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  صــــــــــــــــــــملخ

تبني التجربة التارخيية للعالقات التجارية الدولية أن السياسة التجاريـة للبلـدان الصناعية املتطورة موجهه إىل 

هـذه السياسة تشويش التجارة العاملية ووضع عراقيل  بيت املزايا اليت تتمتع ا يف السوق العاملية ومن عواقـبتث

 .القمح السيما املنتوجات احليوية مثل مفتعلة أمام تبادل السلع بني خمتلف الدول

لكثري  يالغذاء الرئيس يعدحيث  السياسات التجاريةعن  للمـشاكل اليت تنتج ييعترب القمح املثال الكالسيك

الشريك الزراعي األكرب  من الدول الصناعية الكربى أمهها االحتاد األوريب ةفيه جمموع تتحكم. من بلدان العامل

جاءت إشكالية هذا البحث ، للجزائر لذلك فان أي إجراء زراعي من طرفه ينعكس على القطاع الزراعي اجلزائري

دراسة حالة منتج حول انعكاسات سياسة االحتاد األوريب التجارية للسلع الزراعية على القطاع الزراعي اجلزائري، 

  ).2014-2000(القمح خالل الفرتة 

وإبراز مدى تأثر جتارتنا حاولنا من خالل هذا البحث تتبع سياسته التجارية يف السلع الزراعية والقمح خاصة 

  .الزراعية يف القمح بالسياسة التجارية للسلع الزراعية لإلحتاد األوريب

ميزانيته من اجل احملافظة على دخل  جزءا مهما من خيصص  األوريباالحتاد  أن إىل يف هذا البحث توصلنا

 باإلضافة إىل أن سياسته التجارية الزراعية ترافق الفالح من اإلنتاج إىل التصديراملنتجني وحصته من السوق العاملي 

على عقد تصدير، كما تقوم سياسته التجارية اخلارجية السترياد و االوضوابط  من خالل جمموعة متنوعة من الدعم

    .شراكات مع الدول النامية متكنها من تصريف فائض منتوجاا

أول مصدر للقمح  يف اجلزائر خاصة بعد دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ وهو مايدل على االحتاد األوريب 

ي وه 2014- 2000خالل حمصول اسرتاتيجي  ألهمعدم جناعة سياساتنا الزراعية يف حتقيق االكتفاء الذايت 

نتائجها مل حتقق األهداف املرجوة وبقي هذا القطاع حبيس  أن إالالفرتة اليت متيزت باهتمام واسع للقطاع الزراعي 

  .الظروف املناخية

ج و منت ،ةالزراعيلسياسة ا الشراكة االوروجزائرية، ،األوربي، االتحاد السياسة التجارية: مات المفتاحيةالكل

  .القمح
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Résumé 

        L'expérience historique des relations commerciales internationales montre que la 

politique commerciale des pays industrialisés avancés vise à stabiliser ses avantages sur le 

marché mondial. Les conséquences de cette politique sont la perturbation des échanges 

internationaux et la mise en place d’obstacles artificiels à l’échange de marchandises entre 

différents pays, en particulier de produits essentiels tels que le blé. 

     Le blé est un exemple classique des problèmes résultant des politiques commerciales, où il 

constitue l'aliment de base de nombreux pays du monde. Qui est dominé par un groupe de 

grands pays industrialisés, dont le plus important est l’Union européenne, premier partenaire 

agricole de l’Algérie, de sorte que toute action agricole de sa part se répercute sur le secteur 

agricole algérien. Le problème de cette recherche concernait les implications de la politique 

commerciale de l'UE en matière de produits agricoles sur le secteur agricole algérien. l'étude 

de cas du blé au cours de la période 2000-2014. 

     Grâce à cette recherche, nous avons essayé de suivre sa politique commerciale concernant 

les produits de base agricoles et le blé en particulier et de mettre en évidence l’impact de nos 

échanges de produits agricoles par la politique commerciale des produits agricoles de l’Union 

européenne. 

Dans cette recherche, l’Union européenne consacre une part importante de son budget au 

maintien des revenus des producteurs et à sa part du marché mondial. En outre, sa politique 

commerciale agricole accompagne les agriculteurs de la production à l'exportation grâce à 

diverses subventions et contrôles des importations et des exportations. Établir des partenariats 

avec les pays en développement pour gérer leurs produits excédentaires. 

     L'Union européenne est le premier exportateur de blé en Algérie, notamment après l'entrée 

en vigueur de l'accord d'association. Cela témoigne de l'inefficacité de nos politiques agricoles 

à atteindre l'autosuffisance de la culture stratégique la plus importante au cours de la période 

2000-2014. Conditions climatiques serrées. 

Mots-clés: Union européenne, Partenariat euro-algérien, Politique agricole, Politique agricole 
Le blé 
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Abstract 

     The historical experience of international trade relations shows that the trade policy of 

advanced industrialized countries is aimed at stabilizing its advantages in the global market. 

The consequences of this policy are the disruption of international trade and the establishment 

of artificial obstacles to the exchange of goods between different countries, especially vital 

products such as wheat. 

     Wheat is a classic example of the problems that result from trade policies, where it is the 

staple food of many countries in the world. Which is dominated by a group of major industrial 

countries, the most important of which is the European Union, Algeria's largest agricultural 

partner, so any agricultural action on its part is reflected on the Algerian agricultural sector. 

The problem of this research was about the implications of the EU's trade policy for 

agricultural commodities on the Algerian agricultural sector. the case study of the wheat 

during the period  (2000-2014). 

     Through this research, we tried to follow its trade policy in agricultural commodities and 

wheat in particular and to highlight the impact of our agricultural trade in wheat to the trade 

policy of agricultural commodities of the European Union. 

In this research, the European Union allocates an important part of its budget to maintain the 

income of producers and its share of the global market. In addition, its agricultural trade 

policy accompanies farmers from production to export through a variety of subsidies and 

import and export controls. To partner with developing countries to manage their surplus 

products. 

     The European Union is the first wheat exporter in Algeria, especially after the entry into 

force of the Association Agreement. This is indicative of the inefficiency of our agricultural 

policies in achieving the self-sufficiency of the most important strategic crop during the 

period 2000- 2014. Clamped climatic conditions. 

Keywords: Trade Policy, European Union, Euro-Algerian Partnership, Agricultural Policy, 
Wheat. 
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  تمهيد )1

كأكرب سوق يف العامل وبسبب حجم سوقه و حصته   األوريبمع مطلع القرن احلادي و العشرين ظهر االحتاد       

حجم ، و األخرىمن الواردات العاملية تؤثر سياسته التجارية و بشدة على املنتجني و املزودين باخلدمات يف البلدان 

 رةمما جيعله العبا رئيسيا يف السيط العامليةذو شأن مهم يف التجارة  األوريبأثره االقتصادي يعين حقا أن اإلحتاد 

العاملية  اإلدارةظهر كشريك للواليات املتحدة يف تشكيل  1980، ففي منتصف العاملية على التجارة الدولية

املفاوضات حول اخلدمات املالية ، ويف أعقاب جولة االورغواي أظهر اإلحتاد األوريب طموحاته من خالل للتجارة

، ومؤخرا برز كمحدد رئيسي لسري العاملية للتجارةنظمة اليت أعيد طرحها بعد تأسيس املاألساسية و  االتصاالتو 

بفعالية يف تشكيل الضوابط املتعددة األطراف كما يشرتك اآلن ضمن ات املتعددة األطراف حيث يشارك و املفاوض

حتكم التجارة يف صياغة القواعد اليت  األوريبوهذا يعين أن دور االحتاد  الثنائية االتفاقياتجمموعة واسعة من 

  .قواعد اليت حتكم التجارة الدوليةاإلقليمية له أثر مهم على الطوير شبكة اإلتفاقيات الثنائية و تة األطراف و املتعدد

اليت كانت يف ظل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف و  األوريبومن بني أهم املسائل اليت دافع عنها االحتاد     

محاية خارجية، حيث أن كة من دعم داخلي و سياسته الزراعية املشرت  يهحمل جدل واسع املسألة الزراعية نظرا ملا حتتو 

، تلغى أو تقل آثاره على الزراعية، و فرنسا على وجه التحديد األوريبى به صادرات االحتاد الدعم الذي حتظ

ا انعكاساته هلمستوى املنافسة بني البلدان الصناعية بسبب األمهية النسبية املمنوحة له داخل كل دولة ، فيما تبقى 

  .األثر السيء على مستوى األسواق الدولية خاصة أسواق الدول النامية 

ويرتبط معها باتفاقية شراكة مت االتفاق من خالهلا على  ،من أهم املصدرين للجزائر األوريبيعترب االحتاد      

التحرير التدرجيي للمنتجات الزراعية بني الطرفني وفقا ألحكام مخسة بروتوكوالت معدة يف هذا الصدد يف أجل 

  .من دخول االتفاقية حيز التنفيذ مخسة سنوات اعتبارا
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الغذائية النامجة عن  ة، حيث دفع حماولة تقليص الفجو ئرع الزراعية للجزاأول مصدر للسل األوريبإن االحتاد      

يات مكلفة قصد الوفاء حباج اعتماد سياسة استرياد إىلالزراعي  اإلنتاجتراجع لزيادة السكانية منذ االستقالل و ا

تظهر أمهية انعكاسات سياسة هنا ، ومن هيكل التجارة اخلارجية اجلزائريةمتنامية يف السكان تبوأت مكانة معتربة و 

  .على قطاع الزراعة يف اجلزائر األوريبالتجارة اخلارجية لالحتاد 

   ةــــــــــــاإلشكالي )2

خالل مسار تكوينه و خالل التطورات  األوريبحتاد يعد امللف الزراعي أهم املسائل اليت دافع عنها اإل      

اسب مع مستوى ، وقد صمم هلا سياسة جتارية خارجية تتنجارةتالتجارية العاملية خاصة قيام املنظمة العاملية لل

، و اجلزائر تشكل سوقا مهما للسلع الزراعية ائه التجاريني يف السلع الزراعيةمع مستوى شركطموحاته الداخلية و 

ية حاجات بنظرا لعجز الزراعة اجلزائرية تل على وارداتنا، األوريبر صادرات احلبوب والقمح حيث تسيط األوربية

ومن هنا نطرح بالرغم من اجلهود املبذولة لتحقيق االكتفاء الذايت من اهم غذاء لسكان اجلزائر،  السكان املتزايدة

  :الرئيسية التالية  اإلشكالية

على القطاع الزراعي الجزائري التجارية للسلع الزراعية  األوربيسياسة االتحاد  انعكاساتما هي  -

   ؟بصفة عامة و وعلى منتوج القمح بصفة خاصة 

  ةـالفـرعياألسئلة  )3

  :يليالرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية اليت من شأا أن تدعم البحث كما  اإلشكاليةتندرج حتت 

 ؟ الزراعيةماهي السياسة التجارية لالحتاد األوريب يف السلع  .1

 ؟ هل  حققت اجلزائر االكتفاء الذايت من القمح خالل سنوات الدراسة .2
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    ؟ غذاء اسرتاتيجي ألهمللجزائر  يف قائمة املوردين  األوريبماهي  مكانة االحتاد  .3

 على القمح يف اجلزائر؟ماهو انعكاس سياسة االحتاد األوريب التجارية للسلع الزراعية  .4

   اتــالفرضي )4

  :رض ما يليـنفحة سابقا و على األسئلة املطر لإلجابة 

تأخذ السياسة التجارية لالحتاد األوريب يف السلع الزراعية احملافظة على دخل املنتجني وحتسني تنافسية  .1

 .ظة على املساحات البيئيةواحملافالسلع الزراعية يف السوق الدولية 

حتقيق  إىلمل يصل  لكنهمرحلة اقتصاد السوق خالل  اجلزائر عرف إنتاج القمح تطورا ملحوظا يف .2

 .االكتفاء الذايت

 .االحتاد األوريب أهم املوردين للقمح يف اجلزائر .3

  .انعكست سياسة االحتاد األوريب التجارية للسلع الزراعية على القمح يف اجلزائر سلبا .4

  وع ـيار الموضـررات اختـمب )5

  :موع املربرات التالية  اىل رغبتنا يف معاجلته واالملام به اضافة   يعود اختيارنا هلذا املوضوع

احتالل املبادالت التجارية الزراعية أمهية كبرية فيها و اجلزائر و  ط التجاري الكبري بني اإلحتاد األوريباالرتبا -

ميس  األوريباد ، ومن مث فإن أي إجراء يقوم به االحتو ما ينتج عنها من تبعية غذائية بالنسبة للجزائر

 جتارة السلع الزراعية من شأنه أن ينعكس على القطاع الزراعي اجلزائري 

التجارية للسلع الزراعية و استيعاب اجتاهاا ميكننا من االستفادة منها و  األوريبإن فهم سياسة االحتاد  -

 .إجياد مداخل للسوق األوربية فيما خيص منتجاتنا الزراعية 
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  ة ـة الدراسـأهمي )6

صعب امللفات يف التفاوض الدويل الثنائي و املتعدد أيكتسي موضوع البحث أمهية بالغة لكونه يشمل أحد  

األطراف، فاملسألة الزراعية أصبحت تشكل عقبة حقيقية  يف وجه التوصل إىل إبرام اإلتفاقيات التجارية بني 

جانب أمهية املوضوع بالنسبة  إىلرة ، و خمتلف األطراف يف التكتالت اإلقليمية و يف املنظمة العاملية للتجا

للتفاوض متعدد األطراف و انعكاساته على باقي مسارات التفاوض ذات الصلة مبلفات السلع الصناعية، 

اخلدمات، االستثمار و التنافسية، فإن له أمهية بالنسبة لقضايا التنمية لقطاعات واسعة  داخل البلدان النامية 

الصناعات الغذائية و قطاع التصدير و عالقتها الوثيقة باالستقرار االجتماعي و السياسي  ،منها التنمية الريفية ،

كمسائل البيئة و   ،هلذه البلدان ، كما أصبح هلذا املوضوع أمهية و خطورة لصلته الوثيقة مبواضيع ذات أمهية متزايدة

  .احملافظة على املوارد

ذات عالقة وثيقة بسياسات الدعم الزراعي القوية و الناجعة إن سياسة االحتاد األوريب التجارية الزراعية 

تبلورت أشكاهلا و صيغها و تطورت مع مرور الوقت تزامنا مع نضج العالقات االقتصادية و التجارية الدولية ،  

التجارة احلرة ، و قد أدت و كي تصبح مطابقة ملقتضى مبادئ التفاوض متعدد األطراف و مستندة  إىل نظريات 

تزال إىل إحداث تشوهات معتربة يف جتارة السلع الزراعية، كما أن هلا آثارا مدمرة على العديد من الزراعات ال 

املعيشية داخل البلدان النامية و من بينها اجلزائر و هنا تربز أمهية املوضوع حيث شكلت الزراعة منذ االستقالل 

ل خالل العقدين األولني من االستقالل، السواد األعظم موضوعا له أمهيته بالنسبة لعامل الريف و الذي كان يشك

من نشاط اجلزائريني ، وظلت الزراعة حتتل مكانتها النسبية يف سياق الديناميكيات اجلديدة اليت أطلقتها السياسة 

من الغذاء باع احلاجات احمللية احلكومية يف جمال التصنيع و البناء القاعدي ، فالزراعة اجلزائرية أنيطت ا مهام إش

، فالقطاع الزراعي كان عليه مواجهة حتدي تنامي االعتماد على الفروع الدخول يف تشابك قطاعي مع باقيو 



ß‡Ô¾a�������������ßbÈÛa@ò����������������������ò  

 

 
 ه 

املصادر اخلارجية إلشباع احلاجات الغذائية و إثقال ميزان املدفوعات بفعل ذلك  و مبا أن االحتاد األوريب الشريك 

  .عكس على القطاع الزراعي اجلزائري طرفه ين األكرب للجزائر فإن أي إجراء زراعي من

  ة ــداف الدراســأه )7

  :دف هذه الدراسة  إىل 

إبراز األمهية التجارية لالحتاد األوريب بالنسبة للجزائر وال سيما يف التجارة الزراعية من خالل معرفة  .1

التجارة  تشكيلة الصادرات و الواردات بني الطرفني و أهم املنتجات اإلسرتاتيجية اليت تشكل معظم

 .الزراعية بينهما 

تتبع السياسة التجارية للسلع الزراعية اخلاصة باالحتاد األوريب الذي يعد من اكرب القوى التفاوضية على  .2

 .مستوى املنظمة العاملية للتجارة و الذي يرمي بثقله عليها و حيدد أهم قواعدها التجارية 

 .بالسياسة التجارية الزراعية لالحتاد األوريبيف القمح   جتارتنا الزراعيةإبراز مدى تأثر  .3

  حث ــهج البــمن )8

 لإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف البحث و اختبار صحة الفرضيات أو نفيها اعتمدنا على املنهج الوصفي

الظاهرة املدروسة  بوصف قمنا، حيث حتليل اإلحصائيات اليت مت مجعهاحليلي يف وصف الظاهرة املدروسة و الت

وامللف الزراعي يف للتعريف بأهم أدوات السياسة التجارية  من خالل الفصل األول وهي السياسة التجارية الزراعية

  .املنظمة العاملية للتجارة إطار

ة يف تحليل البيانات امعة اخلاصة بسياسة االحتاد األوريب التجارية الزراعية واخلاصة بالسياسات الزراعيب وقمنا

  .خالل مرحلة اقتصاد السوق بالرتكيز على منتج القمح أهم غذاء يف اجلزائراجلزائر 
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كما استخدمنا منهج دراسة احلالة لدراسة انعكاس السياسة التجارية لالحتاد األوريب على جتارة القمح 

    . االوروجزائرية يف إطار الشراكة

  أدوات البحث )9

 واملذكرات وامللتقيات الوطنية والدولية تعتمد الدراسة على الكتبأما األدوات املستخدمة يف هذا البحث ف   

ليمية و مراكز البحث املقاالت باللغة العربية و األجنبية املرتبطة باملوضوع و التقارير الصادرة عن املنظمات اإلقو 

  .املراجع اليت مل نتحصل عليها من املكتباتمواقع االنرتنت لتوفري  إىل، باإلضافة ذات الصلة

  ةـــدود الدراســـح )10

زراعية منذ قيام االحتاد تركز هذه الدراسة على إجراءات و اجتاهات سياسة االحتاد األوريب التجارية للسلع ال

خالل رية ئاجلزائري يف ظل الشراكة االوروجزا جتارة القمح، وعلى انعكاس التحرير التجاري الزراعي على األوريب

  2014-2000الفرتة 

  ة ـــات السابقــالدراس )11

–المسألة الزراعية في ضوء المنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية  تطور، عز الدين بن تركي- 1

، ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري-  أي سياسة زراعية للجزائر

خصائص  إىلتناول يف دراسته واقع وحتديات الزراعة يف العامل مث تطرق  .2007-2006، جامعة باتنة

والسياسة  األوريبكما تناول السياسات الزراعية لالحتاد   النشاط الزراعي وآثارها على األسواق الزراعية

مث تناول الزراعة اجلزائرية من  مث أدرج الزراعة يف املفاوضات التجارية متعددة األطراف األمريكيةالزراعية 

رة إمتام وتوصلت الدراسة إىل ضرو اليت تعاين منها الزراعة اجلزائرية  اإلشكاالتمراحلها املعاصرة و خالل 

الدعم يف املخطط الوطين للتنمية الفالحية من خالل صيغ أخرى إىل جانب صيغ الدعم املعمول ا 
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 ألالتفضيل الوطين وان اقتضى األمر استعمال الشرط الوقائي باإلضافة إىل ضرورة اعتمادها على مبدأ ا

  تواجه منافسة شديدة من طرف االحتاد األوريب

 إلىالقطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واإلستثمار في ظل االنضمام غردي حممد، - 2

، جامعة علوم التسيرياالقتصادية و أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم ، المنظمة العالمية للتجارة

املتاحة  واإلمكانيات، تناولت الدراسة دور القطاع الزراعي يف التنمية االقتصادية 2011/2012اجلزائر، 

تفاقية املنظمة العاملية للتجارة وواقعه يف إ طارالستثمار الزراعي وأمهيته يف إله يف اجلزائر،كما متت دراسة ا

 إىلضافة السياسات الزراعية الدولية واحمللية، باإل إطارعرض للدعم الزراعي يف ، كما تاجلزائر ومقوماته

التجارة الزراعية، ويضم اجلانب التطبيقي حتديات القطاع الزراعي النضمام االتفاقيات ذات الصلة ب أهم

 قوية إرادة أبدت اجلزائروتوصلت الدراسة إىل أن   .اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  وإجراءات محايته

 والتشريعات القوانني من العديد وسن اإلقتصادي، اإلصالح سياسة بانتهاجها اإلستثمار وترقية تطوير يف

 وختصيص له، املؤطر املؤسسايت النظام وإنشاء واألجنيب، احمللي لإلستثمار واملشجعة احملفزة والضمانات

 الفالحي اإلستثمار يبقى  هإال أن اإلقتصادي واإلنعاش الدعم برامج خالل من لتطويره هامة مالية مبالغ

 حتد اليت املعوقات بسبب األخرى، القطاعات يف اإلستثمار حبجم مقارنة ضعيفا، واألجنيب احمللي اخلاص

 إمتام يف هاما دورا هلا اليت املناخية بالعوامل وارتباطه الفالحني وعقود الفالحي العقار وأمهها تطوره، من

  اإلنتاجية العملية

استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة دهينة ماجدولني، - 3

دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة  أطروحة، العالمية للتجارة

والتمويل الزراعي  التمويل الزراعي إلسرتاتيجيةاملعامل الرئيسية تناولت الدراسة  .2017-2016بسكرة،
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اآلليات املبتكرة لتفعيل متويل  إىل، باإلضافة وأدرجت الضوابط الدولية لتحرير جتارة املنتجات الزراعية

وسيناريوهات االسرتاتيجيات البديلة لتمويل  اسات التمويل الفالحي يف اجلزائروسي القطاع الزراعي

وجوب النظر ي تفعيل للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل  القطاع الزراعي من خالل فرع القمح كنموذج

والتعاوين ملا حتققه من موائمة مع خصائص اتمع الريفي اجلزائري وسلوكياته،  اإلسالميصيغ التمويل 

ة فيه بدمج هذه الصيغ ضمن مجيع مراحل سلسة القيمة الزراعية وجتاوب مع طبيعة احليازات الفالحي

  .دون إمهال عنصر املرافقة

4-David Kelch and Mary Anne Normile, CAP Reform of 2003-04, 
United States  Department of AgricultureUnited States,2004. 

- 2003املزارعني سنة  قدم مدفوعات مباشرة اىل األوريبجاءت هذه الدراسة لتوضح أن االحتاد 

السياسة الزراعية املشرتكة ، حيث تسمح هذه  إصالحاتتعزيز من أجل  2007سنة  لتسلم 2004

بناءا على السوق دون تدخل سياسي،  اإلنتاجباختاذ قرارات  اإلنتاجباملئة عن  100املدفوعات املفصولة 

مرونة أكثر على مستوى السياسة احمللية يف االحتاد األوريب صناع القرار  أا تعطيواألكثر أمهية 

دول يعتمد اقتصادها على 10االحتاد  إىليف الوقت الذي انضم  األطرافواملفاوضات الزراعية متعددة 

 إىلؤدي ي األوريبواستهالك االحتاد  إنتاجتغري بسيط يف  أي التجارة اخلارجية النب تؤثر إال أا. الزراعة

  والسكر  واألرزالعاملية للسلع مثل القمح والشعري  األسواقتغيريات كبرية نسبيا على مستوى 

  ث ـــكل البحــهي )12

فصول جاءت يف إطار التقسيم املقرتح الذي يتوخى الوصول إىل أهداف  ثالثةيتضمن هيكل الدراسة 

 .البحث و اإلجابة على التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية 
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وقسمناه إىل ثالثة ، الزراعية في ظل المنظمة العالمية للتجارةة التجارية السياس: الفصل األول

األدوات اليت  إىل،تطرقنا فيه  السعرية للسياسة التجارية األدواتمباحث حيث أدرجنا يف املبحث األول 

تطبق على األسعار مثل الرسم اجلمركي واإلغراق واإلعانات، الرقابة على سعر الصرف، أما املبحث 

الكمية مثل نظام احلصص  األدواتالثاين فأدرجنا فيه األدوات الكمية  و التنظيمية للسياسة التجارية، 

  .التجارية و التكتالت التنظيمية تتمثل يف االتفاقيات األدوات أماوتراخيص السترياد 

 إىلاملنظمة العاملية للتجارة، تطرقنا من خالله  إطاراتفاق الزراعة يف أما املبحث الثالث فتناولنا فيه 

وكذلك تناولنا امللف  ارة وهيكلها التنظيمي وخمتلف املؤمترات الوزارية،التعريف باملنظمة العاملية للتج

  .ملنظمةالزراعي وكيف مت معاجلته من خالل هذه ا

جاء هذا الفصل يف ثالثة مباحث ، ، التجارية الزراعية لالتحاد األوربي سياسةال :الثانيالفصل 

مميزات القطاع الزراعي األوريب تطرقنا فيه إىل املالمح اليت يتميز ا هذا القطاع يف  املبحث األول أدرجنا 

لسياسة الزراعية فيه إىل ا، أما املبحث الثاين فتطرقنا واهم منتجاته الزراعية ومكانته يف  التجارة اخلارجية

سياسة التجارية مع الدول الأما املبحث الثالث فتناولنا  ،مالحمها ومتويلها وتطوراا لالحتاد األوريب،

  .املبحث الرابع يتضمن السياسة التجارية للحبوب أما.النامية

لالتحاد األوربي على تجارة القمح انعكاس السياسة التجارية الزراعية : الثالثالفصل 

احلبوب يف ظل السياسة الزراعية  إنتاجيتناول األول ، جاء يف هذا الفصل ثالثة مباحث، االوروجزائرية

سياسة التجديد برنامج التكييف اهليكلي واملخطط الوطين للتنمية الفالحية و  القتصاد السوق من خالل

 املبحث الثاين فيندرج فيه التجارة أمااملرتتبة على القطاع يف جمال احلبوب،  واآلثار الريفيالفالحي و 

الزراعية يف ظل الشراكة االوروجزائرية، حيث تناولنا فيه تطور العالقات االوروجزارية يف إطار اتفاق 
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الث تناولنا جارية يف عرقلة الصادرات الزراعي، أما املبحث الثالشراكة مث دور سياسة االحتاد األوريب الت

  .اجلزائريالقمــــــــــــــــــــــــح  وانعكاس سياسة االحتاد األوريب على منتج  تطـــــــــــــــــورفيه 
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  :تمهيد  

تستهدف السياسة التجارية يف املقام األول حتقيق املصلحة الوطنية إال أن هذه األخرية خيتلف حوهلا اإلقتصاديون 

توجيه النشاط التجاري مستندين يف فهناك من يرى أا تتحقق من خالل احلرية اإلقتصادية أي عدم تدخل الدولة يف 

ذلك إىل جمموعة من احلجج اليت تدعم موقفهم ،وهناك من يرى أن هذه املصلحة تتحقق من خالل تقييد التجارة 

اخلارجية استنادا إىل جمموعة من احلجج أمهها محاية الصناعة الوطنية الناشئة ،إال أن املزج بني هذين املوقفني  هو 

حوال ، وخاصة مع بروز منظمة التجارة العاملية املنبثقة عن اتفاقية اجلات حيث أصبحت السياسة السائد يف أغلب األ

التجارية تسري باجتاه التحرير لكن بصفة تدرجيية مع األخذ بعني اإلعتبار مصاحل الدول األعضاء ، أي يسمح 

ألدوات السعرية للسياسة ا ، األول هوقسمني إىل يف هذا الفصل قسمنا هذه القيود باستخدام بعض القيود التجارية،

القسم الثاين  أما. التجارية و اليت تتمثل يف الرسوم اجلمركية و نظام اإلغراق و اإلعانات و نظام الرقابة على الصرف

اقات التجارية و االتفو املنع أو احلظر لتجارية و اليت تتمثل يف احلصص و التنظيمية للسياسة ااألدوات الكمية و فهو 

تفاق الزراعة يف إطار التطرقنا  كما  .اعد املنشأو معايري الصحة و السالمة البيئية وقاقات الدفع واحلماية اإلدارية و اتف

  والذي يعترب اهم امللفات الشائكة يف تاريخ املفاوضات املنظمة العاملية للتجارة
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  األدوات السعرية للسياسة التجارية :األولالمبحث 

تنظيم جتارا اخلارجية يف ظل احلماية على جمموعة من األدوات  اليت تستخدمها يف عملية  تعتمد الدول يف   

التحكم يف الصادرات والواردات، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، وهذا بغرض توفري وسائل التمويل الذايت 

وات  السعرية اليت  تشكل موضوع واألد ،قيق التوازن يف ميزان املدفوعاتللواردات عن طريق الصادرات ومن مث حت

هذا املبحث من أهم هذه األدوات اليت  من شأا أن تؤثر على أسعار كل من الواردات والصادرات يف عمليات 

الرسوم اجلمركية، سياسة اإلغراق ، اإلعانات ، نظام الرقابة : التبادل الدويل، وهي بدورها تتكون من األدوات التالية

  .على الصرف األجنيب

 الرسوم الجمركية :المطلب األول 

تعترب الرسوم اجلمركية من أهم الوسائل السعرية املستخدمة لتنظيم التجارية اخلارجية و يف ما يلي نتعرضإىل مفهومها 

  .و أنواعها و آثارها 

  مفهوم الرسوم الجمركية و أنواعها  :  األولالفرع 

السلع مبناسبة عبورها احلدود الوطنية للدولة ، دخوال يف حالة هي عبارة عن ضريبة تفرض على :مفهومها :أوال 

الواردات و خروجا يف حالة الصادرات ، و الغالب هو أن تفرض الرسوم اجلمركية على الواردات بينما تعفى 

و يطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة يف الدولة يف )1(الصادرات من كل الرسوم

  .)2(وقت معني اسم التعريفة اجلمركية 

ميكن التفرقة بني أنواع الرسوم اجلمركية على أساس كيفية تقدير الرسم أو على أساس اهلدف من :أنواعها : ثانيا

  .فرض الرسم و هناك الرسوم اإلمسية و الرسوم الفعالة 

                                                           

  124:، ص2007،الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، اقتصاديات دوليةحممود يونس ، -)1(
 .297:،ص1999،الدار اجلامعية للطباعة و النشر ،اإلسكندرية ، اإلقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا ،-)2(
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كيفية تقدير الرسم ،فإذا فرضت   أساسمتيز الرسوم اجلمركية وفق هذا املعيار على :  من حيث كيفية تقدير الرسم/1

أما إذا قدرت مببلغ معني عن كل نوع  ،لعة املستوردة ،مسيت رسوما قيميةالرسوم على أساس نسبة مئوية من قيمة الس

فإنه ميكن حتويل الرسوم النوعية  مسيت رسوما نوعية ،و بالطبع - على أساس العدد أو الوزن مثال –من أنواع السلع 

، و قد تفرض التعريفة اجلمركية بطريقة مركبة مبعىن )1(إىل رسوم قيمية إذا ما عرفت القيمة احلقيقية للسلعة املستوردة

  .)2(يستخدم السعر القيمي أو النسيب إضافة إىل التعريفة النوعية معا

جلمركية وفق هذا املعيار حسب اهلدف من فرض منيز بني الرسوم ا: من حيث اهلدف من فرض الرسم/2- 2

الرمسحيث جند الرسوم املالية و اليت تفرض بقصد حتقيق إيراد خلزانة الدولة ، و الرسوم احلمائية اليت دف إىل محاية 

  .)3(اإلنتاج الوطين من املنافسة األجنبية

فسة للواردات مدخالت مستوردة خاضعة عندما تستخدم صناعة حملية منا:  الرسوم اإلمسية و الرسوم الفعالة/3

ملعدل تعريفة إمسي خمتلف عن ذلك املفروض على السلعة النهائية فإن معدل التعريفة اإلمسي خيتلف عن معدل 

احلماية الفعال الذي يقيس املعدل الفعلي للحماية الذي يقدمه فعال معدل التعريفة اإلمسي للصناعة املنافسة للواردات  

  :حلماية الفعال بالصيغة اآلتيةو يقاس معدل ا

f =t-ar/1-a   

  .معدل احلماية الفعال= f:حيث ان 

T= معدل التعريفة اجلمركية اإلمسي على السلعة النهائية.  

a =نسبة قيمة املدخل املستورد إىل قيمة السلعة النهائية.  

                                                           

 .124:يونس ،مرجع سابق ، صحممود -)1(
  2005- 2004مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ، اإلتجاهات الحديثة في السياسات التجارية ، سهري حممد السيد حسن ، حممد حممد البنا ،-)2(

 .182:ص
 .297:زينب حسني عوض اهللا ،مرجع سابق ،ص -)3(
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r =معدل التعريفة اجلمركية االمسي على املدخل املستورد.  

  آثار الرسوم الجمركية : الفرع الثاني 

عند دراسة أثر الرسوم اجلمركية فإننا جيب أن منيز بني حالة الدولة الصغرية و حالة الدولة الكبرية نظرا الختالف 

  .تأثريمها على األسعار الدولية

  

  145:،ص2008اميان عطية ناصف،مبادئ االقتصاد الدويل،داراجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،:لمصدرا

املوايل و باستخدام التحليل اجلزئي سنحاول أن نبني دور الضريبة  يف الشكل:الصغرية  يف حالة الدولة

اجلمركية يف توليد اإليرادات و محاية املنتجني ،و ذلك بافرتاض وجود دولتني و سيادة ظروف املنافسة 

  :و يوضح الشكل ما يلي.الكاملة يف سوق السلعة 

الصغرية نسبيا مبعىن أن الكميات املطلوبة ) ص(يعربان عن الطلب و العرض احمللي يف الدولة  املنحنيان ط ،ع- 1

من جانبها يف السوق العاملي صغرية و من مث ال تستطيع أن تؤثر على السعر العاملي إذا تغريت الكمية املطلوبة منها 

  .ارتفاعا أو اخنفاضا 
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و هو منحىن ال ائي املرونة مبعىن أن ) ع ح(مركية ميثل باملنحىن منحىن العرض العاملي قبل فرض الضريبة اجل- 2

بالسعر العاملي ) س(بأي كمية ترغب يف احلصول عليها من السلعة ) ص(الصناعة األجنبية ميكنها إمداد الدولة 

) س( من السلعة)ص(حيث تكون الدولة األجنبية على استعداد لبيع أي كمية ترغب فيها الدولة ) س ع(السائد 

دوالر للوحدة ، و بطبيعة احلال فإن املنتجني احملليني ال ميكنهم بيع إنتاجهم من هذه السلعة حمليا بسعر  4= بسعر

دوالر للوحدة ، ألن رفعهم للسعر عن هذا احلد يؤدي إىل حتويل طلبهم على هذه السلعة إىل السلعة  4يزيد عن 

دوالر 4لسعر احمللي يف ظروف احلرية التجارية ال بد و أن يساوي األجنبية املستوردة من اخلارج و يعين هذا أن ا

  .للوحدة

 6دوالر على كل وحدة فإن سعر السلعة سريتفع حمليا إىل  2=إذا قامت الدولة بفرض ضريبة مجركية نوعية - 3

  :دوالر ،و عند هذا السعر اجلديد جند أن 

  2إىل ك 1اإلنتاج احمللي للسلعة يزيد من ك- 

  3إىل ك 4احمللي إخنفض من كاإلستهالك - 

  .3ك2إىل ك4ك1اإلسترياد من السلعة سوف ينخفض من ك- 

  :و يعين ما سبق أن فرض الضريبة اجلمركية سوف يؤدي إىل*

  .مبقدار يعادل الضريبة اجلمركية )واملنتجة حمليا(ارتفاع سعر السلعة املستوردة من اخلارج - 

  اردات نتيجة إلمكانية بيع السلعة بسعر أعلى زيادة اإلنتاج احمللي من السلع البديلة للو - 

  .اخنفاض اإلستهالك احمللي نتيجة الرتفاع سعر السلعة - 

  .اخنفاض اإلسترياد - 

 حتصل الدولة على إيرادات مجركية تساوي حجم اإلسترياد مضروب يف مقدار الضريبة اجلمركية- 
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دولة سوف تقوم بفرض ضريبة مجركية ترفع سعر يف بعض احلاالت إذا رغبت الدولة يف منع دخول السلعة إىل ال- 

السلعة املستوردة مبقدار يعادل الفرق بني سعر السلعة احلرة يف السوق العاملي و السعر احمللي يف حالة عدم وجود جتارة 

يبة خارجية، و تسمى الضريبة اجلمركية هنا بالضريبة املانعة و الدولة لن حتصل على إيرادات مجركية فاهلدف من الضر 

  )1(.يف هذه احلالة يكون هدف محائي أي يفرض بغرض محاية الصناعة احمللية من منافسة الواردات األجنبية

ومن أجل إظهار أثر الضريبة اجلمركية على مستوى الرفاه يف الدولة البد من اإلشارة إىل مفهوم فائض املستهلك و 

  :فائض املنتج

على أنه الفرق بني املبلغ الذي يرغب املستهلكون يف دفعه و املبلغ  ميكن تعريف فائض املستهلك: فائض املستهلك •

 .الذي يدفعونه فعال  من أجل اقتناء سلعة ما

يعرف فائض املنتج على وجه التحديد بالفرق بني ما يتقاضاه املنتجون بالفعل و احلد األدىن الذي : فائض املنتج •

 .للتخلي عن سلعتهم )2(يقبلون به 

فكرة فائض املستهلكني و املنتجني ميكن حتديد أثر الضريبة اجلمركية على الرفاهية باستخدام الشكل و باستخدام  - 

 :املوايل 

  

  

  

  

                                                           

 .148- 145:،ص ص2008عة اجلديدة ،االسكندرية ،، دار اجلاممبادئ اإلقتصاد الدوليإميان عطية ناصف ،-)1(
، دار املريخ الرياض، ، العالقات االقتصادية الدولية  جون هدسون ، مارك هرندر ، ترمجة طه عبد اهللا منصور ، حممد عبد الصبور حممد علي -)2(

 418:، ص 1983
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  .أثر الضريبة الجمركية على الرفاهية :  01- 02الشكل رقم 

 

  :و يالحظ من الشكل السابق ما يلي

دوالر للوحدة و عند هذا السعر يكون فائض  4=1يسود السعر س) قبل فرض الضريبة (يف حالة التجارة احلرة - 1

  ).6- 5- 4- 3- 2(املستهلكني مساوي للمساحات 

( دوالر يصبح فائض املستهلك يساوي املساحة رقم  6=2بعد فرض الضريبة اجلمركية حيث يسود السعر س- 2

  .ية نتيجة فرض الضريبة اجلمرك) 2- 3- 4- 5(و يعين ذلك اخنفاض فائض املستهلكني مبقدار املساحة ) 6

  ).1(فائض املنتجني قبل فرض الضريبة اجلمركية ميثل باملساحة رقم - 3

اي يزيد فائض املنتجني مبقدار ) 2-1(بعد فرض الضريبة اجلمركية يصبح فائض املنتجني مساوي للمساحة - 4

تجني و هذا و يعين ذلك أن جزء من اخلسارة يف فائض املستهلكني حتولت إىل زيادة يف فائض املن) 2(املساحة رقم 

  يعين أيضا أن الزيادة يف رفاهية املنتجني أتت من خالل نقص رفاهية املستهلكني 

أي ) اإلسترياد يف الرسم اجلمركي (نتيجة لفرض الضريبة اجلمركية حصلت الدولة على إيرادات مجركية تعادل - 5

و هي متثل أيضا ) 4(احة رقم دوالر و هي تعادل املس2=مضروبة يف مقدار الرسم النوعي على السلعة ) 3ك2ك(

جزء من خسارة املستهلكني ، و هذا يعين أن الزيادة يف إيرادات احلكومة أتت على حساب املستهلكني نتيجة 
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لدفعهم مثن أعلى للسلعة و يطلق على هذا األثر بأثر اإليراد حيث حتول هذا اإليراد من قيمة ما يدفعه املستهلكون 

ن جانب املنتجني األجانب ، بافرتاض أن الدولة ستقوم باستخدام هذه اإليرادات إىل الدولة تقوم بتحصيلها م

فإن املستهلكني أو اتمع ككل سوف يستفيد ) متويل مشروعات عامة أو ختفيض يف الضرائب (ملصلحة املستهلكني 

من فائض املستهلكني إال  عبارة عن عملية حتويل) 4(من هذه اإليرادات ، و لذلك ميكن أيضا اعتبار أن املنطقة رقم 

)1(أا حتولت ملصلحتهم أو ملصلحة اتمع ككل مرة أخرى 
و هذا يعين أن اخلسارة يف فائض املستهلك قد حتولت ،

مما يعين أن هناك خسارة مل تتحول )  4و 2املساحة (لصاحل الدولة و املنتجني متمثلة يف أثر اإليراد و أثر اإلنتاج 

  .و يطلق عليها تكلفة احلماية ) 5(و) 3(املتمثلة يف املساحةلصاحل أي طرف و 

نستنتج مما سبق ان فرض الرسوم اجلمركية على الواردات من السلع يؤدي إىل إعادة توزيع الرفاهية اإلقتصادية من - 

مما خيسره املستهلكون املستهلكني إىل املنتجني احملليني و احلكومة إال ان ما حتصل عليه الدولة و املنتجني احملليني أقل 

،و هذا يعين خسارة يف اتمع ككل نتيجة لفرض الرسوم اجلمركية باإلضافة إىل تكاليف أخرى تتمثل يف تكاليف 

متويل دائرة اجلمارك و الفصل يف النزاعات اجلمركية و غريها مما يتعلق مبوضوع  نفقات اجلمارك و اليت من املمكن 

  .ر إنتاجيةاإلستفادة منها يف مشاريع أكث

نفرتض وجود دولتني ، دولة كبرية جدا ودولة أخرى صغرية حيث الدولة الكبرية جدا هي :يف حالة الدولة الكبرية- 2

الواليات املتحدة األمريكية و الدولة الصغرية هي اجلزائر و الدولتان تستهلكان سلعة معينة هي االمسنت وسيتم 

  :ن خالل الرسم التايل توضيح الكميات املنتجة يف كال الدولتني م

  

  

 

                                                           

  .154-153:إميان عطية ناصف ،مرجع سابق ،ص-)1(
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   .أثر ضريبة اإلستيراد في حالة الدولة الكبيرة : 01- 03الشكل رقم 

 

منحى الطلب األمريكي من هذه ) ط أ(منحى العرض األمريكي من سلعة االمسنت و) ع أ(حيث ميثل الشكل

منحى الطلب اجلزائري ) جط (منحى العرض اجلزائري من سلعة االمسنت و املنحى ) ع ج(السلعة و ميثل املنحى 

  .من هذه السلعة 

يف ) س ت(لالمسنت يف أمريكا هو مرتفع جدا باملقارنة مع السعر التوازين ) س ت( التوازين نالحظ أن السعر

وبالتايل سوف يكون يف مصلحة أمريكا استرياد هذه السلعة من اجلزائر ، وبالتايل سوف يتدفق  االمسنت .اجلزائر

س (األمريكية بكثافة ويستمر هذا التدفق طاملا أن السعر يف اجلزائر هو اقل من السعر الدويل  واقاألس إىل اجلزائري

 ).ع

س (سيصبح  فان سعر السلعة املصدرة إليها من اجلزائر) ض(اآلن بفرض ضريبة استرياد مبقدار  فإذا قامت أمريكا

سوف يقلل من -ان فرض هذه الضريبة أمريكا هي دولة كبرية جدا و اجلزائر دولة صغرية ف ومبا أن) ض+ج

أمريكا مستوردة كبرية هلذه السلعة فان ختفيض طلبها على هذه السلعة  املستوردات األمريكية من هذه السلعة ومبا أن

يف أمريكا لن يرتفع مبقدار الضريبة  سوف يؤدي إىل اخنفاض السعر العاملي لإلمسنت ومن اجلدير بالذكر أن السعر
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سوف يتحمل ) ض(أن ضريبة االسترياد  ن ذلك والسبب يف ذلك هو اخنفاض السعر الدويل ، أيولكن اقل م) ض(

جزء من عبئها املستهلك األمريكي و اجلزء اآلخر املصدر اجلزائري ، حيث أن ضريبة االسترياد سيتحملها املستهلك 

أما املصدر اجلزائري فإنه سوف يتحمل األمريكي على شكل ارتفاع يف األسعار وبالتايل اخنفاض يف الكميات املطلوبة 

  .اليت فرضتها أمريكا على شكل اخنفاض يف أرباحه بسبب اخنفاض السعر الدويل لالمسنت) ض(اثر الضريبة 

كما أن فرص ضريبة االسترياد من قبل أمريكا يؤدي إىل تشجيع املنتجني األمريكيني على زيادة إنتاجهم وبالتايل 

استرياد على االمسنت اجلزائري، كما أن احلكومة األمريكية سوف حتقق مكاسب من حتقيق من جراء فرض ضريبة 

جراء فرض ضريبة استرياد على االمسنت اجلزائري املستورد وبالتايل سوف تزداد إيرادات احلكومة األمريكية وميكن 

  :تلخيص مكاسب فرض ضريبة استرياد من قبل الدولة الكبرية كما يلي 

 .مضروبة يف ربح الوحدة الواحدة  )ض(الدولة املستوردة مبقدار تزداد إيرادات -

 .وهو ميثل كمية االخنفاض يف االستهالك ) 4ك3ك(تزداد خسائر املستهلكني احملليني األمريكيني مبقدار -

مضروبة يف مقدار االخنفاض يف سعر  3ك2ك-4ك1اد خسائر املصدرين اجلزائريني مبقدار الفرق بني كدتز  -

أن الدولة الكبرية احلجم هي صانعة للسعر الدويل سواء   والبد من التأكيد) 4+1املساحة(لواحدة الوحدة ا

  )1(كانت مستوردة للسلع أو مصدرة هلا

  :و لتوضيح أثر التعرفة اجلمركية يف حالة الدولة الكبرية نفرض املثال التايل

أن الواليات املتحدة تفرض رسوما مجركية على وارداا من النب و هذا يرتتب عليه ارتفاع األسعار األمريكية للنب 

،فيقوم املستهلكون بتخفيض استهالكهم منه و لكن يف هذه احلالة جند أن ارتفاع األسعار حدث قي بلد مشرت 

                                                           

  )بتصرف.(81-80، ص ص2001،دار صفاء ، عمان ،،التجارة الخارجية  حسام داود وآخرون -)1(
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عار النب ، مما جيرب الدول املصدرة على حتمل جزء من رئيسي للنب يف السوق العاملية األمر الذي يعين ختفيض أس

  الرسوم اجلمركية 

 يكية للبنر السوق األم:04-01الشكل رقم

  

السابق سوق الواليات املتحدة للنب حيث ميثل املنحنيان ط ،ع الطلب و العرض احملليني عند  يشرح الشكل    

س (دوالر للطن و عند سعر عاملي  70احمللي يتحدد عند املستوى التوازين ت و يف ظل عدم وجود جتارة فإن السعر 

و يرتتب على رسوم مجركية مقدارها ) و ي (دوالر للطن يكون مقدار الواردات يف ظل حرية التجارة  50مقداره )ع

ة دوالر للطن اخنفاض االستهالك احمللي و لكن نظرا ألن الواليات املتحدة مشرت رئيسي للنب فإن األسعار العاملي 10

دوالر مضروبة يف 10دوالر للطن و تكون اإليرادات من الرسوم اجلمركية مساوية  ل  45له سوف تنخفض اىل 

ولذا فإن نصف الرسوم اجلمركية فقط تدفع من قبل املستهلك ) هـ (أو املساحة ) ا ب(مقدار الواردات من النب وهي 

  .احمللي يف حني أن املصدر األجنيب ميول النصف اآلخر 

دوالر بعد فرض  55دوالر إىل 50دوالر من 5هذه احلالة فإن سعر النب للمستهلك األمريكي ارتفع مبقدار ويف 

دوالر و من مث فإن السعر  10دوالر هذه حتصل احلكومة األمريكية فقط على 55الرسوم اجلمركية و لكن من ال 
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دوالر بعد  45ظل حرية التجارة إىل دوالر يف 50دوالر من  5الذي يدفع من قبل احلكومة ككل ينخفض مبقدار 

دوالر للطن  55(دوالر أعلى مما كان يدفعه قبل فرض الرسوم 5فرض الرسوم اجلمركية ، يف حني أن املستهلك يدفع 

وبعبارة أخرى ترتب غلى فرض رسوم مجركية اخنفاض سعر )دوالر للطن 45(دوالر أقل 5، أما الدولة ككل فتدفع 

والر أما فيما يتعلق بشروط التبادل التجاري فقد حتسنت وهو مايعين بدوره تدهور شروط د5النب املستورد مبقدار 

 .)1(التبادل التجاري للبلد املصدر

و لتحديد صايف التغيري يف الرفاه االقتصادي للدولة اليت تفرض الرسوم اجلمركية يتوجب مقارنة املكاسب الناجتة عن 

اإلنتاج و االستهالك املرتبطة باجلمارك و لذلك ينبغي على صانعي  حتسن معدل التبادل الدويل مقابل خسائر

السياسة يف حالة البلد الكبري حتديد مستوى اجلمارك الذي يعظم الربح الناتج عن حتسن معدل التبادل الدويل مقابل 

اجلمارك املثلى اخلسارة يف مستوى الرفاه الناجتة عن نقصان حجم التجارة و يطلق على هذا املستوى من اجلمارك ب

،وتقع ما بني معدل اجلمارك الذي يساوي صفرا و بني معدل اجلمارك املانعة ،فإذا كان معدل اجلمارك عاليا إىل 

درجة وقف عملية الواردات فلن يكون هناك أي إيراد مجركي و بالتايل لن يكون هناك أثر ملعدل التبادل الدويل أما إذا  

ض أسعار الواردات و لن جتمع أيإيرادات مجركية و بالتايل لن يتأثر معدل كان معدل اجلمارك صفرا فلن تنخف

 )2(التبادل

أي مدى سوف ينتقل العبء الضرييب إىل الدولة املصدرة وكم هي قيمة االرتفاع يف السعر يف الدولة  ولكن إىل

  )  .ت(املستوردة بعد فرض ضريبة استرياد مبقدار

  
    

                                                           

  .99- 98:،ص ص2007،  دار املريخ ، الرياض ، االقتصاد الدوليحممد ابراهيم منصور ، علي مسعود عطية ، :مورد خايكريانني ،ترمجة  -)1(
  .418:جون هدسون ، مارك هرندر ، مرجع سابق ، ص-)2(
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إن توزيع العبء الضرييب و إمكانية نقله يعتمد على املرونة يف كل من الدولة املستوردة و الدولة املصدرة ، وسوف 

  :)1(نفرض هنا حاالت خمتلفة ملرونة العرض و الطلب يف كل من الدولتني املستوردة و املصدرة 

