خالل هذا النظام الذي أدخل اّإلستثنائات :  النظام التفضيلي املعمم ***
 يف السماح بتقدمي تفضيالت يف اطار مشروع تعميم التفضيالت غري 1971ات عام  إتفاقية اجليف  افقت الدول األعضاء

  .    من الدول املتقدمة لصاحل الدول النامية املتبادلة
238   

239   L. LAWRANCE , W . TOWLE , INTERNATIONALE TRADE AND  COMERCIAL POLICY , 
SECOND EDITON , HARPER AND BROTHER  , NEW YORK , 1995 ,PP . 573-574. 
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  :240 ـ مبدأ التخفيض املتبادل للرسوم اجلمركية2
إن هذا املبدأ يعترب من املبادئ الرئيسية و األساسية اليت تقوم عليها اجلـات ، و قـد                  

 أمهيـة كـبرية ،      أخذت املفاوضات اليت عقدت خبصوص التخفيض املتبادل للرسوم اجلمركية        
 زادت رغبة الدول اليت     كماحيث كانت حتث األطراف املتعاقدة على مثل هذه املفاوضات ،           

  .تتميز بتعريفات مجركية عالية يف عقد مفاوضات مع الدول ذات التعريفات املنخفضة
  

و قد تطلب مبدأ التخفيضات املتبادلة للرسوم اجلمركية  مفاوضات من طـرف كـل               
  :مجركي و هذا بإعداد جمموعتني من السلع مها دولة أو احتاد 

  
 تضم املنتجات اليت تريد الدولة العضو التوسع يف تصديرها و يطلب من عـضو أو                األوىلـ  

  .أكثر ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة عليها
فتشمل السلع اليت ميكن أن توافق الدولة العضو على ختفيض رسوماهتا             الثانيةـ أما اجملموعة    

  . يف التوسع يف استريادها من اخلارج رغبةمركية املفروضة عليها ، و تكون للدولةاجل
  

ثيقتني أساسيتني يف كل سلسلة مفاوضات اجلات ، و الـيت           ون  ان اجملموعت او تعترب هات  
تتخذ شكال ثنائيا وفقا الحتياجات كل دولة من األطراف املتعاقدة ، وفيما يتعلق بالدول اليت               

  :تفضيل من دول أعضاء أخرى ، فإن جدول االمتيازات له جانبنيكانت حتصل على 
  .الذي حيتوي على الرسوم العادية     ـ اجلانب األول

  .  يضم الرسوم التفضيلية ـ اجلانب الثاين  
و قد وصلت الفترة املعتادة لسريان تنازالت التعريفة اجلمركية ثالث سنوات ، ويف حاالت                 

 مسـح   ويث أصبحت ثابتة عند املوافقة من طرف ثلثي األطراف ،           أخرى اختلفت الفترة ، ح    
دولـة أخـرى يف   ،للكل دولة كطرف متعاقد بتعديل أو سحب التنازالت اليت منحتها الدولة      

إطار اجلات عند بداية املفاوضات، ومنه كان على األطراف املتعاقدة العمل على ضمان عـدم               

                                                           
 مصر، القاهرة  ،ترمجة صليب بطرس ، دار هنضة ) مترجم كتاب(  أجهزة االقتصاد الدويل ، ،يفيه و جريار فيات ري أندريه ك . 240

  . 261  ، ص1975
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وا عليها قبل بداية املفاوضـات ، ويف حالـة عـدم            ختفيض املزايا املتبادلة عن تلك اليت حصل      
  .التوصل إىل اتفاق فإن من حق كل طرف متعاقد مشترك أن يسحب تنازالت مماثلة 

  
و يف كلتا احلالتني ، أخذت الدول الراغبة يف وقف التنازالت التعويضية االلتزام بالعمل             

 إبـالغ بـاقي األطـراف       من تاريخ سحب التنازالت ، مع     اء    يف خالل مدة ستة شهور ابتد     
 ،ري التعريفات إال يف حالة خاصـة        يتغباملتعاقدة بذلك قبل ثالثني يوما ، وذلك ألنه ال يسمح           

 سرياهنا ، وقد مت تنفيذ هذه القاعدة يف االجتماعـات           ءخالل مدة ثالث سنوات من تاريخ بد      
 عقدت بـشأن    السنوية لألطراف املتعاقدة ، وكذلك يف جوالت اجلات متعددة األطراف اليت          

إلستثناءات متثلت فيمـا    امفاوضات التعريفة اجلمركية ، وقد ورد على هذا املبدأ جمموعة من            
  :241يلي
  

  .ـ العمل على مكافحة سياسة اإلغراق و الرسوم التعويضية 
  .ـ الرسوم و النفقات األخرى اليت تعادل تكلفة اخلدمات املؤداة 

  .بة الداخلية املفروضة على املنتج املماثل ـ التكاليف أو النفقات اليت توازي الضري
  .ـ الرسوم و النفقات اليت تعادل تكلفة اخلدمات املؤداة 

          
  :242 ـ مبدأ إلغاء القيود الكمية 3

يتخذ هذا املبدأ أنه حني يتطلب األمر توفري احلماية ملنتج معني يف إحدى الدول ، فـإن                 
ريفة اجلمركية ، وليس عـن طريـق اإلجـراءات          هذه احلماية يتعني أن تكون من جانب التع       

التجارية األخرى و هذا املبدأ جيعل احلماية واضحة و معروفة مسبقا و قد ورد على هذا املبدأ                 
  :جمموعة من االستثناءات هي 

ـ متنع أو تقيد الصادرات بصفة مؤقتة حىت يتم التخلص من العجز املوجود يف منتج معني أو                 
  .ىأي منتجات ضرورية أخر
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GENERAL AGREEMENT on  TARIFFS and TRAD; «  WHAT GATT IT IS - WHAT GATT IT  DOES “   
                                                           OP . CIT.  P 23.    

242 J . WILIAM : THE OPEN ECONOMY AND THE WORLD ECONOMY ,  BASSIC BOOKS , INC ,  
NEW YORK , 1983 , P P 296 – 297 .  
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ـ يقيد االسترياد أو التصدير املتعلق باإلنتاج الزراعي وصيد األمساك يف حالة وجود عجز أو                

  .فائض يف اإلنتاج احمللي
ـ تقيد عملية االسترياد إذا تعلق األمر باإلجراءات الوقائية من أجل احلفاظ على توازن ميزان               

  :ية املدفوعات بشرط أن ال تتجاوز هذه احلدود احلاالت التال
  
  .و قف نقص أو تدهور االحتياجات النقدية •
  .حتقيق معدل مقبول يف إطار زيادة االحتياجات النقدية واليت تكون منخفضة جدا •
  

و تتم عملية إلغاء هذه القيود بالتدرج مع حتسن و ضع ميزان املدفوعات و مـع التـزام                  
 أو املوجـودة أصـال ،        جديدة أو تزيد عن مستوى القيود املفروضة       االدول اليت تفرض قيود   

اختاذ هذا اإلجراء إذا مسـح      ( قيامها بذلك   قبل وعند   وهذا بإعالم األطراف األعضاء األخرى      
عن املشاكل اليت تواجهها موازين مدفوعاهتا ، أو تعدل سياستها و موقفها مـن بـاقي                ) ذلك  
ل الـيت   دول األعضاء وهذه القيود ختضع للمناقشة سنويا داخل منظمة اجلات مـع الـدو             ال

تضررت من جراء هذه القيود ، فإن كان هناك تضارب مع شروط اجلات ، يأخذ مببدأ تعديل                 
املقترحات ، أما يف حالة عدم االستجابة من طرف الدول املعنية للتوصـيات، فقـد ختـول                 

  .األطراف املتعاقدة الدول املتضررة احلق يف اختاذ إجراءات مضادة أو انتقامية
  
  :243ت التجارية  ـ مبدأ املفاوضا4
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 مكتب العمل العريب ،  انعكاسات اتفاقية اجلات على القطاعات االقتصادية يف الدول العربية، العربية  العملمنظمة -
  .22ص ، 1995 القاهرة

   .206 مبادئ العالقات االقتصادية الدولية ، مرجع سابق ، ص ، ويل ، جمدي حممود شهابفحممد الامة أس -
 ، 1991 و التنظيم ، الكتاب األول ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة لتنظري التجارة اخلارجية بني ا، سامي عفيفي حامت  -

   .   263ص 
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 و هي تقوم بعدة مفاوضـات       1994 و إىل غاية     1947منذ أن أنشئت اجلات عام      
كوسيلة لدعم التجارة الدولية وفقا لقاعدة تعدد األطراف املتعاقـدة  " تاجلوال " عليها  يطلق

  .يف إطار توسيع دائرة املفاوضات و االبتعاد عن صفة الثنائية يف العالقات التجارية الدولية 
اللجوء إىل اجلات إلجراء تـسوية       من    ميكن األطراف املتعاقدة   التشاوري   هذا املبدأ    و

عادلة سواء كانت دوال كبرية أم دوال صغرية إذا شعروا بأي اعتداء علـى حقـوقهم طبقـا                  
     لالتفاقية العامة

  
ـ            ، وترجع أمهية األخذ هبذا النص     ام  إذا ما تأملنا يف الطبيعة غري اإللزامية لتنفيـذ أحك

   صحيح أن هذه املعاهدة ملزمة لكافة األطراف املتعاقدة ،"اجلات " معاهدة 
و لكن منظمة اجلات نفسها ال متلك الصالحيات اليت متكنها من إجبار األطراف علـى عـدم         
اإلخالل بأحكام هذه املعاهدة أو عقاهبا يف حالة عدم التنفيذ ، ففي حالة نشوء نزاع جتاري بني                 

من األطراف املتعاقدة فإنه ميكن النظر إىل منظمة اجلات علـى أنـه اإلطـار               دولتني أو أكثر    
  .244التفاوضي املناسب لتنفيذ أحكام املعاهدة و تسوية الرتاع 

  :ومن املهام الرئيسية اليت كانت تزاوهلا اجلات هي 
  
 إذ  ARBITRAGE و التحكيم    CONCILIATION التوفيق   CONSULTAIONالتشاور  

ن االتفاقية العامة على ضرورة جلوء األطراف إىل هذه الوسائل بشأن أي             م )22(نصت املادة   
   245 االتفاقيةعلى موضوع قد يؤثر 

             
  : مبدأ تشجيع املنافسة املشروعة5 

لقد تركز عمل اجلات على موضوعات الدعم و اإلغراق لذلك تـضمنت االتفاقيـة              
اءات املمكن اختاذهـا بـشأن اإلغـراق ،         الذي يبني اإلجر  " قانون مكافحة اإلغراق  " العامة  

وعندما تواجه أسواقها احمللية منافسة األجانب و بطرق مشاهبة تعمل اجلـات علـى األخـذ                
بسياسة استخدام الرسوم اليت قد يتم اللجوء إليها جملاهبة أثار الدعم احمللي و دعم التـصدير و                 

                                                           
   .327 ص 1980،ام التعاون الدويل يف جمال التنمية االقتصادية ، عامل الكتب ، أحك ،  عبد الواحد حممد الفار. ) 244

245 K.W .DAM  ,THE GATT LAW AND INTERNATIONAL ECONOMIC    ORGANIZATION, OP 
,       CIT , P P 61 – 63 
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ام الدول املتعاقدة بـإعالم بـاقي       بصفة عامة فإن الدعم ال ميثل مشكلة جوهرية ، إذ أن التز           
الدول األخرى األعضاء بأي دعم مباشر أو غري مباشر من شأنه زيادة الصادرات أو خفـض                

   .246الواردات 
 :و يتفرع هذا الدعم إىل نوعني مها 

  
إن هذا الدعم قد يسبب أضرارا جسيمة لذا حيق للدولـة املتـضررة طلـب                :  دعم مايل  ـ

 .قليله أو تقيدهالتفاوض حول هذا الدعم لت
  

نفرق بني نوعني من هذا الدعم ، دعم السلع املمثلة يف املادة األولية و دعم                : دعم تصدير ـ  
و فيما خيص النوع الثاين فإن الدول املتعاقدة تلتزم بوقف مجيـع أشـكال               ، السلع الصناعية   

  .الدعم الذي قد يؤدي إىل ختفيض سعر الصادرات عن السعر احمللي 
  

 ، أما دعم السلع املمثلة يف املواد األولية ، فهنـاك            1958 هذا القرار بداية جانفي      و قد اختذ  
بعض احلاالت اليت يتم فيها اللجوء إليه ، أما إذا تطلب األمر ذلك فيكون هناك نصيب للدولة                 

  .247يف التجارة العاملية للسلع املتضررة به املعنية االحتفاظ 
ذا تسبب يف ضرر مادي لصناعة موجودة يف دولة         وميكن مكافحة اإلغراق يف حالة ما إ      

عضو يف اجلات و حيدث اإلغراق عندما يكون سعر السلعة من دولة إىل دولة أخرى أقل مـن                  
السعر املقارن لسلعة مماثلة تستهلك داخل حدود الدولة املصدرة ، وتتم عملية املقارنـة مـع                

  .املنشأأسعار دولة ثالثة أو تقارن من تكلفة اإلنتاج من دولة 
  و اإلغراق قد يكون يف حالة وجود مساعدات حكومية أو عدم وجود هذه املساعدات              

"  و هذه الرسوم يطلق عليها       ،وهنا قد تفرض عليها رسوم مجركية جملاهبة أو منع عملية اإلغراق          
رسوم مكافحة اإلغراق ، حيث تفرض ضرائب مجركية مـن أجـل            "أو  " الرسوم التعويضية   

                                                           
:أنظر  ) 246 B . BALASSA , M  .SHRPATION  ; EXPORTS SUBSIDIES BY DEVELOPING  

COUNTRIES ISSUES OF POLICY , WORLD BANK STAFF WORKING PAPERS ; N° 238 , 1976, 
PP , 2 – 4 .  

247               - PR . KROUGNAN , M . OBSTFELD :  INTERNATIONAL ECONOMICS 
ECONOMY THEORY AND POLICY, SCOTT,  FORESMAN AND COMPANY BOSTON , 

LONDON , 1988 , PP 218- 219.   
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 مينح بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على الصناعة أو على اإلنتاج أو التصدير              مواجهة أي دعم  
  .248أو أي سلعة 

  : ـ مبدأ شرط الوقاية6
جمموعة من التسهيالت يف إطار مبدأ الوقاية و بالرغم من هـذه              )18(  ملادةا منحت  

 إال أهنـا   التـصنيع    املزايا و اليت تتماشى مع العديد من مصاحل الدول النامية و اليت اجتهت إىل             
  .رفضت االنضمام إىل االتفاقية بدون احلصول على حق محاية صناعتها الناشئة 

  
  :وقد تضمن هذا املبدأ االستثناءات التالية 

  
ـ سحب أو تعديل التعريفة اجلمركية  إذا كانت مطلوبة إلنشاء صناعة جديدة  من شأهنا أن                  

  .تؤدي إىل زيادة اإلنتاج 
  

ييد الواردات للحفاظ على توازن ميزان املدفوعات ، وكذا احلصول علـى             ـ العمل على تق   
  .العمالت الضرورية لشراء السلع و تنفيذ خطط التنمية االقتصادية 

  
 ـ منح املساعدات احلكومية الالزمة إذا تعلق األمر بتشجيع املشروعات االستثمارية والـيت             

  .ان من شأهنا املساعدة على حتسني مستوى معيشة السك
  

تبعهـا  يو هذه اإلجراءات اليت تدخل يف إطار االستثناءات جيب إبالغ اجلهات هبا ، على أن                
  .الشروع يف مفاوضات مع الدول املتضررة الختاذ اإلجراءات التعويضية املناسبة 

كما تقوم اجلات مرة كل سنتني بالتأكد من مسايرة القيود الكمية اليت تقوم هبا الدولة يف إطار                 
تها ، و يف حالة املقابلة بالرفض من قبـل          يعلى ذلك  تضع اجلات توص       وبناء ،  )18( دة  املا

 فإنه من حق الدول املتضررة بتفويض مـن اجلـات ، اختـاذ                ،  بوقف القيود  الدولة املعنية   

                                                           
    248  M.CHACOLIADES , INTERNATINAL ECONOMICS, MCGRAW –HILL , INC , NEW 

YORK , 1990, P P, .205-206.  
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إجراءات انتقامية و هذا بتقدمي بالغ للدولة املتعاقدة ثالثني يومـا قبـل الـدخول يف هـذه                  
 .اإلجراءات 

 
    :249 ـ مبدأ املعاملة التفضيلية7

"  السكرتري العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية          " مستر برييش " ورد يف تقرير    
، مسألة املعاملـة التفـضيلية      1964 الذي عقد يف جنيف عام       « UNCTAD »" األونكتاد  

أقر بعـدم   ، و   الشأن   حيث أشار إىل بعض النقائص ملنظمة اجلات يف هذا            ، للدول األقل منوا  
قدرهتا على توسيع نطاق املبادالت التجارية بني الدول املصنعة و الدول النامية ، إىل جانـب                

  .عدم حتقيق تنمية يف العالقات التجارية بني الدول النامية نفسها
  

 على اقتراح هذه الدول ، و إضافة إىل ما ورد يف              و بناء  1965و من هذا تقرر عام      
ت إسهام الدول املتقدمة يف التنمية ا االقتصادية للدول النامية املتعاقدة يف االتفاقية             اتفاقية اجلا 

و قد أخذت الدول املتقدمة على عاتقها و بدون استثناء مبدأ املعاملة باملثل تنفيذ القـرارات                
  :التالية 

  .ـ ختفيض و إلغاء القيود على صادرات الدول األقل منوا   
  .دلةـ وضع هوامش ربح عا  
اليت منشأها الدول    و   و إلغاء القيود املالية اليت قد تعيق منو السلع االستهالكية            ختفيض   ـ    

  .األقل منوا
و من جهة أخرى فإن الدول األقل منوا رحبت مبثل هذه اإلجراءات الـيت تتناسـب و                 

القدمية هلذه الدول املصاحل التجارية و ظروفها التنموية مع األخذ يف االعتبار العالقات التجارية            
  .ككل
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و كل هذه املزايا التفضيلية للدول النامية زادت يف استقطاب عدد الدول الناميـة كـأطراف            
متعاقدة يف اجلات ، ومن جهة أخرى أدى هذا إىل االهتمام املتزايد مبشكالت هـذه الـدول                 

  :* فيما يلي األقل منوا من طرف منظمة اجلات ، وميكن سرد أهم أشكال التعاون هلذه الدول
   اجلات بتقدمياسكريتا ريقام قسم التعاون الفين و التدريب داخل    : ـ يف جمال التعاون الفين

منـها تقـدمي     ،    يف كافة جماالت األعمال اليت متارسها اجلـات            املساعدات للدول النامية   
  املعلومات

الوثائق و املستندات اليت تثبت      و البيانات القابلة للتفاوض و اخلاصة بالدول النامية من خالل           
  .ذلك، إىل جانب برامج البعثات الدبلوماسية و الندوات الدراسية داخل الدول النامية 

  
يعترب هذا املبدأ من املبادئ الرئيسية للجات حيث حـصل علـى             : ـ النظام التفضيلي املعمم   

 " " االونكتـاد "  إطار استثناء من مبدأ عدم التميز كما سبق اإلشارة إليه ، كما أنه نشأ يف
UNCTAD                 و ليس يف اجلات ، ويف هذا النظام التفضيلي و جدت صادرات الدول الناميـة

  :إىل الدول املتقدمة تعريفات و إعفاءات خمفضة ، حيث قام هذا النظام على مبدأين أساسني 
 متساوية بقدر   يتم فيه احلصول من النظام التفضيلي املعمم على حصص        : مبدأ تقاسم الُغنم       *

  .اإلمكان للدول النامية
    
  

 تتحملها الدول املتقدمة نتيجة تطبيـق        سوف   يتم فيه تقسيم األعباء اليت    :مبدأ تقاسم الُغرم    *
  .هذا النظام بطريقة متساوية

  
إال أن تغري الظروف االقتصادية سواء بالنسبة للدول الصناعية أو الـدول الناميـة ، أدى إىل                 

  .طبيق هذين املبدأين صعوبات واجهت ت

                                                           
على طلب من ا بناء 1964دول النامية يف إطار اجلات هو إنشاء مركز التجارة الدويل عام متثلت املساعدات املقدمة لل ) *

، " األونكتاد" و "املركز الدويل للتجارة "  كان هناك تعاون مشترك بني 1968هذه الدول لتشجيع صادراهتا ، ومنذ عام 
 و وسائل إدارة اشجيع و تنفيذ برامج صادراتنهحيث يعمل املركز على االستجابة لطلبات الدول النامية، ملساعدهتا يف ت

  . الواردات 
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 النـصف    و أما عن املنتجات اليت تتمتع بالنظام التفضيلي املعمم  هي املنتجات املـصنعة                 

  .املصنعة و بعض املنتجات الزراعية املصنعة
من املنتجات اخلاضعة للرسـوم     26%و فيما خيص التطبيق العملي هلذا النظام ، استبعد حوايل           

لدول اليت منحت نظام املعاملة التفضيلية من الدول النامية ، مما أدى            اجلمركية اليت تستوردها ا   
 و من خصائص هذا النظام هو       ،إىل احلد من فاعلية هذا النظام يف تنمية صادرات الدول النامية          

:  
  
أنه نظام تطوعي يف إطار املزايا اليت متنحها الدول املتقدمة للدول النامية بدون إجبـار أو                 •

  .إلزام 
 ، مبعىن من طرف واحد و هو من جهـة الـدول املتقدمـة و                االجتاه نظام أحادي    كما أنه  •

تستفيد منه الدول النامية  بدون مقابل أو بدون املعاملة باملثل ، حيث ال حتصل فيه الدول                 
 .املتقدمة على مزايا مقابل ما قدمته من معامالت تفضيلية إىل الدول النامية 

  
 املوضوعات اخلاصة بالسياسات التجارية ، فقـد قامـت          أما يف جمال التدريب فيما خيص     

اجلات بعدة برامج نصف شهرية ملوظفي الدول النامية الرمسيني ، حيث تركزت هذه الـربامج               
 بقضايا السياسات التجارية و االتفاقيات اليت نتجـت عـن           باإلملامعلى تزويد املشتركني فيها     

  .250اتاملفاوضات املتعددة األطراف اليت عقدت يف اجل
  
  
  
  
  
  

                                                           
250:( GENERAAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE : WHAT GATT IT IS , WHAT GATT IT 

DOES , OP , CIT , P 15.  
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  غوايوروالطريق إىل األ : يناملبحث الثا
  :متهيد 

و خـالل هـذه      1964عرفت اتفاقية اجلات منذ نشأهتا مخس دورات إىل غاية عام           
الفترة طرحت على الساحة الدولية يف إطار السياسات التجارية الدولية املربمة داخـل إطـار               

 مببادئ قواعد اجلات لبعض الدول املتعاقدة يف        االلتزام اجلات مستجدات اقتصادية ، منها عدم     
  . العامليةاالقتصادية العامة إىل إعادة ترتيب األوضاع االتفاقيةهذا الشأن ، و هلذا سعت 

و بالرغم من أن اتفاقية اجلات ركزت على املصاحل التجارية للدول املتقدمة و الـيت مل                
تنمية اقتصادياهتا و تشجيع صادراهتا اجتـاه الـدول         يكن فيها للدول النامية ما يساعدها على        

تعهدات الاملتقدمة إال أن أصحاب املصاحل التجارية سعت إىل إقناع الدول األعضاء بااللتزام ب            
 باقي الدول اليت مل تنظم بعد إىل اجلات بتحرير جتارهتا و            إقناعو  ،  املربمة يف االتفاقية من جهة      

والت مل تكن سهلة اهلضم من طرف هذه الـدول و اسـتمر             اللحاق بالركب ، لكن هذه احملا     
 اجلدل فيما بني الدول املتقدمة من جهة و بني الدول املتقدمة و الدول املتخلفة من جهة أخرى                

 إلغائهـا  و حيث أن هناك بعض الدول حاولت التفاوض حول التعريفات اجلمركية و رفض               ،
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فيضها حسب الظروف االقتصادية هلذه الـدول        أو حىت خت   القتصادياهتاباعتبارها وسائل محائية    
  .اليت تطالب بذلك 

  
و من أجل هذا قامت اجلات بالدعوة إىل مؤمترات و مفاوضات جتارية متعددة األطراف              

 إلزامـي و كمـا      اتفاق حلول داخل إطار تفاوض و       إجيادحملاولة حل هذه املشاكل العالقة و       
 معاهدة دولية ، قامت على عدة مبادئ ، منها          تبارهاباعسبقت اإلشارة إىل أن االتفاقية العامة       

شرط الدولة األكثر رعاية و التخفيض العام و املتوايل للرسوم اجلمركية على أساس التبادل ،               
وهذا التخفيض جرت عدة مفاوضات لتحقيقه فيما بني الدول املتعاقدة يف االتفاقية ، والـيت               

   .ألوروغويامسيت باجلوالت و اليت تعترب الطريق إىل 
هذه اجلوالت هي جولة كنيدي و جولة طوكيو و قد سبقت هاتني اجلولتني يف إطـار                

  :اجلات عدة جوالت هي 
  .1948 ـ 1947جولة جنيف   -اجلولة األويل ـ 
  .1949) فرنسا( جولة آنسي   -اجلولة الثانية  ـ 

  .1951 ـ 1950) اجنلترا ( تركاي  -  ـ اجلولة الثالثة
  

  .1956 ـ 1955جولة جنيف   -رابعة اجلولة ال ـ 
  ).عرفت جبولة ديلون ( 1961جولة جنيف  -اجلولة اخلامسة  ـ 
  

   :ا هذه اجلوالت مهان أعقبتاتلو اجلولتني ال
 باعتبارمها  )1979 ـ  1973(  مث جولة طوكيو    )1967 ـ  1964(جولة كنيدي  

  :يف املطلبني التاليني رغواي و اليت سنحاول التطرق إليهما واألجولة الطريق إىل 
  

   ).1967ـ1964 (مفاوضات جنيف جولة كنيدي: ـ املطلب األول 
  ).1979 ـ 1973( مفاوضات جنيف ـ جولة طوكيو :ـ املطلب الثاين 
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  .251) 1967ـ1964(مفاوضات جنيف جولة كنيدي : املطلب األول 
تصادية كبرية ، منها موجـة      شهد العامل خالل النصف األول من الستينات تطورات اق        

التحرر الكبرية اليت عرفتها الدول املتخلفة من جهة، إىل جانب ظهور التكتالت االقتـصادية              
و منظمة التجارة احلرة األوربيـة يف       ،   اجملموعة االقتصادية األوربية يف جانب       إنشاءاملتمثلة يف   

 و حتدي للدول غري األعضاء      جانب آخر و انتهاجها سياسة مجركية موحدة و هو يعترب مواجهة          
و هو ما أدى بإدارة الرئيس كنيدي إىل ضـرورة انتـهاج            ،  و باخلصوص لالقتصاد األمريكي   

سياسة جتارية جديدة ملواجهة هذه التكتالت االقتصادية ، حيث تبنت إدارة الرئيس كنيـدي              
 1962م  إقتراح عرض على الكوجنرس األمريكي يعمل على إحالل قانون توسيع التجارة لعا           

                                                           
  :أنظر يف هذا الشأن  ) 251
كمال    .210ـ 209  ص، رجع سابق ، صمبادئ العالقات االقتصادية الدولية، م،  أسامة حممد الفويل ، جمدي حممود شهاب -

 105 ، ص ص ، 1996 رسالة ماجستري ، معهد العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر – من اجلات إىل املنظمة العاملية للتجارة ،بن موسى 
– 106.   

- GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE,  WHAT GATT IT IS , WHAT 
GATT IT DOES , OP , CIT  , p p 158-159.    
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 و الذي كان ساريا حىت هذا التـاريخ و          252حمل قانون التجارة القائم على مبدأ املعاملة باملثل       
مبوجب ذلك القانون أعطيت صالحيات واسعة إلدارة الرئيس كنيـدي للتفـاوض لتحريـر              

 األمريكي و االقتصاد املشاكل اليت يواجهها  االعتبارالتجارة العاملية على أسس جديدة تأخذ يف        
  .ليت منها ا

  .ـ العجز يف امليزانية 
  .ـ قيام التكتالت االقتصادية األوربية 

 1964ماي   04 وقد انطلقت املفاوضات املتعددة األطراف جلولة كنيدي رمسيا يف          
 حيث دامت ثالث  سنوات و مت التوقيع على البيـان            1967 ماي   16جبنيف و انتهت يف     

  :254ه الدورة على األهداف التالية  ، و ركزت هذ253 1967جوان  30اخلتامي يف 
  .    ـ التفاوض من أجل ختفيض الرسوم اجلمركية

  .    ـ العمل على تشجيع و تطوير وسائل نقل املنتجات الزراعية إىل األسواق الدولية 
  .    ـ منح الدول النامية امتيازات دون املطالبة باملثل

  
 و القواعد اإلجراءاتنة كلفت بوضع و قبل البدء يف مفاوضات كنيدي ، شكلت اجلات جل   

 املهام املوكلة للجنة يف السنة املواليـة ،         إجنازاليت يتم اختاذها يف املفاوضات القادمة ، حيث مت          
االتفاق من طرف األطراف املتعاقدة على املبادئ الـيت ختـص             1963 عام    يف مت   حيث  

 أجل ختفيض احلواجز اجلمركيـة و       املفاوضات القادمة و اليت محلت اسم الرئيس كنيدي ، من         
   :255القيود اليت تقف أمام توسع التجارة العاملية ، و هذه املبادئ ميكن تلخيصها يف ما يلي

  
  .ـ أن تتسم هذه املفاوضات بالشمولية ، حبيث يشارك فيها عدد كبري من الدول   
  .تجات الزراعية ـ يتم التفاوض على مجيع املنتجات مبا فيها املنتجات األولية و املن 

                                                           
  : أنظر يف هذا الشأن 252
     .210مرجع سابق ، ص :  أسامة حممد الفويل ، جمدي حممود شهاب -

 املنظمة العاملية للتجارة ـ اآلفاق و التحديات اليت تواجه دول املغرب العريب يف النظام اجلديد للتجارة العاملية ، جهاد حجري - 253
   59 ص  ، جامعة اجلزائر)1999 ـ 1998 (صادية و علوم التسيري ،، رسالة ماجستري ، كلية العلوم االقت

   328 ، ص1985 الدويل ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة ، مصر  أحكام التعاون، حممد الفار عبد الواحد - 254
   . 60رسالة ماجستري ، مرجع سابق ، ص ،جهاد حجري: أنظر ) 255
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بل تعاجل أيضا احلواجز غـري      ، ـ أن ال تقتصر املفاوضات على الضرائب اجلمركية فحسب            

  .اجلمركية ، خالفا ملا كان معموال به يف املفاوضات السابقة 
  

  .  ـ هتيئة الظروف املالئمة لدخول املنتجات الزراعية إىل األسواق العاملية 
  
  .ت و احلواجز اليت تعترض صادرات الدول النامية  ـ العمل على تذليل العقبا  
  
 تعمل على ختفيض هام     ةاستراتيجيـ أن يتم التفاوض بني الدول الصناعية الكربى بناء على              

  .للحواجز اجلمركية يف القطاع الصناعي مع تقليل االستثناءات 
  

اوضات ركزت   شكلت موضوع املف   اإلجراءاتو يف هذا الشأن سطرت جمموعة من                  
مواجهة احلواجز غري اجلمركيـة و شـبه         و   و املنتجات الصناعية      الزراعية    على املنتجات 

   اليت حتدد احملاور و األهداف ملفاوضـات اإلجراءاتوسنحاول سرد هذه         التعريفية 
  :256يلي  كما  كنيدي  جولة 

 
  : املتعلقة باملنتجات الزراعيةاإلجراءات ـ  1

كنيدي باتساع رقعة املفاوضات على املنتجات الزراعية جبدية كبرية و برز           متيزت جولة   
 اليت مل تلق اسـتجابة        و  50%  ذلك من خالل حماولة تطبيق ختفيض التعريفة اجلمركية بنسبة        

 و قد مت تغـيري دائـرة         ، 257 اخلاص باملنتجات الزراعية     االقتراحكاملة ، حيث مت رفض هذا       
لزراعية املطبقة من طرف مجيع األطراف املتعاقدة و السيما مـن           املفاوضات حول السياسات ا   

جانب اجملموعة االقتصادية األوربية ، ومن أجل جتاوز هذا املشكل و حل اخلالف القائم هبـذا                
  .258الشأن ، اقترحت جلنة املفاوضات تصنيف املنتجات الزراعية وفق ثالثة أنواع

  
                                                           

   .109 ـ 108  ، ص ص، ماجستري ، مرجع سابق  رسالة ،أنظر كمال بن موسى  ) 256
  .نفس املرجع السابق ) 257

258 ( JOUNNEAU  DANNIEL : “ LE GATT ; PUF , QUE SAIS JE  ?  N° 1854 , 2E EDITION , PARIS 1987. 
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  . املفاوضات يف االتفاقية العامة  يفإدراجهاـ بالنسبة للمنتجات األولية مت 
  

ـ أما بالنسبة لبعض املنتجات كاحلبوب و األلبان و حلوم البقر و السكر فقـد أخـذت يف                  
  .احلسبان للتفاوض بشأهنا حىت تأخذ طابع االتفاقيات الدولية 

  
 ـ أما فيما يتعلق باملنتجات االستوائية فإن اللجنة مسحت بالتفاوض الثنائي بـشأهنا ، وذلـك           

ات ، أي سلعة مقابل سلعة و دولة لدولـة ، أمـا املنتجـات               ج التقليدية لل  اإلجراءاتوفق  
الزراعية األخرى غري املذكورة يف التصنيفات السابقة ، فقد مت اعتماد صيغة وسطية ، حيـث                

 أن املفاوضات ليس من الضروري الوصول إىل نتائج هنائية ، بل ميكن أن               جنة بشأهنا   لأقرت ال 
  .259ائل مكافحة الدعم و احلماية املفروضة على املنتجات الزراعيةحتقق وس

  
  :260 املتعلقة باملنتجات الصناعيةاإلجراءات ـ 2

نه مت حتديد و تعريف الـضرائب       إ املطبقة على السلع الصناعية ف     اإلجراءاتفيما خيص   
 حيث اعتمد هـذا االقتـراح يف       50%اجلمركية للسلع الصناعية و هذا بتخفيض ما مقداره         

، وهذا مع وضع جمموعة من قواعد استثنائية و اليت ميكن أن             1964  ماي   06   مفاوضات
تستخدمها األطراف املتعاقدة املشاركة يف املفاوضات خاصة إذا تعلق األمر حبمايـة املـصلحة          
الوطنية لتحقيق أهداف سامية للدولة باعتباره حجة كافية لعدم التزام الطرف العضو بااللتزام             

  يف وهذا االستثناء حمل تطبيـق يف قطـاع اسـتراتيجي             ،     التخفيض املذكورة سابقا   بنسبة
االقتصاد الوطين و الذي من شأنه حتقيق أهداف سامية للدولة ، وعليه فإن الطرف املتعاقـد و               

  .املعين بتقدمي قائمة من االستثناءات ، مطالب بإثباتات هلذه اإلستثناءات للمبدأ املذكور سالفا 
  
ذه اإلجراءات أخذت طابع متعدد األطراف حيث تتم مناقشتها يف إطار جمموعات            وه

عمل متخصصة حسب أنواع املنتجات ، كما تكون ثنائية إذا  تعلق األمر ببعض األطـراف                

                                                           
  .أنظر املرجع السابق  ) 259
   .107 ص  ، رسالة ماجستري ، مرجع ساق ذكره،بن موسى كمال  ) 4
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املعنية بذلك ، و اليت قد جينبها الصراع و املواجهة الذي قد يترتب عن الطرفني ، أما عدا هذا                   
  .261 االستثنائية تبقى جزئية طبقا لنوع املنتجاإلجراءاتاالستثناء فإن قائمة 

  
 إال بشكل جزئي ، حيث اعتمـدت اجملموعـة االقتـصادية            اإلجراءو يف الواقع مل يطبق هذا       

 رفضت االمتثال   و  ، األوربية تطبيق هذا اإلجراء على املنتجات الكيميائية و األنسجة القطنية         
  .262تجات اليت ترضي ممارسة سعر البيع األمريكي لتخفيض التعريفة اجلمركية على هذه املن

  
  : املتعلقة باحلواجز شبه التعريفية و غري التعريفية اإلجراءات ـ 3

 جيـب أن     واليت يف البداية مت العمل على حتديد احلواجز شبه التعريفية و غري التعريفية           
ذه احلـواجز نظـام     تكون حمل املفاوضات ما بني األطراف املتعاقدة ، حيث أنه من بني أهم ه             

أسعار البيع األمريكي ، إىل جانب سياسة مكافحة اإلغراق و الـضرائب املفروضـة علـى                
  .السيارات يف بعض بلدان أوربا

 جلميع  احترامهاومن جانب الدول النامية فمسامهتها كانت شكلية يف جولة كنيدي مع            
تفادة منها و طالبت بـبعض      القواعد القانونية الناجتة عن هذه املفاوضات ، حيث حاولت االس         

 من طـرف    *  املزايا التفضيلية، ويف هذا اإلطار مت حتديد قائمة من االستثناءات للدول النامية           
جلنة املفاوضات التجارية و اليت طلب من هذه الدول تقدمي عـروض للـدورة تتناسـب و                 

   ، ولقيإمكانياهتا
  
    .ها روض من خالل تقدمي ع هذه الدول  طرف بعض   من   استجابة

و قد أدت املفاوضات إىل التوصل إىل ختفيضات مجركية قابلة للتنفيذ على مخسة مراحل         
 1972 و إىل غاية الفاتح جانفي 1968 من أول جانفي ابتداءا20%   سنوية تبلغ كل منها
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و مع ذلك فقد رفضت بعض الدول املتقدمة منها الواليات املتحـدة األمريكيـة و اململكـة                 
   .263إعطاء مزايا تفضيلية هلذه الدول املتحدة 

  
و من جانب آخر أخذت األطراف املتعاقدة اختاذ إجراءات تقضي بإجراء مفاوضـات             

 جنـوب   اعتبارلفائدة بعض الدول اليت هلا بنية اقتصادية أو جتارية خاصة ، ويف هذا اإلطار مت                
ثيقا بتصدير بعض املنتجـات      و ارتباطاإفريقيا و أستراليا و زلندا اجلديدة لكوهنا دول مرتبطة          

 الواجب تطبيقها علـى هـذه       اإلجراءاتجنة بتحديد   ل و عليه قامت ال     الزراعية أو املنجمية  
الدول اليت صنفت مع الدول املتخلفة أو النامية يف حالة تقدميها لعروض تتضمن االستثناءات              

  .264 50%ها يف حدود و عليه فإهنا ال ختضع لتخفيض التعريفة اجلمركية اليت مت االتفاق علي
 كوهنا ال تتمتع بـسوق يتميـز بقواعـد          اإلجراءكما مت اعتبار كندا دولة مستفيدة من هذا         

  .وشروط املنافسة 
 مفاوضات جولة كنيدي على الدول السالفة الذكر ، بل اهتمـت أيـضا              تقتصرو مل   

  ).الدول االشتراكية( بالنظام التجاري لدول أوربا الشرقية 
  

جولة كنيدي هي أنه محلت مؤشرات إجيابية فيما يتعلـق باملبـادالت            و ما يالحظ يف     
التجارية ،حيث شكلت مهزة وصل بني الشرق و الغرب ، وهو ما تؤكده مشاركة بعض دول                

الكتلة الشرقية منها تشيكوسلوفاكيا و بولونيا و يوغسالفيا و اليت قدمت عروضها يف هـذه                 
   .املفاوضات 

  
 مـاي   16ي بعد أربع سنوات من املفاوضـات بتـاريخ             و أختتمت جولة كنيد    
 حيث مت توقيـع االتفـاق       * يف مؤمتر قمة الدول اخلمسة الغنية        ا ختامي ا بإعدادها بيان  1967
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 مع االتفاق على بقاء املفاوضـات الثنائيـة مـستمرة    1967 جوان 30النهائي جبنيف يوم  
للدول املتخلفة فال يوجد أثر هلـا و ال         الستكمال النتائج احملققة يف جولة كنيدي، أما بالنسبة         

للقطاع الزراعي ، وما جتدر االشارة إليه هو أن هذه اجلولة تعترب منعطف تارخيي هام يف جانب                 
حترير السياسات التجارية الدولية حيث ميكن حوصلة ما مت التوصل إليه من خـالل جولـة                

   :265كنيدي كما يلي 
  .ـ اتفاق يتعلق بتجارة احلبوب 

  .ق حول املنتجات الكيماوية ـ اتفا
  .ـ اتفاق يتعلق مبكافحة اإلغراق

  . املفاوضات استمراريةـ إرساء و تدعيم 
 وجود خالفات بني األطراف املتعاقدة نظرا لتضارب         من  مل متنع  االتفاقياتو كل هذه    

كية املصاحل و ما ميكن استنتاجه من خالل تقييم جولة كنيدي ، هو أن الواليات املتحدة األمري               
كوهنا قوة اقتصادية كانت احملرك الرئيسي هلذه املفاوضات ، خاصة بعد قيام السوق األوربيـة               

الدول األفريقية خـالل   مع   ياوندي ـ الكامريون   األخرية اتفاقيات  هذه إبرامو   املشتركة
 و هو ما جعل الواليات املتحدة تدفع جبولـة كنيـدي ، نظـرا    266)1975 ـ  64(  فترة

  .ن قيام السوق األوربية املشتركة لتخوفها م
 و ما ميكن استخالصه يف دورة كنيدي هو اختاذها تقنيات حديثـة يف املباحثـات                           

لتخفيض القيود اجلمركية بني الدول املتقدمة ، حيث أغلب النتائج لصاحل الدول املتقدمـة ،               
تفاقيات أمهها نلخصها فيمـا     وعلى العموم فقد أسفرت نتائج هذه الدورة على العديد من اال          

  :يلي 
  

  :           اتفاقية متعلقة باملنتجات الزراعية  -  
إن االتفاق احلاصل بشأن املنتجات الزراعية و الذي امتد ملدة ثالث سنوات مت فيـه                         

ات االتفاق على تثبيت السعر العاملي عند احلدود الدنيا و اليت شهدت ارتفاعا بالنسبة لالتفاقي             
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السابقة و هذا السعر األدىن اجلديد حدد نتيجة االتفاق احلاصل بني الدول املصدرة و الـدول                
 و إىل جانب ذلك فقد تضمنت االتفاقية نصا يتعلق باحلبوب يف إطـار وضـع                267املستوردة  

 مليون طن من احلبوب ، حيث تساهم الواليـات          4,5برنامج للمساعدات الغذائية يقدر ب      
  . مليون طن1,8 يعادل  ما أي42% كية بنسبة املتحدة األمري

 مليون طن   1,03 أي ما يعادل     %23:أما اجملموعة اإلقتصادية األوروبية مسامهتها قدرت ب      
  .مسامهة يابانية %5 لكندا و %11إضافة إىل 

و هذا االتفاق يعد أهم اتفاق فيما يتعلق باملنتجات الزراعية و اليت مشلت إىل جانـب                
التفاقيات حول املواد األولية ، حيث تضمنت ختفيضات مجركية على الكثري           ذلك جمموعة من ا   

 و  %25 احملمية املطبق عليها التعاريف العادية و الطبيعية مبا يقارب           268من املنتجات الزراعية  
  .مل يكن هناك اتفاق حول األلبان ومشتقاهتا 

 السعر األدىن السائد     من %17و لقد عقد بشأن ذلك اتفاق دويل برفع السعر األدىن بنسبة            
 .املعمول به يف اجلوالت السابقة 

   :اإلغراقـ االتفاقية املتعلقة بقانون مكافحة 
 خمال باملنافسة املشروعة و وضع قـانون خـاص          ه باعتبار اإلغراقمت االتفاق ملكافحة             

 من االتفاقيـة    بذلك  و مفتوح للتوقيع عليه من قبل األطراف املتعاقدة تنفيذا للمادة السادسة            
  .العامة للتعريفات و التجارة 

 ،  01/01/1968 ، ودخل حيز التنفيذ ابتـداء مـن          *1967 عام   إبرامهوهذا االتفاق مت    
 .269 و وسائل مكافحة اإلغراق إجراءاتواعتربت هذه املادة قاعدة مع توضيح 
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  :ةالكيميائيـ االتفاقية املتعلقة باملنتجات  

 البيع األمريكي للتقيـيم اجلمركـي يف صـناعة املـواد            مت احلصول على إجراء سعر    
 الكيميائي املستورد ، وقـد      نرتيب كوسيلة محائية لتجنب ال    1922الكيميائية األمريكية عام    

 و هلذا اعترب االتفاق     270أثارت هذه القضية اهتمام مجيع األطراف املتفاوضة يف جولة كنيدي           
كل اليت يثريها سعر البيـع و الـذي أخـذت       حول هذا املوضوع احلل الوسيط ملواجهة املشا      

 و بعد املفاوضات مت االتفاق على ختفـيض رسـومها            ، اجملموعة األوربية اجتاهه سلوكا رافضا    
الصناعة الكيميائية ، حيث انضمت إىل هذا االتفاق اململكة املتحدة           اجلمركية املتعلقة بتجارة    
  : و الذي يتضمن إجراءين 

  
سـعار  األلكيميائية و امللونات و املواد البالستيكية ، أين يلغي نظام            خاص باملنتجات ا    ألولا

  . املشتركة األوربيةاألمريكي و حقوق اجلمارك للمجموعة االقتصادية 
  

 خاصة مبواد السلع    %30فيتم فيه ختفيض آخر جديد للضرائب اجلمركية حبوايل          : أما الثاين 
  .الكيميائية
  :271رة للمنتجات الصناعية  املتعلقة بقطاع التجا االتفاقية

مت االتفاق يف دورة كنيدي إىل اختاذ قرار يقضي بتخفيض التعريفة اجلمركيـة علـى               
املنتجات الصناعية ، ويف هذا الشأن وصل معدل التخفيض على السلع الصناعية إىل حـوايل               

، حيث اختلف متوسط التخفـيض        و هذا بأخذ عامل التدرج خالل مخس سنوات         ، 35%
ن النسيب لكل طرف متعاقد من الصناعة العاملية أو حسب حجم التبادالت ، ومنه              حسب الوز 
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متت املوافقة على طرح جمموعة من التخفيضات ، حيث وافقت الواليات املتحدة األمريكيـة              
 أما اجملموعـة    ، %50على ختفيض التعريفة اجلمركية على جمموع من السلع الصناعية بنسبة           

 ، و اليابان ، وصل      %35 بنسبة    فقت على ختفيض تعريفتها اجلمركية    االقتصادية األوربية فوا  
 و فيما خيص اململكة     %24 ، أما بالنسبة لكندا فهو       %30  التخفيض  متوسط فيها معدل   

 حيث وصل متوسـط التخفـيض املـشترك         %38املتحدة ، فكان فيها مستوى التخفيض       
  .%36للتعريفة اجلمركية 

  
هـذه  التجارة الدولية باختالف آرائهم ، أنه إذا مل حتقق          وقد اتفق املختصون يف جمال      

 فستزيد من تبعيتها     نتائج إجيابية و هامة خاصة يف اجملال الزراعي بالنسبة للدول النامية           اجلولة  
، إال أهنا تعترب خطوة هامة خاصة يف اجملال الزراعي بالنسبة للدول النامية ،              هذه الدول غذائيا    

 هامة يف تاريخ حترير التجارة اخلارجية ، حيث تعترب كل هذه االتفاقيات              خطوة كما تعترب أيضا    
يف إطار مفاوضات جولة كنيدي و النتائج اليت انبثقت منها سابقة تارخيية بالنسبة إلزالة العوائق 

  .التجارية
  

و ما ميكن استخالصه هو أن الدول النامية مل تستفد من النتائج اليت توصـلت إليهـا                 
 للمفاوضات على الطريق الذي كانت تأمل فيه ، بل أن بعض الدول النامية اليت               دورة كنيدي 

كانت تتمتع أصال مبزايا تفضيلية من الدول الصناعية املتقدمة فقد نقص حد التفضيل بالنسبة              
هلا بسبب التخفيض يف الرسوم اجلمركية الذي حصلت عليه بعض الدول النامية اليت مل تكـن                

  .272ا سبقمتتمتع بأي تفضيل في
  

  ).1979 ـ 1973( "  جولة طوكيو "مفاوضات جنيف: املطلب الثاين
 

بدأت دورة طوكيو يف ظروف متيزت بقيام أزمة حادة على مستوى النظام التجـاري              
الدويل و حىت على مستوى النظام النقدي الدويل ، حيث ظهر مبدأ احلماية ما بني األطـراف                 
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و الـيت    ،    1973  النفطية األوىل بعد حرب أكتوبر       املتعاقدة ، واليت ظهرت بسبب األزمة     
متيزت بعدم االستقرار النفطي و الركود االقتصادي و العجز يف امليـزان التجـاري للـدول                

   .273املستوردة  للنفط 
و عليه فإن هذه اجلولة ركزت على امليادين التعريفية و غري التعريفية و إصالح النظام               

حيث شارك فيها    1979 إىل   1973و دامت هذه اجلولة من عام       القانوين لالتفاقيات العامة    
 دولة و إذا ما قورن هذا العدد باجلولة السابقة و الذي قدر عدد املشاركني فيها                102حوايل  

هذه اجلولة و الظروف االقتصادية إىل جانب املشاكل        أمهية   مدى   يبني ، وهو ما     274 دولة   53
 طوكيو عـددا مـن جمـاالت        إعالنل هذه اجلولة حدد      اليت يعيشها العامل ، وخال     االقتصادية

  .275املفاوضات و اليت تكون حمل نقاش نوجزها فيما يلي 
  

 ).اإلدارية(  أو ختفيض القيود اجلمركية و غري اجلمركية إلغاء -
 .منح املنتجات االستوائية معاملة تفضيلية  -
 إطار حتريـر املبـادالت      إزالة القيود و العقبات التجارية إلنتاج القطاع الزراعي و هذا يف           -

  .التجارية الدولية هلذا القطاع
 غري املباشرة كـإجراء     مإلغاء القيود و العوائق التجارية غري التعريفية سواء منها املباشرة أ           -

 .تكميلي و موضوعي
  . من الدول للمشاركة يف املفاوضات إلجناحهاإقحامهإقحام أكرب ما ميكن  -

ات و قبل جولة طوكيو قد ركزت يف املقام األول على           كانت املفاوضات يف إطار اجل    اإذ  و
ختفيض احلصص و القيود اجلمركية بصفة خاصة ـ على املنتجات الزراعية ـ فـإن جولـة     
طوكيو ومنذ الوهلة األوىل مل تقتصر مفاوضاهتا على ختفيضات التعريفة اجلمركية فحسب ، بل              

التجارة الدولية كالقيود غري اجلمركية ،      حاولت أيضا تنظيم املوضوعات غري املرئية إىل خريطة         
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 تاملنتجـا  اليت تستخدم من طرف واحد كاتفاقيات الصادرات االختيارية ،      الوسائلالوقاية و   
  .االستوائية اليت متثل مصاحل الدول النامية و الزراعة و قطاعات أخرى 

ة عن غريهـا    إستمر التفاوض حوهلا بعد انتهاء جولة طوكيو ، كما متيزت هذه األخري           وقد  
 شرط الوقاية و الذي كان حمل مفاوضات ، حيث          اعتمادهو  ،  من املفاوضات يف إطار اجلات      

يسمح للطرف املتعاقد فرض قيود على الواردات إذا تبني أنه ستنجم عن ذلك أضرار بإنتاجه               
بالتـايل  احمللي أو بالصناعة احمللية ، خاصة إذا كانت هذه الواردات منافسة للمنتجات احمللية و       

  .ميكن فرض قيود كمية من شأهنا توفري شرط احلماية 
  
 مت تقسيم القيود على التجارة الدولية يف تلك الدورة إىل أربع فئات، حيث مت إسـناد                 د  و لق 

و بذلك يف هذه الدورة أربع       ،  جمموعة عمل فرعية     مهمة حبث املشاكل اليت تواجه كل فئة إىل       
  :   276جمموعات مهمتها تتمثل يف اآليت 

  
 تضطلع مبهمة مراقبة القيود احلصصية و قـوائم الـواردات املمنوعـة و              اجملموعة األوىل  -

 . املطلوبة للحصول على تراخيص االسترياد و القيود على الصادرات اإلجراءات
  
 . هتتم بشأن موضوعات إعانات التصدير و الضرائب املعادلة هلا اجملموعة الثانية -
 
ببحث احلواجز الفنية اليت تعيق التجارة ، مثل عالمـات املـصدر و              فتهتم   اجملموعة الثالثة  -

  .وسائل التعبئة و البطاقات و املقاييس النمطية
 التقـدير   إجـراءات  اجلمركية إىل جانـب      اإلجراءات ، يف حبث     اجملموعة الرابعة وختتص   -

ية و   القنـصل  اإلجراءات و   باالسترياداجلمركي و القوائم و املستندات اجلمركية اخلاصة        
  .املصطلحات اجلمركية 
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دورة طوكيو مت ختصيص متوسط الرسوم اجلمركية علـى الـسلع            و خالل مفاوضات          
الصناعية يف بغض الدول الصناعية الرئيسية و هي اجملموعة األوربية ، اليابـان ، الواليـات                

 إىل  %07 لسويد من املتحدة األمريكية ، كندا ، نيوزلندا ، سويسرا ، النمسا ، النرويج ، و ا              
 1948 يف عام    %40 وكان متوسط الرسوم اجلمركية يف تلك الدول حوايل            277 4,7%

، و بالتايل فقد استطاعت جولة طوكيو حتقيق حرية أكرب يف التجارة بني الدول الصناعية مقارنة  
 و  1947باجلوالت السابقة ، حيث يعترب ذلك من أهم إجنازات اجلات منذ إنشائها يف عـام                

 300وقد بلغ حجم التخفيض     ،   1986بونتادل أست عام     حىت بداية جولة األورغواي يف      
 على آالف السلع الصناعية و املنتجات الزراعية من حجم التجـارة            278مليار دوالر أمريكي  

ـ 1980 ما بني  الدولية على مدار سبع سنوات  و باإلضافة إىل دلك فإن دورة ،   1987 
  و الـيت      ف إىل العديد من االتفاقيات    ييف جن    1979 أفريل   12طوكيو توصلت رمسيا يف     

    الدولية  للتجارة إىل حتسني اإلطار القانوين  هتدف 
  :279و من هده االتفاقيات ما يلي  

  
  :  اتفاق الدعم و الرسوم التعويضيةـ 1
ها ، و  خيص الدول املتعاقدة ـ و الذي تلتزم فيه مبوجب هدا االتفاق بعدم اإلضرار ببعض    

أن أي استخدام للدعم ينبغي أن ال يضر باملصاحل التجارية للدول األخرى ، و أي إجـراءات                 
تعويضية يتم اختاذها ملواجهة سياسة الدعم جيب أن ال تعيق حركة التجارة الدولية و يتم تطبيق                
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مثل هذه اإلجراءات فقط يف حالة ما إذا كانت الواردات املدعمة سوف تـؤدي إىل ضـرر                 
  .صناعات احمللية بال
  
   : "بالعوائق الفنية للتجارة "االتفاق املتعلق  ـ 2

مت االتفاق على التزام الدول األعضاء بأن أية إجراءات تتخـذ يف مواجهـة الـسلع                
املستوردة من أجل ضمان و سالمة صحة املستهلكني أو محاية البيئة من اآلثار اجلانبيـة هلـذه                 

مثل هذه اإلجراءات عائقا أمام التجارة الدولية ،كما جيب         السلع ،فإنه يتوجب على أن تكون       
أن ال تكون تراخيص االسترياد  قيودا يف حد ذاهتا  على الواردات ،و بالتايل جيـب أن يـتم                    

  .وضع هذه اإلجراءات بأسلوب يتمتع باحلياد و العدالة 
  
   :اجلمركي) التقييم (ـ اتفاق حول التثمني  3

طوكيو على وضع نظام عادل و موحد لتقيـيم الـسلع           أسفرت يف هذا الشأن جولة      
لألغراض  اجلمركية و مينع استخدام القيم اجلمركية التعسفية بناء على أحكام اتفاقية اجلات ،               

سنوات قبـل الـشروع يف      ) 05(و قد مسح هذا االتفاق للدول املتخلفة األعضاء فترة مخس           
مركية بشكل يتوافق مـع أحكـام و نـصوص          تنفيذ االلتزام لتعديل سياساهتا و إجراءاهتا اجل      

  .االتفاقية 
  

  
   :اتفاق متعلق بسياسة مكافحة اإلغراق-4

 إىل هذا االتفاق يف جولة كيندي و مت التأكيد عليـه يف جولـة طوكيـو                 وصلمت الت           
 بعض الدول  هبا    مكافحة سياسة اإلغراق اليت تعمل     تمتبقرارات و أحكام مفصلة و دقيقة ، و         

ذا من خالل بيع منتجاهتا يف اخلارج بأسعار تقل عن أسعار نفس هذه املنتجات يف السوق       و ه  ،
 يف هذا االتفاق اجلديد حتديد الشروط اليت يتم على أساسها قيام الـدول              قق  الداخلي ،كما حت  

  .فرض رسوم ملكافحة سياسة اإلغراق ب
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   280 :  املتعلقة بتجارة اللحوم و األلبان و مشتقاهتااالتفاقية-5
ع نطاق التجارة الدولية يف بعض      يمت التوصل يف جولة طوكيو يف اجملال الزراعي إىل توس         

السلع منها اللحوم و األلبان ومشتقاهتا و زيادة جماالت التعاون الدويل يف هذا اخلـصوص ،و                
ذلك لكون أن اللحوم تعترب من السلع اإلستراتيجية املتعلقة باحتياجات الشعوب األساسـية             

ذية ،وهو ما قام عليه جملس اللحوم يف إطار اجلات مبراجعة عمل االتفاقية و حترير السوق                للتغ
الدولية اخلاصة باأللبان و مشتقاهتا وقررت حتقيق االستقرار هلذه السلع احليوية وذلك من أجل              
حتاشي وجود فوائض أو عجز كبري يف العرض قد تؤثر يف األسعار العامليـة ،وعليـه وافقـت                  

ف املتعاقدة على تقدمي اإلعانات يف جمال الزراعـة و الثـروة الـسمكية و املنتجـات                 األطرا
  .االستوائية 

أما يف جمال احلبوب فقد كان من الصعب التوصل إىل اتفاق بشأهنا ، وذلك نظرا للمفاوضات                
  " .األونكتاد"اليت متت حوهلا داخل 

  
  
  
  :اتفاق يف جمال جتارة الطائرات ـ 6

توصل  الدول األعضاء  إىل  اتفاق يف جمال جتارة الطائرات            عن    و  أسفرت جولة طوكي  
ئها ، حيث تقرر إلغاء كافة الرسوم اجلمركية و التعريفة          اجزألك قطع الغيار أو     ذاملدنية مبا يف    

 ، و يتمثل االتفـاق      1980 جانفي   01 و ذلك ابتداء من تاريخ        ، اجلمركية املفروضة عليها  
  .، و يكون ملزم لكافة األطراف املتعاقدةليكوبتراهلطائرات الركاب و طائرات 

ة طوكيو على أهنا مرحلة هامة، و جديدة يف تاريخ التعـاون            ولو بوجه  عام ميكن اعتبار ج          
 حول  التعريفات  "اجلات"ت جناحا كبريا، و قد  أشارت تقديرات فالتجاري الدويل، حيث عر   

 مـن    )1976أسـعار    ( 281 مليون دوالر  110 قيمته    ما على اهنا ستؤثر على    اجلمركية  
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و  .    ، حيث مشل جمال التخفيض السلع الصناعية  غـري اإللكترونيـة             املنتجات الصناعية 
  املعدات الكيماوية 

و معدات النقل و منتجات األخشاب، بينما عرفت بعض املنتجات الزراعية ختفيضات أقل و               
 مليار دوالر مقدر بأسـعار      1800ا يفوق   أي م  ،    مليار دوالر من جتارهتا    1200هذا بقيمة   

  .اجلاتلدول األعضاء يف ل بالنسبة 1976282عام 
  

و ميكن القول أن جولة طوكيو قد جنحت إىل حد كبري يف إرساء قواعـد للـتحكم يف     
الف التعريفات اجلمركية، كمـا     خب للعوائق التجارية        " اجلات "استخدام  الدول األعضاء يف    

التفاقية اليت كانت هتدف إىل حتقيق التوافق بني قواعد اجلات املوجودة و            لت إىل إطار ا   توصأهنا  
خط احتياجات التنمية  للدول النامية أين أعطيت هلا امتيازات خاصة ممثلة يف املعاملة التفضيلية 
يف التجارة الدولية ، خاصة عند اختاذها شرط التمكني، و الذي يضع امانا قانونيا يقوم علـى                 

  الدول النامية معاملة  تفضيلية و اإللغاء التدرجيي للمعاملة التفضيلية، إذا كـان               أساس معاملة 
هناك ما بيربر ذلك سواء من ناحية الوضع االقتصادي العاملي أو تغيري احتياجات التنمية للدول 

  .املستفيدة
ة ة على الدول النامي   يو من جهة أخرى تنظر الدول الصناعية يف تطبيق مبدأ عدم التبادل           

دون مراعاة ملستوى التنمية و القدرة على املنافسة التجارية قد ينتج عنه أضرار جلميع الدول،               
لذا طالبت بتطبيق مبدأ التبادلية لبعض الدول النامية و خاصة الدول احلديثة التصنيع و اليت هلا                

ـ       متبادال اقدرة اقتصادية على التفاوض على أساس تباديل يشمل ختفيض         االت، و     يف بعض اجمل
 شرط األهلية و الذي يـنص علـى         إقرار ىيف هذا الشأن مت التوصل إىل حل وسط يعمل عل         

  ة، و هو ما يطلق عليه مرحلة      يالتنم  إمكانية املعاملة باملثل عند الوصول إىل مستوى معني من          
  .20، حيث مت إدخال هذا الشرط يف املادة   التنمية املنجزة

   من طرف الدول  النامية بالرغم من إدانتها         ط قبوال  الشر هذا  و من جهة أخرى لقي      
 واالمتيازات إىل جانـب     ت قانوين لاللتزاما  ت بإطار ب  يف حني طال     ، له من طرف البعض األخر    

مـع تعويـضات    ،املزايا املعمم بإضافة منتجات جديدة مل يتم إدراجها يف السابق           توسيع نطاق   
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أعقبت قوة التعريفة اجلمركية املتعلقة بنص الدول       مقابل ختفيض حدود التعريفة  اجلمركية اليت        
  .األوىل بالرعاية

  
 أن  الدول النامية مل تستفد بدرجة كبرية من          ا ، خرآ و ليس    ريو ما ميكن قوله يف األخ     

ميكـن أن   لكـن   هذه اجلولة رغم تلبيتها لبعض احلاجيات و إغفاهلا لبعض اجملاالت األخرى،            
 انطالق للجوالت القادمة لتحضري نفسها  إىل مفاوضـات          تكون  هذه اجلولة حافزا و أرضية      

 مما قامت به الدول املتقدمة من حتايل إزاء الدول النامية، منها منع بعض السلع               انطالقاأخرى  
  .اليت  تتفوق هذه األخرية إىل دخول أسواق  الدول  النامية كالفوالذ و بعض األنسجة 

  
جولة أورغواي ما يسمى بالصدمة النفطية      و الواقع فلقد شهدت فترة جولة طوكيو و         

و بدايـة تراجـع النـشاط       ) و اليت ارتفع فيها سعر النفط  يف أواخر الـسبعينات            ( الثانية  
االقتصادي العاملي، و خصوصا يف الدول املتقدمة، إىل جانب ظهور بوادر الكساد  العـاملي و                

ارة و تفادي الكـساد و إنعـاش         حيث دعوا إىل حترير التج      ، احلمائية تنامي موجة السياسة    
النشاط االقتصادي العاملي، إىل جانب بروز عوامل أخرى تدفع باجتاه حترير التجـارة و فـتح                

 تدويل النشاط االقتـصادي و تعـاظم حركـة          ب، وكذا جان  األسواق أمام الدول الصناعية     
فـاض مكانـة    رؤوس األموال عرب احلدود الدولية، و منها زيادة حجم جتارة اخلدمات، و اخن            

الواليات املتحدة األمريكية، إىل جانب تنوع أنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات مع تـداخل             
(   كل هذا اصبح ما يعرف         ،  عمليات االستثمار و عمليات بيع احلقوق و العالمات التجارية        

اليت جيب  من األمور     و اصبح     و أوربا   األمريكية    لدى الواليات املتحدة    )بالقضايا اجلديدة   
  .إدراجها يف جولة ما بعد جولة طوكيو و هي جولة أورغواي و اليت سنتناوهلا يف الفصل املوايل
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  والطريق إىل املنظمة العاملية للتجارة) 1993-1989(جولة أوروغواي :الفصل الثاين 
  

  .متهيد 
قدم منها والنامي ، أصبح من الضروري أن        أمام أمهية التجارة الدولية جلميع دول العامل املت       
  .283يكون  هناك نظام عاملي حيكم هذه العالقات املختلفة 

وقد عملت الدول الكربى على إرساء نظام عاملي حيكم هذه العالقات االقتـصادية بـني                        
ارة ،واملعروفة  مجيع              دول العامل ،حيث عرف هذا النظام باالتفاقية العامة للتعريفة والتج                       

   "  اجلات"باسم  
حيث عملت هذه االتفاقية إىل حتريـر   .كما متت اإلشارة إليه يف الفصل األول  من القسم الثاين 

التجارة العاملية على أساس اتفاقي بني الدول وذلك للعودة إىل ما كان إليه الوضع قبـل احلـرب                  
  .ورا كبريا يف منو ورخاء االقتصاد العامليالعاملية   األوىل ،إميانا بأن حرية التجارة تلعب د

  
 مرت بالعديد من االتفاقيات هدفها إعـادة رسـم          اجلاتوكما متت اإلشارة إليه فإن      

خلريطة       اقتصادية للعامل ، وتقنني حركة التجارة يف اجتاه النظام العاملي اجلديـد يف إطـار                      
ت ، وحظي بقوة دفع كـبرية إبـان         االتفاقية ، والذي حظي بالتشكل خالل منتصف الثمانينا       

  1999حرب اخلليج عام 
والدعوة إىل عقد جولة أوروغواي هو حرص الدول الصناعية من أجل سـيطرهتا علـى النظـام                 
االقتصادي العاملي ورغبتها يف احتواء النـزاعات االقتصادية فيما بينها وخصوصا يف جمال الصراع             

  284على األسواق 
 ، ولقد اتسمت اجلوالت اليت سـبقتها        اجلات جولة عرفتها    وتعترب جولة أوروغواي ثامن   

  285:مبجموعة من جماالت القصور واليت منها

                                                           
  الدول العربية ، اجمللة ت خالد سعد زغلول حلمي  ،   اجلات والطريق إىل منظمة التجارة العاملية وأثرها على اقتصاديا-  283

  للعلوم اإلنسانية العربية 
  2ص  ،1997                                       جملس النشر العلمي ، جامعة الكويت 

  .20 إبراهيم  العيساوي ، اجلات وأخواهتا ،مرجع سبق ذكره ، ص -   284
  .83ربية،مرجع سبق ذكره ، ص  إبراهيم حممد الفار، اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ومدى تأثريها على اقتصاديات الدول الع-285 
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 استبعاد السلع الزراعية يف التجارة الدولية من املفاوضات التجارية خارج األطر اليت حتكم قواعد        -

ية تتمتع مبيزة نـسبية  التجارة الدولية يف السلع األخرى ، وهذا راجع إىل أن العديد من الدول النام 
يف جمال إنتاج العديد من السلع الزراعية واملواد األولية هلذه السلع، مما جيعلها سـهلة النفـاذ إىل                  
األسواق الدولية ومنافسة مثيالهتا يف تلك األسواق هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فـإن متتـع                  

يات املتحدة األمريكيـة مبوقـع      املزارعني لبعض الدول الصناعية املتقدمة وخصوصا فرنسا ،والوال       
متميز ميكنهم من إنشاء جمموعات ضغط ذات قوة سياسية كبرية تعمل على حتقيـق مـصاحلهم                
االقتصادية ، وبالتايل تتبع هذه الدول سياسة محائية لدعم مزارعيهم ودعم صادراهتا الزراعية ممـا               

  :ميكنها من القدرة على املنافسة يف األسواق الدولية

 مع إخـضاعها إىل اتفاقيـة   )GATT(راج صناعة املنسوجات يف إطار اتفاقيات اجلات         عدم إد  -
 ، حيث اقتصرت تلك املعاملة اخلاصة علـى املنـسوجات           1962خارج نطاق اجلات منذ عام      

 مت إبرام اتفاقية املنسوجات متعددة األطراف واليت        1974 إال أنه يف عام      1973القطنية حىت عام    
د على استرياد املنسوجات والسلع من جانب واحد من خـالل نظـام             كانت تسمح بفرض قيو   

احلصص ، واتساع نظام املعاملة اخلاصة للمنسوجات القطنية ، لتشمل املنـسوجات واملالبـس              
  .اجلاهزة من مجيع اخلامات الطبيعية والصناعية 

 والنامية ، بات من وأمام أمهية التجارة الدولية جلميع دول العامل  مبا فيه الدول املتقدمة منها       
الضروري أن يكون هناك نظام عاملي يسري وحيكم العالقات التجارية املختلفة هلذا النظام ، حيث               
أرادت الدول املتقدمة إرساء نظام حيكم هذه العالقات االقتصادية بني مجيع دول العـامل والـذي                

ات ، واليت سبق اإلشارة إليها ،       عرف باسم  االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة املعروفة باسم اجل         
حيث بدأت يف شكل اتفاقيات لتحرير التجارة العاملية  انطالقا من مبدأ حرية التجارة والذي يرى                

  .بأهنا تلعب دورا مهما يف منو ورخاء االقتصاد العاملي 

ولقد بدأ نظام التجارة العاملية يف صورة اتفاقيات بني الدول ، عرف بسلسلة من اجلوالت               
وآخرها جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية واليت بدأت يف إطار االتفاقية العامـة للتعريفـات              

 واليت تعترب مثرة جهود كبرية ومتعددة األطراف بذلت من طرف أكثر مـن              1947والتجارة عام   
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لـة   دولة لتحرير التجارة العاملية ومواجهة مشاكل النظام التجاري العاملي ، وهذا يف إطار جو              ةمائ
أوروغواي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق تطبيق القواعد واملبادئ اليت حتكم النظام التجاري العاملي              

.  

ولقد متيزت جولة أوروغواي للمفاوضات املتعددة األطـراف بتناوهلـا العديـد مـن القـضايا                
ية، واملوضوعات اليت طرحت ألول مرة على مائدة املفاوضات مثل جتارة اخلدمات وامللكية الفكر            

إىل جانب ذلك شهدت هذه اجلولة مفاوضات شاقة يف جمال التجارة الزراعية ، حيـث أدت إىل                 
،مث استئناف اجلولة بعد مفاوضات شاقة ،  إىل جانب ذلك فقد مت             1990توقف املفاوضات عام    

التوصل يف جولة أوروغواي إىل اتفاق إنشاء منظمة للتجارة العاملية ، حيث أصبحت هذه املنظمة               
ضلع الثالث للنظام االقتصادي العاملي بعد صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري             ال

وسنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل أهم االتفاقيات اليت نتجت عن جولة أوروغواي مع التركيز               
  .على الزراعة وموقعها يف هذه اجلولة  وهذا بتقسيم هذا الفصل على مبحثني

  االتفاقيات املتواصل إليها يف جولة أوروغواي : املبحث األول

  موقع الزراعة العاملية يف إطار جولة أوروغواي واالتفاق املتوصل  بشأن:املبحث الثاين

                                                اجلوانب الزراعية
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  االتفاقيات املتوصل إليها يف جولة أوروغواي: املبحث األول 

  هيدمت

 عـام   للجاتكان من املقرر أن تبدأ مفاوضات جولة أوروغواي باعتبارها اجلولة الثامنة            
 لعدم اتفاق الدول األعضاء يف اجلـات علـى          1986 إال أهنا تأخرت حىت شهر سبتمرب      1982

جدول األعمال نتيجة لصعوبة املناخ التجاري الدويل منذ مطلع حقبـة الثمانينـات ، وانتـشار                
  286 التجارية بني الدول الصناعية املتقدمة موجات احلروب

وبالرغم من هذه الصعوبات ، فقد حرصت الدول األعضاء على املضي قدما على طريـق حتريـر    
التجارة الدولية من القيود اليت كبلت مسريهتا ، وأضعفت من قدرة التجارة الدولية كمحرك للنمو               

بإصـدار إعـالن وزاري عـام       **   األمام     االقتصادي العاملي على السري قدما خبطوات ثابتة إىل       
ذلك إشارة ملدينة بونتادل إيست باألوروغواي وقـد        " بونتادل إيست " أطلق عليه إعالن     1986

  :حدد هذا اإلعالن اخلطوات العريضة نتناوهلا يف املطالب التالية 

  أهم القضايا اليت طرحت يف جولة أوروغواي: املطلب األول

  وضوعات حمل التفاوضأهم امل: املطلب الثاين 

                                                           

 مركز البحوث ودراسات التنمية التكنولوجية ، أعمال الندوة القومية الثانية ،االقتصاد املصري يف مواجهة حتديات اتفاقيات -  286
   31 ،جامعة حلوان القاهرة ،ص1999مارس)24إىل22(منظمة التجارة العاملية ،الفترة 

 نقطة البداية يف طريق حتول النظام التجاري الدويل واالتفاق على الشكل املناسب هلذا النظام قبل  يعترب1986ميكن القول أن عام **  
 وهو ما مل يتحقق  1990أن يستقبل العامل القرن احلادي والعشرين بعد عدة سنوات ،وكان من املقرر أن تنتهي هذه اجلولة هناية ديسمرب

 القضايا ، هلذا قررت الدول األعضاء يف اجلات استمرار املفاوضات ، واستئنافها  بسبب عدم القدرة على االتفاق حول العديد من
 ، وحماولة الوصول إىل حل توفيقي بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب فيما خيص 1991 عام لاملفاوضات يف بر وكس

  .األورويب ، مث استكملت املفاوضات مرة أخرى يف جنيف بسويسرااحلماية املصرح هبا يف إطار السياسة الزراعية املشتركة لالحتاد 
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  .االتفاقات اليت مت التوقيع عليها: املطلب الثالث 
  أهم القضايا اليت طرحت يف جولة أوروغواي: املطلب األول

تعترب جولة أوروغواي من أهم وأشهر اجلوالت  مجيعا اليت عرفتـها اجلـات ، حيـث                  
ـ  117استغرقت حوايل مثاين سنوات ، كما عرفت مشاركة واسعة مشلـت             ، وقـد   287ة     دول

 دولة ، ويف هذه اجلولة عرضت العديد من القـضايا ذات            87شاركت الدول النامية فيها حبوايل    
  :االهتمام الواسع ،واليت سنحاول عرضها فيما يلي

  : املفاوضات حول السلع لتحقيق مزيد من حترير وتنمية التجارة الدولية-1

 أنه جيب إحراز تقدما يف جمال حترير        متت اإلشارة إىل هذه املفاوضات يف البيان مؤكدا على        
وزيادة التجارة الدولية على مستوى العامل مبا يؤدي إىل استفادة مجيع الدول األعـضاء وبـصفة                
خاصة الدول النامية ، كما نص البيان على أنه جيب على الدول املتفاوضة أن تعمل على خفـض                  

لتجارة الدولية ، وقد أوضح البيان الوزاري       التعريفات اجلمركية وإزالة العوائق اليت تقف يف طريق ا        
عند بدء مفاوضات جولة أوروغواي أن هناك أمور عديدة سوف تتناوهلا املفاوضات  ،حيث أهنا               
لن تقتصر على التجارة يف السلع املصنعة فحسب بل ستشمل أيضا جتارة الـسلع أو املنتجـات                 

 .اين من هذا الفصل كما يتم التطرق إليه بإسهاب يف املبحث الث288الزراعية 

  

  

                                                           

 جالل راتب العقيلي ، أثر تطبيق أحكام دورة أوروغواي للسلع الزراعية على االقتصاديات العربية ،مؤمتر أثر اتفاقية اجلات على -  287
  5 ، ص 1996ماي) 22إىل21(ي ،القاهرة اقتصاديات الدول اإلسالمية ،جامعة األزهر ،مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالم

 

أهم التحديات يف مواجهة االقتصاد العريب ، مرجع سبق ذكره ، :  نبيل حشاد ، اجلات منظمة التجارة العاملية - : أنظر كل من  288
  40ص

Sesrtic and ICDT,  The  Uruguay round of trade  negotiation preliminary Assessment of Economic  
cooperation Among Islamic countries ,janvasy - April 1994,p2 
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  : املفاوضات حول املوضوعات اجلديدة اليت مل يسبق التفاوض عليها يف اجلات وهي - 2

   جتارة اخلدمات-أ

   اجلوانب التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية-ب

   إجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة-ج

  289:ومن أبرزها ما يلي :   إعالن مبادئ عامة متفق عليها حتكم الفترة املقبلة-3

 أن جترى املفاوضات بأسلوب واضح وشفاف يتفق مع األهداف وااللتزامات اليت اتفق عليهـا               -أ
  يف اإلعالن ومع مبادئ اجلات

أال تتوقع الدول املتقدمة أن تقدم الدول النامية التزامات مماثلة اللتزاماهتا يف املفاوضات يف    -ب
أو تقدمي التزامات ال تتفق مع احتياجاهتا يف جماالت التنمية والتجارة             ، جمال التخفيضات اجلمركية    

  ورأس املال

  التعهد بعدم فرض قيود جتارية جديدة فور صدور اإلعالن وحلني إمتام املفاوضات -ج

  % 90 ييوجتد اإلشارة يف هذا املقام أن الدول املشاركة يف جولة أوروغواي تشكل جتارهتا حوال
ما يؤكد  على أهنا  من أكرب  املفاوضات  اليت  شهدهتا اجلات كما أهنا  دولية  وهومن التجارة ال

ختتلف عن جولة طوكيو يف أن نتائج جولة أوروغواي جيب قبوهلا ككل أو رفـضها ككـل وال                  

                                                           

 32 مركز حبوث ودراسات التنمية التكنولوجية ، جامعة حلوان ، مرجع سابق ، ص- 289

  . نفس املرجع السابق-:   أنظر كل من  -  8

صري ، املؤمتر العلمي الرابع  هتاين أبو القاسم ،  حترير التجارة الدولية للسلع الزراعية وأثارها على االقتصاد امل -
، كلية التجارة وإدارة األعمال ، جامعة "النظام التجاري الدويل   اجلديد وأثره على التنمية االقتصادية يف مصر"

  حلوان
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يوجد جمال الختيار بعض االتفاقات للموافقة عليها أو االنضمام إليها دون البعض األخر، وجـاء               
حدث يف أعقاب جولة طوكيو حيث سلكت كل دولة مسلكا خاصا يف قبـول              ذلك لتجنب ما    

  .290بعض االتفاقات دون البعض األخر  حتاشيا لتحمل التزامات تتضمنها اتفاقات بعينها 

 إال أن اخلالفات الـيت      1990وكما هو معلوم فقد كان اختتام جولة أوروغواي هو عام           
نب ودول االحتاد  األورويب واليابان من جانب أخر         نشبت بني الواليات املتحدة األمريكية من جا      

  .حول موضوع حترير جتارة السلع الزراعية حال دون انتهائها يف املوعد املقرر لذلك
  

  أهم املوضوعات  حمل التفاوض: املطلب الثاين

  291:تضمنت مفاوضات جولة أوروغواي مخسة عشرة موضوعا هي

   التعريفات اجلمركية– 1

  )الرسوم التعويضية( اجلمركية  اإلجراءات غري– 2

   الزراعة– 3

   املنسوجات واملالبس– 4

   املنتجات االستوائية– 5

   منتجات املوارد الطبيعية– 6

  )اجلات ، إنشاء منظمة التجارة العاملية ( املواد القانونية – 7

   اإلجراءات الوقائية– 8

   حتسني اتفاقية جولة طوكيو– 9
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   تسوية املنازعات– 10

  الدعم والرسوم التعويضية – 11

   اخلدمات–12

   إجراءات اإلستثمار املتعلقة بالتجارة–)13(

   اجلوانب التجارية املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية– )14(

  "اجلات" األداء الوظيفي لنظام – )15(
 العديد من اخلالفات بني الـدول       1990وعلى الرغم من استمرار املفاوضات ظهر يف عام         

  :ول بعض القضايا أمههااملشاركة ح

 حترير التجارة  يف السلع الزراعية ومنع االحتاد  األورويب من االستمرار يف سياسة الدعم املقدم                 -
ملصدري املنتجات الزراعية وسياسة القيود على الواردات الزراعية ، وهو األمر الذي نشب بشأنه              

  الصراع مع الواليات املتحدة األمريكية

أعيـد تنظـيم     1991إلجراءات املضادة لسياسة اإلغراق ويف أواخر عـام          سوء  استعمال ا    -
 لتكون ستة جمموعات بدال من مخـسة عـشرة جمموعـة واحنـصرت              292جمموعات التفاوض     

  293: موضوعات التفاوض فيما يلي 

   التجارة يف السلع الزراعية-* 1

   املنسوجات-*2

   النفاذ إىل األسواق-*3
                                                           

 ميكن القول أن جولة أوروغواي سعت إىل رسم آفاق القرن احلادي والعشرين ، حيث انطلقت حتت إشراف جلنة املفاوضات التجارية -       292  
رتبطة بالتجارة ، وذلك ضمن جمموعتني رئيسيتني للتفاوض حيث خصصت اجملموعة األوىل ملناقشة السلع بينما تكلفت الثانية مبعاجلة اخلدمات امل

  الدولية
 

   وص56 القاهرة ، ص 1995سعد نصار ،  السوق األوروبية املشتركة وجتارة مصر الزراعية اخلارجية يف ظل اتفاقية اجلات ، ،  -    293
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   اخلدمات-*4

  وتسوية الرتاعات تدعيم أحكام -5
   تنظيم اجلوانب املتصلة مبجال حقوق امللكية الفكرية- 6

  االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها: املطلب الثالث 

 مثانيـة   )28(شهدت جولة مفاوضات أوروغواي صدور جمموعة مـن االتفاقـات  ،             
دد من املفاوضات   وعشرون اتفاقا وعدد من القرارات الوزارية اليت تنظم برنامج عمل مستقبلي لع           

اليت مت التوصل فيها إىل نتائج، وميكن تقسيم موضوعات االتفاقات اليت مت التوقيع عليها إىل ثالثـة                 
  294: أقسام هي 

   جمموعة االتفاقات اخلاصة بالنفاذ إىل األسواق-)1

  )االتفاقات اخلاصة بتحسني قواعد وأحكام اجلات ( جمموعة االتفاقات املؤسسة -)2

  االتفاقات اخلاصة باملوضوعات اجلديدة جمموعة -)3

 الزراعة الذي خصص لـه   وسوف حناول تناول هذه االتفاقات بشيء من  الشرح باستثناء اتفاق
  .املبحث الالحق 

تشمل جمموعة االتفاقات هلـذا القـسم       : جمموعة  االتفاقات اخلاصة بالنفاذ إىل األسواق         1
  :ثالث اتفاقات هي 

   النفاذ إىل األسواق-أ
   التجارة يف املنسوجات واملالبس-ب
   اتفاق الزراعة-ج

  :وسنحاول تفصيل ذلك فيما يلي 
  
  

                                                           

، 1994 الثاين، سبتمرب اجمللة  املصرية لالقتصاد الزراعي ، ندوة اتفاقية اجلات يف الزراعة املصرية ، عدد خاص ، اجمللد الرابع ، العدد-    294
  27ص
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
一- النفاذ إىل األسواق:  

  
إزالة القيـود   ** بروتوكول جولة أوروغواي    ' ويقصد هبذا الربوتوكول الذي أطلق عليه       
 الثنائيـة    احملددة لكل دولة نتيجة للمفاوضات     تاملفروضة على الواردات مبوجب جداول االلتزاما     

بني األطراف املتعاقدة إلزالة أو ختفيض القيود اجلمركية وغري اجلمركية وقـد التزمـت الـدول                
الصناعية بأال يقل متوسط ختفيض التعريفة اجلمركية عـن الـذي مت التوصـل إليـه يف جولـة                   

 مستوى معني اللتزامات الدول النامية عدا ما توصـل إليـه يف             دبينما ال يوج   % ) 33(طوكيو
  295.اتفاقات أخرى يف قطاعي الزراعة واملنسوجات

                                                           
   .28  املرجع السابق ، ص -: أنظركل من     295

  56  سعد نصار،  مرجع سبق ذكره ، ص -                       
 يعترب هذا االتفاق األول من نوعه يف اجملال حيث فشلت جوالت سابقة يف معاجلة هذا اجملال ، وهو خطوة إجيابية يف اجتاه حترير -** 

  ة الدولية خاصة السلع الزراعية وهو ما سوف نتناوله بإسهاب يف املبحث الالحق التجار

 قد استبقى نصف كمية الواردات من 1994   يتضح من خالل برنامج الدمج التدرجيي للمنتجات يف اجلات *  

عد أن تطالب بعض الدول املستفيدة من املنسوجات واملالبس للدمج يف املرحلة الرابعة وبالنظر إىل ضخامة هذه النسبة فليس من املستب
كما أجاز . تقييد التجارة يف هذا القطاع مبد فترة الدمج هلذه الشرحية ومن مث إطالة فترة احلماية إىل أكثر من عشرة سنوات املتفق عليها

 ، أي ضد دول بعينها خالفا ملا على أساس متييزي) سنوات10(للدول اختاذ إجراءات وقائية خالل الفترة االنتقالية ) 6املادة(االتفاق 
وذلك إذا وجدت الدول املستوردة أن الواردات من *  ،  من اتفاقية اجلات وذلك إذا وجدت الدول املستوردة ) 19املادة (نصت عليه 

وقوع  قد تدفقت أو من احملتمل أن تتدفق بكميات ضخمة تلحق ضررا جسيما أو هتدد 1994منتج معني مل يتم إدراجها بعد اجلات
مثل هذا الضرر بالصناعات احمللية ، وقد أدخل هذا اإلجراء الوقائي بناء على إحلاح االحتاد  األورويب اليت تتمسك حبماية أسواقها 

ويالحظ أن معايري حتديد الضرر اجلسيم تتسم مبرونة شديدة مما يتيسر معه اختاذ هذا اإلجراء الوقائي من جانب الدولة ذات املصلحة ، 
 االتفاق أنه عند تطبيق اإلجراءات الوقائية االنتقالية سوف متنح معاملة تفضيلية للدول األقل منوا ، وكذلك الدول اليت يكون وقد نص

إمجايل صادراهتا من املنسوجات واملالبس صغري باملقارنة حبجم صادرات الدول األخرى واليت ال متثل صادراهتا غري نسبة صغرية من 
  . هذا املنتج يف الدول املستوردةاحلجم الكلي لواردات
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  : اتفاقيات املنسوجات واملالبس -ب

  
ويقضي االتفاق بإدخال قطاع املنسوجات يف نظام اجلات  وذلك باإللغاء التدرجيي لنظام             
احلصص اليت كانت تنظم التجارة الدولية يف املنتجات النسيجية ويتم اإللغاء تدرجييا على أربعـة               

   :*ل عشرة سنوات وذلك وفقا للنسب التالية مراحل خال
  

 املرحلة التاريخ نسبة التحرير
16%  
17%  
18%  
49% 

01/01/1995  
01/01/1998  
01/01/2001  
01/01/2005 

  املرحلة األوىل
  املرحلة الثانية
  املرحلة الثالثة
 املرحلة الرابعة

  
  ) : وأحكام اجلاتاالتفاقات اخلاصة بتحسني قواعد(  جمموعة االتفاقات املؤسسة -2

، اتفاقـات الـدعم ،     وأحكام اجلات مشلت جمموعة االتفاقات اخلاصة بتحسني قواعد
 ومكافحة اإلغراق وهذه االتفاقات ليست جديدة يف النظام التجاري الدويل حيث أهنـا   والوقاية 

 تطبق منذ جولة طوكيو وخالل جولة أوروغواي مت االتفاق من خالل املفاوضات علـى تفـسري               
وتعديالت طفيفة يف اجتاه نصوص أكرب قابلية للتطبيق بعد اخلربة العملية اليت اكتسبت منـذ عـام     

 عندما بدأت األطراف املتعاقدة تطبيق هذه االتفاقيات ، وفيما يلي موجز لالتفاقات الثالثة 1970
 .296  
  : اتفاق الدعم -أ

وروغواي يف اجتـاه    أسفرت جولة طوكيو عن اتفاق بشأن الدعم وجرت مفاوضات جولة أ          
تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم التعويضية  على السلع  املدعمة مع  كيفية  إثبات  الضرر للصناعة                   

                                                           
  29 ، مرجع سابق ، ص1994اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي ، اجمللد الرابع ، العدد الثاين، سبتمرب -   296
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

الوطنية من جراء  انتهاج  سياسة  دعم  الصادرات ويسرى هذا  االتفاق على الـسلع الـصناعية                    
  297.حدها،بينما تطبق أحكام الزراعة فيما يتعلق بالدعم على السلع الزراعية و

ومن خالل ما سبق فإننا نتساءل عن تعريف الدعم الذي تناوله االتفاق ، حيث فسر هذا الـدعم                  
على أنه عملية نقل األموال من احلكومة إىل املشاريع اإلنتاجية ويكون هذا النقل على شكل مـنح                 

ألحـد  وقروض أو مسامهة رأس املال ، كما يكون الدعم يف شكل تنازل احلكومة عن إيراداهتـا                 
  املشاريع مثل منح أحد املشروعات إعفاءات ضريبية

  :واجلديد بالذكر أن اتفاق الدعم يأخذ ثالثة أنواع على النحو التايل 
وهو الذي يستهدف زيادة الصادرات من منتج معني أو منح سلعة وطنية ميزة              : الدعم  احملضور  * 

دولة املستوردة يف اختـاذ إجـراءات       تنافسية يف مواجهة سلعة مستوردة، ونص االتفاق على حق ال         
  تعويضية ملواجهة تلك السلع املدعمة يف شكل رسوم تعويضية

  
من قيمة الـسلعة     % 50وهو ذلك الذي يتجاوز     : الدعم الذي يستوجب اختاذ إجراء بشأنه     -*

ومن مث فهو يضر باملصاحل التجارية للدول األخرى ، وجيب هنا على الدولة الداعمة وقـف هـذا                  
مع إعطاء الدولة املستوردة احلق يف فرض رسوم تعويضية ملواجهته يف حالة عـدم وقفـه أو                 الدعم  

  .إجراء تسوية تلتزم هبا الدولة ماحنة الدعم
يقصد هبذا النوع من الـدعم      : الدعم الذي ال يستوجب اختاذ  أي إجراء بشأنه         •

األنشطة اليت هي   املساعدات اليت متنح كمساعدات تقدم لألحباث الصناعية أو للمناطق أو           
  فأقل من     %5يف حاجة إىل تطوير، إىل جانب الدعم الذي يقل عن املعدل املسموح به              

قيمة السلعة   ويتمثل اإلجراء  املضاد  يف حالة ثبوت تقدمي الدولة دعما حمضورا أو ضارا                  
يف فرض رسوم تعويضية أو اختاذ إجراء عالجي مثل تقدمي تعويض إىل الطرف املتضرر وقد               
تضمن االتفاق عددا من اإلستثناءات  لصاحل الدول النامية فيما يتعلق ببعض صور الـدعم               
احملضور وذلك تقديرا من الدول األعضاء ملا للدعم مـن دور هـام يف بـرامج التنميـة                  

                                                           
  21 إبراهيم العيسوى ، اجلات وأخواهتا ، مرجع سبق ذكره ، ص-:   أنظر كل من  297

اتفاقية اجلات وأثرها على االقتصاد املصري والعريب ، املؤمتر العلمي السنوي  زكريا حممد بيومي ، -                        
   ، صفحات متعددة1996مارس) 27  إىل26(،كلية احلقوق ، جامعة املنصورة
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 هلذه اإلستثناءات ميكن سـردها      )27(االقتصادية للدول النامية األعضاء حسب نص املادة      
  :فيما يلي

  298دم يف إطار دفع برنامج اخلوصصة  الدعم املق-
حيث جييز االتفاق إعطاء معاملة خاصة للدول النامية والدول األقل منوا           :  الدعم املقدم للتصدير   -

واليت يقل متوسط دخل الفرد فيها عن ألف دوالر يف السنة من تقدمي دعم لتشجيع صـادراهتا ، يف                   
سنوات بداية  ) 8(ذا النوع من الدعم خالل مثاين     حني ألزم االتفاق الدول األعضاء األخرى بإلغاء ه       

  1995من عام 
 يف هذا اإلطار حصلت الدول النامية       :  الدعم املتعلق بتفضيل املنتج احمللي عن املنتج املستورد          -

 ، أما الدول األقل منـو فقـد         1995سنوات بداية من عام     ) 5(على العمل هبذا الدعم ملدة مخسة     
    سنواتحصلت على فترة مساح مثاين

  
جاء يف نص االتفاق اخلاص بالدعم على أنه إذا كان الدعم            :  الدعم الذي  ميكن التجاوز عنه      - 

من قيمة املنتج أو إذا كان حجـم         % 2الكلي املمنوح ألحد املنتجات يف  دولة نامية ال يزيد عن            
نتج ويف ذات الدولة    من الواردات الكلية من نفس امل      % 4الواردات اليت تستفيد بالدعم ال يزيد عن        

  املستوردة فإنه يتعني عدم تنفيذ أي إجراءات مضادة للدعم
انتهت جولة طوكيو إىل اتفاق ملكافحة اإلغـراق ، وهـدفت           ** :   اتفاق مكافحة اإلغراق   -ب

املفاوضات يف جولة أوروغواي إىل توضيح وتفسري أحكام االتفاق وخاصة املرتبطة بطريقة حتديـد              
 إىل إغراق األسواق ومعايري حتديد الضرر الذي يسببه املنتوج املستورد للصناعة            املنتوج الذي يؤدي  

  299.احمللية وإجراءات مكافحة اإلغراق وكيفية تنفيذها 

                                                           
  21 إبراهيم العيسوى ، اجلات وأخواهتا، مرجع سبق ذكره ، ص - -  298

  
مادة وملحقني ، وقد عاجل اتفاق مكافحة اإلغراق بعض الصعوبات  18  يتكون هذا االتفاق من ثالثة أجزاء مركزة يف -*  *

من اتفاق مكافحة اإلغراق على إيقاف أية ) 11(اليت واجهتها الدول عند تطبيق هذا االتفاق  وفقا جلولة طوكيو وقضت املادة 
يقضي باإليقاف الفوري حقوق مضادة لإلغراق هنائيا يف تاريخ ال يتجاوز مخس سنوات من تاريخ فرضها ويوجد نص جديد 

حيث اعتربت هذه النسبة ضمن السعر العادي للمنتجات ،أو أن  % 2للضريبة لإلغراق عندما يكون حد اإلغراق أقل من 
  الضرر يعترب ضئيال إىل حد ميكن جتاهله

   
    29 ، ص1994لقاهرة  ا1994 اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي ، اجمللد الرابع،العدد الثاين ، سبتمرب-: أنظر كل من  299
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  :** اتفاق الوقاية -  ج
مبوجب هذا االتفاق حيق للدول إختاذ إجراءات حكومية حلماية صناعة حملية فيهـا عنـد زيـادة                 

كل غري متوقع مما يسبب ضررا بالغا هلذه الصناعة ويعطي االتفاق احلق            الواردات من سلعة معينة بش    
  300:يف أحد البدائل التالية 

   فرض حصة على السلعة املستوردة-
   أو فرض رسوم إضافية عليها-
 )4( أو سحب التزام بتنازالت مجركية على هذه السلع وميكن تطبيق هذه اإلجراءات لفترة أربع              -

  . سنوات عند استمرار ثبوت الضرر للصناعة احمللية )8(لى مثاينسنوات قابلة للزيادة ع
وعلى غرار هذه اإلستثناءات الثالثة ، فإن هناك عدد من االتفاقات األخرى األقل أمهية من               
بينها العوائق الفنية  للتجارة ، إجراءات تراخيص االسترياد ، قواعد شهادات املنشأ اتفاق التـثمني                