وهنا يعين أن السعر يف اجلزائر ثابت مهما تغريت إذا كان العرض يف الدولة املصدرة ال ائي املرونة : الحالة األولى

السعر يف أمريكا سوف يرتفع بكامل قيمة ) ت(الكميات املطلوبة ، وبالتايل فان قيام أمريكا بفرض ضريبة مبقدار 

الضريبة الن ذلك لن يؤثر على الدولة املصدرة و بالتايل ستبقى األسعار يف اجلزائر ثابتة حىت ولو اخنفضت الكميات 

  :أمريكا و الرسم التايل يوضح ذلك  املصدرة إىل

  عرض النهائي المرونة في حالة الدولة الكبيرة: 01-  05الشكل رقم

  

  ) س( منحى العرض يف الدولة املصدرة وهو ثابت عند السعر ) ع(مبثل 

إذا كان عرض الدولة املصدرة عدمي املرونة ويف هذه احلالة فان املنتجني يف الدولة املصدرة لن يغرو :  الحالة الثانية

سوف ) ت(من الكميات املنتجة و املصدرة مهما اخنفضت األسعار وبالتايل فان قيام أمريكا بفرض ضريبة مبقدار

 :و الشكل التايل يوضح ذلك  يؤدي إىل اخنفاض األسعار يف الدولة املصدرة بكامل قيمة الضريبة

 

 

  

                                                           

 .84- 81:،ص ص) بتصرف(،مرجع سابقحسام داود و آخرون  -)1(
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  العبء الضريبي في حالة العرض األجنبي عديم المرونة:01- 06الشكل رقم 

  

عدمي املرونة أي انه ثابت مهما اختلفت األسعار ) اجلزائر(كما بينا يف هذه احلالة فان العرض يف الدولة املصدرة 

 ، 2والطلب األمريكي عند هذا السعر هو ك) س ع(عند السعر 1وبالتايل سوف يعرض املنتج األمريكي الكمية ك

  )س ع(من اجلزائر عند السعر الدويل ) 2ك1ك(لذلك سوف تقوم أمريكا باسترياد الكمية 

فان املنتجني اجلزائريني غري ) ت(إذا قامت أمريكا بفرض ضريبة استرياد على السلع املستوردة من اجلزائر مبقدار 

و بالتايل سوف يتحملون كامل عبء ضريبة االسترياد اليت فرضتها  ،أمريكا إىل راغبني بتخفيض الكميات املصدرة

ومنه تزداد إيرادات احلكومة األمريكية بنفس اخلسارة اليت  1أمريكا،وبالتايل سوف ينخفض السعر يف اجلزائر إىل س

  .سوف يتعرض هلا املنتجون يف اجلزائر 

ن الن ضريبة االسترياد مل توفر احلماية للمنتجات احمللية لذلك قد وكنتيجة لذلك سوف يعرتض املنتجون األمريكيو   

  .إىل فرض سياسة حتديد كمي للمستوردات محاية ملنتجيها  تلجا احلكومة األمريكية

  : الحالة الثالثة

الكمية أن  إذا كان العرض يف الدولة املصدرة عدمي املرونة والطلب والعرض يف الدولة املستوردة عدمي املرونة أي

  املنتجة و اليت ترغب الدولة املصدرة بإنتاجها وتصديرها هي ثابتة مهما تغريت األسعار ، كما أن
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أمهية السلعة وضرورا وعدم االستغناء عنها وعدم تغري  عدم مرونة العرض و الطلب يف الدولة املستوردة يعود إىل

 :من خالل الشكل الكميات املطلوبة مهما تغريت األسعار ، وميكن توضيح ذلك 

  العبء الضريبي في حالة العرض والطلب عديم المرونة :01-07الشكل رقم

  

هو خط عمودي على احملور السيين وهذا يشري إىل عدم مرونة  1نالحظ أن منحى العرض يف الدولة املصدرة  ع

هي عمودية على احملور  يف الدولة املستوردة2وط 2العرض يف الدولة املصدرة ونالحظ أن منحى العرض و الطلب ع

اليت يرغب املصدرون ببيعها هي  1السيين أيضا بسبب أمهية هذه السلعة للمستهلكني يف الدولة املستوردة و الكمية ك

اليت يرغب املستوردون بشرائها ، وبالتايل فان ارتفاع األسعار يف الدولة املصدرة سوف يؤدي إىل حتقيق أرباح غري  2ك

ني يف الدولة املصدرة  نظرا الن الكميات املطلوبة يف الدولة املستوردة لن تتغري وبالتايل فان الدولة عادية من قبل املنتج

مضروبة يف ك  وهذه األرباح هي أرباح غري عادية 2إلÂس1من س املصدرة ستحقق مكاسب من جراء ارتفاع السعر

فهي أرباح غري  2إلÂس1أما املسافة من س 1عر سنظرا الن املنتجني يف الدولة املصدرة حيققون أرباحا عادية عند الس

  عادية 

    اإلغراق و آثاره: المطلب الثاني

  يعد اإلغراق من األدوات السعرية للسياسة التجارية وفيما يلي مفهومه و أنواعه و آثاره
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  :مفهوم اإلغراق و أنواعه:  األولالفرع 

ارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أمثان السلع هو بيع السلعة املنتجة حمليا يف األسواق اخل:مفهومه:أوال

املماثلة أو البديلة يف تلك األسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به يف السوق الداخلي فهو إذن نظام البيع بثمنني 

  .)1(أحدمها مرتفع يف السوق الداخلي حيث تنتج السلعة و اآلخر منخفض يف السوق اخلارجي

بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج باألسواق اخلارجية، على أن تعوض اخلسارة بالبيع  و يعرف على أنه 

  .)2(بسعر مرتفع يف السوق احمللية

و تكون السلعة يف حالة إغراق إذا قام طرف متعاقد ببيعها إىل بلد متعاقد آخر بأقل من قيمتها اإلعتيادية أو إذا  

ق البلد املصدر أو أن يصبح سعر التصدير أقل من تكلفة اإلنتاج يف بلد كان سعر السلعة املصدرة أقل يف أسوا

املنشأة مضافا إليها تكلفة البيع و األرباح املعتادة و ما يوازي فروقات العالوات املمنوحة بسبب شروط البيع أو 

  .)3(الضريبة

نتاج و سعر السلعة يف السوق و يتضح من خالل التعاريف السابقة أن اإلغراق يعتمد يف تعريفه على تكاليف اإل

  .املستورد

  :أنواعه :ثانيا

وهو أن يبيع املنتج السلع الذي ينتجها بسعر حمدد يف داخل بلده و بسعر آخر منخفض عنه :  اإلغراق الدائم/1

يف األسواق اخلارجية ،و يستطيع املنتج أن يعظم رحبه حينما تتساوى النفقة احلدية مع اإليرادات احلدية للمنتج يف 

مبرونة الطلب يف األسواق املختلفة ، فيتحمل األسواق املختلفة اليت يبيع فيها انتاجه ،و ترتبط حالة تعظيم الربح 

                                                           

 .151:، ص1996، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  اإلقتصاد الدوليجمدي حممود شهاب ،-)1(
-2002أطروحة دكتوراه غري منشورة ،ختصص التسيري ،جامعة اجلزائر، ،-حالة الجزائر–تنظيم و تطور التجارة الخارجية عبد الرشيد بن ديب ،-)2(

  .148:ص2003
  . 21:،ص2007، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مشكلة اإلغراق حممد حممدالغزايل ،-)3(
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املستهلك يف بلد املنتج سعرا مرتفعا نسبيا ألن مرونة الطلب منخفضة نسبيا بينما يتمتع املستهلك األجنيب بسعر 

منخفض نسبيا ألن مرونة الطلب مرتفعة نسبيا نظرا لوجود سلع بديلة هلذه السلعة ،و تنجح هذه السياسة القائمة 

ييز السعري بني األسواق املختلفة طاملا أنه من غري املمكن حتقيق أرباح بإعادة تصدير السلعة من السوق على التم

املنخفضة السعر إىل السوق املرتفعة السعر نسبيا بسبب نفقات املواصالت أو التأمني أو الضريبة اليت تقيد الواردات 

يف بلد املنتج أما  ئم على التميز السعري فإنه يضر باملستهلكمن هذه لسلعة يف بلد املنتج ،أما اإلغراق الدائم القا

  .)1(بالنسبة للبلدان األخرى فإنه من املمكن أن يضر ببعض الصناعات القائمة أو الناشئة على أساس امليزة النسبية

لقضاء على و حيدث عندما تقوم شركة وطنية ببيع منتجاا باخلارج بأسعار منخفضة دف ا :اإلغراق اإلفرتاسي/2

املنافسني و من مث تتحكم يف السوق و ذلك بنية فرض سيطرا على السوق مث قيامها برفع األسعار مستغلة وضعها 

، وغاية هذا اإلغراق هي غالبا السيطرة على األسواق والتحكم يف الكمية )2(اإلحتكاري و ذلك الستنفاد السوق

، وقد يكون من ميارس هذا النوع من اإلغراق هو البادئ بتلك املعروضة و أسعارها بعد القضاء على املنافسني 

بنفس األسلوب الذي بدأه به غريه وهنا يسمى هذا النوع  املنافسة غري العادلة ،و قد يكون مدافعا عن إنتاجه

ويف  باإلغراق اإلنتقامي اهلجومي أو الدفاعي أو املضاد ، حيث منشأه هنا هو الرد على املهاجم و اإلنتقام منه ،

نفس الوقت هو دفاع عن النفس ،و قد ميارس هذا النوع من اإلغراق يف األسواق الداخلية ،و خيضع حينئذ يف 

مكافحته لقواعد مكافحة املنافسة الضارة و غري املشروعة ،أما على املستوى الدويل فإنه خيضع يف مكافحته لقواعد 

  .)3(اتفاق مكافحة اإلغراق الذي نظمته اتفاقية اجلات

حيدث هذا النوع من اإلغراق إذا قام أحد املنتجني األجانب بتصريف فائض أو خمزون مرتاكم :اإلغراق املؤقت/3

لديه من إحدى السلع يف سوق إحدى الدول مقابل أسعار منخفضة ، فاملنتج يعرض أي سعر يف هذه احلالة حىت ال 
                                                           

  .372: ،ص  2007، دار املسرية ،عمان ، اإلقتصاد الدولي نظريات و سياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار ،-)1(
  .150:مورد خاي كريانني، مرجع سابق، ص -)2(
  .70:سابق ، صحممد حممدالغزايل ، مرجع  -)3(
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ية على املنتجني احملليني املنافسني هلذه الصناعة خالل يضار من تراكم املخزون و هذه السياسة قد يكون هلا آثار سلب

هذه الفرتة و هذه اخلسائر ميكن للدولة أن تتجنبها عن طريق فرض محاية مجركية على هذه السلع ،إال أنه إذا كان 

  )1(.اإلغراق الدوري قصري األجل أي يستمر لفرتة قصرية فال يوجد ما يربر احلماية يف هذه احلالة

  آثار اإلغراق: انيالفرع الث

يؤدي اإلغراق املستمر إىل زيادة حجم الصادرات املتاحة، وميكن :آثار اإلغراق على الدولة المصدرة:أوال

من خالله استغالل الطاقات اإلنتاجية املتاحة بشكل كامل فيحقق البلد فوائد كبرية يف هذه احلالة، إذ أن املستهلك 

إال أنه حيرم من مزايا التوسع يف اإلنتاج، الذي يرتتب عليه ختفيض تكلفة إنتاج . فيها ال يتضرر ما دام السعر مل يرتفع

السلعة ومل يستفد من االخنفاض يف أسعارها ، غري أن املستهلك نفسه قد يتضرر إذا كانت السلعة املغرقة مادة أولية، 

فيها أقل منها يف الدولة املصدرة لتلك  أو وقود ستستعملها الدول املنافسة يف إنتاج سلعة أخرى، تكون تكلفة اإلنتاج

ذلك ما حدث ألملانيا قبل احلرب األخرية، حيث كانت تبيع الصلب هلولندا بثمن أقل من الثمن احمللي، . السلعة

فأدى ذلك إىل نقص نفقات إنتاج السفن يف هولندا عنه يف أملانيا، األمر الذي ساعد على ازدهار تلك الصناعة يف 

  .)2(فيها على معظم دول أوروبا هولندا وتفوقها

تتحقق استفادة املستهلكني فيها نتيجة لبيع السلعة فيها بأمثان خمفضة : آثار اإلغراق على الدولة المستوردة :ثانيا

،و يف حالة كوا تتبع سياسة احلرية التجارية فإن هذا حيقق انتفاع أكرب للمستهلكني و إذا أرادت هذه الدولة محاية 

ن األثر الضار هلذه السياسة فإا ميكن أن تؤدي إىل حتديد استريادها منه أو فرض رسوم مجركية عالية على إنتاجها م

                                                           

 .179:إميان عطية ناصف ، مرجع سابق ، ص -)1(
  .150:عبد الرشيد ديب، مرجع سابق ، ص -)2(
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السلعة املستوردة ، حبيث تتالىف يف ذلك اخلفض املتعمد يف سعر السلعة يف سوقها احمللية ، و بالتايل تنتفي معها مثل 

  .)1(هذه اآلثار و حتدد منافستها للسلع املنتجة حمليا

  اإلعانات وآثارها:المطلب الثالث 

تقدم اإلعانات من طرف الدولة على شكل مزايا نقدية أو عينية للمصدرين أو املنتجني احملليني من أجل متكينهم 

من اخرتاق األسواق األجنبية ، ومن مث تقسم اإلعانات إىل إعانات اإلنتاج و إعانات التصدير كما سنوضحه من 

  خالل هذا املطلب

  مفهوم اإلعانات : األولالفرع 

إن اإلعانة عكس الضريبة ،و لذا فإن اإلعانة متثل ضريبة سالبة و تعرف إعانات التصدير بأا مساعدات تدفع    

للمنتجني احملليني الذين يعملون يف نشاط التصدير ،مما يرتتب عليه ختفيض أسعار هذه الصادرات يف األسواق 

القدرة التنافسية هلا يف األسواق الدولية مما يرتتب على ذلك زيادة الصادرات و بالتايل زيادة اخلارجية و بالتايل زيادة 

متحصالت الدولة من الصادرات مما يسهم يف احلد من عجز ميزان املدفوعات وقد تكون إعانات الصادرات مقدمة 

 .  )2(االستغالل األمثل لطاقتها اإلنتاجيةاألوىل ومل تصل بعد إىل درجة  لبعض الصناعات اليت تكون يف مراحل إنتاجها

يتمثل نظام املنح أو اإلعانات يف تقدمي الدولة مزايا نقدية أو عينية للمصدرين حىت يتمكنوا من تصدير سلع معينة ، 

فهذا النظام حماولة لكسب األسواق يف اخلارج ، عن طريق متكني املنتجني أو املصدرين احملليني من البيع يف اخلارج 

ة هلم من جانبها منحا أو إعانات تعوضهم عن هذا الربح املفقود ، و بثمن ال حيقق هلم الربح ،على أن تقدم الدول

ذا حتاول الدولة أن حتمل املنتجني أو املصدرين على التخلي عن الربح السوقي و احلصول على ربح حكومي يف 

                                                           

 .161-160:فليح حسن خلف ،مرجع سابق ، ص ص -)1(
 .160:، ص 2009، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  اقتصاديات دولية حممود يونس حممد ، علي عبد الوهاب جنا ، -)2(
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داف جتارية ، و هناك أوجه أخرى من الدعم احلكومي ميكن تقدميها إىل الشركات احمللية و هلا أه)1(صورة اإلعانة 

مثل املساعدات اإلدارية املقدمة من احلكومة و برامج إعادة التدريب ، و متويل البحث و التطوير يف هذه الشركات ، 

و إعطاء امتيازات ضريبية للشركات احمللية اليت تنتج سلعا جتارية هلا تأثري مباشر على التكلفة النسبية التنافسية و على 

  )2(التجارة الدولية

 آثار اإلعانات : الثاني الفرع

  الوطني  اإلنتاجآثار إعانات :أوال

  : )3(الوطين يف البداية مث آثار إعانات التصدير كما يلي اإلنتاجإعانات  آثار إىلسنتعرض يف هذا الفرع 

  :التمثيل البياين إلعانات اإلنتاج الوطين - 1

كما هو مبني يف " ع"احمللي لنفس السلعة هوومنحىن العرض " ط"إذا كان منحىن الطلب على سلعة معينة هو 

فعند هذا السعر تكون ". و س "وإذا فرضنا أن سعر السلعة يف السوق الدولية قد حتدد باملقدار . 08الشكل رقم 

، ومنه تكون الواردات من هذه السلعة "ود"، والكمية املطلوبة حمليا هي "و جـ"الكمية املعروضة يف السوق احمللي هي 

 ".جـ د"املقدار حمددة ب

 

 

 

  

                                                           

 .265:،ص2003، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،  أساسيات اإلقتصاد الدوليمحد حشيش ، جمدي حممود شهاب ، عادل أ -)1(
  .298:علي عبد الفتاح ابو شرار، مرجع سابق ،ص -)2(
  .153-152:عبد الرشيد ديب ، مرجع سابق ، ص-)3(
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  التمثيل البياني إلعانات اإلنتاج الوطني:01- 08الشكل رقم 

  

على كل وحدة من وحدات السلعة " س ن "فإذا قامت الدولة مبنح املنتجني احملليني هلذه السلعة إعانة قدرها 

املنتجة، فتكون هذه اإلعانة مبثابة ختفيض يف تكاليف اإلنتاج النقدية اليت يتحملها املنتج، وبالتايل فإن ذلك 

، وتكون اآلثار الناشئة "عَ "إىل " ع"عرض احمللي سيؤدي إىل زيادة عرض هذه السلعة، وذلك بانتقال منحىن ال

  : عن منح مثل هذه اإلعانة كما يلي

  ـ آثار اإلعانات على اإلنتاج الوطين 2

ـ يصري العرض احمللي هلذه السلعة أكثر قدرة على مقابلة االحتياجات احمللية منها، وبالتايل سيزداد اإلنتاج  1. 2

  ".جـ م "باملقدار  وذلك" وم "إىل " و جـ " احمللي من 

ـ تؤدي زيادة اإلنتاج، حبيث يصبح السوق احمللي أقل اعتمادا على اخلارج بالنسبة هلذه السلعة، ومن مث تقل  2. 2

  . وهي نفس الزيادة يف كمية اإلنتاج" جـ م " أي مبقدار " م د " إىل " جـ د " الواردات من 

اشرة على االستهالك احمللي من السلعة، ما دامت هذه ـ إن إعانة اإلنتاج احمللي ليس هلا آثار مب 3. 2

  . اإلعانة ال تؤثر على السعر الذي حيصل مبوجبه املستهلك على السلعة
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ـ أما أثر اإلعانة على ميزانية الدولة، وحيث أن اإلعانة هي عبارة عن نوع من أنواع اإلنفاق احلكومي،  4. 2

تها، هو عبارة عن حاصل ضرب سعر اإلعانة يف حجم اإلنتاج الكلي، لذلك فإن مقدار ما تتحمله الدولة يف ميزاني

  . سواء كان هذا اإلنفاق سائدا قبل منح اإلعانة أو أنه مت من أجل إحالل الواردات

ـ أثر اإلعانة على توزيع الدخل القومي، فمنح اإلعانة ال يؤثر على فائض املستهلك، ألن املستهلكني  5. 2

غري أن فائض املنتج يتغري بالزيادة من املقدار احملدد . من السلعة مقابل نفس الثمن حيصلون على نفس الكمية

وتقدر الزيادة يف فائض املنتج مبساحة ". س ح هـ " إىل املقدار احملدد مبساحة املثلث " س أ ي " مبساحة املثلث 

  "ح ق ن س " طيل ة  املستأما اإلنفاق احلكومي فإنه سيزداد مبقدار مساح". أ ح هـ ي " الشكل الرباعي 

  . كما نالحظ من الشكل أن اإلنفاق احلكومي هو أكرب من الزيادة يف فائض املنتج

  : ـ أثر اإلعانة على مستوى التشغيل والدخل الوطين 6. 2

إن تقدمي اإلعانة من شأنه أن يؤدي إىل زيادة مستوى التشغيل والدخل الوطين، نتيجة لزيادة اإلنتاج احمللي، 

األمر الذي يؤدي إىل زيادة الطلب على عوامل اإلنتاج احمللية، أي حتول جزء من الطلب احمللي من اإلنتاج األجنيب 

  . إىل اإلنتاج احمللي

يزان املدفوعات، فنالحظ أن اآلثار املباشرة إلعانة إحالل الواردات يف األجل ـ أما أثر اإلعانة على م 7. 2

  . القصري يتمثل يف نقص الواردات مبقدار الزيادة يف اإلنتاج املتعلق بإحالل الواردات

ال تتحدد إال بعد معرفة  أما اآلثار الثانوية يف األجل الطويل ملثل هذه اإلعانات على ميزان املدفوعات، فإا

مرونة الطلب اخلارجي على املنتجات احمللية من جهة، ومعرفة امليل احلدي لإلسترياد من جهة أخرى، على حنو ما 

  . تناولناه يف موضوع الرسم اجلمركي

 آثار إعانات الصادرات :ثانيا

  :ميكن أن نوضح ذلك كما يليختتلف آثار إعانات الصادرات يف الدولة الصغرية عنه يف الدولة الكبرية و 
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من أجل التبسيط نفرتض أن الدعم يأخذ شكل دفعة نقدية ثابتة تقدم لكل  :في حالة الدولة الصغيرة 

 .وحدة من اإلنتاج يتم تصديرها و ميكن اعتبار منحة التصدير ضريبة تصدير سالبة

  آثار منح التصدير المقدمة من دولة صغيرة:01- 09الشكل رقم 

  

 .الطلب احمللي يف الدولة املصدرة الصغرية احلجم اقتصاديا =طط 

  .العرض احمللي يف الدولة املصدرة صغرية احلجم اقتصاديا=ع ع

  .طلب ال ائي املرونة يف بقية دول العامل=ط ع

 .دعم نقدي ثابت لكل وحدة من السلعة املصدرة=د

) س ع(تؤدي إىل رفع سعر التصدير عن السعر العاملي  ،حيث)د(و يوضح الشكل اآلثار اليت ترتكها منحة التصدير 

د ، +س ع=و الذي يساوي السعر العاملي مضافا إليه مقدار الدعم للوحدة أي أن س ت ) س ت(إىل السعر املرتفع 

فقط  أما املصدرون فإم ال يتلقون دعما على مبيعام احمللية و لذلك فإم يرغبون يف بيع سلعهم للمستهلكني احملليني

، و ارتفاع األسعار احمللية يؤثر على كميات التصدير و اإلستهالك ) س ت(عندما يدفعون سعرا مساويا للسعر املرتفع 

األول أن املستهلكني احملليني حيجمون عن شراء السلع عند : و اإلنتاج ، و يعود زيادة حجم الصادرات إىل سببني 

تزيد من إنتاجها عند ارتفاع األسعار، و نتيجة الرتفاع األسعار فإن  ارتفاع أسعارها و الثاين أن شركات التصدير
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،و الدعم احلكومي للصادرات فإنه يكلف 4إىل ك 3،و أما اإلنتاج فإنه يزيد من ك 1إىل ك 2اإلستهالك يقل من ك

 ).2،3،4(دافعي الضرائب ما يساوي مساحة األشكال اهلندسية 

و يف نفس ) 2+1(ليون من فائض املستهلك ما يساوي مساحة الشكلني باإلضافة إىل ذلك يفقد املستهلكون احمل

،أما خسارة اتمع الصافية فإا تساوي ) 3+2+1(الوقت يزداد فائض املنتج ما يساوي مساحة األشكال اهلندسية 

هالك كميات ميثل جزءا من اخلسارة يف الكفاءة اإلستهالكية كنتيجة الست) 2(،حيث املثلث ) 4+2(مساحة املثلثني 

فإا متثل النقص يف ) 4(،أما مساحة املثلث )س ت(أقل مما جيب نظرا الرتفاع السعر الذي يدفعه املستهلكون 

الكفاءة اإلنتاجية و الناتح عن توسيع اإلنتاج إىل مستوى أكرب من املستوى الالزم و ذلك نتيجة الدعم املايل 

إذن ميكن أن نستخلص أن دعم الصادرات  يف حالة الدولة الصغرية يؤدي إىل ارتفاع األسعار حمليا و  ،للصادرات 

  .يعمل على إعادة توزيع الدخل من املستهلكني إىل املنتجني و إىل عوامل اإلنتاج الصناعة التصديرية

  :ميكن توضيح ذلك من خالل  الشكل املوايل :في حالة الدولة الكبيرة
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  نتائج دعم الصادرات في السوق الواحد في حالة الدولة الكبيرة:  01-10:الشكل رقم

  

عند تقدمي دعم الصادرات فإن الشركات تتسلم دفعة مالية لكل وحدة من السلع اليت تقوم بتصديرها و هكذا 

املصدرين إىل اخلارج ال يرغبون يف بيع سلعهم يف أسواقهم احمللية إال إذا دفع هلم سعر مساوي لسعر السلعة يف السوق 

ة مصدرة اىل اخلارج و مع افرتاض عدم مساح الدولة ب املصدرة احمللي مضافا إليه قيمة الدعم املايل املمنوح لكل وحد

باسترياد السلعة من اخلارج فإن السعر احمللي للسلعة يف الدولة ب يرتفع و هذا يؤدي إىل نقص يف استهالك السلعة و 

حلجم فإن زيادة إىل ارتفاع يف حجم إنتاجها مما يزيد من صادرات هذه السلعة إىل اخلارج و نظرا الن ب دولة كبرية ا

صادراا تؤدي إىل خفض السعر العاملي للسلعة املصدرة و تستمر التغريات يف سعر هذه السلعة حىت يصل مستوى 

يف الدولة أ و عند هذا املستوى من السعر يف الدولة أ تتساوى كمية الواردات  1سعرها إىل مستوى سعر االسترياد س

  املرغوب تصديرها من ب  1ولة أ مع كمية الصادرات ك صاملرغوب يف استريادها  حلساب الد 1ك م

فإنه يساوي مقدار الدعم املايل لكل وحدة يتم تصديرها ،و أما تكلفة الدعم  1، س2أما الفرق بني السعرين س

و من املالحظ أن وجود الدعم املايل  1ك ص)1س - 2س(املايل اليت تتحملها احلكومة يف الدولة ب فإا تساوي  

يف الدولة أ و  1و زيادة يف كمية االسترياد من ك م ع إىل ك م 1 اخنفاض األسعار الدولية من س ع إىل سيؤدي إىل
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ذلك عندما يكون إنتاج السلعة يف الدولة أ يف اخنفاض و استهالكها يف زيادة ، و بالنظر إىل نتائج الرفاه االقتصادي 

إىل  باإلضافة) 1،3(قق رحبا صافيا يتمثل يف مساحة املثلثني يف كال الدولتني فإننا جند أن الدولة أ املستوردة حت

و هذا ناتج عن اخنفاض السعر الدويل للسلعة املستوردة و متثل املساحات الثالث مقدار )  2( مساحة املستطيل رقم

صدرة فإن الزيادة الزيادة يف فائض املستهلك الذي يتجاوز مقدار اخلسارة يف فائض املنتج يف الدولة أ ،أما يف الدولة امل

فإذا فرضنا أيضا ) 6،4(تؤدي إىل خسارة صافية تتمثل يف مساحة املثلثني  2الناجتة يف السعر احمللي من س ع إىل س

و هذا هو احلال يف الدولة (أن املستهلكني هم دافعو الضرائب فإم و بطريقة غري مباشرة ميولون دعم الصادرات 

فة إضافية تتحملها الدولة املصدرة تتزامن مع اخنفاض السعر الدويل للسلعة و و على كل حال هناك تكل)الصغرية 

فإن األسعار اليت يتسلمها املنتجون يف الدولة ) 1س -2س(بالرغم من أن قيمة الدعم لوحدة السلعة املصدرة تساوي 

فإنه ) 1س -س ع( أما الباقي من قيمة الدعم للوحدة املصدرة) س ع - 2س(ب ترتفع فقط بالقيمة اليت تعادل 

 - س ع(حيول إىل اخلارج للدولة أ من خالل األسعار املنخفضة للسلعة املستوردة ،إن القيمة الكلية احملولة تساوي 

  )1()5:(و هي ممثلة باملستطيل رقم1ك ص) 1س

سلعة نستنتج من خالل الشكل السابق أن تقدمي الدعم يف الدولة الكبرية ينتج عنه اخنفاض يف السعر الدويل لل

املدعمة و املصدرة ،مما يؤدي إىل زيادة فائض املستهلك بنسبة تفوق اخلسارة يف فائض املنتج يف الدولة املستوردة  أي 

أا حتقق رحبا صافيا، أما بالنسبة للدولة املصدرة فرتتفع فيها األسعار احمللية مما يؤدي إىل حدوث خسارة صافية 

  عم إىل اخلارج من خالل األسعار املنخفضةباإلضافة إىل حتويل جزء من قيمة الد

  الرقابة على سعر الصرف:المطلب الرابع 

بواسطتها ، فإن احلكومة ميكنها  هي الوسيلة اليت ميكن لألفراد و املؤسسات اإلسترياد األجنبية نظرا ألن العمالت

  .ل استخداماا تقييد الواردات إذا متكنت من السيطرة على كل متحصالت العملة األجنبية و على ك

                                                           

  ..343-341:على عبد الفتاح ابو شرار، مرجع سابق، ص  -)1(
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  )1(مفهوم و تطور الرقابة على الصرف األجنبي: األولالفرع 

يقصد بالرقابة على الصرف األجنيب تدخل الدولة يف سوق الصرف عن طريق وضع بعض القيود على حرية 

األفراد يف التصرف فيما حيصلون عليه من عمالت أجنبية، أو يف احلصول على ما حيتاجونه من هذه العمالت، أو 

  . االحتفاظ ا أو التعامل ا

 على نطاق واسع خالل األزمة االقتصادية العاملية الكربى ما بني لقد ظهر نظام الرقابة على الصرف األجنيب

، حيث انتشر يف كل من أملانيا ودول أوروبا الغربية والشرقية، وأمريكا الالتينية، على إثر ايار 1933ـ  1929

  : قاعدة الذهب الدولية، وحدوث نقص كبري يف املدفوعات الدولية لألسباب التالية

قتصادية العاملية الكربى قد أدت إىل حدوث انكماش يف حجم التجارة اخلارجية، مما انعكس ـ أن األزمة اال

  . يف وجود عجز كبري ومستمر يف موازين مدفوعات هذه الدول

الواليات املتحدة : ـ أثرت األزمة االقتصادية على اقتصاديات أكرب دولتني مقرضتني يف ذلك الوقت ومها

ة، مما نتج عنه قلة تدفق رؤوس األموال طويلة األجل منهما إىل بقية الدول اليت تعاين من األمريكية واململكة املتحد

عجز يف موازين مدفوعاا، واالعتماد على القروض قصرية األجل ـ ذات أسعار فائدة مرتفعة ـ كبديل للوفاء بالتزاماا 

  . اخلارجية

ألوضاع السياسية واالقتصادية، وبغرض إجياد ـ هروب رؤوس األموال من كثري من الدول لعدم استقرار ا

  . أسواق نقدية أكثر أمنا واستقرارا

وكان من نتيجة ايار قاعدة الذهب الدولية، وحدوث اختالالت كبرية يف موازين مدفوعات العديد من دول 

  : العامل، فقد انقسم جمموع هذه الدول إىل جمموعتني

                                                           

  .143-142:الرشيد ديب ، مرجع سابق ، صعبد  -)1(
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أت إىل نظام أسعار الصرف احلرة رغبة منها يف اإلبقاء على قابلية عمالا وتضم الدول اليت جل: اموعة األوىلـ 

لتلطيف حدة التقلبات الفجائية والقصرية األجل يف " أموال موازنة الصرف " للتحويل، ولقد اعتمدت على ما يسمى 

  . قيمة عمالا

رف األجنيب كوسيلة حلماية القيمة وتضم الدول اليت فرضت نظام الرقابة على عمليات الص: اموعة الثانيةـ 

  .اخلارجية لعمالا، ومكافحة اآلثار املرتتبة على عمليات املضاربة، وهروب رؤوس األموال القصرية األجل

  :)1(و يهدف نظام الرقابة على الصرف إىل

اخلاصة  حتقيق توازن ميزان املدفوعات ، حيث ميكن للحكومة من خالل التحكم يف عمليات البيع و الشراء- 1

بالعمالت األجنبية أن تضغط الواردات حبيث تتساوى مع الصادرات ،األمر الذي يؤدي إىل حتقيق توازن احلساب 

  .اجلاري ومن مث ميزان املدفوعات 

  .حتقيق احلماية للصناعات احمللية من خالل احلد من الواردات - 2

من أن تقوم الدولة بتخفيض قيمة عملتها احمللية كوسيلة محاية القيمة اخلارجية للعملة الوطنية من التدهور ،فبدال - 3

لعالج العجز يف ميزان املدفوعات و ما يرتتب على ذلك من ارتفاع يف معدالت التضخم احمللي و زيادة يف قيمة 

على الصرف الديون اخلارجية بداللة العملة الوطنية و اخنفاض الثقة يف العملة احمللية ،فإا تقوم باتباع أسلوب الرقابة 

  .لتحقيق نفس الغرض موفرة على نفسها كل املتاعب السابقة

  وسائل الرقابة على الصرف األجنبي : الفرع الثاني

متقدمة أو نامية جمموعة من الوسائل إلحكام الرقابة على الصرف ، حيث ختتلف تبعا  تستخدم الدول سواء كانت

 للظروف و األوضاع اخلاصة بكل دولة ، ومن بني هذه 

  

                                                           

  .154-153:، ص ص2009،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ، التجارة الخارجيةالسيد حممد أمحد السرييت ، -)1(
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  :)1(الوسائل نذكر مايلي

حتديد استرياد السلع من اخلارج بقدر معني ، حبيث يتم ربط اإلسترياد باحلصول على موافقة من السلطات ذات - 1

العالقة ، يتم فيها حتديد كمية السلع اليت يتم استريادها ، وأنواعها وسعرها و شروط بيعها و غري ذلك ، و بذلك 

جنيب الالزم لإلسترياد من خالل هذا بالشكل الذي يؤدي إىل جتديده بالقدر الذي تتحدد استخدامات الصرف األ

يتناسب مع قدرة الدولة على توفري النقد األجنيب ، أي بالقدر الذي تسمح به إيراداا من النقد األجنيب ، واليت 

  .ميكن أن ختصص ألغراض تلبية احلاجة إىل اإلسترياد 

سترياد ، كأن حيدد سعر صرف مرتفع السترياد السلع الكمالية ، وسعر صرف حتديد أسعار صرف متعددة لإل- 2

منخفض السترياد السلع شبه الضرورية ، و سعر صرف أكثر اخنفاضا السترياد السلع الضرورية ، وذلك لتشجيع 

ة حتديد السلع استرياد السلع الضرورية ، و تقليص استرياد السلع األقل ضرورة ، رغم أنه من الصعب يف حاالت معين

حسب ضرورا من قبل السلطات العامة للدولة ، و خاصة بالنسبة للسلع اليت ميكن أن تكون هلا استخدامات 

  .متعددة ، بعضها ما يعد استخداما ضروريا و بعضها اآلخر أقل ضرورة 

قساط الديون أو الفوائد أو جتميد األموال األجنبية املوجودة يف الدولة ، حبيث يتم منع حتويل رؤوس األموال أو أ- 3

رؤوس األموال األجنبية املودعة لديها ، و قد يرافق هذا املنع أو التجميد إمكانية استخدامها حمليا بغية تقليل الضغط 

  .على ميزان املدفوعات و معاجلة اإلختالل فيه مبا يقود إىل تاليف العجز املتحقق فيه 

صدرة بالعملة األجنبية حبيث ميكنهم بيعها إىل املستوردين الذين إصدار شهادات للمصدرين بقيمة السلع امل- 4

حيصلون على العملة األجنبية من البنك املركزي مقابل هذه الشهادات ، و هذا يتم من خالله ضمان استخدام 

 حصيلة الصادرات يف تسديد أمثان االسترياد ، و قد تعددت أشكال و أنواع هذه الشهادات يف واقع التطبيق و

  .املمارسة 

                                                           

  .227-224:فليح حسن خلف ، مرجع سابق ، ص ص -)1(
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اللجوء إىل عقد اتفاقات دفع من اجل ترتيب كيفية تسوية املدفوعات اليت تتحقق للدولة و عليها عن طريق هذه - 5

اإلتفاقات ، ومن أشكال اتفاقات الدفع هذه أن يفتح البنك املركزي يف كل من الدولتني أو أي بنك آخر فيهما 

آلخر يف البلدين ، و جيري عن طريق هذين احلسابني تسوية مجيع حسابا بعملته باسم البنك املركزي أو البنك ا

املعامالت و املبادالت املنصوص عليها يف اإلتفاق ، فيدفع املستوردين يف الدولتني مثن مشرتيام بالعملة الوطنية ، 

ته بالعمالت الوطنية وتقيد القيمة باحلساب لدى البنك املركزي أو البنك املعني كما حيصل املصدرون على أمثان صادرا

  .من هذه احلسابات ، فاملصدر و املستورد يف هذه احلالة يصبحان يف معزل عن تقلبات من العملتني 

حساب (أما الشكل اآلخر فيتمثل يف أن يكتفي حبساب واحد بعملة دولة أخرى يطلق عليها يف بعض الدول 

يد املبالغ اليت تستحق للمصدرين احملليني كأمثان لصادرام ، و تستخدم املبالغ اليت يدفعها املستوردون لتسد)التحصيل

  .، ويف احلالتني ال يتأثر كل من املصدرين و املستوردين بتقلبات أسعار الصرف 

كما ميكن إنشاء صندوق موازنة يتم استخدامه لتاليف حصول تغريات يف أسعار صرف العملة احمللية إزاء - 6

يادة يف الطلب على العملة األجنبية و هذا ما يؤدي يف ظل السوق احلرة إىل ارتفاع العمالت األجنبية ،فإذا حتققت ز 

قيمتها و اخنفاض سعر صرف العملة احمللية إزاءها ، و هذا ميكن تالفيه من خالل زيادة العملة األجنبية ن الرصيد 

قد األجنيب ، حيث يدخل منها يف صندوق املوازنة ، و اللجوء إىل عكس ذلك يف حالة اخنفاض الطلب على الن

الصندوق كمشرت للنقد األجنيب من أجل زيادة الطلب عليه منعا الخنفاض قيمته ، و هذا ما يتم من خالل صندوق 

  .املوازنة يف فرض سعر صرف ثابت للعملة احمللية إزاء العملة األجنبية 

م من خالهلا التأثري على سعر الصرف كما يتم اللجوء إىل ما يسمى بعمليات املراجحة أو املوازنة و اليت يت- 7

باجتاه إعادة التوازن و بواسطته يتم حتقيق أرباح تنجم عن اختالف الصرف يف أسواق خمتلفة يف وقت معني أو يف 

  .أوقات خمتلفة يف سوق معينة
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ملدفوعات و ميكن أن يتم اللجوء إىل ختفيض قيمة العملة احمللية ، و ذلك يف حالة وجود عجز مزمن يف ميزان ا- 8

من أجل أن يؤدي مثل  هذا التخفيض يف جعل أسعار صادرات الدولة من سلع و خدمات أقل يف السوق اخلارجي 

بالشكل الذي يؤدي إىل إمكانية زيادا و جعل أسعار واردات الدولة من سلع و خدمات أعلى يف السوق احمللية مبا 

  .ينهما و من مث يف ميزان املدفوعات يؤدي إىل إمكانية خفضها وصوال إىل حتقيق التوازن ب

  األدوات الكمية و التنظيمية للسياسة التجارية  :الثانيالمبحث 

إىل جانب األساليب السعرية، فإنه توجد أساليب كمية وأخرى تنظيمية تستخدم كأدوات  يف السياسة 

األساليب، فبالنسبة لألساليب الكمية التجارية  قصد حتقيق أهداف اقتصادية من خالل تطبيق كل أسلوب من هذه 

هناك إجراءات تتعلق باملنع ونظام احلصص وفرض تدابري تراخيص االسترياد، حيث يكون فيها التأثري على التجارة 

  .اخلارجية على أساس كمي

التجارة  أما األساليب التنظيمية فهي تعرب عن اإلطار التنظيمي لتطبيق إجراءات السياسة التجارية اخلاصة بتنظيم

ومن أهم ما ميكن تناوله يف هذا اال املعاهدات التجارية واالتفاقات التجارية، والتكتالت اإلفتصادية . اخلارجية

واإلجراءات اخلاصة باحلماية اإلدارية، حيث يكون فيها التأثري على التجارة اخلارجية من خالل اختاذ إجراءات تنظيم 

  . إدارية

  الكمية للسياسة التجاريةاألدوات : المطلب األول

 .تتضمن األدوات الكمية للسياسة التجارية إجراءات لتقييد التجارة اخلارجية مثل نظام احلصص وإجراءات املنع

 

 

 

  



@Þ—ÑÜaßìÿaZ@a@óï¾bÉÜa@óáÅå¾a@ÞÄ@À@óïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó�bï�ÜòŠbvnÝÜ  

 

 

33 

 

  نظام الحصص:األولالفرع 

يقصد بنظام احلصص فرض قيود على اإلستريادو نادرا على التصدير خالل فرتة زمنية : مفهوم نظام الحصص: أوال

، حبيث تضع الدولة احلد األقصى للكميات و القيم املسموح باستريادها أو تصديرها و قد تكون احلصص   حمددة

  :، وقد فضلت الدول اتباع نظام احلصص على نظام الرسوم ألسباب)1(كمية أو قيمية

الكمية املسموح يسمح بدخول السلع األجنبية بغري أن تتعرض لرسم مجركي مينعها، و لكنها تدخل فقط مبقدار -1

  .ا 

حيقق نقص الواردات بطريقة فعالة ، فهو من هذه الناحية أكثر فعالية من الرسوم اليت ترتك جماال الختيار األفراد  -2

  .و لذلك يعترب نظام احلصص نوعا من احلظر اجلزئي للواردات 

نظام احلصص على السعي  يساعد بطريق عكسي على تشجيع الصادرات ، إذ قد حيمل الدولة اليت يضر ا-3

لإلتفاق مع الدولة اليت تأخذ به بتبادل املزايا فيما بينها ، و قد يؤدي عندئذ بزيادة الصادرات مع احلد من الواردات 

  )2(.إىل توازن امليزان التجاري

مع بعضها  ولقد حرمت االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية على الدول األعضاء تطبيق نظام احلصص يف معامالا

وإذا اقتضى األمر ذلك، فعلى الدول أن حتصل على موافقة الدولة املعنية أو موافقة هيئة اجلات، وإذا مسح هلا . البعض

كما جيب عليها أن تقوم بتوزيع احلصص على أساس عادل . بذلك، فإا تعلم األعضاء باتباعها لنظام احلصص

ويف هذا اإلطار ميكن فرض نظام احلصص يف . وية يف هيئة اجلاتيلقى موافقة الدول األخرى اليت تتمتع بالعض

  : احلاالت التالية

  . ـ إذا وافق األعضاء اآلخرون على تطبيق نظام احلصص 1
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  . للدولة بتطبيق هذا النظام) اجلات ( ـ إذا مسحت اهليئة املشرفة على التجارة الدولية  2

كإجراء ضروري على أن يتقرر مصريه، مبوافقة أو رفض هيئة اجلات يف ـ إذا تبني للدولة ضرورة اتباع هذا النظام،   3

  . )1(خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إعالا

  :هناك جمموعة من أنواع احلصص اليت استخدمت لتقييد التجارة و هي :أنواع نظام الحصص :ثانيا 

و هي أقدم احلصص تارخييا فقد عرفت يف أوربا يف منتصف القرن التاسع عشر و فيها يسمح : احلصة التعريفية- 1

  بالواردات حىت كمية معينة يدفع عنها رسم مجركي منخفض أو تعفى من الرسوم إطالقا أما كل زيادة أخرى عن تلك 

 .)2(الكمية فيدفع عنها رسم مرتفع 

النظام الكمية الكلية اليت سيسمح باستريادها من سلعة معينة خالل فرتة  حتدد الدولة وفق هذا:  احلصة اإلمجالية- 2

 .)3(زمنية معينة ، دون توزيع هذه الكمية على الدول املختلفة املصدرة للسلعة أو تقسيمها بني املستوردين الوطنيني 

للسلعة حيث  الدول املصدرة يف ظل هذا النظام تقوم الدولة املستوردة بتوزيع احلصة بني خمتلف: احلصة املوزعة - 3

 .حتصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية املسموح ياستريادها من السلعة

يشرتط يف ظل هذا النظام حصول املستوردين مسبقا على ترخيص من اجلهة احلكومية اليت : تراخيص اإلسترياد- 4

رغبة الدولة يف اإلعالن عن حجم احلصة لسبب تقوم بالرقابة على اإلسترياد، و قد يستعمل هذا النظام يف حالة عدم 

أو آلخر ، و يف هذه احلال فإا حتدد مقدار الواردات عن طريق الرتاخيص املسلمة للمستوردين ، كما قد تلجأ 

الدولة إىل هذا النظام أيضا إذا ما رغبت يف محاية األسواق الوطنية من واردات بعض الدول ، و يف هذه احلالة فإا 

، والفكرة يف نظام رخص االسترياد هي )4(بول طلب الرتخيص مىت كان خاصا باملنتجات غري املرغوب فيها ترفض ق
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على الواردات ، فعندما ترى الدول قصور ما بيدها من عملة أجنبية خمصصة للشراء من اخلارج أو إسرافا  منع اإلندفاع

مكنها عندئذ أن تفرض نظام الرخص و متنع اإلسراف يف يف استرياد سلعة معينة ، و غالبا ما تكون سلعة ترفية ، في

اإلسترياد أو حتدد اإلسترياد و تنظمه بقدر ضرورته ، وتظهر أمهية ذلك عندما يتبع نظام الرخص بدون نظام احلصص 

ثل ، و لعل الفكرة األساسية عندئذ هي جعل جتارة الواردات تابعة لتجارة الصادرات حىت ال خيتل التوازن على حنو مي

ضغطا على العملة األجنبية ، كما أن هذا النظام حيقق فكرة املساواة فيما بني املستوردين ، فاجلميع يتقدمون بطلبام 

  )1(إىل اهليئة اليت متنح الرتاخيص ، و هذه توزع الرخص بينهم على وفق نشاط كل منهم فيما سبق

بالدرجة األوىل  األخرية كبديل حلصص اإلسترياد و هي تنبعالسنوات  وقد ظهرت القيود الطوعية على التصدير يف   

من اعتبارات سياسية حيث أن قسما من الدول املستوردة و اليت كانت تبشر مبزايا و فوائد التجارة الدولية احلرة ال 

يص عن التجارة احلرة ،و بدال من حتص لإلبتعاد ترغب يف فرض سياسة حتصيص بصراحة ألا تتضمن حتركا شرعيا

الواردات تلجأ هذه الدول إىل إجراء مناقشات مع املزودين األجانب تنتهي بعقد إتفاقية معهم على أن حيجموا طوعا 

عن إرسال جزء من صادرام إىل الدول املستوردة ، إن الدافع الذي جيرب املصدر على املوافقة على تقييد صادراته 

فرض حتصيص على الواردات إذا مل يتنب املصدر تقييد الصادرات  طوعا هو اخلوف من أن تقوم الدول املستوردة من

 .)2(الطوعي 

  آثار حصص اإلستيراد في حالة الدولة الكبيرة :الفرع الثاني 

إن فرض حصة استرياد على سلعة معينة يف حالة الدولة كبرية يؤدي إىل تعديالت يف السعر وذلك بسبب نقص 

الدولة املستوردة ، ومبا أن الدولة املستوردة  دولة كبرية وهلا تأثري الفت للنظر على الكميات اليت تستوردها و تشرتيها 
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الطلب العاملي ملنتج معني فانه تتوفر هلا القدرة على خفض السعر العاملي وسنقوم بتوضيح تأثري حصة االسترياد على 

 :يف الرسم البياين التايل ) ة العامل بقي(وكذلك على الدولة املصدرة الكبرية )  أ(الدولة الكبرية املستوردة 

  آثار حصة االستيراد في السوق الواحد في الدولة الكبيرة: 01-  11الشكل رقم

  

إن لفرض حصة االسترياد  نفس اآلثار اليت ترتكها ضريبة االسترياد ففرض حصة االسترياد يقود إىل رفع األسعار يف 

وهذه هي األسعار  2األسعار يف الدولة املصدرة من س ع إىل سوخفض  1من س ع إىل س) أ(الدولة املستوردة 

بتصديرها مساوية إىل حصة االسترياد اليت تفرضها الدولة )ب(اليت تكون عندها كمية السلع اليت ترغب الدولة 

مع دخل جي ويوجد فرق رئيسي بني حصة االسترياد وضريبة االسترياد وهو انه يف حالة حصة االسترياد ال) أ(املستوردة 

  :والذي حيصل على ربع احلصة يف وضع الدولة الكبرية واحد من اآليت 

 .احلكومة احمللية وذلك من خالل بيع رخص االسترياد باملزاد العلين- 

ويبيعوا بالسعر احمللي ) 2س(املستوردون وبائعو التجزئة احملليون والذين يشرتون السلع بالسعر الدويل اجلديد  - 

 ).1ص(

 .يف الدولة املستوردة ) 1س(األجانب املنظمون و الذين يبيعون سلعهم بالسعر اجلديد  املنتجون- 
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حكومة الدولة املصدرة اليت توقف بيع رخص التصدير باملزاد العلين إىل شركات اإلنتاج و التصدير وتتوىل العملية - 

فان آثار الرفاه االقتصادي الناجتة  بنفسها، وعند الوضع الذي حتصل فيه الدولة املستوردة على كامل ريع التحصيص

عن التحصيص هي نفس اآلثار اليت ختلفها ضريبة االسترياد حيث تتعرض الدولة املستوردة إىل اخلسارة الصافية واليت 

وهي ناجتة عن خفض  5وحوالة اجيابية من اخلارج تعادل قيمتها مساحة املستطيل رقم  3و1تتمثل يف مساحة املثلثني 

املية للواردات ، و النتيجة الصافية للحصة املفروضة تساوي جمموعة النتيجتني ، فإذا كان جمموع مساحة األسعار الع

إذا كان جمموع  حتقق رحبا صافيا ، أما)  أ(فان الدولة املستوردة   3و1اكرب من جمموع مساحة املثلثني  5املستطيل 

حتقق خسارة صافية ومن )  أ(ن الدولة املستوردة  فا 5من  جمموع مساحة املستطيل  اكرب 3و1مساحة املثلثني 

احملتمل أن حتقق الدولة املستوردة منفعة من فرض حصة االسترياد إذا كانت قادرة على التأثري يف األسعار العاملية ،أما 

ة تفقد فقط اخلسارة الصافي فان الدولة املستوردة ال) 1و3النقطتني (يف حالة ذهاب ربع التحصيص إىل اخلارج 