نتائج اهلامة يف هذا اإلطار هو إقامة املنظمة العاملية للتجارة اليت ستقوم بإدارة             اجلمركي ، ومن بني ال    
  .االتفاقات مجيعها وتنوب فيها اتفاقية اجلات واليت سنتناوهلا يف الفصل الالحق بالتفصيل 

  :  جمموعة االتفاقات اخلاصة باملوضوعات اجلديدة -3
ا اجلات ، شهدت جولة أوروغواي موضوعات       باإلضافة إىل املوضوعات التقليدية اليت عرفته     

جديدة أدخلت ألول مرة يف جدول أعمال املفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف ، حيـث مت                 
  :التوصل إىل ثالث اتفاقات يف هذه املوضوعات هي

  301: اتفاقية اجلوانب التجارية يف إجراءات االستثمار-أ
                                                                                                                                                                                     

  21 إبراهيم العيسوى ، اجلات وأخواهتا، مرجع سبق ذكره ، ص-                      
  
  
  

مادة وملحقا واحدا واهلدف من هذا االتفاق متكني الدول األعضاء يف االتفاق من ) 14(يقع هذا االتفاق  يف أربعة عشرة **   
من اتفاقية اجلات ) 19(ن غزو يف الواردات من منتوج معني  ،وذلك وفقا لنصوص املادةإختاذ تدابري وقائية حلماية صناعة حملية م

 ، عن طريق عدة تدابري ، فقد تكون هذه التدابري يف شكل تعديل التزامات خاصة بالتعريفات اجلمركية أو يف فرض 1994
  حصة أو فرض رسوم إضافية على هذا املنتوج

  
  30– 29  ، املرجع السابق ، ص ص:   أنظر   300

  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

لشروط اليت تفرض على املستثمر األجنيب والـيت        عملت املفاوضات يف هذا الشأن على إزالة بعض ا        
تعارض إتفاقية اجلات وخاصة فيما يتعلق باملعاملة الوطنية  وفرض قيود كمية، وشروط االسـتثمار               

  302: اليت حتدث هذه التشوهات هي
  
  استخدام نسبة حمددة من املكون احمللي يف املنتج النهائي بالنسبة للمستثمر األجنيب* 
   معينة يف السوق احملليةشرط بيع نسبة* 
  االلتزام بالتوازن بني الصادرات والواردات* 
  شرط الربط بني النقد األجنيب الذي يتاح لالسترياد والنقد ألجنيب العائد من حصيلة التصدير* 

وقد نص االتفاق على تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية اليت تقضي باملساواة بـني املـشروعات احملليـة                 
سنوات وللدول  ) 5(ألجنبية كما أعطى االتفاق فترة انتقالية للدول النامية ملدة مخس         واملشروعات ا 

  .سنوات) 7(األقل منوا سبعة 
  
  
  
  : إتفاقية حقوق امللكية الفكرية -ب 

يعترب موضوع امللكية الفكرية من املوضوعات اجلديدة اليت طرحت على مائدة املفاوضـات             
ا املوضوع ضمن مفاوضات هذه اجلولـة مبثابـة جنـاح           خالل جولة أوروغواي ويعترب إدخال هذ     

للواليات املتحدة األمريكية والدول املتقدمة حيث استطاعت هذه الدول إدخال موضوع امللكيـة             
  .الفكرية نظرا لتفوقها العلمي يف شىت اجملاالت

دولية املتعلقـة   وقد اجتهت  االتفاقية يف اجتاه التأكيد على االلتزام بأحكام االتفاقات واملعاهدات ال            
حبقوق امللكية بأنواعها املتعددة وباإلضافة إىل ذلك نصت االتفاقية على سريان مبادئ إتفاقية اجلات              

  303: الرئيسية ومها
                                                                                                                                                                                     

رفعت النجار ،  آلية مقترحة إلدارة إتفاقية اجلات كمدخل ملواجهة التحديات ، لقاء العمل السنوي الرابع حول القدرة التنافسية -   301
   ، صفحات متعددة  1995جانفي ) 30إىل29(لالقتصاد املصري، احلزب الوطين الدميقراطي 

  
  .56وجتارة مصر الزراعية اخلارجية يف ظل إتفاقية اجلات، مرجع سبق ذكره ، ص  املشتركة ة سعد نصار ، السوق األوروبي 302

  
  31 -30 اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي ، اجمللد الرابع ، العدد الثاين، مرجع سبق ذكره  ص ص ، - -  303
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 الذي يقضي مبنح نفس املزايا اليت متنح لدولة ما إىل باقي األطراف             شرط الدولة األوىل  بالرعاية       -

  مجيعها
متنح نفس املعاملة لألجانب املمنوحة للمواطنني ،كما نص االتفـاق           اليت    شرط املعاملة الوطنية   -

على ضمان فاعلية توفري احلماية حلقوق امللكية الفكرية عن طريق وضع إجـراءات فعالـة تكفـل                 
حصول صاحب احلق على حقوقه مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب ميثل عوائق أمـام التجـارة                

  304.املشروعة
 مع منح الدول الناميـة      01/01/1996 بدء  االلتزام هبذه االتفاقية يف               وقد مت االتفاق على   

 ، كما أن بعض أجزاء االتفاق منها        01/2000/ 01فترة زمنية أوسع حيث تشرع يف التطبيق يف       
   .01/01/2005 براءات االختراع أعطيت فترة إضافية أخرى مخس سنوات أي ميكن االلتزام يف

  
هو أنه أخذ حال وسطا توفيقيا بني املصاحل املتعارضة للدول اليت           وما يالحظ يف هذا االتفاق      

  .شاركت يف املفاوضات كوهنا اتسمت بالصعوبة والتعقيد
  305:وميكن تقسيم مضمون هذا االتفاق إىل جمموعتني  رئيسيتني 

  
يف وتشمل حقوق املؤلف والناشر وحقوق األعمال األدبية املسموعة واملرئية مبـا             : اجملموعة األوىل 

  ذلك أعمال الكومبيوتر

                                                                                                                                                                                     
  

  32 نفس املرجع السابق ، ص -:  من ل  أنظر ك-  304
وأثرها على التجارة ) اجلات(االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات اجلمركية : طيف حنان رجائي عبد ال-                  

  34، ص1994اخلارجية الزراعية املصرية  معهد التخطيط القومي 
  

  34  حنان رجائي عبد الطيف ، املرجع السابق ، ص-:  أنظر كل  من  305
  32-31، ص ص ،1994عي ، اجمللد الرابع ، العدد الثاين، سبتمرب اجمللة املصرية لالقتصاد الزرا-                           
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حتتوي هذه اجملموعة على براءات االختراع اليت تتضمن جماالت املنتجات الغذائية            : اجملموعة الثانية 
واألدوية  والكيماويات حيث  مشلت  االتفاقية  ، باإلضافة إىل املنتجات ذاهتا إىل أساليب صـنعها                  

  .ت الدوليةويتم تنفيذ هذا االتفاق يف إطار عدد من االتفاقيا
  
  : االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات-ج

إن املفاوضات باالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة واليت دارت خـالل جولـة             
  306.  بليون دوالر من جتارة اخلدمات600أوروغواي اقتربت من حتديد حوايل

بالغة يف إدخال موضوع جتارة     وقد لعبت الواليات املتحدة األمريكية والدول املتقدمة أمهية         
، ويرجـع هـذا      ** اخلدمات ضمن مفاوضات جولة أوروغواي بالرغم من معارضة الدول النامية           

االهتمام بإدخال موضوع جتارة اخلدمات يف املفاوضات إىل أمهية هذا القطاع بالنسبة للدول املتقدمة       
نوات األخرية ، حيث بلـغ حـوايل        ولنمو التجارة الدولية يف اخلدمات مبعدالت سريعة خالل الس        

  307 من إمجايل التجارة الدولية  % 20تريليون دوالر وهذا بنسبة 
  

                                                           
 سهري معتوق ، أثر حترير التجارة يف اخلدمات املالية على القطاع املصريف ، جملة مصر املعاصرة ، اجلمعية -:   أنظر كل من  306

   ،صفحات متعددة1995 ،جويلية  وأكتوبر440 و439املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع  العددان 
-The Economist ,GATT and services closer , v316 July 1990 pp 70 . 71 

  
  ).باإلجنليزية  (70املرجع السابق  ، ص -   307
لقد كان إدماج اخلدمات يف جولة أوروغواي حمل نزاع حيث نادت الدول املتقدمة بالتحديد الكامل والفوري لكافة **: -** 

وتطبيق  نفس املعاملة املقدرة للمواطنني على األجانب من موردي اخلدمات يف حني عارضت بلدان العامل الثالث اخلدمات املالية 
هذه املسألة على أساس أهنا ستؤدي إىل ضرب القطاعات الوطنية املنتجة هلذه اخلدمات بسبب ما تتمتع به صناعة اخلدمات يف 

لوجي سريع باإلضافة إىل أن حتديد اخلدمات ال يتطلب جمرد إجراء ختفيض يف البلدان املتقدمة من ميزة تنافسية وتطور تكنو
  يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل وبالتايل فإن حترير التجارة الدولية يف هذا القطاع  %67التعريفات  ، إىل جانب مسامهته حبوايل

رباء األمريكيون ، ومتكينه من املنافسة يف األسواق سوف يساعد على حتسني أوضاع االقتصاد األمريكي ، كما يرى يف ذلك اخل
العاملية ويساعد يف ختفيض من حدة العجز يف امليزان التجاري وبالتايل ميزان املدفوعات ،كما تعترب الواليات املتحدة األمريكية 

مليار 162,3 حوايل 1992من أهم الدول املصدرة للخدمات حيث بلغت على سبيل املثال قيمة صادراهتا من اخلدمات عام 
 مليار دوالر وبريطانيا 64,5 مليار دوالر وأملانيا بـ2,65مليار دوالر وبعدها إيطاليا ب 102,3دوالر تليها فرنسا بـ  

  مليار دوالر55,1حبوايل
ضرار بقطاع ومن جانب الدول النامية فقد عارضت الربازيل واهلند إدخال قطاع اخلدمات يف املفاوضات على أساس أن ذلك سيؤدي بأ

  .اخلدمات الوطنية يف الدول النامية لعدم قدرهتا على منافسة اخلدمات املماثلة بالدول املتقدمة
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
 من جممـوع    % 25وما يالحظ يف موضوع االستثمار األجنيب يف اخلدمات أنه مثل حوايل            

 يف بداية التسعينات ، وأنصب معظمها يف        % 50 ليصل إىل حوايل     1970االستثمار األجنيب عام    
  308.ت املالية وعموما اخلدما

  :ويف هذا الشأن جرت املفاوضات حول ثالث مسائل رئيسية هي
  
   وضع قواعد وأسس  للتجارة يف اخلدمات-
 حتديد اجملاالت اليت يغطيها االتفاق إذ أن عددا من القطاعات حتكمه معاهدات ثنائيـة مثـل                 -

  الطريان املدين
  فادة من املنافع دون حتمل التكاليف التزامات وطنية حمددة وهي تعين مواجهة االست-
  

ولقد حدد االتفاق أربعة أمناط لتوريد اخلدمات من قبل األجانب إىل أراضـي أو مـواطين                
  الدولة العضو

   توريد عرب احلدود-
   االستهالك اخلارجي-
   حق التأسيس أو التواجد التجاري-
   حركة العمالة-

القطاعية اليت تعاجل االتفاقية مع األخـذ يف االعتبـار                  وأرفق باالتفاقية جمموعة من املالحق      
االختالفات اليت حتدد طبيعة كل قطاع خدمي حيث ورد باالتفاقية أربعة مالحق تغطي القطاعات              

  :**التالية 
   اخلدمات املالية-
   االتصاالت-
   النقل اجلوي-
   انتقال األيدي العاملة-

                                                           
عبد الفتاح جبايلي ، أثر حترير التجارة الدولية على االقتصاديات العربية  ، املؤمتر العاملي السنوي التاسع عشر لالقتصاديني  -  308

   .46، ص 1995تطورات اإلقليمية والدولية ، اجلمعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع ،املصريني ، التنمية العربية وال
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 الدولية يف اخلدمات حبوايل تريليون دوالر يـشمل         وجتدر اإلشارة إىل أن تقدير قيمة التجارة      

فقط النمط األول وهو التوريد عرب احلدود ، وإذا ما مت إدراج األمناط الثالثة األخرى فـإن الـرقم                   
  309.يرتفع بطبيعة احلال

وعلى الرغم من كل هذا االتفاق اخلاصة باخلدمات فلم يسفر عن حسم بعض القضايا مثل               
التفاوض حوهلا مع اإلقرار بدور الدعم يف برامج التنميـة للـدول الناميـة              قضية الدعم اليت تأجل     

، وكذلك مل يتم احلسم يف املفاوضات موضوع        )255(وأحقيتها يف معاملة مرنة يف هذا الشأن املادة       
خدمات الصوتيات واملرئيات ومت االكتفاء يف حالة قطاع اخلدمات املالية مبلحق يتضمن إطار عـام               

  310لتفاوض حول تفاصيله فيما بعد لالتفاق يتم ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
املادة ( للتفصيل يف هذا الشأن أنظر اجلزء اخلاص باألحكام اخلتامية والذي يتضمن املالحق األربعة املذكورة سالفا يف املواد -* 

  ) .27،املادة 22
  

،  1994-1947أسامة اجملذوب ، اجلات ومصر والبلدان العربية  من هافانا إىل مراكش :  أنظر للمزيد من املعلومات- 309 
   .226 ، ص 1996الدار املصرية اللبنانية 

  
   .21 إبراهيم العيسوى ، اجلات وأخواهتا ، مرجع سبق ذكره ، ص  310
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موقع الزراعة العاملية يف إطار جولة أوروغواي واالتفاق املتوصل إليه يف اجلوانب : املبحث الثاين

  .الزراعية 
  .  متهيد

حيتل القطاع الزراعي مكانة هامة يف اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة ، والدول النامية              
  غيل نسبة كبرية من العاملني مقارنة بالقطاعات األخرىكونه يساهم يف تش

ويعترب اتفاق الزراعة الذي مت التوصل إليه يف ختام جولة أوروغواي من أهم االتفاقات الـيت                
أسفرت عنها اجلولة وأحد عناصر التوازن الرئيسية يف نتائج اجلولة ، وقد شكل موضوع الزراعـة                

 ،واستمرت املفاوضات لـثالث     1990يف املوعد احملدد هناية عام      عائقا يف  التوصل إىل إهناء اجلولة        
سنوات إضافية نتيجة لتضارب مصاحل الدول املشاركة يف املفاوضات يف جمال جتارة السلع الزراعية              
 وحساسية  هذا  القطاع  الذي  أدخل مائدة  املفاوضات  ألول  مرة  منذ  تاريخ  جوالت  اجلات                       

)GATT(   جانب التخفيضات اجلمركية، باعتباره جمال تقليدي للتفاوض ، بـل            التجارية، ليس من 
  دمج هذا املوضوع إىل املوضوعات األخرى اليت شوهت جتارة السلع الزراعية

  
وجتدر اإلشارة إىل أن جولة أوروغواي شهدت مفاوضات ساخنة حـول جتـارة الـسلع               

 يف هذا املبحث اخلاص     هوهو ما سنتناول  الزراعية انتهت بالتوصل إىل االتفاق الزراعي هبذه اجلولة ،          
  :مبوقع الزراعة يف هذه اجلولة بتقسيمه إىل ثالثة مطالب

  اخلصائص اليت متيز القطاع الزراعي:    املطلب األول 
  موقف األطراف املختلفة داخل مفاوضات الزراعة يف جولة أوروغواي:    املطلب الثاين 

  فاق الزراعة يف جولة أوروغوايالعناصر الرئيسية الت:  املطلب الثالث 
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  اخلصائص اليت متيز القطاع الزراعي: املطلب األول 

شكلت املفاوضات املتعلقة بالتجارة يف السلع الزراعية أحد املوضـوعات اهلامـة الـيت مت               
  .إدراجها يف جولة أوروغواي 

ي حيـضى بـه هـذا    وترجع أمهية القطاع الزراعي يف الدول الصناعية إىل الدعم الكبري الذ      
القطاع كذلك بعض الدول الفقرية اليت تعتمد عليها كمصدر جلب النقد األجنيب  لتمويل عمليـة                
التنمية االقتصادية ، إىل جانب ذلك فإن أمهية الزراعة ترجع إىل كوهنا تستوعب قطاعا عريضا مـن             

ؤدي إىل املساس هبذه الطبقـة      الطبقة العاملة، وبالتايل فاختاذ أي قرار بشأهنا من قبل السياسيني قد ي           
الواسعة من اليد العاملة ، ومن مث فإن القرارات اليت تتخذ قد تواجه بنوع من الضغوط من طـرف                   
مجاعات الضغط  ، لذا حرصت العديد من الدول على محاية القطاع الزراعي من خالل جمموعة من                 

رض اخلصائص اليت متيـز القطـاع       الربامج احمللية لتقدمي الدعم للقطاع الزراعي ، وسوف حناول ع         
  311:الزراعي واليت تتمثل فيما يلي 

   حدوث تقلبات يف العرض يف األمد القصري-1
   تدهور قطاع الزراعة يف األجل الطويل-2
  
  : حدوث تقلبات يف العرض يف األمد القصري -1

اع من أسباب حدوث تقلبات يف العرض يف األمد القصري هيكل الزراعة ، حيث حيتوي القط              
الزراعي على جمموعة من املنتجني الصغار الذين يتخذون قراراهتم املستقلة بشأن توزيـع املـوارد               
استجابة للتغري يف أسعار  املدخالت واملخرجات الزراعية ، إىل جانب ذلك  فقد يرجـع تقلـب                  

وف املناخيـة   العرض يف األمد القصري إىل الطبيعة البيولوجية لإلنتاج الزراعي والذي يتأثر بفعل الظر            
  .وطرق الري والعوامل الطبيعية كالفيضانات واجلفاف ومدى تعرض اإلنتاج لآلفات الزراعية

                                                           
رسالة ) القطن، القمح(رة السلع الزراعية يف مصر سامح فهمي ، اآلثار االقتصادية املتوقعة التفاقية اجلات على إنتاج وجتا 311

  104-103 ، ص ص ،1998ماجستري ، كلية التجارة ، جامعة عني مشس ، القاهرة 
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وفضال عن تقلب العرض الناتج عن تقلب اإلنتاج الزراعي يف األمد القصري من املتوقـع أن                
ـ                أثري علـى   يؤثر على املخزون الغذائي ويؤدي إىل نتائج  اقتصادية غري مرغوب فيها اليت ترتبط بالت
  312. األسعار والعائد الزراعي ودخل املزارعني اليت تتحكم يف درجتها مرونة الطلب السعرية 

  
  : تدهور قطاع الزراعة يف األجل الطويل -2

وترجع أسباب هذا التدهور إىل التنمية االقتصادية وما صاحبها من إصدار مستويات مرتفعة             
 املوارد البشرية وما يتبع ذلك من ارتفاع الدخول         من املخرجات الزراعية باستخدام نفس مدخالت     

اليت حيول جزء صغري منها إىل الغذاء بسبب اخنفاض املرونة الدخلية للطلب على املنتجات الزراعيـة               
  .واليت تكون أقل من الواحد
الذي يسلم بأن زيادة الدخول يصاحبها اخنفاض النـسبة   "Engels law" ويشري قانون أجنل

لغذاء باملقارنة بالنسب األخرى اليت تنفق على السلع واخلدمات األخرى ، وهو ما جيعل        املنفقة على ا  
الغذاء سلعة دنيا أو ذات أمهية منخفضة باملفهوم االقتصادي و نتيجة للخصائص السالفة الذكر اليت               

 املتقدمة مـع    تتميز هبا الزراعة يف األمد القصري والطويل ، اجته اإلنتاج الزراعي إىل الزيادة يف الدول              
اخنفاض الطلب على تلك املنتجات عامليا مما أدى إىل اخنفاض أسعارها وبالتايل اخنفـاض دخـول                
املزارعني ، واجتاه قطاع الزراعة إىل التدهور ،كذلك تظافر هذه العوامـل مـع هتديـد املـشاكل      

لمزارعني األمـر الـذي     االجتماعية الناجتة عن التغري اهليكلي يف املناطق الريفية والنفوذ السياسي ل          
  313.تدخلت معه احلكومات بإتباع جمموعة من السياسات الزراعية املختلفة لدعم الزراعة 

ومنه ميكن القول بأن دورة أوروغواي واهتمامها بتحرير السلع الزراعية يرجع إىل العوامـل              
  314: التالية 

                                                           
  103  أنظر املرجع السابق ، ص - 312

  
 التجارة وإدارة حممد عبد الواحد  ، النظام التجاري العاملي بني اجلات واتفاقية جولة أوروغواي ،املؤمتر العاملي الرابع، كلية  313

، 1995 ماي 16 و15األعمال، جامعة حلوان  النظام التجاري الدويل اجلديد وأثره على التنمية االقتصادية يف مصر، القاهرة، 
  104ص 

  
  : أنظر كل من -  314

  .104 املرجع السابق ص-         
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 300ية املتقدمة واليت وصلت إىل       الزيادة املذهلة يف املبالغ املخصصة لإلعانات يف الدول الصناع         -أ
   .1980مليار دوالر سنويا يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عام 

  
 االستمرار بالزيادة يف هنج وسائل احلماية الزراعية خالل الثمانينات بشكل ملفت للنظر، واليت              -ب

  .وصفت بأهنا نوع من أنواع احلرب التجارية 
  
ني الدول املتعاقدة األعضاء حول الكيفية اليت تسري عليها التجارة الدولية            تزايد درجة اخلالف ب    -ج

الزراعية بشكل خيشى معه انتقال عدوى هذه اخلالفات إىل القطاعات األخرى اليت تتشكل فيهـا               
  .التجارة الدولية بصفة عامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
ة وأثارها على االقتصاد املصري ، املؤمتر العاملي الرابع،  هتاين حممد أبو القاسم ،  حترير التجارة الدولية للسلع الزراعي-        

 16و15النظام التجاري  الدويل اجلديد وأثره على التنمية االقتصادية يف مصر، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان،
  .45-44 ، ص ص ، 1995ماي
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  عة يف جولة أوروغوايمواقف األطراف املختلفة داخل مفاوضات الزرا:املطلب الثاين 
من الواضح جدا أن عدم إكمال اجلوالت السبع السابقة جلولة أوروغواي أهنا مل تـستطيع               
إحراز أي تقدم يف جمال حترير جتارة املنتجات الزراعية ، حيث أنه وملدة سنة كاملة مل يتم حتقيـق                   

  315.حترير التجارة إال يف املنتجات الصناعية فقط 
شرع يف التفاوض بشأن قطاع الزراعة وظهرت أثنـاء املفاوضـات            1987إال أنه يف عام     

  316: أربعة مواقف رئيسية هي
   موقف الواليات املتحدة األمريكية-1
   موقف االحتاد األورويب-2
  * موقف جمموعة كرينز-3
   موقف الدول االسكندنافية و اليابان-4
  
  : موقف الواليات املتحدة األمريكية-1

 األمريكية دورا بارزا يف التجارة الزراعية العاملية باعتبارها من الدول           كان للواليات املتحدة  
اليت حتتل مكانة كبرية يف تصدير واسترياد الغذاء ،وهلذا احتلت مكانة هامة يف مفاوضات الزراعة يف                
جولة أوروغواي واجلوالت السابقة للمفاوضات ، وهو ما أدى إىل التعثر يف الوصـول إىل اتفـاق                 

                                                           
جتارة السلع الزراعية يف مصر، مرجع سبق ذكره ،  ص ص ،  سامح فهمي ، اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات على إنتاج و- 315

104 -105  
 

  أنظر نفس املرجع السابق - 316
األرجنتني،الربازيل،اجملر، كندا،كولومبيا، شيلي، ماليزيا،إندونيسيا، أوروغواي ، (دولة هي13 تشمل جمموعة كرينز -  * 

  )، نيوزيلندا ، أسترالياتايالند ، الفليبني
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 من أجل احلفـاظ علـى   )Kenedy Round( ، حيث مارست ضغوطها يف دورة كندي الزراعة 
  317.أسواق صادراهتا الزراعية ومواجهة القيود التجارية اليت تفرضها دول اجملموعة األوروبية

ومن اجلانب األخر فقد رفضت دول اجملموعة األوروبية التنازل ، أو حىت احلد من سياستها               
هتا موضوعا خارج املفاوضات ونتج عن ذلك أن املكاسب املتوصل إليهـا            الزراعية احلمائية واعترب  
، وسـبب  إصـرار  الواليـات          طوكيو  ودورة      كندي  بني  دوريت      318بشأن الزراعة حمدودة        

املتحدة هو حتسني ميزان مدفوعاهتا الذي استمر العجز فيه يف هناية الستينات نتيجة حرب الفيتنـام                
 ،و  يف جولـة       1971املتحدة  األمريكية   هذا  العجز  إال يف عـام              ومل تشهد الواليات      . 319

 ونتيجة  ملا  واجهته الواليات  املتحدة األمريكية  بني  )Tokyo Round)1973-1979طوكيو 
أصرت على معاملة  الزراعة  بنفس  الطريقة  اليت  تعامل هبا القطاعـات                  طوكيو    و كنديدوريت  

أن دول اجملموعة  األوروبية  أصرت  على مفاوضـات  منفـصل ة يف              األخرى  يف املفاوضات إال      
الزراعة ألهنا كانت غري راغبة يف  املساومة  أو  التخلي عن أي عنصر من عناصر سياستها الزراعية                   

  320.املشتركة  مقابل التنازل  عن اجملاالت األخرى 
  

 حىت  1973وكيو من   وكل هذه اخلالفات أدت إىل وقف املفاوضات يف الزراعة يف دورة ط           
  ، حيث  مت  استئناف املفاوضات بعد  وصـول   الـرئيس   األمريكـي                    1977جويلية   عام     

Jimmy  Carter إىل السلطة وقبول طلب اجملموعة األوروبية مبفاوضات زراعية منفصلة ، وخالل 

                                                           
  104 الواحد ،  النظام التجاري الزراعي العاملي بني اجلات واتفاقية جولة أوروغواي ، مرجع سبق ذكره، ص حممد عبد  - 317

  
   املرجع السابق-:أنظر كل من -  318

-Guyomard(H);Leon(Y) et Mahe(L.P) :« La reforme de la pac et les négociation du GATT : un 
pas nécessaire  pour compromis minimal ? » , économie et statistique  N 245-255, mai –
juin,p44 

 
319 - grimwade,N: international trade policy, acontenporury analysis,1996 by routledge, p 192 
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  .105سبق ذكره ، ص
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وه التجارة جولة أوروغواي قدمت الواليات املتحدة مقترحات أكثر حتررا تقضي بإلغاء سياسات تش  
 ركزت على تقويـة  ت،وهذه االقتراحا)Zero Option( الصفري  االختيار الزراعية  عرف باسم

قواعد اجلات ، وهذا يعين أن الواليات املتحدة نادت بتطبيق شامل ملبادئ التجارة العاملية اخلاصـة                
  321.بالتحرير والتعددية على النظام التجاري الزراعي الدويل

  ):االحتاد األورويب(األوروبية  موقف اجملموعة -2
كان املوقف األورويب أشد حساسية من املوقف األمريكـي، حيـث أن هنـاك بعـض                 
االختالفات يف وجهات النظر يف مسرية اجملموعة ويعتقد البعض أهنا قـد تـؤثر علـى معاهـدة                   

ـ                ة وأنـه ال    ماسترخيت ، ويف هذا الشأن  تقف فرنسا موقفا متشددا يف جمال دعم منتجاهتا الزراعي
ميكنها إلغاؤها ، نظرا ألن احلكومة الفرنسية تواجه ضغوطا داخلية من قبل املـزارعني تتمثـل يف                 
املطالبة بعدم تقدمي املزيد من التنازالت فيما يتعلق بدعم الصادرات الفرنسية من احلبوب ، ويؤيـد                

راءات مماثلـة يف مواجهـة      فرنسا يف موقفها كل من إسبانيا وبلجيكا وايرلندا يف أنه جيب إختاذ إج            
الصادرات األمريكية ، بينما ترى كل من بريطانيا وأملانيا أنه جيب التوصل إىل حل يرضـي مجيـع                  

  322. األطراف عن طريق مواصلة التفاوض بشأن قطاع الزراعة 
وجتدر اإلشارة إىل أن املوقف األورويب اجته إىل موقف مغاير ملوقـف الواليـات املتحـدة                

 ركزت اجملموعة األوروبية على محاية القطاع الزراعي هبا والعمل علـى اسـتقرار              األمريكية،حيث
  أسعار احلبوب والسكر ومنتجات األلبان

  
 :موقف جمموعة كرينز-3

األخرى موقف مماثل ملوقف الواليات املتحدة األمريكيـة حيـث    هي كان جملموعة كرينز
قدمه اجملموعة األوروبية للقطاع الزراعي هبا      طالبت هذه اجملموعة بإجراء ختفيضات يف الدعم الذي ت        

                                                           
رجع سبق ذكره ، ص حممد عبد الواحد ، النظام التجاري الزراعي العاملي بني اجلات واتفاقية منظمة التجارة العاملية ، م -  321
104.   

  
 نبيل حشاد  ،  اجلات ومنظمة التجارة العاملية   أهم التحديات يف مواجهة  االقتصاد العريب  ، دار احيي  -:   أنظر كل من322

  109  ، ص 1999للطباعة و النشر ، الطبعة الثالثة  القاهرة ،
  -  Portes(s):  «  le différend  commercial l entre la communauté européen et les États-Unis  » ,        
L eroupe dans le monde, cahiers francais N 253,1993 
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 ،وأن يكون دعم الصادرات مصحوبا      2000وأن يكون هذا التخفيض على عدة مراحل حىت عام          
خبفض دعم األسعار داخليا مع العمل على تقليص احلواجز أمام واردات تلك الدول من احملاصـيل                

  323.واملنتجات الزراعية
  اختذهتا اجملموعة األوروبية قد أدت إىل زيادة نـصيبها مـن        وجتدر اإلشارة إىل املواقف اليت    

مـن  % 36 إىل% 24 من   )1988-1970(صادرات احملاصيل واملنتجات الزراعية خالل الفترة     
إمجايل الصادرات العاملية واملنتجات  ، وقد كان ذلك على حساب صادرات الواليـات املتحـدة                

 من إمجايل الصادرات العاملية من احملاصـيل        %38إىلاألمريكية ودول جمموعة كرينز اليت اخنفضت       
  324. واملنتجات الزراعية

  : موقف الدول االسكندنافية واليابان-4
كان املوقف الذي اختذته الدول االسكندنافية واليابان إضافة إىل سويسرا موقفا نوعـا مـا               

 ،  1986ها عام    عن مستوا  %30متميزا   حيث نادت إىل ختفيض دعم الصادرات الزراعية بنسبة            
 ، وهذا التخفيض سوف يؤدي إىل خفض الفجوة بني          325 سنوات   )10(وذلك خالل فترة عشرة     

  .األسعار احمللية واألسعار العاملية ، كذلك عرض املقترح الياباين دعم فكرة املقياس الكلي للدعم 
ة  األوروبيـة    كما سبقت اإلشارة إليه من موقف كل جمموعة واحتدام اخلالفات خاصة بني اجملموع            

والواليات املتحدة األمريكية الشيء الذي مل يؤد إىل اتفاق بشأن الزراعة ، وبقيت املفاوضـات يف                
هذا الشأن مفتوحة ، واستمرت إىل أن جاء اجتماع مراجعة نصف املدة ، حيث عقد االجتمـاع                 

مسـي هـذا    ،وقـد   1988 ديسمرب 8  إىل    5على املستوى الوزاري يف مدينة مونتريال الكندية من       
االجتماع جلنة املفاوضات التجارية وكان اهلدف من وراء هذا االجتمـاع اإلسـراع يف عمليـة                

  املفاوضات وحتقيق نتائج ترضي مجيع األطراف

                                                           
  .107– 106 سامي فهمي ،  املرجع السابق ، ص ص ، -:  أنظر كل من  323

Charvet(J.P): la guerre du blé ,paris , economica ,1998 ,pp.251-252-  
  

  110، مرجع سبق ذكره ،ص 1999اجلات واملنظمة العاملية للتجارة ، الطبعة الثانية : اد نبيل حش:   منلأنظر ك  324
Charvet(J.P): la guerre du blé ,..op.cite,p63-  

  
  110نبيل حشاد ، املرجع السابق ، ص   - 325
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وكان اختيار اجتماع مونتريال من طرف الواليات املتحدة األمريكية كحل سريع لالقتراح            
إىل جانب رفض أي مقترح أخر من شأنه أن يعيق          الصفري الذي مت تقدمية من قبل يف جمال الزراعة          

  326.الوصول إىل هلذا االختيار 
وبالرغم من حضور هذا االجتماع من طرف الدول األعضاء ، إال أن اخلالفـات بقيـت                
مستمرة بني اجملموعة األوروبية من جهة والواليات املتحدة األمريكية وجمموعة كرينز مـن جهـة               

ملتحدة األمريكية مبوقفها،يف حني قدمت اجملموعة األوروبية مقترحا        أخرى نتيجة لتمسك الواليات ا    
يقضي بتجميد مستويات الدعم وختفيضها بصفة تدرجيية بنسب قليلة ، مما أدى إىل عقد اجتمـاع                

 حملاولة التوصل إىل صيغة يتفق بشأهنا األطراف املختلفة ، حيـث            1989أخر يف جنيف يف أفريل      
  327 . أسفله  )15-1(م يبينه اجلدول رقم جاء كل طرف مبقترح معني ك

 ومن خالل هذا اجلدول وما جاء من  مقترحات  مقدمة من كل طرف ،فلم يتم االتفاق بـشأهنا  
 ، يف حني عارضـت اجملموعـة   الكرينـز  حيث أعلنت الواليات املتحدة موقفها وأيدهتا جمموعة

ذلك اليابـان ، ونتيجـة لـذلك أعلـن          األوروبية مقترح الواليات املتحدة األمريكية وأيدهتا يف        
اهنيار مفاوضـات   أمام الصحافة   العام للواليات املتحدة األمريكية  املمثل التجاري " كارالهيلز"

 وما يؤديه من اخنفاض معدالت منـو االقتـصاد    ، وحذر من عواقب هذا الفشل جولة أوروغواي
  328.العاملي و ازدياد معدالت البطالة وارتفاع األسعار

  
  
  

                                                           
326  -Low.p trading free the GATT and  us  trade policy tweteth century fund book,1993,p215   

     
  

  :أنظر كل من   327
النظام  التجاري الزراعي العاملي بني اجلات وجولة أوروغواي ،املؤمتر الرابع ، كلية التجارة وإدارة األعمـال ،                  :  عبد الواحد    -

  جامعة حلوان ،القاهرة 
  105-104 ، ص ص ، 1995ماي ) 16إىل15(

-Delrome (H):«levolet agricole de l Uruguay round:une nouvelle régulation mondiale? » 
Economie rurale N 218,nov-dec1993,p6 

  
 328- Delrome(H) :op.cite,p7  
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    )15-1(جدول رقم 
  

  1990جدول يوضح املقترحات الرمسية يف ديسمرب
مقترح دول الـسوق مقترح اليابان *مقترح هلستروم

 األوروبية املشتركة
جمال التخفيضات مقترح أمريكا

30%  

)1990-1995(

30%  

)1986-

1996( 

30%  

)1986-1996( 

75%  

)1990-

2000( 

  ختفيضات
 الدعم الداخلي

30%  

)1990-1995( 

نفاذ إجبـاري% 5

 كحد أدىن

  الفتح
  ألسواق
 األرز

ــشروط ــدمي م تق

  للتعريفات

  التعهد منفصل

السماح بإعادة التوازن

75%  

)1990-

2000( 

  ختفيضات
 قيود االسترياد

30%  

)1990-1995(

  إلغاء
 شكلي

  ال توجد
 تنازالت

90%  

)1990-

  ختفيضات
 دعم الصادرات
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2000( 

  
  108ع سبق ذكره ، ص سامي فهمي ، مرج: املصدر 
 . الزراعة السويديرهو وزي) Hellstrom:(هلستروم:  •

  
  
  
  
  
  
  

مقترح الواليـات املتحـدة ،ومقتـرح       (ويرجع رفض اجملموعة األوروبية هلذه املقترحات       
ومتسكها بسياسة احلماية ، وعدم استعدادها لتقدمي تنازالت ، إىل أمهية القطاع الزراعي             ) هلستروم

 11 من سكان اجملتمع األورويب أي ما يعـادل          % 8ث يعيش من الزراعة حوايل      بالنسبة هلا ، حي   
ـ      ) مليون مزارع 2(فقط يف الواليات املتحدة األمريكية بـ        % 3مليون مزارع أورويب  باملقارنة ب

.329  
كذلك من جهة أخرى فإن السياسة الزراعية األوروبية تعطي اهتمامـا بالغـا لألهـداف               

 األهداف االقتصادية ، فضال عن ضعف املنافسة لبعض املنتجات الزراعيـة            االجتماعية باإلضافة إىل  
  330). مثل القمح يف فرنسا(األوروبية 

ومن خالل ما سبق ميكن القول أن مفاوضات الزراعة هي اليت أدت إىل اهنيار املفاوضـات                
ة السالفة  ككل على الرغم من أهنا المتثل إال موضوع واحد فقط من جمموعة التفاوض اخلمسة عشر              

 مـن النـاتج احمللـي       % 4   فقط من التجارة العاملية ومل تتجاوز          % 10الذكر ، والمتثل سوى     
                                                           

  109 سامي فهمي  ، رسالة ماجستري،مرجع سبق ذكره، ص -  329
    املرجع السابق-: أنظر كل من  330
، الطبعة الثانية، مرجع سبق ذكره ، 1999القتصاد العريب  نبيل حشاد ، اجلات واملنظمة العاملية للتجارة  أهم التحديات يف مواجهة ا-

      109ص 
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 من الناتج احمللي اإلمجايل األمريكي، ومـن         %2اإلمجايل مبعظم الدول الصناعية الرئيسية وأقل من        
عـام اجلـات     مدير  "  أرثر دنكل "اجلهود اليت عملت على اختراق حاجز املفاوضات ،قدم السيد          

  1991مسودة  شاملة  للتوصل  إىل  اتفاق  هنائي   بشأن  الزراعة  يف  جولة   أورغواي  عام                              
 ، حيث حاولت هذه املسودة تقريب وجهات النظر وقد عملت هذه املسودة على إهناء اخلالف                331

 36ضمن ختفـيض    بني الواليات املتحدة واجملموعة األوروبية ، وذلك بالتوصل إىل اتفاق والذي يت           
 من حجم الصادرات املدعمة وخبفـض       % 24 من نفقات امليزانية لدعم الصادرات مع خفض         %

 ، مـع سـريان      )1988-1986(  من متوسط  الدعم يف الفترة            %20الدعم  احمللي  بنسبة        
  مع ختفيـضها      ة   إىل جانب تطبيق  أسلوب   التعريف          )1999-1993(التخفيض على الفترة        

إضافة  إىل التخفيض على  أي  منتج  لوحده  مبـا              ) 1999-1993( يف الفترة       % 36بنسبة    
  332 . %15يقل عن 
  
  

ولقد مت انتقاد هذا املقترح من قبل اجملموعة األوروبية لتجاهل الطلب األورويب املتعلق بإعادة              
عدم تشوه الـدعم    التوازن واملدفوعات التعويضية املقترحة للمزارعني يف الصندوق األخضر املتعلق ب         

على أهنا أساس املفاوضـات     ) Dunkel (وعلى الرغم من هذه االنتقادات مت اعتبار توصيات دنكل        
.333  

 ويف هناية املطاف وقبل انتهاء جولة أوروغواي مت صياغة هذه املقترحات ومت التوصـل إىل               
يف نـوفمرب  وذلـك  ) بلريهاوس(حل وسط ملشكلة الصادرات الزراعية من خالل اتفاق مسي اتفاق     

                                                           
  110سامي فهمي ، مرجع سابق ، ص  -  331

  : كل من   أنظر) : 50(
-    Draft agreement ou agriculture world: Derosa;d.a,concluding the Uruguay round: the dunkel       

economy(WEC)  Vol:15:nov1992,p775  
  

 حممد عبد الواحد ، النظام التجاري الزراعي العاملي بني اجلات واتفاقية جولة أوروغواي ،مرجع سبق ذكره، ص  ص ، -                 
104 –105 .  
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وسنحاول عرض هذا االتفاق الزراعي  يف املطلب  334  والذي كان أساس االتفاق الزراعي     1993
  الالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .العناصر الرئيسة التفاق الزراعة يف جولة أوروغواي: املطلب الثالث 
عوبة كبرية      من خالل ما سبق فإنه مت التوصل إىل اتفاق الزراعة يف جولة أوروغواي بانتهائها بص              

بسبب اخلالفات القائمة بني الواليات املتحدة واجملموعة األوروبية ، حيث تضمن االتفاق قيام دول              
اجملموعة خبفض الدعم الذي تقدمه لقطاع الزراعة ألقل من املستويات اليت حددهتا إتفاقية الـسياسة               

ألساسية التفـاق الزراعـة يف      الزراعية املشتركة لدول اجملموعة األوروبية ، وميكن عرض العناصر ا         
  :جولة أوروغواي فيما يلي

  
  335. إىل األسواق)الوصول( النفاذ-1

                                                           
  110،القاهرة ، مرجع سبق ذكره، ص 1999 نبيل حشاد ، الطبعة الثانية ،-  334

  
 ، انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، مؤمتر قـسم االقتـصاد ، كليـة    ن خري الدي هناء-: أنظر كل من  -  335

  112، ص 1996االقتصاد والعلوم السياسية، دار املستقبل العريب،جامعة القاهرة،
-Sesrtic and ICDT ,Uruguay round of trade negotiation ,preliminary assessment,journal of   
economic cooperation among Islamic countries ,April 1994 pp. 18-19 
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)  دولـة  لتثبيتها وعدم زيادة الفئات اليت حتددها ك      (مت االتفاق على ربط الرسوم اجلمركية     
وختفيض هذه الرسوم بنسب حمددة على مدى فترة زمنية معينة ، ويرتبط بذلك حتويل كافة القيـود         

 تراءات غري اجلمركية اليت تفرضها الدول على وارداهتا من السلع الزراعية يف إطار الـسياسا              واإلج
 ذلك شأن الرسوم اجلمركية     احلمائية إىل رسوم مجركية حمددة ختضع للربط والتخفيضات ، شأهنا يف          

  .العادية،ومن أمثلة هذه القيود غري اجلمركية 
 
   نظام احلصص-
   احلصص املومسية-
  ألدىن لألسعار احلد ا-
   حظر االسترياد-

   تراخيص االسترياد-
   الرسوم املتغرية على الواردات-

 إجراءات ختفيض الرسوم اجلمركية بالنسبة للدول  املتقدمة والدول  النامية  فهي كمـا                يوفيما يل 
  :يلي
  
  
اهتا من   على وارد  % 36 تلتزم هذه الدول بتخفيض الرسوم اجلمركية بنسبة         :  الدول املتقدمة    - أ

 15 على أال تقل نسبة التخفيض على أي سلعة عـن            1986الرسوم  اليت كانت مفروضة يف عام        
  أي  بواقع     )2000-1995(سنوات    )  6(   ويتم التخفيض بأقساط متساوية على مدة ستة           %
إىل  سنويا   وحيقق هذا  االلتزام الذي يسري أيضا على القيود غري اجلمركية اليت يتم حتويلها                    6%

رسوم مجركية مربوطة بفرض نفاذ صادرات الدول النامية إىل أسواق تلك الدول املتقدمة من السلع               
الزراعية ، كما أن ربط الرسوم اجلمركية يف أسواق تلك الدول حيقق عنصر الوضوح أمام مصدري                

اسة احلماية  السلع الزراعية وعدم التخوف من احتماالت زيادة الرسوم اجلمركية ، أو العودة إىل سي             
بفرض قيود غري مجركية على هذه الصادرات عند دخوهلا إىل أسواق الدول املتقدمة ، ويكفـي أن                 

الواليـات املتحـدة    ( اإلستثناءات املمنوحة لبعض الدول املتقدمة بفرض قيود كمية  على وارداهتا            
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 والفاكهـة   تاوااألمريكية بالنسبة للقطن والسكر والفول السوداين ، وسويسرا بالنسبة للخـضر          
  336. حيث يتم إلغائها مبوجب التحول إىل رسوم مجركية حمددة )    ومنتجات األلبان 

  
二-  الدول النامية:  

تلزم الدول النامية هي األخرى بتخفيض الرسوم اجلمركية املربوطة على وارداهتا اليت كانت             
 2,4قع   أي بوا  )2000-1995( سنوات   10على مدى    % 24بنسبة   1986مفروضة يف عام    

سنويا   وبالنسبة للسلع املفروض عليها رسوم مجركية غري مربوطة ، فإنه من حق الدول النامية                 % 
ربط الرسوم اجلمركية عند املستويات اليت حتددها ومبا حيقق احلماية ملنتجيها وإنتاجها الزراعي مـن               

ل القيود غري اجلمركية إىل      العادلة من الواردات من الدول األخرى،كذلك بالنسبة لتحوي        املنافسة غري 
رسوم مجركية مربوطة ، حيث يتطلب حتديد املعادل للرسم اجلمركي مبا حيقق احلماية لإلنتاج احمللي               
الزراعي خاصة وأن القيود غري اجلمركية غالبا ما تفرض على السلع احلساسة اليت هلا مثيـل مـن                  

  337. اإلنتاج احمللي الزراعي 
فقد أعفى االتفاق الدول األقل منوا من إجراء أي ختفيض يف التعريفات            باإلضافة إىل ما مت عرضه ،       

  338 .اجلمركية ،وهي تلك الدول اليت يقل فيها متوسط دخل الفرد عن ألف دوالر سنويا 
    وجتدر اإلشارة إىل أنه وردت على موضوع النفاذ إىل األسواق جمموعة من اإلستثناءات تسمح              

  339: وتتمثل يف اآليت ) ةكمي(بوجود قيود غري تعريفية 
                                                           

    : أنظر كل من 336
 العربية ، املؤمتر العلمي السنوي التاسع عشر لالقتـصاديني املـصريني ،             ت عبد الفتاح جبايلي ، أثر دورة أوروغواي على االقتصاديا         -: 

   -.27-26 ، ص ص ، 1995 ديسمرب23 و21القاهرة 
  112 ، انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص هناء خري الدين

  
   .113أنظر املرجع السابق ، ص  -  337

  
  : للمزيد من التفاصيل راجع كل من -  338

Grin wade.n, international trade policy,acontemporury analysis, routledge ,1996,p192 
 وأثارها على البالد العربية ، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،صندوق النقد العريب،               سعيد النجار ، اتفاقية اجلات       -

  45 ،ص 1995الكويت 
  

   83 سامي فهمي ، مرجع سبق ذكره ، ص -:  من لأنظر ك  339
  114 هناء خري الدين ، انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، مرجع سبق ذكره، ص -       
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من متوسط االستهالك الـسنوي      % 3إذا كانت واردات الدولة من منتج زراعي معني أقل من           * 
  .)1998-1986(احمللي هلذا املنتج خالل فترة األساس

  إذا مل يتمتع أي منتج بدعم تصدير منذ بداية فترة األساس املذكورة أعاله* 
   غري جتارية كاالعتبارات اخلاصة بالبيئة واألمن الغذائياملنتجات اليت ختضع إىل اعتبارات* 
إذا كان املنتج خيضع إىل قيود على اإلنتاج شريطة أن تكون هذه القيود على املنتجات الزراعيـة                 * 

  اجملهزة أو املصنفة
من متوسط االسـتهالك     % 4إذا كانت احلصة الكمية الدنيا املسموح هبا يف السنة األوىل متثل            * 

من متوسط االستهالك الـسنوي      % 8 السنوي للسلعة يف فترة  األساس،على االستهالك إىل        احمللي
  340. سنوات ) 6(خالل ست 

 الواردات من املنتجات الزراعية األولية اليت تصنف على أهنا متثل عناصـر أساسـية يف                تإذا كان * 
اردات بعض الوقـت مـع      الغذاء التقليدي للدول النامية ،حيث مت السماح باستمرار تقييد هذه الو          

 ، ويف هـذا الـشأن وللوصـول إىل          )سنوات10(التعهد بتحريرها من القيود خالل فترة التنفيذ        
األسواق جند أن هناك العديد من األمور اليت تتطلب فيها حتويل القيود غـري اجلمركيـة إىل قيـود              

  341. مجركية 
 نفس احلماية حيث أن القيود       هنا هو أنه عند إجراء عملية التحويل سنجد أمامنا         ظوما يالح 

هلذا أطلق البعض على هذه العملية إسم التحويـل         % 500 إىل % 300 غري التعريفية متثل حوايل   
القذر للقيود غري التعريفية مبعىن أن عملية التحويل قد تؤدي يف الواقع إىل مستوى محاية أعلى ممـا                  

خالل سـتة   % 36ذه التعريفات بنسبة كان عليه قبل التحويل ، وبطبيعة احلال فإن ختفيض مثل ه        
 له أثر واضح يف فتح األسواق أمام الواردات         نسنوات كما هو احلال لدى الدول املتقدمة قد ال يكو         

  342. الزراعية من الدول النامية أو حىت من الدول املتقدمة األخرى 
                                                                                                                                                                                     

  
قطاع الشؤون االقتصادية ، السوق األوروبية املشتركة وجتارة مصر الزراعية اخلارجيـة يف ظـل إتفاقيـة اجلـات، وزارة الزراعـة                       340

  143،  ص 1995املصرية،
  

  41 أسامة اجملدوب ، اجلات ومصر والبلدان العربية ، مرجع سبق ذكره، ص -:أنظر كل من  - 341
   84ي ، رسالة ماحيستري ، مرجع سبق ذكره، ص  سامي فهم-                       

 40، مرجع سبق ذكره ص  )1994-1947( أسامة اجملدوب ، اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا إىل مراكش -  342
  41و ص 
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واق ، حيث   ومن جانب أخر فإن الدول تلتزم مبفهوم احلد األدىن من التزامات الوصول لألس            
يهدف هذا املفهوم إىل احلفاظ على مستويات الوصول لألسواق اليت كانت قائمة ، ومن مثة فإنه من               

ـ               مـن جممـوع      %3 املتوقع أن تلجأ العديد من الدول إىل االلتزام بذلك احلد األدىن واملقدر بـ
 للدول املتقدمـة     سنوات )6(يف خالل ستة     % 5االستهالك احمللي للسلعة وتزداد هذه النسبة إىل        

وااللتزام باحلد األدىن يكون حماولـة لـدعم الوصـول إىل           **  سنوات للدول النامية     )10(وعشرة
  .األسواق

  
  
   :ج ختفيض الدعم املباشر لإلنتا-2

من الباب الرابع من االتفاقية بتطبيـق       " 6"جاء يف الوثيقة اخلتامية جلولة أوروغواي يف املادة       
 الدعم احمللي يف كل بلد من البلدان األعضاء اليت يضمها الباب الرابـع              االلتزامات اخلاصة بتخفيض  

من اجلدول اخلاص به على كافة إجراءات الدعم احمللي املتخذ فيه لصاحل املنتجني الزراعيني باستثناء               
  343. اإلجراءات احمللية غري امللزمة بالتخفيض وفق املعايري احملددة يف املادة

  

                                                                                                                                                                                     
 و ص   40، مرجع سبق ذكـره ص        )1994-1947(أسامة اجملدوب ، اجلات ومصر والبلدان العربية من هافانا إىل مراكش            

41.  
ميزة حجم التخفيضات يف التعريفات     :واجلدير بالذكر أن جولة أوروغواي أعطت للدول النامية بعض املزايا التفضيلية منها           **   

اجلمركية والدعم املقدم للصادرات الزراعية والدعم احمللي أو الداخلي ، حيث يبلغ معدل التخفيضات للـدول الناميـة ثلثـي                    
  رل املتقدمة وال تقتصالتخفيضات املقررة بالنسبة للدو

امليزة اليت أعطيت للدول النامية على حجم التخفيضات فقط ، ولكن أيضا بالنسبة للفترة اليت جيب أن يتم فيهـا تنفيـذ هـذه                        
سنوات للدول املتقدمة ، إضافة إىل ميزة تفضيلية بالنـسبة          ) 6(سنوات مقابل ستة    ) 10(التخفيضات حيث حددت لـ عشر      

اجلـات واملنظمـة   : نبيل حشاد : أنظر  يف ذلك(ضة الدخل ، حيث أعفتها من تلك التخفيضات كاملة            للدول النامية منخف  
  )112 ، مرجع سبق ذكره ، ص 1999العاملية للتجارة، الطبعة الثانية 

  
 سامي فهمي ، اآلثار االقتصادية املتوقعة التفاقية اجلات على إنتـاج وجتـارة الـسلع    -:أنظر كل من   343

  85يف مصر، مرجع سبق ذكره ، ص الزراعية 
  85 ،ص 1994أفريل)مراكش( الوثيقة اخلتامية جلولة أوروغواي الترمجة العربية -                     
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 دعـم   وسة على أساس خفض الدعم بصورة مباشرة من مـوارد أ          وقد فسرت املادة الساد   
-86( من مستويات الدعم خال ل الفتـرة        %20ألسعار املنتجات الزراعية حيث بلغ التخفيض       

) " aggregate measure of support(" ، ويكون ذلك مقاسا  باملقياس  اإلمجايل للدعم )1988
لي املقدم للمنتجني الزراعيني على كافة املنتجات       والذي يعرب عن حاصل مجع كامل أنواع الدعم احمل        

الزراعية ككل   وليس كل منتج لوحده  ، ومن هنا ميكن الوصول إىل النسبة املطلوبـة بإحـداث                    
ختفيض كبري يف الدعم املوجه للسلع غري املهمة وإجراء ختفيض طفيف للدعم املوجه للـسلع ذات                

، وقد منح االتفاق     % 13,3امية فتلتزم بتخفيض الدعم بنسبة      األمهية اخلاصة ، أما بالنسبة للدول الن      
  سـنوات    10 سنوات بالنسبة للدول املتقدمة و       6مدة زمنية للدول األعضاء لتنفيذ االتفاق بلغت        

  ويف هذا الشأن     344للدول النامية ، كما أعفى هذا االتفاق الدول األقل منوا من إجراء أي ختفيض،               
  :يردها فيما يلوردت بعض اإلستثناءات نس

  
  345. اإلستثناءات الواردة على اتفاق دعم اإلنتاج * 

 البلد  م من الباب الرابع لالتفاقية الزراعية جلولة أوروغواي ، بأنه ال يلتز           "6" يف املادة    ءحسب ما جا  
  :العضو بتضمني ما يلي يف حساب جمموع احلجم اإلمجايل للدعم اخلاص به وال بتخفيض األيت

  
لي املقدم ملنتج معني والذي يلزم إدخاله يف حساب جمموع احلجم الكلي للدعم اخلاص               الدعم احمل  -

من القيمة الكلية إلنتاج ذلك البلد العضو مـن أحـد            % 5 عن   دبذلك البلد العضو حني ال يزي     
  املنتجات الزراعية األساسية خالل السنة املعنية

                                                           
  .85 سامي فهمي ، املرجع السابق ، ص -: راجع يف هذا اخلصوص كل من  : -  344

 ،مرجع سبق   عبد الفتاح جبايلي ، أثر دورة أوروغواي على االقتصاديات العربية         -
   .2ذكره ، ص 

  
   .85 سامي فهمي ، املرجع السابق ، ص -: راجع يف هذا اخلصوص كل من  -  345

 ص ص ،    1994 عادل بشار، اتفاقية اجلات والدول النامية ، اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي اجمللد الرابع العدد الثاين سـبتمرب                 -
80-83 .   
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الفا إدخاله يف حساب جمموع احلجم اإلمجايل        الدعم احمللي غري املتعلق مبنتج معني والذي يلزم خ         -
من قيمـة اإلنتـاج     %  5 ذلك الدعم على     داجلاري للدعم اخلاص بذلك البلد العضو حني ال يزي        

  الزراعي الكلي لذلك البلد العضو املعين
 أما فيما يتعلق بالبلدان النامية األعضاء يكون احلد األدىن للنسبة املئوية اليت يعمل هبا ومبوجـب                 -

   %10هذه الفترة 
 إخضاع املدفوعات املباشرة اليت تتم يف إطار برامج احلد األدىن مـن اإلنتـاج لإللـزام                 ز ال جيو  -

  346 :بتخفيض الدعم احمللي إذا
   كانت هذه املدفوعات مرتبطة مبساحة إنتاج ثابت-*
  أو أقل من مستوى اإلنتاج األساسي % 85 إذا دفعت على أساس -*
  .347ت اخلاصة باملواشي تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس املاشية إذا كانت املدفوعا-*

ومن خالل ما جاء يف هذا اجلزء من االتفاق ، أن الدول النامية حصلت على فتـرة أكـرب                   
للدخول يف هذا االتفاق إىل جانب استفادهتا من تنفيذه وحصوهلا على بعض اإلسـتثناءات والـيت                

  ذكرت سالفا
  
  348: لع الزراعية ختفيض دعم تصدير الس-3

 من الباب اخلامس من االتفاقية تلتزم كل البلدان األعضاء          "9"واملادة  " 8"كما ورد يف املادة   
 هنا هو أن هناك أنواع عديـدة مـن دعـم            ظبعدم تقدمي دعم تصدير السلع الزراعية ، وما يالح        

وص إتفاقيـة   الصادرات اليت ختضع للتخفيض  واملسماة باملنافسة على التصدير ، حيث ختضع نـص             
  349 األنواع التالية من الدعم املايل للصادرات بااللتزامات بالتخفيض   1994جات 

                                                           
  .86املرجع السابق ، ص  سامي فهمي ، -: أنظر كل من  -  346

  
تقييم تأثري جولة أوروغواي على األسواق الزراعية ، جلنة مشكالت، السلع، الـدورة  :  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -     347

  .11-10 ، ص ص ، 1999 جانفي 15إىل12الثامنة والستون ،روما، 
  

، ص 1996 ، مركز اإلسكندرية للكتاب 94لتجارة العاملية وجات ا:  مسري عبد العزيز -: أنظر يف هذا الشأن  كل من -  348
97  
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 تقدمي احلكومات أو هيئاهتا دعما ماليا مباشرا ، مبا يف ذلك الدعم العيين ، لشركة أو صناعة ، أو                    -أ

جني أو هيئة تسويق    منتجي أحد املنتجات الزراعية أو تعاونية أو مجعية أخرى من مجعيات هؤالء املنت            
  إذا تعلق باألداء التصديري

 البيع أو التخلص من أجل التصدير من قبل احلكومات أو هيئاهتا من املخزون غري التجاري من                 -ب
املنتجات بسعر أقل من السعر املماثل الذي يتم دفعه للمنتجات املماثلة من املشترين يف األسـواق                

  احمللية
ملنتجات الزراعية املمولة مبقتضى تدابري حكومية ، سواء تعلق ذلك           من ا  ي املدفوعات لتصدير أ   -ج

خبصم القيمة من احلساب العام أم ال ، مبا يف ذلك املدفوعات املمولة من حصيلة رسم يفرض علـى      
  :املنتج الزراعي املعين أو منتج زراعي يشتق منه املنتج املصدر حبيث يتم مايلي 

  
خالف خدمات تـرويج    (  تسويق صادرات املنتجات الزراعية       تقدمي دعم مايل لتخفيض تكاليف     -

االستشارية املتاحة على نطاق واسع ، كما يف ذلـك تكـاليف النقـل و               ) الصادرات و اخلدمات  
  .الشحن الدوليني

 على شحنات الصادرات اليت تدفعها أو تفرضـها احلكومـات            رسوم النقل و الشحن الداخليني     -
  . بالشحنات احمللية بشروط أفضل من الشروط اخلاصة

  . دعم املنتجات الزراعية ماليا و املرهون إدخاهلا يف املنتجات مصدرة -
أما فيما يتعلق بتخصيص قيمة و كمية الصادرات املدعومة من السلع الزراعية فيتم االلتزام              

  :بتخفيض الدعم النقدي لتصدير السلع الزراعية كما يلي
  350.  بالنسبة للدول املتقدمة* 

  من  متوسط  الفترة % 36ختفيض قيمة الدعم الكلي املمنوح للمنتجني الزراعيني بنسبة يتم 
                                                                                                                                                                                     

 حسن خضر ،انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، كلية االقتصاد والعلوم -                                      
  118 وص 117، ص 1997السياسية ، جامعة القاهرة، دار املستقبل العريب ، 

  
  حسن خضر ، انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، مرجـع -  350

  116 وص115سبق ذكره  ص
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 )6(  أيها أعلى ، على مدى   ستة            )1992 - 1991 ( أو متوسط الفترة       )1990 - 86( 
 % ** 21 ، كما يتم ختفيض كمية الصادرات املدعومة بنـسبة           1995سنوات اعتبارا من عام     

 - 1991( أو متوسط الفترة     )1990-86(ت املدعومة خالل الفترة     من متوسط كمية الصادرا   
 أيهما أعلى  ، وذلك خالل ستة سنوات  ويتم ذلك على أقساط سنوية ، أي مبعـدل                    )1992

  .سنويا  % 3,5
  .بالنسبة للدول النامية * 

  وكميـة الـصادرات       %24تلتزم الدول النامية بتخفيض قيمة دعم الصادرات بنسبة         
  ط  أو متوس   ،)1990-1986(  من  متوسط قيمة  الدعم  من  الفترة                  %14بواقع  املدعمة    
  الفترة

أيهما أعلى وذلك خالل عشرة سنوات على أقساط سـنوية ، مبعـدل                ) 1992 - 1991(
1,4 %  

أما فيما يتعلق بالدول األقل منوا ، فإن االتفاق مسح بدعم صادراهتا و كذلك بـدعم مـدخالت          
  .اإلنتاج

  قيق عملية تناسق بني إجراءات الوقاية الصحية و سالمة النبات حت-4
يتم حتقيق عملية التناسق بني إجراءات الوقاية الصحية  و سالمة  النبات الـيت  تتخـذها                   
الدول املختلفة لتوفري احلماية إلنتاجها احمللي وتستخدمها كوسيلة للحد من وارداهتا من اخلارج مبا              

تخدام هذه اإلجراءات كقيود على التجارة الدولية للسلع الزراعيـة و أن           يضمن يف النهاية عدم اس    
تكون مبنية على أسس علمية متفق عليها  وبشرط الذي يكون تطبيق هذه اإلجـراءات بـشكل                 
تعسفي أو فيما متييز دون مربر بني دولة و أخرى من الدول األعضاء كمـا جيـب أن تكـون                    

  351 .توصيات دولية بقدر اإلمكان أو هلا مربرات علمية اإلجراءات قائمة على أساس معايري و 
  .الوضعية اخلاصة للدول املستوردة للغذاء-5

من الباب العاشر لالتفاقية على التزام الدول املتقدمة بإختاذ إجراءات مـن            ) 12(نصت املادة 
رداهتـا مـن    شأهنا التخفيض من الصعوبات اليت تواجه الدول النامية املستوردة للغذاء عند متويل وا            

  السلع الغذائية وذلك خالل فترة السماح املقررة لتنفيذ االتفاق
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ولقد تضمن القرار الوزاري املتوصل إليه يف هذا االتفاق نتيجة جهود الـدول الناميـة يف                
  352: املفاوضات مايلي 

  
ذائيـة   االعتراف بأن هذه الدول قد تعاين أثارا سلبية من حيث توفر إمدادات خاصة من املواد الغ                -

من مصادر خارجية بشروط معقولة مبا يف ذلك صعوبات يف متويل املستويات العادية من الواردات               
التجارية للمواد الغذائية األساسية ولضمان عدم التأثر بنتائج جولة أوروغواي سـلبا علـى تـوافر          

  353. املساعدات الغذائية مبستويات كافية 
منظمـة األغذيـة    ( دورية يف جلنة املساعدات الغذائية      مراجعة مستوى املساعدات الغذائية بصفة     -

لوضع مستويات مساعدة غذائية تكفي احتياجات الدول النامية خالل         . إجراء  مفاوضات  ) والزراعة
  )سنوات10(فترة اإلصالح 

 رسم توجيهات لضمات توفري املواد الغذائية األساسية بنسب كبرية يف شكل منح ال تـرد ، أو                  -
  وط ميسرةشكل مبيعات بشر

 توجيه اهتمام كامل ملطالب الدول النامية للحصول على مساعدات مالية وفنية لتحسني إنتاجيتها              -
  الزراعية والبنية األساسية الزراعية

 ضمان أحكام مناسبة للمعاملة التفضيلية من جانب الدول املتقدمة للدول النامية املستوردة للغذاء              -
سلع الزراعية ، فيما خيص فترات السداد ، فترات الـسماح ، سـعر              إذا تعلق األمر بإمتام تصدير ال     

  .الفائدة
 أما بالنسبة للواردات الغذائية بالشروط التجارية العادية فقد نص االتفاق على عدم الربط بينـها                -

وبني املساعدات الغذائية كما تضمن القرار أحقية الدول النامية املستوردة للغذاء يف االستفادة مـن               
د املؤسسات املالية الدولية ، سواء يف إطار التسهيالت اليت متنحها ماليا أو التسهيالت اليت قـد                 موار

  تنشأ مستقبال يف إطار برامج املساعدة ، وذلك ملواجهة صعوبات متويل وارداهتا من السلع الغذائية
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  . خالصة الفصل
دامت فترة طويلة مـن     تعترب جولة أوروغواي من أهم اجلوالت اليت عرفتها اجلات ، حيث            

املفاوضات وهذا نظرا لكوهنا جرت يف ظروف ونزاعات اقتصادية ساخنة بني الواليـات املتحـدة               
  األمريكية واجملموعة األوروبية كادت أن تؤدي إىل طريق مسدود

  
وبالرغم من العدد اهلائل من املوضوعات اليت طرحت على مائـدة املفاوضـات يف جولـة                

مت االتفاق عليها باستثناء قطاع الزراعة الذي كاد أن يكبح مفاوضات جولة            أوروغواي فإن أغلبها    
أوروغواي بسبب اخلالف القائم حول مسألة الدعم بني الواليات املتحدة األمريكيـة واجملموعـة              
األوروبية ، حيث أصرت هذه األخرية على مواقفها فيما خيص الدعم الذي تقدمه لفالحيها ، ويف                 

التوصل إىل وجود حل وسط ملشكلة الصادرات الزراعية من خالل اتفـاق مسـي              هناية املطاف مت    
  1993يف نوفمرب " بلريهاوس"باتفاق 

وما يالحظ يف هذه اجلولة أن التجارة يف املنتجات الزراعية شكلت أحد أهم املوضـوعات               
دمة والـدول   اليت دارت حوهلا املفاوضات وذلك نظرا ألمهية القطاع الزراعي  بالنسبة للدول املتق            

  النامية على حد سواء
  ومن أهم القضايا اليت حسمت يف هذه اجلولة

   الوصول إىل األسواق-
   دعم اإلنتاج-
   دعم الصادرات-
   إجراءات الوقاية الصحية وسالمة النباتات-

ففي جمال الوصول إىل األسواق مت االتفاق على حتويل القيود غري اجلمركية إىل قيود مجركية               
على السلع الزراعية ، كما مت االتفاق بشأن القطاع الزراعـي إىل ختفـيض التعريفـات                املفروضة  

  بالنسبة للدول النامية ، مع إعطاء  فترة            %24بالنسبة للدول املتقدمة  و       % 36اجلمركية بنسبة   
سنوات للدول النامية ، أما فيما يتعلق بدعم        ) 10( سنوات للدول املتقدمة و عشر       6مساح  قدرها    

  من مستويات  الدعم خالل الفترة         %20اإلنتاج  فقد  مت  التوصل  إىل  ختفيض الدعم   بنسبة                    
 ويكون ذلك خالل نفس فتـرة       %13,3 ،أما الدول النامية  فتلتزم بتخفيض قدره         )86-1988(

 السماح للدول املتقدمة ويف جمال دعم الصادرات ، فكان االلتزام املتفق عليه هو أن ختفض الـدول                
ـ    )1990-86 (من متوسط قمة الفتـرة       % 36املتقدمة الدعم للصادرات بنسبة        ط  أو متوس
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 من متوسـط    %24 أيهما أعلى  أما الدول النامية فتلتزم بتخفيض قدره           )1992-1991(الفترة
  . أيهما أعلى )1992-1991( أو متوسط الفترة )1990-86 (قمة الدعم للفترة 

 االتفاق الزراعي تضمن إجراءات الوقايـة الـصحية         كذلك إىل جانب ما سبق ذكره فإن      
والصحة النباتية ، حيث مسح االتفاق للدول باختاذ وسائل تسمح هلا حبماية صحة اإلنسان والنبات               

  .واحليوان
ولعل ما مت التوصل إليه يف جولة أوروغواي هو إنشاء منظمة التجارة العاملية عوضـا عـن                 

 مؤسسات النظام الدويل بعد صندوق النقد الدويل والبنـك          اجلات لتصبح الضلع الثالث من مثلث     
الدويل لإلنشاء والتعمري ، حيث تتوىل املنظمة متابعة وإدارة االتفاقيات التجارية الدوليـة املتعـددة               
األطراف اليت مت التوصل إليها يف إطار جوالت اجلات ، وتسوية الرتاعات وسنحاول دراسة املنظمة               

 حلت حمل اجلات ، ومدى اآلثار اليت جتنيها من ورائها الدول العربية يف إطـار                العاملية للتجارة اليت  
  .االتفاقيات الزراعية يف الفصل الالحق 

  
  
  
  
  

 .اآلثار احملتملة للمنظمة العاملية للتجارة على الزراعة العربية: لث الفصل الثا
  متهيد

ترب من أهم إجنازات جولة أورغواي، حيث   إن االتفاق بشان إنشاء املنظمة العاملية للتجارة يع              
كذلك يعترب التوصـل إىل  ، (GATT)حلت هذه املنظمة حمل االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة       

 اتفاق الزراعة من أهم النتائج اليت أفرزهتا جولة أورغواي، على الرغم من اخلالفات اليت نشبت بني               
و اليت أدت إىل عرقلة املفاوضات حول القطـاع         ،  يكية  االحتاد األوريب و الواليات املتحدة األمر     

  .  الزراعي، إىل أن مت التغلب على هذه اخلالفات
      

 و أربعني سـنة يف      او يعترب إنشاء املنظمة العاملية للتجارة مثرة جمهود و مفاوضات دامت مخس               
نظمة حمل اهتمام عاملي واسع     و قد كان إنشاء هذه امل     ،  إطار االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة       
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النطاق، حيث اختلف حول تقييم أثار قيام هذه املنظمة إثر التوقيع على الوثيقة اخلتاميـة لنتـائج                 
 و مـا تـضمنه      1994جولة أورغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف يف مراكش أفريل          

 (OMC) يف املنظمة العاملية للتجارة    إنشاء املنظمة العاملية للتجارة اليت انطلقت عمليا       ذلك من اتفاق  
، و مل يكتب هلا ذلك حيث       1946كأحد توصيات الدول املنتصرة املشاركة يف مؤمتر هافانا عام          

 بسبب رفض الكونغرس األمريكي هذا املشروع انطالقا مـن          1954أسقطت هذه الفكرة عام     
و ختوفا من أن املوافقة علـى       ،   رغبته يف احلفاظ على السيادة الوطنية للواليات املتحدة األمريكية        

إنشاء هذه املنظمة قد يؤدي إىل التخلي عن القوانني احمللية اليت تسمح بفرض عقوبات جتارية على                
ت الواليات املتحدة األمريكية على قبـول اجلـزء اخلـاص           م، و لذا قا     354 شركائها التجاريني 

  االتفاقية العامة للتعريفـات و التجـارة       و الذي أنشئت مبوجبه       بالسياسة التجارية  مليثاق هافانا    
(GATT)             بعقـد   1993 إىل غاية    1946 و اليت استمرت املفاوضات حوهلا انطالقا من عام 

مثاين جوالت آخرها جولة أورغواي و اليت أفرزت ظهور املنظمة العاملية للتجارة ليكتمل بـذلك               
صندوق : قات االقتصادية الدولية و هي      الضلع الثالث للمنظمات الدولية اليت حتكم و تراقب العال        

 و آخرها املنظمة العاملية للتجارة و اليت تعترب اإلطار           لإلنشاء والتعمري ،   النقد الدويل و البنك الدويل    
 تنفيـذ و    بتـسهيل  تقوم ، حيث  العالقات التجارية فيما بني أعضائها  لسري املؤسسي املشترك
 و مراجعة السياسات    ،ا ملفاوضات جتارية متعددة األطراف      غواي مع توفري برناجم   وإدارة جولة أور  

 البنك الدويل و صندوق النقد الدويل لتحقيق  مع التجارية للدول األعضاء بصفة دورية و ستتعاون   
  .متاسك أقوى يف جمال السياسة االقتصادية

 باعتبار   من خالل ما سبق ميكننا أن نتساءل عن موقع الدول العربية داخل هذه املنظمة              اإذ
عنـد  ،و ما هي اآلثار اليت تنجم       ،  هذه األخرية هي اليت حتكم و تنظم العالقات التجارية الدولية           

  .انضمام الدول العربية إىل املنظمة العاملية للتجارة
  : لإلجابة عن هذا السؤال سنقوم بتقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

  
  .هدافها مهامها و جوانبها التنظيميةاملنظمة العاملية للتجارة، أ: املبحث األول 
  .آثار املنظمة العاملية للتجارة على الزراعة العربية: املبحث الثاين 
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POLICY CENTER , LONDON 1987 , P107.  
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على العاملية للتجارة أهم املقترحات للحد من اآلثار السلبية للمنظمة : املبحث الثالث
  .ظيم االستفادة منهاعالزراعة العربية و ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ظمة العاملية للتجارة، أهدافها مهامها و جوانبها التنظيميةاملن: املبحث األول
 و دخوهلا حيز التنفيذ مباشـرة تولـت إدارة            "OMC"  بعد قيام املنظمة العاملية للتجارة          

ومن ، لتحل حمل االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة          ، االتفاقيات املتوصل إليها يف جولة أورغواي     
جموعة االتفاقات اجلديدة اليت تقوم على نفس األساس و القواعد التفاقية            مب تنويه  األمهية مبكان ال  

  و مسائل جديدة فرضها الواقع العملي يف جمال الـسلع  ، و إن مشلت قطاعات   1984اجلات 
واملنسوجات و املالبس وجتارة اخلدمات و امللكية الفكرية و من خالل ذلك ميكن أن منيز ما بـني              

  355:االتفاقية و هذا كالتايلاملنظمة و 
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ـ االتفاقية إطار مؤقت و غري منتظم و غري ملزم إال بالتوقيع من األطراف املتفاوضـة كلـها أو                   
بعضها، أما املنظمة فلها صفة االستمرارية كمنظمة دولية تقوم على أسس قانونية ملزمـة لكافـة                

  .ويتهم هبااألعضاء مبوجب إقرارهم و توقيعهم على اتفاقية املنظمة و عض
  

ـ كانت اجلات تقوم على عقد اتفاقيات بني عدد من الدول باعتبارهم أطراف متعاقـدة علـى                 
  . تتكون املنظمة من أعضاء، يف حني أساس طوعي غري ملزم و ليس باعتبارهم أعضاء 

  
الـك    ذ  أما املنظمة فتهتم باإلضافة إىل      ، ـ االتفاقية اخلاصة باجلات هتتم أساسا بالتجارة السلعية       

  .تجارة اخلدمات و امللكية الفكرية و مسائل أخرىب
  

، على عكس   ا ملزم نيا قانو ازاعات بقوة القانون بصفتها إطار    نـالفك  ـ تعمل املنظمة على وظيفة      
  .اجلات و الوسائل املتبعة فيها هلذا الشأن

  
ملي و تعتـرب أكثـر      ـ تأخذ اتفاقية اجلات الصفة أو الطابع الدويل بينما حتمل املنظمة الطابع العا            

  .      و هذا يتضح من خالل إطار حمتويات املنظمة العاملية للتجارة،  عمومية من اجلات 
  
  
 العملية تكمن يف أن االنضمام إىل املنظمة يقتضي قبـول مجيـع             * كما أن أيضا املقارنة     

  .تأخذ هبذا املبدأ اليت ال   اجلات اتفاقيات جولة أورغواي بدون استثناء و ذلك على عكس اتفاقية
  

و من خالل ما سبق ذكره و ملعرفة مهام هذه املنظمة و جوانبها التنظيمية سنحاول دراسة                
  : مطالبةهذا املبحث بتقسيمه إىل أربع

  .تعريف املنظمة العاملية للتجارة و دوافع إنشائها: املطلب األول
  .املبادئ و الوظائف الرئيسة: املطلب الثاين

                                                           
أنظر امللحق ، كاتفاقية دولية  يف إطار مؤسسي و اجلات(OMC)   ملزيد من التفاصيل حول املقارنة بني املنظمة العاملية للتجارة*
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  .هليكل و اجلوانب املؤسسية للمنظمة العاملية للتجارةا: املطلب الثالث
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تعريف املنظمة العاملية للتجارة و دوافع نشأهتا: املطلب األول
  
  : ـ تعريف املنظمة العاملية للتجارة1

ميكن تعريف املنظمة العاملية للتجارة على أهنا الضلع الثالث من مثلث مؤسسات النظـام              
، وتعتـرب املنظمـة      لإلنشاء والتعمري    لدويل بعد صندوق النقد الدويل و البنك الدويل       االقتصادي ا 

  .1995 و نتائج جولة أورغواي عام 1947وريثة ميثاق هافانا عام 
  

  : ـ دوافع إنشاء املنظمة العاملية للتجارة2
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وكيو أمام تطور العالقات االقتصادية الدولية و مرور اجلات جبوالت عديدة و حىت جولة ط             
  إليها مزودة بسيكريتاريا صغرية  كما سبقت اإلشارة عبارة عن اتفاقية دولية   "اجلات"  كانت 

لذلك مل تكن اجلات متلك الشكل و اإلطار الذي ميكنها أن تكون منظمة دولية هلا أجهزة دائمـة                  
  .كالبنك الدويل و صندوق النقد الدويل

ى هبا هاتني املؤسستني، كان لزامـا عليهـا أن         حتظ و حىت تتميز هبذا الشكل و القوة اليت         
 مشترك لسري العالقات التجارية فيما بني       ايتمؤسس طابع     تتحول إىل مؤسسة تنظيمية دولية ذات       

  .الدول األعضاء يف اتفاقيات التجارة املتعددة األطراف
  
بـه  الـدور الـذي تقـوم      من أمهية  الرغم  على  يف أنه ، فيكمن  أما السبب الثاين  
منذ نشأهتا " صندوق النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء و التعمري" بريتون ـ وودز    اتمؤسس

يف توفري االستقرار النسيب للنظام النقدي سواء يف متويل جهود التنمية و معاجلة االخـتالل املـايل                 
لى الـسياسات    يعتمد بالدرجة األوىل ع     ظل   اخلارجي للدول النامية، إال أن دور هذه املؤسسات       

املالية و النقدية يف معاجلة العديد من املشاكل االقتصادية العاملية، هلذا ظهرت احلاجـة إىل إنـشاء                 
منظمة عاملية للتجارة تساهم يف سد الثغرات القائمة على مستوى مؤسسات النظام االقتـصادي              

 و التمويل و التجارة  بالتقدم  اخلاصة   للمسائل املتشابكة  املتكاملة  و النظرة مبا يتالءم  الدويل 
أهم نتائجها اليت أفرزت ميالد املنظمة       يف    دورة أورغواي    إليه   و هو ما عملت       ، 356 و التنمية    

املؤمتر اليت كانت غائبة يف تنظيم اجلات و على رأسها          و  اجلديدة اليت أصبحت باألجهزة اجلديدة    
اجمللس العام الذي جيتمـع بـصفة دوريـة          و    ،  الذي ينعقد مرة كل سنتني على األقل        الوزاري

 باإلضافة إىل ذلك فهناك سبب آخـر        ،357 لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات و القرارات اإلدارية      
، وهو أن دورة أورغواي تـضمنت العديـد مـن            أدى بتحول اجلات إىل منظمة عاملية للتجارة      

خال هذه القضايا يف إطار اجلات       يكن باإلمكان إد   ملو    القضايا اجلديدة كما سبقت اإلشارة إليه     
                                                           

  : كل من  لمزيد من التفاصيل أنظر356
-GATT activities : geneva , june 1985 (GATT publications salesno , GATT 1985 – 3  p  p  . 33,43.  

اقتصاديات الدول ؤمتر أثر إتفاقية  اجلات على السيد عليوة ، الدور املتوقع ملنظمة التجارة العاملية يف إدارة اإلقتصاد الدويل ، م- 
  .  ماي صفحات متعددة23 – 21 مركز صاحل كامل،،جامعة األزهر،اإلسالمية 

 ، اجلات و الطريق  إىل املنظمة العاملية للتجارة  وأثرها على إقتصاديات الدول العربية ، اجمللة العربية   خال سعد زغلول -
  .179-178 ص ،  ص  ،1998قوق ، جملس النشر العلمي  ، جامعة الكويت  للعلوم اإلنسانية ، جملة احل

  .180، املرجع السابق، ص  ،    خال سعد زغلول357
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يف صورهتا األصلية و حيث أن االتفاقية واضحة يف تطبيقها على التدفقات السلعية الدوليـة دون                
 إىل جانب أن القضايا اجلديدة تتجاوز        ،  إدخال موضوع اخلدمات يف هذا اإلطار      يتمومل  ،  غريها  

أدى  ما و أحكام االتفاقية األصلية و هو مـا          حترير التجارة الدولية ، لذا أصبح األمر ال يتوافق متا         
كموضوع اخلدمات، كمـا    ،ىل إنشاء منظمة جديدة ، بإمكاهنا معاجلة مثل هذه القضايا اجلديدة            إ

  .358قد تضمنت نتائج جولة أورغواي اهلدف من إنشاء التجارة العاملية للقيام بعدة وظائف
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ئيسية ملنظمة التجارة العاملية و املبادئ الر الوظائف: املطلب الثاين
تضطلع املنظمة العاملية للتجارة بالعديد من الوظائف و املبادئ الرئيسية و اليت تـدخل يف               

  :إطار الصالحيات املوكلة هلا يف إطارها الدويل و هو ما سنحاول التعرف إليه فيما يلي
  

  359:الوظائف و املهام الرئيسة ) 1
                                                           

   . السابقنفس املرجع -  358
  :كل من  أنظر  ) 359

 مرجع سبق ،عة العربية  آثار حترير التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة على الزرا،ملنظمة العربية للتنمية و الزراعة ا-       
 عبد الناصر نزال العبادي ، منظمة التجارة العاملية و إقتصاديات الدول النامية ، الطبعة األوىل،دار صفاء -.     17 ، صذكره

  .93،ص 1999للنشر والتوزيع ،عمان 
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 وظائف املنظمة العاملية    فإن،   املنشئ للمنظمة   من االتفاق  الثة   الث   املادة  حسب ما جاء يف     
  360:ما يليتظهر فيللتجارة 

تعمل املنظمة العاملية للتجارة كإطار يتم من خالله متابعة تنفيذ و إدارة اتفاقيـات التجـارة                 -
 .الدولية و هذا بتهيئة و تسهيل املفاوضات التجارية بني الدول

  
اعات املتعلقة بالتجارة بني الدول و اليت تظهر على السطح نتيجـة            معاجلة املشاكل و فض الرت     -

 :لتنفيذ االتفاقيات وفقا إلجراءات تسوية املنازعات املمثلة يف اآليت
 
  .املساعي احلميدة •
  .التوفيق •
  .إنشاء فرق التحكيم •
  .اللجوء إىل القضاء الدويل •
  . اختاذ إجراءات خاصة •

ىل جانب املهام و الوظائف املذكورة سابقا إىل اعتبارات         كما هتتم املنظمة العاملية للتجارة إ     
محاية البيئة و احلفاظ عليها يف إطار حتقيق تلك األهداف مبا يتماشى و مستويات التنمية االقتصادية 

  .الوطنية و هو ما جاء يف ديباجة وثيقة املنظمة
على ا   منو األقلو خاصة   كما ركزت احلاجة إىل بذل جهود إجيابية لضمان حصول البلدان النامية            

  .حصة كبرية من النمو يف التجارة الدولية
  
  361: ـ املبادئ األساسية2

                                                           
  :أنظر يف هذا اخلصوص كل من -  360

  .65 – 64،  ، ص ص 2000، مكتبة مدبويل  التحديات و الفرص  العوملة و اجلات،عبد الواحد العفوري -
  .173ص  ، 1999 دار إجيي للطباعة والنشر ،  اجلات و منظمة التجارة العاملية، الطبعة الثانية، نبيل حشاد -
  . 81 اجلات و أخواهتا ، مرجع سبق ذكره، ص   ،  إبراهيم العيسوي -

 ، لدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية على الزراعة العربية،مرجع سبق ذكره آثار حترير التجارة ا،املنظمة العربية للتنمية الزراعية  - 361
  .17-16ص ص 
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 العمل على أساس من العدالة و عدم التفرقـة يف            تتضمن وثيقة قيام منظمة التجارة العاملية     
املعامالت التجارية بني الدول األعضاء، حبيث تتم معاملة كل دولة عضو يف املنظمة مـع بـاقي                 

  .دول على قدم من املساواة دون متييزال
كما أن معاجلة و تنظيم و مراقبة االتفاقيات املصادق عليها من طرف األعضاء، تنطلـق مـن                 

  362:مبادئ أساسية تتضمن حسن أداء و مهام املنظمة انطالقا من املبادئ التالية
  
ع الشركاء التجاريني   أي أنه على كل دولة عضو أن ال تفرق بني مجي           : عدم التفرقة يف املعاملة    •

يف املعامالت التجارية ، فهم مجيعا يتمتعون مببدأ الدولة األوىل بالرعاية، أو مبعىن آخر إذا مـا                 
  .( favor on , favor all)أعطي حق لدولة فإنه يعطى جلميع الدول

  
ضمان حرية التجارة انطالقا من سقوط كافة احلواجز اجلمركية ، كما هو متفـق عليـه يف                  •

 .قيات منظمة التجارة العامليةاتفا
 
ضمان عدم وضع أي حواجز مجركية تعريفية أو غري تعريفية أو أية إجراءات حظر من شـأهنا                  •

  .أن تقف عائقا أمام صادرات الدول األعضاء
ضمان التنافس احلر و الرتيه للسلع يف األسواق و إلغاء دعم الصادرات و منع عمليات اإلغراق                 •

  .األسعار بصورة غري طبيعية لكسب مكانة سوقية أكربلألسواق بسلع منخفضة 
مساعدة الدول النامية ، بتقدمي العون الفين و التدريب، ومنحهـا بعـض املزايـا يف معـدل                   •

 .االلتزامات و املهلة الزمنية الالزمة
  

  .اهليكل التنظيمي و اجلوانب املؤسسية للمنظمة العاملية للتجارة: املطلب الثالث
نظمة من رئاسة تتكون من اجمللس الوزاري و اجمللس العام و تتفرع عنها             يتشكل هيكل امل  

جمالس فرعية متخصصة و يتألف اجمللس الوزاري من ممثلي الدول األعضاء و جيتمع مرة كل سنتني                
 و يعد أعلى سلطة يف املنظمة ، كما يتمتع بصالحية اختاذ القرارات يف مجيع املـسائل                 ،على األقل 

تعددة األطراف مبا يف ذلك تعديل مـواد االتفاقيـة املنـشئة            املاالتفاقية التجارية   اليت تنص عليها    
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و يعد اجمللس العام مبثابة جملس إدارة املنظمة ويظم ممثلني عـن مجيـع الـدول                ،  للمنظمة نفسها   
 كما يتـوىل وضـع القواعـد         ، األعضاء ويشغل سلطة اجمللس الوزاري فيما بني دورات انعقاده        

وضع ترتيبات التعاون مع املنظمة الدولية األخرى و يشرف على إدارة جهاز تـسوية              التنظيمية و   
املنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية لألعضاء، كما يقوم باإلشراف على اجملالس الفرعية             

، كما هـو    363التابعة له حتت إشراف اجمللس العام الذي له احلق يف تكوين أجهزة نوعية جديدة               
 و للمزيد من التوضيح سنحاول عرض جمموعة مـن اجلوانـب             ، )01 ( لشكل رقم موضح يف ا  

التنظيمية و التأسيسية  للمنظمة العاملية للتجارة كاألمانة و العضوية و آلية اختاذ القـرار و نطـاق        
 و هذا 364التفاوض و نظام فض املنازعات ، إىل جانب دورية استعراض و متابعة السياسة التجارية           

  :ليوفقا ملا ي
  

  : ـ األمانــة1
يقع مقر املنظمة العاملية للتجارة يف جنيف بسويسرا و يرأسها مدير عام، وهنـاك أربعـة                

ـ                 دير نواب للمدير العام يساعدونه يف اإلشراف على العمل، كما يتم تعيني النواب من طـرف امل
العاملية يف األوضاع   العام بالتفاوض مع الدول األعضاء، ويبلغ عدد موظفي األمانة ملنظمة التجارة            

 و من املفروض أن ال يسعى أو يقبل املدير العـام أو              ،  موظفا من خمتلف اجلنسيات    450الراهنة  
أي موظف أثناء تأديتهم لواجباهتم، أية تعليمات من أية حكومة أو جهة خارجة عن املنظمـة و                 

  .ذلك للحفاظ على الطابع الدويل لألمانة
  : ـ العضوية2

دولة يف أكتوبر من عام     ) 110(ألعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة حوايل       بلغ عدد الدول ا   
 باعتبارهم أعضاء عاملني علـى  365 1997 دولة حىت سبتمرب ) 133( لريتفع العدد إىل   1995

خالف عدد من الدول كأعضاء مراقبني يف مراحل التفاوض للعضوية، كما هو احلال للجزائر أنظر      
غري الدول  املوضح للدول األعضاء العاملني و املراقبني، كما تستطيع           )23:(  رقم  جدول امللحق

                                                           
  .65 العوملة و اجلات التحديات و الفرص، مرجع سبق ذكره ، ص  ، عبد الواحد العفوري ) 363
  .94 – 93ل النامية، مرجع سبق ذكره، ص ص  منظمة التجارة العاملية و اقتصاديات الدو ، عبد الناصر نزال ) 364
  .18 نفس املرجع السابق، ص -:  كل من  أنظر  365

 منظمة التجارة العاملية و اقتصاديات الدول النامية، مرجع سبق ذكره، ص ،  نزال عبادي  عبد الناصر -                      
93.  
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األعضاء أن تصبح أعضاء يف منظمة التجارة العاملية عن طريق التفاوض على االنـضمام و جيـب                 
عليها خالل تلك املوافقة على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل تشريعاهتا الوطنية و التعهد بتخفيض              

 مبوجـب    ، ية و تعديل أنظمتها مبا يتفق و قواعد االتفاقيات املتعددة األطراف          التعريفات اجلمرك 
 و باملقابل    ، املقررات اليت مت التوصل إليها لتسهيل وصول السلع و اخلدمات األجنبية إىل أسواقها            

يستفيد البلد املنظم من التخفيضات يف التعريفة اجلمركية  و االلتزامات األخرى اليت تعهدت هبـا                
  .بلدان األعضاءال

و فيما خيص معظم الدول أعضاء املنظمة و الذين متت عضويتهم من خالل املفاوضات يف               
 1995إطار اجلات ، و بالتايل فقد أصبحوا أعضاء مؤسسني تلقائيا عندما مت تأسيسها يف جانفي                

  .1994كوهنم من املوقعني على اتفاقية جولة أورغواي و مراكش يف أفريل 
 كـان   ا و انضمامهم  1995لدول انضمت قبل تأسيس املنظمة يف جانفي        و هناك بعض ا   

يف جولة أورغواي   اليت شاركت  و هناك بعض الدول الصغرية  ،  لعضوية املنظمة بشكل تلقائي 
ـ  و عند االنضمام س    1995 يف عام    اكمل التفاوض بشأن عضويته   ت غري أهنم مل      صبح أيـضا   ت

ام اجلديد للعضوية، فتوجد هناك إجراءات و منهجية معينـة          أعضاء أصليني ، أما بالنسبة لالنضم     
  .بطلب العضوية خاصة 
 دولة متقدمة للعضوية و هذه تعترب مبثابة أعضاء         28 كانت هناك حوايل     1997يف ماي   و

كما أنه يتعني على كل دولة أو منطقـة اتفـاق            ،    العاملة امراقبني حىت تنتهي إجراءات عضويته    
سياستها التجارية، وميكنها االنضمام إىل املنظمة ، بشرط قبوهلا من طرف           مجركي احلق يف ممارسة     

  .366أعضاء املنظمة ، وبصفة عامة هناك أربعة مراحل للعضوية اجلديدة 
  

  :مرحلة التعريف: املرحلة األوىل
تقوم الدولة املتقدمة للعضوية بتقدمي وصف لكل عناصر سياستها االقتصادية التجارية ذات            

نظمة على شكل مذكرة تتم دراستها من قبل جمموعة العمل اخلاصة بـشؤون الـدول               العالقة بامل 
  . املتقدمة للعضوية
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  مرحلة احملادثات : املرحلة الثانية
بعد دراسة مذكرة الدولة املقدمة للعضوية، تبدأ احملادثات الثنائية بني هذه الدولة و الدول              

ـ          األعضاء العاملني يف ا     اتملنظمة، و ترجع طبيعة املفاوضات الثنائية نظرا للخصوصية و االهتمام
التجارية املختلفة للدول ، و تشمل احملادثات جمال معدالت التعريفات اجلمركيـة و االلتزامـات               
املتعلقة بالدخول لألسواق، إىل جانب السياسات  املتعلقة باتفاقية اخلدمات و السلع الـيت يـتم                

 و يتم تطبيق كافة االلتزامات  وفقا ملبـدأ   " OMC  "يف املنظمة  العاملية  للتجارةاالتفاق عليها 
  .التميز لكافة الدول على الرغم  من احملادثات الثنائية

 كما قد تكون معقدة  و شائكة بعض الشيء، كما لو             طويال او قد تأخذ املفاوضات وقت    
  .ألطرافكانت جولة كاملة من املفاوضات التجارية املتعددة ا

  
   إعداد مسودة شروط العضوية  :املرحلة الثالثة

بعد االنتهاء من املرحليتني األوىل و الثانية و املتعلقتني بدراسة و فحص مذكرة الدولة املتقدمـة                   
، و االنتهاء من احملادثات الثنائية، تقوم جمموعة العمل بوضع اللمسات األخرية لـشروط               للعضوية
و قائمـة    )بروتوكول انـضمام       (   ى شكل مسودة  تقرير اتفاقية عضوية      و ذلك عل   ،   االنضمام

  ).جدول حيمل ما يلزم به العضو 
  

  اختاذ القرار  :  املرحلة الرابعة
  )و جدول االلتزامات  الربوتوكول( بتقرير جمموعة العمل  بعد وضع مسودة العضوية املتعلقة      

الوزاري هلا، فإذا حضي بقول ثلثي األعـضاء عـن طريـق            تقدم إيل جملس عام املنظمة أو املؤمتر        
التصويت لصاحل عضوية الدولة املتقدمة، فإنه بإمكاهنا  توقيع بروتوكول االنـضمام، و يف بعـض                 

  .احلاالت، فإن برملانات بعض الدول يكون عليها التصديق على االتفاقية قبل اكتمال العضوية
  : آلية اختاذ القرار-3
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 عن طريق    ا يتعلق باختاذ القرار على أن املنظمة تنتهج هنج اجلات  يف ذلك            نص االتفاق فيم  
حيث يكون لكل دولة عـضو صـوت          ،     األغلبية بالتصويت    رأي  و بأخذ   367 ء توافق اآلرا 

  368:  االتفاق بعض شروط التصويت اخلاصة عند اختاذ القرار يف احلاالت التاليةيبني و    واحد
  

 مـن  2: املادة التاسعة ( من االتفاقيات أغلبية ثالثة أرباع األعضاء يتطلب تفسري أحكام أي     •
  )اتفاقية  املنظمة العاملية للتجارة 

تتطلب التعديالت تصويت أغلبية ثلثي األعضاء، و  على الرغم من ذلك فـإن التعـديالت                 •
  :الواجب إدخاهلا على كل من 

العاملية و املتعلقة بالتعديالت و اختـاذ        األحكام الواردة يف اتفاق تأسيس منظمة التجارة         أـ   
  .القرارات