الذي يذهب فعليا إىل اخلارج من خالل األسعار احمللية  2أيضا املستطيل رقم  وإمنا 3و1املتمثلة يف مساحة املثلثني 

على الدولة املصدرة ففي احلاالت اليت  وميكن حتديد آثار حصة االسترياد) 2بدملن س 1السعرس(األعلى للواردات 

ستوردة ، فان الدولة املصدرة تتعرض إىل اخلسارة الصافية اليت يذهب فيها ريع التحصيص بالكامل إىل الدولة امل

وان نتائج الرفاه االقتصادي الصافية يف هذه احلالة يف  5إىل مستطيل التحويل  باإلضافة 6و4تساوي مساحة املثلثني 

خلسارة الصافية يف الدولة املصدرة سلبية ،ويف احلاالت اليت حتصل فيها الدولة املصدرة على كامل ريع التحصيص فان ا

وذلك على األقل جزئيا عن طريق التحويل من الدولة املستوردة إىل الدولة املصدرة  2هذه الدولة تعوض من املستطيل 

وتكون الدولة املصدرة قادرة على احلصول على ريع احلصة عندما تكون نتائج الرفاه االقتصادي موجبة وذلك عندما 

)1( 6و4جمموع مساحة املثلثني  اكرب من 2تكون مساحة املستطيل 
.  
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  الحظر أو المنع: الفرع الثالث 

املقصود باحلظر أو املنع أن الدولة حتظر التعامل التجاري مع اخلارج ،و من هنا يتبني أن احلظر قد يقع على 

مجيع الواردات فقط أو على الصادرات فقط أو على الصادرات و الواردات معا ،و عندئذ قد يكون احلظر على 

السلع و على مجيع البالد ، ويف مجيع هذه احلاالت ال يعترب احلظر نظاما للحماية بقدر ما يعترب نظاما إللغاء التبادل 

  .الدويل و هلذا فهو يعترب خطرا على التجارة الدولية 

تريد أن تكتفي  ةو هو أن متنع الدولة كل تبادل جتاري بينها و بني اخلارج ، فمعناه إذن أن الدول:الحظر الكلي -

نفسها بنفسها ، و لذلك يعرف احلظر الكلي باسم سياسة اإلكتفاء الذايت ، فالدولة املعنية حتاول أن تعيش مبا لديها 

اإلقتصادي عن  من موارد إنتاجية ، و تعزل نفسها عن بقية دول العامل ،و هدفها من وراء ذلك ما تسميه اإلستقالل

 .العامل 

اه أن الدولة متنع التبدل التجاري بالنسبة لبعض الدول أو بعض السلع ،كثريا ما تتبع معن: الحظر الجزئي -

هذه الساسة يف أوقات احلروب ، إذ جند الدول متنع التعامل مع رعايا الدول املعادية ، كما حتظر تصدير سلع معينة 

د ما ،فتحظر اإلسترياد منه و التصدير تعتربها سلعا أساسية القتصاد احلرب ، وقد تفرض الدولة حصارا كامال على بل

إليه ، وفيما عدا حالة احلروب نصادف احلظر اجلزئي عادة يف حالتني أخريني مها حالتا احلظر ألسباب صحية و 

احلظر ألسباب مالية ، فعند انتشار األوبئة يف بلد من البالد ، تقرر البالد األخرى منع االسترياد منه و التصدير إليه 

  .)1(تكر الدولة استرياد سلعة من السلع ،مث حتظر استريادها على غريها و عندئذ يكون سبب احلظر ماليا،و قد حت
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  األساليب التنظيمية للسياسة التجارية:المطلب الثاني 

الوسائل التنظيمية تتعلق بتنظيم اهليكل الذي تتحقق يف داخله املبادالت الدولية و منها املعاهدات و االتفاقيات 

  .التكتالت اإلقتصاديةو التجارية و اتفاقات الدفع و احلماية اإلدارية و قواعد املنشأ ، معايري الصحة و السالمة البيئية 

  جاريةواإلتفاقات الت المعاهدات:األولالفرع 

املعاهدة التجارية اتفاق تعقده الدولة مع غريها من الدول من خالل أجهزا الدبلوماسية ،بغرض تنظيم 

العالقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جبانب املسائل التجارية و اإلقتصادية أمور ذات طابع سياسي أو 

نص على مبدأ املساواة يف املعاملة ،و أحيانا تتضمن مبدأ إداري ،و عادة ما تتضمن أحكام املعاهدات التجارية ال

املعاملة باملثل ، على أن أهم ما تتضمنه من مبادئ وأكثرها شهرة هو مبدأ الدولة األوىل بالرعاية ، ومبقتضاه تتعهد 

املة الدولة الدولة بأن متنح األخرى املزايا املمنوحة منها ملنتجات أو مواطين أي دولة ثالثة وعلى ذلك تكون مع

،وميكن التمييز بني االتفاق التجاري )1(املتمتعة ذا النص معادلة ألفضل معاملة قائمة تتمتع ا أية دولة أخرى

واملعاهدة يف جوانب خمتلفة، فمن حيث املدة، فاالتفاق يكون أقصر من املعاهدة، ويتضمن تفصيال أوسع من 

كما أنه قد يعقد بناء على معاهدة، دون أن يشرتط ذلك دائما، كما أنه   املعاهدة اليت تتناول مبادئ عامة يف الغالب،

  . )2(يعقد بواسطة وزارة االقتصاد أو التجارة، يف حني أن املعاهدة تعقد عادة بواسطة وزارة اخلارجية

  اتفاقات الدفع :الفرع الثاني

و تقييد حتويل عمالا اىل ينتشر أسلوب اتفاقات الدفع بني الدول اآلخذة بنظام الرقابة على الصرف 

عمالت أجنبية ، و هو اتفاق بني دولتني ينظم قواعد تسوية املدفوعات التجارية و غريها وفقا لألسس و األحكام 

اليت يوافق عليها الطرفان ،و جوهر هذا اإلتفاق هو أن تتم حركة املدفوعات بني الدولتني املتعاقدتني بالقيد يف 
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حصالت كل منهما مع األخرى ،و حيدد اتفاق الدفع العملة اليت تتم على أساسها حساب مقاصة ملدفوعات ومت

العمليات ،و سعر الصرف الذي جتري التسوية وفقا له فضال عن أنواع املعامالت اليت يسمح بتحويلها عن طريق 

  .)1(ومدة سريانه و طريقة جتديده أو تعديل بعض نصوصه

االتفاقيات التجارية واتفاقيات الدفع يف موضوع واحد يطلق عليه اسم وعادة ما يعاجل كل من موضوع 

اتفاقيات التجارة والدفع لالرتباط الوثيق بني املوضوعني، والذي يعترب وسيلة من وسائل الرقابة املباشرة على التجارة 

بلد مع البلدان األخرى، بقصد الدولية، ويعزا اللجوء إليها إىل ضمان تعادل احلقوق وااللتزامات الناجتة عن تعامل ال

حل مشكلة ندرة املدفوعات الدولية، لذلك فإن هذه االتفاقات ال تسري على املعامالت الرأمسالية، بل تسري على 

املعامالت اجلارية فقط، واملتمثلة يف حركة صادرات السلع ووارداا، ومن أهم النتائج املرتتبة عن اعتماد بلد ما بدرجة  

اقات التجارة والدفع يف تعامله مع اخلارج، هو جتزئة ميزان املدفوعات، حيث يقضي هذا النوع من كبرية على اتف

االتفاقات مبوازنة املدفوعات يف كل حالة على حدة، بعد انتهاء أجل االتفاق مبدة معينة، حيث يصعب احلديث عن 

بلد، لتسوية الرصيد السالب مع بلد ميزان املدفوعات يف هذه احلاالت الستحالة استخدام الرصيد املوجب مع 

  . )2(آخر

  الحماية اإلدارية: الفرع الثالث

تعترب احلماية اإلدارية أداة من أدوات السياسة التجارية املنظمة للتجارة اخلارجية، حيث يكون تأثريها يف 

السلطات اإلدارية بعض األحيان أكرب من إجراءات احلماية الصرحية وذلك عن طريق املوقف الذي ميكن أن تتخذه 

من خالل اهلامش أو الفراغ الذي قد ترتكه النصوص التشريعية، أن تعرقل النشاط التجاري مع اخلارج إن أرادت 

  : ذلك، أو أن تضاعف من شدة التدابري املتعلقة باحلماية وذلك يف احلاالت التالية

                                                           

 .309:زينب حسني عوض اهللا ،مرجع سابق ،ص-)1(
 .173:عبد الرشيد ديب ،مرجع سابق ،ص -)2(
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من البنود املتداخلة يف التعريفة، فتحسب  ـ التشدد يف تطبيق التعريفة اجلمركية، حيث ميكن للدولة أن تستفيد

البند بشيء من احلنكة على ما تشاء من السلع املستوردة، ومن مث يكون أسلوب تطبيق أداة احلماية أكثر فعالية 

  . أحيانا من األداة نفسها

لواردات، ـ التشدد يف تقدير قيمة الواردات، حيث ميكن االعتماد على أساس أسعار التجزئة يف تقدير قيمة ا

  . أو أن تضيف هلا الضرائب غري املباشرة السائدة يف السوق الداخلية

التشدد يف تطبيق الشروط الصحية، أو املبالغة يف تقدير نفقات النقل كوسيلة لزيادة التكاليف، قصد رفع - 

  . أسعار الواردات، ومن مث إضعاف القدرة التنافسية للسلع املستوردة

املندوبني التجاريني األجانب، من خالل حتديد مدة إقامتهم، أو من خالل فرض ـ التشدد يف تضييق على 

رسوم مجركية مرتفعة على ما حيملونه من عينات للعرض، هذا فضال عن فرض الرقابة على الصرف، هذا وقد يصل 

  . )1(األمر إىل مقاطعة املنتجات األجنبية بقصد تشجيع أو محاية الصناعات الوطنية

على اإلجراءات اإلدارية كأحد العوائق غري اجلمركية وهو أن رخص استرياد اجللود إىل اليابان وهناك مثال 

  .)2(تصدر يف يوم واحد من السنة فقط ،وهذا يعكس آلية بارعة يف تقييد الواردات من اجللود

  قواعد المنشأ:الفرع الرابع 

تستخدم على نطاق واسع ، و حتدد تعترب متطلبات املكون احمللي أحد أشكال التحكم التجاري اليت 

متطلبات املكون احمللي نسبة معينة منن املنتج النهائي ، فعلى سبيل املثال لكي يبيع سيارات أو سلعا رأمسالية أخرى 

يف أسواق الربازيل و األرجنتني و املكسيك و كوريا اجلنوبية ،فإن على املصنع األجنيب أن يقوم بعمليات جتميع حملية 

                                                           

 .176-175:عبد الرشيد ديب ،مرجع سابق ،ص ص-)1(
  .294:علي عبد الفتاح أبو شرار،مرجع سابق ،ص-)2(
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،و يعترب هذا النوع من السياسات التجارية حماولة إلبقاء جزء )1(أدىن من قيمة املنتج النهائي مصنعا حمليا  تضمن حدا

  .من القيمة املضافة للسلعة و بعض مبيعات أجزاء اإلنتاج يف يد املوردين احملليني

  معايير الصحة و البيئة والسالمة :الفرع الخامس 

اليت تؤثر على التجارة مثل املعايري الصحية و البيئية ومعايري السالمة اليت تطبق بواسطة فيما يتعلق بالسياسات احمللية 

احلكومة على كل املنتجات احمللية و األجنبية ،وبالطبع تسعى معظم احلكومات يف العامل إىل محاية مواطنيها من 

أن هذه القيود مبالغ فيها وحتتوي على استهالك السلع امللوثة والناقلة لألمراض ، و لكن يدعي بعض اإلقتصاديون 

ومن األمثلة على هذه القيود األوربية املفروضة على استرياد اللحوم األمريكية اليت حتتوي على إضافات  ،صر محائيعن

هرمونية ومن املمكن أن تسبب بعض األمراض اخلطرية اليت دد حياة اإلنسان ،و كذلك فإن بعض البلدان تفرض 

استرياد السيارات اليت تستخدم الديزل يف تشغيلها ألا تلوث البيئة احمليطة ،و كذلك تشرتط احلكومات قيودا على 

  .)2(مبتطلبات معينة للتغليف و التعريف باملنتج النهائي أن يلتزموا)املنتجات احمللية و األجنبية (على املنتجني 

  للتجارة  المنظمة العالمية اتفاق الزراعة في إطار: الثالثالمبحث 

  التعريف بالمنظمة العالمية للتجارة: األولالمطلب 

  اإلتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة : األولالفرع 

تعترب اإلتفاقية العامة للتعريفات و التجارة من أهم اإلجنازات يف جمال التجارة اخلارجية يف فرتة ما بعد :نشأتها -أوال

قد أخذت الواليات املتحدة املبادرة يف الدعوة إلنشاء اجلات لتخفيض الرسوم اجلمركية ، فقد احلرب العاملية الثانية و 

حتولت مواقف الواليات املتحدة جتاه احلماية و ذلك بسبب تزايد العجز يف ميزان التجارة للواليات املتحدة من 

صناعات األمريكية على التنافس يف السوق الصناعات اليابانية و األوروبية و خوف الواليات املتحدة من عدم قدرة ال

                                                           

 . 147:مورد خايكريانني ، مرجع سابق ،ص-)1(
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احلرة ، و يعترب إنشاء هذه املؤسسة ضمن إطار إنشاء جمموعة من املؤسسات بعد احلرب العاملية الثانية دف دعم 

،ولقد فرضت البنود العامة ملشروع اجلات التزامات مع الدول لالمتناع عن اإلجراءات )1(السلم و الرخاء اإلقتصادي

للتجارة كما مت إثراء العديد من هذه البنود يف االتفاقيات التجارية الثنائية األمريكية،وقد مت اإلجتماع جبنيف املعرقلة 

أصبحت 1948واعتبارا من بداية جانفي   (GATT)دولة ووقعوا على االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية23ممثلو 

طابع املؤقت حيث تبنت بروتوكوال لتطبيق املؤقت ريثما تسمح هذه االتفاقية نافذة، إال أن هذه االتفاقية تكتسي ال

الظروف الدولية بإنشاء املنظمة املقرتحة،و إتفقت مثان دول على تطبيق اجلات تطبيقا مؤقتا ابتداء من جانفي 

وجتدر اإلشارة أن األثر األكثر أمهية .على أن يعمل ذا األعضاء اخلمسة عشر املتبقون يف وقت الحق 1948

ربوتوكول التطبيق املؤقت يتمثل يف طريقته لتنفيذ اجلات،إذ أنه يتم تنفيذ القسم األول والثالث كليا دون استثناء ل

ويتعلق األمر بربوتوكول التنفيذ املؤقت ولكن القسم الثاين ينفذ إىل أقصى حد ممكن على أن ال يتعارض مع التشريع 

لتزامات اخلاصة بالدول األكثر رعاية اخلاصة بالتنازالت املتعلقة القائم، وحيتوي القسم األول من اجلات على اال

فيحتوي على معظم ) 23إىل  3من املادة (بالتعريفة اجلمركية بينما القسم الثالث فهو إجرائي أما القسم الثاين 

ضد اإلغراق األجنيب االلتزامات األساسية مبا فيها املتعلقة باإلجراءات اجلمركية واحلصص واإلعانات املالية والرسوم 

  )2(والتعامل مع الشؤون الوطنية

  المبادئ األساسية للجات -ثانيا

  :وأمهها.عدة مبادئ لتحقيق هذا اهلدفضعت لذلك و  ،ن اهلدف النهائي للجات هو حترير التجارة العامليةإ

  

  

                                                           

  .182:ص.2008، دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ، مبادئ اإلقتصاد الدولي إميان عطية ناصف ، -)1(
م ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،قسم العلو االنتقال من الجات الى المنظمة العالمية للتجارة و أثرها على اقتصاديات الدول الناميةسامية فلياشي،-)2(

 .57:،ص2000- 1999االقتصادية ، جامعة اجلزائر،
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  مبدأ عدم التمييز -1

التبادل التجاري بني أعضاء االتفاقية يقوم على مبدأ املساواة وعدم منح رعاية  نمن اتفاقية اجلات أ 2تنص املادة 

حبيث يتساوى كل األعضاء يف ظروف املنافسة باألسواق  ،خاصة إلحدى الدول على حساب الدول األخرى

ا على مجيع الدول فإن هذا اإلجراء سوف يكون سائر املفعول به تلقائي ،ومن مث إذا منحت دولة ما ميزة جتارية،الدولية

  .)1(وهذا يعين املساواة يف املعامالت التجارية بني مجيع الدول األعضاء .األعضاء

و يقضي هذا املبدأ بضرورة  قيام الدول األعضاء باإلتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو : مبدأ التبادلية-2

على األقل ختفيضها تبادليا ، مبعىن أن كل ختفيض يف القيود اجلمركية و غري اجلمركية لدولة ما ال بد أن يقابله ختفيف 

يف هذا الصدد يصبح ملزما لكل الدول وال جيوز بعده مقابل من جانب الدول األخرى و ما تصل إليه املفاوضات 

إجراء أي تعديل جديد إال مبفاوضات جديدة و يستثىن من ذلك محاية الصناعة الوليدة يف الدول النامية حىت تقدر 

  .)2(على املنافسة الدولية و ترتيبات متعددة األطراف مثل املنسوجات القطنية 

ذا املبدأ و مبجرد أن تعرب السلع املستوردة احلدود الدولية إلحدى الدول األعضاء طبقا هل: مبدأ المعاملة الوطنية-3

يف اجلات جيب أن متنح هذه السلع املستوردة نفس املعاملة اليت تعامل ا نفس السلع املنتجة حمليا من حيث األمور 

ن تستويف ضريبة حملية على املنتج املستورد فمثال الجيوز ألي دولة أ ،ملتعلقة بالتداول و التوزيع و التسعري و الضرائبا

  )3(بنسبة أعلى من النسبة املفروضة  على املنتج احمللي 

  مبدأ حظر القيود الكمية -4

  .منحازة وحتييزية بطبيعتها هاتعترب و  تعارض االتفاقية من حيث املبدأ مجيع أشكال القيود الكمية

                                                           

، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، قسم العلوم اإلقتصادية ، جامعة  المنظمة العالمية للتجارة و النظام التجاري  العالمي الجديدبن موسى كمال،  -)1(
  .66:، ص2004اجلزائر ، 

  .31:، ص2003-2002، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  رة العالميةالجات و آليات منظمة التجاعبد املطلب عبد احلميد ،-)2(
 .451: علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ،ص-)3( 



@Þ—ÑÜaßìÿaZ@a@óï¾bÉÜa@óáÅå¾a@ÞÄ@À@óïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó�bï�ÜòŠbvnÝÜ  

 

 

45 

 

القيود اجلمركية  غريفليس من حق أي طرف يف االتفاقية أن يفرض على منتجات األطراف املتعاقدة قيود أخرى 

ومن هنا تكون  ،ألن التعريفة اجلمركية ميكن معرفتها سلفا من خالل اجلداول اليت تنشرها الدولة ،والضرائب األخرى

  . معروفة لدى كل األطراف األخرى

  :ات التاليةءاثناالستوقد يتضمن هذا املبدأ 

  . خلل يف ميزان املدفوعات عند وقوع

 .إجراء إصالحات هيكلية يف عملية اإلنتاج لغرض

  . )1(مية االقتصاديةنالسري احلسن لعملية الت بغية

  مبدأ عدم اإلغراق -5

بأسعار من اتفاقية اجلات على إلزام األطراف املتعاقدة يف اجلات بعدم تصدير منتجات ) 2(نصت املادة   

أقل من سعرها الطبيعي يف دوهلم، إذا كان ذلك يؤدي إىل اإلضرار مبصاحل املنتجني احملليني يف الدول املتعاقدة 

تعادل الفرق بني  فرض ضريبة خاصة ضد اإلغراقحق للبلد املتضرر  ىعطيويف حالة خمالفة هذا احلظر ، املستوردة

هذا املبدأ أيضا  ىوقد ناد، السعر الذي تباع به السلع يف سوق التصدير والسعر الذي تباع به يف موطن إنتاجها

ولكن يف مجيع احلاالت البد على الدول جتنب دعم  ،بتجنب سياسة اإلغراق  من خالل فرض رسوم ضد اإلغراق

تكون التعريفات اجلمركية ضمن قائمة جداول  حيث) نظام احلصص(ة اجلمركيغري  الصادرات وذلك باستخدام التعريفة

  .)2(ومن مث ميكن حصر السياسة التجارية وحتديدها لكل الدول السالفة الذكر ،االلتزامات لكل دولة عضو

  

  

                                                           

  .68-67:بن موسى كمال ، مرجع سابق ، ص ص-)1(
 .68:بن موسى كمال، مرجع السابق ، ص - )2( 
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  مبدأ المفاوضات التجارية  -6

النظام التجاري العاملي ، حيث قضت و يقضي هذا املبدأ بضرورة اعتماد أسلوب املفاوضات التجارية كوسيلة لدعم 

اتفاقية اجلات على ضرورة تبادل األعضاء املشورة ، وكذلك وضعت اإلتفاقية هيكال للمفاوضات على أساس مجاعي 

و ليس ثنائي فيما يعرف باملفاوضات املتعددة األطراف و الذي يتم من خالله ختفيض التعريفات اجلمركية و القيود 

يف عدم امتالك اجلات سلطة  لتجارة الدولية و وضعها يف اإلطار القانوين و ميكن إقرار هذا املبدأاملوانع اليت تعوق ا

إجبار أعضائها على التنفيذ و اإللتزام ذه اإلتفاقية رغم أن اإلتفاقية ملزمة ألعضائها، إال أن هذا املبدأ يعين أن 

، و قد عقدت االتفاقية منذ انشائها )1(يف إطار اجلات  يكون التفاوض هو األداة الرئيسية حلل املنازعات التجارية

مثاين جوالت للمفاوضات يف كل جولة يتم اإلتفاق بني الدول األعضاء على جمموعة من التخفيضات اجلمركية و قد 

و  1994، جولة أورجواي 1979، جولة طوكيو 1967اكتملت ثالث جوالت للمفاوضات و هي جولة كيندي 

لكل جولة و مت ختفيض % 35الرسوم اجلمركية حبوايل  ل اجلولتني األوىل و الثانية على خفضقد مت اإلتفاق خال

  )2(يف اجلولة األخرية % 40الرسوم اجلمركية بنحو 

  مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية -7

حيث كانت  ،"دورات التعريفة اجلمركية"بـ  يتم ختفيض التعريفات اجلمركية بصفة دورية من خالل ما يسمى

ويف  ،املفاوضات ثنائية األطراف لتصبح متعددة األطراف انطالقا من دورة كندا وعلى أساس جمموعة من املنتجات

  :)3(إطار هذا املبدأ فإن كل دولة مطالبة بإعداد قائمتني

ويطلب بذلك من الدول  ،رغب العضو يف التوسع يف تصديرها إىل العامل اخلارجييقائمة تتضمن املنتجات اليت 

  . ختفيض الرسوم اجلمركية املعروضة عليها
                                                           

  .34:عبد املطلب عبد احلميد ، مرجع سابق ، ص -)1(
 .183:ناصف ، مرجع سابق ، صاميان عطية -)2(
 .68:بن موسى كمال ، مرجع سابق ، ص -)3(
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 . قائمة تتضمن السلع اليت يكون العضو مستعدا إلجراء ختفيضات عليها عندما يستوردها من العامل اخلارجي

 كما يلتزم األطراف بعدم رفعها بعد ذلك إال وفقا إلجراءات حمددة قد تنطوي على تقدمي تعويضات إىل األطراف

  .املتضررة من زيادة التعريفة

  المنظمة العالمية للتجارة :الفرع الثاني 

  نشأة المنظمة العالمية للتجارة-أوال

نهاية ناجحة يف لمن سبع سنوات منذ بدايتها يف بونتا دل أسته لكي تصل  أكثراستغرقت جولة مفاوضات أورجواي 

 مراكشمت التوقيع على اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العاملية يف  1993يف شهر ابريل  ،1993جنيف يف ديسمرب 

موضع التنفيذ و أصبحت منظمة التجارة  (WTO)وضعت اتفاقية التجارة العاملية 1995 جانفياملغرب يف 

  )1( العاملية جاهزة للعمل

تحل حمل اجلات، فهي معاهدة متعددة ، وهذا ل1995لقد أنشئت املنظمة العاملية للتجارة يف أول جانفي 

األطراف تطبق على أساس مؤقت أما املنظمة العاملية للتجارة هلا الشخصية القانونية كمنظمة كاملة األهلية مثل 

صندوق النقد الدويل أو البنك الدويل، ولكنها مثل اجلات ليس لديها الوضع الرمسي كوكالة متخصصة تابعة لألمم 

الروابط معها، فهي دف إىل زيادة اإلنتاج والتجارة واالستثمار وتشجيع املشاركة النشيطة للبلدان املتحدة رغم إقامة 

  .النامية يف التجارة العاملية

تجارة السلع اليت كانت سابقا اإلطار الوحيد الذي لوأهم ما يالحظ على املنظمة العاملية للتجارة أا إضافة 

هذه السلع وأصبح يشمل أيضا املنتجات الزراعية واملنسوجات مث إضافة التجارة  متارس فيه اجلات جماهلا توسع جمال

  .)2(أو املبادلة يف اخلدمات وحقوق امللكية الفكرية

                                                           
 .04:،ص2003، ا��م ا����دة ،��ظ�� ا����رة ا�������ور�� ��ل �ؤ��ر ا��م ا����دة �ول ا���رة و ا������، -)1(

،امللتقى الوطين األول حول املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية و حتديات املناخ اإلقتصادي اجلديد  المنظمة العالمية للتجارة و اإلستثماراتبعلوج بولعيد،-)2(
  2003أفريل،-22-23،



@Þ—ÑÜaßìÿaZ@a@óï¾bÉÜa@óáÅå¾a@ÞÄ@À@óïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó�bï�ÜòŠbvnÝÜ  

 

 

48 

 

  مهام و وظائف المنظمة العالمية للتجارة  -ثانيا

 :)1(لقد حددا املادة الثالثة من اتفاقية أوروجواي املوقعة يف مراكش،فيما يلي

تنفيذ االتفاقيات املنظمة للعالقات التجارية بني الدول األعضاء والسهر على إدارة آلية مراجعة  اإلشراف على- 

 .السياسات التجارية للدول األعضاء

التعاون مع صندوق النقد الدويل و البنك الدويل ،و الوكاالت امللحقة ما يف حتديد السياسات االقتصادية على - 

 .إلصالح االقتصادي يف الدول الناميةالصعيد الدويل،وحتديد برامج ا

مراقبة و فحص السياسات التجارية للدول األعضاء دف إظهار مدى احرتام الدولة العضو اللتزاماما،كتحرير - 

  .جتارا من القيود والرسوم اجلمركية، ويشرف على مهمة الفحص الس العام للمنظمة

ذلك من إدارة القواعد والقوانني واإلجراءات اليت حتكم وتنظم تسوية  يئة األطراف الدولية للتفاوض مبا يتضمنه- 

املنازعات اليت قد تنشأ بني الدول األعضاء حول تنفيذ االتفاقات التجارية الدولية، وهذا حتت إشراف الس العام 

 .للمنظمة

بعد االستئناف واجبة التنفيذ،  تطبيق قرارات تسوية املنازعات،حيث تعترب قرارات وتوصيات جهاز تسوية املنازعات- 

وعلى مجيع األطراف بذل كل اجلهود للمساعدة على تنفيذها، ويف حالة التزام الدولة اخلاسرة بقرار اللجنة، أو قرار 

جملس املنظمة يف حالة االستئناف حيق للدولة املتضررة واحملكوم لصاحلها أن ترجع إىل جملس منظمة التجارة وذلك 

  .ن الدولة اخلاسرةلتلقي التعويض م

  

  

                                                           

، 2007-2006ة ، مذكرة ماجستري غري منشورة،قسم العلوم اإلقتصادية ،جامعة باتنة،التكتالت االقتصادية اإلقليمية و حرية التجارآسيا الوايف ،  -)1(
 .75:ص
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  الهيكل التنظيمي و المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني 

  الهيكل التنظيمي: الفرع األول

  المؤتمر الوزاري: أوال

الذي يتكون من ممثلني عن مجيع األعضاء مبستوى وزير ، ويعقد كل سنتني وهو أعلى سلطة أو هيئة يف املنظمة و  

  )1(له إصالحات إشرافية و تشريعية 

  المجلس العام : ا ثاني

ما  ا له عدة وظائف منهاميف املنظمة ، جيتمعون مرة واحدة على األقل شهريا ، ك األعضاءويضم ممثلني عن الدول 

التجارية وختضع للمجلس العام جهاز لفض املنازعات التجارية وفحص السياسات  يسندها له املؤمتر الوزاري ويعترب

  .مجيع االس الرئيسية و اللجان الفرعية و جمموعات العمل 

 :االس الرئيسية وتتكون هذه االس من التايل  - 1

جملس جتارة السلع حيتوي على عدة جلان منها اللجنة الزراعية وجلنة اإلجراءات الوقائية وجلنة  -

 .اإلغراقمراقبة املنسوجات و جلنة املمارسات ضد 

جملس جتارة اخلدمات ، يشرف على عدة جمموعات منها جمموعة املفاوضات حول االتصاالت  -

 .وجلنة جتارة اخلدمات املصرفية 

جملس حقوق امللكية الفكرية ، ويهتم ببحث القضايا املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ذات العالقة  -

 بالتجارة 

 :اللجان الفرعية وهي تتكون من اربع جلان كالتايل  - 2

                                                           

الفرص و  –التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية : المؤتمر العربي الثاني حولى لطفي ، التوجهات املستقبلية ملنظمة التجارة العاملية ، عل-)1(

 .05:، ص2007، عمان ،التحديات أمام الدول العربية 
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 .جارة و البيئة وتم بدراسة تأثري التجارة على البيئة جلنة الت -

 .و باألخص الدول األقل منوا  ثجلنة التجارة و التنمية اليت تم بالعامل الثال -

جلنة القيود املفروضة ألهداف ترتبط مبيزان املدفوعات وتقدمي االستشارات بالقيود اليت ترد على  -

 .لتجارة هلداف ذات عالقة بتوازن ميزان املدفوعات 

 .جلنة امليزانية و املالية و اإلدارة وهدفها اإلشراف على املسائل الداخلية للمنظمة  -

وختتص بدراسة الرتشيحات املقدمة لعضوية املنظمة ،إضافة اىل جمموعة العالقة بني التجارة :العمل  جمموعات - 3

  )1(.و االستثمار و اموعة املختصة بسياسة املنافسة

  األمانة العامة :ثالثا

يرأس مدير عام يعينه املؤمتر الوزاري األمانة العامة للمنظمة املكونة من عدد من املوظفني الذين يعينهم املدير العام    

  )2(.للمنظمة، ويتمتع املدير العام و موظفي األمانة العانة بصفة املوظفني الدوليني

  المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة:الفرع الثاني 

على عقد مؤمترات وزارية لبحث القضايا املطروحة على 1995اتفاق منظمة التجارة العاملية يف أول جانفي ينص 

املنظمة يف كل مؤمتر حبيث يعقد مؤمتر وزاري مرة على األقل كل سنتني ، وتعترب هذه املؤمترات أعلى سلطة يف أجهزة 

تستهدف حتقيق مزيد من التحرير للتجارة و ضمان قيام املنظمة املنظمة و تقوم باختاذ القرارات الضرورية و اهلامة اليت 

  )3(.بدورها األكمل من خالل وضع أسلوب منظم إلدارا 

  
                                                           

التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة : المؤتمر العربي الثاني حول التجارة العاملية،إمساعيل عبد ايد احمليشي،اجلماهريية العربية الليبية ومنظمة - ) 1(

 .66-65:،مرجع سابق، ص صالفرص و التحديات أمام الدول العربية  –العالمية 
 .06:على لطفي، مرجع سابق ، ص - ) 2(
 343:عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق ، ص _)3(
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 مؤتمر سنغافورة  -1

هو أول مؤمتر وزاري  1996يعترب املؤمتر الوزاري األول ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد بسنغافورة يف ديسمرب    

هذا املؤمتر يأيت يف  أنو معىن ذلك  1995انفي جل أوينعقد بعد انشائها و بداية عملها يف  ملنظمة التجارة العاملية

إطار إالتفاقية اخلاصة باملنظمة يف أول تطبيق هلا،وكان دور املنظمة العاملية للتجارة يف سنغافورة يكمن يف حتقيق 

ويف . املية للتجارة عاملا تكون فيه املبادالت حرةهدف النمو والتنمية الدائمني لصاحل اجلميع، كما توقعت املنظمة الع

 :هذا اإلطار جتدد املنظمة التزاماا للعمل لصاحل

  .نظام منصف، مفتوح ومبين على قواعد عادلة - 

  .لغاء التدرجييني للحواجز التعريفية وغري التعريفية يف جتارة السلعاإلالتحرير و  - 

  .التحرير التدرجيي لتجارة اخلدمات - 

  .احلمايةرفض كل أشكال  - 

  .التفضيلية يف العالقات التجارية الدولية املعاملةالقضاء على  - 

من قانون املنظمة العاملية  06ه املادة يعل نصتكما  - كان هدف اجتماع الوزراء يف سنغافورة   فضال على ذلك،

نظم تمبين على قواعد نظام يف إطار  زيادة وتقوية املفاوضات املتعلقة بتحرير أكرب للتجارة العاملية -  للتجارة

  :وخاصة ،السياسات التجارية املتعددة األطراف

 .زيادة العمل باالتفاقيات املربمة من طرف املنظمة العاملية للتجارة للبلدان األعضاء - 

  .إعطاء رؤية واضحة حول االتفاقيات املربمة سلفا، مع حتديد برنامج العمل مستقبال - 

  )1(اقتصاديات البلدان يف طريق النمو تطويرورفع التحدي ل ،التجارة العاملية تطورمدى  برازإ - 

                                                           

  .297-296:سابق ،صبن موسى كمال ، مرجع  -)1(
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  مؤتمر جنيف  -2

وهو املؤمتر الوزاري الثاين للمنظمة إىل حتقيق عدد من األهداف يأيت على رأسها  1998سعى مؤمتر جنيف  

، و اإلقرتاب أكثر من مشاكل 1994مراجعة مدى إلتزام الدول بالوفاء بإلتزاماا اليت قدمتها يف جولة أورجواي 

التجارية متعددة األطراف و باإلضافة إىل تلك  التطبيق و البحث عن حلول هلا ، باإلضافة إىل تقييم السياسات

األهداف حماولة طرح موضوعات جديدة للمناقشة ، و البحث فيما إذا كانت تستحق الدخول يف مفاوضات جديدة 

أم ال ، و بالتايل أدخلت يف هذا املؤمتر ، موضوعات جديدة مل تدخل يف املؤمتر الوزاري األول للمنظمة الذي عقد يف 

، ولعل من أهم هذه املوضوعات اجلديدة اليت دخلت يف مؤمتر جنيف موضوع التجارة اإللكرتونية و حبث  سنغافورة

  .مدى التناسق بني منظمة التجارة العاملية و املنظمات الدولية

األخرى ، و كذلك أيضا حبث الشفافية يف عمل منظمة التجارة العاملية و كذلك أيضا )1(مؤتمر سياتل - 2

  )2(و املديونية و نقل التكنولوجياموضوع التجارة 

 : األهداف أمهها منعقد مؤمتر سياتل على أمل حتقيق مجلة   

  .املتعدد األطراف لالستغالل األمثل لفوائد حترير التجارةو لنظام التجاري ى لقو أوضع قواعد - 

  . اصة األقل منواخبإجراءات خاصة لتنمية الدول األعضاء و  اختاذإعطاء الدور التنموي للمنظمة وقدرا على - 

 . حىت يصبح أداة عملية إلدارة العالقات االقتصادية بني دول األعضاءاألطرافحتسني نظام التجارة املتعدد - 

 . إحداث املزيد من التحسني يف النظام التجاري العاملي وعلى األخص االتفاقية اخلاصة بالتجارة يف اخلدمات- 

نفاذ إىل أسواق الدول الل املشكالت العالقة واخلاصة بتنفيذ نتائج اتفاقية األورجواي اخلاصة بحلالبحث - 

 . بامليزة النسبية املتميزةالذي يؤثر على املصدرين يف الدول النامية  ،)مشكلة احلصص والدعم احمللى(املتقدمة

                                                           

 .318:بن موسى كمال، مرجع سابق ، ص -)1(
  .352:ص:عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق  -)2(
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حل مشكلة االستخدام غري العادل إلجراءات مكافحة اإلغراق والنتائج السلبية النامجة عن تطبيق الدول املتقدمة - 

 .الدول املتقدمة والتقرب من اقتصاديات إىل حرمان الدول النامية من فرص الوصول يجراءات محائية ترمإل

للعالقات  احلايلمع تقييم الوضع  ،م األداء للفرتة السابقةعمال املنظمة العاملية للتجارة وإصدار تقرير تقييأمراجعة - 

 .مستقبال وحماولة رسم دور املنظمة  ،الدولية التجارية

 .اخلاصة باأللفية الثالثةو قل من شهر أحتديد طبيعة املفاوضات التجارية اليت ميكن أن تبدأ يف - 

  مؤتمر الدوحة  -3

  :)1(ألهداف التالية لتحقيق ا 2001انعقد هذا املؤمتر يف نوفمرب 

متهيد الطريق إلطالق جولة جديدة من املفاوضات من أجل الوصول إىل املزيد من حترير التجارة العاملية  -   

  .األسواق الدولية و إزالة املعوقات أمام تدفق التجارة العاملية وفتح الباب أمام حل بعض املشكالت املعلقة

حتديد مصري منظمة التجارة العاملية، و احلفاظ عليها و حتسني آلياا و انطالقاا حنو حتقيق أهدافها و القيام  -   

  .و ضرورة مواصلة طريقها حنو حترير التجارة وجتاوز سائر العوائق اليت قد تعرتضها يف حتقيق أهدافها. بوظائفها

لدوحة حيث أرسل مشروع البيان اخلتامي قبل أكثر من شهر من انعقاد توفري كل الظروف املواتية لنجاح مؤمتر ا -   

املؤمتر، إلبداء املالحظات عليه، و مت عقد املؤمتر يف مكانه بالدوحة و يف زمانه و إدراك ضرورة مواجهة مشكلة 

ظمة التجارة العاملية يف الكساد و االقتصاد العاملي احلايل و عدم تكرار الفشل الذي آل إليه املؤمتر الوزاري السابق ملن

  .مدينة سياتل األمريكية

بل سبق انعقاد املؤمتر الدراسة الدقيقة ألسباب فشل مؤمتر سياتل و تفادي هذه األسباب يف الدوحة، و اإلعداد    

ريية املسبق لتسوية القضايا املعلقة و اخلالفية بني الدول الكربى و التكتالت االقتصادية و ذلك أثناء اللجان التحض

                                                           

، أطروحة دكتوراه غري منشورة ،قسم العلوم اإلقتصادية ،جامعة  اإلتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة اإلقتصاديةحشماوميحمد ،-)1(
 .191- 190: ،ص2006اجلزائر ،
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يف جنيف، و من ناحية أخرى مت التنسيق بني الدول النامية على مستوى التكتالت اإلقليمية و شبه اإلقليمية بشأن 

القضايا املطروحة على املؤمتر  و هو ما حصر أراء العدد األكرب من الدول النامية يف عدد حمدود من اآلراء اليت كانت 

  .متقاربة مبا كان يف سياتل

 )1(كونغمؤتمر هونغ   - 3

دولة عضو يف املنظمة حيث  149ونغ كونغ الصينية، و حظي مبشاركة  2005انعقد هذا املؤمتر يف ديسمرب 

توصل األعضاء إىل اتفاق هزيل، و مل يتمكن من إطالق جولة مفاوضات جديدة كما كان يتوقع للخالفات املستمرة 

  .خبصوص هذا املوضوع

  1947ضوع جاء بعد انتهاء الفرتة االنتقالية و إلغاء العديد من اتفاقيات غات و ينبغي اإلشارة أن انعقاد هذا املو 

  .كاتفاقية األلياف املتعددة و ما ترتب عنها من نزاعات خاصة بني الصني و الدول املتقدمة

  :و ميكن تلخيص نتائج هذا املؤمتر يف النقاط التالية

  .2013إلغاء سياسة الدعم للصادرات الزراعية يف حدود  -  

البقاء على بعض املساعدات للصادرات الزراعية مع وضع بعض القيود يف هذا اال خاصة الواليات املتحدة و  -  

  .كندا و أسرتاليا و نيوزلندا

  .2008من سنة على املواد احمللية للدول النامية ابتداء  %97إزالة الرسوم اجلمركية بنسبة -  

  .رفع الدعم على اإلنتاج الزراعي يف الدول املتقدمة لتسهيل تصريف منتجاا يف الدول النامية -   

فاملالحظ من نتائج مؤمتر هونغ كونغ أنه مل يأيت باجلديد و بقيت آمال كل الدول يف تنفيذ قرارات مؤمتر الدوحة    

  .ة و الدول املتقدمةالذي يشكل اتفاق احلد األدىن بني الدول النامي

                                                           

 .197-196:مد ، مرجع سابق ، ص حم حشماوي-)1(
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  الملف الزراعي في ظل مفاوضات التجارة العالمية:الثالث المطلب

              1  :األسواق إلى النفاذ:األول  الفرع

إىل  النفاذ تيسري على اإلتفاقية، من اخلامس وامللحق الرابعة للمادة وفقا اال هذا يف النصوص أهم تركزت  

خالل  من الزراعية السلع بشأن املنظمة، يف األعضاء الدول بني التجاري التبادل عمليات فرص وتسهيل األسواق

  :  يلي فيما نلخصها آليات أربع

  تعريفية معدالت إلى التعريفية غير القيود تحويل: أوال

 يطلق ما وهو الزراعية، السلع على املسبقة التعريفية غري القيود حمل التعريفية املعدالت إحالل يف اآللية هذه تتمثل

 الواردات، على الكمية القيود :التعريفية غري القيود وتشمل ، Tarification)( التعريفة عملية عليه إصطالحا

 غري التدابري الدول، بني التمييز على القائمة االسترياد تراخيص الدنيا، االسترياد أسعار الواردات، املتغرية على الرسوم

 التدابري الصادرات، على الطوعية القيود للدولة، اململوكة التجارة مؤسسات خالل من ا اليت حيتفظ اجلمركية

 مجركية تعريفات إىل حتّول القيود هذه .املستورد املنتج لسعر أدىن حد إشرتاط العادية، الرسوم اجلمركية غري احلدودية

  .القصوى حدودها عند وربطها النامية، والدول املتقدمة الدول بني ختتلف نسب ختفيض إىل وإخضاعها

  الزراعية والمحاصيل المنتجات على الجمركية التعريفات تخفيض: ثانيا

جلميع  عام كمتوسط % 36 إىل ختفيضها يتم مجركية تعريفات إىل سابقا املذكورة اجلمركية غري القيود حتويل بعد    

 جلميع عام كمتوسط % 24 و املتقدمة، بالنسبة للدول منتج لكل أدىن كحد % 15 و التعريفية، اخلطوط

 عند اجلمركية التعريفات هذه ربط مع النامية، للدول بالنسبة منتج لكل أدىن كحد %  10 و التعريفات اجلمركية

 للدول بالنسبة )2000- 1995(سنوات 6تطبيق وفرتة )1988- 1986(األساس فرتة يف متوسط مستوياا

                                                           

����� ا�د�م و ا������ر �� ظل ا�����م ا�� ا���ظ�� ا������� �����رة�ردي ���د،-)1(�،أطرو�� د��وراه ��ر ا�$ط�ع ا�زرا�� ا��زا ري و إ

 .194- 193:،ص��03،2011/2012"ورة ،��!� ا��زا�ر 
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 أية بإجراء منوا األقل الدول اإلتفاق يلزم ال كما ،للدول الناميةبالنسبة ) 2004-1995(تسنوا 10 و املتقدمة،

  .الزراعية السلع من لوارداا اجلمركية تعريفاا على ختفيضات

  )الخاصة المعاملة( الخاصة اإلستثناءات: ثالثا

قيود  إىل اجلمركية غري للقيود الفوري التحويل بشأن اإلستثناءات من عدد الزراعة إلتفاقية 05 امللحق يف ورد

فرتة  اية حىت الزراعية املنتجات من الواردات على بقيود باإلحتفاظ األعضاء للدول السماح يعين الذي تعريفية،

 :  التالية احلاالت يف وذلك التنفيذ

 فرتة خالل املنتج هلذا احمللي السنوي اإلستهالك متوسط من %3 من أقل معني منتج من الدولة واردات كانت إذا -

  ).1988-1986(األساس 

 الغذائي؛ واألمن بالبيئة اخلاصة كاإلعتبارات جتارية، غري إعتبارات على بناء خاصة ملعاملة ختضع اليت املنتجات -

 األولية؛ الزراعية املنتجات على القيود هذه تكون أن بشرط اإلنتاج، على لقيود ختضع الزراعية السلعة كانت إذا -

 فرتة يف السنوي احمللي اإلستهالك متوسط من %4 األوىل السنة يف ا املسموح الدنيا يةالكم حصة كان إذا -

 احمللى اإلستهالك من %8 إىل لتصل الواحد العام يف % 0.8 بنسبة تزداد أن على ،) 1988- 1986(األساس 

   النامية؛ للبلدان سنوات وعشر املتقدمة، للدول سنوات ست تستمر اليت ، فرتة التنفيذ  خالل

  الدعم المحلي: الثاني  الفرع

  :مت تأطري جمموعة من األحكام خاصة بالدعم احمللى كما يلي

  AMBER BOX:الدعم المشوه للتجارة: أوال

وهو دعم ممنوع و يطلق عليه أيضا اسم املقياس الذي يستخدم حلساب حجمه فيطلق عليه مقياس الدعم الكلي   

  - Amber BOX–فيطلق عليه -،أو باسم الصندوق الذي يندرج حتته AMSالذي يرمز له بالرمز 
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ج وميثل هذا الدعم جمموع الدعم املايل املقدم لدعم أسعار املنتجات الزراعية أو تقدمي خدمات أو مدخالت إنتا 

،أو تقدمي منح أو قروض أو مسامهات مدعومة اإلنتاججمانية أو بأسعار تقل عن تكلفتها كدعم مرتبط بكميات 

مقياس الدعم املباشر للمنتج ، (الذي يتكون من   AMSو حيسب مبا يعرف مقياس الدعم الكلي .للمشاريع 

  )ومقياس الدعم العام للقطاع ، ومقياس الدعم املكافئ

من قيمته على مدى مخس سنوات ، أما الدول  %20و خيضع هذا النظام للتخفيض فعلى الدول املتقدمة خفض 

  .منه عل مدى عشر سنوات %13النامية فعليها خفض 

  )Blue Box(الدعم المشوه للتجارة المسموح بشروط : ثانيا

) 05(يتضمن هذا الصندوق أنواع الدعم املقدمة يف إطار برامج احلد من اإلنتاج،حيث أقرت اتفاقية الزراعة يف الفقرة 

  )1:عدم جواز إخضاع املدفوعات املقدمة يف هذا الربامج 

 .املدفوعات مبساحة إنتاج ثابتة إذا ارتبطت  -

 .أو أقل من مستوى اإلنتاج يف فرتة األساس   %85إذا دفعت على أساس  -

 .إذا كانت املدفوعات اخلاصة باملواشي تتم على أساس عدد ثابت من رؤوس املاشية -

بني االحتاد  إليههذا الدعم غري حمدد بسقف ، وقد استثين من التخفيضات بناءا على اتفاق بلري الذي مت التوصل 

 يأيت، و قد اعترباه مشوها بطريقة اقل للتجارة ، ألنه  1986 أورجوايو الواليات املتحدة قبل الشروع جبولة  األوريب

  .يف إطار تعويضات حتديد اإلنتاج و ال يرتبط مبستوى معني من اإلنتاج 

  د منه الدول النامية مما جعلها تطالب  تفاوضية ِيؤخذ على هذا الدعم أنه جاء لفائدة الدول املتقدمة و ال تستفي    

  

                                                           
�ذ�رة ��)��ر ��ر ��"ورة،�$'ص آ��ر�)ر�را����رة ا������� �������ت ا�زرا��� ��� ا�$ط�ع ا�زرا�� �� ا�دول ا��ر&��،&ن ��ر ا�$#ر ،-)1(

�!� ا��زا�ر،�، ��� .48:،ص�2006/2007*ود و�
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  )1(.بإلغائه يف لقاءات  تفاوضية الحقة

  )GREEN BOX(الدعم المسموح غير المشوه للتجارة : ثالثا

من  )وتسمى إعانات الصندوق االخضر(تعفى إجراءات الدعم احمللي اليت يكون هلا غالبا تأثري ضئيل على التجارة 

،و يأيت يف سياق الربامج احلكومية اخلاصة بالتنمية وعرب اخلدمات العامة للزراعة اليت متوهلا املوازنة 2التزامات التخفيض 

و ال يشمل ذلك دعم األسعار كما أنه غري حمدد بسقف معني وتستفيد منه  ،شاملة اإلعفاءات اجلمركية و الضريبية

  .الدول كافة املتقدمة و النامية و األقل منو

 به املسموح األخضر بالدعم إيضاحية قائمة الزراعة اتفاق من 02 رقم قامللح وضح وقد

 :3 يلي ما بينه من والذي

 أنواع وتدريج وفحص واحلشرات، اآلفات ومكافحة الزراعية، البحوث على احلكومية النفقات  -

 . الزراعية للمنتجات والرتويج التسويق وخدمات الزراعية، املنتجات من معينة

 .للمزارعني األمان شبكات ولتمويل مناسب دخل لتأمني احلكومية النفقات -

 . الطبيعية الكوارث حالة يف للمزارعني احلكومية املدفوعات -

  :املثال سبيل على ومنها اهليكلة إعادة عمليات حالة يف للمزارعني تدفع اليت احلكومية املدفوعات -

 . للتسويق القابل الزراعي اإلنتاج يف العاملني تقاعد برامج متويل -

 . الزراعي اإلنتاج من واملاشية األرض الستبعاد املعدة باملوارد اخلاصة التقاعد برامج متويل -

 . اإلنتاج عمليات هيكلة إعادة عند املزارعني ملساعدة املقدمة االستثمارية املعونات -

                                                           

 .13:،ص2009للتنمية الزراعية  ،اخلرطوم ، ة، املنظمة العربي سياسات الدعم المحلي الزراعي في الدول العربيةدراسة قومية حول -)1(

ر �ور�ر، ا��ؤ��ر ا�وزاري ا�2�ث ���ظ�� ا���رة ا�!���� و أھ��� ا�زرا�� .- ا��,و#ت ا���ر��، - 2����� ا����ون ا�,�+�دي &�ن ا�دول أو
 .25:،ص2001، ا.�-���

 .16:،ص2011السعودية، صناعيةال التجارية الغرف ، جملساتفاق الزراعةمغاوري شليب على ، -  3
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 . البيئة على احلفاظ برامج إطار يف املقدمة املعونات -

  الريفية والتنمية اإلقليمية املساعدة برامج إطار يف املقدمة املعونات -

  األقل نموا فقط كمعاملة خاصة وتفضيلية لهاعم مشوه مسموح للبلدان النامية و د: رابعا

يعفى من التزامات التخفيض مبوجب اتفاقية الزراعة برامج الدعم احلكومي اخلاصة بتشجيع التنمية الزراعية و 

الريفية يف الدول النامية مثل الدعم املايل لالستثمارات و الدعم املايل للمستلزمات الزراعية املتاح للمنتجني حمدودي 

دف تنويع االنتاج الزراعي مبا حيد من زراعة احملاصيل و اإلعانة املقدمة الدخل ،و املنتجني الذين يفتقرون اىل املوارد 

  )1(عري املشروعة كاحلشيش

  دعم مشوه مسموح به لكافة الدول لسقوفه المتدنية : خامسا

  :ويشمل

وعلى املنتج  بالنسبة للبلدان املتقدمة  إنتاجمن قيمة كامل %5الدعم احمللي املقدم ملنتج معني حبيث ال يزيد على   - 

  .للبلدان النامية  10%

 %5حبيث ال يزيد على  - ألكثر من منتج أو لقطاع فرعي أو كامل القطاع–الدعم احمللي غري املرتبط مبنتج معني  - 

  .للبلدان النامية %10من قيمة كامل إنتاج اجلزء املدعوم للبلدان املتقدمة وعلى 

     الصادرات دعم: الفرع الثالث

 لدى أشكاله يف وتطورا كبريا توسعا عرف الذي الصادرات، دعم إستخدام من احلد على الزراعة إتفاقية عملت   

 جمال يف العاملة احلكومية واملؤسسات الغذائية واملساعدات بالصادرات اخلاص اإلئتمان مثل املتقدمة الدول

 دعم أي تقدمي وبعدم التصدير، على باملنافسة اخلاصة اإللتزامات اإلتفاقية من الثامنة املادة حددت وقد الصادرات،

                                                           

،الرياض ،دار املريض ، المثالب و االختالالت و التغييرات الالزمة –، اتفاقات منظمة التجارة العالمية الل داس، ترمجة عبد السالم رضا  اجرياث- )1(
 .110:،ص2005
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 كما إلتزاماا، جداول يف املقدمة واإللتزامات اإلتفاقية أحكام وفق إال األعضاء الدول مجيع قبل من للصادرات

 املستحقة والقيم الكميات يف للتخفيض ختضع أن جيب اليت الزراعية، الصادرات دعم أشكال التاسعة املادة صّنفت

 :التايل النحو على مباشر غري أو مباشرا دعما كانت سواء أشكال ستة إىل األعضاء الدول مجيع قبل من للدعم،

 أو فردي منتج أو صناعة أو لشركة العيين الدعم ذلك يف مبا احلكومية، اجلهات من املقدم املباشر املايل الدعم -

 التصديري؛ باألداء يرتبط الدعم هذا أن طاملا تسويق، هيئة أو املنتجني مجعيات من مجعية أو تعاونية

 عن يقل بسعر التصدير بغرض التجاري، غري املخزون من التخلص أو ببيع هلا التابعة اهليئات أو احلكومات قيام -

 ؛)اإلغراق سياسة( احمللية األسواق يف املشرتيني من املماثلة للمنتجات دفعه مت الذي املماثل السعر

 مصدرة؛ منتجات يف كمدخالت املستخدمة الزراعية للمنتجات املقدم احمللي الدعم -

 املوازنة من خصما ذلك كان سواء احلكومة، قبل من املمولة الزراعية املنتجات من أي لتصدير املقدمة املدفوعات -

 منتج على أو املعين، الزراعي املنتج على يفرض رسم حصيلة من املمولة تلك املدفوعات هذه وتشمل ال، أو العامة

  املصدر؛ املنتج منه يشتق زراعي

 واخلدمات الصادرات ترويج خدمات باستثناء( الزراعية املنتجات صادرات تكاليف خلفض املقدم املايل الدعم

 وتكاليف األخرى التجهيز وتكاليف والتحسني املناولة تكاليف ذلك يف مبا ،)واسع نطاق على املتاحة اإلستشارية

 الدوليني؛ والشحن النقل

 الشحنات مع باملقارنة تفضيلية بشروط احلكومات، تفرضها أو تدفعها اليت الداخلي والشحن النقل تكاليف -

 .احمللية

 اهلادف العام اإلنفاق خفض يف يتمثل نقدي األول شكلني، يف التخفيض إللتزامات ختضع الدعم من األنواع هذه

 الدول بني ذلك يف التمييز مع املدعمة، الصادرات كمية خفض يف يتمثل كمي الثاين والشكل الصادرات، لدعم

 .  منوا واألقل والنامية املتقدمة
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 الصادرات حجم وخفض ، %36 ةبنسب تصديرية إعانات صور يف العام اإلنفاق خبفض تلتزم املتقدمة فالدول -

- 1986( الفرتة خالل التصدير لدعم والكمية القيمة متوسط أساس على وهذا ،  %21 بنسبة املدعمة

 سنوات؛ 06 ملدة سنوية بأقساط وذلك أساس فرتة تعترب اليت )1992- 1991(او)1990

 الصادرات حجم وخفض ، % 24 بنسبة الصادرات لدعم املوجه العام اإلنفاق خبفض فتلتزم النامية الدول أما -

 سنوات؛ 10 مدة وخالل السابقة األساس فرتة متوسط لنفس هذا ، % 14 بنسبة املدعمة

 اإللتزام؛ هذا من إعفاؤها مت فقد منوا األقل الدول أما -

 مستوى يتضمن أن جيب والذي دولة، لكل اإللتزامات جداول يف التخفيضات هذه توضيح على اإلنفاق مت كما -

 سوف الذي واملستوى ، 1995 سنة يف أي التنفيذ، فرتة به تبدأ الذي الدعم وحجم األساس، فرتة يف الدعم

 .التنفيذ فرتة اية يف وكميا نقديا الدعم مستويات إليه تنخفض

 نّصت فقد لصادراا، تقدمه الذي الدعم عن باإلبالغ تقم مل اليت الدول أن على اإلتفاق مت سبق ما إىل باإلضافة -

 للدول املسموح الدعم باستثناء إليها، املشار الدعم أنواع من نوع أي تقدمي عليها حمظورا أصبح أنه على اإلتفاقية

 النقل تكاليف الصادرات، تسويق تكاليف خفض إعانات يف بالتحديد واملتمثلة ،5- 4 الفقرتني يف واملدرج النامية

 الدول تلك إلتزام عدم ذلك عن ينشأ ال أن وبشرط ،2004- 1995 اإلنتقالية الفرتة خالل وذلك والشحن

 .عليه اإلتفاق مت الذي الصادرات دعم بتخفيض

 :يه اإلتفاقية هذه عليه تطبق زراعيا منتجا وعشرين إثين حتديد مت وقد -

 اجلنب،  افف، السكر،الزيت،اللنب القطن، بذور النباتية، الزيوت الزيتية، البذور ،األرز  اخلشنة، احلبوب  القمح،

 الفواكه،  النبيذ،  البيض،  احلية، احليوانات لأللبان، األخرى املنتجات اخلنزير، حلم  البقرية، اللحوم اخلروف، حلم

  .. الطيور حلوم القطن،  التبغ، اخلضروات،

 وضع على بالعمل األعضاء الدول تعهد على )2ف/10 ( املادة يف الزراعة إتفاقية نصت :التصدير إئتمان  -1
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 برامج أو التصديري، اإلئتمان ضمانات أو التصديري، اإلئتمان تقدمي عملية لتنظيم عليها، متفق دولية ضوابط

 جيري اليت املواضيع من هذا ويعترب للصادرات، املايل بالدعم املتعلقة اإللتزامات على التحايل من حلد التأمني

 .احلالية املفاوضات يف إستكماهلا

 الغذائية للمعونات املاحنة الدول إلتزام على ) 4ف/10 ( املادة يف الزراعة إتفاقية نصت :الغذائية لمعوناتا-2

 من املوجهة الزراعية املنتجات من اخلارجية بالصادرات مباشرة، غري أو مباشرة بصورة املعونات، هذه تقدمي ربط بعدم

 بل الفائض، من التخلص لغرض املعونات هذه تقدمي يتم ال أن على املعونات، لتلك املتلقية الدول إىل املاحنة الدول

 إتفاقية يف عليها املنصوص تلك عن تيسريا تقل ال بشروط أو كاملة، منح هيئة على اإلمكان قدر تقدميها يتم

 )1(.1986  لعام الغذائية املعونات

  )2(العالمية للتجارة تطور الدعم في إطار المنظمة: الرابع الفرع

أن املمارسات الفعلية للدول  إالبتنفيذ الضوابط اليت أرساها اتفاق الزراعة  األعضاءبالرغم من التزام الدول    

األعضاء و ال سيما االحتاد األوريب و أمريكا قد جنم عنها ارتفاع املستوى الفعلي للدعم الزراعي و ال سيما من خالل 

األعضاء املتضررة بأن معدالت  وأمام هذا الوضع أدركت الدولنقل تدابري الدعم املشوه إىل صندوق الدعم األخضر 

 استخدامها للدعم، وعندئذ تصاعدت حتقيق ختفيض فعال يف إىل اخلفض مل تكن كافية لدفع الدول املتقدمة

النامية املصدرة للسلع الزراعية بضرورة وضع ضوابط جديدة للدعم الزراعي  املطالبات من جانب كثري من الدول

  .2001وترمجت تلك املطالبات على دائرة مفاوضات املنظمة منذ بداية عام 

بداية التحدث عن ضرورة تطبيق ختفيضات جوهرية لكافة أنواع الدعم الزراعي وقد   2001ويعترب مؤمتر الدوحة عام 

تضمنت مقرتحات رقمية وزمنية جديدة من جانب الدول النامية بشأن صياغة أجندة الدوحة للتنمية انبثق عن املؤمتر 
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خفض الدعم الزراعي األوريب و األمريكي، و اجلدير بالذكر أن تلك الضوابط مل خترج عن حيز املفاوضات وظلت 

  .جمرد أجندة

الزراعي مت اقرتاح إطار جديد يتضمن جمموعة من  يف إاء قضايا الدعم) 2003سبتمرب (وبعد فشل مؤمتر كانكون   

إحياء ألجندة  اليت كانت مبثابة إعادة 2004الضوابط أكثر قبوال للدول النامية، وجتسد ذلك يف أجندة جويلية 

 Overall Trade-distorting Domestic)، حيث مت وضع صيغة جديدة للدعم احمللي املشوه للتجارة 2001الدوحة 

Support (OTDS)) ، مبقتضى اتفاق الزراعة ملقياس الدعم الكلي " املربوط"وهو عبارة عن املستوىAMS  إليهمضافا 

زائد سقف مقرتح لدعم الصندوق األزرق )باملئة لإلنتاج الزراعي  5مت اقرتاح (احلد األدىن املخصص وغري املخصص

ومع ذلك من دون االتفاق على تاريخ حمدد  كما تضمنت األجندة إلغاء الدعم التصديري) باملئة للناتج الزراعي 5(

  .مل تضع األجندة نصا إلزاميا وزمنيا للتنفيذ

 األقصىعلى ختفيض احلد ) 2005ديسمرب -هونغ كونغ(اإلعالن الوزاري للمؤمتر السادس للمنظمة  كما نص 

باملئة للحد األقصى 70مليار دوالر ومبعدل  60باملئة إذا جتاوز  80ملقياس إمجايل الدعم احمللي املشوه للتجارة مبعدل 

إلغاء كافة أنواع الدعم التصديري يف اية عام مليار دوالر، كما تضمن اإلعالن الوزاري 60- 10يرتاوح بني الذي 

  ، و إعادة النظر يف مكونات دعم الصندوق األخضر 2013

سيما مع تطبيق السياسات الزراعية خضر و الومع استمرار التوسع يف استخدام مدفوعات  الدعم األزرق و الدعم األ

مرة أخرى وجتسد ذلك يف مفاوضات الزراعي مائدة املفاوضات األوريب،تصدرت قضايا الدعم  ألمريكا و اإلحتاد

اليت متت خالهلا صياغة أجندة الدوحة للتنمية واليت شددت على تنفيذ كافة الضوابط  2008جنيف يف جويلية 

 باملئة 75اليت أقرها مؤمتر هونغ كونغ، كما أكدت ضرورة ختفيض الزمنية و الكمية و الصيغ اجلديدة للدعم الزراعي 

، ونصت األجندة على ربط مدفوعات 2013يف اية عام و إلغائه متاما  2010من قيمة دعم التصدير يف اية 



@Þ—ÑÜaßìÿaZ@a@óï¾bÉÜa@óáÅå¾a@ÞÄ@À@óïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó�bï�ÜòŠbvnÝÜ  

 

 

64 

 

باملئة وعدم جتاوز  2.5 إىل،وخفض دعم احلد األدىن باملئة من قيمة الناتج الزراعي  2.5 الصندوق األزرق عند

  .تج الزراعي للدول املتقدمةباملئة من قيمة النا 5الدعم الزراعي احمللي املشوه للتجارة 

  األخريكما ركز املؤمتر ) 2009ديسمرب (وقد مت التشديد على تفعيل أجندة جويلية خالل املؤمتر الوزاري السابع 

على سرعة االنتهاء من تنفيذ تلك الضوابط وتضييق مفهوم الدعم  2013املنعقد يف مدينة بايل االندونيسية سنة 

الصندوق األصفر املشوه للتجارة وطالب املؤمتر خبفض كمية  إىل لإلنتاجاألخضر  وحتويل املدفوعات غري املباشرة 

ووضع حدود ) 2005- 2003(لفعلية خالل الفرتة متوسط الكمية ا إىل 2013الصادرات املدعمة يف اية 

  .تقييدية لالئتمان التصديري

، وال شك يف أن صياغة 1995على هذا النحو مل ينفصل ملف الدعم الزراعي عن مفاوضات املنظمة منذ عام 

لية أجندة جوي إىل 2001بدءا من أجندة الدوحة عام املنظمة لعدد من الضوابط املتعلقة خبفض الدعم الزراعي 

، سوف يقدم  2013الوزاري ملؤمتر بايل  اإلعالنبعض ضوابط الدعم التصديري اليت نص عليها  إىلمث  2008

  فرصا واسعة للدول النامية املصدرة للسلع الغذائية ،لتحسني أدائها يف السوق العاملي 
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  : خالصةال

جمموعة من األدوات الفنية اليت تستخدم يف يعتمد على ) تدخل الدول ( تنظيم التجارة يف ظل احلماية ان 

عملية التحكم يف الصادرات والواردات، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة، األمر الذي يسمح بتوفري وسائل التمويل 

الذايت للواردات عن طريق الصادرات ، ومن مث العمل على حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، أو التقليل من حدة 

  .لصرف األجنيب، و هذه األدوات تقسم إىل أدوات سعرية وأدوات كمية و تنظيمية خروج ا

األدوات السعرية هي الرسوم اجلمركية و اإلعانات و الرقابة على الصرف و اإلغراق،حيث تعترب الرسوم اجلمركية من - 

  .أكثر األدوات شيوعا 

تؤثر على اجتاه منط  سياسة التجارية اليت من شأا أناألدوات األساسية لل األساليب الكمية والتنظيمية تعترب من- 

وتطور حجم التجارة اخلارجية، حيث يستخدم كل أسلوب ملعاجلة اختالل وضعية اقتصادية معينة، وذلك من خالل 

وعليه فاألساليب الكمية تتعلق بإجراءات املنع ونظام احلصص . اآلثار اليت يرتتب عنها تطبيق األسلوب املالئم لذلك

أما األساليب التنظيمية فهي عبارة عن اإلطار التنظيمي لتطبيق إجراءات السياسة . وفرض تدابري تراخيص االسترياد

التجارية املتعلقة بتنظيم التجارة اخلارجية، ويتعلق األمر باملعاهدات واالتفاقيات التجارية، واالحتادات اجلمركية، 

  . وإجراءات احلماية اإلدارية، واملناطق احلرة

لكن ومنذ إبرام اتفاقية اجلات إىل غاية إنشاء املنظمة العاملية للتجارة و إىل يومنا احلاضر مل تعد الدول 

املنظمة قادرة على فرض سياستها التجارية اخلاصة و لكن ذلك أصبح يتم ضمن مفاوضات تتم يف إطار  إىلاملنضمة 

أدىن حد و التوجه أكثر إىل حرية املبادالت  إىلاملنظمة العاملية للتجارة اليت تعمل على ختفيض القيود التجارية 

بالنسبة للدعم والقيود التعريفية نظرا ألمهيتها بالنسبة للدول ، لكن تأخذ السلع الزراعية معاملة خاصة التجارية العاملية

    .املتقدمة والنامية على حد سواء
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   دــــــــــــــتمهي

حوايل متثل يث أن السهول الزراعية ح يف القطاع الزراعي األوريبمظاهر القوة االقتصادية يف االحتاد  حدىإ برزت   

نصف القارة، وبالتايل القدرة على تلبية نسبة كبرية من حاجة السوق االستهالكي األوروّيب، وتصدير الكمية الفائضة 

بشكل عام والقمح  ، حيث أصبح حيتل املرتبة الثانية يف إنتاج بعض احملاصيل الزراعية مثل احلبوباالحتادخارج 

فضـال عـن األمهيـة . بسبب ارتباطه املباشـر باحلاجـات األساسـية للسـكانأمهية كبرية يف العامل  الذي ميثل بشكل خاص

  .مـن حيـث املسـاحة املزروعـة واإلنتـاج، والـدور الذي تلعبه يف حتقيق األمن الغذائي حيتلهاالنسـبية التـي 

تعترب السياسة الزراعية لالحتاد األوريب احد أهم ركائز السياسات االقتصادية اليت حيافظ ا االحتاد األوريب على     

مصاحله الداخلية واخلارجية، فهو يعتمد سياسة زراعية مشرتكة حافظت منذ إنشائه على مداخيل الفالحني، وسياسة 

  .لدول املتقدمة والناميةخارجية حافظت على تصريف الفوائض اإلنتاجية ل

السياسة التجارية الزراعية لالحتاد ذات أمهية بالغة لتجارة املنتجات الزراعية للدول النامية ألا حتدد دخول السوق    

األوريب، تستفيد الدول النامية من شروط استرياد تفضيلية حيث يطبق االحتاد رسوم منخفضة على منتجات الدول 

  .عة من األنظمة اخلاصة بالتجارة مع الدول النامية أمهها نظام األفضليات النامية وهناك جممو 
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      لالتحاد األوربي الزراعي مميزات القطاع :المبحث األول

 اليت تثري اهتمام صناع القرار يف) بعد الفحم و الفوالذ(  يعترب القطاع الزراعي من ابرز القطاعات االقتصادية  

يمن على القطاع الزراعي من . متثل املزارع العائلية النموذج املزرعي املشرتك يف االحتاد األوريب، حيث االحتاد األوريب

العمالة يف قطاع الزراعة  متثل كمابدرجة أقل من حيث مساحة األراضي احملروثة  يث عددها ومسامهتها يف التشغيل و ح

  .النسبة األضعف بني قطاع الصناعة و اخلدمات

احلبوب مثن قيمة املنتجات الزراعية يف االحتاد ونصف املزارع تنتج هذه احملاصيل حيث تشكل  حيث اإلنتاجأما من  

  .تشكل مساحتها ثلث املساحة الزراعية اإلمجالية 

  يــــــــــــاألورب المزارع في االتحاد تنظيم :المطلب األول

 أمابني القطاعات،  األضعفالنسبة الة يف قطاع الزراعة ميضم االحتاد األوريب مساحة زراعية هامة، متثل الع    

باملئة من 70هكتار 5من  األقلمتتاز بصغر حجمها حيث متثل املزارع  النموذج املزرعي املشرتك فتعترب املزارع العائلية

  .املزارع إمجايل

  أهمية الزراعة في االتحاد األوربي :الفرع األول

 المساحــــــــــــة الزراعيــــــــــــــــــــــــة : أوال

باملئة من املساحة اإلمجالية  40.3ما ميثل  أيمليون هكتار  175.8 األوريبتبلغ املساحة الزراعية لالحتاد     

من املساحة  باملئة8.3املساحة املسقية فهي متثل  أما ،من مساحة الغابات أضعافهي اكرب خبمسة و ، لدول االحتاد

يف اليابان متبوعة بكوريا اجلنوبية و د اكرب مساحة زراعية مسقية جن  )G20( يف دول العشرين(2010سنة الزراعية 

  .)يف الصني  اهلند  2011-2001نسبة يف زيادة املساحة املسقية خالل الفرتة  أعلىو ،اهلند
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بلغت  2013يف اية  ،األوريبلالحتاد  الزراعية باملئة من املساحة 3.6متثل مساحة الزراعة العضوية  أما     

و .منتج  ألف 260باملئة من املساحة الزراعية  تدار ب 5.7 أير مليون هكتا 10.2املساحة الزراعية العضوية 

 1.1(،وفرنسا  )مليون هكتار 1.3(،ايطاليا)مليون هكتار 1.6(الدول اليت ترتكز فيها هذه الزراعة هي اسبانيا 

  )مليون هكتار  1.1( وأملانيا )هكتارمليون 

  )1( :عة العشرينو جمم و  األوريبو اجلدول املوايل ميثل املساحة الزراعية ،املسقية ،العضوية يف دول االحتاد  

  2011-2001المساحة الزراعية خالل الفترة :02-01 :جدول رقم

  

Source :the EU in the word 2014, eurostate ,statistical yearbooks,p :135. 

  األهمية االقتصادية للزراعــــــــــــــــــــــــــــة :ثانيا

لالقتصاد ككل ،لكن  اإلمجاليةالقيمة املضافة  باملئة من 1.2 أيمليون اورو  1300600سامهت الزراعة ب     

  . 2000 باملئة سنة 1.9ومن  2004باملئة سنة  1.8ومن  2008باملئة  سنة  1.4هذه املسامهة تراجعت من 

                                                           

-)1( http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/The_EU_in_the_world_-
_agriculture,_forestry_and_fisheries. 02/01/2019. 
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 اعنه يف مشاهل أوربااكرب بصفة عامة يف شرق وجنوب  للزراعة من جانب القيمة املضافة االقتصادية األمهيةإن      

باملئة و  14.1 إىلالبلغارية يصل  Severen tsentralenو Severozapaden منطقةحيث الوزن النسيب للزراعة يف  وغرا

  .القيمة املضافة إمجايلمن  باملئة على التوايل 11.9

من اقتصاد االحتاد باملئة   3.5بنسبة  241من امجاىل املناطق البالغ عددها  )مساحة( منطقة 36تساهم زراعة    

  .األوريب

خاصة ( ، ومخسة مناطق يف بوالندااطق رومانيا ماعدا منطقة العاصمةمن ضمنها مثانية مناطق يف اليونان وكل من

فرنسا و كل من ،ومنطقتني يف   مناطق يف شرق و جنوب هنغاريا وأربعةمناطق يف مشال وشرق بلغاريا ، أربعةو  )الشرقية

  .املنخفضة و الربتغال األراضيو  ايطاليا

منطقة  47حول العواصم ، وهناك  مناطقها الزراعة يف االقتصاد بشكل ضعيف تتضمن املناطق اليت تساهم في أما  

منطقة يف  15، منها القيمة املضافة احمللية  إمجايلاقل من  أوباملئة  0.5تساهم فيها الزراعة بنسبة  2009سنة 

  )1(و النمسا  التشيكيف كل من  اثنانيف السويد و اثنان يف سلوفاكيا و  3و أملانيامنطقة يف  12اململكة املتحدة و 

يف إمجايل القيمة املضافة لكل من  )إضافة إىل الغابات و الصيد البحري(ة الزراعة املوايل يوضح مسامهالشكل    

EU-N13  و• EU-15 املناطق الوسطية يف الريف و احلضر و.  

  

  

  

 
                                                           

)1(  - Eurostat regional yearbook 2012,p :126. 
• - EU-15ملكة النمسا، بلجيكا، الدمنارك، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، ايرلندا، ايطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، الربتغال، اسبانيا، السويد، امل: متثل

  .يا، ليتوانيابلغاريا، التشيك، قربص، استونيا، التفيا، هنغاريا، مالطا، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا،كروات: متثل  EU-13. املتحدة
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  EU-15 و  EU-N13،مقارنة بين مساهمة الزراعة في االقتصاد : 02-01شكل رقم

Source : the EU in the word 2014, eurostate, statistical yearbooks,p :141.  

باملئة يف  4و EU-N13باملئة يف  8.3تتجاوز للزراعة يف االقتصاد حيث مل عيفةالضيوضح الشكل املسامهة 

EU-15 الريف  يف.  

  حيث البحث و استخدام التقنيات اجلديدةمن خالل  اإلنتاجيةزيادة  إىل األوريبدف السياسة الزراعية لالحتاد   

االحتاد   تثري اهتمام صناع القرار يف اليت) الفوالذبعد الفحم و  ( االقتصاديةيعترب القطاع الزراعي من ابرز القطاعات 

  .األوريب

  ةـــــــــــــالمزارع العائلي: الفرع الثاني

القطاع الزراعي من حيث يمن على حيث ، األوريبيف االحتاد متثل املزارع العائلية النموذج املزرعي املشرتك     

 )1(ومسامهتها يف التشغيل و بدرجة أقل من حيث مساحة األراضي احملروثة  عددها

 

  

                                                           

)1(  -Agriculture, forestry and fishery statistics ,eurostate,2014,p :11 
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  تشكيلة المزارع العائلية:02-02ل رقم جدو 

مزارع بعمال عائلة   مزارع بعمال عائلة واحدة  

املئة فما  50يشكلون

  اكثر من العمالة

مزارع بعمال عائلة اقل 

  باملئة من العمالة  50من 

  اموع  مزارع غري عائلية

            أالف

- عدد المؤسسات

  •-القابضة

11611  256  79  301  12248  

المساحة الزراعية 

  - هكتار- المستغلة

99419  19056  9618  47722  175815  

  135212  29496  9605  21226  74884  الدواجن و المواشي

  9183  949  317  540  7377  الفعليةقوة العمالة 

            النسبة

  100  2.5  0.6  2.1  94.8  عدد القابضات

المساحة الزراعية 

  المستغلة

56.5  10.8  5.5  27.1  100  

  100  27.1  5.5  10.8  56.5  المواشي و الدواجن

  100  10.3  3.4  5.9  80.3  قوة العمالة الفعلية

Source : Agriculture, forestry and fishery statistics ,eurostate,2014,p :12 

  2010سنة  األوريبباملئة من إمجايل املزارع يف االحتاد  94.8 تشكل املزارع العائلية اليت تتكون من عائلة واحدة  

 56.5( اإلمجاليةمن نصف املساحة الزراعية  أكثر تقوم حبرثالعمالة الزراعية و  إمجايلباملئة من  80.3كما متثل 

    )باملئة 55.4(املواشي و الدواجن  إمجايلمن نصف  أكثركما ميلكون )باملئة

متوسط  2010و  2003بني سنيت يف مجيع دول االحتاد  األخريخالل العقد  اخنفض عدد املزارع باطراد لكن  

أما الدول التسع ، 2007و 2004بالنسبة للدول اليت انضمت لالحتاد سنة  ألعلىاان ك  لالخنفاضالنسبة السنوية 

                                                           

كما أن    القابضة الزراعية هي وحدة اقتصادية  تقنية تدار من طرف مسري واحد تنتج منتجات زراعية  تقوم بنشاط زراعي يف إقليم االحتاد األوريب، -  •
  إضافية غري زراعية وخدماتالقابضة ميكن أن تزودنا مبنتجات 
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مث بدأ بالرتاجع كما يوضحه  2005إىل غاية 

1975-2010

  
  SOURCE : Rural Development in the EU

هو حجم املزرعة املادي و املؤشرات األكثر استخداما لقياس حجمها 

أبدت هذه حيث ، )املخرجات األساسية لكل مزرعة

، ويبقى معدل املزرعة صغريا لكال األعضاء

:الشكل املوايل يشرح ذلك. مة سابقاض

  2010-2007-2005سنة 

  
  SOURCE : Rural Development in the EU
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إىل غاية  فيها األقدم يف االحتاد املتوسط السنوي الخنفاض عدد املزارع تسارع

1975تطور عدد المزارع :02-02شكل رقم

Rural Development in the EU ,Statistical and Economic Information ,Report 2013

و املؤشرات األكثر استخداما لقياس حجمها ، توسعتها إىلقاد الرتاجع يف عدد املزارع 

املخرجات األساسية لكل مزرعة( وحجم املزرعة االقتصادي )املساحة الزراعية لكل مزرعة

األعضاءلكل الدول  2010- 2005املؤشرات زيادة ملحوظة خالل الفرتة 

ضعن الدول املن 2007و 2003يف الدول اليت انضمت لالحتاد سنة 

سنة  المساحة الزراعية لكل مزرعةمؤشر  :03-02

Rural Development in the EU ,Statistical and Economic Information ,Report 2013

@Þ—ÑÜa 

 

األقدم يف االحتاد املتوسط السنوي الخنفاض عدد املزارع تسارع

 :الشكل املوايل

Report 2013,p :21. 

قاد الرتاجع يف عدد املزارع       

املساحة الزراعية لكل مزرعة(

املؤشرات زيادة ملحوظة خالل الفرتة 

يف الدول اليت انضمت لالحتاد سنة املؤشرين   

03شكل رقم

Report 2013,p :21. 
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  2010-2007-2005سنة

  
     SOURCE : Rural Development in the EU

اململكة املتحدة ،فرنسا، مساحة يف شرق وجنوب االحتاد بينما ترتكز املزارع كبرية املساحة يف 

ا تبقى صغرية عند مقارنتها ه،لكن وجزء من اسبانيا

  في مجموعة من الدول

  
  SOURCE : Rural Development in the EU

قارا بأهم الدول الزراعية ويرجع ذلك  

-EUويف ( هكتار 5باملئة من املزارع تقل مساحتها عن 

                                                           

http://ec.europa.eu/agriculture/rural 
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سنة المخرجات األساسية لكل مزرعةمؤشر :04-02

Rural Development in the EU ,Statistical and Economic Information ,Report 2013

مساحة يف شرق وجنوب االحتاد بينما ترتكز املزارع كبرية املساحة يف 

وجزء من اسبانيا،سلوفاكيا، اجلزء الشرقي من أملانيا، مجهورية التشيك

  والشكل املوايل يوضح ذلك

في مجموعة من الدول لمتوسط حجم المزرعة مقارنة:02-05شكل رقم 

Rural Development in the EU ,Statistical and Economic Information ,Report 2013

 إذا األوريباقل املزارع مساحة تتواجد باالحتاد  أنيوضح الشكل السابق 

باملئة من املزارع تقل مساحتها عن  70حيث  )1(وجود أعداد كبرية من املزارع الصغرية

  :تعريف املزارع الصغرية ، انظر
economics/briefs/pdf/02_en.pdf-area-http://ec.europa.eu/agriculture/rural
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04شكل رقم

Report 2013,p :21. 

مساحة يف شرق وجنوب االحتاد بينما ترتكز املزارع كبرية املساحة يف  األقلكز املزارع ترت  

اجلزء الشرقي من أملانيا، مجهورية التشيك الدمنارك،

والشكل املوايل يوضح ذلكعامليا،

شكل رقم 

Report 2013,p :21. 

يوضح الشكل السابق   

وجود أعداد كبرية من املزارع الصغرية إىل

تعريف املزارع الصغرية ، انظر-)1(
economics/briefs/pdf/02_en.pdf
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N12  باملئة فقط ،أما  3هكتار  100بينما تشكل املزارع اليت تتجاوز مساحتها  )باملئة 81تتجاوز هذه النسبة

  .عدد املزارع إمجايلمن  باملئة 28هكتار متثل نسبة  100و  5متوسطة احلجم أي بني 

ا همساحتة ،بينما املزارع اليت تزيد باملئة من إمجايل املساحة الزراعي 7إضافة إىل أن املزارع الصغرية حتتل فقط نسبة    

  .اإلمجالية باملئة من املساحة الزراعية  50هكتار  حتتل نسبة  100  عن

 العمالة الزراعية: الفرع الثالث

باملئة  6.8بني قطاع الصناعة و اخلدمات حيث تشكل نسبة  األضعفالعمالة يف قطاع الزراعة النسبة  متثل       

باملئة سنة 22.9ونسبة 2001املئة سنةب26.5ومتثل نسبة العمالة يف الصناعة  2011باملئة سنة5.2و 2001سنة

  .2011باملئة سنة71.8و  2001باملئة سنة66.8 األكربالنسبة  تاخلدما ،بينما يشغل قطاع2011

باملئة من إمجايل العمالة باالحتاد األوريب،و  4.5أي ما ميثل  2013ة نشخص سليون م 9.8الزراعة  توظف     

حجم وقد تراجع .يف هذا القطاعالعمالة  إمجايلباملئة من  44تشكل العمالة الزراعية يف رومانيا و بولندا وحدمها 

  )1(مبا يقارب مليون شخص 2013- 2003خالل  اإلمجايل العمالة

  القطاع  الزراعي االوربي العمالة في:02-06شكل رقم 

 
       SOURCE : Rural Development in the EU ,Statistical and Economic Information ,Report 2013. 

  

مة مؤخرا،ويف ضيوضح الشكل تراجع العمالة سنويا يف القطاع ،حيث ترتكز العمالة يف الدول االحتاد االثنا عشر املن 

∗( لوحدة العمل السنويةاإلنتاجية بلغ متوسط ،حيث  اإلنتاجيةظل هذا الرتاجع تزايدت 
AWU( 15627  اورو

                                                           

1 - CAP CONTEXT INDICATORS 2014-2020 ,p :60. 
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 أياورو   26594 بلغ ) AWU(متوسط اإلنتاجية لوحدة العمل السنوية  أنحيث جند  ،2013 - 2011خالل 

 )اورو 5039( 2004عشر املنضمة لالحتاد بعد الثالثةعنه يف الدول  انه اكرب خبمسة أضعاف

مث بلجيكا  وروأ 49965مث هولندا ) اورو 65295( يف الدمناركمتوسط إنتاجية لوحدة العمل السنوية أعلى جند 

اورو 2438(بولندا، رومانيا،  يف كل من التفيا بلغاريا، عمالة يف القطاع الزراعي ، بينما جند أدىن إنتاجية38979

  ).على التوايل لكل من التفيا ورومانيا    744 4 إىل

  ئة لبامل1.1(+ 2013-2008باملئة خالل الفرتة  1.9سجلت نسبة منو اإلنتاجية يف متوسطها السنوي 

EU-15   باملئة يف  3.7و)EU-N13.( باملئة، ويف لتوانيا  14.3+أعلى نسبة منو سنوية سجلت يف فنلندا

 7.2- (، مالطا )باملئة 13.4- (أملانيا  يف بعض الدول األخرى مثل النسبةباملئة، كما تراجعت هذه  7.8+واليونان 

)1().باملئة 7- (، بلجيكا  )باملئة

  المنتجات الزراعية في االتحاد األوربيأهم  : الثانيالمطلب   

حيث متثل ثلث املساحة الزراعية، وتعترب فرنسا أول  األوريباملنتجات الزراعية يف االحتاد  أهمتشكل احلبوب      

 . اسبانياباملئة تليها املانيا وبولندا مث 22منتج للحبوب يف االحتاد بنسبة تقدر ب 

  وبـــالحب اجـــــــنتإ :الفرع األول

 حيث 2008على منذ الذي يعترب األو  2013مليون طن سنة  305.5 ب) األرزمبا فيها (احلبوب  إنتاجقدر 

  .الدول املنتجة للحبوب أهممن  األوريبوهو ما جيعل االحتاد  ،العاملي من احلبوب اإلنتاجثمن ب يقدر

                                                                                                                                                                                           

 ∗-annual work unit.   يقصد بوحدة العمل السنوية-AWU-   العمل الذي يقوم به شخص واحد يف مساحة زراعية خالل دوام
الساعات ويقصد بالدوام الكامل احلد األدىن من الساعات املطلوبة  طبقا لألحكام ذات الصلة بعقود العمل ،إذا مل تشر األحكام الوطنية إىل عدد .كامل
  من مثاين ساعات  سنويا يوم 225ساعة كحد أدىن لساعات العمل السنوية اي ما يعادل 1800تؤخذ 

)1(  -CAP CONTEXT INDICATORS 2014-2020 ,p : 66.  
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 11.3ب  2008مسجل سنة  انتاج أعلىويقل عن  مليون طن 23.3ب 2012إنتاج عن  2013يزيد إنتاج 

  .باملئة  3.6أي ب مليون طن 

باملئة  15.6بنسبة  أملانيايف االحتاد تليها  اإلنتاج إمجايلمن )  مليون طن 67.340( باملئة 22.04تنتج فرنسا   

باملئة  8.2مث اسبانيا بنسبة  )طنن مليو  28.377( باملئة9.2مث بولندا بنسبة ) مليون طن47.757(

 إنتاجلشكل املواىل يوضح تطور او  )مليون طن 21.358 ( باملئة 6.9و رومانيا بنسبة  )مليون طن25.149(

  )1(2013-2007خالل الفرتة احلبوب يف دول االحتاد 

  طن ألف-2013-2007تطور إنتاج الحبوب خالل الفترة  :02-07شكل رقم 

Source : report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :85. 

هناك استقرار يف  أن،وميكن اعتبار  2008للحبوب سجلت سنة  إنتاجنسبة  أعلى أنيوضح الشكل أعاله    

  ،2013باملئة من امجاىل إنتاج احلبوب سنة  85.6يشكل القمح و الشعري و الذرة كما هذه احملاصيل،   إنتاج

 أما أهم الدول املنتجة هلذه احملاصيل فنوضحها يف الشكل املوايل

 

  

                                                           

- report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :82. )1( 
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 2013نسبة إنتاج الحبوب حسب الدول سنة : 02-08كل رقم ش

  

Source : report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :85. 

 أملانياوتنتج  ،الذرة إنتاجلقمح وما يقارب الربع من يظهر من الشكل أن فرنسا تنتج أكثر من ربع إنتاج أنواع ا

  فول الصويا باملئة من  22باملئة من الشعري و حوايل  17وحوايل ) او الصورغوم اجلاودار( باملئة من الشيلم 43حوايل 

  . فول الصويا باملئة من 37و باملئة من الشيلم  33وتنتج بولندا حوايل 

ونصف املزارع تنتج هذه احملاصيل حيث تشكل مساحتها يف االحتاد احلبوب مثن قيمة املنتجات الزراعية تشكل    

  . اإلمجالية ةثلث املساحة الزراعي

حوايل ، بأنواعه يف أحناء االحتاد األوريبالقمح  إنتاجمزرعة تتخصص يف  193000و  113000ما بني هناك    

باملئة عن بقية دول االحتاد حيث تتواجد  50ب  15وتزيد  مساحة املزارع يف الدول  ، 15النصف منها يف الدول 

فتتواجد ) هكتار 20اقل من ( األقل مساحة أما ،يف التفيا و وسلوفاكيا وبلغاريا )هكتار 200من  أكثر(اكرب املزارع 

طن للهكتار بينما يف  3ففي اليونان و استونيا متثل ، كما ختتلف اإلنتاجية من دولة إىل أخرى.اليونان و ايطاليايف 

  .طن للهكتار 7إىل  6فرنسا وأملانيا من طن للهكتار ويف الدمنارك و  9-8ا بريطانيا و ايرلند
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، ومتوسط املساحة إلنتاجهيوجد اكرب املنتجني يف اسبانيا اليت حتوي اكرب مساحة زراعية خمصصة  بالنسبة للشعري

هكتار يف كل ايطاليا و اليونان  20حيث جندها اقل من أخرى إىلهكتار حيث ختتلف من دولة  37الزراعية للشعري 

 )1(فرنسا و التشيك، استونيا، بريطانياهكتار يف  50بنما تتجاوز و بولندا 

 المواشياللحوم و : الفرع الثاني

قانوين لتجارة  إطاركما طور ،  و تشخيص األمراضمعايري صحة احليوان و نظام مراقبة  األوريبطور االحتاد    

، تعمل منظمة السوق ويعترب ردا على خماوف املستهلكني حول الصحة العامة ،احليوانات و املنتجات احليوانية

ة من استهالك داحملافظة على مستويات حمدالسوق و  إدارةوق من اجل سعلى توحيد معايري تنظيم الاملشرتكة للحوم 

  منتجات اللحوم وجعلها تنافسية يف السوق الدولية

  المواشي:أوال

لوحظ أن أملانيا  2013،ويف عام  األوربيةعلى مستوى الدول أا متناقصة  1980منذ  املواشي أعدادلوحظ على  

مليون  19.1( األبقارعدد من  أهمو إسبانيا وفرنسا و اململكة املتحدة متلك اكرب عدد من املاشية، ففي فرنسا 

 املاشية يف االحتاد األوريب يلمجاإواجلدول املوايل يوضح  )مليون رأس 22.6(و يف اململكة املتحدة األغنام )رأس 

  .2013سنة

  2013سنة)مليون رأس(الماشية في االتحاد االوربي : 02-03جدول 

  
Source: report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :103 

 

                                                           

)1(  - EU CEREAL FARMS REPORT, EUROPEAN COMMISSION,DIRECTORATE-
GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMEN,2013,pp :06-10. 
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  إنتاج اللحوم :ثانيا

حلوم  إنتاج تراجع 2013سنةوخالل ، 1980تغريات هيكلية معتربة يف مزارع املاشية منذ  املاشية شهدت مزارع 

خالل نفس الفرتة بينما  باملئة 11.5بنسبة حلوم املاعز  إنتاجوتراجع  2012باملئة مقارنة بسنة  4بنسبة  األبقار

  .باملئة على التوايل 0.8و 0.7حلوم  الدواجن و الغنم بنسبة  إنتاجتزايد 

o  حلم  إنتاجما يشكل نصف  أي)باملئة 13.5(واململكة املتحدة )باملئة16.8( أملانياو )باملئة19.1(تنتج فرنسا

هذه الدول خالل هذه السنة عن السنوات  إنتاج،لكن يالحظ تراجع 2013البقر يف االحتاد األوريب سنة 

الرتاجع  متوسطمن  اعليوهي )باملئة4.3-(ويف اململكة )باملئة5.2- (ونسبة االخنفاض بلغت يف فرنسا السابقة 

  .باملئة4.2-احملددة ب حتاد يف جمموع دول اال

o  ا اململكة املتحدة  و املاعز األغنامحلوم  إنتاجأما نسبة  بإنتاجباملئة و اسبانيا 38.3نسبة  بإنتاجفتتميز

  . 2013عام  األوريبيف االحتاد  اإلنتاجباملئة من امجاىل 55.1ما يشكل  أيباملئة 16.8

o  باملئة من امجاىل اإلنتاج13- 11نسبة أملانيا فتشكل فرنسا و اململكة املتحدة وبوالندا و أما إنتاج حلوم الدواجن 

واىل زيادة باملئة  11.8 إىلحيث وصلت خمرجات بولندا   ارتفاع إىل اإلنتاجيرجع زيادة امجاىل و  ،2013سنة 

  .باملئة1.4- يف فرنسا بنسبة  اإلنتاجباملئة بينما تراجع هذا  3.2خمرجات اململكة و ايطاليا بنسبة 

 و مشتقاته الحليب: الفرع الثالث

ملواجهة مشاكل فوائض  1984الذي انطلق عام يف إطار حصص احلليب  األوريبقطاع األلبان يف االحتاد  عمل    

  يمحصة للتسل. حصتني فقطحيث لكل دولة عضو يف االحتاد .2015افريل 1انتهى يف  لكن نظام احلصص اإلنتاج
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  إنتاج الحليب:أوال

) باملئة 96.8(مليون طن  153.8منها  2013 مليون طن من احلليب سنة158.8 حوايل مزارع االحتاد جتنت   

يوجه إىل املالبن و الشكل املوايل يوضح حليب املزارع  إنتاجمعظم ، باملئة حليب أغنام و ماعز 3.2حليب أبقار ،و

  وتوزيع احلليب إنتاج

  - مليون طن- 2013في االتحاد االوربي زيع الحليبو و ت إنتاج:02- 09:شكل رقم

  
Source: report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :110. 

املكون من  األبقاروعرف قطيع  ،مليون طن 1.7ب  2013و 2012احلليب البقري بني عامي  إنتاجارتفع      

 1.1ب  األلبانكمية كما ارتفع  ،  كلغ للرأس6553قدرت ب  اإلنتاجيةزيادة يف  2013 مليون رأس سنة 23.5

  .باملئة  1.6ب احلليب إلنتاجاملخصصة  األبقارباملئة بينما زاد عدد 

وفنلندا  وأملانياالدمنارك إلنتاجية املرتفعة هي الربتغال و ختتلف إنتاجية احلليب من دولة إىل أخرى واهم الدول ذات ا

 .بينما الدول األقل إنتاجية هي رومانيا وبلغاريا
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  مشتقات الحليب :ثانيا

،مليون طن 2013استخدامات الحليب سنة:02-04:جدول رقم

  

Source :report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :117. 

من احلليب  طنمليون  68.2جمموعة من املنتجات املصنعة ،حيث يستخدم  إىلحيول احلليب امع عرب املالبن  

مليون طن من احلليب الطازج يف إنتاج  31.5، ويستخدم 2013 مليون طن من اجلنب سنة 9.3 إنتاجالطازج يف 

مليون طن من  2.1 إىلمليون طن من احلليب الطازج حيول 19.3و احلليب املخصص للشرب،نفس الكمية من 

يب املنزوع الدسم و واحللمليون طن من الزبدة  2.1 إلنتاجمليون طن من احلليب يستخدم  41، وب اجلافاحللي

 .الكامل الدسم

  .طن ألف ،2013 سنة األوربيفي االتحاد  إنتاج مشتقات الحليب:02-05جدول رقم 

 
Source :report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :118. 

على الرغم من  ،2013 سنة األوريباحلليب املعد لالستهالك يف االحتاد باملئة من  21.9 تنتج اململكة املتحدة     

باملئة من إمجايل إنتاج  56.9بينما تنتج أملانيا و فرنسا وايطاليا  ،تنتج فقط عشر احلليب الطازج يف االحتاد أا

 .2013اجلنب يف االحتاد سنة 
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   الخضر و الفواكهإنتاج :  الفرع الرابع

  الفواكه إنتاج: أوال

الفواكه مساحات إنتاج ، وتوزيع الزراعيةالفواكه يف االحتاد بالتعدد الكبري مثل غريه من املنتجات  إنتاجيتميز  

تنمو يف معظم  مثل الفواكه االستوائية اليت ال مستورد صايف للفواكه األوريبويعترب االحتاد يعتمد على الشروط املناخية 

  . على مدار السنةاالحتاد  يفاملناطق 

باملئة  5.5مليون هكتار  يف االحتاد األوريب وهي اقل ب  1.29مساحة  2012تغطي سبعة أنواع فواكه سنة    

  .- اليت ال تتضمن كرواتيا- 2007سنة عن مساحتها 

مساحة البساتني ) باملئة35(من ثلث  أكثرحيث تشمل مساحتها الفواكه  أشجارالتفاح معظم  أشجارتشكل 

الفواكه  أشجار، بينما  )باملئة 15(و الثالثة) باملئة 21(الربتقال و اخلوخ يف املرتب الثانية أشجارويأيت  األوربية

  .2012- 2007باملئة ، وتعترب مساحة الفواكه مستقرة بصفة عامة بني عامي  11احلامضية تغطي مساحة 

ويف املرتبة الثانية  الفواكه، ألشجار اإلمجاليةباملئة من املساحة  33.5مساحة فواكه يف اسبانيا بنسبة  أهمتوجد     

  .باملئة  11.7باملئة مث بولندا  22.1جند ايطاليا بنسبة 

التفاح حيث تشمل ثلث  أشجاريف زراعة هكتار وتعترب بولندا اكرب دولة  450 000التفاح مساحة أشجارتغطي 

باملئة، 7 أملانياباملئة و  8وفرنسا باملئة  11،مث ايطاليا و رومانيا بنسبة  مساحة أشجار التفاح يف االحتاد األوريب

هذه الدول جمتمعة مساحة ، وتشكل باملئة اليت تعترب أيضا من اكرب منتجي التفاح يف أوربا6وهنغاريا  باملئة6اسبانيا 

  .األوريبيف االحتاد  امجاىل مساحة أشجار التفاحباملئئة من 80

و الربتغال اكرب الدول املنتجة له ويأيت بعد التفاح و فتعترب اسبانيا و ايطاليا و اليونان أما يف إنتاج الفواكه احلامضية 

هكتار يف االحتاد األوريب  200000يأيت اخلوخ اليت يشمل على مساحة هامة تقدر ب أشجار الفواكه احلامضية

  هذا النوع من الفواكه تليها كل من ايطاليا و اليونان  إنتاجيف  األوىلاسبانيا يف املرتبة  وتأيت
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روط لصالحية الش األعضاءموزعة بالتساوي بني الدول  هكتار 105000أما مساحة أشجار األجاص فتقدر ب 

بلجيكا و يف الربتغال و  أما اسبانياأشجار األجاص يف كل من ايطاليا و باملئة من مساحة  50جند حوايل ، و املناخية

  .يف االحتاد مساحة أشجار األجاص إمجايلباملئة من  9إىل  8معا من هولندا فتمثل 

باملئة   30الدول املنتجة بنسبة  أهموتعد اسبانيا  2012هكتار سنة  68000أشجار  املشمش فتغطي مساحة  أما

الفواكه يف أهم  إنتاج، و الشكل املوايل يوضح توزيع مساحة باملئة 19باملئة و فرنسا حبوايل  25مث ايطاليا حبوايل 

  الدول األعضاء املنتجة

  )ألف هكتار( 2012في االتحاد األوربي سنة  هتوزيع مساحة زراعة أشجار الفواك:02-10شكل رقم 

  
Source :report of Agriculture, forestry and fishery statistics,2014 edition,p :96. 