، و االتفاق العام بشأن 94 ـ أحكام مبدأ  الدولة األكثر رعاية الواردة يف اتفاق جات  ب  
  .اخلدمات و اتفاق اجلوانب  املتعلقة بتجارة حقوق امللكية الفكرية
  .األعضاءو لن تكون قابلة للتنفيذ ما مل يوافق عليها من طرف مجيع الدول 

و يتطلب األعضاء املؤقت لبلد عضو من االلتزامات منظمة التجارة العاملية أغلبية ثالثـة أربـاع                
   ).✩ 2:  املادة التاسعة  –اتفاق منظمة التجارة العاملية ( الدول األعضاء  

  
   : التفاوض -4

التوسع يف جدول   تعترب املنظمة العاملية للتجارة حمال للمفاوضات املستمرة خاصة مع استمرار           
  .أعماهلا ليشمل مواضيع جديدة مثل التجارة و البيئة

و االستمرار يف املفاوضات منصوص عليه يف اتفاقيات املنظمة و املتعلقة بضرورة مراجعة منتظمـة               
  .حكام معينةأل
  

                                                           
 أي طرف  رمسيا على القرار تصريح عين عدم ي و يطلق عليه أيضا القبول السليب و CONSENSUS توافق اآلراء 367

ومنظمة  ة مصطلحات اجلاتموسوع:عبد الفتاح مراد:انظر يف ذلك ،صبح الصمت مبثابة املوافقةكما ال ياملطروح للبت 
  .145،ص 1996،اإلسكندرية  ،التجارة العاملية

  . 174 ص ،1999  ، الطبعة الثانية،نبيل حساد :  أنظر يف ذلك 368
  . يقصد به الباب الثاين يف االتفاقية✩
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   نظام  فض الرتاعات يف إطار املنظمة العاملية للتجارة- 5
 لتـسوية   اجمللس العام للمنظمة باعتبـاره جهـاز      تقع مسؤولية فض الرتاعات على عاتق ا      

  .369.املنازعات
 إ ال بعد إخفاق      هذا و ال يتم عرض الرتاع على اجلهاز من طرف حكومة أي بلد عضو،             

، و جيوز ألي حكومة خالل ستني يوما التقـدم  رمسـا إىل               تسويته من خالل املشاورات الثنائية    
كل ياع،و من  اجل اإلسراع يف حل الرتاع يـتم  تـش            جهاز تسوية  املنازعات ملباشرة تسوية الرت      

كما توجد  ,مة العاملية للتجارة    ظفريق خرباء يتكون من ثالثة أو مخسة  أفراد باقتراح من أمانة املن            
 يتمتعون خبربة يف القانون والتجارة الدولية واملواضـيع          سبعة أشخاص من  هيئة لالستئناف تتكون    

 عن طريق اإلمتثال لتوصيات اخلـرباء أو        قارير اخلرباء أو االستئناف    ويتم تنفيذ ت    ،   حمل االتفاقيات 
 ، كما حيق للطرف املتضرر تقدمي تعويض إىل جهاز تسوية الرتاعات اليت ختول له اختّاذ                اإلستئناف

  .370إجراءات مضادة 
  :  دورية استعراض ومتابعة السياسة التجارية -6

ياسات التجارية للدول األعضاء للتعرف على مدى       تقوم املنظمة العاملية للتجارة مبتابعة الس     
مع إجياد مزيـد     , نتائج جولة أورغواي   إليها يف     االمتثال يف تطبيق االتفاقيات املتوصل     وانضباطها  

عضاء ، كما أن    من الفهم والشفافية للسياسات و املمارسات التجارية املتبعة من طرف الدول اال           
حيث تكون مراجعة األعـضاء األربعـة        , الدول التجارية  هناك فترات للمراجعة على حسن أمهية     

يف ,وكندا  , اليابان  ,والواليات املتحدة األمريكية    , الكبار مرة كل سنتني وهى اجملموعة األوروبية      
أمـا بالنـسبة    , ن فترة املراجعة بالنسبة للدول الستة عشرة التالية مرة  كأربع سنوات             وحني تك 

   .371 راجعة مرة كل ست سنواتللدول النامية فتكون فترة امل
و جتدر اإلشارة إىل أن البلدان املتقدمة قامت بإنشاء آليات ذات طابع مؤسـسي رمسـي                
للتشاور بني احلكومات و املؤسسات الصناعية و غرف التجارة و النقابات التجارية حول املسائل              

  .م البلدان الناميةال يوجد مثل هذه اآلليات يف معظو نظمة العاملية امل  اليت   تبحث يف
  
  

                                                           
   .1998 – 185، ص ص ،   الطبعة الثانية، مرجع سبق ذكره،نبيل حشاد :  ملزيد من التفاصيل انظر 369
  .225ص ,ربية ، مرجع سبق ذكره  منظمة التجارة العاملية وآثارها االقتصادية على الدول الع ،د بن على العقال حمم370
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  .آثار املنظمة العاملية للتجارة على الزراعة العربية : ين املبحث الثا
 عنها من قيام منظمة التجارة      تلقد أفرزت اتفاقية  اجلات بعد جولتها األخرية ، و ما أسفر                 

ل فيما قبل، و إذا كان هذا الواقع        اقعا عمليا جديدا شديد االختالف عما كان علية احلا        والعاملية،  
اجلديد يشمل كافة القطاعات و األنشطة االقتصادية للدول، فإن قطاع الزراعة يظل مـن أهـم                

ص اآلثار  خيما  ياجلدل ف و العديد من القضايا      أثريت   القطاعات اليت تأثرت هبذا الواقع اجلديد، كما      
دول العربية، نظرا ألمهية هذا القطاع يف بنياهنـا          و من بينها ال     ، الدول النامية ب  املرتقبة و اخلاصة  

االقتصادي من جهة و إىل جانب قضايا األمن الغذائي الذي يبقى من مهوم الواقـع االقتـصادي                 
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ة  العربية ألكرب    يالواقع اجلديد سنستعرض  السياسات التجار     هذا  و ضمن    372  العريب  بصفة عامة   
ة، و ذلك من خالل  إلزام االقتصاديات العربية صياغة           إعادة هيكلة و إلعادة رسم اخلارطة العربي      

  .واقع  مبا يتفق و موجبات هذا ال هتااسياس
  من حتريـر    متنجو لقد كثر احلديث  و تعاظمت املخاوف من اآلثار و العواقب  اليت قد                  

سفرت عنه  ، و ما أ    التجارة العاملية املتعددة األطراف عن  الدول  النامية بعد هناية جولة أورغواي            
ـ      ، من قيام منظمة  التجارة العاملية لتشرف مباشرة على النظام التجاري العاملي              ذه و من خالل ه

العواقب و اآلثار نتساءل عن موقع الدول العربية داخل هذا النظام التجاري الدويل و اآلثار احملتملة        
  .على القطاع الزراعي العريب

على الزراعـة   تترتب   حول موضوع اآلثار اليت قد       و الواقع لقد انقسم العديد من الباحثني      
 العربية   سلبية على الدول   االعربية من خالل قيام منظمة التجارة العاملية، بني من يري  أن هناك آثار             

 اإلجيابية ستكون أكرب من اآلثار السلبية، و هو ما          عند إنضمامها للمنظمة ، ومن يرى بأن اآلثار         
  .م هذا املبحث إىل ثالثة مطالبسنحاول التطرق إليه، بتقسي

  
  .املوقع التجاري للسلع الزراعية العربية : ولاملطلب األ

  .اآلثار السلبية: املطلب الثاين 
  .اآلثار اإلجيابية: املطلب الثالث 

  
  

  .املوقع التجاري للسلع الزراعية العربية: املطلب األول 
، و تعتـرب     دولـة   ألي   االقتصاد الوطين  تشكل التجارة اخلارجية  أحد  القطاعات اهلامة يف           

  .املوازين التجارية من أهم مؤشرات القوة  و الضعف لكفاءة األداء االقتصادي العام
و ختتص املوازين التجارية للسلع الغذائية مبدى قياس التبعية باعتبارها تـرتبط بقـضية                          

، و حتقيق إجنازات   لى الذات يف إنتاج الغذاءاألمن الغذائي للدول و مد ى قدرهتا على االعتماد ع     
التقليل من الواردات الغذائية عن طريق  رفع اإلنتـاج    و  و املنتجات السلع   من بعض  تصديرية

                                                           
 مرجع يف إطار منظمة التجارة  العاملية على الزراعة العربية، آثار حترير التجارة الدولية ،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية 372

  .110 ص سابق ،
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 و لكن  هذا ليس  واقع  الدول العربيـة، و الـيت حتتـل                 ،منافسة السلع  العاملية      و القدرة على    
التركيب السلعي  للتجارة العربية، حيث بلغت الواردات للدول          نسبية يف     أمهية وارداهتا الزراعية   
قد شهدت هذه الواردات زيادة عن تطورها       و،  1998  مليار دوالر عام      19,95العربية  حوايل    

 ، و ال تزال جمموعة احلبوب و الدقيق تتصدر  قائمة الـواردات              % 1,45يف العام السابق حبوايل     
بنسبة تبلـغ    و منتجاهتا    ة اإلمجالية هلا، تليها جمموعة األلبان        القيم 1/3لتمثل ما يقرب من ثلث      

 و الـسكر حـوايل      % 10,25 و الزيوت النباتية و البذور الزيتية  حـوايل           % 11,28حوايل  
 62,88ن  هذه اجملموعات  االستريادية الرئيسية تشكل معا ما يقرب مـن              إو بذلك ف   7,79%

و باستثناء كل من تونس و الـسودان  و            373  1998 من مجلة قيمة تلك الواردات  عام           %
  * موريتانيا  و مصر فإن مجيع الدول العربية مستوردة صافية  للغذاء

 مـن إمجـايل     % 4,2و من خالل هذه األرقام فإن واردات الدول العربية حتتل نـسبة             
  .الواردات الزراعية للعامل

مليـار دوال    4,814 حوايل   1998عام  أما عن الصادرات الزراعية العربية فقد بلغت                  
  : و تتشكل من اجملموعات السلعية التالية   374ر

  % 6,90: األلبان  و مشتقاهتا                               % 29,47: احلبوب و الدقيق 
  % 16,37:النب                       % 9,20:البطاطس 
  % 32,38:التبغ                       % 22,4:البقوليات 

  %14,53: الزيوت النباتية 
  %4,46:الفاكهة 

  %5,64:األبقار و اجلاموس احلية 
  % 4,72:اللحوم احلمراء  

  مليـار دوالر عـام         3,42 فقد بلغـت  حـوايل         ، يةنالزراعية البي   التجارة     عن  أما          
  .375  )1995 – 1993(  خالل متوسط الفترة % 12,8 و بلغ حوايل  و مبعدل من 1995

                                                           
  .81ه ، ص   ، مرجع  سبق ذكر1995 التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الوطن العريب عام  ، املنظمة العربية للتنمية الزراعية373

كن باملقارنة مع باقي  الدول العربية جندها احسن حاال  منها يف جمال  الدول املذكورة ليس معناها غري مستوردة، بل  هي أيضا مستوردة و ل*
  .اإلنتاج الزراعي، و لكن تظل و إىل وقتا احلايل تستورد السلع الزراعية من اخلارج

  .87، ص   نفس املرجع السابق374
, إطار  املنظمة العاملية للتجارة على الزراعة العربية آثار حترير التجارة  الدولية يف ،  املنظمة العربية للتنمية الزراعية -:  أنظر كل من 375

   100ص 
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و تشكل احلبوب  أهم اجملموعات  الغذائية حمل  التجارة العربية البيئية كما متثل اجملموعات                
 و البقول و الدرنات و السكر أمهية  يف هيكل           وتو الزي   الغذائية من الفاكة   و اخلضر و البذور        

  .الو رادات البيئية مع اخنفاض  الواردات  من اللحوم
  زياد ة  يف األمهية   النسبية للتجارة العربية             )1996 – 1994( و قد شهدت  الفترة        

ية لكل من األردن  و الكويت، بينما تراجعت  يف كل  من تونس  و اجلزائـر، و متيـل إيل                        نالبي
 يف سوريا، كما تتجه لالخنفاض النسيب  يف عمان، و التقلـب يف              نسيب  التقلب  أو االخنفاض  ال     

  .1996 ، و اجتاهها للزيادة  يف املغرب أيضا عام 1996مصر مع اجتاهها للزيادة يف عام 
  

و من خالل ما سبق   و مبقارنة  الصادرات  و الواردات  الزراعية  العربيـة ،  جنـد  أن      
هناك ضعف  نسيب  للموقع   التجاري الزراعي للدول العربية، و من مث  ميكن أن نتوقع اآلثـار                      

، و  خاصـة أن       " OMC" املنظمة العاملية للتجارة     اتفاقية   اليت  قد تواجهها الدول العربية يف ظل       
معظم  الدول  العربية  تواجه عصرا جتاريا   يف  معظم املنتجات  الزراعية  الغذائية  االستراتيجية                     

   .كاحلبوب و األلبان  و السكر  و الزيوت النباتية
سـنحاول عـرض أهـم       العرض املوجز للوضع التنافسي  للزراعة  العربية،          هذا   و بعد   

يف  العربيـة   تفاقية يف إطار  املنظمة  العاملية للتجارة علـى الزراعـة             إلسلبيات و إجيابيات تطبيق ا    
  :املطالب  التالية

  
  
  

  اآلثار السلبية:  املطلب  الثاين 
إن آثار اتفاقية املنظمة العاملية  للتجارة يف القطاع  الزراعي  على الدول العربيـة سـتكون                   

 الصادرات يف الدول املصدرة   سيؤدي حتمـا          خفض دعم   ألن خفض الدعم  الزراعي  و      خطرية،  
إىل دفع  أسعار السلع  الزراعية  إىل االرتفاع ، األمر  الذي سيؤدي إىل مزيد من اإلخـتالالت يف                     

  لغذاء، و إىل زيادة أعباء إضافية جديدة على موازنة  استرياد   ا املوازين  التجارية الزراعية العربية
  .باإلضافة إىل تأثر اإلنتاج احليواين بسبب االرتفاع املتوقع يف أسعار األعالف من احلبوب اخلشنة

                                                                                                                                                                                     
  1997 التقرير االقتصادي  العريب املوحد ، -                     
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 األساسية  تتـراوح      الزيادة  املتوقعة  يف أسعار السلع الزراعية       أن  و تقدر مصادر األمم  املتحدة         
اخلسائر العربيـة    هامما تقدر مع    )1988 – 1986 ( وفقا   ألسعار        % 33إىل    % 24من  
  .376 مليار1وايل  حب

 أسعار احلبوب يف األسـواق       زيادة   لكن تقديرات  مدير منظمة األغذية و الزراعة حول        
من جراء إلغاء الدعم الزراعي       % 60  و      % 40تتراوح ما بني    أهنا   ب 1996العاملية خالل عام    

اق العاملية و هذا األمر  سيـضر        و إلغاء دعم الصادرات و تبوير األرض و حترير التجارة يف األسو           
و يزيد من أعبائها و  متاعبها املالية يف السنوات القادمـة خاصـة               املستوردة للغذاء    حتما بالدول 

   377.الدول املعتمدة على االسترياد الصايف للغذاء
  :378تلخيص أهم اآلثار السلبية  يف عدد من العناصر التالية  ميكن و على العموم 

  
إللغاء الدعم  من قبل الدول       ة واردات الدول العربية  من السلع  الزراعية نتيجة            ارتفاع فاتور  -1

الصناعية على إنتاجها من السلع الزراعية،  و مثة   توقعات بأن  تكون الزيادة يف أسعار املنتجات                    
  379 1986 – 1984 عن متوسط  الـسنوات       % 33 إىل   24الغذائية  األساسية يف حدود          

ه اخلسائر العربية يف مؤشر الرفاهية االجتماعية بسبب حترير  التجـارة يف الـسلع               كما تقدر مع  ،

                                                           
 1993 العامل  الثالث ، هنب منظمة التجارة العاملية جولة أورغواي و تقنني  ،علي إبراهيم   -:  راجع يف هذا اخلصوص 376
  .162 ص –

  اجلات و مصر و البلدان العربية، من هافانا إىل  مراكش ، القاهرة  ، ،أسامة  اجملدوب  -                                
  .252 ، ص 1996

  . املرجع السابق،على إبراهيم    377
  : أنظر كل من 378
تصادية العربية، العدد التاسع، اآلثار  املرتقبة التفاقية اجلات على العامل العريب ، جملة الوحدة االق، هبجت حممد أبو النصر -

  .165-164 ص ص ،      1999ديسمرب 
 ، مرجع 1999، السنة  الثالثة – العدد الثامن  ،  جملة مركز  صاحل  كامل لالقتصاد  اإلسالمي،حممد بن علي  العقال -.

  .257-256, سبق ذكره، ص ص 
   

لبالد العربية ، اإلنعكاسات احملتملة على االقتصاديات لو الزراعة   االمانة  العامة لالحتاد العام  لغرف التجارة و الصناعة 379
، ص 1994العربية و الدور العريب  املشترك للتعامل معها، حبث مقدم إىل مؤمتر أثر  اتفاقية اجلات  على العامل العريب، القاهرة 

27.  
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 و قد  أشارت بعض الدراسات أن مصر تتحمل اكرب       380 مليون دوالر سنويا   887الزراعية حبوايل   
 و تليها اجلزائر     ، مليون دوالر سنويا     170 حصيلتها من النقد األجنيب مبقدار       صاخلسائر حيث تنق  

، يف حني   تعترب البحرين أ قل الدول العربية تضررا باخلسائر يف التجارة الزراعية حيث ال  مث العراق 
  .1985381 مليون  دوالر بأسعار عام 2تتعدى خسائرها 

  
 صناعية، يعـين     اإن استثناء األمساك و منتجاهتا من االتفاقية الزراعية للجات و اعتبارها سلع            - 2

  القيود الكمية و غريها  مـن القيـود       ىتعريفة اجلمركية، فيما تبق   أهنا ال تستفيد إال من ختفيض ال      
غري اجلمركية و هذا يف غري  صاحل  الدول العربية ألن  األمساك  تتصدر قائمة السلع التـصديرية                    

  . خاصة موريتانيا  عدد من الدول العربيةى لد
 
ستحد من إمكانية  تطوير األساليب      ن اتفاقية اجلوانب التجارية املتعلقة بامللكية الفكرية           إ -  3

  .382اإلنتاجية  الزراعية  و ال سيما يف جمال  استخدام اهلندسة الوراثية
 
ها الدول العربية من  االحتاد األوريب باعتبارها الـشريك          نيفقدان  االمتيازات اليت كانت  جت      -  4

  .األول للدول العربية يف املعامالت التجارية
  
  
   اتفاقية اجلات  اجملال الزراعي  الذي حققته  من احلد  الكبري  للدعم  يف على الرغم       - 5 

لدعم املقدم  من الدول  الصناعية  يف صوره املختلفة  حيـد مـن القـدرة                    ل األكربجم  أن احل إال  
 التنافسية  للسلع العربية، حيث مت تقدير قيمة الدعم   احملتمل بالتجارة يف الدول الصناعية  من قبل                   

كما أن   ،383  مليار دوالر يف البلدان النامية     19 مليار دوالر  مقابل      150أمانة   اجلات حبوايل        

                                                           
  .164ص  ،  املرجع السابق  ، هبجت حممد أبو النصر380
  : أنظر كل من 381
  .253 اجلابت و مصر و البلدان العربية، من هافانا إىل مراكش ، مرجع  سبق ذكره ، ص ، مة اجملذوب أسا -
منظمة  التجارة  العاملية ، النتائج و االنعكاسات على التجارة السلعية مع تطبيق  على  مجهورية  مصر  ، فخري القص -

  .146 ، ص 1996ل  أفري– جانفي 442-441العربية ، جملة مصر املعاصرة ، عدد 
  .257 جملة مركز صاحل   كامل  لالقتصاد اإلسالمي، جامعة  األزهر ، مرجع سبق ذكره، ص ،  حممد بن على العقال 382
  : أنظر  كل من 383
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مبدأ  التعريفة  التصاعدية  الذي   يعين زيادة   نسبة  التعريفة مع كل مرحلة  تصنيعية  حيد مـن                         
للـدول   الزراعيـة  ملنتجات   السلع  ال متلك  قدرة  تنافسية قدرة املنتجات  الزراعية  باعتبارها 

 الصناعية
  . نظرا المتالك هذه األخرية قدرة  تكنولوجية  عالية غري  متاحة يف الدول العربية

إىل جانب تآكل املزايا  اخلاصة  اليت  كانت  صادرات  بعض الدول العربيـة مـن الـسلع                          
ملرتبطـة بالنظـام  العـام        يف النفاذ إىل أسواق الدول املتقدمة ، خاصة املزايا ا         هبا  الزراعية تتمتع   

  ، فهناك اتفاقيات تعاون  ثنائية  بني اجملموعة  االقتصادية األوربية و كل من املغـرب  للتفضيالت  
 منها   ،  الدول أنواعا من املزايا    ه  و تونس و مصر و األردن و البحرين و لبنان و سوريا، تقرر هلذ             

 أقل من املقررة على صـادرات الـدول         اإلعفاء من التعريفات اجلمركية أو خضوعها لتعريفات      
األخرى، و ال شك أن فقدان  هذه   املعاملة  أو انكماشها يؤدي إىل ضعف املركـز التنافـسي                      
لتلك  الدول يف مواجهة الدول األخرى و بالتايل إىل حدوث حتول يف التجارة لـصاحل الـدول                  

  .األكثر كفاءة و اليت مل تكن منتجاهتا تتمتع بتلك  املعاملة
  

نيها  القطاع الزراعي العريب، لكن قد تكون هناك         جيهذا عن جانب اآلثار السلبية  احملتملة  و اليت           
  :آثار إجيابية و اليت  حناول سردها يف املطلب التايل

  
  
  

  .اآلثار اإلجيابية: املطلب الثالث  
عا أو كـامال،    وجب االتفاقية  لن يكون سري     مب حترير جتارة  السلع الزراعية        أن   بالرغم   من   

  فإال أن اإلجراءات اليت  مت االتفاق عليها  وضعت  قوانني جديدة مهمة لفتح األسـواق و سـو                   
حتول القيود التجارية يف جمال الزراعة  إىل تعريفات مجركية سيجري  ختفيضها بنسبة  أكثـر مـن                   

  .الثلث بصورة عامة

                                                                                                                                                                                     
 أورغواي و آثارها على اقتصاديات الدول العربية، التقرير االقتصادي  العريب املوحد ، ة   نتائج  جول،صندوق النقد   العريب 

  .286 ، ص 1995 فيفري  ،يب ظوأب
  .258 املرجع  السابق، ص ،حممد بن علي العقال 
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 ية للزراعة، أن االنعكاسـات    املوضوعات احليو وو يتضح  من خالل قراءة نصوص االتفاقية         
مة ض  مقارنة مع البلدان غري املن ممكن االستفادة منها  جلات،يف ا مة  ض الدول العربية املن   ها   قد جتني  اليت

هلا، و يكفي يف هذا اجملال اإلشارة إىل إمكانيات استفادة الدول األعضاء من الكفـاءة التنافـسية                 
االت  املتاحة  يف االتفاقية  حلماية  الدول األعضاء من             اجمل ا  للمنتجات   الزراعية  التصديرية و كذ       

  .انعكاسات إدخال النباتات و احليوانات يف اتفاقية حقوق امللكية الفكرية  املرتبطة بالتجارة
 كما ميكن  اللجوء إىل منظمة التجارة العاملية يف حالة تعرض الدول العربيـة  ملمارسـات                 

  .384.عاجلة هذه املمارساتاإلغراق مثال، و ذلك جملاهبة و م
و مما  سبق ذكره ميكن  حصر املزايا أو املنافع اليت قد تنعكس على العامل   العريب و اليت نوجزهـا                       

  385:فيما يلي
  
 إمكانية استفادة الدول األعضاء من ختفيضات  التعريفة اجلمركية  و من إزالة  القيـود غـري                -1

افسية  للمنتجات  الزراعيـة التـصديرية  يف وضـع              التن  ءةمما جيعل الكفا  ،اجلمركية  و الدعم     
  .386أقوى

 من املتوقع  أن تستفيد  الدول العربية من اتفاقية اجلات املتعلقة باحلواجز التقنية للتجارة الـيت                  -2
هتدف إىل  ضمان   عدم اللجوء إىل  املقاييس و املواصفات خللق حواجز إضافية غري مربرة أمـام                    

  . التجارةرحتري
بق عرضه  من اآلثار احملتملة التفاقية  الزراعة على الدول العربيـة ، نالحـظ أن اآلثـار                    و مما س  

السلبية تفوق اآلثار اإلجيابية، مما يزيد  من العبء  امللقى على عاتق  الدول العربية كـل علـى                     
 عمل مجاعي   حده، و يزيد من أمهية التفكري  جمددا يف الدعوة إىل جماهبة هذه   اآلثار السلبية بقيام                 

و يف  هذا الشأن جند الكثري  من الدول العربيـة قـد              ،  هذه اآلثار   من  مشترك من شأنه أن حيد      
هي أكرب الـدول    وتتضرر من االتفاقية الزراعية املنبثقة من نتائج جولة أورغواي، حيث جند مصر             

ليت تنحـصر    و ا  2005  عام 387  مليون دوالر  3العربية  الزراعية سوف لن تتعد  قيمة صادراهتا          
  .يف اخلضراوات و الفاكهة و القطن و األرز

                                                           
  .360، مرجع سبق ذكره ، ص 1999 الطبعة الثالثة ،  ، نبيل  حشاد 384
   259 مرجع سبق ذكره  ص . نتائج التجارة العاملية و آثارها االقتصادية  على الدول العربية، حممد بن علي العقال 385
  .248 نتائج جولة  أورغواي و آثارها على اقتصاديات الدول  العربية، مرجع سبق ذكره ، ص  ،العريب صندوق النقد 386
  .259 جملة  مركز صاحل كامل ، مرجع  سبق ذكره ، ص ، حممد على العقالء 387
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ـ كما أن دولة  مثل  اململكة العربية السعودية  مستوردة صافية للغذاء حيـث  تز                   د وارداهتـا    ي
  الغذائية  على صادراهتا،   و من أهم السلع الغذائية اليت  تعترب اململكة العربية مستورة صافية  هلـا                    

، و    احلية  و احلبـوب       احليوانات اجلات هي اللحوم  و      إتفاقية     نتيجة    سريتفع سعرها   اليت    و
  و لتقليل تكلفة  استرياد الغذاء يقترح استخدام  كافة  الوسائل لتشجيع  التوسع يف إنتاج                     السكر

مثل الدواجن و األمساك و هذا ما تستهدفه خطة التنمية من زيـادة إنتـاج               ،  اللحوم  و بدائلها     
  .388   % 6و اللحوم البيضاء  % 10نسبة األمساك ب

 أن الواردات الغذائية للدول العربية يف منظمة غرب         389و لقد أوضحت بعض  الدراسات     
مليـون   4 مليون طـن إىل        1,3 من    )2010-2000( آسيا يتوقع أن ترتفع خالل  الفترة        

القمح ،  (  للحبوب        بالنسبة    طن      مليون  37,8إىل     19,8بالنسبة للزيوت النباتية ، و من       
و تشري نفس  الدراسة إىل ،  بافتراض  ثبات املساحة  املزروعة  باحلبوب    ، )الذرة، الشعري، األرز    

أن االلتزام خبفض التعريفة اجلمركية على الواردات من السلع  الزراعية  سيخفض أسـعار هـذه                 
ول العربية و اليت تـساهم يف       نخفض  اإليرادات اجلمركية  للد     تس بالتايل   السلع للمستهلكني، و    

دعم إيرادات امليزانية العامة، كما أن مصر ستجين خسارة  بعد   حترير التجارة  العامليـة للـسلع         
  .390 مليون دوالر تليها اجلزائر مث العراق10الزراعية تقدر ب 

نتاج   النسبية  اليت  كانت  تتمتع هبا بعض  الدول  العربية  يف إ                ةن امليز إو إيل جانب ذلك ف    
بعض  السلع الزراعية ستضعف يف جمال التنافس  الدويل، ألن  ميزة الدول العربية تعتمـد علـى                   

املناخ، توفر الري ، اخلربة  التارخيية  يف الزراعة ، كما أن القدرة اإلنتاجيـة                : عوامل ساكنة مثل    
 من متوسط   % 25,6 ضعيفة، فمثال تبلغ إنتاجية اهلكتار من احلبوب يف املتوسط يف العامل العريب           

من متوسط اإلنتاجية يف الدول      %  10اإلنتاجية  يف الدول األوربية، و إنتاجية  رأس من األلبان              
، و كـل    391من نظريه األوريب    % 35,7األوربية، و نسبة املصنع من اإلنتاج الزراعي يساوي         

                                                           
  :كل من أنظر 388

 13ية السعودية، جملة  التعاون ، السنة         اآلثار املتوقعة التفاقية اجلات   على القطاع  الزراعي  يف اململكة العرب               ، كوثر مصطفى 
  .153-129 ، جملس التعاون لدول اخلليج العريب، ص ص 1998، مارس 47،عدد 

  259 املرجع السابق، ص  ،حممد بن علي العقالء 
" لعدد الثـاين    ا"  أثر التنظيم اجلديد للتجارة الدولية  على األمن الغذائي يف الوطن العريب               ،  عبد اهللا عبد العزيز  الصعيدي        389

  .70 – 45، ص ص ، 69 عدد 18جملد  جملة آفاق اقتصادية
  .65   املرجع السابق، ص  ، عبد اهللا عبد العزيز  الصعيدي 390
  261 - 260، ص ص ،  صاحل سامل، املرجع السابقمركز   جملة  ،  حممد بن علي العقالء 391
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بية، كما أن الـدول     هذه مؤشرات دالة  على اخنفاض مرونة عرض اإلنتاج الزراعي يف الدول العر            
 دعم للمزارعني هدفه تشجيع القطاع الزراعي، حيث  تقـدم           تقدم –العربية  و ال سيما النفطية       

 من إمجايل تكاليف اإلنتاج، و اليت  ستكون مطالبة  بتخفيضه طبقـا              %  40دعما  يقدر حبوايل     
يت كانت تتمتع هبا احملاصـيل       و بالتايل فإن رفع الدعم  قد يلغي امليزة النسبية و ال             التفاقية اجلات 

 مما  قد  يؤدي إىل اإلحجام عن زراعته، و الذي يتعارض مع سياسـة               يف ظل  الدعم     مثل القمح 
  392.االكتفاء الذايت يف احملاصيل الزراعية كهدف معلن   لتلك الدول

  
و من جانب آخر فإن اإلمكانيات  احملدودة لبعض  الدول العربية  مثل جملـس التعـاون                  

يجي  ميكن  احلد منها نتيجة لالنضمام  ملنظمة التجارة العاملية و نتيجـة للمزايـا  املمكـن                     اخلل
االستفادة هبا يف جمال نقل التكنولوجيا  و دعم مراكز البحوث  و اخلدمات اإلرشادية الزراعية اليت                 

ـ                     ل ال حتضرها اجلات، كما ميكن  زيادة االستثمار الوطين و تـشجيع  البحـث العلمـي  و نق
  .393التكنولوجيا  و إنشاء مراكز  زراعية متقدمة

بعد  هذا  العرض املوجز اخلاص باآلثار السلبية و اإلجيابية احملتملة على القطاع  الزراعـي                        و
  املنظمة العاملية للتجارة، و اليت رأينا فيها أن ما جينيه القطاع الزراعي  العريب من اآلثار                   يف اتفاقية 
   ما هـي اإلجـراءات        :  هو ا الذي  يبقى مطرو ح       و السؤال   ، اإلجيابيات   من   أكثر    السلبية

و السياسات اليت ميكن  أن تقوم هبا الدول العربية للحد من الـسلبيات، و االسـتفادة مـن                   
و هو ما سنتناوله يف املبحث الثالـث مـن هـذا            . ؟ إجيابيات  اتفاقية املنظمة العاملية  للتجارة      

  .  الفصل
  
  
  
اإلستراتيجيات العربية املقترحة للحد من اآلثار السلبية التفاقية املنظمة العاملية : ملبحث الثالث ا

  :للتجارة و تعظيم االستفادة منها
  

                                                           
  .  أنظر  املرجع السابق392
  . املرجع السابق393
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أوضحنا فيما سبق أن االتفاقيات اليت  مت  التوصل إليها يف نطاق اتفاقية اجلات  يف جولـة                   
اري عاملي جديد، يهدف إىل تلبية احتياجـات        مفاوضات أورغواي متثل يف جوهرها بداية لنظام جت       

ركيـة التبـادل    حل الالدول األعضاء يف اجلات  ، و إىل  إجياد  اقتصاد عاملي أكثر تكامال  و تسهي                 
من خالل التخفيض يف التعريفات و القيود غري اجلمركية هبدف كـسر هـذه              ،  بالتجاري الدويل   

  .ة الدولية على أساس املزايا التنافسية لإلنتاجاحلواجز لفتح األسواق  و تعميم  مبدأ املنافس
  

و من جانب الدول العربية و ما يدور  من جدل حول  اآلثار و املتضمنات  السلبية  لتحرير          
، فإنه ال ميكن إخفاء املزايا احلقيقية اهلامة و           التجارة العاملية  التجارة الدولية يف إطار اتفاقية  منظمة        

ر التجارة الدولية، و إذا كانت  اقتصاديات  الدول العربية و من بينها القطاع               اليت تنطوي عليها حتري   
الزراعي قادرا على اكتساب و تعظيم االستفادة من اتفاقية املنظمة العامليـة للتجـارة يف جوانبـها                 

  .اإلجيابية
  

ة  الكامنـة يف     و يف الواقع فإنه لو مل تكن القطاعات الزراعية العربية تعاين من بعض العوامل الذاتي              
ختلفها امللحوظ مقارنة بالدول املتقدمة، سواء بفعل فشل السياسات االقتصادية  أو بعض العوامل              
التارخيية أو غري ذلك، ملا كانت اآلثار السلبية اليت قد تنتج عن اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة بتلك                 

  .األبعاد و ما أثري حوهلا من جدل
  

       
 و  فال ينبغي النظر إىل  االتفاقية العاملية على أهنا بالنسبة للدول الناميـة و من خالل ذلك 
، فهذه الرؤيـة الـيت        ال بد منه أو  واقع مفروض ال ميكن تفاديه           شر   باخلصوص الدول  العربية     

يرددها  بعض  الباحثني تعين االستسالم للواقع الراهن  للقطاع الزراعي  العريب بكل  ما حيمله من                   
نب التخلف، بل و على العكس من ذلك فإن االجتاه الصحيح و اإلجيايب  يتطلـب األخـذ                  جوا

باألسباب و اخلروج  من دائرة التخلف،  و املضي قدما ملواكبة املستجدات العاملية و ما  وصلت                  
إليه  من تطور، و التفاعل معها لتعظيم االستفادة  من الفرص املتاحة منها و التقليل من سـلبياهتا                   

 و مهما يكن من مشاكل  و حتديات  و إثارة  القضايا حول اآلثار السلبية اليت قد تترتب                     ، احملتملة
 اتفاقية جولة أورغواي على اقتصاديات الدول العربية سواء الدول األعضاء أو غري األعـضاء                لىع

بتحقيـق  يف املنظمة العاملية للتجارة ، ميكن  أن تشكل يف جوهرها مربرات كافيـة  لإلسـراع                  
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عمليات التكامل االقتصادي الزراعي بني الدول العربية  و إقامة السوق العربية املشتركة، و جتدر               
اإلشارة إىل أن هذه اآلثار ميكن أن ختتلف من دولة عربية إىل أخـرى  تبعـا لألمهيـة النـسبية                     

  .للقطاعات االقتصادية مبا فيها القطاع الزراعي موضع الدراسة
  

سبق و ما ميكن اقتراحه من استراتيجيات عربية للحد من اآلثار الـسلبية             و على ضوء  ما      
  :اليت تنجر عن نتائج جولة أورغواي، و تعزيز االستفادة منها، ميكن أن نطرح  السؤال التايل

  ما هي األهداف املتوخاة  من هذه االستراتيجيات؟ 
يجية أو برنامج مقترح جيـب أن  إن اإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف  أن أي عمل أو أي  استرات            

  .حيمل األهداف املراد الوصول إليها
  

، فإن االستراتيجيات املقترحة و اليت قد تشكل برناجما يـتالءم  و يتكيـف مـع                  و على العموم  
  394:ستهدف ما يليتمقررات حترير التجارة الدولية و قيام املنظمة العاملية للتجارة  إمنا 

  
لعريب على املستوى القومي يف اجتاه التكامل الذي يضمن االسـتفادة           تعزيز التنسيق و التعاون ا     •

باملزايا املتاحة يف إطار االتفاقية  للتكتالت االقتصادية من جهة، و مبا يهدف إىل تعظيم قـدرة                 
الدول العربية على مواجهة التكتالت العاملية األخرى، و التفاعل معها وفـق أسـس عادلـة                 

 .شتركةتضمن املصاحل العربية امل
  
ات و القدرات الزراعية العربية على مواجهة حتـديات املرحلـة االنتقاليـة         قدفع و تعزيز الطا    •

ملقررات حترير التجارة الدولية و منظمة التجارة العاملية، و إعادة التأهيل و التكيف و املوائمـة         
 املشاركة اإلجيابية ، و اليت حتقق التفاعل الكفء مع دول العامل األخرى يف إطار هذه االتفاقية

  .و املتنامية يف  التجارة العاملية الزراعية املتحررة
العمل على تذليل أو احلد من اآلثار السلبية  التفاقية حترير التجارة الزراعية العربية، و تعظـيم                  •

  .االستفادة من اجلوانب اإلجيابية، و الفرص املتاحة يف إطار تلك االتفاقية

                                                           
  .122 آثار حترير التجارة الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية، مرجع سبق ذكره، ص  ،مة العربية للتنمية الزراعية املنظ:  أنظر 394
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 اف، و للوصول إليها سنحاول اقتراح مجلة من االستراتيجيات بتقـسيم          و مما سبق ذكره من أهد     
  :  املبحث إىل أربعة مطالبهذا 

  
  .العريب تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية يف اجتاه التكامل االقتصادي الزراعي:املطلب األول 
  .انضمام كافة الدول العربية يف املنظمة العاملية للتجارة: املطلب الثاين 

  .اإلعداد و التنسيق اجليد ملفاوضات مراجعة  االتفاقية الزراعية: ملطلب الثالث ا
إنشاء أجهزة تنسيقية عربية ذات القدرة على مواجهة مقررات حترير التجارة           : املطلب الرابع   

  .الزراعية الدولية لتعظيم االستفادة منها
  .ع اإلمنائي و التمويليتفعيل دور اهليئات  و املؤسسات ذات الطاب: املطلب اخلامس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية يف اجتاه التكامل االقتصادي العريب الزراعي: املطلب األول 
إذا مت ترتيب و مراعاة األولويات يف وضع استراتيجيات مقترحة لتفعيل قدرة الزراعة             

لى الساحة العاملية مبا يف ذلك قضايا       العربية  على مواجهة خمتلف املستجدات   و التطورات ع          
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حترير التجارة الدولية، فسوف يكون التكامل  االقتصادي العريب عامة و الزراعي بصفة خاصة              
  .االستراتيجية الوحيدةموضوعا للدراسة يأيت يف  موقع الصدارة بل ميكن اعتباره باعتباره 

  
ستراتيجية مقترحـة نظـرا     و على الرغم من ان قضية التكامل االقتصادي العريب، كا         

 من توصيات  يف إطار العديد من الندوات العربية          ه  ألمهيتها يف الوقت احلايل، و ما كتب حول       
دراسات مثل دراسات املنظمة العربية للتنمية  و يف خمتلف الدول العربية، و ما قامت حوله من 

اليتها و نتائجها، كمـا  أثبتـه        الزراعية، فإنه يعترب الصيغة األساسية اليت بإمكاهنا أن تثبت فع         
  .395لتجارب الدول األخرى اليت سارت على هذا النهج   ي ملالواقع الع

 تستدعي فقـط اعتبـارات قوميـة         ال ن إعادة طرح قضية التكامل االقتصادي     إو عليه ف      
عاطفية، أو اعتبارات األمن و املوضوعية البحثية، و إمنا أصبح ضرورة فرضتها التطـورات و               

تجدات اليت ظهرت على الساحة الدولية تـضع مـستقبل االقتـصاد العـريب و أمنـه                 املس
  .396االستراتيجي و الغذائي أمام مفترق  الطرق و أمام خيارات حمدودة

 خطوة  1998و يف هذا اإلطار فقد كان  بروز  منطقة التجارة احلرة العربية الكربى عام                      
 تعترب هذه املنطقة  أداة هامة و أساسـية يطلـب             ،  لدفع عملية  التكامل االقتصادي  العريب      

  تفعيلها 
  397:و تعزيزها و ذلك من خالل

                                                           
  : ملزيد من التفاصيل انظر  كل من 395

  .123 آثار حترير التجارة الدولية يف إطار منظمة  التجارة العاملية، مرجع سابق ص  ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية -
اتفاقيات منظمة  التجارة العاملية ومد ى تأثريها على اقتصاديات الدول العربية،مرجع سبق ذكره،ص ، إبراهيم  حممد الفار -

  .286 – 268 ص
ضوء معطيات إقامة   التكامل الزراعي   العريب يف ات  الندوة القومية  حول إمكاني ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية  -

  .68-1 ، ص ص 30/09/1999-28: اخلرطوم . لكربىرة العربية  االتجارة احلمنطفة 
 آثار حترير التجارة الدولية يف إطار منظمة التجارة العاملية، مرجع سبق ذكره، ص  ،العربية للتنمية الزراعية . املنظمة 396

123.  
  .املرجع السابق-: كل من  أنظر397
حول  إمكانيات التكامل الزراعي العريب يف ضوء  معطيات إقامة منطقة املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الندوة القومية -

  .68 – 42، ص ص ،  التجارة احلرة العربية، مرجع سبق ذكره
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ـ اكتمال مصادقة الدول العربية  على اجلوانب التنفيذية التفاقية منطقة التجارة احلرة العربية              أ
  .*الكربى حىت تصبح سارية املفعول يف  كل الدول العربية

  
 بني الدول العربية و هذا بإعادة النظر يف معدالت اخلفض  ـ إصالح النظام اجلمركي فيما ب

يف التعريفات اجلمركية حىت بلوغ مرحلة التحرير الكامل قبل أن  يتحقق ذلك حتـت مظلـة                 
  .املنظمة  العاملية للتجارة

 ـ القيام بتنسيق السياسات  االقتصادية و على األقل يف جمال الزراعة مع التعجيل هبـا، و   ج
ر أن التجارة احلرة بني الدول العربية و تنمية التجارة الزراعية البيئية تظل حمـدودة       هذا  باعتبا  

القيمة ما مل يدعمها تنسيق السياسات الزراعية، مبا يتناسب و تعظيم االسـتفادة مـن املزايـا               
  .398النسبية لكل دولة

  
ـ              ستوى و على العموم فإن حركة التبادل التجاري الزراعي بني الدول العربية على امل

الثنائي  و اإلقليمي و استقرار الفرص و األنظمة السوقية للـسلع و املنتجـات الزراعيـة يف                
ة التسويقية احمللية و التصديرية مبا يتناسـب   نياألسواق العربية، يتوقع أن يشجع على تطوير الب       

ـ         آ دفع و تفعيل     و ة للتجـارة و    داء املنطقة التجارية، و االستعداد ملواجهة آثار املنظمة العاملي
  .تعظيم االستفادة  منها

  
كما أن انسياب حركة  التبادل التجاري بني الدول العربية يف السلع و املنتجـات الزراعيـة                 

عدالت تفوق نظرياهتا احلالية نتيجة املميزات التفضيلية اليت تتمتع هبا هذه السلع و املنتجات              مب
ة العربية مع بديلتها من  املصادر غري العربيـة،    يف األسواق العربية، و زيادة قدرهتا على املنافس       

ملا متنحه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى من إعفاءات، كلها تعترب من اآلثار املتوقعة لقيام               
  .منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على املدى املتوسط و الطويل

  

                                                           
  . دولة حىت اآلن صادقت على اتفاقية املنطقة و مازالت كل من اجلزائر و جيبويت و جزر القمر غري  أعضاء19 هناك *

اتفاقيات التجارة العاملية، و الذي يدور حول  : حممد إبراهيم الفار حول : ل الرابع كتاب من الفص: املبحث الثاين :  انظر 398
  .ية كوسيلة ملواجهة اآلثار احملتملة التفاقية منظمة التجارة العامليةنتطوير التجارة العربية البي
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األسواق العربية و إىل ات  الزراعية   و بطبيعة احلال  فإن زيادة فرص وصول السلع و املنتج              
يف إطار حركة التبادل التجاري بني الدول العربية، و زيادة قدرهتا على املنافسة  سوف يؤدي                
إىل احلد من الواردات من املصادر غري العربية، و من مث حتسني امليزان التجاري الزراعي العريب                

  .ة العاملية للتجارة السلبية و كسب مزايا منهامع العامل اخلارجي، و هو ما حيد من آثار املنظم
  

   .انضمام كافة الدول العربية إىل املنظمة العاملية للتجارة: املطلب الثاين 
  

أعـضاء   ت أصبح التجارة العاملية عربية انضمت  إىل منظمة  حاليا هناك تسع دول 
 ، جيبويت ، البحرين س، تون ، املغرب اإلمارات ، الكويت، مصر:  وهذه الدول هي  عاملني 

األردن، : كما توجد ضمن دول أخرى كأعضاء مراقبني، و هـذه الـدول هـي     ، موريتانيا
، العـراق ،     ، الصومال  اجلزائر، سلطنة عمان، و ال تزال باقي الدول العربية  األخرى سوريا           

  399.، خارج إطار منظمة التجارة العاملية  اليمن ، ليبيا ، لبنان فلسطني
  

شي مع منهجية التنسيق و التكامل على املستوى العريب، فإن انـضمام كافـة              و للتما 
 400:الدول العربية يف املنظمة العاملية للتجارة يعترب ذو أمهية كربى و ذلك لالعتبارات التالية

  
  مـا   معظم دول العامل و هو     ية  واقعا عمليا تشمل عضو   للتجارة  ة    ـ أصبحت املنظمة العاملي   أ  

 وفق اتفاقيات هذه املنظمة،     تنتظممن السلع و اخلدمات     التجارة العاملية     بية  يؤكد على أن غال   
و منه فإن التعامل مع اجملتمع االقتصادي و التجاري العاملي أصبح صعبا  أمام األطراف خارج                

 منا أن يكـون    و د  حيث تنعكس عليهم كافة اآلثار السلبية ملقررات حترير التجارة          هذه املنظمة 
  . االنتفاع باجلوانب اإلجيابية اليت  توفرها و تضمنهاهلم احلق يف

 ـ إن انضمام الدول العربية مجيعها إىل  املنظمة العاملية  للتجارة  من شأنه أن يـؤدي إىل   ب 
االستفادة مستقبال و بعد التكامل االقتصادي الزراعي العريب من املزايا  و اإلجيابيـات الـيت                
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كما ميكن  ،جلديدة للدول األعضاء داخل التكتالت االقتصادية       توفرها نظم  التجارة الدولية ا     
  .أن تكون يف موقع تفاوضي أقوى مقارنة بباقي األطراف

 إن املبادرة باستكمال عضوية الدول العربية و احلصول عليها داخل املنظمـة العامليـة                ـ ج  
لدوليـة، و مـن مث      يف احلد من آثار و متضمنات مقررات التجارة ا          اإلسراع    للتجارة، حيقق 

مة للقطاعات االقتصادية اإلنتاجيـة و التـسويقية و         ءو إجراءات التكيف و املال     اختاذ تدابري   
  .التصديرية مع هذه املتضمنات ذات تأهيل و قدرة على التفاعل معها يف األمد القصري

  
ـ د  يفـات   جتدر اإلشارة إىل أنه و مع مرور السنني تزداد إجراءات تطبيـق ختفـيض التعر    

اجلمركية و إزالة العوائق التجارية، و من مث تزداد االلتزامات و الشروط اليت تضعها  الـدول         
يد العضوية يف املنظمة ، مما قد يـؤدي إىل          راألعضاء يف مفاوضاهتا مع الدول اجلديدة و اليت ت        