،ويرتكز إنتاج الزيتون يف حوض 120يف االحتاد سنة مليون هكتار 4.65الزيتون فتحتل مساحة  أشجار أما    

منها يف اسبانيا ، الزيتونهكتار ألشجار 1000، وتتوفر مثان دول أعضاء على مساحة تتجاوز البحر األبيض املتوسط

اليونان و الربتغال تأيت بعدها  باملئة تشكالن معا ثالثة أرباع مساحة أشجار الزيتون يف االحتاد 24ايطاليا باملئة و  53

مساحة  إمجايلباملئة من  1فرنسا و كرواتيا وقربص و سلوفينيا فتتشارك يف  أما .باملئة على التوايل 7باملئة و 15ب

  .الزيتون يف االحتاد

 11400هكتار تليها اسبانيا حبوايل  35700مساحة مقدرة ب  أهمطاليا على يأما أهم منتجي العنب فتتوفر ا   

  هكتار  4900هكتار وفرنسا ب 5200مث رومانيا ب 
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  الخضر إنتاج :ثانيا

 ألف 920يف االحتاد األوريب بعض الدول مسؤولة على النسبة األكرب يف إنتاج وجتارة اخلضر، هناك ما يقارب 

 49.4الصاحلة للزراعة وما يقارب النصف أي  األراضي إمجايلباملئة من  12.4اخلضر أي ما يشكل  إلنتاجقطعة 

  .باملئة 11.9واسبانيا  15.4باملئة وبولندا  22.1متواجدة يف ثالث بلدان فقط، رومانيا  األراضيباملئة من هذه 

من  أعلىهكتار،لكن خصصت بريطانيا وهولندا مساحات   1.7ر تقدر بضمتوسط املساحة املخصصة للخ

 14هكتار  01ومتثل املزارع اليت تقل مساحتها عن .هكتار على التوايل  10.3هكتار و  17.4املتوسط بكثري 

، من جهة أخرى شكلت املزارع اليت ال باملئة من عدد مزارع اخلضر 79.5وهي متثل مساحة اخلضر  إمجايلمن  باملئة

  .باملئة من مساحة اخلضر 86و باملئة من عدد مزارع اخلضر 20.5هكتار  01تقل مساحتها عن 

حة اخلضر، لكن باملئة من إمجايل مسا 5.3باملئة من عدد املزارع وعلى مساحة  2.5متارس زراعة اخلضر العضوية 

باملئة من املساحة املخصصة للزراعة  1.3باملئة من هذه املزارع أنتجت حماصيل عضوية وهو مايشكل  12.6

باملئة  17.3باملئة، فرنسا  19.8ثالث دول فقط بولندا  باملئة من هذه الزراعة تتواجد يف  53.6كما ان . العضوية

  )1(.باملئة 10ة واسبانيا ئبامل 13 أملانياباملئة تليها  16.5وايطاليا 

  العالميةالزراعية  التجارة مكانة االتحاد األوربي في:المطلب الثالث

  أهم المصدرين الزراعيين في العالم بين األوربيمكانة االتحاد :الفرع األول

،متثل صادراته حوايل ضعفي  - 2010قبل -اإلحتاد األوريب ثاين أكرب مصدر زراعي بعد الواليات املتحدة يعترب 

حقق ميزان التجارة  2010بصفة عامة تعرف جتارة منتجاته الزراعية عجزا يف الغالب لكن يف ، صادرات الربازيل

 اليت تبعت االخنفاض يف التجارة العاملية سنةاخلارجية للمنتجات الزراعية فائضا يرجع إىل زيادة قيمة الصادرات 

                                                           

1 - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/The_fruit_and_vegetable_sector_in_the_EU_-
_a_statistical_overview#Fresh_vegetables:_holdings.2C_areas_and_production ,10/01/2019,10 :00 
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ومن بني العوامل األخرى اليت سامهت يف زيادة ، ،كما انه نتيجة زيادة  الطلب على املنتجات النهائية الزراعية2009

  .الصادرات تأرجح سعر صرف الذي أدى إىل اخنفاض االورو

  بليون اوروأهم المصدرين الزراعيين في العالم،  :02- 11الشكل رقم 

  
Source : report on  Monitoring Agri-trade Policy, Agricultural trade in 2013: EU gains in 
commodity exports, european commission,  Agriculture and Rural Development,p :02. 

حيث يرجع ذلك  بليون اورو،120أصبح االحتاد األوريب اكرب مصدر زراعي بعد بلوغ صادراته  2013ويف سنة 

إىل زيادة الطلب على بعض املنتجات من الدول النامية رغم قوة االورو خالل نفس  السنة ،كما أن ثلثي عوائد 

    .الصادرات ترجع إىل القمح و الشعري

    .2010-1999الشكل املوايل يوضح تطور حجم الصادرات الزراعية خالل الفرتة و 

  مليون اورو- 2010-1999الصادرات الزراعية خالل الفترة حجم : 02-12شكل رقم 

  
SOURCE :report on International aspects of agricultural policy,european commission,p :12. 
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 –باستثناء القمح -من منتجات اغلبها )1(أكثر من نصف الصادرات الزراعية األوربية تتكون من ستة فئات  

 .منتجات ائية لالستهالك املباشر 

  أما أهم الشركاء التجاريني الزراعيني نوضحهم يف الشكل املوايل

  مليون أورو- 2010 -1999أهم الشركاء التجاريين الزراعيين: 02-13شكل رقم 

  
SOURCE :report on International aspects of agricultural policy,european commission,p :13. 

 ن في العالميوردين الزراعيستأهم الممكانة االتحاد األوربي بين  :الفرع الثاني

 2012عن سنة  2013سلع الزراعية يف العامل حيث اخنفضت وارداته سنة اكرب مستورد لل األوريبيبقى االحتاد  

الصني تعادل  أما )مليار يورو 84( األمريكيةانه بقى متجاوزا الواليات املتحدة  إالمليار يورو،  101.5لتصبح 

  .باملئة مقارنة بالسنوات السابقة 2.4 إىلوارداا تباطأت  أنخالل نفس السنة على الرغم  األمريكيةالواليات 

                                                           

 تعريف املنتجات النهائية على الرابط -)1(
 http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/trade/2012/annex4_ en.pdf 
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  بليون اورو أهم المستوردين الزراعيين في العالم،:02-14شكل رقم 

  
Source : report on  Monitoring Agri-trade Policy, Agricultural trade in 2013: EU gains in 

commodity exports, european commission,  Agriculture and Rural Development,p :02. 

، الواردات الغذائية إمجايلباملئة من  7.2حيث متثل  2013سنة  األوريبمنتج يستورده االحتاد  أهمتعترب القهوة 

  .مليار يورو  4.5مليار يورو وزيت النخيل  5.6يا و مليار يورو، فول الص7.2زيت فول الصويا  إىل باإلضافة

أما الشاي والزيوت النباتية واحليوانية  باملئة من الواردات الزراعية، 9بينما تشكل الفواكه االستوائية و التوابل 

  .باملئة 5باملئة و الفواكه  6باملئة، فول الصويا  8فتشكل 

  يـــــــــــــــــــاألورباد ـــــــــــــة لالتحـــــــــــــة الزراعيـــــــــــالسياس: المبحث الثاني

تقلبات املناخية ودورها يف تغذية بسبب ال تعرف الزراعة أمهية خاصة بدأ تأطريها خالل مخسينات القرن املاضي

حيث . واخنفاض منو دخل القطاع الفالحي اإلنتاجيةللفوائض نظرا  1968أول إصالح سنة  عرفتالسكان، 

  .استمرت اإلصالحات إىل يومنا هذا يف حماولة تنظيم اإلنتاج وجعله أكثر تنافسية

  اــــــــــــــــــــــوتمويله مالمح السياسة الزراعية المشتركة :المطلب األول

 مقدرة كانت  حيث املاضي القرن من اخلمسينيات إىل الغربية أوربا يف عامة زراعية سياسات تأسيس فكرة تعود

 احلاجة األوىل أيامها يف العامة الزراعية السياسات عكست لذلك أولوياا أهم من الغذائية حاجياا إنتاج على أوروبا
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 يف األصلية الستة الدول خارجية وزراء على سباك تقرير يسمى ما اقرتح ،الغذائي اإلنتاج وزيادة لتحقيق

 للزراعة خاصة معاملة 1956 نيسان يف )سمبورغكلو  -بلجيكا -هولندا -إيطاليا -الغربية أملانيا -فرنسا(اإلحتاد

 :التالية لألسباب

 ).االجتماعي املكون ( العائلية للمزرعة اخلاصة االجتماعية البنية •

 .اإلنتاج تقلب •

 .املختلفة األقاليم بني والعوائد املدخالت وأسعار اإلنتاجية يف والفوارق للطلب القليلة املرونة •

 أمهية الوزراءأكد  العامة الزراعية السياسات إلنشاء األساس وضع والذي 1958 عام متوز يف املنعقد سرتيسا مؤمتر يف

 و االستقرار هذا لتحقيق األداة هي العائلية املزرعة بأن مجاعي بشكل اإلقرار مت حيث االجتماعي لالستقرار املزارعني

 :التالية باألسباب الزراعي بالنشاط خاصة معاملة تربير مت

 .البشر حلياة األساسية السلع ينتج املزارع •

 .الريفي للمجتمع اخلاصة والبنية املتعب عمله خالل من االجتماعي االستقرار يزود املزارع •

 .اإلنتاج أثناء املناخية الظروف لتقلب املزارع يتعرض •

 :هو الزمن مرور مع كبرية أمهية نال آخر سبباً  باتمع املتعلق البعد أضاف

 .يتجاوزها أن اتمع على كان واليت اإلقليمية الفوارق •

 عام التنفيذ حيز دخلت و املوجودة الدول قبل من العامة الزراعية السياسات آليات تبين مت 1962 عام يف

1962.)1(  

منظمة السوق  متثلها  األوىلالدعامة  ،السياسة الزراعية األوربية على دعامتني رئيسيتنيحتتوي ومن  ناحية التمويل     

مثل املدفوعات املباشرة ضمن نظام املدفوعات املوحدة  ، MPSاملشرتكة حيث تضع ضوابط دعم أسعار السوق 

                                                           

  .01:،ص2006،املركز الوطين للسياسات الزراعية ،سوريا ، لمحة عن السياسات الزراعية العامة في االتحاد االوربيحممد على حممد ،-)1(
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من أول نوفمرب (يزانيتها سنوية مب،كما  متول بالكامل من االحتاد األوريب   SAPSونظام مدفوعات املنطقة املوحدة 

 RDR، أما الدعامة الثانية تتمثل يف نظام التنمية الريفية من طرف الصندوق األوريب لضمان الزراعة )أكتوبر 3إىل 

فهو خيصص  تعترب قاعدة  يف تطبيق معايري نظام التنمية الريفية   RDPsخمططات التنمية الريفية  2000ألجندة  

وهذه املخططات اليت أنشئت  ،للتنمية الريفية األوريبصندوق ال وميول لسبع سنوات من املختارة جمموعة من املعايري

  )1(.األوربيةيستلزم املصادقة عليها من املفوضية  األعضاءمن طرف الدول 

إمجايل باملئة من  80وهي متثل  2010بليون اورو عام 53بلغ إمجايل اإلنفاق على السياسة الزراعية حوايل     

 EAGFحيث تستقطب الدعامة األوىل متويالا من صندوق ضمان الزراعة األوريب  اإلنفاق على السياسة الزراعية

مليار اورو  45يل اوتقدر ميزانيته حبو من خالل املساعدات املباشرة للمزارعني الذي يتدخل لدعم السوق الزراعي 

  .ملئة من ميزانية االحتاد األوريببا 33أي  سنويا

 أموالوهناك جزء من ، EAFRD، الدعامة الثانية فتمول من طرف صندوق الزراعة األوريب للتنمية الريفية أما    

  .متويل معايري الدعامة الثانية إىلحيول EU15 الدعامة األوىل يف 

باملئة سنة  8اورو يف املساعدات املباشرة خفضت مدفوعام ب  5000وكل املزارعني الذين يتلقون أكثر من 

 .2012باملئة سنة  10و  2011باملئة سنة 9و  2010

 

 

 

 

                                                           

)1(  -OECD,Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, OECD 
Publishing2011.http://dx.doi.org/10.1787/9789264112124-en . 
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  1992-1968من السياسة الزراعية إصالحات  :الثانيالمطلب 

 1968 اتــــــــــــــــإصالح: األولالفرع 

 1968 عام يف تأسيسها من سنوات عشر بعد أوروبا يف العامة الزراعية السياسات إلصالح األوىل احملاولة أتت

 أن األوروبية االقتصادية اجلمعية يف الزراعة إصالح حول )مانشولت خبطة تعرف( مذكرا من املفوضية هدفت حيث

 :التاليتني للمشكلتني حالً  جتد

 خلق إىل أدى مما التصريف على السوق طاقة من أكثر ينتجون األوربيون املزارعون كان حيث :النامجة الفوائض •

 .جداً  كبرية إنتاج فوائض

 يف كبري بشكل الزراعة على اإلنفاق وزيادة االقتصاد قطاعات بقية مع مقارنةً  الزراعة قطاع يف الدخل منو اخنفاض •

 .الوقت نفس

 ذلك يف الزراعية السياسات عن واملسؤول املفوضية رئيس نائب كان  الذي مانشولت سيكو اقرتح 1968 عام يف

 :التالية النقاط على مبنية اإلجراءات من سلسلة الوقت

 األسواق تكون أن جيب كما األوريب الغذاء إلنتاج املتزايدة املنافسة على لتتغلب أكفأ اكرب و املزارع تكون أن جيب •

 .مرونة أكثر التدخل وسياسات العاملية

 املناطق تلك يف الغذاء إنتاج ميكن ال أنه مبا التنفيذ حيز احملرومة املناطق يف الريفية التنمية سياسات تدخل أن جيب •

 .البيئة وصيانة الريفي التدهور وقف يتم وبذلك

 هذا ، وايرلندا والدمنرك بريطانيا هي جديدة دول ثالث بدخول أكرب األورويب االحتاد أصبح 1973 عام مع     

 جمتمعة التسع الدولهذه  شكلت فقد ، الزراعية للمنتجات العاملية السوق يف كبريًا العًبا االحتاد من جعل التوسع

 سوف التوسع هذا بأن األولية التوقعات أن من الرغم ،على والغذائية الزراعية باملنتجات العامل جتارة ثلث حوايل

 بدون بقيت تطبيقها يف املستخدمة واألدوات السياسات أغلب فإن تصميم الكاب سياسات يف مهمة تغريات يسبب
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 من املتكدسة الفوائض أدت وقد ، املنتجات من واسع ال الذايت االكتفاء درجة زيادة إىل أدى الذي األمر تغيري

 عملية ودعم املنتجات هلذه احلكومي الشراء نتيجة االحتاد ميزانية على العبء إىل زيادة الزراعية املنتجات هذه

  .منها للتخلص التصدير

قيمته  تضاعفت حيث والثمانينات السبعينات خالل الزراعي القطاع على إنفاقه بزيادة االحتاد استمرار مع و

 بشكل اخنفض العائد فقد العكس على بل يذكر تطور أية الزراعي العمل من العوائد تظهر مل الفرتة هذه يف األساسية

   . )1(ملحوظ

 بوضع والبدء صغرية لدرجة ولو سياساته تغيري حنو للتوجه االحتاد أجرب واألزمات املشاكل هذه ومنو تزايد إن   

  . اإلنتاجية الفوائض من والتقليل امليزانية على األعباء وطأة من التخفيف إىل تسعى جديدة وإجراءات سياسات

 من جديدة مرحلة إىل وانتقل جديد وجه أصبح للسياسة الزراعية املشرتكة السياسات من جديدة جمموعة بتطبيق

 : السياسات هذه ومن 1992 عام إصالح حىت استمرت تطوره واليت مراحل

  .اإلنتاج  على ضرائب فرض • 

 أسعار أوتوماتيكيا ختفض النظام هذا وحتت ، الزراعية املنتجات من عدد على "الضمان حدود" يسمى ما تطبيق • 

 . مسبًقا له احملدد الضمان حد اإلمجايل اإلنتاج جتاوز إذا القادمة التسويقية للسنة الدعم

 قبل من املمولة التسويق محالت أو املستهلك دعم خالل من وذلك السلع من لعدد احمللي االستهالك حتفيز   •

  . االحتاد ميزانية

 . احلليب قطاع يف وذلك تعاونية مجعيات أو افرادية ملزارع إنتاجية حصص فرض  •

 حليب إنتاج على العاملة املنشآت بعض حتويل لتشجيع تطبيقها مت قد برامج عدة خالل من وذلك اإلنتاج تنويع •

 . الزيتية البذور إنتاج إىل احلبوب وإنتاج األبقار حلوم إنتاج يف عاملة منشآت إىل األبقار

                                                           

  .87:،ص ص04، املركز الوطين للسياسات الزراعية ، سوريا ، ورقة عمل رقم المتوسطيةاتفاقيات الشراكة األوربية عبري منال حسن و آخرون ، -  )1(
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 بقي امليزانية أعباء حول والقلق ، ثابًتا بقي املزرعة فدخل للكاب األساسية املشاكل حتل مل السابقة اإلجراءات إن

 دخول مع حىت األزمات هذه استمرت الزراعية، القطاعات بعض يف مزمنة مشكلة الفوائض مشكلة بقيت و موجوًدا

 تفكك بعد الشرقية أملانيا دخول متقدمة مرحلة ويف وأسبانيا والربتغال اليونان هي االحتاد إىل جديدة دول ثالث

  . السوفييت االحتاد

 املناخ مع متاشًيا جديدة مبرحلة البدء على االحتاد أجرب حيث 1992 عام حىت هكذا حاهلا على الصورة بقيت

   )1(العاملية للتجارة األطراف املتعددة باملفاوضات املتمثل اجلديد العاملي

 1992 إصالح ماك شاري: الفرع الثاني

 واليت اإلصالحات من سلسلة األوريب االحتاد تبىن شاري، ماك الزراعي املفوض إشراف وحتت 1992 عام يف    

 هذه هيأت ماك والعاملية الداخلية األسواق يف تنافسية ثركأ وجعلها الزراعية األسعار خفيضتل محاولةك جاءت

-احلبوبك(الرئيسية احملاصيل على زتكر  حيث الزراعة حول األورغواي جولة اتفاقية أجل من للعمل اإلصالحات

 عن املزارعني وتعويض كبري بشكل التدخل أسعار ختفيض طريق عن األبقار وحلوم) الربوتينية احملاصيل-الزيتية البذور

 :يلي مبا اإلصالح هلذا الرئيسية النتائج وتتلخص، مباشرة بدفعات املخفضة األسعار

 .التوايل على % 30 و 15 % بنسبة واحلبوب األبقار للحوم التدخل أسعار ختفيض -

 من أقل ينتجون الذين احلبوب ملزارعي استثناء مع(مالدع لتلقي كشرط  األرض من 10 % عن بالتخلي االلتزام - 

 ).طن92

 مبنية)جزئياً  مفصولة هكتار لكل ثابتة مساعدات( املخفضة لألسعار مباشرة دفعات خالل من املزارعني تعويض مت -

 .معينة مرجعية لفرتة احليوانات وأعداد اإلنتاج على

 .خاص بشكل البيئية الزراعة لتشجيع الريفية بالتنمية تتعلق اليت اإلجراءات من جمموعة إدخال مت لذلك باإلضافة

                                                           

 .88:عبري منال حسن و آخرون،مرجع سابق ،ص– )1(
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 :التالية النقاط يف اإلصالح هذا أمهية وتكمن

 منوذج باجتاه األوىل االنتقالية للخطوة أسس أنه حيث األوربية الزراعة دعم تاريخ يف حتول نقطة يعترب �

 .املرتبط غري الزراعي الدعم

 .الزراعية البيئية املعايري من جديدة جمموعة أدخل �

 .األورغواي جولة اتفاقية قبل من عليه واملصادقة اإلصالح هلذا املتحدة الواليات قبول إىل باإلضافة �

  2000،2003،2004 أعمال جدول :الثالثالمطلب 

 2000 أعمال جدول :الفرع األول

 أعمال جبدول يسمى ما العامة الزراعية السياسات يف إضايف إصالح 1997 عام جويلية يف املفوضية اقرتحت

 الزراعية األوريب االحتاد لسياسات كمخطط 1997 عام مارس يف انعقد الذي برلني مؤمتر يف إقرارها مت واليت 2000

  : CAP 2000 أعمالجدول  إصالحومن خلفية مقرتحات  ،املستقبلية

بعد  نظمة التجارة العامليةمل ضمن املبادئ التوجيهية توقعات متشائمة بشأن قدرة االحتاد األوريب على البقاء  �

 .اإلصالحاتمامل يقم مبزيد من  أسواقهاالحتاد قد يفقد   أن إدراك، فضال عن 2000عام 

 .1999بداية مفاوضات املنظمة العاملية للتجارة قبل  �

 . اإلصالحاتيتطلب املزيد من  شرقا لتوسعالتحضري ل  �

 :املستمر لإلصالحت اثالث خيار 1995الزراعية لعام  اإلسرتاتيجيةحددت ورقة  �

 وتعديل اختالالت العرضاحلفاظ على مستويات الدعم  - 

 ) األسعارالتخلي عن دعم (السوق احلرة  - 

 .1992ماك شاري إصالحتطوير   - 
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  :متثلت يف جوانب رئيسية  2000وقد مست إصالحات رزنامة  )1(األخرية اختيارقد مت 

  المشتركة  األسواقإصالح تنظيمات  -1

التعويض عنها بزيادة املساعدات املباشرة الزراعية و  األسعارباجتاه ختفيض ضمان  1992مت تأكيد إصالحات 

تبلغ حدا أدىن هو  اإلنتاجيمن االستغالل  األراضيمعينة واستبعاد نسب معينة من  إنتاجشريطة التنفيذ بأقساط 

 15مبا نسبته  2002و 2001، وقد سجل اخنفاض يف سعر التدخل للسنتني املئة من املساحة الكلية للمزرعةب 10

   .صول القمحباملئة  بالنسبة حمل

، كما متت برجمة 2002و2000،2001باملئة للسنوات  20بة أما حلوم البقر فقد اخنفضت أسعار التدخل بنس

بالنسبة ملشتقات احلليب  2005على مدى ثالثة سنوات، ابتداءا من  باملئة 15ا ألسعار التدخل بنسبة ختفيض

حيث ألزمت  مبدأ الشرط البيئي لتلقي املساعدات املباشرة  2000كما أدرجت إصالحات )احلليب اففالزبدة و (

  )2(.احرتامها خالل عمليات االستغالل الزراعيرة اإلهتمام باملعايري البيئية و ارعني بضرو ز امل

   اإلجراءات الهيكلية -2

   :ثالثة حماور رئيسية اإلصالحيستهدف هذا الشق من  

o  ال الزراعيتنمية املناطق املختلفة يف ا. 

o  إعادة توجيه من حيث التخصص الزراعي، املناطق اليت تواجه صعوبات مالية و اقتصادية. 

o  ترقية املوارد البشرية وممارسة البطالة يف األوساط الريفية. 

                                                           

)1( https://www.tcd.ie/Economics/staff/amtthews/FoodPolicy/LectureTopics/EUAgriculturalPolicy
/frameset8.htm,12/01/2019,19.30 
 

اطروحة دكتوراه غري  -أي سياسة زراعية للجزائر–تطور المسألة الزراعية في ضوء المنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية دين بن تركي، عز ال -)2(
  .108:،ص ص2007-2006منشورة ،جامعة باتنة ،
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تضمنها  4إجراءا منها  22وهذه احملاور كلها تنجز من خالل إعادة االعتبار للتعدد الوظيفي للزراعة بأوربا عرب 

  :وهي عبارة عن  1992إصالح سنة 

o  التقاعد املسبق الذي يسمح بإعادة هيكلة املزارع ومواجهة ظاهرة تفتت املزارع و املساحات. 

o  ا اإلجراءات البيئية والطبيعية بأوربا احملافظة على األرصدة الزراعية و اليت من شأ. 

o إعادة تشجري األراضي. 

o  ةمساعدات للمناطق احملروممنح. 

  )1(.حتفيز  التحديث وتنوع النشاط الزراعي إىلتبقية فهي دف جراءات املأما اإل

  يــــــــــــــــاألوربمقتضيات التوسع  -3

غال رئيسي يف صياغة أدرج انضمام جمموعة جديدة من بلدان أوربا الوسطى و الشرقية إىل االحتاد األوريب بانش

خالل الس األوريب  1993حول هذا املوضوع بداية  األوىلوقد انطلقت احملادثات "2000 أجندة"مضمون 

حيث مت االفتتاح خالل الس األوريب بلوكسمبورغ  1997سنة  تسارعت هذه املباحثات ونضجتبكوبنهاقن، و 

  .سلوفاكيار، بولونيا، مجهورية التشيك و استونيا، ا بلدان هي قربص، 6الرمسي ملفاوضات انضمام 

رومانيا  الطا،ملتوانيا  وهي بلغاريا، أخرىبلدان  6موضوعها انضمام  1999سنة كما انطلقت مفاوضات أخرى   

  .وسلوفاكيا

 2003أفريل  16إىل إمضاء بتاريخ  2002باستثناء رومانيا وبلغاريا فقد أفضت هذه املفاوضات يف ديسمرب

أن عدد سكان هذه  إىل اإلشارةوجتدر  2004ماي بلدان تدخل حيز التنفيذ يف 10معاهدة االنضمام الرمسي ل 

مليون نسمة  480 إىل األوريبمليون نسمة وهو ما رفع جمموع سكان االحتاد  2002،105بلغ سنة البلدان العشرة 

                                                           

  .109:عز الدين بن تركي ، مرجع سابق،ص -)1(
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 5يف تشكيل الناتج احمللي اخلام مل يتجاوز  نسبة مسامهة هذه البلدان العشرة  أن إال ،باملئة 30أي بزيادة تقرتب من 

كما كان امللف الزراعي من  ،اد يعاين من عدم التجانس الشديداجلديد لالحت األوريبباملئة  وهذا ما جعل الفضاء 

، لالحتاد املنظمةفالقطاع الزراعي له ثقل يف اقتصاديات البلدان  ،املرحلةخالل هذه  األوريباالحتاد أعقد ما واجهه 

يف هذه البلدان  لدعم إعادة اهليكلة الزراعية يف هذا الشأن من خالل توجيه العناية ذلك  انصب اهتمام اإلصالح ل

تقدم يف شكل مساعدات مباشرة ملزارعي هذه البلدان ،فتمنح نسب متزايدة حيث حتددت وتقرر رصد موارد مالية 

من جمموع ما حتصل عليه باقي دول االحتاد ويف األخري تقرر رفع هذه النسبة إىل  2004باملئة سنة  25نسبتها ب 

لكل دولة وليس من د احمللية يتم دفع هذه املساعدات انطالقا من املوار  2007باملئة ،غري أنه ابتداءا من سنة  30

  )1( األوربيةالصناديق 

   2003  المدة منتصف مراجعة :الفرع الثاني

 مراجعة حول مقرتحات 2002 عام يف األوربية املدة منتصف مراجعة إجراء 2000 جدول أعمال" نتضم

 احلاجة اإلصالح هلذا أدت اليت األسبابمن ، و )2(لالحتاد العامة الزراعية السياسات إصالح دف املدة منتصف

 يتم حبيث اجلدد  لألعضاء الكامل االنضمام فبل العامة الزراعية السياسات يف املدى بعيد إضايف جوهري إلصالح

باإلضافة إىل .القادمة السنوات يف للميزانية إضافية ختفيضات خماطر جتنب وبالتايل الزراعية امليزانية سقوف قفل

 التجارة منظمة ألعضاء الوزاري كانكون مؤمتر( تقرتب كانت العاملية التجارة ملنظمة الزراعة حول املتعددة املفاوضات

 على اكرب مرونة األوريب االحتاد يقدم سوف عليه االتفاق مت إن املقرتح واإلصالح  2003 أيلول يف املنعقد العاملية

  .)الزراعي الدعم ختفيض حول املفاوضات طاولة

                                                           

  .109:عز الدين بن تركي ، مرجع سابق،ص -  )1(
  
  26:، ص2003تقرير التجارة الزراعية السورية ،املركز الوطين للسياسات الزراعية ،سوريا ،-)2(
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 يف 2000 أعمال جلدول املدة منتصف مبراجعة يعرف الذي فيشلر إصالح عليه يقوم الذي األساس تقدمي مت

يقوم 2003 عام الثاين كانون يف فيشلر الزراعي املفوض قبل من التشريعية املتقرحات تقدمي ومت ،2002  عام متوز

 : )1(هذا اإلصالح على

 ممارسات أو ومدخالت بنشاطات مرتبطة وغري ثابتة دفعات وهي:اإلنتاج عن ومفصولة مفردة مزرعية دفعات  • 

 للمزارعني املمنوحة الدفعات هذه حجم يف يغري أن ميكن السوق بسعر تغري أو إنتاج قرار ال حيث احلايل اإلنتاج

 ليزيل مصمم االرتباط فك ،باألسعار املتعلقة التشوهات على أقل بشكل سيعتمد الدخل دعم أن يعين هذا .املؤهلني

 األول اليوم يف االرتباط فك بدأ وقد املزارعني دخل على يؤثر ال بشكل الطلب مع العرض يوازن حبيث اإلنتاج فوائض

 الفرتة هذه طبيقت ويعود معينة حملاصيل انتقالية فرتة مع مةالعا السوق مجعيات ملعظم 2005 عام الثاين كانون من

 دفعات املزارعون يتلقى سوف اإلصالح هذا األعضاء الدول تطبق عندما،حبيث 2007 بداية حىت األعضاء للدول

  احلايل إنتاجهم عن النظر بغض 2002- 2000 الفرتة يف املمنوحة الدفعات وسطي أساس على مبنية مفردة مزرعية

 سالمة - البيئة ملعايري احرتام مع مرتبطة املفردة الدفعات تكون سوف :البيئية البرامج مع المتقاطع االلتزام  • 

 وزراعية بيئية حبالة الزراعية األرض على احلفاظ وملتطلبات باحليوان العناية - واحليوانية النباتية الصحة- الغذاء

 .جيدة

 الدفعات ختفيض خالل من الريفية التنمية أجل من للمزارعني أكثر أموال توفري سيتم :الموارد توزيع إعادة  •

 يعين هذا الريفية بالتنمية املتعلقة لإلجراءات التخفيضات هذه عن الناجم املال حتويل مث ومن الكبرية للمزارع املباشرة

 ).الثاين العمود( الريفية التنمية إلجراءات )األول بالعمود املعروف( الدخل دعم نقل أيضاً 

 % 4و2005 عام 3% بنسبة السنة يف يورو 5000 قيمة تتجاوز اليت املباشرة للدفعات ختفيضاً  ذلك سينتج

                                                           

  .09-08:حممد على حممد ،مرجع سابق، ص ص-  )1(
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 أن إىل اإلشارة وجتدر املوارد توزيع إعادة بتطبيق ملزمة األعضاء الدول ،)يليها ماو  2007 عام 5%و 2006عام

  .بالسنة يورو مليار 1.2 حوايل ستكون بالنتيجة االدخار قيمة

 أكثر بأموال الريفية التنمية سياسات تعزيز•

 - األلبان قطاع - الحبوب تشمل الزراعية السياسات من كجزء السوق لسياسات أخرى عديدة إصالحات •

 الخ...الصلب القمح -الرز

 لدعم الشهرية التخزين زيادات ختفيض مت كما 75 % اإلنتاج عن املفصول للدعم األدىن احلد بلغ للحبوب بالنسبة

 50 %.بنسبة الرز

 15%. بنسبة افف وللحليب % 25 بنسبة للزبدة التدخل أسعار ختفيض مت فقد األلبان ملنتجات بالنسبة

 وضع ومت .أخرى ملناطق وأخرجت التقليدية اإلنتاج مناطق يف اإلضافية الدفعات خفضت فقد القاسي للقمح بالنسبة

  .باإلنتاج مرتبطة 40 % بنسبة حتتفظ أن األعضاء للبلدان وميكن املفردة رعية املز الدفعات ضمن الدفعات

   2004 في اإلصالح متابعة:الفرع الثالث

  .2006لتبدأ عام  2003 إصالحاتقطاعات القطن وزيت الزيتون والتبغ على غرار  إصالحمت  2004يف افريل 

غري مرتبطة باإلنتاج بينما اإلعانة  2002- 2000باملئة من مدفوعات  65تسدد نسبة ال تقل عن : القطن -

هكتار بني كل  455.360باملئة كدعم قائم على املساحة الزراعية حبد أقصاه  35تصل إىل  باإلنتاج املرتبطة

عم السوق إىل دمليون اورو من  22من اليونان و الربتغال واسبانيا، وسيتم حتويل األموال اليت تصل إىل 

 .صندوق إعادة هيكلة انتقايل يساعد املزارعني على إنتاج حماصيل بديلة

 إىلميكن زيادا  2009-2000من املساحة خالل   األقلباملئة على  40االرتباط او فصل مت فك : التبغ - 

باملئة من املدفوعات مع املساعدات  60بربط  األولية، حيث تسمح الفرتة  2010باملئة ابتداءا من  50
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ات املزرعية املفردة بينما باملئة من املدفوعات املفصولة تنتقل للدفع 50املستخدمة لتحسني اجلودة، بينما املتبقية 

 ينتقل النصف األخر إىل صندوق هيكلة متويل االستخدامات األكثر كفاءة ألراضي التبغ

 كأساس 2003- 2002باملئة من املدفوعات مع اخذ الفرتة  60فصل  أوسيتم فك االرتباط : زيت الزيتون - 

ماي  01أما املساحة املرجعية تطبق على املساحة املزروعة قبل لإلعانة  اإلمجاليةلفك االرتباط لتحديد القيمة 

باملئة ممن مدفوعات زيت الزيون الوطنية لتحسني 10مايصل  ، وميكن ان تستخدم الدول األعضاء 1998

 )1(.جودة الزيوت

 األوربي االتحاد وتوسع العامة الزراعية السياسة:الفرع الرابع

 - التفيا – هنغاريا – استونيا - التشيك مجهورية - قربص ليشمل 2004 أيار 1 يف األوريب االحتاد توسع

 مساحة زاد كما  مليون 11 إىل 7 من املزارعني عدد التوسع هذا زاد .سلوفانيا – ياكسلوفا – بولندا –مالطا -ليتوانيا

 السياسات ميزانية زادت التوسع هلذا نتيجةك،%20- 10 .بنسبة احملاصيل وإنتاج .%30 بنسبة الزراعية األرض

 ) دولة 15 ( األوريب لالحتاد العامة الزراعية السياسات ميزانية مع باملقارنة 2006 يف % 10 بنسبة العامة الزراعية

 العامة الزراعية السياسات سوق ملعايري ومباشر كامل مدخل لديهم اجلديدة األعضاء الدول يف املزارعني . 2005 يف

 خاص بشكل تبنيها مت واليت الريفية التنمية حزمة إىل باإلضافة خيلهم مدا وزيادة استقرار على تساعدهم سوف اليت

 .األعضاء الدول هذه ملتطلبات

 وتزداد )دولة 15 (باالحتاد اخلاصة الدفعات من 25 % بنسبة البداية يف مرحلية كانت املفردة للدفعات بالنسبة

 يف الدعم يف ختفيضاً  اإلجراء هذا يتطلب سوف 2013 عام يف 100 % لتصبح سنة كل ثركأ أو5 % بنسبة

 .داجلد لألعضاء املفردة الدفعات متويل ليتم5 %حوايل تبلغ بنسبة )دولة (15  األوريب االحتاد

                                                           

(1)  -David Kelch , Mary Anne Normile, CAP Reform of 2003-04, Electronic Outlook Report 
from the Economic Research Service, United States Department of Agriculture(USDA), August 
2004,pp 08-09. 
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 صناديق من 2006 يف 65 % و 2005 يف 60  %و 2004 يف 55 % حىت الدفعات هذه زيادة أن ماك

 يف اخليار الدول هلذه سيكون ماك  اجلدد لألعضاء خياراً  سيكون الوطنية امليزانية ومن األعضاء للدول الريفية التنمية

 .املبسط املباشر الدعم نظام تطبيق

 )املباشرة والدفعات بالسوق اخلاصة امليزانية(األول للعمود الزراعية السياسات ميزانية أن إىل اإلشارة جتدر ماك

 2013 -  2007الفرتة خالل %1 ب حمددة زيادا تكون سوف مث 2006 - 2004من  ااعتبارً  مثبتة

 املخطط االقتصاد من االنتقال خالل اجلدد األعضاء الدول يف السوق اضطراب أن إىل أيضا اإلشارة جتدر ماك

 15 ( السوق على معتمداً  اقتصاد إىل )األوريب االحتاد مع مقارنةً  اإلنتاجية يف اخنفاض عنه نتج الذي()زيكمر  بشكل

 االحتاد من هكتار لكل أقل دفعات يتلقون سوف املنضمة الدول يف املزارعني السبب هلذا الفرتة تلك خالل )دولة

 .مرجعية فرتةك999-1995 الفرتة بإنتاج مرتبطة اجلدد لألعضاء املفردة الدفعات ستكون حيث )دولة 15 األورويب

 للمزارع يورو 300 بني ترتاوح أا حيث املزرعة حجم إىل استنادا كبري حد إىل متفاوتة املفردة الدفعات تكون سوف

 .التشيك ومجهورية هنغاريا يف الكبرية للمزارع يورو ألف 40 و بولندا يف الصغرية

 لتطبيقها اخليار امتالك من بدالً  اجلدد لألعضاء بالنسبة 2004 أيار يف طبقت اإلصالحات هذه فإن وأخرياً 

 )1()دولة 15 (األوريب االحتاد حالك 2007 و 2005مابني
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 2006و 2005 عام العامة الزراعية السياسات في التطورات :الرابعالمطلب 

  2005 عام العامة الزراعية السياسات في التطورات :األولالفرع 

 ليسبون إستراتيجية :أوال

 مبستوى األوربيني تزويد إىل دف اليت 2005 شباط 2 يف ليسبون إسرتاتيجية إطالق األوربية املفوضية أعادت

 فرص وخللق أعلى منو ملعدل امللحة األوريب االحتاد معاجلة يف وتبحث واجتماعياً  بيئياً  مستدامة بطريقة أفضل معيشة

 .العاملية األسواق يف متزايدة وملنافسة عمل

 العامة الزراعية السياسات تمويل تبسيط :ثانيا

 ستمول اليت بالطريقة جوهري تغيري إىل يهدف قانوناً  2005 أيار 31 يف األوريب االحتاد يف الزراعي الس أصدر

 :جديدين صندوقني القانون أنشأ حيث 2007 من اعتباراً  الزراعية السياسات ا

 األوربية الزراعة ضمان صندوق •

 الريفية للتنمية األوربية الزراعة صندوق •

 للمفوضية اجليدة اخلربة من سيستفيد والذي واحدة وإدارة توجيه نظام بإشراف الصندوقني هذين تشغيل سيتم

 معززة قوانني النظام هذا يشمل حيث )نالضما قسم -والضمان األوربية الزراعة توجيه صندوق جمال(يف املكتسبة

 )1(.األوريب للتشريع الزراعية بالسقوف االلتزام يقوي خاص وبشكل املالية للضوابط
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 2006 عام الزراعية السياسات في التطورات:الفرع الثاني

 باألزمات المتعلق الدعم وتسهيل الزراعي الدعم لتبسيط مقترح: أوال

 واحليوانات النباتات وأمراض السيئ للطقس تعويض بتضمني يقضي باقرتاح 2006  20 يف املفوضية تقدمت

 وتشجيع احلايل القانون تبسيط املفوضية اقرتحت ماك .الزراعي القطاع ضمن احلكومي للدعم احلايل االستثناء قانون

 .املزارعني ألزمات احلاالت هذه مثل يف احلكومي الدعم تطبيق اإلجراء هذا يسرع سوف .للمخاطر أفضل معاجلة

 ويطبق .املخاطر هذه مثل ضد تأميناً  املزارع لدى كان حال يف السيئ الطقس استثناء سيتم 2010 من واعتبارا

 2007 من اعتباراً  املقرتح . هذا

 الريفية للتنمية توجيهية إرشادات: ثانيا

 وتلعب .السكان من 50 % ل مسكناً  وتشكل دولة  (25 ) األوريب االحتاد من 90 % الريفية التنمية تغطي

 االحتاد تبىن . احلادي و العشرون القرن حتديات ملواجهة الريفية املناطق مساعدة يف ومتزايداً  مهماً  دوراً  الريفية التنمية

 :هي الريفية للتنمية توجيهية إرشادات ستة  2006شباط 20 يف األوريب

 .والغابات الزراعة قطاع يف املنافسة حتسني  •

 .والريف البيئة حتسني  •

 .تنوعها وتشجيع الريفية املناطق يف احلياة خاصية حتسني  •

 .للعمالة احمللية املقدرات بناء  •

 .التنفيذ حيز األولويات بإدخال البدء  •

 .اتمع عناصر بني التكامل حتقيق  •
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 املستقبل يف األعضاء الدول قبل من تستخدم أن ميكن اليت اخليارات من وسلسلة اسرتاتيجي منهج هذا يزود سوف

 ما على تساعد سوف واليت السابقة اإلرشادات أساس على حمضرة تكون سوف واليت الوطنية الريفية التنمية برامج يف

 :يلي

o اإلحتاد مستوى على األعلى املضافة القيمة الريفية للتنمية األوريب الدعم فيها حيدث اليت املناطق تعيني.  

o األوريب لالحتاد الرئيسية األولويات بني الربط.  

o البيئة خاص وشكل األوريب االحتاد سياسات مع املواءمة ضمان.  

o (1)          للسوق املوجهة اجلديدة الزراعية السياسات مالزمة    

 السكر قطاع إصالح: ثالثا

 للسياسات األخرى باإلصالحات مقارنةً  سنة 40 حوايل إصالح بدون األوريب االحتاد يف السكر قطاع بقي

 و كانت العاملي السعر أضعاف ثالث األوريب السكر سعر وكان ضعيفاً  السابق القطاع كان حيث العامة الزراعية

 .العاملية التجارة منظمة لقوانني خمالفة تصديره نظام قواعد

 من اعتباراً  التنفيذ حيز سيدخل السكر لقطاع جوهري إصالح 2006 فيفري 20 يف أوربا يف الزراعة وزراء تبىن

 باإلضافة كبري بشكل املزارعني وتعويض % 36 بنسبة التدخل سعر ختفيض هو اإلصالح هذا جوهر جويلية، 01

 .الصناعة هذه ترك على املنافسني غري املزارعني تشجيع دف اهليكلة إلعادة أساسي متويل إىل

 ومن 2009 من اعتباراً  العامل يف األفقر دولة 49 ال لواردات كامل بشكل أسواقه بفتح األوريب االحتاد سيقوم

 بتغطية ليسمح جيدين وسعر مبستوى ليصبح طن مليون 7-6 حوايل إىل األوريب االحتاد إنتاج ينخفض أن املتوقع

 كما .منواً  األقل والبلدان والباسيفيكي الكارييب الشريك واردات من و األوريب اإلنتاج من احمللية االحتياجات
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 يشكل .العاملية التجارة منظمة جتاه التزاماته حيرتم أن لالحتاد لتسمح دراماتيكي بشكل األوربية الصادرات ستنخفض

 حملادثات احلالية اجلولة يف األوريب االحتاد موقع يعزز وسوف للقطاع السوق وتوجيه املنافسةو  اإلصالح سيدعم عام

 بشكل استفادوا الذين النامية البلدان يف السكر منتجي على اإلصالح يؤثر سوف لذلك باإلضافة العاملية التجارة

 .املتضخم السكر سعر من تقليدي

 روسيا مع الريفية والتنمية الزراعة حول للحوار تفاهم رةكمذ : رابعا 

  لصادرات سوق أكرب ثاين تشكل روسيا أن حيث األوربية الصادرات يف روسيا موقع من االتفاق هذا أمهية تأيت

 من اجلانبني كال يلتزم .لالحتاد الزيتية والبذور للحبوب الرئيسيني املوردين أحد روسيا أن إىل باإلضافة الزراعية أوروبا

 التجارة، اإلنتاج، تتضمن واليت العالقة ذات املواضيع مجيع يف التعاون لتحسني املدى طويلة بشراكة ةكر املذ  خالل

   (1) .الريفية اتمعات وتطوير الزراعية للمنتجات الزراعية السياسات نوعية

 والبيض الدواجن لقطاع أوربي مالي بدعم يقضي مقترح: خامسا 

 األوريب االحتاد مليزانية يسمح املفوضية قبل من مقدم مقرتح على 2006 نيسان 25 يف أوروبا زراعة وزراء صادق

 ألزمة نتيجةك اإلجراءات هذه تأيت .والدواجن البيض قطاع يف السوق بدعم املتعلقة اإلجراءات كلفة يف باالشرتاك

 دعم إجراءات من 50 % متويل يف تشرتك أن املفوضية اقرتحت حيث السوق على السليب وتأثريها الطيور إنفلونزا

 بسبب دواجنهم نقل من فيها املزارعني مينع حالة أو ما مزرعة يف الطيور إنفلونزا حالة مثل حاالت يف فقط السوق

 .البيطرية الرتتيبات على املفروضة القيود
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  2020- 2014 إصالح: الفرع الثالث

ة مثرة ثالثة سنوات من التفكري والنقاش و السياسة الزراعيبشأن إصالح  2013تفاق املتوصل إليه سنةاال ربيعت 

تراجع هذه السياسة كلها مرة واحدة ويعمل فألول مرة  ،ا لعدة جوانبيتارخي اإلصالح، ويعد هذا املفاوضات املركزة

  )1( من ترابطهماعلى الدعامتني لكنه زاد  اإلصالحذا هحافظ ، مشرع مع السك  األوريبها الربملان يف

  :كما يلي  اإلصالحجاء 

 المساعدات المباشرة: أوال

اسة يعلى نسبة كبرية من ميزانية الس تستحوذ ألانظرا ، عناصر السياسة الزراعية أهماملساعدات املباشرة من    

يف تدعيم دخل الفالحني ومن جهة أخرى لدورها الرئيسي  ،2012باملئة من نفقاا عام  72 الزراعية ،حيث مثلت

  .االحتاديف 

خيص الدول " نظام املساعدات الوحيد" األولخمتلفني، خمططني املساعدات تقدم للفالحني حتت ظل  كانت  

  ، املنضمني حديثاالذي خيص الدول األعضاء  "املنطقة الوحيدة"ساعدات م والثاين نظام EU-15األعضاء القدمية 

 أو تشكيلة منهما مبا  يعرف  اإلقليميأو النموذج  التارخيينموذج الحبسب قواعد  األولث يطبق النظام يح

اهلكتارات املؤهلة هلذه يتلقى الفالحون مساعدات ترتكز على يف النموذج التارخيي حيث ، "النموذج اهلجني "ب

فريتكز اإلقليمي ،أما النموذج هذه املساعدات   قيمةه يكمرجع حتسب عل  2002-2000املساعدات وتؤخذ الفرتة 

االلتزام و من أجل استالم هذه املدفوعات جيب على الفالحني   ، اإلقليمقيمة موحدة من املساعدات داخل على 

  .يف ظل شروط بيئية وزراعية األراضيتطلبات قانونية مثل احملافظة على مب

                                                           

(1)  - Overview of CAP Reform 2014-2020,Agricultural Policy Perspectives Brief N°5* / 
December 2013,p :01.  
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مثل " إجياد دعم أفضل لبعض األنشطة و املناطق و املستفيدين"إن اهلدف من قانون  املساعدات املباشرة  هو 

منوذج املعدل ' إىلاقرتحت املفوضية األوربية حتديد نظام املساعدات  لذا.(1)وحيد مستوى الدعم  بني الدول األعضاءت

-EUدول  يف م مساعدات املنطقة املبسطةونظا  EU-15نظام املساعدات املوحدة يف يث يستبدل ح' الثابت

   .للهكتارأو وطين  إقليميط مبتوس واحد بنظام 12

  )2( :جمموعة من نظم مدفوعات كما يلي اإلصالحعرض مقرتح هذا 

 .ستوى الوطين أو اإلقليمياملوهي مدفوعات موحدة للهكتار على  : مساعدات قاعدية - 

وهنا للمناخ و البيئة  أمهيةوهي مدفوعات لكل هكتار حلماية بعض املزروعات ذات  :مساعدات متعلقة بالبيئة - 

 :تستخدم ثالثة معايري 

o  احملافظة على املراعي الدائمة. 

o  باملئة من األراضي الزراعية كمساحة بيئية  7و احملافظة على تنويع إنتاج احملاصيل. 

o  باملئة من مغلوفها يف هذا الربنامج 30باستخدام الدول األعضاء ملزمة  . 