ول   و قد اتضح ذلك من خالل ما تواجهه بعض الد         ،صعوبة إجراءات قبول العضوية اجلديدة      
العربية اليت ال تزال يف مرحلة التفاوض من أجل العضوية العاملة كما هو احلال لكل من سلطة                 

  .عمان و السودان و اململكة العربية السعودية
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  401. اإلعداد و التنسيق اجليد ملفاوضات مراجعة االتفاقية الزراعية مستقبال: املطلب الثالث 
 الدول  النامية و من بينها الدول العربية تعاين من وجود بعـض              بات من الواضح جدا أن         
غرات و االلتزامات اليت ال تتناسب و ظروفها و أوضاعها، كما ظهرت بعض اآلثار السلبية               ثال

 الزراعية، كما أن هناك بعض اجلوانب يف تطبيق االتفاقية تعمل على            قتصادياهتا  اليت تعاين منها ا   
ار التنمية الزراعية خالل الفترات الطويلة السابقة، و كل هـذا إمنـا             كبح ما مت حتقيقه من مث     

  .يتطلب التحضري و العمل اجليد و املبكر نسبيا هلذه املفاوضات القادمة
  

كن قـد بـدأو    تو منه فإنه على الدول العربية األعضاء البدء من اآلن بالتحضري إن مل              
 و اليت تتطلب املراجعة و اإلصالح        ، نفع العام بالتحضري اجليد و الدراسة العميقة اليت تعود بال       

، و يف مجيع اجملاالت املرتبطة بالزراعة، و إضافة إىل هـذه الدراسـة و                يف  االتفاقية الزراعية   
 أمهية بالغة  يف توحيـد         باعتبار ذلك ذا   آلراء    و ا   قفالتحضري اجليد، فإنه يتطلب تنسيق املوا     

، بـل يعـين       ذا ال يقتصر على الدول العربية فحـسب       يتعلق باالهتمام املشترك، و ه    ا  كل م 
 و خاصة يف اجلوانب اليت تشمل  القضايا  املـشتركة، مثـل األبعـاد                  كذلك الدول  النامية   

االجتماعية اليت ترتبت عن تطبيق اتفاقية حترير التجارة الزراعية، و اإلعانات التعويضية الـيت               
هذه االتفاقية خاصة للـدول األقـل منـوا و ذات           تستفيد منها الدول املتضررة جراء تطبيق       

، إىل جانب إمكانيـات     ة  ، و جماالت الدعم احليوية يف قطاع الزراع        االسترياد الصايف للغذاء  
 إضافة إىل القضايا الـيت        ، احلصول على التقنيات الزراعية احلديثة يف إطار اتفاقية محاية امللكية         

األسواق اخلارجية  إىل  وصول  الثل قدرة هذه الدول على        تعزز منافع الدول النامية و العربية م      
و خاصة أسواق الدول املتقدمة، و حتقيق جو تنافسي أكثر عدالـة يف املبـادالت التجاريـة                 

جانب الدول املتقدمة، كمـا     من  الدولية، و كيفية مواجهة إجراءات املداخل اخللفية للحماية         
لصحة النباتية و احليوانية، و إىل غري ذلـك مـن           ا" هو الشأن يف تطبيق  املوصفات و اتفاقية         

  .القضايا و املشاكل اليت تترتب على اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة
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إنشاء أجهزة تنسيقية عربية ذات القدرة على مواجهة مقررات حترير التجارة : املطلب الرابع 
  :الزراعية الدولية  لتعظيم االستفادة منها

ه األجهزة  من شأنه يزود الدول العربية بكافة املعلومات ملواجهـة            إنشاء مثل  هذ   إن  
انبها اإلجيابيـة، و  ومقررات حترير التجارة  الزراعية و كيفية االستفادة منها أو باألحرى من ج  

  402:من أمثلة ذلك هلذه األجهزة ميكن ذكر ما يلي
  كافحة عمليات اإلغراق  ـ إقامة جهاز أو مركز عريب لتدعيم القدرات العربية يف كشف و م             أ

حيث أن قضية اإلغراق تعترب من القضايا اليت تشكل خطرا على االقتصاديات العربية و خاصة               
  .الزراعية

و علية فإن قيام مثل هذا اجلهاز يف إطار مشترك، و ليكن حتت مظلة اجلامعة العربيـة،                 
اق السلعي و تدريب    قد يكون من بني مهامه مساعدة الدول العربية يف كشف  عمليات اإلغر            

إطارات و كوادر عربية ذات قدرة فنية على أساليب كشف اإلغراق و إثباتـه و مواجهتـه                 
بالطرق الصحيحة حىت ال يصبح  اإلغراق سالحا قاتال ملا مت حتقيقه من قفزات يف القطاعـات                 

  .االقتصادية العربية من جناح، و باخلصوص يف اجملاالت اليت هلا متيز نسيب
طبيعية نوعية، مثل شـبكة عربيـة    ذات ة شبكات عربية قومية خاصة باملعلومات  ـ إقام ب

الزراعية  للمعلومات الزراعية قد تشرف عليها إحدى اهليئات العربية  كاملنظمة العربية للتنمية             
حيث يتجسد من خالهلا تعزيز الشفافية يف  جماالت االستثمار و املبادالت التجارية و ذلـك                 

ية من جهة، و لترشيد التجارة الزراعية العربية  مع           ن التجارة الزراعية العربية البي    لتفعيل و دعم  
 قيام مثل هذه     ميكن    و علية فإنه    ثانية  ،   باقي الدول و التجمعات االقتصادية األخرى من جهة       

الشبكات يف اإلطار التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى باعتبارهـا إحـدى أهـم               
  .يةنل يف دفع و تعزيز حركة التجارة العربية البيالوسائ
ـ التنسيق و التعاون بأقصى درجة ممكنة يف اجملاالت ذات اجلوانب الزراعية و ما يتعلـق                   ج

 و،   ، حيث أن هذه التقنيات تعترب من العلوم احلديثـة            هبا من نقل و توطني التقنيات احلديثة      
، كما تتطلب ميزانيات       جماالت البحوث األساسية    ذات تكاليف عالية خاصة يف     اتتطلب أحباث 

 و إىل جانب ذلك فإن احلصول على مثل هذه التقنيات احلديثة سوف يـصبح أمـرا                  ضخمة
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 األمر الذي يدعو إىل ضرورة       ،  يف ظل اتفاقية تطبيق اتفاقية محاية حقوق امللكية        كلفاصعبا و م  
  .نيات إىل جانب نقلها و توطينهادخول الدول العربية يف جمال إنتاج و ابتكار التق

ا، و عليه فإن     جهها الزراعة العربية حاضرا و مستقبل     او من املعلوم أن هناك حتديات تو      
 حبثية غري عادية، و خاصة يف اجملاالت الزراعية ذات االهتمام املشترك، و             اذلك يتطلب جهود  

اإلنتاج الزراعـي العـريب، و       بقدر كبري من األمهية و العناية لدفع جهاز          حتظىاليت  جيب أن     
رية، طكاحلبوب  و البذور الزيتية يف الزراعات امل        ،   خباصة يف جمال حماصيل الغذاء االستراتيجية     

، كما تتطلب مؤسسات ذات قـدرة عاليـة و ميزانيـات             عة للباحثني جو اليت تبقى غري مش    
ملطرية متثل حـوايل    الزراعة  ا  وأن  خاصة   ،   ضخمة لتطوير ما هو مطلوب ملثل هذه الزراعات         

 من إمجايل  املساحة املزروعة يف الوطن العريب، و هلا أثـر ملمـوس يف اإلنتـاج                  403  % 80
 إضافة إىل أن إمكانيات تطوير هذا القطاع ما تزال واسعة و             الزراعي و األمن الغذائي العريب    

  .متعددة 
 للسلع و املنتجـات     ـ إمكانية وضع معايري عربية موحدة و مطابقة للمواصفات و اجلودة           د

الزراعية و حتفيز خمتلف  الدول العربية  على العمل و االلتزام هبذه املعايري الدولية ، و يعتـرب                   
هذا األمر من الشروط األساسية اليت  تتطلبها كفاءة األداء يف التجارة الدولية، و حتفيز تنمية                

و معايري سـلعية     وفق أسس    ،   مليابادالت التجارية عربيا و عا    امل، و إمتام     الصادرات العربية 
  و واضحة  حمددة 

النباتية و احليوانية     و متعارف عليها، كما يساعد ذلك أيضا على تسهيل تطبيق معايري الصحة           
ر الزراعي، و الفحـص يف مـوانئ        ج و اإلجراءات اجلمركية و احل     إجراءات الفحص و التفتيش   

  .جار ة  الدولية املعاصرةالشحن، إىل غري ذلك من إجراءات و ترتيبات الت
يفتـها  ظ إنشاء احتادات عربية  نوعية متخصصة  يف  النشاط الزراعي و املنتجات الزراعية و                 هـ  

 ية   أو التـصدير   يةالتنسيق  و التعاون بني الدول العربية  سواء يف السياسات اإلنتاجية أو االسترياد             
لالحتاد احلال  اإلنتاجية املرتبطة به، كما هو      إىل جانب التنسيق يف السياسات البحثية و املشروعات         
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، حيث يتم يف ذلك تبادل        و الفاكهة   ملنتجي احلبوب أو البذور الزيتية ، أو تسويق اخلضر           العريب
  .ات أو ما إىل ذلكرباخل
 ـ خلق مؤسسات تسويقية عربية  مشتركة للمنتجات الزراعية و الغذائية، ختـتص مبجـاالت    و

لتسويق االستراتيجي   و التصدير، مع توفري الظروف املالئمة يف إقامـة هـذه               التسويق احمللي أو ا   
دائها هلذه املهام و ذلك مبنحها التسهيالت الالزمة، و اليت قد يتحقق            آاملؤسسات و تشجيعها  يف      

عنها دفع و تعزيز األنشطة التسويقية الزراعية  وفقا لألساليب  الفنية احلديثة و املتطورة، كما قد                 
ية  يف املنتجات الزراعية، فضال عن حتسني إمكانيات النفاذ إىل           نحقق عنها تشجيع  التجارة  البي      يت

  مببـدأ    املشتركة يف إطار العمل     اخلارجية تصديريا بفضل تلك املؤسسات العربية          األسواق العربية 
 حيقق مزايا   مشترك حتسني شروط وفرص اإلسترياد على نطاق عريب         التنسيق و التكامل، إضافة إىل      

  .الصفقات الكبرية و القدرة على التساومية و احلصول على أفضل الشروط االستريادية
  

  .تفعيل و تنسيق دور اهليئات و املؤسسات ذات الطابع اإلمنائي و التمويلي: املطلب اخلامس 
كتـل  األقطار العربية للمتغريات الدولية الراهنة عامة، و اجتاهـات الت          تتطلب مواجهة         

االقتصادي خاصة، تنسيق اجلهود و السياسات، و ذلك من خالل  العمل العـريب املـشترك                
 دور املنظمات     404 الداعم هلدف التكامل االقتصادي الزراعي العريب، و هذا عن طريق تفعيل          

 العمل على تعظيم االستفادة مما تفرزه املنظمات و املؤسـسات            مع ،     و متويليا  اإلمنائية فنيا   
 إىل جانب االستفادة من برامج       ،  و التمويلية من مساعدات يف هذه  اجملاالت          لدولية اإلمنائية ا

منظمة التجارة العاملية اخلاصة بالتدريب يف اجملاالت املستحدثة اليت كرستها نظـم املبـادالت              
  جماالت التجارة اإللكترونيـة و كـشف و مكافحـة           مثل التجارية اجلديدة يف إطار املنظمة      

  .405 و غريهاشيت، و أعمال الفحص و التنف اإلغراق
  

و ميكن تفعيل و تعزيز  دور املنظمات املالية و اإلمنائية يف إعطاء أمهية بالغـة للتنـسيق  و                       
، و  ) صـاحبة اخلـربة     ( التكامل بني اهليئات و املؤسسات كاملنظمة العربية للتنمية  الزراعية           
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 و االجتماعي و اهليئة العربية لالستثمار و اإلمناء الزراعـي           الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي   
  . هذا على سبيل املثال  ال على سبيل احلصر ،إىل غري ذلك من املؤسسات األخرى

إىل جانب التنسيق و التعاون بني املؤسسات و اهليئات العربية يف اجملال الزراعي و توزيـع                
 حبيـث    ،مبا يزيد من فعالية  و كفاءة األداء         ) مل  تقسيم الع ( املهام و األدوار حسب االختصاص      

يتم ذلك عن طريق التنسيق بني املنظمات العربية إضافة إىل التنسيق مع اهليئـات  و املؤسـسات                  
  .القطرية

و على ضوء ما سبق فإنه على املؤسسات املالية العربية، أن تلعب دورا كبري يف إعطاء دفع                 
و هذا من اجل  إ قامة منطقة جتارية حرة  عربية جتعلها تواجـه               قوي لالستثمار الزراعي العريب،     

آثار املنظمة العاملية للتجارة، و تعظيم االستفادة منها، حيث نالحظ أن هناك أموال عربية موظفة               
ة العربية، و االستفادة منها     طقيف بنوك أجنبية، و هو ما جيعلنا نتساءل  عن عدم توظيفها داخل املن             

ال اجملاعتبار أن الدول العربية تنقصها بالدرجة األوىل األموال الكافية لالستثمار يف            حمليا، و ذلك ب   
 كما   ، الزراعي، خاصة و أن الدول العربية تتمتع بقاعدة موردية زراعية ضخمة غري مستغلة كلية             

  .متت اإلشارة إليه يف الفصل الثاين من القسم األول
ملؤسسات ذات الطابع اإلمنائي إىل جانب املـوارد        هذه املوارد املالية و ا    كل  فإذا اجتمعت   

الزراعية األخرى كاألراضي الصاحلة للزراعة، فإنه ميكن أن تستفيد الدول العربية من هذه العوامل              
يف تعزيز و تنسيق التكامل الزراعي العريب، و الذي قد حيد من اآلثار السلبية اليت  قـد تنتجهـا                    

  .م االستفادة منهااملنظمة العاملية للتجارة و تعظي
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  :الـخاتـــمة
       

  :االستنتاجـــــات   - 
إن معظم حماوالت التكامل االقتصادي اليت شهدهتا املنطقة  العربية سواء كانت ثنائية أو              :     أوال  

إقليمية أو مجاعية مل تعطي نتائج إجيابية ، بل أن بعضها فشل بسبب نزاعات سياسية  ما بني الدول 
عربية  ،  إىل جانب بعض املعوقات اليت حالة دون وصول التكامل إىل مستويات هامة يف التنمية                  ال

من شأهنا أن جتعل الدول العربية منتجة للغذاء  و مكتفية ذاتيا على األقل  يف  جمال احملاصيل ذات                    
 مستوى  لطابع اإلستراتيجي ، خاصة وأن مقومات ومربرات قيام تكامل زراعي عريب متوفرة على            

املنطقة العربية إىل جانب توفرها على املوارد الالزمة لتمويل املشروعات الزراعية املشتركة يف إطار              
انتقال رؤوس األموال ما بني الدول العربية ، أين جند هناك دوال متلك قاعدة مورديه زراعية هائلة                 

ل الالزمة لتمويلها ، يف حني جند       كالسودان واليت تعترب سلة غذاء الوطن العريب ، وتفتقر إىل األموا          
أن هناك دول أخرى متتلك موارد مالية معتربة واليت ميكن استثمارها يف هذه الدولـة ، يف إطـار                   
االستثمار ودعم املشروعات العربية املشتركة لتفعيل التكامل الزراعي العريب وجعل املنطقة منتجة            

ية كتلة اقتصادية قوية على املـستوى العـاملي           للغذاء ال مستوردة له ، وهو ما جيعل الدول العرب         
  وكل هذا ميكن أن يتحقق إذا مت استغالل املوارد الزراعية املتاحة على مستوى املنطقة العربية

   
تزخر املنطقة العربية بقاعدة مورديه زراعية هائلة خاصة فيما يتعلـق باألراضـي الزراعيـة               : ثانيا

مليون هكتـار ، حيـث جنـد أن    133تبلغ مساحتها حوايل  والقابلة لالستصالح الزراعي واليت     
وهو ما يشجع على زيادة التوسع يف اإلنتاج الزراعـي    مليون هكتار،52املستغل منها ال يتعدى 

سواء من ناحية اإلنتاج أو اجلودة ، وجيعله قادر على منافسة السلع األجنبية ، وهذا التوسع ميكن                 
 وعدم االعتماد على الزراعة املطرية اليت تـشكل أغلـب           أن يكون عن طريق استخدام نظم الري      

  .الزراعة العربية
  
تبقى املنطقة العربية سوقا للغذاء للدول األجنبية كوهنا ما تزال تعيش عجزا غذائيا مل تستطع               : ثالثا

توفريه داخل منطقتها ، مما جعلها تعيش  تبعية خارجية ، وميكن القول بأن هذه التبعية مل تتوقف                  
اجلانب الغذائي فقط ، بل تعدته حىت سياسيا يف الكثري من األحيان ، بـالرغم مـن وجـود                   عن  

تطورات إجيابية يف جمال إنتاج الغذاء للدول العربية ، إال أهنا مازالت تتخبط يف مشكل إنتاج الغذاء                
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ري على  خاصة احملاصيل اإلستراتيجية كاحلبوب مثال ، وتبقى مؤشرات االكتفاء الذايت ال تبشر باخل            
العموم ، خاصة يف ظل املعطيات الدولية اجلديدة اليت تسود الساحة العاملية يف إطـار اتفاقيـات                 

  التجارة الدولية حتت مظلة املنظمة العاملية للتجارة
  

من خالل دراستنا للعديد من جتارب التكامل االقتصادي العاملي جند أن أحسن جتربة واليت              : رابعا
تكامل هي  جتربة اجملموعة األوروبية واليت تعترب التجربة الرائـدة علـى             وصلت أرقى مستويات ال   

املستوى العاملي ، حيث بدأت بإقامة سوق مشتركة وصوال إىل احتاد اقتـصادي أورويب مكونـا                
، وهذا اهلدف احملقق '' األورو'' بذلك كتلة اقتصادية هامة على املستوى العاملي بعملة واحدة وهي       

حل املشتركة لدول اجملموعة األوروبية  متجاوزة يف ذلك عامل الـسيادة الوطنيـة              جاء خلدمة املصا  
  .ودون املساس هبا ، كما تتغىن هبا الدول العربية

ويف املقابل فإن جتربة السوق العربية املشتركة ال تزال مكتوبة يف اللوائح والقرارات بالرغم              
 السوق  ادت هنا وهناك من أجلها، وإذا ما قارن       من الدراسات اليت متت بشأهنا ، واملؤمترات اليت عق        

األوروبية املشتركة بالسوق العربية املشتركة فإننا جندمها يتشاهبان فقـط يف التـسمية ، فعـوض                
األوروبية كانت كلمة العربية ، أي مبعىن السوق العربية املشتركة ، على الرغم مـن أن عوامـل                  

بية على غرار دول اجملموعة األوروبية ، وهذه العوامـل  الوحدة متوفرة أكثر بني دول اجملموعة العر  
هي عامل اللغة وعامل الدين وعامل التقاليد والعادات ، وهو ما جنده خيتلف نوعا ما يف الـدول                  

  .األوروبية 
  

ميكن القول بأن عدم جناح حماوالت التكامل االقتصادي الزراعي العـريب،  سـواء يف               :   خامسا
إلقليمية أو اجلماعية ، يرجع إىل العديد من املعوقات ، ومن هذه املعوقات جند              أشكاهلا الثنائية أو ا   

املعوقات السياسية املتمثلة يف غياب اإلرادة السياسية لدى احلكومات العربية والرتاعـات داخـل              
املنطقة ، خاصة املتعلقة بالرتاع اإلسرائيلي مع بعض الدول العربية وهذا بزيادة نفقاهتا العـسكرية                
الشيء الذي أدى إىل التأثري على التنمية االقتصادية هلذه الدول وهذا ما جعل املنطقة العربية سوقا                
لألسلحة من الدول األجنبية، إىل جانب املعوقات االقتصادية املتمثلة  يف تباين الناتج احمللي اإلمجايل               

نها إىل جانب ضعف هياكـل  ما بني الدول العربية ومعدل النمو العريب، والذي خلق فروقا فيما بي         
البنية األساسية العامة  يف  العديد  من األقطار  العربية  ، كوسائل النقل والطرقـات والكهربـاء                    

واملياه ، إضافة إىل املشاكل املتعلقة  باالستثمار  مثل  درجة االستقرار السياسي و  االقتـصادي                     
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سعار الصرف  للعمالت احملليـة يف بعـض         وتعدد القرارات واللوائح ، إىل جانب عدم استقرار أ        
الدول العربية ، وغياب يف الكثري من األحيان للدراسات الالزمة لكشف املشاريع االستثمارية اليت              
تتم على أساسها إقامة تكامل اقتصادي زراعي عريب ، أو باألحرى عدم توفر كل املعطيات الـيت                 

ولة عربية على إمكانياهتا اخلاصـة بعيـدا   و اعتماد كل د تشجع على إقامة مشروعات مشتركة ،
على االستثمارات ذات الطابع املشترك ، وباإلضافة إىل املعوقات السياسية واملعوقات االقتـصادية             
فهناك أيضا معوقات طبيعية ، كمشاكل التصحر واجلفاف واليت تعترب من املشاكل الرئيسية الـيت               

 اخنفاض مستوى منسوب املياه اجلوفية ، إىل جانـب          تعاين منها املنطقة العربية ، وهو ما أدى إىل        
املعوقات املرتبطة بالعوامل الثقافية واالجتماعية ، كارتفاع نسبة األمية وعدم ختصيص مبالغ كافية             
للتعليم والبحوث العلمية وغريها من العوامل األخرى ذات الطابع الثقايف والبحثي باإلضـافة إىل              

  .ليته يف دعم جماالت التعاون االقتصاديدور اإلعالم العريب وعدم فعا
  

وإىل جانب كل هذه املعوقات فإنه ال ميكن أن تكون هذه املعوقات من العوامل املرتبطـة                
 اقتصادية عربية تعمل على دفع التنمية الزراعية ةلقيام تكامل زراعي عريب ، بل ميكن بناء إستراتيجي

لذلك متوفرة منها الوضعية الغذائية املتـدهورة يف        العربية الشاملة ، حيث أن املربرات واألسباب        
البالد العربية واليت تعتمد على السوق العاملي لسد احتياجاهتا الغذائية على شكل قروض استهالكية                

  .وهو ما أدى إىل تعاظم ديوهنا اخلارجية 
  

ملنطقة وكل هذا ممكن أن يكون عامال مشجعا ملعاجلة هذا املشكل الغذائي ، الذي تعانيه ا              
العربية ، وهذا بتبين إجراءات عملية يف شكل إستراتيجية مقترحة لقيام تكامل زراعي عريب ، منها                
ما هو على املدى القصري ، كزيادة فعالية االستثمار العريب املشترك يف تطوير السياسات املقترحـة                

ائل املمكن اختاذها على    للتكامل الزراعي العريب اليت أنشئت سابقا  ومل يكتب هلا النجاح ، والوس            
املدى الطويل ، كاإلجراءات اخلاصة بتحرير التجارة داخل املنطقة العربية والعمل على التخفيـف              
من املديونية اخلارجية ، وإنشاء خمزون إستراتيجي من الغذاء  ، إضافة إىل  احملافظة  علـى البيئـة                    

 واجلفاف و احملافظة على  املوارد املائيـة         الزراعية وصيانتها و اليت تتمثل يف مقاومة عملية التصحر        
واألغذية ومقاومة التلوث واألمراض إىل جانب إرساء وتعميق فكرة التكامل بني  األقطار العربية              
والذي يتطلب العمل على التخفيف من نسبة األمية املنتشرة يف الدول العربية و ختـصيص مبـالغ           
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د يف حتسني وتكوين قدرات املوارد البـشرية كوهنـا          كافية للتعليم والبحث العلمي ، مما قد يساع       
  .تساهم يف عملية التنمية 

حيث أن كل هذه املعوقات باإلمكان التغلب عليها إذا توفرت اإلرادة السياسية إلرسـاء              
وتعميق فكرة التكامل االقتصادي الزراعي العريب ، خاصة يف ظل التطورات العاملية اجلديدة داخل              

ة العاملية واليت جند أن هناك دول عربية   انضمت إليها وال يزال البعض األخر                إطار منظمة التجار  
  ينتظر االنضمام إليها

  
إن النظام اجلديد للتجارة العاملية ممثال يف املنظمة العاملية للتجارة أصبح أمـرا واقعـا وأن        : سادسا  

 به ما هـو إال رغبـة منـها    انضمام الكثري من الدول العربية فيه، وحماولة البعض األخر االلتحاق        
ملواكبة النظام اجلديد للتجارة العاملية عوض البقاء على هامشه ، كما أن استفادة الدول العربية من                
هذا النظام سيعتمد بالدرجة األوىل على ما حتقق من نتائج يف جمال إصالح اقتـصادياهتا وحتقيـق                 

  .درجات أعلى من التعاون االقتصادي فيما بينها
  

 إن مؤيدو منظمة التجارة العاملية يرون أن الوضع احلايل حيمل يف طياته بصمات جديـدة                :سابعا
ستقود العامل يف هذا القرن اجلديد إىل وضع حلول للمشكالت اليت نشبت منذ قيام احلرب العاملية                

ات األوىل وإىل وقتنا احلايل ، حول الرتاعات الدولية على التجارة العاملية للحد من هذه الـصراع               
  .الدولية واإلقليمية واحمللية

وعلى كل حال فإن هناك أثار متوقعة من النظام اجلديد للتجارة العاملية على الدول العربية               
وسوف تتفاوت هذه اآلثار من دولة إىل أخرى نتيجة عوامل متعددة ومنه يتعذر تعميم كل األثار                

 على أساسها يتحدد األثر الـصايف للنظـام         اإلجيابية والسلبية يف دولة ما من الدول العربية ، واليت         
  :اجلديد للتجارة العاملية حسب احملددات التالية

  ).درجة التصنيع( درجة التنمية االقتصادية أو التطور االقتصادي للدولة بصفة خاصة-
 املزايا النسبية اليت متتلكها الدولة وأمهيتها يف بعض قطاعات اإلنتاج التصديري وقدرتـه علـى                -
  .سة املنتوجات العامليةمناف
 مدى تفتح االقتصاد الوطين ودرجة اعتماده على التجارة اخلارجية تصدير واسترياد خاصة فيما              -

  .يتعلق باالعتماد الذايت لتوفري االحتياجات الغذائية للدولة
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 قدرة املوارد واإلمكانيات االقتصادية على متويل االستثمارات يف البنيـة األساسـية الزراعيـة               -
  .والبحوث والتطوير والتعليم والتسويق

وعلى الرغم من كل هذه احملددات ، فإن األثر الصايف التفاقية املنظمة العاملية للتجارة على الدول                
العربية  منفردة يف غري صاحلها ، و هذا حسب ما جاء يف االتفاقيات اليت متخضت عنـها جولـة                    

تصادية الرئيسية يف العامل واليت فرضت نفـسها        أوروغواي ، واليت كانت يف صاحل التكتالت االق       
بصورة فعلية يف صياغة نتائج جولة أوروغواي ، وعليه كانت هذه اجلولة يف صاحل هذه التكتالت                

  .االقتصادية
 ، دون األخذ    او كانت جولة أوروغواي مبثابة  تقسيم  للمغامن التجارية العاملية فيما  بينه             

ية واليت من بينها الدول العربية،ومن مث فإنه إذا أرادت الدول العربية            يف االعتبار مصاحل الدول النام    
أن تأخذ مكانا على اخلريطة االقتصادية العاملية ، وأن متـارس دورا نـشطا يف إدارة التنظيمـات             

االقتصادية العاملية فال يوجد أمامها خيار سوى الدخول يف تكامل اقتصادي زراعي فيمـا بينـها                  
تسمح بإقامة تكتالت اقتصادية كربى ، كما أن النتائج املتوصل إليها           '' اجلات'' قية  خاصة وأن اتفا  

منذ نـشأهتا    '' اجلات'' من طرف أعضاء اجلات يف جولة أوروغواي هي من أهم ما توصلت إليه              
كون أن هذه النتائج سوف حتدد مستقبل التجارة الدولية وسوف تغري خريطة التجـارة العامليـة                 

 هلا أثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية أكثر من اآلثـار اإلجيابيـة إذا بقيـت                 كما سيكون 
  .مستويات التنمية االقتصادية على ما هي عليه اآلن

  
ال ميكن إنكار املزايا اليت أحرزهتا االتفاقيات على كثري من قواعد اجلات واليت تكفل للدول               : ثامنا

 والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات اإلغراق من جانـب  العربية فرصا حلماية حقوقها التجارية  
الدول األخرى ، كما تكفل االتفاقات اجلديدة للدول العربية  معاملة متميزة وأكثر تفـضيال يف                

  .العديد من احلاالت مبا يف ذلك إعطاء فرص للدول العربية من أجل محاية صناعاهتا الوطنية
  

 عدم انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة سوف يـؤدي إىل           إن انضمام الدول العربية أو    : تاسعا
خسائر صافية ، إال أن انضمامها سيقلل من هذه اخلسائر املتوقعة وتعظيم االستفادة من املكاسب               

احملتملة ، فالدول اليت تصبح عضو يف املنظمة العاملية للتجارة سوف تستفيد من املزايا الواردة هبـا                   
بقى على هامش املنظمة فلن تتمتع بتلك املزايا خاصة وأن املنظمة العاملية للتجـارة              أما الدول اليت ت   

 من التجـارة    %90 سوف تتحكم يف أكثر من       1995اليت انبثقت  عن جولة ألوروغواي عام        



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

العاملية وهو ما يؤكد على أن هذا النظام اجلديد للتجارة العاملية ال يسمح باالنغالق ، خاصة عندما                 
من املعسكر الشيوعي مبا فيها اجلمهوريات السوفيتية ودول أوروبا الشرقية سارعت إىل            جند دول   

طلب االنضمام عقب االهنيار املعروف ، ومن مث فإن البقاء بعيدا عن هذه املنظمة سوف يؤدي إىل                 
 ختص الدول الصناعية املتقدمة مبا      % 80 من حجم التجارة العاملية من         % 92فقد التعامل مع    

 الواليات املتحدة األمريكية واليابان وكندا ودول اجملموعة األوروبيـة ، أضـف إىل ذاك أن                فيها
االنضمام لالتفاقية يعطي للدول التمتع مبعاملة الدول األوىل بالرعاية فيما يتعلق بصادراهتا للـدول              

، إضافة إىل   األخرى األعضاء ، واالستفادة من التخفيضات اجلمركية املتبادلة بني الدول األعضاء            
وعدم اللجوء إىل عقد اتفاقيات ثنائية بني الدول '' اجلات''حل النـزاعات التجارية يف إطار اتفاقية       

  باعتبار أن املنظمة العاملية للتجارة هي اإلطار العام للجات يف فك الرتاعات التجارية
  

  :    التوصيات
 هذه الدراسة ، فإننا نقترح مجلة مـن               من خالل مامت التطرق إليه من إستنتاجات وما جاء يف         

  :التوصيات نسردها فيما يلي 
 رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الزراعي العريب والعمل على تطوير املنتجات من حيث              -1

اجلودة واملواصفات ، وختفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق ملواجهة املنافسة يف الداخل وللقدرة على             
  .ق يف اخلارجاغتنام فتح األسوا

 اختاذ جمموعة من السياسات ، منها تنشيط برامج التعاون الزراعي اإلقليمي وإنـشاء خمـزون           -2
غذائي إستراتيجي ، و االرتفاع مبستوى التجارة الزراعية البينية ، فضال عن االستفادة من إعـادة                

يل التركيب احملـصويل    تقسيم العمل الدويل املتوقع على صعيد املنتجات الزراعية والعمل على تعد          
للدول العربية للتوسع يف إنتاج السلع ذات امليزة النسبية هلا أو تلك اليت تكون ذات تكلفة أقل من                  
استريادها كنتيجة خلفض الدعم الزراعي يف الدول املتقدمة للسلع الزراعية والغذائية علـى وجـه               

ا ، وهي التنمية الزراعية واألمن      اخلصوص ، حيث أن أهم القضايا اليت تتطلب  عمال عربيا مشترك           
الغذائي حىت يتأتى على اإلمكانيات الوطنية وتعظيم االستفادة منها وتوسيع قاعدة املـشاركني يف              

  .النشاط االقتصادي ، وذلك للعمل على التخفيض من وطأة القهر يف هذه الدول 
 األوروبيـة وبـاقي      اإلسراع يف بناء إطار اقتصادي عريب مشترك على غرار دول اجملموعـة            -3

التكتالت االقتصادية  اإلقليمية لتعبئة كل القدرات العربية حنو البناء واالستثمار والتنميـة علـى               
أساس سوق واسعة قادرة على إقامة املؤسسات الكبرية ، واستيعاب التكنولوجيا املتقدمة وتـوفري               
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باملزايا العديدة اليت متنحها املنظمة     اخلامات واخلدمات وفرص العمل لليد العاملة العاطلة ، والتمتع          
  .العاملية للتجارة للتكتالت االقتصادية اإلقليمية وأخذ موقع هام يف االقتصاد العاملي

  
 ميكن أن يكون جلامعة الدول العربية دور مهم يف دعم العمل العريب املشترك والذي يتمثل يف                 -4

ية البينية ، ومن مث حتقيق الوحـدة التجاريـة          إقامة منطقة جتارة حرة عربية لتشجيع التجارة العرب       
والتكامل االقتصادي فيما بني الدول العربية يف مجيع القطاعات وأمهها توحيد التشريعات اجلمركية 

  .العربية وتعزيز إقامة املشروعات العربية املشتركة ، وإقامة وتأسيس سوق مال عربية موحدة 
  
ل الزراعي على تعزيز وتطوير التعاون اإلقليمي يف جمـال          جيب أن تعمل الدول العربية يف اجملا      -5

التخفيضات واإلعفاءات اجلمركية على جتارة السلع فيما بينها لزيادة املزايـا التنافـسية للـسلع               
الزراعية العربية على مثيالهتا األجنبية والسعي حنو تطوير التكامل اإلنتاجي والسلعي مبا يؤدي إىل              

  .ردات األجنبية بقدر اإلمكانتدين االعتماد على الوا
  
 إعادة هيكلة اإلنتاج الزراعي مبا حيقق التوسع يف تصدير السلع الزراعية املنافسة للسلع األخرى         -6

يف األسواق الدولية ، و ترشيد الواردات لتحقيق التوازن قدر اإلمكان بني االجتاهني حىت تستفيد                
وم الدول اليت تستورد منها برفع الدعم عن احملاصيل        الدول العربية من االتفاقية ، وخاصة بعد أن تق        

  .الزراعية وبالتايل ارتفاع أسعارها
  
 رسم سياسات وأطر للتعاون والتنسيق بني مراكز مؤسسات البحث والتطـوير والتـدريب              -7

العربية وربطها بالصناعة وكذلك التعاون والتنسيق بني املؤسسات االستشارية واملقاوالت العربية           
لطابع الزراعي عن طريق االئتالف أو الشراكة أو اإلدماج على الـصعيد العـريب، ودعـم                ذات ا 

  .املنظمات و االحتادات العربية اليت هتتم بشؤون التكامل الزراعي
  
 دعم وتعزيز املؤسسات العاملة يف جمال متويل التجارة البينية وأمهها البنك اإلسالمي للتنميـة               -8

اعية العربية مع التزام الدول باملراجعة االقتصادية واملالية والنقديـة مـن            وبرامج متويل التجارة الزر   
  .أجل زيادة الكفاءة االقتصادية وحتسني املركز التنافسي  للوحدات املالية العربية 
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 على الدول العربية أن تستثمر يف فترة السماح اليت جاءت هبا املنظمة العاملية للتجارة والـيت                  -9
وات لتطوير إنتاجها ، وإعادة اكتشاف املزايا النسبية االقتصادية والتجارية الـيت            سن) 10(مدهتا  

تتمتع هبا يف إطار االقتصاد العاملي ، وأن تعمل على تكثيف استغالل هذه املزايا على أن يتم ذلك                  
األمر يف إطار احلرية االقتصادية والسياسية  لضمان مشاركة اقتصادية حقيقية يف التجارة العاملية ،               

الذي يؤدي إىل توافق سياسات الدول العربية مع سياسات املنظمة العاملية للتجارة  وبالتايل تعظيم               
االستفادة منها وهذا يف إطار دعم كافة اجلهود والسياسات العربية املشتركة يف كافـة اجملـاالت                

  .الزراعية والصناعية واخلدمية
  

 األسواق العربية للمساعدة يف مراقبـة وتفتـيش    إنشاء مجعيات محاية املستهلك على صعيد      -10
املعروض من الواردات غري املستوفاة شروط الصحة أو اآلداب العامة أو املتسببة يف تلويث البيئـة                 
كما يتطلب من احلكومات العربية تعزيز اجلهود يف زيادة الصادرات من حيث إزالـة املعوقـات                

وفري اخلدمات الضرورية املساعدة على ذلك مثل االهتمام        اإلدارية والفنية اليت تواجه املصدرين وت     
بالفرز والتعبئة والتغليف ، وميكن االستفادة من املساعدات الفنية يف إطار اجلات لتكوين وتدريب              

  .إطاراهتا على التعامل مع النصوص وأحكام االتفاقية
  

تغريات  االقتصادية الدولية     العمل على تعديل قوانني وقرارات النشاط االقتصادي ملواكبة امل         -11
واحمللية ، وأمهها قواعد املنظمة العاملية للتجارة على أن يكون اهلدف من هذا التعديل هو املوائمـة                 

  .بني إطالق احلرية الفردية يف حماربة النشاط االقتصادي 
 العريب  وأخريا وليس أخرا فإن تأثري اتفاقية املنظمة العاملية على التكامل االقتصادي الزراعي           

يتوقف على قدرة كل دولة عربية يف التكيف مع أحكام املنظمة وقواعدها ، وما تفرضـه مـن                  
حتديات ، وسوف يتوقف ذلك على إنشاء تكتل اقتصادي زراعي عريب وإعادة تقييم سياسـاهتا               

ج االقتصادية وطبيعة القوانني اليت حتكم النشاط االقتصادي جبميع جوانبه ، سواء يف جمال اإلنتـا              
الزراعي أو الصناعي أو اخلدمي ، مع مراجعة قوانني االستثمار ، والشك أن وضع هذه التوصيات                
موضع التنفيذ سوف حيقق االستفادة مبستويات مقبولة للدول العربية يف ظل نصوص اتفاقية اجلات              

ادي والتكتالت االقتصادية الدولية ، وهو ما جيعلنا نتساءل عن مدى أمهية إنشاء تكامـل اقتـص               
زراعي عريب من شأنه أن يعمل على تعظيم االستفادة من املنظمة العاملية للتجارة والتقليـل مـن                 
أثارها السلبية من أجل كسب موقع فعال داخل املنظمة العاملية للتجارة يف ظل املـوارد الزراعيـة        
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إلرادة الـسياسية   العربية املتاحة ، وهل ميكن فعال بناء هذا التكامل االقتصادي الزراعي ، يف ظل ا              
القائمة ، ما هي  االحتماالت القائمة لذلك ، كل هذه األسئلة ستبقى قائمة و حتتاج إىل املزيد من                   
األحباث والدراسات إلرساء وتعميق فكرة التكامل الزراعي العريب ومستقبله يف ظل النظام اجلديد             

  .للتجارة العاملية
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 )02( جدول رقم ملحق

 1998 -1995 الفترة خالل السكان الكلي وعدد السكان الريفيين عدد
Total  and  Rural  Population 1995 -1998 

  )ألف نسمة(                         
 السنة  عدد السكانإجمالي  السكان الريفينعدد

 
Rural population Total population Year 

 
 
 الدولة

932.50 
966.20 
999.10 
1033.00 

 
530.00 
554.50 
586.30 
648.58 

  
70.33 
72.80 
76.31 
79.94 

 
3469.00 
3544.40 
3542.10 
3572.20 

 
13989.00 
14395.00 
14496.00 
14730.00 

 
226.04 
233.08 
240.34 
245.41 

4290.00 
4441.00 
4600.00 
4755.70 

 
2411.00 
2443.00 
2624.00 
2976.00 

 
587.11 
598.63 
620.38 
642.97 

 
8902.00 
9095.40 
9243.40 
9391.60 

 
27794.00 
28566.00 
28920.00 
29272.00 

 
574.00 
585.00 
597.00 
604.97 

1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 
 

 األردن
 
 
  
  

  اإلمارات
  
  
  

  البحرين
  
  
  
  
  تونس
  
  
  

  الجزائر
  
  
  
  

  جيبوتي
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 )02(لملحق جدول رقم ا تابع

 1998 -1995 الفترة خالل السكان الكلي وعدد السكان الريفيين عدد
Total  and  Rural  Population  1995-1998     

 
  )ألف نسمة(                        

ن السكان الريفيعدد  السنة  عدد السكانإجمالي
 

Rural population Total population Year 

 
 
 الدولة

5940.00  
5967.12  
5994.37  
6049.24  

  
17332.32  
18395.68  
18594.06  
19031.93  

  
7215.00  
7456.00  
7701.00  
7829.00  

  
7074.50  
7279.79  
7491.04  
7638.06  

  
5837.00  
5840.00  
7024.00  

13579.52  
14089.10  
14598.68  
15121.79  

  
26264.69  
27717.56  
28465.93  
29496.12  

  
14153.00  
14619.00  
15100.00  
15597.00  

  
8429.00  
8629.00  
8834.00  
8975.49  

  
20700.00  
21124.00  
22017.98  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  

  السعودية
  
  
  

  السودان
  
  
  
  
  سوريا
  
  
  
  

  الصومال
  
  
  
  
  العراق
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7286.00  

  
568.87  
582.28  
593.07  
601.48  

22598.64  
  

2163.00  
2214.00  
2255.00  
2287.00 

1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998

  
  
  عمان
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 1998 -1995 الفترة خالل السكان الكلي وعدد السكان الريفيين عدد
Total  and  Rural  Population  1995-1998     

 
  )ألف نسمة(                      

  السكان الريفينعدد
 عدد ماليإج

 السكان
 السنة
 

Rural population Total population Year 

 
 
 الدولة

1840.00 
1890.20 
1941.77 
1977.57 

 
164.57 
170.34 
176.30 
180.49 

  
21.13 
21.72 
22.32 
22.74 

 
N.A 

1473.03 
1502.00  
1516.77  

  

2540.00 
2609.30 
2890.63 
3023.64 

 
489.00 
505.00 
522.02 
533.77 

 
1690.50 
2093.89 
2208.79 
2270.87 

 
2993.00 
3059.00 
3126.00 
3172.30 

 
4405.00 

1995 
1996 
1997 
1998 
  

1995  
1996 
1997  
1998 
  

1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996  
1997 
1998  
  

 فلسطين

  
 
  
  
  قطر
  
  
  
  

  الكويت
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682.00  
682.00  
682.00  
717.00  

  
33374.00  
34027.00  
34742.00  
35472.00 

4519.00 
4647.00 
4782.09 

 
59597.00 
59313.00 
59440.00 
60706.00 

1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 
 

  لبنان
  
  
  
  
  ليبيا
  
  
  مصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  

 )02(لملحق جدول رقم ا تابع

 1998 -1995 الفترة خالل السكان الكلي وعدد السكان الريفيين عدد
Total  and  Rural  Population  1995-1998     

  )ألف نسمة(                       

 لريفين السكان اعدد
 عدد إجمالي

 السكان

الس
 نة
 

Rural population Total population Year

 
 
 الدولة

 
12702.00 
12748.00 
12786.00 
12821.00 

 
1139.45 
1144.99 
1150.59 
1156.32 

 
11900.00 
12010.00 
12370.00 
12740.00 

 
26386.00 
26848.00 
27310.00 
27775.00 

 
2283.53 
2346.00 
2420.70 
2493.07 

 
15370.00 
15920.00 
16500.00 
17100.00 

 

 
19
95 
19
96 
19
97 
19
98 
  

19
95  
19
96  
19
97 
19
98 

 
19
95 
19

 
  المغرب

  

 
  

  موريتانيا
 
 
 

  
 اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
96 
19
97 
19
98 
 

134288.05 
128390.76  
132710.66  
135348.72 

245601.36 
251334.87 
256941.51 
263576.03 

19
95 
19
96 
19
97 
19
98 

 المجموع

  الكتاب السنوي لإلحصاءات: الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية : المصدر
  4  -1  ص ،، ص1999الزراعية ، الخرطوم

 N.A     :  غير متوفره 
 
 

 )03( جدول رقم ملحق

 1998 -1995 العاملة الكلية والزراعية خالل الفترة القوى
Total  and  Asgricultural Labour Force 1995 -1998 

 
  )نسمةألف (                          

 العاملة القوى
 الزراعية

 العاملة القوى
 الكلية

 السنة
 

Agricultural  Labour Total  Labour Year 

 
 
 الدولة

 
61.80 
62.50 
65.00 
71.30 

 
91.00 
95.00 
99.00 

 
1077.00 
1093.00 
1132.00 
1188.90 

 
1074.00 
1108.00 
1131.00 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 

 
 األردن

 
 
  
  

  اإلمارات



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
101.90 

 
5.39 
5.39 
5.40 
5.48 
 

870.00 
814.00 
835.80 
848.00  

 
1084.00 
1154.00 
1180.00 
1200.00 

 
819.22 
817.44 
815.67 
814.49 

 
4738.00 
4786.65 
4915.90 
5093.73 

 

1151.01 
 

230.62 
272.00 
283.00 
294.00 

 
2842.50 
2925.00 
3008.00 
3091.00 

 
4459.00 
5625.00 
5815.00 
6012.00 

 
5400.61 
5559.78 
5723.63 
5837.75 

 
6119.67 
6458.19 
6632.56 
6872.50 

 
 
 
 
 

1998 
 

1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998 

 
1995 
1996 
1997 
1998  

 
1995 
1996 
1997 
1998 
 

  
  
  
  

  البحرين
  
  
  
  تونس
  
 
  

  الجزائر
  
 
 
  

  السعودية
  
 
 
  

 السودان

 
  

  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  
  
  
  

 )03( جدول رقم ملحقتابع ال

 1998 -1995 العاملة الكلية والزراعية خالل الفترة القوى
Total  and  Asgricultural Labour Force 1995 -1998 

 
  )نسمةألف (         

 العاملة القوى
 الزراعية

 العاملة القوى
 الكلية

 السنة
 

Agricultural  Labour Total  Labour Year 

 
 
 الدولة

 
894.55  
924.00 
924.00  
1117.00 

 
2606.26  
2643.03  
2680.32  
2705.71  

  
1267.00  
1293.00  
937.00  
966.00  

  

 
3146.02 
3250.00 
3250.00 
4539.00 

 
3858.80  
3943.42  
4029.89  
4089.44  

  
4782.00  
4880.00  
5284.00  
5448.00  

  

 
1995  
1996 
1997 
1998 

 
1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

 
 سوريا

 
 
  
  

  لصومالا
  
  
  
  
  العراق

 



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
148.00  
140.99  
140.99  
140.99  

  
83.00  
78.00  
73.80  
71.07  

  
5.07  
8.60  
9.02  
11.37 

738.00  
704.80  
704.71  
704.71  

  
435.00  
549.00  
563.00  
618.22  

  
251.39  
257.95  
280.24  
290.96 

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998 

 
1995  
1996  
1997  
1998 

  
  
  عمان
  
 
  

  فلسطين
  
 
 
  
  قطر
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  
  
  

 )03( جدول رقم ملحقتابع ال

 1998 -1995 العاملة الكلية والزراعية خالل الفترة القوى
Total  and  Asgricultural Labour Force 1995 -1998 

     )نسمةألف (                        
املة  العالقوى

 الزراعية

 العاملة القوى
 الكلية

 السنة
 

Agricultural  Labour Total  Labour Year 

 
 
 الدولة

  
8.20  
21.47  
23.67  
24.35  

  
132.21  
135.00  
137.85  
139.81  

  
214.00  
219.00  
224.12  
226.53  

  
8839.72  
9745.00  

  
766.50  
1140.09  
1216.55  
1252.00  

  
693.81  
710.53  
725.51  
736.57  

  
1033.00  
1224.00  
1224.00  
1275.76  

  
17261.00  
16969.00  

  
1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  

  
  الكويت
  
  
  
  لبنان
  
  
  
  
  ليبيا
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
9901.00  

10059.00  
  

3349.40  
3349.40  
3466.69  
3507.16  

  
N.A  

339.00  
342.00  
350.00  

  
1900.00  
1900.00  
1847.90  
1872.00  

17277.00  
17588.00  

  
8364.55  
8511.00  
8657.46  
8758.52  

  
N.A  

694.65  
711.69  
728.46  

  
4500.00  
3600.00  
3553.66  
3600.00  

1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998  
  

1995  
1996  
1997  
1998 

  مصر
  
  
  
  

  المغرب
  
  
  
  

  موريتانيا
  
  
  
  اليمن
  
  
  
 

27116.82  
28529.70  
28624.41  
29325.89 

67033.47  
69639.25  
71202.90  
74076.79 

1995  
1996  
1997  
1998 

 المجموع

  
الكتاب السنوي : الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية : المصدر             

  8-5 ص ،، ص1999 الخرطوم) 19(المجلد راعية ، لإلحصاءات الز
  
  

  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  

 )04( جدول رقم ملحق

 1997عدد السكان الكلي والمساحة الجغرافية والمزروعة عام 
Total  Population ,Total and Cultivated Area 1997 بألف نسمة: بألف هكتار            عدد السكان:       المساحة  

 )كتاره(نصيب الفرد من المساحة 
 )1(المزروعةالمساحة 

 الجغرافيةالمساحة 
 السكانإجمالي عدد 

  المزروعة
Cultivated Area 

  الجغرافية
Total Area 

Cultivated 
Area Total Area Total Population

 الدولة



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

0.09  
0.03  
0.01  
0.55  
0.28  
(..)  
0.38  
0.61  
0.37  
0.12  
0.28  
0.03  
0.07  
0.04  
(..)  
0.16  
0.30  
0.06  
0.35  
0.09  
0.10 

1.94  
3.10  
0.11  
1.76  
8.24  
3.89  
14.73  
8.78  
1.23  
7.22  
1.98  
13.73  
0.21  
2.20  
0.81  
0.33  
37.86  
1.69  
2.60  
41.40  
3.36 

391.95  
67.29  
5.19  

5078.6
7  

8202.0
0  

0.37  
5489.0

1  
17250.

66  
5521.0

0  
1064.2

9  
6268.7

5  
73.71  

188.94  
21.25  
5.45  

485.00  
1403.4

0  
3852.3

2  
9508.5

0  
207.20  
1601.7

0 

8928.72  
8360.00  
70.65  

16230.0
0  

238174.
10  

2320.00  
214969.

00  
250000.

00  
18518.0

0  
63766.0

0  
43505.2

5  
30950.0

0 
620.70  
1143.00  
1781.80  
1040.00  
175954.

00  
100160.

00  
71085.0

0  
103070.

00  
55500.0

0 

4600.00  
2624.00  
620.38  
9243.40  
28920.0

0  
597.00  
14598.6

8  
28465.9

3  
15100.0

0  
8834.00  
22017.9

8  
2255.00  
2890.63  
520.00  
2208.79  
3126.00  
4647.00  
59440.0

0  
27310.0

0  
2420.70  
16500.0

0 

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  السعودية
  السودان
  سوريا
  الصومال
  العراق
  عمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  )2(ليبيا
  )2(مصر

  المغرب
  ياموريتان
  اليمن

0.26  
0.25  
0.34 

5.47  
11.27  
8.33 

66686.
65  

5661.9
0  

24399.
77 

1406146
.23  

257274.
46  

604513.
10 

256939.
49  

22826.8
5  

72541.1
0 

  الجملة
  الخليجيت .م
 العربيم .أ

  المساحة المزروعة تشمل أيضا المساحة المتروكة  ): 1(          



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
  لمساحة المتروكة المساحة المزروعة ال تشمل ا): 2        (

الكتـاب الـسنوي    : المنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة         :         المصدر    8،ص1999لإلحصاءات الزراعية ، الخرطوم،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

 )05( جدول رقم ملحق

 1998عدد السكان الكلي والمساحة الجغرافية والمزروعة عام 
Total  Population ,Total and Cultivated  Area  1998 

  بألف هكتار:        المساحة
 باألف نسمة:        عدد السكان

نصيب الفرد من المساحة 
 )هكتار(

المساحة 
المزروع

 )1(ة
المساحة 
 الجغرافية

إجمالي 
عدد 
 السكان

  المزروعة
Cultivated  Area 

  الجغرافية
Total  Area

Cultivated 
Area Total Area Total 

Population

 الدولة

0.09  
0.03  
0.01  
0.32  
0.28  
(..)  
0.38  
0.58  
0.35  
0.12  
0.29  
0.03  
0.06  
0.04  
(..)  
0.14  
0.29  
0.05  
0.34  
0.07  
0.10 

1.88  
2.81  
0.11  
1.73  
8.14  
3.83  
14.22  
8.48  
1.19  
7.10  
1.93  
13.53  
0.21  
2.14  
0.78  
0.33  
36.79  
1.65  
2.56  
41.34  
3.25 

404.91  
93.67  
4.76  

5112.9
0  

8215.0
0  

0.38  
5810.6

6  
17250.

66  
5484.0

0  
1068.9

9  
6566.2

5  
72.33  
189.06  
20.81  
6.23  

455.08  
1403.4

0  
3259.6

8  
9517.5

0  
182.18  
1657.6

0 

8928.72  
8360.00  
70.66  

16230.0
0  

238174.
10  

2320.00  
214969.

00  
250000.

00  
18518.0

0  
63766.0

0  
43505.2

5  
30950.0

0  
620.70  
1143.00  
1781.80  
1040.00  
175954.

00  
100160.

00  
71085.0

0  
103070.

00  
55500.0

0 

4755.7
0  

2976.0
0  

642.97  
9391.6

0  
29272.

00  
604.97  
15121.

97  
29496.

12  
15597.

00  
8975.4

9  
22598.

64  
2287.0

0  
3023.6

4  
533.77  
2270.8

7  
3172.3

0  
4782.0

9  
60706.

00  
27775.

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي

  سعوديةال
  السودان
  سوريا
  الصومال
  العراق
  عمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  )2(ليبيا
  )2(مصر

  المغرب
  موريتانيا
  اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
00  

2493.0
7  

17100.
00 

0.25  
0.25  
0.33 

5.33  
10.80  
8.20 

66776.
05  

6008.4
6  

24430.
98 

1406146
.23  

257274.
46  

604513.
10 

263576
.03  

23832.
40  

73713.
76 

  الجملة
ت .م

  الخليجي
م .أ

 العربي

  المساحة المزروعة تشمل أيضا المساحة المتروكة: )1( 
  المساحة المزروعة ال تشمل المساحة المتروكة): 2(

الكتاب السنوي لإلحصاءات : المنظمة العربية للتنمية الزراعية : المصدر
  9،ص1999الزراعية ، الخرطوم،

 )06( جدول رقم ملحق

 1997إستخدام األراضي عام 
Land use 1997 

  )هكتار1000:(المساحة

مساحة المحاصيل 
  الموسمية

Seasonal  Crops 

مساحةالم
حاصيل 
المستديم
 ة

المساح
ة 
المراع
  ي

Pastures

المساح
ة 

 الغابات
Forests 

المساحة 
1(المتروكة

(  
Uncultivated 

Aera المروية  
Irrigeted 

المطر
  ية

Rainfed 

Perm 
Crops Aera

 الدولة



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
6980.

73  
-  
-  

2699.
72  

3436
1.00  
200.0

0  
1700
00.00 
3948
0.00  
8283.

00  
4300
0.00  
30.25 

-  
190.0

0  
N.A  

136.2
2  

60.00 
1271
2.00  
-  

2100
0.00  
13.80 
7000.

00  

130.0
1  

300.0
0  
-  

628.7
5  

3835.
00  

6.00  
2700.

00  
6435
9.96  
522.0

0  
9040.

00  
478.5

0  
-  

12.38 
0.40  
2.00  
80.00 
753.5

0  
-  

9000.
00  

44.00 
)3(  

2000.
00 

90.00  
-  

0.93  
1233.40  
3458.00  

-  
4225.01 

)2(  
588.00  
718.00  

-  
2654.25  

-  
3.00  
9.67  
-  

157.00  
N.A  

643.47  
2749.00  

N.A  
463.70  

50.88  
28.15  
1.04  

237.50 
284.00 

-  
1118.0

0  
1344.0

0  
1039.0

0  
108.55 
2123.2

5  
12.95  
12.97  
8.25  
3.35  
54.00  
619.00 
2527.0

2  
440.00 
63.80  
485.20

113.5
6  
-  
-  

1374.
27  

3951.
00  

0.37  
-  

1540
3.92  
3006.

00  
934.2

1  
1222.

75  
-  

62.67  
-  
-  

144.0
0  

363.4
0  

108.6
6  

5566.
50  

137.4
0  

580.8
0 

137.51 
39.14 
3.23 

2233.50 
509.00 

-  
146.00 
331.80 
758.00 
21.53  
268.50 
60.76  
110.30 
3.33  
2.09  

130.00 
421.00 
573.17 
753.00 
6.00  
72.00 

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  السعودية
  السودان
  سوريا
  الصومال
  العراق
  عمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن

3461
46.72

9389
3.40 16993.43 10560.

91 
3296
9.50 

6576.8
المجموع 6

 
تشمل المساحات من األراضي الزراعية التي اليتم إستغاللها في أحد ):1(

 المواسم لعدم كفاية مياه الري أو إلستعادة قدراتها اإلنتاجية أو ألسباب أوبعض
  أخرى 

  تشمل األراضي المطرية والمتروكة): 2(
  عبارة عن الغابات المحمية فقط):  3(



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

الكتاب السنوي لإلحصاءات : المنظمة العربية للتنمية الزراعية : المصدر
 10،ص1999الزراعية ، الخرطوم،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )07( جدول رقم ملحق
 1998استخدام األراضي عام 

Land use 1998 
  )هكتار1000:(المساحة



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

مساحة المحاصيل 
  الموسمية

Seasonal  Crops 

مساحة 
المحاصيل 
 المستديمة

المساحة 
  المراعي
Pastures 

المساحة 
  الغابات
Forests 

المساحة 
  )1(المتروكة

Uncultivated 
Area المروية  

Irrigeted 
  المطرية
Rainfed 

Perm 
Crops Area 

 الدولة

7000.00  
-  
-  

3064.60  
37387.00  
200.00  

170000.00 
39480.00  
8270.00  
43000.00  

30.25  
-  

190.00  
N.A  

136.22  
60.00  

12712.00  
-  

21000.00  
N.A  

7000.00  

130.91  
300.00  

-  
634.00  

3900.00  
6.00  

2700.00  
64359.96  

537.00  
9040.00  
478.50  

-  
12.38  
0.40  
-  

80.00  
753.50  

-  
9000.00  

44.00) 3(  
2000.00 

81.50  
-  

1.41  
974.70  

3245.00  
-  

4594.66) 2(  
630.00  
616.00  

-  
2654.25  

-  
3.00  

10.71  
-  

152.00  
N.A  
-  

1733.30  
N.A  

398.10  

49.21  
31.96  
0.88  

232.60  
314.00  

-  
1068.00 
1140.30 
1079.00 
106.26  

2265.75 
13.07  
12.99  
7.50  
4.14  

46.67  
619.00  

2604.88 
460.00  
89.56  
517.50

117.56  
-  
-  

1713.4
0  

4144.0
0  

0.38  
-  

15142.
26  

3014.0
0  

940.43  
1377.7

5  
-  

64.70  
-  
-  

106.62  
363.40  
78.50  
6566.4

0  
92.62  
678.00

156.64  
61.71  
2.47  

2192.20  
512.00  

-  
148.00  
338.10  
775.00  
22.29  

268.50  
59.26  

108.37  
2.60  
2.09  

149.79  
421.00  
576.30  
757.80  

N.A  
73.00  

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  السعودية
  السودان
  سوريا
 الصومال
  العراق
  عمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن

349530.07 93977.45 15085.64 
10663.2

7 
34400.

02 
المجموع 6627.12

 



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

ساحات من األراضي الزراعية اليت ال يتم استغالهلا يف أحد أو بعض املواسم لعدم تشمل امل):1(
  كفاية مياه الري أو الستعادة قدراهتا اإلنتاجية أو ألسباب أخرى 

  تشمل األراضي المطرية والمتروكة): 2(
  عبارة عن الغابات المحمية فقط):  3(

اب السنوي لإلحصاءات الكت: المنظمة العربية للتنمية الزراعية : المصدر
 11،ص1999الزراعية ، الخرطوم،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
 

 )08( جدول رقم ملحق

  )بسعر التكلفة(الناتج المحلي اإلجمالي والنا تج الزراعي
 1998 - 1996خالل الفترة 

Gross Domestic Produt and Agricultural ( at Cost Price ) 
  مليون دوالر أمريكي

   اإلحماليالناتج الزراعي
Gross Agricultural Product 

  الناتج المحلي اإلحمالي
Gross Domestic Product 

1998 1997 1996 1998 1997 1996 
 الدولة



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

186.0
0  

1589.
00  

57.00 
2494.

00  
5267.

00  
16.00 
9052.

00  
5000.

00  
4733.

00  
2849
5.00  
404.0

0  
82.00 
121.0

0  
1262.

00  
2669.

00  
1354
1.00  
6251.

00  
218.0

0  
868.0

0 

208.00  
1498.0

0  
56.00  
2529.0

0  
4519.0

0  
15.00  
8919.0

0  
4822.0

0  
4282.0

0  
25465.

00  
415.00  
80.00  
120.00  
1161.0

0  
2357.0

0  
12490.

00  
5132.0

0  
235.00  
876.00

328.50  
1376.2

0  
61.00  
2676.1

0  
4966.3

0  
13.90  
8588.1

0  
2177.3

0  
4644.6

0  
26826.

40  
382.80  
89.00  
124.00  
1019.9

0  
2152.5

0  
10898.

60  
7512.4

0  
264.70  
846.80

6207.0
0  

46308.
00  

5787.0
0  

17435.
00  

42248
1.00  

600.00  
12620
9.00  

9563.0
0  

16206.
00  

88040.
00  

14001.
00  

10388.
00  

25952.
00  

16168.
00  

35053.
00  

77397.
00  

38128.
00  

858.00  
4988.0

0 

5961.0
0  

49185.
00  

6014.0
0  

16571.
00  

44047.
00  

584.00  
14408
4.00  

9606.0
0  

16613.
00  

87479.
00  

15723.
00  

11209.
00  

30928.
00  

14885.
00  

33994.
00  

70807.
00  

33514.
00  

924.00  
5559.0

0 

6009.
00  

4745
3.00  
5215.

00  
1710
9.30  
4169.

30  
531.3

0  
1341
67.40 
6157.

40  
1712
8.20  
8655
9.40  
1519
5.60  
8381.

00  
3146
3.00  
13.78
.80  

3244
0.80  
6314
4.20  
3681
9.60  
1004.

70  
4944.

50 

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عمان
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

8230
5.00  
1130
5.00  
1689
9.00

76179.
00  

11088.
00  

14772.
00 

74953.
10  

10621.
10  

1756.0
0 

58176
9.00  

22864
5.00  

13395
5.00 

59768
7.00  

25714
3.00  

12905
0.00 

5684
92.50 
2418
75.00 
1290
4.70

  المجموع
الخلي.ت.م

  جي
العربي.م.أ

  
الكتاب السنوي لإلحصاءات : المنظمة العربية للتنمية الزراعية : المصدر

  12،ص1999الزراعية ، الخرطوم،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  

 )09( جدول رقم ملحق

بسعر (النا تج الزراعيمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي و
  )التكلفة

  1998 – 1996خالل الفترة 
Per Capita of Gross Domestic Produt and Agricultural ( at Cost Price ) 

  دوالر أمريكي
  متوسط نصيب الفرد من
  الناتج الزراعي اإلحمالي

Per Capita  Agri. Product 

  متوسط نصيب الفرد من
  الناتج المحلي اإلحمالي

Per Capit GDP 
1998 1997 1996 1998 1997 1996 

 الدولة



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

39.11 
533.94 
88.65 

265.56 
179.93 
26.45 

598.61 
169.51 
303.46 

1260.92 
176.65 
153.26 
53.28 

397.82 
558.12 
223.06 
225.06 
87.44 
50.76 

45.22 
570.88 
90.27 

273.60 
156.26 
25.13 

610.95 
169.40 
283.58 

1201.97 
184.04 
153.25 
54.33 

371.40 
507.21 
210.13 
187.92 
97.08 
53.09 

73.97 
539.69 
101.90 
294.45 
173.63 
26.45 

457.62 
80.17 

317.71 
1269.95 
177.14 
153.07 
70.70 

221.69 
476.76 
183.87 
279.81 
112.59 
53.19 

1305.17 
15560.48 
9000.39 
1856.45 
1451.25 
991.78 

8346.17 
324.21 

1039.05 
3895.81 
6121.99 
19461.42 
11428.23 
5096.61 
7330.06 
1274.95 
1372.75 
344.15 
291.70 

1295.87 
18744.28 
9694.09 
1792.74 
1523.06 
978.22 

9869.66 
337.46 

1100.20 
3973.07 
6972.51 

21472.23 
14002.24 
4761.68 
7315.26 
1191.23 
1227.17 
381.71 
336.91 

1353.07

18609.02

8711.63

1881.09

1457.60

1010.85

7149.12

226.72 
1171.64

4097.68

7031.74

14413.97

17937.86

2842.81

7178.76

1065.33

1371.41

427.37 
310.58 

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  جيبوتي
  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عمان
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن

312.26 
474.35 
229.25 

296.48 
485.70 
203.64 

266.55 
250.02 
267.45 

2207.22 
9593.87 
1817.23 

2326.21 
11263.94 
1778.99 

5170.96

12308.89

2463.25

  المجموع
  الخليجي.ت.م
 العربي.م.أ

الكتاب السنوي لإلحصاءات : المنظمة العربية للتنمية الزراعية :      المصدر
 13، ص1999الزراعية ، الخرطوم،

 
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:املساحة  مجلة املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من احلبوب  )10( جدول رقم لحقم
 1995 – 91متوسط الفترة  1997 1998

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  السنوات
  

 الدول



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

107.90  
0.36  

1664.90  
3025.36  
2204.00  
5162.20  
5283.50  
229.08  

A 
2388.37  

16.13  
A 71.63  

5.75  
6.15  

A 113.95  
255.85  

17939.3
9  

6639.50  
107.92  
875.28  

1019.85  
7200.00  
1151.22  
846.21  

2675.08  
556.10  

1572.75  
530.52  
627.28  

2885.51  
2078.04  
3362.57  
4730.77  
2487.45  
1419.57  
6822.93  
1125.22  
918.94  

1084.88 

105.80  
A 0.05  

1446.20  
3575.20  
823.90  

9282.84  
3359.40  
431.80  

A 
3807.53  

5.59  
A 34.47  

1.71  
1.30  

A 45.81  
180.23  

2629.28  
5900.60  
117.44  
806.80  

100.20  
0.30  

1053.90  
869.47  

2325.00  
4103.20  
4339.88  
238.92  

A 2371.66  
20.30  

A 68.13  
5.76  
3.62  

93.80  
181.10  

18316.51  
4086.20  
153.52  
643.08  

943.41  
5000.00  
921.40  
779.51  

3584.86  
480.57  

1259.70  
467.11  
635.40  

4051.90  
1963.97  
3368.42  
5934.43  
2474.93  
1238.80  
6634.47  
832.93  
777.67  
987.18 

106.21  
0.06  

1143.80  
1115.41  
648.56  

8538.18  
3445.17  
511.49  

A3732.52 
5.01  

A 34.69  
1.71  
0.61  

37.90  
146.19  

2760.81  
4905.80  
197.41  
651.43 

131.45  
2.30  

1594.52  
2219.07  
4409.34  
3712.82  
4667.10  
317.38  

2437.32  
12.45  
60.82  
4.19  
1.72  

87.02  
241.05  

14761.42  
5334.38  
115.85  
750.07 

961.81  
2110.09  
1043.11  
868.69  

4284.82  
514.81  

1279.60  
660.33  
697.96  

3683.43  
1671.80  
2950.70  
3127.27  
2159.80  
668.97  

5780.29  
1042.58  
744.44  

1036.88

136.67  
1.09  

1528.6
2  

2554.5
0  

1029.0
6  

7212.0
6  

3647.3
0  

480.64  
3492.0

8  
3.38  

36.38  
1.42  
0.55  

40.30  
360.33  
2553.7

5  
5116.5

0  
155.62  
723.39 

  األردن
  اإلمارات
  تونس

  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا

  الصومال 
  العراق
  عمان

  فلسطين
  قطر

  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر

  المغرب
  موريتانيا

  اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

46097.2
2  

2232.39  
11693.5

3 

1415.94  
2681.93  
1042.23 

32555.9
5  

832.55  
11219.6

7 

38974.55  
2354.98  
6344.19 

1392.80  
3590.18  
844.92 

27982.9
6  

655.95  
7508.61 

40860.29  
4430.00  
9504.87 

  
  الجملة

  ت الخليجي.م
 م العربي.أ
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  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  
  

  )11( جدول رقم لحقم
 ملساحة واإلنتاجية واإلنتاج من الشعريمجلة ا

  ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:             املساحة 
 1995 -  91متوسط الفترة  1997 1998

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  إلنتاجيةا
Yield 

  المساحة
Aera 

  السنوات
  
 الدول



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

44.70  
302.80  
700.00  
250.00  
869.00  

A 809.45  
3.37  

A 22.41  
4.75  
1.78  

35.30  
192.72  
148.02  

1970.00  
A 1.75  

56.17  

849.97  
634.67  
745.31  

5482.46  
563.19  
424.08  

2930.43  
1516.24  
3006.33  
2000.00  
2454.80  
1430.52  
2467.82  
812.04  

1785.71  
1136.12 

52.59  
477.10  
939.21  
45.60  

1543.00  
A 1908.71  

1.15  
A 14.78  

1.58  
0.89  

A 14.38  
134.72  
59.98  

2426.00  
A 0.98  

49.44  

42.80  
160.40  
190.89  
315.00  
982.60  

A 832.88  
4.10  

A 21.82  
4.71  
1.19  

28.65  
135.40  
125.58  

1324.20  
A 1.56  

47.19  

851.06  
525.38  
720.77  
5300.3

5  
625.02  
444.48  
3014.7

1  
1461.4

9  
3000.0

0  
2975.0

0  
2533.1

6  
1521.5

2  
2177.1

8  
663.43  
1813.9

5  
966.02 

50.29 
305.30 
264.84 
59.43 

1572.10 
A 1873.85  

1.36  
A 14.93  

1.57  
0.40  

11.31  
88.99  
57.68  

1996.00  
A 0.86  

48.85  

50.45 
431.69 
877.83 
912.78 

1279.65 
990.28 

1.63 
18.91 
3.49 
0.58 

22.73 
130.80 
178.63 

1970.87 
0.95 

56.58 

784.12 
825.47 
886.35 

5414.52 
607.86 
572.36 

2432.84 
1214.52 
3034.78 
1234.04 
1949.40 

520.33 
1906.40 

903.94 
2021.28 
1184.18 

64.34 
522.96 
990.39 
168.58 

2105.16 
1730.17 

0.67 
15.57 
1.15 
0.47 

11.66 
251.38 
93.70 

2180.30 
0.47 

47.78 

  األردن
  تونس
  الجزائر
  السعودية
  سوريا
  العراق
  عمان
  فلسطين
  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  موريتانيا
  اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

5412.22  
259.90  

3167.27 

705.62  
5280.37  
796.19 

7670.11  
49.22  

3978.01 

4218.97  
325.00  

1812.45 

664.64  
5178.4

6  
682.40 

6347.76  
62.76  

2655.99 

6972.85 
918.48 

3412.14 
846.43 

5375.31 
864.82 

8184.75 
170.87 

3945.50 
  الجملة

 ت الخليجي.م
 م العربي.أ

  
 77 ، ص 19املنظمة العربية للتنمية الزراعية ، لكتاب السنوي  لإلحصاءات الزراعية  ،جمللد : املصدر  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

     
  



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

   
 

  لشامية املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من الذرة ا    )12(ملحق جدول رقم  
 ألف طن  :هكتار                         ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار                                    ، اإلنتاجية:           املساحة 

n :1998 1997  1995 - 91متوسط الفترة 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

Aera 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

Aera 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

Aera 

  السنوات
  

 الدول
0.06  
0.31  
7.00  

42.00  
285.00  
103.82  

A 321.36  
A 13.72  

0.86  
3.61  

A 5.35  
2.00  

6149.36  
200.50  

1.34  
61.85  

1500.00  
1722.22  
2187.50  
657.89  

3925.62  
928.37  

2325.66  
18794.52  
12285.71  
18050.00  
2488.37  
2500.00  
7242.21  
647.82  

1126.05  
1466.33 

0.04  
0.18  
3.20  

63.84  
72.60  

111.83  
A 138.18 
A 0.73  

0.07  
0.20  

A 2.15  
0.80  

849.10  
309.50  

1.19  
42.18  

0.50  
0.26  
6.00  

53.00  
303.30  
105.74  

A 
299.13  

A 0.91  
0.91  
1.91  
4.78  
0.80  

5806.0
7  

374.40  
2.37  

52.58  

12500.0
0  

2166.67  
1801.80  
329.48  

4076.61  
947.24  

2309.71  
17080.6

5  
12857.1

4  
10666.6

7  
2366.34  
1600.00  
7132.68  
1098.27  
253.21  

1324.06 

0.04  
0.12  
3.33  

160.86  
74.40  

111.63  
A 

129.51  
A 0.62  

0.07  
0.11  
2.02  
0.50  

814.01  
340.90  

9.36  
39.76  

1.43  
N.A  

5.17  
23.00  

203.87  
152.39  
208.52  

4.33  
0.31  
1.10  
3.75  
0.50  

5121.8
3  

221.88  
4.02  

63.94  

3325.5
8  

N.A  
1853.0

5  
1285.6

3  
3129.2

4  
1285.6

7  
2142.8

4  
10825.

00  
10333.

33  
15714.

29  
1984.1

3  

0.43  
N.A  

2.79  
17.89  
65.15  

118.53  
97.31  
0.40  
0.03  
0.07  
1.89  
0.52  

847.11  
399.36  

5.37  
43.58  

  األردن
  زائراجل

  السعودية
  السودان
  سوريا

  الصومال  
  العراق
  فلسطني
  قطر

  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  املغرب
  موريتانيا
  اليمن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

961.54  
6046.2

4  
555.59  
748.60  
1467.1

9  
7198.68  

11.47  
204.15 

4511.04  
3305.48  
655.02 

1595.79  
3.47  

311.67 

7022.3
4  

8.82  
377.83 

4162.03  
2512.82  
1076.81 

1687.2
4  

3.51  
350.88 

6016.0
4  

6.58  
226.40 

3759.0
1  

2276.8
2  

558.67 

1600.4
3  

2.89  
405.25 

  اجلملة
ت .م

  اخلليجي
 م العريب.أ

   78 ، ص 1999 اخلرطوم 19املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية ،اجمللد : املصدر 
  
  
 

 المساحة واإلنتاجية واإلنتاج من الذرة الرفيعة والدخن)    13(ملحق جدول رقم 
هكتار                       /كجم: ألف هكتار ،                                                                 اإلنتاجية:     المساحة  
                                               طن  ألف:     اإلنتاج  

 1995 – 91متوسط الفترة  1997 1998
  تاجاإلن

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  المساحة

AREA 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  المساحة

AREA 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  المساحة

AREA 

  السنوات
  

 الدول
0.05  

199.00  
4954.00  

4.00  
111.23  

A 5.88  

2500.00  
1105.56  
546.05  
869.57  
354.59  

1135.14  

0.02  
180.00  

9072.42  
4.60  

313.69  
A 5.18  

0.12  
167.00  
3513.0

0  
3.10  

116.46  

4000.00  
1284.62  
432.69  
645.83  
296.05  

1329.43  

0.03 
130.00 

8119.02 
4.80 

393.38 
A 5.13  

0.24 
191.94 

2815.73 
5.33 

139.24 
4.76 

4800.00 
1236.49 

419.03 
791.98 
391.98 

1017.09 

0.05 
155.23 

6719.56 
6.73 

355.25 
4.68 

  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا

 Aالصومال 
  العراق



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

N.A  
A 0.18  
A 1.71  

7.00  
887.31  
22.30  
23.01  

547.92  

N.A  
750.00  

1781.25  
1076.92  
5609.85  
701.26  
257.96  
962.11  

N.A  
A 0.24  
A 0.96  

6.50  
158.17  
31.80  
89.20  

569.50 

A 6.82  
A 19.88  
A 0.17  

1.70  
12.00  

786.54  
12.00  
31.47  

407.42  

6496.73  
739.13  

1683.17  
1500.00  
5044.83  
533.33  
280.51  
771.32 

A 3.06  
A 0.23  

1.01  
8.00  

155.91  
22.50  

112.19  
528.21  

6.22 
0.14 
1.79 
3.29 

710.10 
14.27 
63.41 

471.71  

3887.50 
666.67 

1455.28 
766.90 

4788.91 
473.77 
511.33 
891.04  

1.60 
0.21 
1.23 
4.29 

148.28 
30.12 

124.01 
529.39  

  عمان 
  فلسطين
  لبنان
  ليبيا
  مصر

  المغرب
  موريتانيا

  اليمن
6763.59  
199.00  
52.36 

648.33  
1105.56  
410.60 

10432.2
8  

180.00  
127.52 

5077.6
8  

168.88  
55.59 

535.42  
1404.48  
389.50 

9483.4
7  

133.06  
142.72 

4428.17 
198.16 
81.21 

570.69 
1290.27 

528.05 

8080.63 
156.83 
158.47 

  الجملة
ت .م

  الخليجي
عربيم ال.أ

  79 ، ص 1999 الخرطوم 19المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية ،المجلد :      المصدر 
  

  )14(ملحق جدول رقم 
  املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من األرز -

  ألف طن:ار                   اإلنتاجهكت/كجم: ألف هكتار                                         اإلنتاجية:   املساحة 
 1995 - 91متوسط الفترة  1997 1998

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  السنوات
  

 الدول
3.00  

13.71  
238.85  

4474.11  

793.65  
2426.55  
2111.66  
8643.62  

3.78  
5.65  

113.11  
517.62  

2.00  
13.60  

233.54  
5480.0

680.27  
2446.0

4  
2147.1

2.94 
5.56 

108.77  
650.95  

0.73 
12.56 

205.92 
4009.67 

1042.86
2552.85
2257.85
7483.66

0.70 
4.92 

91.20 
535.79 

  السودان
الصومال 

A  
  العراق



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

20.00  
80.94  

5405.41  
3717.96 

3.70  
21.77  

1  
32.00  
66.74  

0  
8418.4

8  
3720.9

3  
3599.7

8 

8.60  
18.54  

29.38 
46.75  

4114.85
2716.44  

7.14 
17.21  

  مصر
  المغرب
  موريتانيا

4830.61  
100.94 

7257.20  
3963.09 

665.63  
25.47 

5827.8
9  

98.74 

7327.3
6  

3638.1
7 

795.36  
27.14 

4305.01 
76.13 

6552.93
3126.49

656.96 
24.35 

  الجملة
م العربي.أ

  .80 ، ص 1999 اخلرطوم  19إلحصاءات الزراعية ،اجمللد املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي ل:   املصدر 
  

             
  
  
  
  
                      ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:المساحة   املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من الدرنات واجلذور)   15(ملحق جدول رقم  -

  السنوات 1995 – 91متوسط الفترة  1997 1998



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

  اإلنتاج
Prod 

  اإلنتاجية
Yield 

  المساحة
Aera 

 الدول  
128.70  

5.13  
295.00  

1100.00  
347.00    605.95  
492.30  
733.00  
12.53   52.27  
0.06  

31.23   323.29  
211.18  

2209.57  
1130.10    7.25  
196.47  

24990.29  
19000.00  
13785.05  
16025.64  
18072.92  
23809.43  
22175.68  
12423.73  
25060.00  
25251.21  
6000.00  

29742.86  
22112.86  
24991.72  
22498.42  
19025.25  
1878.24  

12578.10 

5.15  
0.27  

21.40  
68.64  
19.20    25.45  
22.20  
59.00  
0.50   2.07  
0.01  
1.05   14.6  
8.45  

98.21  
59.40    3.86  
15.62  

107.20  
5.44  

289.00  
947.52  
331.00  
250.00  
265.51  
736.00  
21.80   49.80  
0.07  

38.50  
263.54  
205.00  

1983.26  
1204.50    7.11  
195.61  

24988.3
4  

23652.1
7  

12565.2
2  

14104.2
0  

17329.8
4  

23809.5
2  

14832.9
6  

13821.6
0  

28684.2
1  

24776.1
2  

7000.00  
37745.1

0  
20148.3

2  
25000.0

0  
21914.4

8  
17924.1

4.29  
0.23  

23.00  
67.18  
19.10  
10.50  
17.90  
53.25  
0.76    2.01  
0.01  
1.02  

13.08  
8.20  

90.50  
67.20    3.78  
15.37  

90.15  
3.79  

219.17  
1077.98 

167.93  
145.38  
441.23  
379.83  
11.53  
36.33  
0.11  
7.38  

289.29  
170.53  

1798.72
954.82  

6.41  
179.19  

22537.5
0  

15791.6
7  

13218.9
4  

11110.9
0  

16676.2
7  

2648.57  
18346.3

6  
13142.9

1  
21351.8

5  
21000.0

0  
11000.0

0  
26357.1

4  
20917.5

7  
10980.6

8  
20861.9

8  
16388.8

4.00  
0.24  

16.58  
97.02  
10.07  
54.89  
24.05  
28.90  
0.54  
1.73  
0.01  
0.28  

13.83  
15.53  
86.22  
58.26  
3.45  

13.51  

  اليمن  موريتانيا  المغرب  مصر  ليبيا  لبنان  الكويت  قطر  فلسطين  عمان  العراق  سوريا  السودان  السعودية  الجزائر  تونس  اإلمارات  األردن



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

1  
1880.95  
12726.7

4 

5  
1857.97  
13263.5

1  
7881.03  
395.95  

2743.53 
18539.24  
18827.86  
16961.55 

425.10  
21.03  

161.75 
6900.86  
396.81  

2653.13
17365.9

0  
18788.3

5  
15665.6

2 

397.38  
21.12  

169.36
5979.77 

190.74  
2428.91

13935.2
8  

17122.0
8  

12727.4
7 

429.1
1  

11.14  
190.8

4 

 م العربي.أ  الخليجيت .م  الجملة

      81الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية ، مرجع سبق ذكره ، ص : المنظمة العربية للتنمية الزراعية   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 
  

   واإلنتاجية واإلنتاج من البطاطس  المساحة-) 16(ملحق جدول رقم 
  ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:المساحة 

 1995 - 91متوسط الفترة  1997 1998
 اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
 املساحة

Area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

Area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  ساحةامل

Area 

  السنوات
  

 الدول
128.

70  
5.13  
295.

00  
1100

.00  
347.

00  
  

164.
11  

492.
30  

590.
00  

12.5
3  

52.2
7  

0.06  
21.8

8  
323.

42  
211.

18  
1984

.01  
1114

.40  
  

4.54  
196.

47  

24990.
29  

19000.
00  

13785.
05  

16025.
64  

18072.
92  

24678.
20  

22175.
68  

15526.
32  

25060.
00  

25251.
21  

6000.0
0  

27350.
00  

22121.
75  

24991.
72  

22339.
94  

19017.
06  

1464.5
2  

12578.
10 

5.15 
0.27 

21.40 
68.64 
19.20 

  
6.65  
22.2

0  
38.0

0  
0.50  

  
2.07  
0.01  
0.80  

  
14.6

2  
8.45  
88.8

1  
58.6

0  
  

3.10  
15.6

2  

107.2
0  

5.44  
289.0

0  
947.5

2  
331.0

0  
250.0

0  
265.5

1  
587.0

0  
20.60 

  
49.80 
0.07  

31.56 
263.5

4  
205.0

0  
1792.

94  
1186.

60  
  4.14 

195.6
1  

24988.
34  

23652.
17  

12565.
22  

14104.
20  

17329.
84  

23809.
52  

14832.
96  

16193.
10  

29428.
57  

24776.
12  

7000.0
0  

38962.
96  

20148.
32  

25000.
00  

21854.
46  

17870.
48  

1539.0
3  

12726.
74 

4.29  
0.23  

23.00  
67.18  
19.10  
10.50  
17.90  
36.25  
0.70  

  2.01  
0.01  
0.81  

13.08  
8.20  

82.04  
66.40  

  2.69  
15.37  

90.15  
3.79  

219.1
7  

1077.
98  

167.9
3  

13.36  
440.8

4  
313.0

0  
9.58  

36.33  
0.10  
3.54  

289.2
9  

164.4
5  

1660.
19  

942.0
0  

2.11  
179.1

9  

22537.
50  

15791.
67  

13218.
94  

11110.
90  

16676.
27  

7300.5
5  

18345.
40  

15343.
14  

23365.
85  

21000.
00  

10000.
00  

25285.
71  

20917.
57  

10589.
18  

20303.
17  

16371.
22  

1900.9
0  

13263.
51  

4.00  
0.24  

16.58  
97.02  
10.17  
1.83  

24.03  
20.04  
0.41  
1.73  
0.01  
0.14  

13.83  
15.53  
81.77  
57.54  
1.11  

13.51 

  األردن
  اإلمارات
  تونس
  اجلزائر

  السعودية
  السودان
  سوريا
  العراق
  عمان

  فلسطني
  قطر

  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  املغرب
  موريتانيا
  اليمن

7043
.03  

386.
60  

2725
.12 

18827.
10  

18604.
43  

17011.
80 

374.
09  

20.7
8  

160.
19 

6532.
55  

388.6
7  

2632.
26 

17667.
00  

18641.
25  

15717.
80 

369.76  
20.85  

167.47 

5613.
00  

184.9
4  

2405.
71 

15602.
50  

17013.
80  

12811.
32 

359.7
5  

10.87  
187.7

8 

  اجلملة
ت .م

  اخلليجي
م العريب.أ
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 )17( جدول رقم ملحق

  مساحة المحاصيل السكرية
  ألف هكتار: المساحة 

  
1998 

  
1997 

  
199
6 

متوسط 
  الفترة

91 – 
1995 

  السنوات
  الدولة

3.20  
0.30  
66.36  
28.71  
3.51  
3.25  
0.08  
5.15  

166.00  
72.50  

6.00  
N.A  

64.26  
26.65  
4.44  
1.00  
0.05  
4.73  

149.07  
74.00  

6.20 
0.28 
64.0

9  
22.4

4  
4.16 

A 
2.16 
0.03 
4.36 
147.
34  

5.34  
N.A  

72.29  
33.79  
4.97  
1.94  
0.05  
1.94  

138.04  
75.84  

  تونس
  الجزائر
  السودان
  سوريا
  الصومال
  العراق
  عمان
  لبنان
  مصر
 المغرب



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

71.0
0  

349.06  
0.08  
76.00  

 

330.20  
0.05  
80.00 

322.
06  

0.03 
77.4

8 

334.20  
0.05  
81.18  

  الجملة
  ت الخليجي.م
 عربيم ال.أ
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  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  .  املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من قصب السكر-)   18(ملحق جدول رقم 
  ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:املساحة 

 1995 – 91متوسط الفترة  1997 - 1998
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
 املساحة

area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

area 

 السنوات
  
 الدول
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5150.0
0  

0.37  
70.49  

N.A  
0.70  
4.83  

14352.
78  

1283.1
0  

77606.9
9  

37000.0
0  

20082.6
2  

N.A  
14000.0

0  
21954.5

5  
117251.

70  
56524.2

3  

66.3
6  

0.01 
3.51 

N.A  
0.08 
0.22 
122.
41  

22.7
0  

4980.
00  
N.A  

106.2
7  

1.09  
0.50  
4.52  

13725
.53  

742.7
0  

8143.2
1  

N.A  
23934.

68  
4360.0

0  
10000.

00  
21523.

81  
112292

.65  
66909.

91  

64.26  
N.A  

4.44  
0.25  
0.05  
0.21  

122.23 
11.10 

4601.7
8  

0.99  
146.00 
17.10  
2.84  
3.21  

12733.
59  

984.82 

63657.
21  

49500.
00  

29376.
26  

23424.
66  

56800.
00  

21400.
00  

106512
.67  

65393.
09  

72.29 
0.02  
4.97  
0.73  
0.73  
0.05  
0.15  
119.5

5  

  السودان
  سوريا
 الصومال
  العراق
  عمان
  لبنان
  مصر
 املغرب
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20862.
27  

0.70  
1283.1

0 

96903.1
1  

14000.0
0  

56524.2
3 

215.
29  

0.05 
22.7

0 

19560
.61  
0.50  
742.7

0 

96576.
53  

10000.
00  

66909.
91 

202.54 
0.05  
11.10 

18490.
33  

2.84  
984.82

86882.
48  

56800.
00  

65393.
09 

212.8
2  

0.05  
15.06

  ةاجلمل
ت .م

  اخلليجي
م العريب.أ
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  املساحة واإلنتاج من البذور الزيتية)  19(ملحق جدول رقم  

 ألف طن:املساحة ألف هكتار ،                                       اإلنتاج -
 1995 - 91متوسط الفترة  1997 1998

  اإلنتاج
Prod  

  المساحة
Area 

  اإلنتاج
Prod  

  المساحة
Area  

  اإلنتاج
Prod  

  المساحة
Area  

  السنوات
 
 الدول

0.08  
1.10  
4.13  
2.20  
928.4

4  
703.6

0  
29.16  
182.0

0  
0.48  

0.20  
1.20  
3.38  
2.30  

2463.30  
299.10  
58.84  
152.25  
1.26  
3.66  

N.A 
98.84  

0.10  
1.00  
2.38  
2.10  

1547.6
8  

719.80  
30.94  
117.00  
0.47  
15.56  
22.65  

0.23 
1.10 
2.29 
2.30 

3139.08 
289.70 
65.62 
92.50 

1.24  
2.99  
12.09  
95.18  

0.07 
2.21 
3.11 
3.97 

792.66 
459.71 
34.34 
86.13 
0.51 
10.41 
17.85 

747.82 

0.24 
0.65 
2.53 
3.53 

1742.05 
85.18 
69.97 
71.90 
1.23 
2.97 
9.41 

104.54 

  األردن
  تونس
  الجزائر

  السعودية
  السودان
  سوريا

 الصومال
  العراق
  فلسطين
  لبنان
  ليبيا
  مصر
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15.12  
N.A  

625.6
2  

107.9
0  

2.56  
25.53

130.30  
3..48  

30.33 

775.65  
118.17  
2.49  
24.16 

137.60  
3.38  
29.49 

175.37 
2.19 
18.34 

172.14 
2.95 
20.94 

  المغرب
  موريتانيا
 اليمن

2627.
93  

2.20  
115.6

9 

3248.44  
2.30  

138.36 

3380.1
6  

2.10  
146.69

3874.79  
2.30  

156.46 

2354.69 
3.97 

200.73 

2354.69 
3.97 

200.73 

  الجملة
  ت الخليجي.م
 العريب م.أ

  اإلنتاج يتضمن إنتاج بذرة القطن ، بينما املساحة ال تتضمن مساحة القطن) 1(
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  املساحة واإلنتاجية واإلنتاج من اخلضر)     20(ملحق جدول رقم   

                                                                                                ألف طن:هكتار ، اإلنتاج/كجم: ألف هكتار ، اإلنتاجية:املساحة                               
  اإلنتاج 1995 – 91متوسط الفترة  1997 1998

Prod 
  نتاجيةاإل

Yield 
  املساحة

Area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
  املساحة

Area 
  اإلنتاج

Prod 
  اإلنتاجية

Yield 
 املساحة

Area 
 الدول   السنوات
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1133.0
0  

1042.5
9  

10.14  
1613.0

0  
2621.4

4  
2657.0

0  
1442.0

0  
2336.7

0  
46.67  
4210.0

0  
140.20 
247.61 
43.26  
145.51 
1548.0

5  
665.99 
14061.

82  
1648.7

0  
35.56  
550.66 

28381.
76  

45747.
70  

11522.
73  

9421.7
3  

11449.
34  

17086.
82  

9810.8
6  

16260.
96  

10803.
24  

9994.0
7  

23059.
21  

15360.
42  

15788.
32  

40988.
73  

19430.
78  

22401.
28  

26133.
33  

17373.
02  

12930.
91  

11908.
74  

39.92 
22.79 
0.88  
171.2

0  
228.9

6  
155.5

0  
146.9

8  
143.7

0  
4.32  
421.2

5  
6.08  
16.12 
2.74  
3.55  
79.67 
29.73 
538.0

8  
94.90 
2.75  
46.24 

1289.8
0  

1016.1
6  

11.05  
1511.0

0  
2424.7

2  
2211.5

0  
3220.0

0  
1904.8

9  
47.13  
4564.0

0  
180.80 
248.38 
57.52  
126.14 
1644.0

9  
679.71 
10926.

49  
2674.3

0  
29.70  
522.02 

30426.9
9  

56234.6
4  

10625.0
0  

11013.1
2  

10545.9
3  

13736.0
2  

16739.4
5  

14300.9
8  

10179.2
7  

11424.2
8  

28744.0
4  

15621.3
8  

13961.1
7  

40822.0
1  

19851.3
6  

12485.4
9  

27564.3
0  

16631.2
2  

12172.1
3  

11896.5
4  

42.39  
18.07  
1.04  

137.20 
229.92 
161.00 
192.36 
133.20 
4.83  

399.50 
6.29  
15.90  
4.12  
3.09  
82.82  
54.44  
396.40 
160.80 
2.44  
43.88 

1131.
92  

510.6
4  

12.76 
1220.

80  
2319.

03  
1842.

79  
909.1

2  
1994.

46  
45.57 
2887.

60  
150.1

6  
295.0

5  
48.84 
56.32 
775.9

9  
678.7

9  
9193.

96  
2724.

18  
4.92  
533.8

3  

28483.
14  

40982.
34  

13154.
64  

10027.
10  

9889.2
5  

17957.
42  

20265.
72  

13825.
45  

8008.7
9  

11270.
88  

18492.
61  

15107.
53  

19003.
89  

41411.
76  

18739.
19  

12407.
06  

25385.
06  

17539.
14  

630.77
12810.