خلمس سنوات )سنة  40من األقل (باملئة لصغار املزارعني املبتدئني 25بهناك زيادة :برنامج صغار المزارعين - 

 . باملئة من املغلوف الوطين 2 إىلمبا يصل وهذا الربنامج سيمول . األوىل

العكسية  اآلثار  تعنيحىت  طاملرتب الدعمخيار  دراجإأعادت املفوضية  :Coupled support طالمرتب الدعم  - 

املساعدات هذه  إدراج إعادةتزمت اعأن املفوضية  إال، وكان قد الغي ملعظم املنتجات لمساعدات املباشرةل

                                                           

 .12: حممد على حممد ،مرجع سابق، ص ص - (1)
  

(2)  -Gerdien Meijerink, Thom Achterbosch, CAP and EU Trade Policy Reform, LEI 
report,2013  +/ ,p :26  
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من مغلوفها باملئة  10حىت  5حيث ختصص الدول األعضاء ما يصل إىل ، لصغار البقر و املاعز و الغنم

 .الوطين هلذا الدعم

وضعت املفوضية هذا املخطط كبديل للمخطط السابق حيث ميكن للمزارعني : المزارع الصغيرةمخطط  - 

حيث  ،األخرىمساعدات دفعة واحدة بدال من املساعدات  ايتسلمو  ان) هكتار 3مزارعهم اقل من (الصغار 

 10 إىلما يصل  األعضاءاإلجراءات املشددة، وختصص الدول من معايري احملافظة على البيئة و  إعفائهميتم 

 .هلذا املخططباملئة من مغلوفها الوطين  

 معايير السوق: ثانيا

و  احلالية و املخصصة لألسواق احملليةألدوات السوق  القانوين اإلطارقدمت منظمة السوق املشرتكة املوحدة 

  .قواعد املنافسة  و التجارة مع دول خارج االحتاد

فظة على تنافسية اللمح 2013السياسة الزراعية بعد  إصالحالسوق الشرقي يف احملافظة على ما اعتزم االحتاد ك

حيث يعترب  .املنافسة الشرسةيف نفس الوقت احملافظة على مصاحل الفالحني يف حالة مواجهة  و، األوربيةالزراعة 

لتخفيف حدة هوامش اإلنتاج لذا يقرتح  األهداف أهمدخول الفالحني و  األسواقاحملافظة على استقرار  أناالحتاد 

قوة تفاوض  تعزيزميكن حتقيق هذه األهداف من خالل و مة املضافة على السلسلة الغذائية، القيتوزيع حتسني 

  .و حتقيق الشفافية يف السالسل الغذائية وتشجيع العالقات التعاقدية الفعالة  الفالحني 

 أسعار التدخل: ثالثا

لكن موجودة بالنسبة للحبوب و حلم البقر و العجل و الزبدة و احلليب افف اخلايل من  الدسم تبقى هذه اآللية    

مل يتم التدخل بالنسبة 2010- 2009منذ لكنه  .ألسعارهايف حالة االخنفاض الكبري  أو  منهافقط لكميات حمددة 

 –ماعدا القمح اللني  –حملصول احلبوب 
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 دعم الصادرات: رابعا

جولة االورغواي يف نفقات دعم الصادرات يف ظل اتفاقية الواليات املتحدة بتخفيض و  األوريبالتزم االحتاد 

حدد اتفاق و ، تراجع هذا الدعم بشكل ملحوظ يف االحتاد للعديد من القطاعاتفخالل العقد املاضي ، الزراعة

مما للسياسة الزراعية  ةالالحق يف اإلصالحات به قاموهو ما ، التخزين يف االحتادالتدخل و  أسعارالزراعة  استخدام 

  .أدى إىل تراجع أسعار الغذاء 

بينما دعم  ،2008/2009كذلك صادرات السكر ،  2008ألغي دعم صادرات الفواكه و اخلضر سنة 

  . 2009مشتقاته  الغي يف نوفمرب صادرات احلليب و 

  السياسة التجارية مع الدول النامية: الثالث المبحث

اموعة األوىل اليت تأيت على هرم التفضيالت التجارية ، ) عاصمة الطوغو اإلفريقية ( تعترب دول اتفاقية لومي  

، 1957حيث تعود العالقات اليت تربط أوروبا بإفريقيا جنوب الصحراء إىل ماض بعيد، ومبوجب معاهدة روما لعام 

طرة الدول األعضاء وقتئذ شركاء يف اموعة األوروبية، أصبحت املستعمرات واملقاطعات وراء البحار اخلاضعة لسي

لكن التحرير الذي بدأ يف بداية الستينيات حّول هذه العالقة إىل نوع خمتلف من الشراكة، أي عالقة بني دول 

  .مستقلة ذات سيادة

سة التنمية لالحتاد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة يف سيا 2000وشكلت اتفاقية كوتونو، عاصمة بنني، املوقعة عام    

األورويب، وتعترب هذه االتفاقية بني االحتاد األورويب والدول اإلفريقية ودول البحر الكارييب واحمليط اهلادي اتفاقية 

وكانت هذه االتفاقية . التجارة واملساعدة األكثر طموحًا على املدى البعيد اليت وقعت بني دول نامية وأخرى متطورة

واهتمت السياسة التجارية  ، ومت جتديدها الحقًا بفواصل زمنية منتظمة،1975لومي، املوقعة عام  استمرارًا التفاقية

لالحتاد األوريب مبنطقة حوض البحر األبيض املتوسط من خالل جمموعة من السياسات اليت رغم تغري بعض مضامينها 

ات الصناعية ، و مؤخرا عرف االحتاد األوريب إال أن اهلدف األساسي هلا يبقى حماولة حترير التجارة خاصة يف املنتج



@Þ—ÑÜaðäbrÜa@Z�bï�Üa����ïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó��¥þÜ@ó�����ðiŠìÿa@†b  

 

 

110 

 

توجها  واضحا حنو عقد اتفاقيات جتارة حرة مع الدول اآلسيوية مثل كوريا اجلنوبية و اهلند ،و دول أمريكا الالتينية 

  . وكندا ، باإلضافة إىل تشجيع التعاون عرب األطلسي

  و الباسيفيك السياسة التجارية مع دول أفريقيا و الكاريبي: لالمطلب األو 

مع اموعة األوروبية باتفاقيات عرفت باتفاقيات ) ACP(ارتبطت الدول اإلفريقية والكاريبية والباسيفيكية     

يف مدينة لومي عاصمة الطوغو، يهدف هذا اإلتفاق إىل خلق إطار عام  1975لومي حيث مت توقيعها يف فرباير 

عدة إجراءات متثلت يف العون  –وكل التعديالت املتعاقبة له  –اإلتفاق للتعاون يف جمال التجارة والتنمية ويشمل 

إضافة إىل بروتوكوالت التعاون يف جماالت الزراعة والصناعة والتعدين والتعاون الثقايف  ،املايل والتعاون التجاري

ضافة إىل واإلجتماعي وكذا وضع نظام دعم العائد من الصادرات وتدعيم برامج اإلصالح اإلقتصادي، باإل

والقروض امليسرة املمنوحة من ) Capital- Risque(  املخاطرة  -املساعدات واملنح غري املسرتجعة ورأمسال

  .لالستثمارالبنك األورويب 

  اتفاقيات لومي : األولالفرع 

، أداة  االتفاقية هي املعاملة التفضيلية نشاطات اخلارجية لالحتاد األوريبلومي كانت اإلطار األول لل اتفاقية    

حيث تسمح بدخول معفى من الرسوم اجلمركية ملعظم سلع ) ACP(من دول االحتاد األوريب ملعظم واردات 

ماعدا بعض املنتجات الزراعية احلساسة اليت تعدل وارداا بواسطة بروتوكوالت وهي حلم البقر والعجل   ACPدول

ومع ذلك أحبطت اتفاقية لومي بسبب مواصلة االحتاد األوريب فرض القيود  ، )1 (خلمر،السكر،املوز، و سابقا ا

، و لقد أدى عدم  ACPاجلمركية و تصعيد التعريفات و متطلبات قواعد املنشأ اليت تعوق النمو االقتصادي لدول 

                                                           

(1  -) leena kerkela,janne Niemi,RistoVaittinen , renegotiating the lomé convention- trade policy 
schemes and their effects for African regions , available at 

http://www.monash.edu.au/policy/conf/48Kerkela.pdf ,12/6/2011, 
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و لقد ركزت اتفاقية   ،)1(2000جوان  موافقة اتفاقية لومي لقواعد املنظمة العاملية للتجارة إىل عقد اتفاقية كوتونو  يف

  : )2(كوتونو على وضع حماور لتحقيق التنمية اإلفريقية تنحصر فيما يلي

  حتديث إسرتاتيجية حملاربة الفقر يف أفريقيا ؛- 

  تنقيح إطار عمل التجارة الدولية ؛- 

  إصالح أساليب اإلدارة و احلكم يف أفريقيا ؛- 

  ترشيد استخدام املساعدات ؛- 

ث أدوات جديدة للتمويل بدال من األدوات التقليدية املستخدمة يف سلسلة اتفاقات لومي استحدا- 

)STABEX &SYSMIN  (؛  

  ختفيف عبء الديون يف إطار مبادرة الدول األكثر فقرا ؛- 

  تدعيم برامج التعديل اهليكلي ؛- 

  تعزيز التكامل اإلقليمي ؛- 

على إعادة النظر يف اجلانب التجاري، ) ACPألورويب ودول اإلحتاد ا(ولقد مت اإلتفاق بني الدول املتعاقدة 

فحسب نص هذا اإلتفاق ينبغي أن يلتزم الطرفان باتفاقيات جديدة للتجارة املتبادلة تتوافق مع القواعد اجلديدة 

من هذا املنطلق للمنظمة العاملية للتجارة من بينها استبدال نظام التفضيالت التجارية غري املتبادلة املعمول ا حاليا، و 

وسيعمل  ، أو بصفة منفردة) كمجموعة إقليمية(مت اإلتفاق بني الطرفان على إبرام عقود أو اتفاقيات بصفة مجاعية 

معاملة خاصة يضمن هلا حرية الدخول إىل السوق  (*))PMA(اإلحتاد األورويب على معاملة الدول األقل تقدما 

                                                           

(1)-OLI BROWN,EU Trade Policy and conflict, p:09,available 
at:http://www.iisd.org,04/05/2011, 

  . 2008:،ص2007دار النهضة العربية ،القاهرة ،–قضايا التكامل و التنمية  –االقتصاد اإلفريقي فرج عبد الفتاح فرج ، -)2(
(*)  PMA : Pays moins avancés,  
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كأقصى مدة دون فتح أسواقها ملنتوجات اإلحتاد األورويب إال   2005سنة األوروبية لكل املنتوجات وهذا إىل غاية 

و يف حال مل تعقد  2002، وبدأت املفاوضات اخلاصة بالشراكة االقتصادية بني هذه الدول سنة 20081بعد سنة 

  . )2(العادي GSPأية اتفاقية تعود الدول إىل نظام 

 ACP اليت متت بني اإلحتاد األوريب و دول  ) EPA(تصادية وفيما يلي املفاوضات حول إتفاقيات الشراكة اإلق

)3(     :  

وطبقت  منذ  2008بني االحتاد األوريب و الكارييب وقعت يف أكتوبر) (EPAsفاقية الشراكة االقتصادية ات

عندما تنازلت املنظمة العاملية للتجارة لنظام االحتاد األوريب لألفضليات التجارية من جانب واحد ( 2008ديسمرب

بربادوس ،  أنتيجا ، بربيدا ، الباهاماس ،( دولة  15تضم  CARIFORUM، منطقة ) وراء انتهاء اتفاقية كوتونو

بليز ، دومينيكا ، مجهورية الدومينيكان ، سلطنة جرينادا، مجهورية جيانا، جامايكا ، سانت لوسيا، سانت فينسنت، 

 2009ديسمرب  10هاييت وقعت االتفاقية يف ( جرينادين ، سانت كريستون و نيفيس، سورينام ، ترينيداد توباجو،

 ).2010دقة عليها بسبب زلزال لكنها مل تطبق بسبب تأجيل إقرارها و املصا

، لذلك فاوض االحتاد  2008مبعزل عن دول الكارييب  املفاوضات مل تكتمل مع أي جمموعة أخرى قبل  •

املؤقتة من أجل حتسني دخوهلا إىل أسواق ) EPAs(األوريب حول سلسلة من اتفاقات الشراكة االقتصادية 

 :مة العاملية للتجارة،هذه اإلتفاقيات هي اإلحتاد األوريب و لضمان خضوعها إىل قواعد املنظ

o  الدول األخرى يف املنطقة قررت أن ( 2009االتفاقية مع الكامريون وقعت يف جانفي :أفريقيا الوسطى

 ).ال ترتبط باتفاقية مؤقتة و إمنا تتفاوض حول اتفاقية شراكة اقتصادية تامة و كاملة 

                                                           

  .195:عمورة مجال يد ،مرجع سابق ،ص -  )1(
(2  - ) Oli brown , op cit , p: 10  
(3)REPORT ON PROGRESS ACHIEVED ON THE GLOBALEUROPE 

STRATEGY(2006-2010), EUROPEAN COMMISSION, 2010 ,PP:12-13.  
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o باألحرف األوىل مع جمموعة إفريقيا  الشرقيةوقعت اتفاقية إقليمية :جمموعة إفريقيا الشرقية)EAC ( سنة

 ).كينيا ،أوغندا، تنزانيا ، رواندا، بروندي( 2007

o إقليم (إفريقيا الشرقية و اجلنوبيةESA: ( ، مت عقد اتفاقية إقليمية مع كومورس ،مدغشقر ،موريشيوس

 .2009ة سنة ، وقعت االتفاقي)جبداول أعمال منفردة(جزر سيشيل ، زامبيا و زمبابوي 

o  2009ديسمرب(و جزر فيجي ) 2009جويلية (اتفاقية إقليمية مع بابوا غينيا اجلديدة :الباسيفيك.( 

o  إقليم إفريقيا اجلنوبية)SADC: ( اتفاقية اقليمية مع كل من ليسوتو ، سوازيلندا ، موزمبيق ،ناميبيا

 ).كل اموعة ماعدا ناميبيا وقعت اتفاقية مؤقتة(

o و صادق عليها الربملان األوريب  2008نوفمرب  26وقعت اتفاقية مع ساحل العاج يف : ية إفريقيا الغرب

 .باألحرف األوىل 2007، و اتفاقية مع غانا سنة 2009يف مارس 

  تقييم اتفاقيات لومي : الفرع الثاني 

، واليت تأخذ (ACP)بالرغم من اإلجيابيات اليت توفرها هذه اإلتفاقيات املوقعة بني اإلحتاد األورويب ودول 

دول، باإلضافة إىل البعد اإلقتصادي الذي يهدف إىل تنمية الإجتماعية، سياسية وثقافية مميزة لكل : عدة أبعاد

ومساعدة هذه الدول على املدى البعيد على املستوى املايل والتقين، وهي ختتلف متاما عن مساعدات اهليئات الدولية 

ية يف إطار رسالة الرغبة، فإن التعاون حسب هذا النموذج يقوم على التشاور ما بني اليت تقوم على ما يسمى باملشروط

املتعاملني يف شكل تعاون أو مشاركة، غري أن هذه اإلتفاقيات محلت العديد من اإلنتقادات من بينها الثقل وعدم 

  :)1(الشفافية أو الوضوح يف سريها و تنفيذها 

                                                           

متوسطية ،أطروحة دكتوراه، ختصص حتليل اقتصادي ، جامعة  -ية االورودراسة تحليلية و تقييمية التفاقيات الشراكة العرب عمورة مجال يد ،- )1(
  .197:،،ص 2006-2005اجلزائر ،
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وكذا عدم بساطة  (ACP)متيزت بعدم الوضوح يف التفاوض نتيجة نقص املوارد البشرية واإلدارية الكافية لدول  •

تضمنت إتفاقية لومي  املثال فعلى سبيل(اإلجراءات وتعقدها ومركزية القرارات من طرف دول اإلحتاد األورويب 

VI 369 مادة وتسع بروتوكوالت والعديد من املالحق.(  

 VIوعند توقيع إتفاقية لومي  1989ففي ديسمرب  (Versement)ص ثقل اإلجراءات املتعلقة بالدفع أما خبصو  •

، يف حني أن املوارد املخصصة )III   )1986–1990مل يتم صرف إال ثلـث الـقروض املوجهة يف إطار لومي 

خنفاض إيرادات ظهرت بأا غري كافية يف ذلك الوقت، بسبب إ (STABEX)لربنامج إستقرار الصادرات 

الصادرات، إضافة إىل عدم وضوح املخصصات والتحويالت املمنوحة واليت عادة ما تستعمل لغرض العجز 

 .املوازين أو احلسابات اجلارية بدال من إعادة هيكلة بعض القطاعات أو تنويع اإلنتاج

حقيقية للتنمية ومل تسمح بالقضاء إن األدوات املعتمدة يف هذه اإلتفاقيات املتعاقبة مل تسمح بتوفري دينامكية  •

وبالرغم من أفضليات التعاون املمنوحة , خاصة أمام املنافسة األسيوية) ACP(على التهميش اليت تعاين منه دول 

من طرف أوروبا مل تتمكن من توسيع حصتها يف التجارة الدولية حىت مع دول اإلحتاد األورويب يف حني جند 

 . ACP)( من وارداا إىل دول ارتفاع حصة اإلحتاد األورويب

% )  90على األقل ( كل التجارة  ) EPAs(كما اشرتط االحتاد األوريب أن تغطي اتفاقيات التجارة اإلقليمية •

يعين أن غالبية املنتجات األوربية  و اليت معظمها مدعوم بشكل كبري ميكن أن تدخل إىل أسواق أكثر الدول فقرا 

بنني ، تشاد ، موريتانيا ، و العديد من الدول تقلق من شرط املعاملة الذي : لكل من يف العامل مثل الدخول احلر

يفتح على نعكس سلبا على امليزان التجاري و من شأنه أن خيفض عائدات الرسوم اجلمركية على الواردات مما ي

ن اتفاقات الشراكة الصناعة احمللية منافسة غري متكافئة مع الصادرات األوربية املدعومة، باإلضافة إىل أ
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ية ، سياسة الشفافية يف املشرتيات احلكوم:تشمل التزامات لتحرير التجارة يف قضايا سنغافورة  EPAsاإلقتصادية 

 .)1(، حقوق امللكية الفكريةاملنافسة و االستثمار، التجارة يف اخلدمات

  السياسة التجارية في ظل الشراكة االورومتوسطية : المطلب الثاني 

 تأسست الشراكة أجلها من اليت اإلسرتاتيجية األهداف أحد 2010 عام حبلول حرة جتارة منطقة إنشاء يُعد      

 األورويب االحتاد بني العالقات التجارية مستوى اهلدف هذا ويعكس 1995 عام برشلونة إعالن يف األورومتوسطية

 بالفعل، وحتظى مرتفعا يعترب الذي املستوى، هذا من سيزيد أنه عن فضالً  ،MPC العشر الشريكة املتوسطية والدول

 جتاريا شريكاً  االحتاد األورويب يعترب كما االنفتاح، من كبرية بدرجة الشريكة املتوسطية للدول االقتصادية النظم

على  هلا، االحتاد ميثله مما األورويب لالحتاد جتاريني كشركاء أمهية أقل الدول هذه تعترب وباملقابل هلا بالنسبة أساسيا

  .األخرية السنوات خالل معها التجاري التبادل حجم على طرأت اليت الكبرية الزيادة من الرغم

  االتفاقيات التفضيلية مع الدول المتوسطية: الفرع األول

سادت الرؤية اإلقليمية خالل حقبة الستينات من القرن املاضي بأكملها، حيث استطاعت فيها فرنسا اجتذاب 

مستعمراا القدمية يف إطار التأثري األوريب  وللعودة التفاقية روما اليت نصت على اتفاقيات انضمام بني اموعة 

وعلى دعم مايل فضال عن تنظيم التبادل وأدرج بني  األوربية وبلدان املتوسط وشجعت على تعاون اقتصادي وثيق

مالحق االتفاقية بروتوكول يتعلق بالبضائع الصادرة من هذه البلدان إىل دول اموعة األوربية واليت عرفت باتفاقيات 

  )2(جيل الستينات عرفت بأا تسعى إىل ترسيخ التبعية التجارية 

العالقات بني اموعة ) اليت أنشأت اجلماعة اإلقتصادية األوروبية( 1957لقد نظمت إتفاقية روما لسنة 

وغريها من الدول من خالل إتفاقيات تعاون، خاصة مع مستعمراا السابقة دف دجمها مع اموعة أو من خالل 

                                                           

(1  -) Oli brown , loc. Cit. 
،العدد 05، الد مجلة دفاتر اقتصادية-مع االشارة التفاق الشراكة الوروجزائرية-ليليا بن منصور، اجلذور التارخيية للشراكة االورومتوسطية- (2)
  .69:،ص02
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كل من تونس واملغرب إتفاقييت تعاون   1969سنة  اتفاقيات جتارية مع بعض املزايا التفضيلية، ولإلشارة فقد وقعت

غري , ومل تشتمل أية معونات مالية للدولتني, مع اموعة األوروبية انطوت على تفضيالت ملعظم صادراا الصناعية

أن ضعف القاعدة الصناعية يف هذين البلدين وهشاشتهما حالت دون إستفادما من هذه التفضيالت، ويف نفس 

، متيزت بإصرار أورويب على اقتصار احلوار 1974- 1973عقد عدة جلسات حوار بني الطرفني ما بني السياق مت 

على اجلانب اإلقتصادي دون اجلانب السياسي، وبالتايل شكل هذا اإلصرار عائقا أمام تقدم احلوار وإحراز تطورات 

ني الطرفني بصفة ثنائية بني دول عربية وأخرى عملية يف مساره، وقد مت إبرام إتفاقيات تعاون إقتصادي وتبادل جتاري ب

املغرب، اجلزائر، , تونس, أوروبية، وعلى مستوى اموعة األوروبية مع بعض الدول العربية كل على إنفراد مثل مصر

سوريا، األردن، لبنان، وقد اتسمت هذه اإلتفاقيات مبنح أفضليات يف التعامل التجاري واإلقتصادي واإلعفاء 

واعتربت هذه اإلتفاقيات أوسع نطاقا من سابقتها نظرا الحتوائها على تقدمي بعض املعونات الفنية و  الضرييب،

  .)1(اإلقتصادية واملالية إىل جانب التبادل التجاري، لذلك أطلق عليها باتفاقيات التعاون

مبوجبه أفضلية منحت  1975ويف نفس الوقت أبرمت اموعة األوروبية إتفاقا تفضيليا مع إسرائيل سنة 

مجركية وحق املشاركة يف القرارات املتعلقة بالسياسة اإلقتصادية اخلارجية للسوق األوروبية املشرتكة، ومت أيضا إبرام 

اتفاقيات تعاون أكثر اتساعا مع تركيا واليونان وكان اهلدف منها على املدى البعيد إدماجهما يف اموعة األوروبية، 

إمتيازات تفضيلية بدخوهلا لألسواق األوروبية باإلضافة إىل املساعدات املالية والوصول إىل ومنحت هاتان الدولتان 

إنشاء إحتاد مجركي، أما اإلتفاقيات السابقة مع الدول املتوسطية األخرى فكانت جد حمدودة ،غري أنه ومن خالل 

بية املتوسطية كانت دف إىل اإلسهام يف نصوص اإلتفاقيات اليت أبرمتها اموعة األوروبية مع عدد من الدول العر 

التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية وتقدمي املساعدات املالية هلذه األخرية وكذا تشجيع الصادرات املتوسطية إىل دول 

 اموعة األوروبية وتشجيع اإلستثمار األجنيب وإقامة عالقات متميزة للتبادل التجاري، لكن هذه البنود مل تتحقق إال

                                                           

 236:، ص 1993القاهرة، , )بحوث و دراسات(المؤسسية واإلدارية  للتكامل العربي حممد حممود اإلمام،  -  )1(
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بشكل ضئيل ال يتالئم مع احتياجات اإلقتصاديات العربية الناشئة، باعتبار أن املعونات أو املساعدات املالية اليت 

منحتها دول اموعة األوروبية أو بنك اإلستثمار األورويب كانت حمدودة إضافة إىل فقدان الدول العربية إىل 

، فتوقيع اموعة األوربية )1(بانيا والربتغال إىل دول اموعةاإلمتيازات التفضيلية لصادراا مبجرد انضمام إس

قد نتج عنه تقلص للفرق الذي  ) اسبانيا و إسرائيل (التفاقيات جتارية تفضيلية مع بلدان منافسة للمغرب و تونس 

لدان خاصة و أن كان بإمكانه أن يكون لصاحل الدول املغاربية ، لو أن أوربا مل تقرر منح تسهيالت مجركية هلذه الب

وفيما بعد مت إبرام إتفاقيات للتعاون سنة  )2(املنتوجات اإلسرائيلية تتمتع بامتياز قرا اجلغرايف من أسواق اوعة األوربية

،غري أن هذا التعاون عرف تراجعا إبتداءا من سنة )∗(مع أربع دول عربية وهي األردن، سوريا، لبنان ومصر 1976

حبيث مت إعادة صياغة اإلتفاقيات فأصبحت الدول األوروبية أقل إنفتاحا على الدول العربية ، بل مت , 1988

التضييق والتشديد اإلقتصادي واجلمركي على هذه الدول مقابل منح كل من تركيا وقربص وإسرائيل شروط وإجراءات 

وأن هذه املرحلة عرفت سعي إسرائيل لإلنضمام إىل اإلحتاد األورويب وكذا باخلالفات األوروبية اخلليجية أفضل، خاصة 

دوالر على كل برميل نفط واليت  3فيما خيص ضريبة الكربون املفروضة على املواد النفطية حبجة محاية البيئة بواقع 

   2000دوالر سنة  10وصلت إىل 

التجارية اليت منحتها اموعة األوروبية للدول العربية وغريها من البلدان املتوسطية وميكننا تلخيص اإلمتيازات 

  : )3(يف إطار األجيال األوىل من االتفاقيات أو املرحلة األوىل للتعاون فيما يلي

  اإللغاء التام للرسوم اجلمركية املفروضة على املنتوجات الصناعية  •

                                                           

  170:عمورة مجال يد ،مرجع سابق، ص -  )1(
منشورة ،ختصص نقود و متويل رسالة ماجستري غري -آثار برامج التمويل األوربية على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائريبوهيدل سليم ،- )2(

 4:،ص 2005-2004،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،
, التجاري دون املعاملة باملثل كان حمتوى هذه اإلتفاقيات فتح جماالت جديدة للتعاون من خالل تقدمي مساعدات فنية واقتصادية وتطوير التبادل  (∗)

 .ومس جانب يتعلق بتطوير وحتسني العالقات السياسية
  171:ة مجال يد ،مرجع سابق ،ص عمور  )3(
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 .ثناء املنتوجات الزراعية وبعض أنواع املنتوجات النسيجيةإلغاء القيود الكمية على السلع باست •

،ويف مقابل هذه االمتيازات إلتزمت الدول )القائمة اإلجيابية(منح امتيازات تعريفية لبعض املنتوجات الزراعية  •

ركية املتوسطية مبنح اموعة األوروبية معاملة الدولة األوىل بالرعاية، ومت السماح هلذه الدول بفرض رسوم مج

جديدة أو ضرائب ذات أثر مماثل أو فرض قيود كمية على منتوجات اموعة األوروبية قصد محاية وتنمية 

حيث يضمن للدول  الصناعات احمللية، وبالتايل تركز هذا اإلجراء على نظام  األفضليات التجارية الالمتماثل

فيما يتعلق بتخفيض احلقوق اجلمركية بالنسبة  العربية املتوسطية حرية الدخول إىل سوق اموعة بدون مقابل

 .للسلع املستوردة من أوروبا

اشتملت هذه االتفاقيات على وضع برنامج للتعاون املايل من أجل تنمية الدول املتوسطية وذلك من خالل  •

، )1996-1978(سنوات ودامت خالل الفرتة  05أربع بروتوكوالت مالية ثنائية يتم التفاوض عليها كل 

ث ترتكز على تقدمي مساعدات مباشرة وقروض مبعدالت فائدة تفضيلية وكذا تقدمي مسامهات لرؤوس حي

 )Capital-Risque(أموال بعض املشاريع اخلاصة اليت تتسم بقدر من املخاطرة 

  اتفاق الشراكة االورومتوسطية: الثانيالفرع 

الغربية و الشرقية من جانب وبلدان جنوب حوض  أوربا، بلدان األوريباالحتاد  إىلأحست البلدان اليت انضمت 

 أهدافجتانسا تلتزم بسياسة حقيقية ذات  أكثرتدخالت يف املتوسط  إحياءبضرورة  آخراملتوسط من جانب 

وثيقة اقرتحت فيها خلق شراكة تكون  1994عام  األوربيةقدمت اللجنة  اإلطار، ويف هذا األمدمتوسطة وطويلة 

و  األوريبتتخطى االتفاقات االقتصادية السابقة بني االحتاد طباعات التفاوضية متعددة اجلوانب مبنزلة جمموعة من االن

  )1(لتكون سياسة تنموية مشرتكة وشراكة متعددة اجلوانب  األخرىالدول 

                                                           

  .74: بن منصور ليليا، مرجع سابق،ص- (1)
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 الفرتة اليت عرفتها اإلقليمية و الدولية التحوالت مع املتوسط، األبيض البحر حوض منطقة أمهية زادت        

 نزاعات كمنطقة اجلنوب املتخلف و املتطور الشمال بني فاصلة كمنطقة م، 1992 و م 1988 سنيت بني املمتدة

 يوغوسالفيا يف احلرب بداية قربص ، قضية)اليوناين – الرتكي النزاع اإلسرائيلي، – العريب الصراع ( احلل مستعصية

 املبادرات فشل األورويب اإلحتاد دول أدركت كما األولية، و املواد البشرية للموجات أساسية عبور كمنطقة السابقة و

 معاهدة قبل ( األوروبية اإلقتصادية اجلماعة دول بني إقتصادي تعاون سياسي و حوار حتقيق إىل الرامية السابقة

 و  الشاملة املتوسطية السياسة : املتوسط األبيض البحر حلوض اجلنوبية الضفة و دول  )م 1991 يف ماسرتخيت

الدولية  املعطيات مع مالئمة أكثر جديدة سياسة اعتماد يف الشروع ضرورة بالتايلو  العريب، –األورويب احلوار

  )1(اجلديدة  واإلقليمية

  األورومتوسطية والشراكة برشلونة مسار: أوال

 هذا ضم وقد، اإلسبانية برشلونه مدينة يف اجتماع انعقد 1995 نوفمرب 28 إىل 27 من املمتدة الفرتة يف    

 دول مثان منها متوسطية دولة 12و دولة، 15 يومئذ كان وعددها األورويب، االحتاد دول خارجية وزراء االجتماع

 العتبارات ليبيا إبعاد ومت وسوريا، األردن السلطة الفلسطينية، لبنان، مصر، املغرب، اجلزائر، تونس، :هي عربية

 إىل وباإلضافة متوسطية غري دولة أا مع األردن قبول مت حني يف متوسطيةدولة  كوا من الرغم على حمضة سياسية

وقد  و مالطا، قربص إسرائيل، تركيا، :وهي برشلونه، اتفاقية إنشاء يف سامهت دول أربع هناك املذكورة آنفا الدول هذه

   :هي رئيسية، حماور ثالثة على وركز اجلانبني، بني للتعامل قواعد اللقاء هذا أرسى

 واالستقرار؛ للسلم مشرتكة منطقة وإنشاء واألمنية السياسية الشراكة 1-

                                                           

-2000، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص عالقات دولية، جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،خلفيات الشراكة األوربية المتوسطيةأمحد كاتب، -  )1(
  .31:،ص2001
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و اليت (احلرة؛  التجارة ملنطقة بالتكوين التدرجيي للرفاه مشرتكة منطقة تشجيع وتعين واملالية، االقتصادية الشراكة 2-

  ؛) تعد اهلدف األساسي لإلتفاقية 

 فئات بني والتبادل الثقافات وفهم لتشجيع واإلنسانية الثقافية االجتماعية، الشؤون يف الشراكة 3-

  .)1(املدين اتمع

 األورويب االحتاد ثنائية بني اتفاقيات إىل تتنوع حيث لالتفاقيات، املزدوج اإلطار هو متوسطية األورو الشراكة مييز وما

 ومقومات طبيعة عن تنتج واليتدولة  بكل اخلاصة املسائل الثنائية االتفاقيات هذه وتناقش حدى، على شريك وكل

 اتفاقيات تسري الثنائية االتفاقيات مع بالتوازي ؛ و املتوسط احلوض جنوب دول من غريها عن واملختلفة دولة كل

 مسائل على األخرية ترتكز حيث أخرى، جهة من املتوسط احلوض ودول جنوب جهة من األوريب االحتاد بني جهوية

 يتجسد ما وهذا املشرتك االهتمام ذات واملواضيع واالجتماعية، واالقتصادية املواضيع السياسية يف اإلقليمي التعاون

   )2(املغاريب واالحتاد إفريقيا مشال دول من كل وكذا األورويب واالحتاد دول  العربية بني

 أعضاء، دول بصفة األورويباالحتاد  إىل والبلقان اجلنوبّية أوروبا دول انضمام طبعت اليت التدرجيية العملية ومع

 الثنائية العمل وخطط » األوروبية اجلوار بسياسة« املتوسطّية متثّلت األوروبّية السياسة إىل جديدة اسرتاتيجّية أُدخلت

 أوروبا بني التدرجيي اإلندماج وتعزيز العالقات تعميق إىل هذه اجلوار سياسة ، دف 2005 سنة ومنذ ا، اخلاصة

 للدول اقتصادية واجتماعية مزايا السياسة هذه وقّدمت املتوسط حوض على املطّلة تلك فيها مبا هلا، ااورةوالدول 

 دولة وتعزيز الدميوقراطّية تدعيم تشمل ااالت من سلسلة يف تعاون مبادرات خالل من األورويب لالحتاد املتامخة

                                                           

، امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات  جزائرية بين الحاجة للتنمية و الخوف من المنافسة-األورواالبعاد االقتصادية للشراكة صاحل فالحي ،-  )1(
 3:،ص2006اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري و على منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،جامعة سطيف ،

ن اإلقتصادي العربي متطلبان أساسيان إلرساء قواعد الشراكة األوربية المنظومة المالية األوربية و التعاو الياس بن ساسي ،يوسف قريشي ،- )2(

  . 03:،ص2004األوربية،جامعة سطيف ،–التكامل اإلقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية :العلمية الدولية حول ،الندوة 
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 على وجريانه األورويب االحتاد ووافق النقل، وسائل وتطوير والطاقة وحترير التجارة اإلنسان حقوق راية ورفع القانون

  .األوروبية اجلوار سياسة أهداف لتحقيق وعملّية ملموسة أدوات متّثل العمل اليت خطط

 سنة يف حّلت اليت »األورويب والشراكة اجلوار أداة«  خالل من األوروبية اجلوار سياسة إطار يف املساعدات وُمتنح

 يف » اإلقليمّية اإلسرتاتيجية اخلطّة« من كل ووفر لتقدمي املساعدات، القدمية املتوسطّية األوروبية اآللية حمل 2007

  .باملنطقة اخلاصة السابقة املالية (املتوسطّية  األوروبّية الشراكة

 ذات أهداف سنوات بثالثة مخس على املمتدّ  العمل برنامج حمتويات » اإلقليمية اإلسرتاتيجية خطة« ّخلصت

 املستدامة، واالقتصادات واهلجرة؛ واألمن شؤون العدل يف للتعاون املشرتكة ااالت هي اإلقليمي املستوى على أولويّة

 بني الثقايف والتبادل البيئة؛ ومحاية التحتّية البىن وشبكات اإلقليمّية التجارة و اإلندماج يف التجارة حترير على الرتكيز مع

 .اإلعالم وسائل بواسطة الشراكة بشأن الوعي زيادةو  شعوب املنطقة،

 جديدة أوروبّية توجهات ونشهد اليوم برشلونة، لعملّية دفع قوة إعطاء يف » األوروبية اجلوار سياسة« سامهت وقد

 جزئياً  جنمت لآلمال خمّيبة نتائج إىل أّدت املتوسطّية الشراكة األوروبية أن غري .أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف

إىل  تفتقر اليت الشريكة املتوسطّية الدول يف شفافة غري حكومات ووجود اإلسرائيلي املزمن الفلسطيين النزاع عن

 أوروبّية منطقة إقامة املتمثل يف األساسي اهلدف أن األورويب كما االحتاد من اآلتية األموال الستيعاب الالزمة األدوات

 إبقاء على األورويب االحتاد يف اجلنوبية الدول مع إصرار بطيئة، خبطى يسري 2010 سنة حبلول احلرّة للتجارة متوسطّية

  .) 1(الزراعية املنافسة املنتجات أمام مغلقة أسواقها

                                                           

تقويم اتفاقيات التجارة الحّرة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحّدة من جهة وبعض دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا رياض اخلوري ،- )1(

 :على املوقع  12-11:،ص ص2007، 8أوراق كارينغي،العدد من الجهة األخرى، 
http://carnegieendowment.org/files/cmec8_al_khouri_final_arabic1.pdf 
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، والذي 2008يف عام " االتحاد من أجل المتوسط"وقد مت جمددا إدخال حتسينات على عملية برشلونة بإنشاء 

اإلقليمي األساسي، إىل جانب العالقات الثنائية بني االحتاد األورويب وبلدان جنوب البحر األبيض يعترب حاليا املنتدى 

املتوسط واليت يتم إدارا من خالل اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية اليت وقعتها مع االحتاد األورويب مجيع بلدان 

فيما ) االحتاد من أجل املتوسط مت حاليا إدماجها يف واليت (جنوب املتوسط اليت تنتمي إىل الشراكة األورومتوسطية 

  .عدا سوريا

  منطقة التجارة الحرة االورومتوسطية :  ثانيا

تعّرب إقامة منطقة التجارة احلرة عن السياسة التجارية لالحتاد األوريب ، فهو يسعى إىل حترير حركة السلع 

منطقة حوض البحر األبيض املتوسط لكن هذا االجتاه يعرض خاصة الصناعية من القيود اجلمركية وغري اجلمركية يف 

دول جنوب وشرق املتوسط إىل نتائج سلبية وخيمة لذا رافقت هذه السياسة تقدمي معونات مالية للدول النامية يف 

  .املنطقة 

  مضمون إنشاء منطقة التجارة الحرة  -1

 2010نة على انشاء منطقة التبادل احلر سنة لقد اتفق الشركاء املتوسطيون واالحتاد االوريب يف مؤمتر برشلو 

  .تضمن حرية تنقل املواد املصنعة وفقا للقواعد احملددة من قبل املنظمة العاملية للتجارة 

سنة  12وتنص اتفاقيات الشراكة املربجمة مابني الدول املتوسطية و االحتاد االوريب على منح كل شريك مهلة 

للدخول يف منطقة التبادل احلر وهذا ابتداءا من دخول اتفاقية الشركة االورومتوسطية حيز التنفيذ، ولعل اهم ما مييز 

ل املنتجات املصنعة كمرحلة اوىل على ان تتم حرية انتقال منطقة التبادل احلر هذه اا تضمنت فقط حرية انتقا
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تدرجيي نظرا لصعوبة امللف والذي كان يف العديد من املرات مصدر مشاكل بني الدول املنتجات الزراعية بشكل 

  )1(املتوسطية كما هو احلال بالنسبة لكل من املغرب واسبانيا 

الدول املتوسطية كل بني االحتاد األوريب و  )FTA: free trade area ( إبرام اتفاقات جتارة حرة ثنائية إن  

ير التدرجيي للمنتجات الزراعية التحر ركية لتجارة املنتجات الصناعية و غري اجلمحدا تغطي احلواجز اجلمركية و دولة على 

ودخلت حيز النفاذ اخلدمات مع مراعاة املفاوضات املتعددة األطراف ، حيث وقعت اتفاقية الشراكة االورومتوسطية و 

-1997(، فلسطني )2000- 1996(،املغرب ) 2000- 1995(،إسرائيل)1998-1995( مع تونس

-2002(،اجلزائر )2003-2002(، لبنان)2004-2001(،مصر)2002- 1997(،األردن )1997

  .،ليبيا ال تزال املفاوضات جارية /)- 2004(،سوريا )2()2005

  : وتتضمن منطقة التبادل احلر ما يلي

نسبة للمنتوجات الصناعية سيكون النظام املعتمد نظام حرية التبادل الكاملة حسب ما جاء يف نصوص بال •

، أما إسرائيل و املغرب ففي املرحلة 2008وقد مت التحرير الكامل بالنسبة لتونس سنة  ،)3(إتفاقية مراكش

 )4(األخرية من عملية حترير السلع الصناعية 

منتجات الصناعات الغذائية والصيد البحري، تظل أمرا خاضعا ملفاوضات تتم حالة  أما جتارة املواد الزراعية و •

، ويف هذا اإلطار أبرمت عدة 2005حبالة وفقا خلارطة طريق وضعت يف الرباط وأقرها االحتاد األورويب عام 

 2008ومع مصر وإسرائيل عام  2005اتفاقات لتحرير مثل هذه املبادالت، حصل ذلك مع األردن عام 

                                                           

، جامعة بسكرة مجلة العلوم االنسانيةمحالوي ربيعة،  منصري جناح، مستقبل منطقة التجارة العربية احلرة يف ظل اتفاقيات الشراكة االورومتوسطية، - (1)
  145-144:، ص ص2014،جانفي 33،العدد

(2)  - Ferdi De Ville & Vicky Reynaert The Euro-Mediterranean Free Trade Area: an 
Evaluation on the Eve of the(Missed) Deadline.2010.p:196 available at: http://www. 
cife.eu/UserFiles/File/EEF/356/EEF356-12FDVVR.pdf. 2-5-2010 .  

  .عمورة مجال يد ،مرجع سابق،نفس الصفحة-  )3(
(4)-Ferdi De Ville & Vicky Reynaert ,loc. cit.                                                                                                                                                             
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بالرغم من أن االتفاق األخري مل تتم املصادقة عليٌه حىت اآلن، وبرغم ذلك  2009ومع املغرب يف أواخر عام 

ال تزال هناك تضييقات على صادرات البلدان املتوسطية اجلنوبية إىل أسواق االحتاد األورويب من خالل 

يعين أن االحتاد األورويب ال يزال  االستمرار يف فرض حصص ورزنامات على املنتجات األكثر حساسية وهذا

حيتفظ بالنظام ذاته الذي يعيق حترير التبادل التجاري بني ضفيت املتوسط بالرغم من أنه وسع نطاق التنازالت 

 )1(لفائدة البلدان املتوسطية اجلنوبية 

أما يف ما خيص اخلدمات فستخضع لإلجراءات املنصوص عليها يف إتفاقية مراكش وهي إجراءات محائية، إذا  •

يصعب حتريرها حتريرا كامال يف مدة زمنية قصرية، كما تنص الشراكة على السماح باجلمع بني شهادات املنشأ 

 .)2(نشاؤها متوسطية املزمع إ - بني خمتلف األعضاء يف منطقة التبادل احلر األورو

 (3)ايجابيات وسلبيات الشراكة االورومتوسطية -2

  االيجابيات - 2-1

  :راكة حيز التطبيق يوفر بعض االجيابيات شترى الدول املتوسطية ان دخول ال 

 .من خالل هذه االتفاقيات  األوربية األسواقاحلصول على مزايا تفضيلية للمنتجات العربية املتوسطية يف  .1

االقتصادية والتخفيف من فوارقها يف الدول املتوسطية وذلك من خالل االستفادة من  تسريع عجلة التنمية .2

 املساعدات املالية وكافة وسائل الدعم امللي

يتيح التعاون يف اال الثقايف واالجتماعي تنمية املوارد البشرية وتشجيع التبادل يف اتمع املدين وتوفري فرص  .3

 .يةعمل اكرب لليد العاملة املتوسط

                                                           

على 6:،ص2010إقليمية و الدولية ،رسالة السيام ،العدد ،  نائية و الالمستويات الث:المبادالت التجارية في المنطقة المتوسطيةايفان مارتان ،- )1(
  ww.ciheam.org :املوقع

  .248:عمورة مجال يد ،مرجع سابق ،ص- 2 )(
 .12: حممد على حممد ،مرجع سابق، ص ص -)3(
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االستفادة من اخلربات الفنية مما يعمل على زيادة حتسني جودة املنتجات العربية وجعلها قادرة علة املنافسة مع  .4

 .منتجات الدول االخرى

يؤدي حترير االسترياد من املنتجات الصناعية مزايا نوعية وكمية وانتاجية وتنافسية على املدى القصري و املتوسط  .5

 .جمال الصناعة يف الدول املتوسطية احلصول على التكنولوجيا بتكلفة اقل مما يتيح للمستثمرين يف

  السلبيات  - 2-2

 .حتتوي اتفاقيات الشراكة على أهداف سياسية وإسرتاتيجية ال تتطابق مع مصاحل الدول العربية  .1

مقابل الدول  عدم توفر التكافؤ يف القوة التفاوضية للطرفني حيث جند أن الطرف األوريب يفاوض ككتلة واحدة .2

 .املتوسطية اليت تفاوض كل دولة على حدى

تندرج املعونات وبرامج الدعم األوربية املرافقة التفاقيات الشراكة ضمن شروط فقط ليست اقتصادية فقط بل  .3

 .أيضاسياسية 

على اكتمال منطقة التجارة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية جيعل هناك قيودا  بإلغاءعدم وجود نظام متعلق  .4

احلرة، فنجد مثال قد مت التحرير التام للمنتجات الصناعية غري املنافسة للسلع األوربية وذلك منذ دخول االتفاقية 

حيز التطبيق مقابل السلع الزراعية اليت يضع عملية حترير قيودها لربوتوكوالت خاصة ختتلف من بلد إىل آخر 

  .آخر إىلومن منتوج 

  وبـــــــــــة للحبــــــــــــة التجاريـــــــــــــالسياس :الرابع المبحث

حتتل احلبوب بشكل عام والقمح بشكل خاص أمهية كبرية يف العامل، بسبب ارتباطه املباشـر باحلاجـات األساسـية 

والـدور الذي تلعبه يف  ،واإلنتـاجهـذا فضـال عـن األمهيـة النسـبية التـي حتتلهـا مـن حيـث املسـاحة املزروعـة . للسـكان

ويويل االحتاد األوريب أمهية خاصة لسياسة احلبوب فهو من اكرب منتجي ومصدري احلبوب يف  .حتقيق األمن الغذائي

 .التدخل احلكومي من اجل احلفاظ على مركزه العامليياسة التصدير وسياسة االسترياد و العامل، ويستخدم س
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  )1(الحكوميالتدخل : األولالمطلب 

حيث مسحت هذه األداة ألن ، لدعم أسعار السوق الداخلية -يف املاضي–م التدخل احلكومي يف االحتاد صم

لكن حديثا أصبح نطاقها حمدود و الغرض منها أن تعمل مبثابة ، تشرتى احلبوب بأسعار ثابتة وبكميات غري حمدودة

-1992خمزونات التدخل احلكومي أعلى مستوياا يف وقد بلغت  .شبكة أمان عندما حتدث اضطرابات يف السوق

، أي قبل تنفيذ إصالح ماك شاري الذي خفض أسعار التدخل السيما يف القمح الذي استعاد تنافسيته  1993

   .كعلف حيواين يف السوق الداخلية

  التدخل الحكومي فترة  -1

تراجع تدرجييا نطاق التدخل الذي كان متاحا بأسعار ثابتة ولكميات غري حمدودة حملصول القمح و الشعري و والذرة   

  . و الصورغو

مت تعديل فرتة التدخل إىل مواعيد احلصاد يف الدول األعضاء لكن هذا التعديل مل تكن له نتيجة نظرا لعدم تقدمي    

ك قرر الس األوريب تنسيق فرتة التدخل احلكومي يف أحناء االحتاد األوريب، ومنذ لذل  الدول اجلنوبية حبوا للتدخل،

 2010/2011ماي يف مجيع الدول األعضاء، واعتبارا من  31نوفمرب إىل  1ثبتت الفرتة من   2010/2011

و الصورغو فقد  أما القمح الصلب و الشعري و الذرة. يفتح التدخل تلقائيا خالل فرتة التدخل فقط حملصول القمح

  .مت إزالة الصورغو من نطاق التدخل  2014/2015وضع هلا حد كمي للتدخل وابتداء من 

 أسعار التدخل  -2

                                                           

)1(-  European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit 
C4,  
 The EU cereals regime,august2014. 

 
  



@Þ—ÑÜaðäbrÜa@Z�bï�Üa����ïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó��¥þÜ@ó�����ðiŠìÿa@†b  

 

 

127 

 

من خالل  1992دعم  قطاع احلبوب من خالل أسعار تدخل مرتفعة واليت عرفت اخنفاضا ملحوظا منذ عام      

  )2000باملئة يف أجندة 15اك شاري و باملئة يف إصالح م30(إصالحات السياسة الزراعية املتالحقة 

اورو للطن لكل حماصيل احلبوب املؤهلة كما  101.31مت تثبيت أسعار التدخل يف  2001/2002ومنذ    

فقط ) عند السعر املرجعي (أصبح الشراء  2010/2011أصبحت أسعار التدخل األسعار املرجعية ،ويف عام 

  إجراء مناقصات تلقائية فوق هذا السقف  مليون طن من القمح لفرتة التدخل و 3لكمية 

أما بالنسبة للقمح الصلب و الذرة و الشعري فلم خيصص هلا سعر تدخل إال يف حالة حدوث خلل يف أسعار      

السوق فيمكن للمفوضية بالتعاون مع جلنة منظمة السوق املشرتكة أن تفتح تدخل عام بإجراء مناقصة ،ويف بعض 

ن تتوىل وضع هذه املناقصة الدول األعضاء أو مناطق من الدول األعضاء على أساس الرقم احلاالت اخلاصة ميكن أ

وعند الدخول يف هذه اإلجراءات حيدد سعر الشراء وفقا إلجراءات املناقصة كما أن .القياسي ملتوسط أسعار السوق 

  .السعر املرجعي يكون سعر الشراء كأقصى حد 

  للحبوب والصادرات الواردات سياسة :الثانيالمطلب 

من خالل سياسة الصادرات و ق االحتاد األوريب مت وضع جمموعة من املعايري من أجل جتنب اإلختالل يف سو 
  الواردات

  سياسة الواردات: الفرع األول

 )1( رسوم الواردات: أوال
 

االورغواي إىل حتويل جممل الضرائب اجلمركية على  أدى اتفاق الزراعة يف جولة: تعريفة الحبوب في ظل الجات 
 : الواردات إىل رسم مجركي ثابت كما يف اجلدول املوايل

 
 

                                                           

(1) - European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit 
C4,  The EU cereals regime,august2014. 
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  تعربفة الحبوب في ظل الجات:02-06جدول رقم 

  فول الصويا  الدخن  الحنطة السوداء  الصورغو  الذرة  الشوفان  الشعير   الشيلم  القمح اللين   القمح الصلب  المنتج

  93  56  37  94  94  89  93  93  95  148  الطن/اورو(التعريفة

Source : European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 

Unit C4, The EU cereals regime,august2014. 