90  

39.74 
12.46 
0.97 

121.75 
234.50 
102.62 
44.86 

144.26 
5.69 

256.20 
8.12  

19.53 
2.57  
1.36  
41.41 
54.71 
362.1

6  
155.3

2  
7.80  
41.67 

  اليمن موريتانيا  املغرب  مصر  ليبيا  لبنان  الكويت  رقط  فسطني  عمان  العراقالصومال  سوريا  السودان السعودية  اجلزائر  تونس  البحرين اإلمارات  األردن
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36199.
90  

4038.7
0  

6549.1
3 

16795.
29  

21085.
41  

12479.
53 

2155.
36  

191.5
4  

524.7
9 

35289.
40  

3603.1
7  

7289.7
3 

16889.0
0  

18610.4
5  

12517.5
7 

2089.4
9  

193.61 
582.36

27336
.73  

2621.
51  

6942.
80 

16490.
56  

20464.
56  

12260.
37 

1657.
72  

128.1
0  

566.2
8 

م العريب.أ  اخلليجيت .م  اجلملة
-  
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  نتاج الفاكهةإمجايل مساحة وعدد األشجار املثمرة وإ)                                         21(ملحق جدول رقم  -

  
  ألف شجرة: ألف هكتار                                                  األشجار :المساحة ألف طن               : اإلنتاج 

1998 1997 1996 
األشجار   اإلنتاج

  المثمرة
المساحة 
شجار األ  اإلنتاج  المثمرة

األشجار   اإلنتاج  المساحة  المثمرة
  المثمرة

المساحة 
  المثمرة

Production Fruiting  
 area Production Fruiting  

 Area Production Fruiting  
 area 

متوسط 
 91الفترة 

–1995  
Averrage 

Production

  السنوات
  
 الدول

614.10  
333.68  
16.10  

1290.20 )6(  
1445.65 )5(  
1195.0 )7(  

A 2784.82)5(  
2977.0 )3(  

243.19  
2137.00  
280.90  

A 420.99  

32275.11  
10811.58  

N.A  
N.A  

28134.00  
N.A  
N.A  

128481.00 
N.A  

63603.00  
N.A  
N.A  

127.57  
61.71  

N.A  
N.A  

135.47  
148.10  

N.A  
7753.00  

N.A  
N.A  
N.A  
N.A  

476.70  
330.77  
16.00  

2347.00  
1594.60  
1150.00  
2690.00  
2103.50  
245.80  
2031.00  
242.00  
428.75  

29065.70  
10727.85  

N.A  
N.A  

27967.00  
N.A  
N.A  

126284.70 
N.A  

63193.00  
N.A  
N.A  

108.35  
39.08  

N.A  
N.A  

200.45  
146.00  
141.96  
7541.88  

N.A  
N.A  
N.A  
N.A  

547.70  
285.77  
16.69  

1055.00  
1633.96  
1090.00  
2628.00  
2665.30  
256.91  
2218.00  
232.10  
429.10  

28094.90  
9192.96  
250.00  

N.A  
27441.00  

N.A  
N.A  

121307.20  
N.A  

62851.00  
N.A  
N.A  

101.53  
33.56  
2.00  

1598.1
0  

184.48  
132.30  
137.34  
736.49  

N.A  
N.A  
N.A  

386.36 
259.86 
17.72 

1577.92 
1315.59 
936.22 

1205.38 
2076.00 
248.14 

1851.4
0  

219.20  

  األردن
  اإلمارات
  البحرين
  تونس
  الجزائر
  السعودية
  السودان
  سوريا
 الصومال
  العراق
  عمان
  فلسطين
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A 25.98  
7.39  

A 1198.41  
623.65  

6479.41 )1(  
3063.50) 2(  

A 31.22  
732.80  

N.A  
132.20  

N.A  
39543.00  

N.A  
N.A  
N.A  
N.A  

N.A  
N.A  
N.A  

347.72  
3831.05  
675.90  

N.A  
100.12  

25.46  
7.51  

1169.06  
543.02  
5568.18  
3202.90  
29.33  

579.61  

669.02  
N.A  
N.A  

35231.46  
N.A  

122608.40 
N.A  
N.A  

2.45  
N.A  

130.23  
343.25  
3576.97  
596.10  

N.A  
96.47  

16.04  
10.41  

1038.17  
494.72  
5688.04  
2893.00  
29.62  

391.30  

N.A  
N.A  
N.A  

28097.98  
N.A  

121562.00  
N.A  
N.A  

N.A  
1.65  
N.A  

129.49  
338.26  
3490.0

0  
592.80  

N.A  
78.90  

469.97  
9.86  
5.27  

1158.7
8  

474.65  
5117.6

3  
2460.3

8  
20.88  

352.16  

  قطر
  الكويت
  لبنان
  ليبيا
  مصر
  المغرب
  تانياموري

  اليمن

25900.98  
1859.05  
6454.21 

 
24781.19  
1771.74  
7716.85 

 
23619.83  
1651.01  
6106.30 

 

20163.
37  

1448.1
3  

5849.9
2 

  الجملة
ت .م

  الخليجي
م .أ

 العربي
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 )22( جدول رقم ملحق
 أعداد الحيوانات واإلنتاج من المجموعات الرئيسية من المنتجات الحيوانية

  أس    ألف ر:      العدد 
 ألف طن    :     اإلنتاج 

  
1998 

  
1997 

  
1996 

متوسط 
  الفترة

91 – 
1995 

 السنوات
 النوع

49739.4
1  

3227.67  
152707.

59  
84399.3

6  
11915.6

4 

48095.0
0  

3178.16  
146859.

12  
84100.4

9  
11863.7

0 

45917.
10  

3133.5
0  

140690
.38  

79848.
38  

12043.
46 

42318.38  
2867.57  

131584.4
4  

73198.39  
11385.32 

  أبقار
  جاموس
  أغنام
  ماعز
 جمال

  
5057.49  
3276.83  
1780.66  
18654.6

4  
891.42  

2469.71 

  
5029.98  
3222.56  
1807.42  
17784.2

3  
829.74  

2550.49 

  
4697.1

2 
3013.7

1  
1683.4

1  
16998.

71 
791.80 
2392.2

9 

 
4372.92 
2829.17 
1543.75  

14187.12 
848.02  

2098.20 

  اإلنتاج
  ومإجمالي اللح
  لحوم حمراء
  لحوم بيضاء

  األلبان
  بيض
 أسماك
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  )23(تابع  امللحق جدول رقم 
  )املنظمة العاملية للتجارة( 1995 وجات 1947مقارنة بني جات 

  1995جـات 
GATT 1995 

  1947جـات 
GATT 1947 

وجـه 
املقارنـة

 م

كانت إحدى إتفاقيات جولة 
أوروغواي للمفاوضات التجارية 

متعددة األطراف واليت عقدت يف الفترة
وذلك  .1993 إىل 1986من 

ملواجهة الضعف الشديد الذي إعترى 
 يف - وبصفة خاصة-1947جات 

السنوات األخرية، وإلهناء احلروب 
ة اليت نشبت بني الدول التجاري

الصناعية املتقدمة يف أواخر الثمانينيات 
  وأوائل التسعينيات

  
  1994 أفريل 15 -مراكش 

  
  

  1995جانفي 
  
  

   دولة120أكثر من 
  
  

اإلطار املؤسسي املشترك لسري العالقات
 اتفاقياتالتجارية فيما بني أعضاء 
  .التجارة متعددة األطراف

  
  

توي  مالحق وحت4مادة و16تشمل 
  :يلي على ما

إنبثقت عن اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم
للتجارة والعمالة الذي عقد يف جنيـف

مـن30من أفريل إىل    10يف الفترة من  
ــوبر  ــة .1947أكت ــك ملواجه وذل

األوضاع التجارية املتردية اليت سـادت
عقب إنتهاء احلـرب العامليـة الثانيـة،
وكبديل مؤقت لتنظيم التجارة الدوليـة

  .حلني إنشاء منظمة التجارة الدولية
International Trade 

Organization(WTO) 
  

 1947أكتوبر30جنيف 
  
  

  1948جانفي 
  
  

   دولة33
  
  

ليست  منظمة باملعىن القانوين الدقيق 
فهي عبارة عن معاهدة دولية متعددة .

األطراف عقدت بني احلكومات اليت 
   إليهااالنضمامقبلت  

  
وتقسم . مالحق9 مادة و38تشمل 

  :احملتويات إىل أربعة أجزاء رئيسية هي

ظروف 
  النشأة

  
  
  

  
  
  
  
  

مكان 
التوقيع 
  وتارخيه
  

 بدء التنفيذ
  
  

عدد الدول 
  املوقعة
  
  التعريف

  
  
  
  

اإلطار العام
 واحملتويات

1  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
2 
  
  
3  
  
  
4  
  
  
5  
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 العامة للتعريفات االتفاقية  -1

  والتجارة
  ).1947اجلات       (

  نتائج اجلهود السابقة لتحرير -2
  .التجارة الدولية

  مجيع نتائج جولة أوروغواي -3
  .للمفاوضات متعددة األطراف

  

 وحقوق الدول املنضمة التزامات  -1
ايف ذلك جداول التعريفات  مبلالتفاقية
  .اجلمركية

  طرق التعامل وقواعد التجارة -2
  .الدولية

 باالنضمام  القواعد اخلاصة -3
   .واالنسحاب

  زيادة وتشجيع صادرات الدول -4
  األقل منوا

  
  
  

  )23( تابع  امللحق جدول رقم 
  1995جـات 

GATT 1995 
  1947جـات 

GATT 1947 
وجـه 
المقارنـة

 م

 نفس المذهب مع وجود فارق أساسي يتمثل اعتناق
 اقتصاديةفي أن العالم اليوم لم يعد يعرف مذاهب 

 االشتراكيم  مبادئ النظاالنهياروذلك نظرا .أخرى
 مذهب وانتصاروتفكك الشيوعية العالمية ، 

 السوق الحر وسيادته على المستوى اقتصاديات
  العالمي
  
  

  :أوال األهداف العامة
  .  رفع مستوى المعيشة- 1
  .  تحقيق العمالة الكاملة- 2

 زيادة نمو حجم الدخل الحقيقي استمرار  - 3
  .والطلب الفعلي

  .  زيادة اإلنتاج المتواصل- 4
  اإلتجار في السلع والخدمات بما يتيح - 5

  .اإلستخدام األمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية
  توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم - 6

  .الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك
  بذل جهود إيجابية لتأمين حصول الدول - 7

النامية، السيما الدول األقل نموا، على نصيب في 
لدولية يتماشى وإحتياجات تنميتها نمو التجارة ا

  .اإلقتصادية
  

  :ثانيا األهداف الخاصة
  المساهمة في بلوغ األهداف السابقة من خالل - 1

 Reciprocityالمعاملة بالمثل الدخول في إتفاقيات 
تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير 

 السوق الحر ومبادئ اقتصاديات مذهب اعتناق
  النظرية الكالسيكية في التجارة الخارجية

  
  
  
  
  

  :أوال األهداف العامة
  .تعاقدة رفع مستوى معيشة الدول الم- 1
  . تحقيق مستويات التوظف الكامل بها- 2

 رفع مستويات الدخل القومي الحقيقي وتنشيط - 3
  .الطلب الفعال بالدول المتعاقدة

 اإلستغالل الكامل للموارد العالمية، والتوسع - 4
  في اإلنتاج والمبادالت التجارية الدولية السلعية

 سهولة الوصول إلى األسواق ومصادر المواد - 5
  .وليةاأل

 مساعدة الدول األقل نموا في الوصول إلى - 6
أسواق الدول المتقدمة لتصريف منتجاتها المصنعة 

  .ونصف المصنعة
  
  

  :ثانيا األهداف العامة
المساهمة في بلوغ األهداف السابقة من خالل 
الترتيبات المباشرة في إحداث تخفيضات جوهرية

في التعريفات الجمركية والعوائق التجارية 
  .خرى وإلغاء التمييز في المعاملةاأل

  

المذهب 
  االقتصادي

  
  
  
  
  

  األهداف
  

7  
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للتعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية 

 المعاملة التمييزية في العالقات والقضاء على
  .التجارية الدولية

  إنشاء نظام تجاري متعدد األطراف متكامل - 2
  .وأكثر قدرة على البقاء والدوام
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  )23(تابع  امللحق جدول رقم 
  1995جـات 

GATT 1995 
  1947جـات 

GATT 1947 
وجـه املقارنـة  م

 متعددة االتفاقيات توفير اإلطار الالزم لتنفيذ وإدارة -1
  .األطراف

يما بين أعضائها بشأن عالقاتها  توفير محفل التفاوض ف-2
  .التجارية متعددة األطراف

  . إدارة القواعد واإلجراءات الخاصة بتسوية النزاعات-3
 إدارة جهاز مراجعة السياسات التجارية للدول األعضاء -4

  .بصفة دورية 
لتحقيق تماسك '' بريتون وودز ''  التعاون مع مؤسسات-5

  .االقتصاديةفي مجال السياسة 
  
  
  

 التجارية االتفاقياتطبيق نفس القواعد السابقة على كل ت
  .متعددة األطراف التي تم التوصل إليها في جولة أوروغواي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . توجيه السياسات التجارية القومية-1
  . التشاور-2

  . تسوية النزاعات التجارية-3
  . التفاوض التجاري متعدد األطراف-4

لذي أتخذ عدة أشكال  التعاون مع الدول النامية ، ا-5
  :من أهمها مايلي

  . التعاون الفني-أ
  .بين الدول النامية  المفاوضات التجارية فيما-ب

  .GSP النظام التفضيلي المعمم -ج
  . التدريب على صياغة وتنفيذ السياسات التجارية-د

 بالتعاون (ITC)مركز التجارة الدولي إنشاء -هـ
  (UNCTAD)األنكتادمع  

  
-Non Discييز في المعاملةالتم إلغاء -1

crimination والذي يتجلى في تطبيق  
 Fav- Most oured    شرط الدولة األكثر رعاية  

Nation Clause(MFN)  
  . التخفيض المتبادل للرسوم الجمركية-2

  . إلغاء القيود الكمية-3
  . تشجيع المنافسة المشروعة-4

  . المفاوضات التجارية-5
  .لخاصة بالدول األقل نموا المعاملة التفضيلية ا-6

  االختصاصات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القواعد

9  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10



  التكامل االقتصداي الزراعي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة           أطروحة دكتوراه 

  )23(ابع  امللحق جدول رقم 
  1995جـات 

GATT 1995 
  1947جـات 

GATT 1947 
وجـه 
 املقارنـة

 م

تعمل على حترير التجارة العاملية بكافة 
وجوهها،واليت تتمثل يف التحرير السلعي 

وحقوق امللكية ) اعه بكافة أنو( واخلدمي 
  :انتقالأي حترير . الفكرية
  . السلع واخلدمات-أ

  . األفراد-ب
   رؤوس األموال-ج

  
  
  
 '' 1995جلات '' يتكون اهليكل التنظيمي 

  :من العناصر التالية 
  Secretaryسكريتارية  -1

يرأسها مدير عام ومجيع العاملني هلم الصفة 
  .الدولية

 Ministerialاملؤمتر الوزاري -2
Conference:   

يتألف  من ممثلي مجيع الدول األعضاء وجيتمع

قامت اجلات  بعقد مثانية جوالت 
لمفاوضات التجارية متعددة األطراف هبدف ل

 عملية انصبتوقد .حترير التجارة الدولية 
التحرير على التجارة السلعية فحسب وبصفة 

خاصة على السلع الصناعية لتحريرها من 
أي ركزت .القيود اجلمركية وغري اجلمركية 

على أحد وجوه التجارة الدولية اخلاص 
 خاص بتحرير إنتقال السلع فحسب وبوجه

  .الصناعية منها
  
من'' 1947جلات '' يتكون اهليكل التنظيمي 

  :العناصر التالية
  Secretaryسكريتارية  -1

ويقع مقرها يف جنيف ، ويرأسها مدير عام 
  )72()سكريتر تنفيذي(تنفيذي 

وكانت تقوم سكريتارية اللجنة  املؤقتة 
منظمة بالتحضري إلجتماعات ومؤمترات 

، وبعد الرفض  (ITO ) التجارة الدولية    
 ، كرست السكريتارية مليثاق هافانااحلقيقي 

اجملاالت 
 تغطيهااليت 

  
  
  
  
  
  
  

اهليكل 
 التنظيمي

11
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مرة على األقل كل سنتني ، ويضطلع املؤمتر 
الوزاري مبهام املنظمة ويتخذ اإلجراءات 
الالزمة هلذا الغرض ، وتكون للمؤمتر 
الوزاري سلطة إختاذ القرارات يف مجيع 
املسائل املتعلقة باإلتفاقية ويقوم املؤمتر 

  :بإنشاء اللجان التاليةالوزاري 
وتستعرض هذه اللجنة:  جلنة التجارة والتنمية-

دوريا كجزء من مهامها األحكام املؤقتة الواردة
يف إتفاقيات التجارة متعددة األطراف لصاحل 
الدول األقل منوا ، وترفع تقريرا للمدير العام 

  .إلختاذ اإلجراءات املناسبة

 1952مجيع جمهوداهتا خلدمة اجلات من عام 
  .حيث مت توسيع السكريتارية تدرجييا

 Council of جملس املمثلني -2
Representative:  

 وخول سلطة 1960 من يونيو 4أنشئ يف 
  حق التصرف يف القضايا الروتينية والعاجلة

 Committesجلان كانت هناك عدة  -3
للجات خاصة مبوضوعات متفرقة كإدارة 
إتفاقيات جولة طوكيو ، ومتابعة  املوضوعات

  .ذات األمهية اخلاصة
  

  
  
  
  
  



  
  )23( تابع  امللحق جدول رقم 

  1995جـات 
GATT 1995 

  1947جـات 
GATT 1947 

وجـه 
 املقارنـة

 م

   جلنة امليزانية والتمويل واإلدارة-
   جلنة قيود ميزان املدفوعات-

 التفاقية وتقوم هذه اللجان بأداء مهامها تبعا 
 واالتفاقيات (WTO)منظمة التجارة العاملية 

متعددة األطراف ، واملهام األخرى اليت يسندها 
ية إليها اجمللس العام ، وميكن تشكيل جلان إضاف
باملهام اليت يرى أهنا الزمة ، وتكون عضوية 

  تلك اللجان مفتوحة جلميع األعضاء
   :General Councilاجمللس العام  -3

يتكون اجمللس العام من ممثلي مجيع الدول 
 مرة- بصفة عامة–األعضاء يف املنظمة وجيتمع 

كل شهر، وأيضا عند الضرورة يف الفترات 
  .وزراءالبينية إلجتماعات مؤمتر ال

ويشرف اجمللس أيضا على آلية مراجعة السياسة 
التجارية اليت يتم مبقتضاها دراسة السياسات 

وكذلك . التجارية للدول األعضاء بصفة دورية
يقوم اجمللس العام بتحديد وإحالة مسؤولية 
تسوية اخلالفات إىل هيئة تسوية الرتاعات 

ويضع اجمللس العام قواعد إجراءاته ويقر قواعد .
اإلجراءات للجان اليت سبق اإلشارة 

  :وينشئ ثالث جمالس فرعية هي .إليها
 Goodsجملس التجارة يف السلع  -

Council  

بالدول النامية ، ومتابعة موقف الدول اليت 
تستخدم القيود التجارية حلماية موازين 

ترتيب األلياف املتعددة مدفوعاهتا ، وإدارة 
Multifiber  

Arrangement (MFA)  
  :Working Partiesجمموعات العمل -4

وقد مت إنشائها عندما كان هناك ضرورة 
االنضمامطلبات للتعامل مع بعض القضايا مثل 

لعضوية اجلات ، التأكد من أن أعضاء 
 تاريخ سرياهنا تعمل وفقاانتهى اليت االتفاقيات
، أو )كمناطق التجارة احلرة( اجلاتاللتزامات

لدراسة موضوعات قد يرغب األطراف 
املتعاقدون تأخريها حلني الوصول إىل قرار 

  .مشترك
   :االستشارية اهليئة -5

لعون حلل الرتاعات كانت تقوم بتقدمي ا
التجارية اليت قد تنشأ عند تفسري قواعد اجلات
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 التجارة متعددة اتفاقياتويشرف على سري 
  1947األطراف وحيل هذا اجمللس حمل جات 

  جملس التجارة يف اخلدمات -
Services Council :  

  العامةاالتفاقيةو يشرف على سري 
  GATSللجات
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  )23( تابع  امللحق جدول رقم 
  1995جـات 

GATT 1995 
  1947جـات 

GATT 1947 
وجـه 
 م المقارنـة

مجلس التجارة المرتبطة بحقوق الملكية  -
   :TRIPs Councilالفكرية 

لملكية الفكرية وتكون يشرف على سير إتفاقية ا
العضوية في هذه المجالس مفتوحة لممثلي 

وتنشئ أجهزة فرعية حسب .جميع األعضاء 
  .الضرورة

   هيئة تسوية النزاعات-4
Dispute settlement Body (DSB):

وهي عبارة عن نظام متكامل لتسوية النزاعات 
بحيث يمكن من خالله تنفيذ نتائج جولة أوروغواي

  .لمختلفةفي المجاالت ا
  
  

 : 1947إستمر نفس النظام الذي إتبع داخل  جات
  Consensusباإلجماع حيث تؤخذ القرارات 

مع ضرورة موافقة ثلثي األعضاء في حاالت 
 أو إجراء االتفاقيةالتخلي عن تعهد تنص عليه 

 نفس استمرتوأيضا  .لالتفاقيةأي تعديل 
 ، االقتصاديةالقواعد المتبعة في إدارة التكتالت 

 جولة اتفاقياتوقد وافقت الدول األعضاء في 
أوروغواي على وجود مستويات للتصويت على 

  :النحو التالي
 جولة أوروغواي أو أي التفاقية أن أي تفسير -

طلب من الدول األعضاء بالتخلي عن تعهد تنص 
  . ، ويتطلب موافقة ثلثي األعضاءاالتفاقيةعليه 

شأنه تغيير  من لالتفاقية أن إجراء أي تعديل -
 الدول األعضاء فيها يستلزم والتزاماتحقوق 

  .موافقة ثلثي األعضاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1947كانت تؤخذ القرارات داخل جات 
وليس بالتصويت إال Consensus باإلجماع

أنه في حاالت نادرة كان يستخدم التصويت 
،حيث كان لكل طرف متعاقد صوت واحد وفي 

ات بموافقة هذه الحالة كانت تؤخذ القرار
التنازل أما في حاالت .األغلبية البسيطة

Waiver معنية في التزامات، والتخلص من 
 العامة ، فإنه كان يتطلب موافقة ثلثي االتفاقية

 االقتصاديةأما عن إدارة التكتالت . األعضاء 
داخل الجات فنجد متحدثا رسميا واحدا لكل 
مجموعة من الدول تعمل معا داخل الجات ، 

 والمفاوضات االجتماعات بتمثيلها في يقوم
 المختلفة والشك أن أكبر االتفاقياتوتوقيع 

المجموعة وأشمل تجمع للدول قد تمثل في 
والتي أصبحت تتكون من  ECاألوروبية 

  .خمس عشرة دولة عضوة
فالمجموعة األوروبية عبارة عن إتحاد جمركي 
  :يملك سياسة تجارية خارجية و تعريفة موحدة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إتخاذ 
  القرارات
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  )23(تابع  امللحق جدول 

 1995 جـات
GATT 1995 

 1947 جـات
GATT 1947 

 وجـه
 املقارنـة

 م

  
  
  
  
  
  
  
  

'' 1995جات '' تكون األعضاء األصلية يف 
   ''1947جات '' هي األطراف املتعاقدة يف 
 

ففي حني تقوم الدول األعضاء بترتيب 
 وجنيف ، فإن بر وكسلعها يف وتنظيم أوضا

 اجلماعة كلها باسماللجنة األوروبية تتحدث 
 اجلات  ونظرا ألن اجتماعاتتقريبا يف مجيع 

اجملموعة األوروبية  ليست طرفا متعاقدا يف 
اجلات ، فإن الدول األعضاء كانت تتصرف 

بصورة مستقلة فيما يتعلق بالسياسات 
  .اجلمركية 

  
)117( '' 1947اجلات '' بلغ عدد أعضاء 

 دولة 82 منها 1994دولة حىت هناية عام 
عربية هي املغرب ، مصر ،   دولعدةنامية و

 ، والبحرين ، وقطر  ، والكويت ، وتونس ، 
وموريتانيا ، واليمن ، وقد حصلت السعودية

أيضا على صفة مراقب ،وهناك  دولواجلزائر 
وبانتظار االنضمامعربية أخرى تقدمت بطلب 

بعا لسياساهتا  التجاريةتر النهائي لقبوهلا القرا
احلالية واملستقبلية ومما هو جدير بالذكر أن 

 الوحيدةاالشتراكيةتشيكوسلوفاكيا هي الدولة 
ذات العضوية األصلية ، بعد ذلك أصبحت 

،وبولندا ورومانيا أعضاء يف)سابقا(يوغسالفيا
1968 و 1967 و1966اجلات يف أعوام 
 اجملر وبلغاريا اتبعت حني على التوايل ، يف

قواعد اجلات ومارست أنشطتها كمراقبني منذ
 على التوايل ومع مطلع1967 و 1966عام 

التسعينيات أصبحت معظم دول شرق ووسط
 مبرحلة - ومازالت متر-أوروبا اليت مرت

 التخطيط املركزي إىلاقتصاديات من االنتقال
  السوق احلرة ، أطراف متعاقدةاقتصاديات

  وهناك.
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 العضوية
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  )23( تابع  امللحق جدول رقم 
 1995 جـات

GATT 1995 
 1947 جـات

GATT 1947 
 وجـه
 املقارنـة

 م

تايوان ، (بعض الدول اليت سحبت عضويتها  
 انسحبتوقد )وسوريا ، ولبنان ، والصني 

 اجلات بعد وقت اتفاقيةسوريا ولبنان من 
 من أكتوبر 30 يف تفاقيةاالقليل  من توقيع 

 لكن سوريا مل تلبث أن عادت إىل 1947
 خالل الوحدة مع مصر حتت إسم االتفاقية

اجلمهورية العربية املتحدة ، مث إنتهى األمر 
خبروجها أيضا ، حيث تعارض سوريا 

 استمرار حرصا على االتفاقية إىل االنضمام
 ضد إسرائيل ، أما الصني االقتصاديةاملقاطعة 

 1991 إجراءات عديدة منذ عام اختذت فقد
لتحرير جتارهتا اخلارجية مبا يتفق مع الواليات 

املتحدة ، حيث كانت العائق الرئيسي يف 
  .عودة الصني للجات لعدة سنوات 

ومن الدول اليت القت صعوبة شديدة عند 
 لعضوية اجلات ، اليابان نظرا انضمامهاطلب 
ها املنخفضة  التنافسية وأجوراالقتصاديةلقوهتا 

، حيث مل يوافق ثلثا األعضاء على قبوهلا 
 من أغسطس 11عضوا يف اجلات حىت 

أستراليا ، ( عدة دول استندت ، 1955
والنمسا ،وبلجيكا ،والربازيل ، وكوبا ، 

 ، وهولندا ، ولكسمربجوفرنسا ، وهاييت ، 
) ونيوزيلندا ، وروديسيا ، واململكة املتحدة 
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املادة (  العامة تفاقيةااليف رفضها إىل مواد 
 حيث تسمح للدولة اليت ترفض قبول 35

دولة معينة بعدم الدخول معها يف مفاوضات 
ولكن النتيجة إجراء ). التعريفة اجلمركية

 الثنائية ، وتدخل الواليات املتحدة االتفاقيات
 لقبول عضوية اليابان ، األوروبينيبدفع 

 وافقت غالبية هذه الدول على توسيع
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  )23( تابع  امللحق جدول رقم 
 1995 جـات

GATT 1995 
 1947 جـات

GATT 1947 
 وجـه
 املقارنـة

 م

  
  
  
  
  
  
  
  
 

شروط عضوية اجلات فيما يتعلق بتجارهتم مع
  .اليابان 

 دولة25عالوة على ذلك هناك مايقارب من 
ليست أطرافا متعاقدة ، إال أهنا طبقت قواعد 

اهتا التجارية وعلى أساس اجلات على سياس
  األمر الواقع

 –وتعترب عضوية هذه الدول ودول أخرى 
 كمراقبني ويف عام –كما سبق أن ذكرنا 

) سابقا (  أصبح اإلحتاد السوفييت 1990
مراقبا كوسيلة لتجهيز وإعداد السياسات 

املستقبلية وحىت ميكن تطبيق القواعد ولكي 
  يصبح طرفا متعاقدا
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  قائمة اجلداول و األشكال

  اجلــداول
      يف  جتارهبا قائمة بعض املنظمات اإلقليمية يف أمريكا الالتينية و ): 1-1(جدول رقم   

  .التنسيق و التكامل الزراعي                     
   ).1998-199( تطورعدد السكان والسكان الريفيني خالل عام ):2-1(جدول رقم   
  تطور القوى العاملة و القوى العاملة الزراعية يف الوطن العريب):3-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( خالل عامي 
  املوارد األرضية الزراعية و استخدامها يف الوطن العريب خالل):4-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( عامي
   يفتوزيع الزراعات املومسية بني الزراعات املطرية و املروية):5-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( الوطن العريب خالل عامي 
  راجية و الرعوية يف الوطن العريب و تطورمهااملوارد احل): 6-1(جدول رقم   

  ).1998-1997( خالل عامي 
  الناتج احمللي اإلمجايل و الناتج الزراعي و متوسط نصيب الفرد):7-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( يف الوطن العريب خالل الفترة 
  تطور اإلنتاج من أهم اجملموعات السلعية الغذائية يف الوطن): 8-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( العريب خالل عامي 
  كمية و قيمة الواردات األهم السلع و اجملموعات السلعية):9-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( الزراعية يف الوطن العريب خالل عامي 
  الصادرات ألهم السلع و اجملموعات السلعيةكمية و قيمة ):10-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( الزراعية يف الوطن العريب خالل عامي 
  تطور معدالت االكتفاء الذايت من اجملموعات الرئيسية الغذائية):11-1(جدول رقم   

   ).1998-1997( يف الوطن العريب خالل عامي 
  .كةتوزيع املشروعات العربية املشتر):12-1(جدول رقم   
  .التوزيع اجلغرايف للمشروعات العربية املشتركة):13-1(جدول رقم   
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   ).1985-1968( نسبة األمية يف البالد العربية خالل الفترة ):14-1(جدول رقم   
  .1990جدول يوضح املقترحات الرمسية يف ديسمرب ):15-1(جدول رقم   
  

  األشكـــال
  د احليوانات يف الوطن العريب خالل عامي             التطور النسيب ألعدا ) : 1-1( شكل رقم   

   ).1995-1991( مقارنة مبتوسط الفترة  ) 1997-1998(            
 .هيكل املنظمة العاملية للتجارة ) : 2-1( شكل رقم  
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  :قائمة املراجع بالعربية 
  : الكتب- **  
ترمجـة   ) مترجمكتاب ( زة االقتصاد الدويل ، أجه: يفيه و جريار فيات  ريندريه ك أ )1

   . 1975 مصر، القاهرة  ،صليب   بطرس ، دار النهضة
-1947إىل مـراكش      اجلات ومصر والبلدان العربية  من هافانـا          :أسامة اجملذوب  )2

   .1996 ،  القاهرة املصرية اللبنانية ،  الدار1994
قات االقتصادية الدوليـة، دار     مبادئ العال : جمدي حممود شهاب     –مة حممد الفويل    أسا )3

  .1997اجلامعة   للنشر، اإلسكندرية  
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية و مدى تأثريها على اقتـصاديات          : إبراهيم حممد الفار   )4

  الدول
   .1999عربية ، القاهرة ل                              العربية ، دار النهضة ا

، مركز دراسات الوحـدة العربيـة، بـريوت         اهتا   اجلات وأخو  :إبراهيم  العيساوي     )5
1995 .  

  اإلحتاد الدويل ، بني الدول اإلسالمية  التكامل اإلقتصادي:  إمساعيل عبد الرحيم شليب  )6
   . 1980                                          للبنوك اإلسالمية 

ولية يف إطار منظمة التجارة آثار حترير التجارة الد:   للتنمية الزراعيةربية املنظمة الع )7
  1998العاملية         على الزراعة العربية، اخلرطوم ، أكتوبر 

   صورة الزراعة العربية حتت مشاهد بديلة   استشراف: املنظمة العربية للتنمية الزراعية  )8
  .1994 ، اخلرطوم 2000                                        لعام

  .1992 التنمية الزراعية يف الوطن العريب، اخلرطوم:  ية الزراعية املنظمة العربية للتنم )9
 1993تقرير أوضاع األمن الغذائي العريب، اخلرطوم  : العربية للتنمية الزراعية   املنظمة )10
.  
السياسات الزراعية يف عقد الثمانينات، اخلرطوم، : املنظمة العربية للتنمية الزراعية  )11

1994.  
  .االستثمار  الزراعي يف بعض الدول العربية: مية الزراعية املنظمة العربية للتن )12
  دراسة اثر سياسات أوروبا املوحدة على الزراعة العربية  : املنظمة العربية للتنمية الزراعية  )13

   .1994                                          اخلرطوم ، ديسمرب 
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ع الزراعة العربية يف ضوءاملتغريات دراسة أوضا:   العربية للتنمية الزراعيةاملنظمة )14
   .1995 اخلرطوم  ،االقتصاديةوالسياسية املرتقبة يف املنطقة العربية 
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  .1998على الزراعة العربية، اخلرطوم 
، دار   تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية :املؤسسة العربية لضمان االستثمار )16

  النهضة 
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  .1965 ،القاهر النهضة العربية،

نعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربية ، كليـة االقتـصاد           إ   : حسن خضر    )18
  والعلوم 

   .1997ل العريب السياسية ، جامعة القاهرة، دار املستقب                        
    .1997دليل املنظمات الدولية، دار الفكر العريب، القاهرة  :حسني عمر )19
ــاس  )20 ــب مقي ــت لبي ــ: رفع ــات التف ــصادية ضاالتفاقي ــتالت االقت يلية والتك

   1971،اإلسكندريةاملعاصرة،
  .1964 نظرية التكامل االقتصادي ، دار النهضة العربية  :راشد الرباوي  )21
 و التنظيم ، الكتاب األول ، الـدار         لتنظريجارة اخلارجية بني ا   الت: سامي عفيفي حامت     )22

  .     1991املصرية اللبنانية ، القاهرة 
التكامل االقتصادي العريب، الواقع واآلفاق، بغداد : سعد حسوم جاسم اجلبايل  )23

1984.  
 اتفاقية اجلات  وأثارها على البالد العربية ، الصندوق العـريب لإلمنـاء              :سعيد النجار  )24
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 الكتـب  املع،أحكام التعاون الدويل يف جمال التنمية االقتصادية  :عبد الواحد حممد الفار      )38
198 .    
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األسس النظرية للتجارة الدولية و التكامل االقتصادي ، مكتب  :منظمة العمل العربية   )50

  . 1996 العريب العمل 
  يف سات اتفاقية اجلات على القطاعات االقتصادية اإنعك: منظمة العمل العربية )51
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  . 1995القاهرة ، مكتب العمل العريب ،                                  الدولية العربية 
  دراسات يف التنمية والتكامل االقتصادي العريب ،الطبعة : مركز دراسات الوحدة العربية  )52

   .1985                                        الثالثة ، بريوت 
 اجلات ومنظمة التجارة العاملية   أهم التحديات يف مواجهة  االقتصاد             :  نبيل حشاد       )53

  .    1999عة و النشر ، الطبعة الثالثة  القاهرة ،دار احيي  للطبا  العريب 
  أهم التحديات يف مواجهة  اجلات و منظمة التجارة العاملية، الطبعة الثانية، :نبيل حشاد  )54

   .1999دار إجيي للطباعة والنشر                         اإلقتصاد العريب ، 
لتحديات يف مواجهة اإلقتـصاد     اجلات و منظمة التجارة العاملية ،أهم ا      : نبيل  حشاد       )55

    .1996العريب   ،النسر الذهيب للطباعة ،عابدين ،قطر ،
انعكاسات دورة أوروغواي على الدول العربيـة ، مـؤمتر قـسم             :  نهناء خري الدي   )56

  .1996االقتصاد والعلوم السياسية، دار املستقبل العريب،جامعة القاهرة،  كلية ،االقتصاد
  مح الرئيسية يف اقتصاديات البلدان العربية ، دار النهضة  العربيةاملال: يونس أمحد بطريق )57

   . 1985 ،                                     بريوت 
دور التكامل االقتصادي العريب يف التنمية االقتصادية يف األقطار : يوسف حممد بادي )58

  .1999 ليبيا يونس ، ارق جامعة   األبعاد والنتائج ، كلية االقتصاد ، ،العربية
  

  .الرسائل اجلامعية
  

رسالة ،   املشتركة السوق العربية  بني دول    التكامل االقتصادي  : بركات الفرا  )62
   . 1974 كلية الزراعة ، جامعة األزهر   ،ماجستري

  
رسالة ،التكامل اإلقتصادي العريب يف جمال املشروعات املشتركة :  بركات أمحد الفرا  )63

  1980 جامعة الزقازيق ،مجهورية مصر، ،عة دكتوراه كلية الزار
املنظمة  العاملية للتجارة،اآلفاق والتحديات اليت تواجه دول املغرب : جهاد حجري   )64

  العريب يف   النظام اجلديد للتجارة العاملية ، رسالة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية علوم
   .)1999 / 1998 ( اجلزائر                                     التسيري، جامعة 
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 رسالة ماجستري،  ،العريب ، معوقاته و  آفاقه التكامل االقتصادي: يل  ضفبح را  - )65
  معهد 

    . 1995 جامعة اجلزائر ،                                العلوم االقتصادية 
ع الزراعية  اآلثار االقتصادية املتوقعة التفاقية اجلات على إنتاج وجتارة السل        :سامح فهمي  )66

   يف 
رسالة ماجستري ، كلية التجارة ، جامعة عني مشس ، القـاهرة            ) القطن، القمح (مصر            
1998     

دراسة اقتصادية لدول التكامل الزراعي العريب يف : يد عبد اهللا جمل عاصم كرمي عبد ا )67
عة ، جامعة األزهر  الغذائي بني الدول العربية ، رسالة ماجستري كلية   الزراألمن حتقيق   ا
1993 .   

دور منظمة اجلات يف حترير التجارة الدولية مع :  عبري عبد السالم عبد اجمليد إبراهيم  )68
 ،   رسالة ماجستري يف التجارة اخلارجية ، دراسة تطبيقية على الصادرات الصناعية املصرية
   .1995 القاهرة .كلية التجارة و إدارة األعمال جامعة حلوان

التكامل االقتصادي العريب، رسالة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية :   زيدي قدور بو )69
    .1999،   معهد العلوم االقتصادية ، جويلية 

التكامل االقتصادي العريب ،رسالة ماجستري،معهد العلوم اإلقتصادية، :قدور بوزيدي  )70
1989.  

  
 رسالة ماجستري ،معهد –من اجلات إىل املنظمة العاملية للتجارة : كمال بن موسى  )71

  العلوم 
    .1996                             االقتصادية ، جامعة اجلزائر 

       
السياسة اجلمركية و أثرها على التنمية االقتصادية مع دراسة :  حممد سعيد فرهود  )72

   .1975خاصة عن  سوريا ، رسالة دكتوراه ، كلية احلقوق ، جامعة القاهرة 
   ماجستري التنمية الزراعية يف الوطن العريب ، املعوقات واآلفاق ، رسالة :مقدم عبريات )73

  .  1995، معهد العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، )  غري منشورة(                     
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  .اجملالت واملقاالت
 اجمللة العربية للتنمية والتخطيط، اجمللد السادس، العـدد األول، جويليـة           : أمحد مندور  )1

1998.  
املشاريع الوحدوية يف النظام املعاصر، وثائق توحيد شطري اليمن، جملـة            : أمحد طربية  )2

  .1990 سبتمرب 63الشؤون العربية، العدد 
أثر قيام السوق العربية املشتركة علـى مـصر و املنطقـة             : )و آخرون (إجالل راتب    )3

  :    ية يف مصر رقمالعربية، معهد   التخطيط القومي، سلسلة قضايا التخطيط و التنم
  .1984، القاهرة،جانفي 58                                   

 أثر تطبيق أحكام دورة أوروغـواي للـسلع الزراعيـة علـى             : جالل راتب العقيلي  إ )4
العربية ،مؤمتر أثر اتفاقية اجلات على اقتصاديات الدول اإلسالمية،جامعة              االقتصاديات  

  .1996ماي) 22إىل21(لالقتصاد اإلسالمي ،القاهرة مركز صاحل كامل  األزهر

 معهـد   622، مذكرة داخلية رقـم       حول نظرية التكامل االقتصادي    : إجالل راتب  )5
    التخطيط

  .1990                         القومي ، يونيو 
  :   لبالد العربيةلاالمانة  العامة لالحتاد العام  لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة   )6
  اإلنعكاسات  احملتملة على االقتصاديات العربية و الدور العريب  املشترك للتعامل                  

 1994                معها، حبث مقدم إىل مؤمتر أثر  اتفاقية اجلات  على العامل العريب، القاهرة          
.  
 الوطن العريب عـام     التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف    : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )7

1995.  
الندوة القومية حول إمكانيات التكامل الزراعي العريب       : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )8

  يف 
ضوء معطيات إقامة منطقة التجارة احلرة العربيـة، اخلرطـوم                                            

1999 .  
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ت و الربامج الزراعية لـدول جملـس        تنسيق السياسا : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )9
  .1988التعاون لدول اخلليج العربية، اجمللد الثالث، اخلرطوم، جانفي 

التقرير السنوي للتنمية الزراعية يف الـوطن العـريب،         : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )10
  اخلرطوم، 

  .1999ديسمرب                                             
 التقريـر الـسنوي للتنميـة الزراعيـة يف الـوطن          :عربية للتنمية الزراعيـة   املنظمة ال  )11

  .       1999العريب،اخلرطوم،
  .1999التقرير الشامل، اخلرطوم : املنظمة العربية للتنمية الزراعية )12
السياسات الزراعية يف عقـد الثمانينـات، التقريـر         : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )13

  .1995يسمرب  اخلرطوم، د1999الشامل
الكتاب السنوي لالحصاءات الزراعية العربية، اجمللـد       : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )14

19  
  .1999اخلرطوم                                            

  .1994، التقرير االقتصادي العريب املوحد )15
 1997 ، التقرير االقتصادي  العريب املوحد )16
توقع ملنظمة التجارة العاملية يف إدارة اإلقتصاد الدويل ، مؤمتر أثر            الدور امل  : لسيد عليوة ا )17

 - 21 مركز صاحل كامل،   ،جامعة األزهر ،اقتصاديات الدول اإلسالمية    إتفاقيةاجلات على   
  .1998 ماي 23

ندوة اتفاقية اجلات يف الزراعة املصرية ، عدد خاص ،          :اجمللة  املصرية لالقتصاد الزراعي     )18
  .1994 العدد الثاين، سبتمرباجمللد الرابع ،

 القـاهرة   1994 اجمللد الرابع،العدد الثاين ، سـبتمرب      :اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي    )19
1994.  

 التكامـل الزراعـي     ات  الندوة القومية  حول إمكاني     : املنظمة العربية للتنمية الزراعية    )20
-28: اخلرطـوم   . لكـربى التجارة احلرة العربيـة  ا     منطفة  وء معطيات إقامة     العريب يف 

30/09/1999  
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 اجلات والطريق إىل منظمة التجارة العاملية وأثرهـا         :  اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية    - )21

  على 
    الدول العربية ،  مقال الدكتور خالد سعد تاقتصاديا                                         
جامعـة الكويـت    ،حلمي ،جملس النـشر العلمي      زغلول                                       

1997 .  
  اآلثار  املرتقبة التفاقية اجلات على العامل العريب ، جملة الوحدة :هبجت حممد أبو النصر )22

   .1999 االقتصادية العربية، العدد التاسع، ديسمرب                                  
لوطنية لالقتصاديني اجلزائريني، املدرسـة     حماضرة يف تنظيم اجلمعية ا    : بلعيد عبد السالم   )23

  .1999لإلدارة، نوفمرب  الوطنية
حترير التجارة الدولية للسلع الزراعية وأثارها علـى االقتـصاد          :  هتاين حممد أبو القاسم    )24

  املصري 
ية االقتصاد،   املؤمتر العاملي الرابع، النظام التجاري    الدويل اجلديد وأثره على التنمية                         

   يف 
   . 1995 ماي16و15مصر، كلية التجارة وإدارة األعمال، جامعة حلوان،                 

  جملس الوحدة االقتصادية العربية، األمانة العامة، اتفاقية الوحدة: جامعة الدول العربية   )25
  . االقتصادية العربية بني دول اجلامعة العربية                              

التصحر يف  الوطن  العريب  و مكافحتـه ، جملـة الـشؤون        :  القادر صاحل    حسن عبد  )26
  العربية

  .1990، مارس 01  العدد                                   
و ) اجلـات ( االتفاقية العامة للتجارة و التعريفات اجلمركية      : حنان رجائي عبد اللطيف    )27

  .1994معهد التخطيط القومي على التجارة اخلارجية الزراعية املصرية،  أثرها
اجلات و الطريق  إىل املنظمة العاملية للتجارة  وأثرها على إقتصاديات         : خال سعد زغلول   )28

العلمـي  ،     العربية ، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ، جملة احلقوق ، جملس النـشر               الدول
    1998جامعة الكويت  
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اجلات كمدخل ملواجهة التحديات ، لقـاء        اتفاقية آلية مقترحة إلدارة     : رفعت النجار  )29
  العمل

  السنوي الرابع حول القدرة التنافسية لالقتصاد املصري، احلزب الوطين                         
    .  1995جانفي   ) 30إىل29(الدميقراطي                        

  لعريب ، املؤمتر العلمي  اتفاقية اجلات وأثرها على االقتصاد املصري وا: زكريا حممد بيومي )30
 1996مارس) 27  إىل  26(السنوي ،كلية احلقوق ، جامعة املنصورة                                  

.  
  
 أثر حترير التجارة يف اخلدمات املالية على القطاع املصريف ، جملـة مـصر               :سهري معتوق  )31

 440و  439ددان  املعاصرة ، مجعية املصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع  الع         
  . 1995،جويلية  وأكتوبر

حماضرات يف التسويق احمللي و الدويل، القاهرة، مركـز حبـوث و            : سامي عفيفي حامت   )32
  .1993التجارة اخلارجية، جامعة حلوان   دراسات 

املشروعات العربية املشتركة واقعها،أمهيتها، و مستقبلها، جملة املـستقبل         : مسيح مسعود  )33
  .         1987، ديسمرب 103حدة العربية، العدد العريب، دراسات الو

دراسة أثار اجلات على مستقبل االقتصاديات العربيـة،        : شركة اخلرباء الدولية املتكاملة    )34
  .1998بدونتاريخ، تونس 

 أورغواي و آثارها على اقتصاديات الدول العربية،        ة  نتائج  جول   : صندوق النقد العريب   )35
    .1995 فيفري  ،يب ظوحد ، أبوالتقريراالقتصادي  العريب امل

 اتفاقية اجلات والدول النامية ، اجمللة املصرية لالقتصاد الزراعي اجمللد الرابع            :عادل بشار  )36
   .   1994العدد الثاين سبتمرب

أثر التنظيم اجلديد للتجارة الدولية  على األمن الغذائي          : عبد اهللا عبد العزيز  الصعيدي      )37
  يف 

 عـدد   18جملة آفاق اقتصادية، جملد     " العدد الثاين   " الوطن العريب                                 
69.  

   أثر حترير التجارة الدولية على االقتصاديات العربية  ، املؤمتر العاملي :عبد الفتاح جبايلي )38
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   السنوي التاسع عشر لالقتصاديني املصريني ، التنمية العربية والتطورات                 
اإلقليمية والدولية ، اجلمعية املصرية لالقتصاد الـسياسي واإلحـصاء والتـشريع                           
،1995.  
 العربية ، املـؤمتر العلمـي       ت أثر دورة أوروغواي على االقتصاديا     : عبد الفتاح جبايلي   )39

  . 1995 ديسمرب23 و21التاسع عشر لالقتصاديني املصريني ، القاهرة  السنوي 
النظام  التجاري الزراعي العاملي بني اجلات وجولـة أوروغـواي            : عبد الواحد حممد   )40

مـاي  ) 16إىل15(،املؤمتر الرابع  كلية التجارة وإدارة األعمال ، جامعة حلوان ،القاهرة            
1995 .  

نظرية التكامل االقتصادي و التجارب املعاصرة حبث مقدم إىل         : عبد الوهاب محيد راشد    )41
   التعاون لدول اخلليج العريب  عمادة شؤون املكتبات        التكامل االقتصادي لدول جملس    دورة

  .1986جامعة امللك سعود، الرياض، 
  
التعاون االقتصادي و أمهية التكامل يف سـبيل التنميـة، سلـسلة             : عبد اهلادي ميوت   )42

  الدراسات 
  .1987االقتصادية، معهد اإلمناء العريب                            

رة  العاملية ، النتائج و االنعكاسات على التجارة السلعية مع           منظمة  التجا  : فخري القص  )43
   على  تطبيق

 - جـانفي  442-441 مجهورية  مصر العربية ، جملة مصر املعاصرة ، عدد                              
  .1996أفريل 

السوق األوربية املشتركة و جتارة مصر الزراعية اخلارجية يف         : قطاع الشؤون االقتصادية   )44
  .1995، وزارة الزراعة املصرية ) اجلات (ظل اتفاقية

اآلثار املتوقعة التفاقية اجلات   على القطاع  الزراعـي  يف اململكـة               :  كوثر مصطفى  )45
  العربية 

  ، مارس ، جملس التعاون 47 ،عدد 13السعودية، جملة  التعاون ، السنة                        
  1998،                          لدول اخلليج العريب
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جملة مركزصاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي،العدد الثامن،السنة الثالثة       :حممدبن علي العقال     )46
1999.  

اإلمكانـات و اآلفـاق املـسقبلية للتكامـل         : )و آخرون (حممد عبد الشفيع عيسى      )47
االقتصادي بني دول جملس التعاون العريب يف ضوء مقياس اإلنتـاج و التوزيـع، معهـد                
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