أن ال تكون ) القمح اللني، القمح الصلب، الشعري، الذرة، الشيلم، الصورغون( وقد تقرر بالنسبة ألهم احلبوب    

وا انتهت الرسوم املتغرية اليت  ،الطن/أورو  101.31باملئة من  155أقل من ) متضمنة رسم اجلمارك( سعر وارداا

  .ابق هلذه املنتجات الزراعيةال ميكن أن تتجاوز الرسوم املدونة يف اجلدول الس

الشيلم والذرة  رسوم الواردات المتغيرة المطبقة على واردات النوعية الرفيعة من القمح و القمح الصلب و -

  الصورغونو 

أدرجت التعريفات على أساس األسعار  طبقت هذه الرسوم ضمن اتفاقية بني الواليات املتحدة و االحتاد األوريب،

  .املنفصلة ألنواع حمددة من احلبوباملرجعية العاملية 

مت تثبيت الرسوم املطبقة لواردات االحتاد من احلبوب على أساس الفرق بني أسعار التدخل يف االحتاد األوريب 

على ميناء ) تكاليف النقل و التأمني و الشحن( cif سعر الوارداتو  ،1.55مضروبة يف ) للطن/اورو 101.31(

  :روتردام و ذلك بالنسبة ل

 .نوعية القمح الرفيعة، بالنسبة لرسوم القمح اللني ذو النوعية الرفيعة و كل أنواع القمح الصلب ل - 

  .للذرة ،بالنسبة لرسوم الذرة و الشيلم و الصورغون  - 

  :يتشكل من ثالثة عناصر) cif(الواردات سعر 

 السعر يف السوق املرجعي  - 

 .تكلفة الشحن إىل ميناء صادرات الواليات املتحدة - 



@Þ—ÑÜaðäbrÜa@Z�bï�Üa����ïÈaŠ�Üa@óîŠbvnÜa@ó��¥þÜ@ó�����ðiŠìÿa@†b  

 

 

129 

 

 تكلفة الشحن بني ميناء الواليات املتحدة و روتردام  - 

  .جمموع السعر إىل التكاليف حيول إىل االورو من الدوالر  بسعر الصرف اجلاري 

  :هلذا رسوم الواردات املتغرية ترتكز على حسابني يعكسان جزئي السوق املختلفان

من القمح ذو اجلودة العالية ) (cifات  بالنسبة للحبوب اخلاصة باالستهالك البشري تستخدم أسعار الوارد )1

 .يف حساب رسوم كل أصناف القمح الصلب

من الذرة يف حساب رسوم الذرة  )(cifبالنسبة للحبوب اخلاصة بتغذية احليوانات تستخدم أسعار الواردات  )2

 .و الشيلم و الصورغون

  :ويف ما يلي التخفيضات املطبقة على رسوم الواردات الثابتة

أو )وراء مضيق جبل طارق(إذا كان ميناء التفريغ يف االحتاد يقع يف البحر األبيض املتوسط طن /اورو 3 )1

 .البحر األسود ،وإذا كانت السلع تأيت عن طريق احمليط األطلسي أو عن طريق قناة السويس

أو يف اململكة الطن إذا كان ميناء التفريغ يف اإلحتاد يقع يف الساحل األطلسي يف شبه جزيرة ايبرييا  /أورو  2 )2

استونيا، التفيا، ليتوانيا، بولندا، فنلندا أو السويد ،و إذا كانت السلع تأيت من ، املتحدة أو ايرلندا أو الدمنارك

 .احمليط األطلسي

 :الطن على الذرة اليت جيب أن تصنع خالل ستة أشهر إىل /اورو24 )3

 أغذية حمضرة ميكن احلصول عليها بالتحميص - 

 .وجبة غذاء - 

 .كلةحبوب مش - 

  رسوم مطبقة على منتجات الحبوب األخرى -
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الطن على /اورو 89و  95.93بالنسبة للنوعية املتوسطة و الرديئة من القمح و الشعري و الشوفان وضعت الرسوم 

  .التوايل

ميكن أن نشري إىل أن املنتجات املصنعة من احلبوب و ترتكب من مواد مغذية قد ثبتت كل ضرائب وارداا منذ  

1995  

  )1(حصص الواردات :انياث

  الصورغون المستوردة إلى اسبانيا و البرتغالتخفيض الحصة التعريفية للذرة و   -

عرفت حصص الواردات ختفيضات متتالية إىل شبه اجلزيرة األيبريية حسب اتفاق املنظمة العاملية للتجارة منذ انضمام 

  .احلفاظ على جتارة الذرة التقليدية من االحتاد األوريباسبانيا و الربتغال إىل االحتاد األوريب، وذلك من أجل 

مليون طن  من الصورقون  0.3مليون طن من الذرة و  2مت اإلتفاق يف االحتاد على تسهيل الواردات السنوية ل   

كما ميكن ختفيض رسوم ) الطن/اورو50التعريفة العليا (مليون طن من الذرة إىل الربتغال  0.5إىل اسبانيا، و 

بقايا التصنيع النشوية من الذرة وخملفات التقطري و (واردات إذا اقتضت الضرورة ، يف اسبانيا بعض بدائل احلبوبال

  .ميكن أن حتسب ضمن االتفاق السابق) التخمري 

 من اجل الوفاء ذا االلتزام ،ميكن للمفوضية أن تأخذ بعني االعتبار الواردات إىل اسبانيا و الربتغال برسوم الدولة

ويف حني وجود نقص . األوىل بالرعاية أو فتح إجراء مناقصة للواردات برسوم خمفضة أو اعتماد ختفيض سعر موحد

  .خطري ال ميكن أن يتم مبناقصة إضافية يف بداية العام التايل ،تتجه اسبانيا و الربتغال للشراء املباشر من السوق العاملي

                                                           

)1( -Commission Regulation (EC) n° 1296/2008 of 18 December 2008 laying down detailed rules 
for the application of tariff quotas for imports of maize and sorghum into Spain and imports of 
maize into Portugal. 
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طن  277988وال حصة  ) اصة من منطقة البلقان الغربية ومولدافياخ(كما نشري إىل أنه ال الواردات التفضيلية

  .املعفية من الرسم اجلمركي  ميكن أن تؤخذ بعني اإلعتبار يف هذا االتفاق

  حصة التعريفة الجمركية الثابتة على الواردات  -

اردات الكبرية للشعري و القمح متوسط و رديئ النوعية ردا على الو  2003أدخلت حصص التعريفة اجلمركية عام 

وقد مت حساب الرسوم على أساس أسعار الواليات املتحدة املرتفعة، كما مت إدخال حصص .من رابطة الدول املستقلة

  .2004عقب توسع االحتاد عام  2006الذرة املعفاة من الرسوم اجلمركية سنة 

ميكن ملقدمي الطلبات أن يقدموا ، حيث "الفحص املتزامن"تدار حصص الواردات على أساس أسبوعي وفقا لطريقة 

طلب رخصة واحدة يف األسبوع للدولة العضو املناسبة، مث تسلم الطلبات من الدول األعضاء كل أسبوع إىل املفوضية 

األوربية اليت تعتمد على معامل النسبة إذا جتاوزت الطلبات الكمية املتاحة، اخل املفوضية يدار هذا النظام من قبل 

  .ة للزراعة و التنمية الريفية املديرية العام

حدد احلد األقصى من حصص التعريفة اجلمركية سنويا بالنسبة للقمح منخفض ومتوسط النوعية ب  - 

 38853طن اخلاصة بالواردات من الواليات املتحدة و حصة 572000طن ،مبا يف ذلك حصص  3112030

يتم تقسيمه إىل أربعة أقسام ) طن 2378387(ب اخلاصة بالواردات من كندا، والباقي من إمجايل احلصص املقدر 

  .طن كل واحد منها يفتح كل ربع سنة إىل دول العامل باستثناء الواليات املتحدة و كندا 597  594متساوية من 

الطن لرتاخيص االسترياد، /أورو  30للطن مع دفع /أرو 12الرسوم املدفوعة على الواردات حتت احلصص تقدر ب 

طن اعتبارا لتوسع االحتاد سنة  6787مت زيادة احلصة ب  2006نظمة العاملية للتجارة سنة وبعد مفاوضات امل

  )1(.طن خمصصة لكندا 853أما املفاوضات الثنائية أدت إىل زيادة احلصة ب .2004

                                                           

)1( European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit C4,  
 The EU cereals regime,op cit. 
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طن ووضع الرسم  306215أما بالنسبة للشعري احلد األقصى السنوي حلصص التعريفة اجلمركية  - 

فصاعدا أخذا بعني  2012طن من 307105الطن، ومت زيادة احلصة إىل /أورو 16 املدفوع حتت احلصص ب

 .االعتبار انضمام رومانيا و بلغاريا

اتفقت الواليات املتحدة و االحتاد األوريب على فتح حصص التعريفة  2004بعد توسيع االحتاد سنة - 

احلصة املعفاة من الرسم اجلمركي  2006 اجلمركية للذرة من أجل تعويض الواليات املتحدة خسارة أسواقها، ومنذ

زادت احلصة ب  2012طن قسمت إىل جزئني متساويني تفتح سنويا إىل دول العامل، ومنذ  242074

 )1(طن 277998

  )2(سياسة الصادرات: الفرع الثاني

  تراخيص التصدير: أوال

مل تعد صادرات  2008ويف سنة  ،األوريب إىل اصدر تراخيص التصديرختضع معظم صادرات احلبوب من االحتاد 

  .الشعري ختضع إىل هذا اإلجراء

  إعانات الصادرات: ثانيا

باملئة و حجم الصادرات  36التزم االحتاد األوريب يف ظل اتفاقية جولة أورغواي باحلد من دعم الصادرات بنسبة 

  - 2001جوان  30اىل 1995جويلية 1من  –باملئة خالل ست سنوات  21املدعومة ب 

                                                           

)1(  -Commission Regulation (EC) No 969/2006 of 29 June 2006 opening and providing for the 
administration of a Community tariff quota for imports of maize from third countries   

-)2( European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit C4,  
The EU cereals regime,op cit 
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مليون 10إىل  1992بليون اورو سنة  3.1صبحت الصادرات أقل اعتمادا على الدعم الذي اخنفض من حيث أ

ويعد اآلن منح إعانات التصدير من . مل تدعم صادرات احلبوب و منتجات احلبوب 2006ومنذ .2008أورو سنة

  .اإلجراءات الطارئة 

  ضوابط التصدير :ثالثا

لعاملي إىل أسعارها داخل االحتاد ميكن للمفوضية األوربية أن تتخذ بعض عندما تقرتب أسعار احلبوب يف السوق ا

  :اإلجراءات ملنع التصدير منها

 فرض ضريبة التصدير - 

 حتديد أو تثبيت مدة إصدار تراخيص التصدير - 

 تعليق كلي أو جزئي إلصدار تراخيص التصدير - 

 رفض كلي أو جزئي لطلبات تراخيص التصدير املعلقة - 

 إجراءات استثنائية : الفرع الثالث

من أجل االستجابة إىل اضطرابات السوق الناجتة عن ارتفاع األسعار أو تدهور السوق الداخلية أو أية أحداث 

  )1(.ميكن للمفوضية أن تعتمد اإلجراءات املناسبة ملعاجلة الوضع، أخرى ميكنها ديد السوق األوريب

أول مرسوم اعتمده  ن إىل التعليق املؤقت لرسوم الواردات ألهم احلبوب،أدى نقص املخزو  2007/2008يف سنة 

طبق إىل اية السنة التسويقية، مث قررت املفوضية إطالة اإلجراء إىل غاية جويلية   2007الس يف ديسمرب 

  .2008أكتوبر  26ما تعاىف السوق مت إعادة تطبيق الرسوم اجلمركية ابتداء من ، وعند2008

                                                           

)1( -Council Regulation (EC) No 1234/2007, Article 187 (replaced by Council and EP Regulation 
N° 1308/2013, Article 219)   
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أدى  2012/2013سنة و  2011/2012وسنة  2010/2011ة من السنة التسويقية شهر األخري خالل األ

  .نقص خمزون احلبوب إىل التعليق املؤقت للرسوم اجلمركية على واردات حصص التعريفة اجلمركية من احلبوب 

مراعاة إلمكانية خسارة ثقة الربملان األوريب جيوز للمفوضية أن تتخذ تدابري دعم إضافية مبوجب قوانني الس و 

  )1(املستهلكني بسبب خماطر الصحة العامة و الصحة النباتية

ميكن للمفوضية أن تتخذ إجراءات حلل مشاكل خاصة فقط يف حالة إذا مل تتمكن اعتماد تدابري الطوارئ وفقا 

     .220او 219للمادة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)1( - European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Unit 
C4,  
 The EU cereals regime,op cit. 
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  : الخالصة

 االكتفاءيف احلفاظ على الدول  تسارعالقومية هلذا  للسيادةتعترب احلبوب أهم احملاصيل الزراعية يف العامل ومعيارا 

من أهم منتجي ومصدري هذه احملاصيل بفضل  األوريب االحتاد ولالدولية وتعترب د األسواقعلى  السيطرةالذايت منها و 

ت متتالية للنهوض بالقطاع الزراعي وخاصة حماصيل احلبوب حلمايتها من اليت شهدت تطوراراعية التجارية الز  سياستها

  العاملي السوق اضطرابات

الطارئة وذو نطاق كمي حمدود كما أنه  للحاالت يستخدمالتطورات التدخل احلكومي الذي أصبح  مستلقد 

الصادرات  سياسةاجلمركية  الرسومالواردات خاصة منها  سياسة يستخدمالغي لبعض املنتجات مثل الصورغو، كما 

  .اليت عرفت إلغاء دعم الصادرات على وجه اخلصوص متاشيا مع التطورات العاملية
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  تمهيد

بداية األلفية اجلديدة برامج طموحة للنهوض بالقطاعات االقتصادية نظرا للوفرة املالية املتأتية من عرفت اجلزائر  

بدأت  طموحة زراعيةعائدات البرتول حيث كان للقطاع الفالحي نصيبا معتربا منها لذلك مت وضع سياسات 

شامال عامل الريف إلدماجه يف عملية التنمية ويصبح  2002باملخطط الوطين للتنمية الزراعية ليتم توسيعه سنة 

النسبية  ذات املزايا املنتوجات ترقيةالغذائي و  األمن مستوى حتسني املخطط الوطين للتنمية الزراعية والريفية هادفا

مت إتباع سياسة  2009، ويف سنة  العاملي االقتصاد وإدماجها يف اجلزائرية للفالحة سيةالتناف حتسني القدرةاملؤكدة و 

برنامج تقوية القدرات  ، التجديد الريفي،التجديد الفالحي ،ثالثة مرتكزات التجديد الفالحي والريفي اليت ترتكز على

  .البشرية و الدعم التقين

اجلزائر  توليها اليت اإلسرتاتيجية الزراعية املنتجات أهم من احلبوب حماصيل وضمن السياسات الزراعية املتعاقبة تعترب    

السكان يف اجلزائر  ألغلب بالنسبة واألساسي الرئيسي الغذاء مبثابة هي الزراعية احملاصيل فهذه ،خاصة اقتصادية أمهية

 لتلبية كبريا اهتماما احلكومات رأس ىعل واملخططون باألعمال يوليها القائمون ولذا.ويف البلدان النامية بصفة عامة

 هلم األقل على الضروري الغذاء تأمني آخر مبعىن أو توفري أي يف السكان، الزيادات طلب وملواجهة املواطن حاجات

الذي ، حيث تعترب اجلزائر من أهم الدول املستوردة للقمح خاصة من دول االحتاد األوريب احلد من التبعية الغذائيةو 

  . باملئة من وارداتنا، نظرا للتنافسية الشديدة من ناحية الشحن والنوعية واألسعار 80يسيطر على 
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  السوق القتصادإنتاج الحبوب في ظل السياسة الزراعية : األولالمبحث 

من القرن العشرين، تفاقمت املديونية اخلارجية للجزائر، واضطرت لطلب إعادة جدولة  األخريبداية العقد  خالل

متحورت حول ديوا، و فرض صندوق النقد الدويل من جهته جمموعة من الشروط تضمنها برنامج التعديل اهليكلي، 

دة هيكلة املؤسسات اار واعختفيض قيمة الدينار اجلزائري وتقليص الدعم للمواد الغذائية األساسية وحترير األسع

هدف الربنامج ربط األسعار الداخلية باألسعار العاملية وحترير املبادالت . العمومية العاجزة وفتح اال خلوصصتها

ملخطط الوطين للتنمية الزراعية لتدارك ايار هذا اوهو ما قلص اإلنتاج الزراعي ليشرع يف تنفيذ  الزراعية بشكل تدرجيي

   .  القطاع

    وانعكاسه على القطاع الزراعي برنامج التكييف الهيكلي: المطلب األول

  برنامج التكييف الهيكلي: الفرع األول

 قانون خالل من ذلكو  السابقة السلبية اآلثار من للحد مالئم مناخ حماولة إلجياد 1990إصالحات  جاءت

 محاية وذلك 1987 قانون سلبيات عالج وحماولة الفالحي النشاط بعث إىل القانون هذا يهدف حيث ، 1990

 قوى أمام اال فتح وكذلك مالكها، نفقة علىو   حلساب ووضعها هلا الشامل االستقالل ضمانو  الفالحية لألراضي

 املؤممة األراضي إعادة إىل يهدف 1990 قانون كان إذ. الفالحي القطاع وتدويل تسيري أشكال من كشكل السوق

 األراضي إلعادة شروط وضع القانون هذا فإن االقتصادية اإلصالحات تطلبه ما وفق السوق اقتصاد يف الدخول و

 الدرجة من للورثة إال يكون ال املرياث حق و التحرير حرب أثناء السياسي املاضي االعتبار بعني أخذ و املؤممة

  )1(األوىل

 ومنتجاا؛ الزراعية املكونات أهم على الدعم إلغاء من تضمنته ما الربامج، هلذه األساسية النقاط أحد ولعل      

 ارتفع حبيث الزراعية، التكلفة مضاعفة إىل ذلك أدى وقد الزراعية؛ املاشية واملعدات وعلف والبذور األمسدة مشل وقد
                                                           

 الفالحي حول القطاع الثالث الدولي العلمي ، الملتقىاجلزائر يف الفالحي العقار وتنظيم الزراعية السياسة اسكندر إبراهيم ، تيشوداد الطيب،-)1(

  .07:،ص" /2014 29و 28 يومي ،جامعة املدية،" العربية بالدول الغذائي األمن تحقيق ومتطلبات
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 عن الناتج األسعار يف االرتفاع إن ، 1991عام جزائري دينار ألف 260 إىل ألف 80 سعره كان الذي سعر اجلرار

 الغذائي االسترياد من وباملقابل زاد اإلنتاج، يف واضح تراجع إىل البالد قاد الدعم عن أهم املكونات الزراعيةرفع 

 نظام صياغة بإعادة العاملية األسعار مع الداخلية األسعار تكييف يرتافق كما األجنيب، النقد من مزيد ضخ مقابل

 تعيق اليت القيود كل ورفع الزراعية، املبادالت بتحرير استبدلت اليت اخلارجية للتجارة الدولة إلغاء عرب الزراعي احلماية

 األكثر هو احلبوب إنتاج أن ويبدو .االسترياد مواجهة يف احمللية الزراعة محاية مسألة تطرح وهنا اخلارجي؛ التبادل حرية

  .للخطر تعرضا

 مكونات على الدعم إلغاء سياسات أدت فقد مرضية، تكن مل اهليكلي التكيف سياسة عن املرتتبة النتيجة إن

 الزراعي، اإلنتاج وترية على أثرت اليت السلبيات من سلسلة ظهور إىل الزراعية املنتجات أسعار ورفع الزراعي اإلنتاج

 بسياسة تلك الزراعية التنمية إسرتاتيجية استبدال توجب لذلك وجتنبا السكانية، الفئات من الكثري إفقار إىل وأدت

 )1(تداركه الفالحية للتنمية الوطين املخطط حاول ما وهذا مالئمة،

  :)2(التالية النقاط يف اهليكلي التكيف حماور أهم إجياز وميكن 

  .الفالحي العقار هيكلة إعادة �

  .ألصحاا املؤممة األراضي اسرتجاع �

 ارتفاع يفسر ما وهذا · 1994 لغاية استمرت واليت الزراعية واملخرجات املدخالت أسعار دعم سياسة �

 .ذلك بعد األسعار

   .الوطنية العملة قيمة ختفيض �

  .اإلسرتاتيجية للزراعات بالنسبة اإلنتاج عند السعر ضمان �

                                                           
، اطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري، قسم العلوم االقتصادية،جامعة الزراعة الجزائرية بين االكتفاء و التبعية فوزية غريب، -)1(

  .109-106: ص ص ،2007/2008قسنطينة، 
 .109: املرجع السابق،ص -)2(
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  .واحلليب كاخلبز األساسية للمواد بالنسبة االستهالك عند األسعار دعم مواصلة �

  .األمهية ذات الفالحية النشاطات متويل على العمل �

  .واألسواق اخلارجية التجارة حرية �

 .وجزئيا تدرجييا وخوصصتها العمومية املؤسسات هيكلة إعادة �

  أجله من جاءت ما حتقيق تستطع مل اإلجراءات هذه أن غري

  انعكاس برنامج التكييف الهيكلي على بعض مؤشرات القطاع الزراعي:الفرع الثاني 

مليون دينار ،تطور مؤشرات القطاع الفالحي:03-01جدول رقم   

  1998  1995  1990  المؤشرات

  27811600  2002638  554388  اإلنتاج اإلجمالي

  126.5  110.9  90.6  100)=95-86(مؤشرات اإلنتاج الزراعي

  27.46  15.4  7.55  معدل نمو اإلنتاج الزراعي

  2181200  1566580  429306  القيمة المضافة اإلجمالية

  309400  196559  62725  القيمة المضافة الزراعية

  14.18  12.55  14.61  نسبة القيمة المضافة الزراعية على ق م اإلجمالية

النتاج  نسبة القيمة المضافة الزراعية على

  اإلجمالي

11.31  9.82  11.12  

السياسات و أثره على  انعكاسات اإلصالح االقتصادي و التكييف اهليكلي لقطاع الزراعة لعمى ، عزاوي عمر،امحد :المصدر   

أفريل  22" المؤسسة االقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد"،الملتقى الوطني األول حول الزراعية

  .64:،ص2003

مث  1995سنة  15.4إىل  7نالحظ من خالل اجلدول أن معدل منو اإلنتاج الزراعي ارتفع بشكل ملحوظ من  

مث إىل  1995سنة  196559إىل  62725ضافة الزراعية من ،كما ارتفعت القيمة امل 1998سنة  27.46
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لكن نسبة القيمة املضافة الزراعية على . اإلنتاجالزراعية و تكثيف  األراضي،نتيجة لزيادة 1998سنة  309400

 القيمة املضافة اإلمجالية ، مستقرة نوعا ما 

ألف نسمة                                                                                                              : العمالة اإلجمالية والزراعية    الوحدة :03 - 02:جدول رقم 

 98 95 90 المؤشر

 29272 28060 25022 العدد اإلجمالي للسكان

 5815 5154 4095 القوة العاملة

 1200 1048 970  الزراعيةالعمالة 

 20.63 20.33 23.68 نسبة العمالة الزراعية إلى العمالة اإلجمالية

 .64:امحد لعمى، عزاوي عمر، مرجع سابق ،ص :المصدر

، وهي متثل ما يقارب مخس العمالة 1995باملئة سنة  3بنسبة يوضح اجلدول أعاله اخنفاض نسبة العمالة     

إىل اهلجرة حنو املدن بسبب اخنفاض املستوى املعيشي يف األرياف واخنفاض مستويات اإلمجايل، ويرجع االخنفاض 

    .األجور باإلضافة إىل نقص احلوافز يف هذا القطاع

  طور الصادرات والواردات في القطاع الزراعي    الوحدة ألف دوالرت:    03-03: جدول رقم 

)99-90(متوسط  1999 1995 1990  اإلنتاج  

 11200340 12433836 9065500 11266078 الصادرات

 9098391 9168770 10400269 9651758 الواردات

  .65:امحد لعمى ، عزاوي عمر، مرجع سابق ،ص :المصدر

التحوالت النامجة عن إعادة اهليكلة على املستغلني الصغار الذين يشكلون الغالبية العظمى يف الريف  ثرتأ

كما سجلت . مل حتقق أهدافها املنشودة الحي وكذا توجهات النظام الفالحيتطور اإلنتاج الف كما أن. اجلزائري

بينما زادت املضاربة على املنتوجات الفالحية املعدة ) احلبوب، احلليب(عجزا  اإلسرتاتيجيةاملنتوجات الفالحية 

  يف حني ظل  مردود األرض منخفض) فواكه، خضر، حلوم(للتسويق
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ولكن نسبتها مقارنة بالواردات " ستاندباي"رياد املواد الغذائية هبوطا بعد التوقيع على معاهدة عرفت قيمة است

%  31يف حني بلغت هذه النسبة  1995سنة %  30،و  1985عام %  25األخرى شهدت ارتفاعا حمسوسا 

  1998سنة 

 والريفيسياسة التجديد الفالحي و  المخطط الوطني للتنمية الفالحية :المطلب الثاني

أدى بسلطات البالد إىل ) 1999-1994(إن فشل اإلصالحات اليت أجريت على الفالحة خالل الفرتة 

يعتمد على إعادة االستثمار يف القطاع  ،2000انطالقا من سنة PNDA) ( تبين خمطط وطين للتنمية الفالحية

  )1()ماء، تربة(افظة على الثروات الطبيعية، واالهتمام بالغابات وكذا احملحي، وخيتص يف تطوير الري والتشجريالفال

  .مليار اورو 10حيث خصص هلا  2009مث مواصلة اجلهود بتبين سياسة التجديد الريفي سنة 

  )2009-2000(المخطط الوطني للتنمية الفالحية : الفرع األول

  التعريف بالمخطط الوطني للتنمية الفالحية :أوال

 حماوالت خالل من ، 2000 سبتمرب شهر يف )  (PNDAالفالحية  للتنمية املخطط الوطين تنفيذ يف شرع

 املخطط ليشمل هذا توسع 2002 سنة ويف الفالحية، املستثمرات مستوى وحتسني الفالحي النهوض باإلنتاج

 تعاين الريفية املناطق هذا لكون ( PNDAR) والريفية الفالحية للتنمية الوطين املخطط ويصبح أيضا الريفية التنمية

 الفالحي النشاط وعجز الفالحني مداخيل وهذا الخنفاض .اجلزائر فقراء 1/2 يقارب ما تضم حيث والفقر، احلرمان

  )2(الفالحي للقطاع الدولة خوصصة بعد الفالحية حالة املستثمرات تدهور جانب إىل حاجيام، سد عن

                                                           
المجلة الجزائرية في االنثربولوجيا والعلوم ،)2002-1963(من الثورات الزراعية إىل اإلصالحات الليربالية: عمر بسعود، الفالحة يف اجلزائر-)1(

  .16:،ص22،2012،االجتماعية
حول تقييم آثار البرامج االستثمارية  الدولي الملتقىأمال حفناوي، مشاريع اجلزائر االستثمارية يف القطاع الفالحي ضمن برامج النمو واإلنعاش،-)2(

  04:،ص2006جامعة سطيف ،،2014-2001العامة و انعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي خالل الفترة 
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  :)1(اآلتية  اإلسرتاتيجيةحتقيق العناصر  إىليهدف املخطط 

و ) املالية، البشرية(باإلضافة إىل الوسائل األخرى ) الرتبة، املياه(استعمال أحسن للقدرات الطبيعية وتثمينها - 

  .االستغالل العقالين والرشيد هلذه املوارد

  احلفاظ على املوارد الطبيعية من أجل تنمية مستدامة - 

  .عيا اىل حتقيق االمن الغذائي تكثيف االنتاج الفالحي يف املناطق اخلصبة وتنويع منتجاا س- 

املخصصة حاليا للحبوب، (تكييف أنظمة استغالل األراضي يف املناطق اجلافة والشبه جافة وتلك املهددة باجلفاف - 

بتحويلها لصاحل زراعة االشجار املثمرة وزراعة الكروم وتربية املواشي وأنشطة أخرى مالئمة مع تركيز )أو مرتوكة بورا

  . املناطق املعروفة بإنتاجيتها العاليةانتاج احلبوب يف

  .بعري االعتبار خمتلف املناطق مع التنوع املناخي ضبط برنامج انتاجي يأخذ - 

العمل على ترقية املنتجات الفالحية ذات املزايا النسبية والقابلية للمقاومة املؤكدة ورفع الصارات من املواد الفالحية - 

  .املتوفرة وتثمينهاترقية التشغيل وفق القدرات - .

توسيع املساحة الصاحلة للزراعة من خالل عملية استصالح األراضي الزراعية عن طريق االمتياز وترقية املنتجات - 

  .ذات اإلمتيازات التفضيلية احلقيقية

ثر جاذبية توفري الشروط لزيادة القدرة التنافسية لألنشطة واملنتجات الفالحية، ويئة الفضاءات الفالحية لتصبح أك- 

 .لالستثمارات املباشرة وإنشاء مؤسسات فالحية وأخرى للصناعات الغذائية

 طرق و مناهج تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الفالحية :ثانيا

                                                           
، ة للبحوث و الدراساتوالتنمي اإلدارةمجلة حممد غردي، بن نري نصر الدين، تطور السياسة الفالحية يف اجلزائر واهم النتائج احملققة منها،  -)1(

  .201:،ص10، العدد05الد
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باملناهج املقرتحة وتدابري تنفيذ املخطط ويشكل ذلك مبعية  2000 جويلية 18  املؤرخ يف  332 يذكر املنشور   

املسرية للصندوق الوطين للضبط و التنمية الفالحية وصندوق ) تعليمات , قرارات, مقرراتمراسيم، ( نصوص أخرى 

استصالح األراضي عن طريق االمتياز و صندوق تطوير محاية الصحة احليوانية و النباتية و أيضا القواعد املتعلقة 

مية الفالحية، ولبلوغ األهداف احملددة اإلطار الذي يرجع إليه لتنفيذ برنامج التن) PNR(بالربنامج الوطين للتشجري 

  :فإن وزارة الفالحة تعمل على تطوير عمليات تأطري وتنشيط الربامج عرب ما يلي

  دعم تطوير اإلنتاج الوطني و اإلنتاجية في مختلف فروعها •

املدخالت  يف إطار تقليص الفاتورة الغذائية و دعم اإلنتاج الوطين ستوظف املزارع النموذجية كوحدات لتكثيف   

نشر التقنيات وسوف توىل عناية خاصة و  ، كما أا ستصبح وحدات للتجاربعلى املوارد الوراثية الفالحية، واحملافظة

  .للمنتوجات ذات املزايا التفاضلية اليت ميكن أن تكون حمل تصدير

التنمية للضبط و  م من طرف الصندوق الوطينهلذا فإن التغريات اليت أدخلت مؤخرا على نظام الدعم املقدو 

سرعة يف تقدمي مساعدات ممنوحة للمستفيدين ات وإضفاء أكثر شفافية ومرونة و الفالحية، دف إىل تبسيط اإلجراء

يف إطار املخططات التوجيهية للواليات وحسب املناطق املتجانسة من جهة، وإىل بلوغ األهداف املرجوة حسب 

  .الفروع من جهة أخرى

 تكييف أنظمة اإلنتاج •

يعتمد هذا الربنامج يف تنفيذه على نظام دعم خاص ومالئم و على مشاركة الفالحني بإعتبارهم املتعاملني   

يقدم دعما مباشرا ألنشطة تسمح بتأمني مداخيل : االقتصاديني األساسيني و يستمد هذا النظام ميزاته يف كونه



@sÜbrÜa@Þ—ÑÜa@Z‘bÙÉäa@ó�bï�Üa@óîŠbvnÜa@óïÈaŠ�Üa@†b¥þÜ@ðiŠìÿa@ôÝÈ@òŠb¤@|áÕÜa@óî‹÷a�uìŠìýa  

 

 

145 

 

ملدى املتوسط من أجل تغطية اخلسائر النامجة املساعدة يف إجياد نشاطات ذات مداخيل آنية أو على ا( للفالحني 

  ) .الظرفية و املتتالية إلجناز برنامج إعادة حتويل األنظمة الزراعية 

  .يأخذ بعني اإلعتبار املستثمرة الفالحية يف جمملها ووحدا خالفا لربامج تطوير الفروع اليت دف املنتوج نفسه

 استصالح األراضي عن طريق االمتياز •

تشرك هذه التعديالت . تعديالت على نظام املصادقة وتنفيذ املشاريع دف دفع وترية اإلجنازات يف امليدان مت إدخال

  .بطريقة مباشرة الوالة و مدراء املصاحل الفالحية و حمافظي الغابات يف عملية قبول تنشيط ومتابعة املشاريع

  البرنامج الوطني للتشجير •

االقتصادي عرب أصناف األشجار املثمرة املالئمة من أجل محاية متجانسة للرتبة و إعطاء األولوية للتشجري املعرب 

  .كذا توفري مناصب شغل و  ضمان مداخيل دائمة للفالحني من خالل استغالل املناطق الغابية

ميول بواسطة امليزانية القطاعية و بواسطة الصندوق الوطين للضبط و التنمية   PNR الربنامج الوطين للتشجري

  FNRDA الفالحية

 استصالح األراضي بالجنوب  •
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طرق تنفيذه حيث أصبح إصالح األراضي ه هذا الربنامج من حيث األهداف ومن حيث الشروط و مت إعادة توجي

أما اإلصالحات الكربى أو الفالحة املؤسساتية اليت تتم   حول الواحات يتم يف إطار برنامج االمتيازات الفالحية

  )1(. تقنيات كربى، ستخصص مستقبال لالستثمارات الوطنية و األجنبيةبوسائل مادية و 

 )2014-2009(سياسة التجديد الفالحي والريفي :الفرع الثاني

  سياسة التجديد الفالحي والريفيب التعريف:أوال 

سياسة التجديد الفالحي و الريفي هي عبارة عن مواصلة جلهود اجلزائر من اجل حتقيق األمن الغذائي وزيادة   

فيفري  8الريفي يف لندوة الوطنية للتجديد الفالحي و اإلنتاج و اإلنتاجية ،أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف ا

  .ببسكرة  2009

من األموال العمومية، ممنوحة لعصرنة اإلدارة و  –ماليني أورو 10- دينار مليار  1000وخصص هلا ما يقارب 

  )2(لدعم األسعار  عند االستهالكتجديد الريفي، و الانيزمات الدعم للتجديد الفالحي و خمتلف ميك

  )3 (:كما تتمثل آليات تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي يف أربع برامج تستند على األدوات التالية

الريفي، من أجل تقييم قدرات اتمعات الريفية واملؤسسات املعنية   اإلنتاجنظام املعلومات لربنامج دعم  -

   .باملشاريع وحتديد نسبة جناحها

النظام الوطين لدعم اختاذ القرارات من أجل التنمية املستدمية، ألغراض التشخيص والربجمة لتنمية خمتلف   -

  .املناطق

                                                           
)1(- https://sites.google.com/site/bouibia/agr#_ftnref44 

  ..08:، ص2012ماي وزارة الفالحة و التنمية الريفية ،  - عرض و آفاق–مسار التجديد الفالحي و الريفي -)2(
جوان 01، العدد06، الدمجلة الباحث االقتصاديالتمور بوالية ادرار،  إنتاجبالل بومجعة، مسامهة برنامج التجديد الفالحي والريفي يف -  )3(

  .98:،ص2018
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لزراعية، مت توقيعه مع مديريات املصاحل الفالحية، لتحديد أهداف اإلنتاج سنويا عقد كفاءة للتنمية ا -

  .وخصوصيات وقدرات كل والية

عقد كفاءة للتنمية الريفية مت توقيعه مع حمافظات الغابات، والغرض منه حتديد املساحات الريفية املعنية، حتديد  -

تقييم األداء يستند على عدد املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية  ، حيث)األسر(اتمعات الريفية اليت يغطيها املشروع 

.املدجمة املشعرة واملنفذة
  

  الريفيمرتكزات سياسة التجديد الفالحي و : ثانيا

  :ترتكز هذه السياسة على  ثالثة أسس 

تقوم هذه الركيزة على حتسني املردودية االقتصادية للقطاع لضمان األمن الغذائي للبالد : التجديد الفالحي - 1

 اإلسرتاتيجيةاحملاصيل واملنتجات  إنتاجمن خالل زيادة  اإلنتاجتعزيز قدرات  إىلبصفة دائمة ودف هذه الركيزة 

نتجات حيث خصص لقطاع الفالحة يف الواسعة االستهالك، وتعزيز وتوسيع نطاق اجلهاز التنظيمي اجلديد هلذه امل

مليار دينار خلمس  600من أجل تطبيق الربامج املتعلقة بالتجديد الفالحي غالف مايل يقدر ب  اإلطارهذا 

 :مليار دينار سنويا للقيام بالعمليات التالية 120ما يعادل  أي، سنوات مقبلة

 .القطاع باملكننة  من خالل دعمالواسعة االستهالك  اإلنتاجعصرنة ومضاعفة فروع  �

احلبوب، احلليب، البطاطا،  أصنافوطرق الري، البذور، التشجري، احملافظة على  األراضياستصالح  �

 .اللحوم

 .التحفيز املباشر إلنتاج احلليب و البذور  �

تطوير آليات الضبط ومحاية مداخيل الفالحني من خالل تعزيز جهات دعم املنتجات الواسعة  �

 .لفرع البطاطا وتوسيعه بطريقة تدرجيية ملواد فالحية أخرى االستهالك بالنسبة 

 .ماليني مرت مكعب 8بناء وإعادة تأهيل منشأة التخزين بقدرة  �
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 )1( .موضع للتخزين 39000تشجيع اجناز  �

دعم برامج التنمية الريفية املدجمة، و حتديد املناطق و شروط اإلنتاج األكثر ( من خالل : التجديد الريفي  - 2

  :، و املتمثلة يف مخسة برامج تعترب كأهداف يف حد ذاا)بالنسبة للفالحنيصعوبة 

 .محاية األحواض املائية •

 .تسيري و محاية اإلرث الغايب •

 .حماربة التصحر •

 .محاية التنوع الطبيعي و املناطق احملمية و تثمني قيمة األراضي •

 )2( .التدخل املدمج و املتعدد القطاعات على املستوى القاعدي •

  برنامج تقوية القدرات البشرية و المساعدة التقنية -3

 

تأيت هذه الركيزة كرد على الصعوبات اليت يواجهها الفاعلون لالندماج يف تنفيذ هذه السياسة اجلديدة ، ال سيما 

  :طريق بسبب األدوار اجلديدة اليت يتعني لعبها و الفصل بني خمتلف أشكال التنظيم ومن املنتظر أن يؤدي بالبالد إىل 

  .عصرنة مناهج اإلدارة الفالحية •

استثمار هام يف البحث و التكوين و اإلرشاد الفالحي من أجل تشجيع وضع تقنيات جديدة و  •

 .حتويلها السريع يف الوسط اإلنتاجي

 .تعزيز القدرات املادية و البشرية لكل املؤسسات و اهليئات املكلفة بدعم منتجي و متعامل القطاع  •

                                                           
،مركز البصرية  مجلة دراسات استراتيجية، 2014-2009اقاري سامل، تقييم سياسة التجديد الفالحي والريفي املنتهجة يف اجلزائر خالل الفرتة -)1(

  03:،ص21، العدد 11للبحوث واالستشارات واخلدمات،الد 
: إستراتيجية التنمية الريفية المستدامة كأداة للحد من ظاهرة البطالة في الوسط الريفي على الموقعطاليب رياض، القري عبد الرمحن، -)2(

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05  
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الرقابة مصاحل تصديق البذور و الشتائل و  الرقابة و احلماية البيطرية و الصحة النباتية و تعزيز مصاحل •

 )1(.التقنية و مكافحة حرائق الغابات

  في مجال الحبوب آثار السياسة الزراعية على القطاع الزراعي الجزائري: الثالثالمطلب 

  وب ضمن صناديق تمويل البرنامج الوطني للتنمية الفالحية ـــــتدعيم تكثيف إنتاج الحب :األولالفرع 

الصندوق الوطين للضبط و التنمية الفالحية و : و هياحليواين عم اإلنتاج النبايت و ختصصت ثالث صناديق يف د   

ليتخصص فقط يف دعم املشاريع االستثمارية ،  الوطين لتنمية االستثمار الفالحيالصندوق  2005سنة  الذي أصبح

  . والصندوق الوطين لضبط اإلنتاج الفالحي

  الفالحية والتنمية للضبط الوطني دعم إنتاج الحبوب ضمن الصندوق: أوال

 البيوت حتت الزراعة البطاطا، زراعة اجلافة، البقول احلبوب، زراعة :التالية النباتية الفروع دعم الصندوق توىل     

 (الصناعية الزراعة ،)النخيل احلمضيات، الزيتون، الكروم، (املثمرة األشجار غرس األعالف، زراعة البالستيكية،

  .املثمرة واألشجار الكروم شتائل ،)التبغ الطماطم،

املناطق  يف اإلنتاج على العالية القدرة ذات املناطق يف واإلنتاجية اإلنتاج رفع إىل اإلنتاج تكثيف دعم يهدف    

 -دعم من الفالحون ويستفيد وتوسيعها، الصحراوية املناطق يف املسقية واحمليطات العليا واهلضاب الشمالية

FNRDA - يلي ما وفق: 

                                                           
  .07:، ص2012وزارة الفالحة و التنمية الريفية ، ماي  - عرض و آفاق–مسار التجديد الفالحي و الريفي -)1(
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 الزراعية، اإلنتاج عوامل إقتناء حالة ويف للهكتار،/دج 3000 قدره مببلغ الرتبة وتسوية العميق احلرث دعم -

 ويف للهكتار،/دج 6000 من الفالح يستفيد املبكر احلرث مع الضارة األعشاب ومكافحة والتسميد كمعدات البذر

 للهكتار؛/دج 4100 ب يدعم رثاحل دون حالة

و  الساحل، وشبه الساحل يف املتواجدة لألراضي للهكتار/دج 170 الكهرباء دعم :الطاقوية املواد إستخدام دعم -

يف  املتواجدة الزراعية األراضي اهلكتار/دج 2500 و العليا، اهلضاب يف املتواجدة لألراضي للهكتار/دج320

 اجلنوب؛

 200 و الساحل، وشبه الساحل يف املتواجدة لألراضي اهلكتار/دج 140 ب فيكون املازوت دعم أما -

 .اجلنوب يف املتواجدة الزراعية األراضي اهلكتار/دج 233 و العليا، اهلضاب يف املتواجدة للهكتار لألراضي/دج

 هذه ضد للحماية للهكتار/دج 1500 ب احملصول تضر اليت البيضاء الديدان بآفة املعروفة املناطق دعم -

 الديدان؛

 770 و الصلب، للقمح للقنطار/دج 570 ب احلبوب إلنتاج منحة تقدمي خالل من يتم اإلنتاج دعم -

 البذور إنتاج منح للقنطار،/دج 500 واخلرطال الشعري أنواع إنتاج على احملافظة منحة اللني، للقنطار للقمح/دج

 البذور على والتصديق للمراقبة الوطين املركز طرف من    ( CAD)ائية إعتماد شهادة بعد تسليم والشتالت

 -  ، G4-G1 . %15 :R1 ،:R3-R2  %10: 20% الصنف حسب)( CNCCوالشتالت 

 1700 الصلب، للقمح بالنسبة للقنطار /دج 1900 :والذي هو 2001- 2000لسنة املرجعي للسعر بالنسبة

 إنتاجهم يقدموا الذين للفالحني الدعم هذا ويقدم للشعري واخلرطال، للقنطار /دج 1000 اللني، للقمح للقنطار/دج

 )1(بالوطين للحبو للديوان التابعة احلبوب مجع تعاونيات إىل

 

                                                           
  140:ص:غردي حممد ،مرجع سابق-)1(
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  دعم إنتاج الحبوب ضمن الصندوق الوطني لتنمية االستثمار الفالحي   :ثانيا

األوىل  املناطق يف واإلنتاجية اإلنتاج تنمية لدعم خصص حيث به، اخلاص الدعم نظام يف تغيري الفرع هذا عرف

وهذا  معا، واخلرطال للشعري أقصى كحد للهكتار/دج 7500 و للهكتار،/دج8000 مبلغ اإلنتاج يف الكثافة ذات

 1500و للقمح، للهكتار/دج 2000 و واملتقاطع، العميق للحرث للهكتار/دج2000 التايل بالشكل موزع الدعم

 حملاربة األعشاب للهكتار/دج 2000 و لألمسدة، للهكتار/دج 2000 و للبذور، معا واخلرطال للشعري للهكتار/دج

 الضارة؛

 وحد للهكتار/دج 3000 كلي دعم هلا خصص واخلرطال الشعري زراعة يف املستخدمة الثانية املناطق يف -

 وكحد اإلستخدام املتعددة واخلرطال الشعري لبذور للهكتار/دج 1000 كاأليت موزعة للهكتار،/دج4500أقصى

 للهكتار/دج 1000 للهكتار،/دج 2000 أقصى وكحد لألمسدة للهكتار/دج 1000 للهكتار،/دج 1500أقصى

  )1(التالف احملصول تعويض للهكتار/دج 1500 و الضارة، حملاربة األعشاب

  الفالحي اإلنتاج لضبط الوطني دعم إنتاج الحبوب ضمن الصندوق :ثالثا

 :خالل من احلبوب وإنتاجية إنتاج رفع تشجيع دعم يتم

 عند اللني، للقمح للقنطار/دج 1900و الصلب، للقمح للقنطار/دج 2200 ب احلبوب إلنتاج منحة تقدمي - 

   -ENCC  -الفالحة وزارة طرف من املعتمدة املصاحل إىل اإلنتاجتقدمي 

 شهادة على حتصل اليت بالكمية مرتبطة للقنطار،/دج 1000 واخلرطال الشعري أنواع إنتاج على احملافظة منحة - 

 وشهادة ،-  CNCC -والشتالت البذور على والتصديق للمراقبة الوطين املركز طرف من -  CAD - اإلعتماد

 ؛ IPW طرف من الصحة النباتية

                                                           
  155:غردي حممد ، مرجع سابق ، ص -)1(
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 يف الصنف هذا من املخزون لضبط دف جزافية منحة وهي للقنطار،/دج 450 ب اخلرطال مجع منحة -

 الريفية؛ والتنمية الفالحة وزارة طرف من املؤسسات املعتمدة

 للمراقبة الوطين املركز طرف من -   - CADائية إعتماد شهادة تسليم بعد والشتالت البذور إنتاج منح -

 G4-G1 ، %15 :R1 ، %10: 20% الصنف حسب - CNCC -والشتالت البذور والتصديق على

:R3-R2 1(احلبوب من نوع لكل السعر املخصص من(  

  تطور مساحة و إنتاج وإنتاجية الحبوب في الجزائـــــــــــــــــر : الثانيالفرع 

ختتلف اإلنتاجية رئيسية بشمال البالد وتقل يف املناطق الصحراوية، و سة مناطق تتوزع زراعة احلبوب على مخ      

اليت حتدد يف معظم احلاالت املردود املنتظر حيث اختالف كميات األمطار املسجلة و  من منطقة إىل أخرى نتيجة

لم يف م 200هناك نقص يف كمية املياه املتاحة من تساقط األمطار حيث تتغري الكميات املتوسطة لألمطار من 

تقل مساحة احلبوب يف املناطق كثرية االحندار و تنتشر  ،ملم يف املناطق املالئمة 600إىل املناطق غري املالئمة 

فيها زراعة اخلضروات و األشجار و يوجد ثلثي املساحة املزروعة باحلبوب يف اهلضاب و السهول العليا اليت تتميز 

 )2(م1200م إىل 900بارتفاع يرتاوح من 

تأيت جمموعة احلبوب يف صدارة احملاصيل الزراعية اليت تشكل النمط االستهالكي للمجتمع اجلزائري ،و لعل      

خباصة منهم عامة للغذاء اليومي لكل اجلزائريني و  القمح ومركباا أكثرها أمهية ألنه ميثل القاسم املشرتك األكرب

لذايت كفاءة الزراعة اجلزائرية و قدرا على حتقيق االكتفاء ا  الشعب ، حبيث ميكن اعتباره كمؤشر حقيقي لقياس مدى

 اخلرطالالصلب  و القمح اللني و الشعري و ، و تضم جمموعة احلبوب كل من القمح و االبتعاد عن حبل التبعية
                                                           

  .161:غردي حممد ، مرجع سابق ، ص -)1(
مذكرة حرارة الغطاء النباتي و البنية الورقية للجيل الثالث عند القمح،  درجة النسبي، المائي المحتوى تباين لدراسة مةھالمساعوملي عبد املالك، -)2(

  92:، ص2010ماجستري غري منشورة، قسم البيولوجيا ، جامعة سطيف،
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األرز  ، لكن باستخدامنا إحصائيات املنظمة العربية للزراعة فهي تدخل أيضا منتوج)1(و الذرة بأنواعها )الشوفان(

اإلنتاج باإلصالحات الزراعية اليت انطلقت سنة ح، وفيما يلي مدى تأثر املساحة واإلنتاجية و باإلضافة إىل دقيق القم

2000. 

  2014-2003إنتاجية و إنتاج الحبوب في الجزائر خالل الفترة تطور مساحة و : 03-04جدول رقم 

  متري ألف طن: اإلنتاج - هكتار/كلغ: اإلنتاجية –ألف هكتار :المساحة

 اإلنتاج اإلنتاجية المساحة 

2007-2003متوسط الفترة   3007.91 1293 3889.17 

2008 1485.4 1146 1702.05 

2009 3243.37 1620 5253.15 

2010 2856.37 1596 4558.57 

2011 2584.54 1442 3727.99 

2012 3063.03 1677 5137.15 

2013 2699.25 1820 4912.23 

2014 2509.02 1369 3435.23 

  .38:ص31،2011الد اخلرطوم،،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية: المصدر

  .38:ص، 2012، 32الداخلرطوم، ،  الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية          

  .30:ص، 2015، 35الداخلرطوم، ،  الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية          

  :من خالل اجلدول يتضح أن

حيث مت  2014- 2003تعرف املساحة املخصصة إلنتاج احلبوب تذبذبا ملحوظا خالل الفرتة : بالنسبة للمساحة

ألف هكتار وهي األعلى خالل الفرتة املدروسة ويرجع ذلك إىل  3243.37زراعة مساحة مقدرة  2009سنة 

                                                           
  .120:ص:غريب فوزية ، ،مرجع سابق  -)1(
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، %38.50، % 17.63: ثل نسبة املساحة املخصصة لزراعة احلبوبموسم األمطار خالل تلك السنة، ومت

على التوايل من إمجايل املساحة الزراعية  2011- 2010-2009-2008خالل السنوات  30%، 33.86%

نظرا  2014إىل سنة  2008للحبوب من سنة املشتملة على املساحة املرتوكة ويالحظ تضاعف املساحة املخصصة 

  .لالهتمام الذي خصصته الربامج التنموية للقطاع الزراعي

لكن عموما هناك تطور يف إنتاجية  2014- 2003إنتاجية احلبوب تذبذبا خالل الفرتة  عرفت :بالنسبة لإلنتاجية  

على أا األكثر إنتاجية نظرا لتحسن املناخ خالل  2013و 2009اهلكتار الواحد من احلبوب كما عرفت سنة 

تلك السنة وترجع الزيادة احلاصلة يف اإلنتاجية على الرغم من تذبذا إىل الدعم املمنوح إلنتاج هذه احملاصيل من 

  .التجديد الفالحيملخطط الوطين للتنمية الفالحية و خالل ا

اخنفاض حمسوس  2008سجلت سنة  2014- 2003يعرف إنتاج احلبوب تذبذبا خالل الفرتة   :بالنسبة لإلنتاج

 2010لينخفض سنة  %208.63بنسبة  2009لريتفع اإلنتاج إىل أعلى مستوياته على اإلطالق خالل سنة 

لينخفض سنة  2012كما ارتفع سنة  ،%18.22بنسبة  2011لينخفض مرة أخرى سنة  %13.22بنسبة 

توسط اإلنتاج للفرتة لكن عند مقارنة م ةبصفة عامة إىل الظروف املناخي ويعود هذا التذبذب 2014وسنة 2013

املسجل ب و  1990/1999توسط اإلنتاج للفرتة قنطار و م 31696682املسجل بو  2000/2010

وهذه  .)ورات الديوان الوطين لإلحصائياتحسب منش( %31.37قنطار جند انه ارتفع بنسبة  24127365

  .حتسني إنتاج احلبوبدر جناح سياسات النهوض بالقطاع و إحدى بوا

اجلزائر بصفة خاصة لذلك حيظى باهتمام خاص صيل الغذائية يف الدول النامية و يعترب حمصول القمح من أهم احملا

 :اجلدول املوايل يوضح ذلكلسياسات اخلاصة مبحاصيل احلبوب و عند وضع ا
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  2014-2003الشعير خالل الفترة إنتاج القمح و : 03-05جدول رقم 

الدخــــــــــنالذرة الرفيعـــة و  الذرة الشاميـــة  الشعيــــــــــــر القمـــــــــــح   

 اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة اإلنتاج اإلنتاجية المساحة السنة

2003-

2007 

2012.81 1303 2623.43 911.57 1292 1177.79 0.27 4852 1.31 0.31 5097 1.58 

2008 1006.57 1270 1278.70 435.96 888 387.30 0.23 4391 1.01 0.17 6118 1.04 

2009 1889.16 1563 2953.12 1275.62 1727 2203.36 0.19 3000 0.57 0.04 9750 0.39 

2010 1755.73 1682 2952.70 1018.79 1476 1503.90 0.14 2571 0.36 0.04 2750 0.11 

2011 1672.43 1528 2554.93 852.38 1295 1104.21 0.25 2320 0.58 0.09 10444 0.94 

2012 1945.78 1764 3432.23 1030.48 1545 1591.72 0.69 2536 1.75 0.85 2059 1.75 

2013 1727.24 1910 3299.05 897.72 1669 1498.64 0.37 3351 1.24 0.00 6000 0.01 

2014 1651.31 1475 2436.20 791.84 1186 939.40 0.99 2596 2.57 0.08 5750 0.46 

  .39،42:صص ، 32، الد 2012الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية: المصدر

  .34-31:ص ، ص35، الد 2015 الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية           

 %66.9القمح مركزا هاما من حيث املساحة حيث متثل مساحته من إمجايل املساحة املخصصة للحبوب حيتل 

 %64.7، 2010سنة %61.4، %2009سنة58.2، 2008سنة % 67.7، 2007- 2003خالل الفرتة 

اعتمادا على (  2014سنة  %2014،65.8سنة  %63.9، 2012سنة  %63.5، 2011سنة   

اإلنتاجية لكنها تعرب على أن القمح أهم تذبذبة  باإلضافة إىل اإلنتاج  و وهي م)  03-04رقم إحصائيات اجلدول 

قنطار للهكتار 40زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية املتمثل يف متوسط حمصول  كما أن هدف . حمصول يف جمموعة احلبوب

 .مل يتم حتقيقه قمحمليون قنطار  33.4مليون قنطار منه  50.2و إنتاج سنوي  
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هل حققت  2000عام  بوب والقمح بصفة خاصة ابتداء منلرغم من التطور الواضح يف إنتاج حمصول احلبا

هي دادنا بأهم احملاصيل املستهلكة و السياسات ما تصبوا إليه وهو بلوغ األمن الغذائي واالستغناء عن اخلارج إلم

  القمح على وجه اخلصوص؟

 األمن الغذائي في محصول الحبوب انعكاس السياسات الزراعية على: الفرع الثالث

مبا أن احلبوب تعد جزءا ال يتجزأ من سيادة الدولة و الذي يعترب  ذائيهدفت السياسات الزراعية إىل تعزيز األمن الغ

خصصة لزراعته ودعم مدخالت توسيع األراضي املفقد كان هلا نصيب مهم من الدعم و الغذاء الرئيسي للسكان 

ستهالك لكن ما تشري إليه اإلحصائيات يدل على استمرار استرياده من اخلارج أي أن اإلنتاج ال يغطي اال إنتاجه

حيث أن . اجلدول املوايل يوضح نسب االكتفاء الذايت حسب املنظمة العربية للتنمية الزراعيةاحمللي هلذه احملاصيل، و 

ليا وتوضح حجم املشكلة ب ملواجهة الطلب االستهالكي حمهذه النسبة تعرب عن مدى كفاية اإلنتاج احمللي من احلبو 

  .دل ذلك على اللجوء إىل االسترياد لتغطية الطلب احمللي فكلما كانت النسبة ضعيفة ،الغذائية

  ، الف طن2014-2003وتجارة الحبوب خالل الفترة  إنتاج: 03- 06جدول رقم

المتاح  الواردات الصادرات اإلنتاج السنوات

 لالستهالك

 *االكتفاء الذاتي ����

2003-2007  3889.17 8.69 7326.82 11207.30 34.70 

      

2009 5253.15 6.03 7925.19 13172.31 39.88 

2010 4558.57 6.03 7925.19 12496.38 36.48 

2011 3727.99 8.34 7946.15 11665.80 31.96 

2012 84.3 0.1 206.1 290.3 29.0 

2013 4912.23 0.75 7501.93 12413.41 39.57 

2014 3435.23 0.03 12430.53 15865.74 21.65 

  . 296:،ص32الد  ،2012اخلرطوم،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية،: المصدر    

  .260:،ص33الد ،2014 اخلرطوم،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية،                   

  .255:،ص35الد  ،2015اخلرطوم،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية،                   
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إال نسبة االكتفاء الذايت من حمصول احلبوب مل تتجاوز  2009على الرغم من احلصيلة اإلنتاجية للحبوب سنة 

سبة املرجوة من بعيدة عن الن هي نسبة ضعيفة ال تعرب عن األمن الغذائي هلذا احملصول كما أاو  % 39.88نسبة 

 60كما تدل على إن أكثر من .2000السياسات اليت عكفت عليها الوزارة ابتداء من سنة خالل اإلصالحات و 

من احلبوب تعتمد على االسترياد وهو ما يرهق 2014سنة  من احتياجاتنا الغذائية   %80 إىلوحىت وصلت   %

  .األزمات االقتصاديةلبية لتقلبات األسعار و آلثار السميزان املدفوعات وجعلنا عرضة ل

  :كما يف اجلدول التايلاخلزينة أعباء مالية   استرياد كل من القمح والشعري حيمل 

  دج مليون ،2011-2000و الشعير خالل الفترة  قيمة واردات القمح :03-07جدول رقم 

  2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 206 726,30 96 421,70 72 719,70 73 980,30 67 450,30 75 263,60 55 517,20 60 القمح

140,20 

132 

980,60 

93 137,30 207 

544,80 

 424,20 8 143,5 071,10 2 715,80 6 916,2 667,90 1 351,1 793,8 140,00 5 976,10 2 166,90 5 الشعـــــير

  dz. www. Ons: المصدر

 إلمجايل بالنسبة حيث حيتل القمح مكانة كبرية اجلزائر عاجزا عن تلبية الطلب الوطين، يبقى إنتاج احلبوب يف

تتصدر جمموعة املادة اإلسرتاتيجية، و  هذه خيص فيما اجلزائر لتبعية املرتفعة الدرجة على يدل مما واردات احلبوب،

ومتثل واردات القمح و  2011ل سنة من إمجايل قيمة الواردات خال %47.5احلبوب قائمة الواردات الغذائية بنسبة 

  –حسب إحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية  - من إمجايل الواردات الكلية لنفس السنة  %31الدقيق 

   ةـــــــــــــــــــــــــزائريــــــاالوروجة ــــــــــــــــفي ظل الشراك  الزراعيةارة ـــــــالتج:  الثانيالمبحث 

، الزراعية اجلانب الذي يهمنا من اتفاقية الشراكة يف دراستنا للموضوع املطروح يتمثل يف حرية تنقل السلعإن 

ثىن عشر سنة على ك يف فرتة إنتقالية أوىل قدرها إحيث تنص االتفاقية  على إقامة منطقة للتبادل احلر بالتدريج و ذل

إن اتفاق الشراكة الذي ميثل اجليل الثاين ). 2005سبتمرب 01( األكثر ابتداء من تاريخ  دخول االتفاق حيز التطبيق

استطاع أن يشمل كل ااالت  1976من التعاون املشرتك بني اجلزائر و االحتاد األورويب، بعد اتفاق التعاون لعام 
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ل الذي اقتصر يف مقدمتها إنشاء منطقة للتبادل احلر، على عكس االتفاق األو و ) اسية، االقتصادية واالجتماعيةالسي(

  .فقط على منح بعض االمتيازات أو التفضيالت للمنتجات اجلزائرية املصدرة حنو السوق األورويب

  1976 لسنة  التعاون اتفاقية إطار في االوروجزائرية االقتصادية العالقات: المطلب األول 

امتداد من ستينيات القرن  العالقات االقتصادية االوروجزائرية ليست وليدة القرن الواحد و العشرين  بل هي إن

التعاون الذي رافقه بروتوكوالت مالية قصد متويل املشاريع  إىلوصلت  أن إىل، وقد تطورت العالقات املاضي

  .االقتصادية الناجتة عن اتفاقية التعاون

  في إطار اتفاقية التعاونمفاوضات المسار  :الفرع األول

لقد سعت اموعة األوروبية مند تأسيسها إىل اتباع سياسة توسعية خصوصا مـع الضـفة اجلنوبيـة للبحـر املتوسط، 

وعلى غرار هذه الدول كانت اجلزائر من بني الدول اليت لقيت اهتماما كبريا لدى األوروبيني وذلـك راجـع لرتاكم عدة 

مطلع الستينات املتعامل التجـاري األول للجزائر،  ذواقتصادية، حيث مثلت اموعة منتارخيية، سياسية اعتبارات 

ورغم عدم توقيعها ألي اتفاق شراكة إال أا استمرت يف احلصول على أفضليات مجركية لصـادراا حنـو اموعة وفقا 

قانوين  ملعاهدة روما، واليت اعتربت كأسـاس 227م وذلك تطبيقا للمادة 1963مارس  28التفاق مؤقت يف 

 سنة إيفيان اتفاقيات يف عليها احملصل االمتيازات إضافة مع )1(للعالقات بني اجلزائر والسوق األوروبية املشرتكة

 إىل الطرفني دخول منتجات حرية على وفرنسا اجلزائر بني االتفاق مت أين الفرنسية، خيص السوق فيما 1962

  )2(تفضيلية  شروط ووفق حرية أسواقهما بكل

خاصة ايطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح األفضليات ات قررت بعض البلدان األوروبية و لكن مع اية الستين

فتح مفاوضات مع اموعة االقتصادية  1972للمواد اجلزائرية الزراعية األمر الذي جعل اجلزائر تقرر انطالقا من 

                                                           
، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةحممد حلسن عالوي، كرمي بوروشة، تفعيل الشراكة االوروجزائرية كآلية لالندماج يف االقتصاد العاملي، -  )1(

  .35:،ص2006،جوان 04،عدد03الد
،  جزائرية–صادي التفتقية الشراكة األورو دراسة تحليلية للجانب اإلقت: اإلقتصاد الجزائري و مسار برشلونة براق حممد ، ميموين مسري ،  -  )2(

  .05:ص امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على اإلقتصاد اجلزائري و على منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، مرجع سابق ،
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لتندمج مع البلدان املتوسطية اليت عقدت نفس االتفاقيات مع اموعة  1976األوروبية ، لتصل إىل اتفاقيات سنة 

  .1978، لتدخل حيز التنفيذ رمسيا يف نوفمرب )1(األوروبية 

 من الكثري اجلزائر منح مت حيث التجاري اجلانب على كبري بشكل ترتكز فهي االتفاقية مضمون خيص فيما

 نص يف جاء ما حسب يهدف الذي التقينو  االقتصادي بالتعاون متعلقة أخرى فرعية جوانب إىل إضافة التفضيالت

   :إىل التعاون اتفاقية

 .والزراعة الصناعة قطاعي االقتصادية وتطوير التحتية البنيات حتسني - 

 .البيئة ومحاية والتكنولوجي العلمي البحث جمال يف التعاون دعم -

  .الطرفني لكال االقتصاديني املتعاملني بني العالقات ترقية-

 في إطار اتفاقية التعاونة ـــــــــــوالت الماليـــــــــالبروتوك :الفرع الثاني

 مالية آلية وضع مت والتقين االقتصادي التعاون ضمن املدرجة واالجتماعية االقتصادية املشاريع خمتلف متويل قصد

 بربنامج بعد فيما استبدلت واليت 1978-1996الفرتة  غطت أربعة، عددها بلغ واليت املالية الربتوكوالت يف متمثلة

 (مليون 949ب  1978 – 1996 الفرتة خالل منه اجلزائر استفادت الذي اإلمجايل املبلغ قدر حيث .ميدا

(ECU مليون  309 منها(ECU) موعة عن مالية إعانة شكل يف640 األوروبية،و االقتصادية ا 

  .)2(لالستثمار  األورويب البنك من ممنوحة قروض (ECU)مليون

  1996-1978ون للفرتة و الشكل املوايل يوضح بروتوكوالت التعا 

 

  

                                                           
كلية العلوم القتصادية و  ذكرة ماجستري غري منشورة ،، م اثر الجانب المالي للشراكة االوروجزائرية على االقتصاد الجزائريعديسة شهرة ،  -  )1(

  .70: ، ص 2007/2008جامعة حممد خيضر ، بسكرة ،  ،التجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية
 .06:براق حممد ، ميموين مسري، مرجع سابق ، ص -  )2(
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 ، مليون ايكو)1996- 1978(البروتوكوالت  المالية خالل الفترة : 03-08جدول رقم 

  1996-1992  1991-1987  1986-1982  1981-1978  الربوتوكول

  %)62.92(280  % )77( 183  )70.86(%107  )61.4(70  البنك االوريب لالستثمارقروض من 

      )10.60(%16  )16.7( 19  قروض بشروط ميسرة

  %)37.08(165  %)23(56  %)18.54(28  )21.9(25  قروض البنك االوريب لالستثمار

  %)100(445  %)100(239  %)100(151  %)100(114  اموع

انعكاسات الملتقى الدولي حول آثار و ، ومتوسطية على الصناعة يف اجلزائراحملتملة للشراكة االور  اآلثار، بودرامة مصطفى: المصدر

      .03: ص ، مرجع سابق،اتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 التعاون هذا أن حجم إال سابقيه، عن والرابع الثالث الربوتوكول من كل عرفها اليت امللحوظة الزيادة من بالرغم 

 ، واالجتماعية االقتصادية خمتلف املشاريع متويل بغية مساعدات من اجلزائر باحتياجات مقارنةجدا  امتواضع جد يعد

 بدأت الفعلية التسديد نسبة أن حيث )التسديدات الفعلية نسبة ( ختصصه مت ما هلا يسدد مل انه ذلك من أكثر بل

 كان ولو للجزائر املخصصة املالية املبالغ حجم فيه كانت تزداد الذي الوقت يف ألخر مايل برتوكول من تنخفض

 إىل اخنفضت األول املايل الربتوكول يف  83% ب األول الربتوكول يف هذه النسبة قدرت حيث ، ضئيلة بصورة ذلك

يف  اخنفاض هو األوىل بالدرجة ذلك ومرد الرابع، الربتوكول يف10% و الثالث يف  16% مث إىل الثاين يف  %65

 الفرتة الفعلية خالل التسديد نسبة تبلغ مل حيث لالستثمار األورويب البنك قبل من املمنوحة القروض تسديد عملية

  .القروض هذه إمجايل من فقط  40% سوى 1996 - 1976

  من التعاون إلى الشراكة: المطلب الثاني 

و  السياسية حماوره جبميع اتفاق الشراكة إبرام إىل ترمي األورويب واالحتاد اجلزائر بني جرت اليت املفاوضات إن

 من نركز اخلارجية التجارة وهو واحد جانب على نظرة نلقي هذا فسوف رغم لكن االقتصادية،و  األمنية ، االجتماعية

  .منطقة جتارة حرة  إقامة فكرة خالله على
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  التفاقية الشراكة ةــــــــاالوروجزائريالمفاوضات : الفرع األول

من أجل إبرام إتفاق الشراكة مع اإلحتاد  1996بادرت اجلزائر إىل بدء مفاوضاا مع اإلحتاد األورويب يف جوان 

األورويب، فعرفت املفاوضات نوعا من التأخري بسبب إصرار اجلزائر على متسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدرجيي 

كية من أجل محاية إنتاجها الوطين، خاصة وأن اإلقتصاد اجلزائري حمل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل للحقوق اجلمر 

عرفت املفاوضات مسرية طويلة للوصول إىل إتفاق بني اجلزائر واإلحتاد األورويب،  1997اجلهاز اإلنتاجي، فمنذ سنة 

   :  )1(ولعل أهم األسباب اليت وقفت أمام جتسيد توقيع هذا اإلتفاق هي

  .التنازالت خبصوص اجلانب الفالحي واحلقوق اجلمركية ، حركة رؤوس األموال واملنافسة •

 .اجلانب األمين، بالقضاء على اإلرهاب واجلرمية املنظمة •

 .طلب احلصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع املايل واملصريف •

 .يقتصر على جانب التبادل فقط توسيع إطار التعاون اإلقتصادي ليشمل جوانب اإلنتاج وال •

ينبغي أن تكون إجراءات رفع احلماية على الصناعة مدروسة وفق تواريخ خمتلفة تأخذ بعني اإلعتبار القطاعات  •

اليت يقدمها اإلحتاد األورويب من أجل إعادة تأهيل اجلهاز ) املخصصات(الصناعية، وبداللة احلصص املالية 

 .اإلنتاجي الوطين

 .حرير التدرجيياملطالبة بالت •

  :)2(وميكن أن نقول أن املفاوضات انطلقت على أساس نصني 

 .االحتاد األورويب مصاحل لتصور وفقا أورومتوسطية شراكة اجل من اقرتاحات يتضمن : األول النص-

 

                                                           
(1)-Belattaf .M. & Arhab. B, le partenariat euro- med et les accords d’associations des pays du 

maghreb avec l’UE, colloque international, universitè de Telmcen , 21-22/oct/2003 -  
  .07:براق حممد ،ميموين مسري، مرجع سابق ، ص -  )2(
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 امللف يتضمنها ال ميادين ومسائل إىل املناقشات توسيع و اجلزائرية املضادة االقرتاحات فيتناول : الثاين النص-

 فيما هذا اإلرهاب، ومكافحة تنقل األشخاص حريةو  الداخلية والشؤون بالعدالة املثال سبيل على تتعلق األورويب

 :حول تتمحور اجلزائرية كانت املطالب فقد االقتصادي اجلانب أما السياسي، باجلانب يتعلق

 بقطاع ارتباطه الكبري خصوصياته بفعل وهذا الوطين لالقتصاد التدرجيي التحرير أو االنفتاح إىل السعي  -

  98…).- 94 خالل الفرتة اجلزائر قبل من املطبقة اهليكلي التعديل برامج االقتصادي، التحول احملروقات،

 قبل من التجارية املقرتح املبادالت جمال على عالوة ليشمل األوروجزائري االقتصادي التعاون إطار تعميم  -

 و االقتصادية إلصالحاا أكرب بدعم األورويب االحتاد تطالب كانت اجلزائر أن جند لذا ، أخرى جماالت األوروبيني

   : خالل من هذا

 .اجلزائر يف الصناعي القطاع تأهيل برنامج وضع يف مساعدا •

 قصد وهذا هلا، املخصصة املالية املساعدات حبجم يتعلق فيما خاصة الطرفني بني املايل التعاون نطاق توسيع •

 املنافسة حتديات ملواجهة و يئته اقتصادها تأهيل بغية االقتصادية اإلصالحات تنفيذ عملية يف مساعدا

 .احلر األورومتوسطية التبادل منطقة إىل انضمامها إطار يف األوروبية

  .احملروقات خارج صادراا لدعم خاص برنامج وضع •

 عقد بعد اجلزائري وهذا الطرف قبل من 1997 ماي يف املفاوضات توقيف مت الطرفني لتباين مواقف كنتيجة

 اجلزائر يف مصلحة يكن مل أصال مقررا كان الذي االتفاق بأن رأى ما بعد املفاوضات، من جوالت أربع

 و املديونية، األخرية كمشكلة هذه م كانت اليت املسائل من العديد جتاهل األورويب الطرف أن حبكم

 أن كما االقتصاد اجلزائري، خلصوصيات االعتبار بعني أخذه عدم كذا و ، اخل...األشخاص، انتقال

 سامها اجلزائرية األزمة األوروبيني جتاه موقف كذلك و الفرتة تلك خالل اجلزائر عرفتها اليت األمنية املشاكل

 .تاريخ استئنافها وهو 2000 أفريل غاية إىل املفاوضات هذه توقف يف كبري حد إىل
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 غاية إىل الطرفيني قبل من املطروحة املسائل مجيع بدراسة وهذا انقطاع وبدون التاريخ ذلك منذ استمرت حيث

 اتفاقية على األوىل بالتوقيع وباألحرف ترجم والذي املفاوضات من جولة 17 بعد الطرفني بني اتفاق إىل التوصل

 22 يوم رمسية بصفة عليها التوقيع مت ليتبربوكسل، وا  2001 ديسمرب 19 يوم األورويب واالحتاد اجلزائر بني الشراكة

  .)1(بعد ذلك  سنوات ثالث التطبيق حيز دخوهلا مث 2002 أفريل

  اتفاقية الشراكة إطارفي الغالف المالي : الفرع الثاني 

 األوروبية الشراكة فإن اتفاقية برشلونة، مسار إطار يف املربمة متوسطية- األورو الشراكة اتفاقيات باقي غرار على

 مصاحبا أو مرافقا 2017 غضون يف الطرفني بني احلر التبادل منطقة إقامة يكون أن على بدورها نصت اجلزائرية

ولقد اعتمد االحتاد األوريب  التجاري الرتتيب هذا إىل للدخول اجلزائري االقتصاد يئة قصد ومايل اقتصادي بتعاون

  كأداة مالية لتفعيل إقامة منطقة التبادل احلر   )MEDA(على برنامج ميدا 

 مليون 510.2مببلغ  2006- 1995 للفرتة ميدا برنامج إطار يف للجزائر األوروبية املساعدات مبالغ حددت لقد

 164 مببلغ Iيف إطار برنامج ميدا   1999- 1995 األوىل الفرتة تغطي مرحلتني، على منحه يتم املبلغ هذا .أورو

  .أورو مليون 346,2 مببلغ IIيف إطار برنامج ميدا  20002006- الفرتة  تغطي فهي الثانية أما ،أورو مليون

  محتوى اتفاقية الشراكة االوروجزائرية المتعلق بمنطقة التجارة الحرة : المطلب الثالث

منطقة التبادل احلر بني  إطارتنظيم التعاون يف تفاقية على حترير جتارة السلع واخلدمات و نصت اال لقد      

  .الطرفني

  المصنعة السلع تبادل: الفرع األول

يتم حترير التبادل التجاري يف إطار  األوىليتم إنشاء منطقة التبادل احلر بصفة تدرجيية، فمن خالل املرحلة 

سنة ابتداء من تاريخ  12فرتة زمنية أقصاها  وخاللمع كل دولة متوسطية على حدى،  األوريب االحتاد  عالقات

                                                           
  .08: براق حممد ،ميموين مسري، مرجع سابق، ص -  )1(
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القدمية اليت تسمح بدخول  باالتفاقياتالدخول يف تطبيق اتفاقية الشراكة، ففي جمال السلع الصناعية يبقى العمل 

تدعيم القطاع الصناعي للدول املتوسطية  انتقاليةاملرحلة  خاللبكل حرية ويتم  لألسواقهذه املنتجات الصناعية 

وختضع للمعاملة  بينما املنتجات الفالحية يتم حتريرها تدرجييا األجنبية حىت يقف أمام املنافسة للسلع وتأهيله

 2020انه مت تأجيلها إىل غاية سنة  إال 2017منطقة التبادل احلر سنة وكان من املفروض أن يتم تفعيل  ،التفضيلية

لتحضريها للدخول يف املنافسة مع املؤسسات فرصة للمؤسسات اجلزائرية  إلعطاءبطلب من الطرف اجلزائري 

  )1(األوربية

 مع إحدى الطرفني قبل من حر تبادل منطقة أو مجركي احتاد إقامة أو اإلبقاء أمام عائقا يشكل ال االتفاق هذا 

  : االتفاقية إطار هذه ويف الشراكة باتفاق اخلاص املبادالت نظام على ذلك يؤثر أال على أخرى أطراف

 اجلزائر املبادالت بني يف والواردات الصادرات على املكافئ األثر ذات واإلجراءات الكلية التقييدات تلغى -

 . االتفاق هذا سريان بدء عند األوروبية واموعة

 بني على املبادالت مماثل اثر ذي رسم أي أو التصدير أو االسترياد عند جديد مجركي حق أي إدخال يتم ال -

 . االتفاق سريان بدء أثناء مطبق هو ما رفع وال ميكن واجلزائر اموعة

  األوروبية اموعة من وارداا على تطبق اليت احلقوق فان للتجارة العاملية املنظمة إىل اجلزائر انضمام عند  -

 وإذا االنضمام أثناء فعليا هو مطبق مما اقل مبعدل أو للتجارة العاملية املنظمة لدى املثبت للمعدل معادلة ستكون

  املخفض باملعدل العمل يتم للتجارة العاملية املنظمة إىل االنضمام بعد اجلميع على ختفيض اجري

 بالفصول واخلاصة اموعة واجلزائر منشؤها يكون اليت باملنتجات األمر ويتعلق  :الصناعية للمنتجات بالنسبة -  

 امللحق يف إليها املشار املنتجات عدا اجلزائرية اجلمركية األورويب والتعريفة لالحتاد املشرتكة املدونة من 27 إىل 25 من

                                                           
 مجلة-الشراكة االوروجزائرية كنموذج-املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل متطلبات التنافسية العامليةيوسف محيدي، الزيتوين سايب، تأهيل -)1(

  .366:، ص01،العدد08ة،الد االقتصاد والتنمية البشرية
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 اجلمركية مجيع احلقوق من تعفى األورويب االحتاد طرف من املستوردة اجلزائرية الصناعية االتفاقية ، فاملنتجات من 1

 . مكافئ اثر له إجراء أو كمي قيد كل من وكذا مكافئ اثر هلا اليت الرسوم ومن

 ثالثة إىل االتفاقية صنفت حسب فقد األورويب االحتاد من اجلزائر تستوردها اليت الصناعية للمنتجات بالنسبة أما

 )1( :أصناف 

 ذات والرسوم اجلمركية احلقوق إلغاء يتم: )االتفاقية من 2 امللحق يف الواردة القائمة ( املنتجات من األول الصنف- 

 . التنفيذ حيز االتفاق هذا دخول فور املنتجات هذه على املطبقة املماثل األثر

 اجلمركية احلقوق إلغاء تدرجييا يتم: ) االتفاقية  من 3 امللحق يف الواردة القائمة( املنتجات من الثاين الصنف- 

  : التالية للرزنامة تبعا والرسوم

  .القاعدي احلق من 80%  إىل والرسوم اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنتني بعد- 

  . القاعدي احلق من   70% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات ثالث بعد -            

  .القاعدي احلق من 60 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات أربعة بعد-            

  . القاعدي احلق من 40% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات مخس بعد -            

  . احلق القاعدي من20 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات ستة بعد-            

 . املتبقية احلقوق إلغاء يتم سنوات سبع بعد-            

 والرسوم اجلمركية للحقوق التدرجيي اإللغاء يتم:  3و2 امللحقني يف الواردة غري املنتجات ويشمل الثالث الصنف- 

 : التالية الرزنامة حسب

 .القاعدي احلق من 90% إىل والرسوم اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنتني بعد *

 .القاعدي احلق من 80 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات ثالث بعد *

                                                           
، امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات اتفاق  الدوافع ، المحتوى ، األهمية: جزائري - اتفاق الشراكة األورومفتاح صاحل ، بن مسينة دالل ،  -  )1(

  . 05: ، ص2006، جامعة سطيف، نوفمرب ة املؤسسات الصغرية و املتوسطةالشراكة على اإلقتصاد اجلزائري و على منظوم
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 .القاعدي احلق من 70 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات أربعة بعد*

 . القاعدي احلق من  60% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات مخس بعد*

  .القاعدي  احلق من 50% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات ستة بعد *

 .القاعدي احلق من 40 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات سبعة بعد *

 .القاعدي احلق من 30 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات مثاين بعد *

 . القاعدي احلق من 20 % إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات تسعة بعد *

 .القاعدي احلق من 10% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنوات عشرة بعد *

  .القاعدي احلق من5% إىل اجلمركية احلقوق ختفض االتفاق سريان بدء من سنة عشر إحدى بعد *

 . املتبقية احلقوق كل إلغاء يتم سنة عشر اثين بعد *

 اخلاصة الرزنامة يف النظر تعيد أن الشراكة للجنة ميكن ما، منتوج خبصوص قصوى صعوبات ظهور حالة يف

  )سنة 12(االنتقالية  للفرتة القصوى املدة جتاوز يتم حبيث والثالث الثاين بالصنفني

 دخول عند الفورية اإلمتيازات تطبقاحملولة ن الزراعية واملنتجات الصيد منتجات و الزراعية للمنتجات بالنسبة -

 والتعريفة املشرتكة املدونة من 24 إىل1 من للفصول التابعة الزراعية املنتجات ختص واليت التطبيق حيز الشراكة إتفاق

(  اإلتفاقية من 1 امللحق يف إليها املشار احملولة الزراعية املنتجات إىل إضافة ، )تعريفي صنف(850  اجلزائرية اجلمركية

 بروتوكوالت حسب ثالثة على املوزعة الزراعية املنتجات تفكك اإلتفاقية من 14 املادة ومبقتضى )تعريفي صنف 80

 الزراعية البحري، املنتجات الصيد منتجات الزراعية، املنتجات :كالتايل وهي االمتيازات من خمتلفة أشكال ثالثة

  )1(:احملولة

                                                           
الجزائر في إطار منطقة التبادل دراسة حالة –تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد األطراف والعولمة صربينة فراح، -  )1(

، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، مدرسة الدكتوراه اقتصاد وماجنمنت،فرع الحر مع االتحاد األوربي

  .139-138:، ص ص2011-2010حتليل واستشراف اقتصادي، جامعة أم البواقي،
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 صنف 114 وعددها اموعة منشؤها يكون واليت اجلزائر يف إستريادها عند تستفيد:الزراعية منتجاتال -

 رق الربوتوكول يف تعريفي

 ضمن أساسا عليها املفروضة التعريفة نسبة من 20 % أو 50 % أو 100 % ختفيضات من 2 م -

 .تفضيلية تعريفية حصص

 معاملة من اجلزائر يف إستريادها عند اموعة منشؤها اليت نتجاتامل تستفيد:البحري الصيد منتجاتال -

 .تعريفي بند 88 وتشمل اإلتفاقية من الرابع الربوتوكول تضمنه ما حسب إمتيازية

 أساسا عليها املفروضة التعريفة نسبة من 25 % أو  100% ختفيضات من تستفيد املنتجات هذه فإن وهكذا

 البحري الصيد مبنتوجات اخلاصة التعريفية األصناف من 44% من أكثرأي أن  تفضيلية تعريفية حصص ضمن

  .األساسية التعريفة من 100 % ختفيض من تستفيد

 اموعة منشؤها اليت املنتجات هذه تستفيد اجلزائر يف استريادها عند :المحولة الزراعية بالنسبة للمنتجات -

 فهي وهكذا .الربوتوكول هذا يف الواردة األحكام من 5 رقم الربوتوكول يف تعريفي صنفا 50يساوي عددها واليت

 عليها املفروضة نسبة التعريفة من 20 % أو 25 % أو 30 % أو 50 % أو 100 % ختفيضات من تستفيد

     .تفضيلية تعريفية حصص ضمن أساسا

 جلنة إىل وبالرجوع واجلزائر ميكن للمجموعة الزراعيتني سياستيهما بتنفيذ املتعلقة الرتتيبات تطوير أو تعديل حالة يف

  . املعنية املنتجات االتفاق خبصوص هذا يف عليه املنصوص النظام لتعديل الشراكة

  والخدمات الشركات إقامة: الفرع الثاني 

 اخلدمات حترير هو هدفها مجيع القطاعات يف أنواعها بشىت شركات إقامة إمكانية طياته يف املشروع أدرج     

 إجناز الشراكة لسلمج أوكل وقد البحري، النقل قطاع على الرتكيز كما مت عليها، حديثة تكنولوجيا بإدخال وتطويرها
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 دعم إىل الذي يهدف برناجمها يف األوربية اللجنة شرعت به و سنوات مخس أقصاها حمددة ملدة األهداف وفقا هذه

 املنافسة مستوى رفع إىل الربنامج هذا حيث يصبو ، اجلزائري يف املتوسطة و الصغرية الصناعات و املؤسسات تطوير

 هذا و املتوسطة ية ووالعرب األورومتوسطية للتجارة اجلهوي والتنظيم يةاجلزائر الصغرى  املؤسسات قطاع يف حتسينها و

 باحرتام األوروبية اموعة وتلتزم .املتعاملني إىل أجل الوصول من العمل تسهيلو   السوق اقتصاد مع التأقلم أجل من

 أن تعامل اجلزائر على وكذا األوروبيني، اخلدمات وأصحاب التجار مع الوترية نفس ومعاملتهم التجار اجلزائريني

 تاريخ من إبتداءا بني الطرفني االلتزام هذا تطبيق يف ويشرع مواطنيها ا تعامل اليت املعاملة بنفس األوروبيني الشركاء

 أو الشركات ألصحاب الدخول تأشرية إلعطاء اإلجراءات تسيري االتفاق على ينص كما  .التنفيذ حيز الشراكة دخول

  .)1(الطرفني كال بلد يف موظفيهم ممثليهم أو

  )2(الجارية وتداول ورؤوس األموال والمنافسة  المدفوعات: الفرع الثالث

تضـمن اموعــة واجلزائـر اعتبــارا مـن دخــول االتفاقيـة حيــز التنفيـذ، التــداول احلـر لـــرؤوس األمــوال اخلاصــة باالســتثمارات 

لتشـريع السـاري وكــذا تصـفية نتـاج هـذه االسـتثمارات وكـل فائـدة املباشرة يف اجلزائر، والـيت تـتم يف شـركات أنشـئت وفـق 

  تنجم عنها وإعادا إىل الوطن؛

اموعـة واجلزائـر  ¬كمـا يتشـاور الطرفـان ويتعاونـان لتـوفري الظـروف الضـرورية قصـد تسـهيل تـداول روؤس األمــوال بــني

   حتريره التام؛ والتوصل إىل

قابلـــة  ¬خـــيص كـــل املـــدفوعات اجلاريـــة املتعلقـــة بصـــفقة جاريـــة وذلـــك بعملـــةكمـــا يلتـــزم الطرفـــان يف هـــذا اإلطـــار برت  

  للتحويل؛

                                                           
،امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات الشراكة على االقتصاد اجلزائري و على منظومة لشراكة األوروجزائرية هل نعمة أم نقمة ارقيبة سليمة ،-  )1(

 . 05:املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، مرجع سابق ،ص
-2000(والمتوسطة خالل الفترة تقييم الدور التمويلي للشراكة االوروجزائرية في تاهيل المؤسسات الصغيرة الياس غوجال، – )2(

ص .2016/2017،اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم القتصادية و التجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، )2014

 .37-36:ص
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 ¬باإلضــافة إىل هـــذا فإنـــه إذا واجهـــت إحـــدى الـــدول األعضـــاء يف اموعـــة أو عــــدد منهـــا أو اجلزائــــر - 4

صـــــعوبات قصـــــوى يف جمـــــال ميـــــزان املـــــدفوعات، ميكـــــن للمجموعـــــة أو اجلزائـــــر أن تتخــــــذ تــــــدابري مقيــــــدة 

اجلاريــة ال تتعــدى املــدى الضــروري لتــدارك وضـعية ميــزان املــدفعوات، وهــذا حســـب احلالـــة ووفقــا لصـفقات 

للشـــروط املبينـــة يف االتفاقيـــة العامـــة لتعريفـــات اجلمركيـــة والتجـــارة ووفـــق ملـــواد القـــوانني األساســــية لصـــندوق 

  النقد الدويل؛

 ¬اقتصـادية أخــرى، حيــث أشــارت كما ورد يف هـذا البـاب أحكـام ختـص املنافسـة باإلضـافة إىل أحكـام - 5

علــــى احلــــاالت الــــيت ال تتــــواق مــــع األداء الصــــحيح لإلتفاقيــــة بــــني اموعــــة واجلزائــــر، وهـــــذا مـــــن خـــــالل 

املمارســات واالتفاقيــات بــني املؤسســات الــيت يكــون هــدفها منــع املنافســة أو حتديــدها أو تعطيلهـــا أو مـــن 

ات أو عــدد منهـا لوضــعية مسـيطرة علــى كافـة اإلقلـــيم خـالل االســتغالل املفـرط مــن طـرف إحــدى املؤسسـ

  أو جلزء منه؛

كمـــــا يعمـــــد الطرفـــــان إىل التعـــــاون اإلداري يف تنفيـــــذ تشـــــريعهما اخلاصـــــني يف جمـــــال املنافســـــة وإىل تبــــــادل  - 6

املعلومـــات يف احلــــدود الـــيت يســــمح ـــا ســــر املهنــــة وســـر األعمــــال، وهــــذا حســـــب الكيفيـــــات، وإذا رأت 

كبــري بــه  ضــرر ائــر أن هنــاك ممارســة تتســبب يف ضــرر كبيـــر لطـــرف األخـــر أو ـــدد بإحلـــاقاموعــة أو اجلز 

ني يومـا ثـزمـة بعـد استشـارة جلنـة الشـراكة أو بعـد إخطـار هـذه األخـري بعـد ثالالميكنها أن تتخـذ التـدابري ال

  من أيام العمل؛

 ¬الدولـة ذات الطـابع التجـاري، حبيــثتقوم اجلزائر والدول األعضاء بالتعديل التدرجيي لكل احتكارات  - 7

االتفـــاق حيـــز التنفيـــذ عــــدم التمييــــز بــــني رعايــــا لســـنة اخلامســـة الـــيت تلـــي دخـــول هـــذا تضـــمن عنـــد ايـــة ا

ني فيمـــا خيـــص شـــرط التمـــوين بالســــلع و تســــويقها بــــني رعايــــا اموعـــة ياموعـــة األوربيـــة والرعايـــا اجلزائـــر 
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يفــة اــا إزاء االتفاقيــة العامــة لتعر بالتزام اإلخــاللوهــذا كلــه جيــب أن يــتم دون األوربيــة والرعايــا اجلزائــريني، 

 ؛)جات( اجلمركية والتجارة 

تأكــد جملـس أما فيما خيص املؤسسات العمومية واملؤسسـات املتحصـلة علـى حقـوق خاصــة أو حصــرية، ي - 8

مــن الســنة اخلامســة بعــد دخــول هــذا االتفــاق حيــز التنفيــذ، أنــه ال يــتم اختـــاذ و  اءالشــراكة مــن أنــه، إبتــد

  أي تدبري من شأنه أن خيل باملبادالت بني اموعـة واجلزائـر و يتعـارض مـع مصـاحل الطرفني؛ إلبقاء

متــس املبـادالت يضمن الطرفان احلماية املالئمة والفعلية حلقوق امللكيـة الفكريـة والصـناعية والتجاريــة التــي  - 9

كمـا  التجاريـة وفقـا ألعلـى املقـاييس الدوليـة مبـا يف ذلـك الوسـائل الفعليـة لــدفاع عــن مثــل هــذه احلقـوق؛ 

  .يسعى الطرفان من اجل التحرير املتبادل والتدرجيي لصفقات العمومية

 17نسـتخلص أن السياسـة األوربيـة مــن خـالل الشـراكة االوروجزائريــة اجتهـت إىل حتريـر التجــارة بـني الطـرفني خــالل 

برنـامج  التحريـر الكامـل و السـيما املنتجـات الصـناعية ، وقـد رافـق هـذا االتفـاق غـالف مـايل يف إطـار إىلسنة للوصول 

مـــا قـــد ينجـــر هـــذا االتفـــاق مـــن خســـائر تقـــوم ـــا اجلزائـــر و صـــالحات الـــيت ي يتضـــح انـــه غـــري كـــايف نظـــرا لإلميـــدا و الـــذ

مل يرافــق هــذا االتفــاق  دعــم مــايل، باإلضــافة إىل العــون التقــين و الــذي يتضــح انــه ذو أمهيــة بالغــة بالنســبة  إذااقتصــادية 

  . للطرف اجلزائري نظرا ألمهية التماشي مع املعايري العاملية يف خمتلف ااالت 

  الزراعيةدور السياسة التجارية لالتحاد األوربي في عرقلة الصادرات : المطلب الرابع

امليـــزان التجـــاري بـــني االحتـــاد األوريب واجلزائـــر لصـــاحل االحتـــاد دائمـــا يف األغذيـــة الزراعيـــة، فبـــالنظر لتطـــور املبـــادالت 

باملئــة مــن  0.1ه الســلع ســوى جنــد الصــادرات األوربيــة تغــزو األســواق اجلزائريــة بينمــا ال متثــل صــادراتنا مــن هــذالتجاريــة 

 .إمجايل الصادرات إىل االحتاد األوريب
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  في السلع الزراعية االوروجزائرية المبادالت التجارية تطور  :األولالفرع 

نظرا للقرب اجلغرايف ولالرتباط التارخيي مع  ،يتم التعامل التجاري اجلزائري مع دول االحتاد األوريب بصفة رئيسية

هذه الدول، إذ ميثل االحتاد األوريب أهم املصدرين وأهم املستوردين للجزائر، إال أن احملروقات تسيطر على القسم 

   .حجم الصادرات، وتشكل السلع املصنعة أهم وارداته من االحتاد األوريب من األكرب

 أوروبا إىل توجه اجلزائرية الصادرات من % 70 أن حيث ،للجزائر األول التجاري الشريك يباألورو  االحتاد يعترب

 الطرف لصاحل كان  الطرفني بني التجاري امليزان أن حني يف أوروبا، من تأيت ااوارد من% 60 من أكثر أن حني يف

 من اجلزائرية الواردات صعيد على أما ،أوروبا إىل احملروقات من اجلزائر صادرات إىل األوىل بالدرجة راجع هذا اجلزائري

 تليها مث املصنعة واملنتجات التجهيز سلع عن عبارة هي الواردات إمجايل من% 60 من أكثر فإن األوروبية السلع

  )1 (الزراعية املنتجات

الذي األخرى لسياسات الشريك التجاري تشمة نظرا ألسباب خاصة بالقطاع و أما السلع الزراعية بقيمة حم

الزراعية  السلع، واجلدول التايل يوضح هيكل جتارة أسواقه إىلمجركية وغري مجركية حتد من النفاذ  إجراءاتيستخدم 

  .مع االحتاد األوريب 2014-2007خالل الفرتة 

  ، مليون أورو)2014-2007(االوروجزائريةالزراعية  السلعهيكل تجارة : 03-01شكل رقم 

  

 Source : report of AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET European Union – 

Algeria, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European 
Commission,15/03/2018.  

                                                           
، جامعة ورقلة، مجلة الباحث منظمة التجارة العاملية، الشراكة األورومتوسطية واالنضمام إىل فيصل لويل، التجارة اخلارجية اجلزائرية بني اتفاق-  (1)

  .114:، ص2012 11:العدد
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األوربية ، حيث تعرف الصادرات الزراعية األغذيةمن  االوروجزائرية والواردات تطور الصادراتيظهر الشكل أعاله 

  .من اجلزائر  تطورا ملحوظا خالل الفرتة املدروسة كما أن امليزان التجاري موجب دائما نظرا لضعف الواردات

باملئة من إمجايل صادرات  األغذية  80احلبوب اليت تتجاوز  هوأهم ما يشكل األغذية الزراعية يف الشكل أعاله 

  .الزراعية لالحتاد األوريب

تليها  ،اجلزائر إىل الزراعية لألغذيةتشكل املواد الغذائية الصناعية اموعة الثانية من حيث حجم صادرات االحتاد 

  .الزراعية األوليةاملواد 

 0.1لألغذية الزراعية واليت تتمثل يف  األوريبلالحتاد  الواردات من اجلزائر فهي ال تكاد تؤثر بامليزان التجاري أما

  )1(بينما حتتل اجلزائر املرتبة العاشرة لالحتاد كأهم مستورد األوريبواردات االحتاد  ايلإمجباملئة من 

   الحواجز غير الجمركيةو النفاذ إلى األسواق األوروبية  :الثاني الفرع

قواعد عين احلواجز غري اجلمركية مجيع التدابري األخرى من غري التعريفات اجلمركية اليت تشوه التجارة واليت تضم ت

   .معايري الصحة والصحة النباتية، واحلواجز التقنية أمام التجارة، وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية ،املنشأ

  قواعد المنشأ :أوال

تضمن بروتوكول قواعد املنشأ بندا خاصا بالسلع املنتجة بالكامل يف الدولة، واليت تكتسب مباشرة منشأ الدولة،    

لية مثل املعادن األساسية، واملنتجات الزراعية اليت مت حصادها فيها، باإلضافة إىل بند مفصل للمواد األو إلضافة إىل با

احليوانات احلية واألمساك ومجيع املنتجات املستخرجة من الرتبة اجلزائرية أو من البحر أو ماحتته، ومجيع السلع املصنوعة 

                                                           
(1)  -report of AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET (European Union – 

Algeria), European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural 

Development,2018,p :02. 
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كول قواعد د حتديد صفة املنشأ ووفقا لربوتو هذا البند بالسهولة والوضوح عن، ويتميز إليها يف األعلىمن املواد املشار 

  )1(املنشأ

اليت جيب أن خيضع هلا املنتج كي " التغيري الكايف"يطبق االحتاد األورويب قواعد منشأ صارمة حيث حيدد درجة 

باعتبار بعض عمليات التصنيع اليت تتم يف يعترب بلد من البلدان أنه هو منشأ هذا املنتج ويسمح تراكم قواعد املنشأ 

أي دولة يف املنطقة وكأا عمليات متت داخليا وعلى الرغم من ذلك فيشرتط إنشاء منطقة التجارة احلرة من أجل 

تطبيق قواعد املنشأ الرتاكمي وتطرح قواعد املنشأ التفضيلية املتبعة ضمن منطقة التجارة األورومتوسطية على الرغم من 

  :ملنع عملية املراجحة ثالثة مشاكل رئيسية للدول العربية دورها

فعلى سبيل املثال يتوجب على منتجي الدول العربية والذين . هي أن قواعد املنشأ قد تكون معقدة ومكلفة األوىل 

ة ليس يسعون لالستفادة من منطقة التجارة األورومتوسطية االحتفاظ بالسجالت اليت تتضمن تصنيف التعريفة اجلمركي

وتقدر التكاليف اإلدارية الالزمة . فقط للمنتجات النهائية وإمنا أيضا للمواد األولية والوسيطة املستوردة من دول أخرى

  .من قيمة السلعة املصدرة%  5 -3لتنفيذ اإلجراءات احلدودية بأا كبرية وترتاوح بني 

فعلى سبيل . نتاج يف الدول املتمتعة باملعاملة التفضيليةالثانية هي احنراف التجارة نتيجة التأثري على كفاءة نظم اإل

املثال من أجل حتقيق متطلبات قواعد املنشأ اليت يفرضها االحتاد األورويب قد يطلب من الدول العربية بصفتها دول 

توردة من دول متمتعة باملعاملة التفضيلية أن تستورد مستلزمات معينة من االحتاد األورويب األكثر تكلفة من تلك املس

أخرى مما جيعل هذا األمر يشكل محاية فعالة لبعض القطاعات احلساسة يف االحتاد األورويب، كما أن النتيجة ال 

   داف النظام التجاري متعدد اجلهاتتتوافق وتتقاطع مع أه

                                                           
1
-

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Ec

onomiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20Nati

onal%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20

des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/20.doc   2018/12/31   ,10 :00. 
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لكوا تقود إىل  أما الثالثة فتتمثل يف ضرورة إدراك املشاكل العملية لتشابك اتفاقيات املناطق التجارية احلرة

بسبب استريادهم ملواد ختضع لتعريفات ورسوم خمتلفة تبعا (التنافس بني املنتجني الذين يواجهون تكاليف إنتاج خمتلفة 

حيث أن "طاحملور واحملي"وعادة ما يشار إىل أنظمة التشابك بني هذه النوعية من االتفاقيات بنظام ). للبلد املصدر

عادة ما يتمتعون مبزايا يف ) بلد احملور(رويب اللذين يرتبطون بعدد من اتفاقيات املناطق احلرة املنتجون يف االحتاد األو 

حيث تتمتع دولة احمليط باتفاقية مع دولة املركز ) الدول العربية الشريكة(التكاليف أفضل من كل دولة من دول احمليط 

  .فقط 

  )1(المعايير الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية:ثانيا

يشرتط االحتاد األورويب ضرورة تطبيق لوائح صحة النبات على املنتجات الزراعية الطازجة من أجل دخوهلا إىل    

الفحص عن طريق األجهزة املختصة : األسواق األوروبية مما يستدعي خضوعها للفحص على ثالث مستويات

ت ومتبقياا، ختضع نفس املنتجات بفحص األطعمة يف بلد املنشأ لضمان خلوها من اآلفات واألمراض واملبيدا

للفحص مرة أخرى لدى وصوهلا لالحتاد األورويب للتأكد من مطابقتها للشروط سالفة الذكر، باإلضافة إىل ذلك 

ختضع للفحص مرة ثالثة على مستوى البلد املستورد العضو يف االحتاد األورويب ألن لكل دولة من دول االحتاد احلق 

والصحية اليت تراها مناسبة القتصادها احمللي، مما خيضع الصادرات الزراعية للدول العربية  يف وضع الشروط الفنية

وهذا يعطي بدوره ميزة إضافية للمنتجات املتبادلة بني دول االحتاد األورويب على منافستها من .الشريكة ملعايري مزدوجة

قابة إال يف بعض احلاالت، يف حني ختضع املنتجات لكون األوىل تنتقل بني كافة دول االحتاد من غري ر  األخريةهذه 

  .اخرىصديرها من دولة أوروبية إىل الزراعية للدول العربية الشريكة للفحص واملراقبة عند دخوهلا أو إعادة ت

على الشركات األجنبية يتم تطبيقها مباشرة اخلاصة باالحتاد األورويب معظم القواعد الصحية  أنومن اجلدير بالذكر 

إذا ما متت عملية التصدير عن طريق مستوردين أوروبيني حمليني  و، ةاألوروبي  األسواقإىل   تقوم بتصدير منتجاا اليت

                                                           
 إلى النفاذ على المتوقعة واآلثار بالزراعة الدوحة الخاصة جولة مفاوضات في المحرز التقدم أسيا، لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -  (1)

  .51-50:،ص ص2005األمم املتحدة،  .العربية الزراعية للصادرات بالنسبة األسواق
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ة، مما يدفع م إىل الضغط على املصدرين من ية والبيئيشروط الصحلمطابقة السلعة لو  سالمة يكون هو املسؤول على

ية صحية عالية ويف غالبية األحيان يطلبون ضمانات قانونية ملزمة هذا الدول العربية إلرغامهم على حتقيق معايري قياس

من جهة ، من جهة أخرى غياب هياكل التحليل وإصدار الشهادات وعدم وجود فروع منظمة وتكوين اإلنتاج نفسه 

الشريكة وعلى اعتبار أن غالبية شركات اإلنتاج وتصدير املنتجات الزراعية والغذائية يف هذه األخرية  يف الدول العربية

ذات حجم صغري مما جيعلها تواجه تكاليف كبرية إلعداد املعايري، وإصدار الشهادات والتدقيق الذي ليس من املمكن 

  .الزراعيةاألوروبية إىل األسواق ني على النفاذ دائما التعامل معه، األمر الذي يؤدي إىل استبعاد صغار املنتج

  )1(اإلنتاج بطريقة تهتم بشكل خاص بالممارسات الزراعية الجيدة:ثالثا

وتبين برامج بيئية واجتماعية عديدة من أمهها النظام األورويب فيما يتعلق باملمارسات  قامت دول االحتاد بإعداد  

هيئة تتبع للقطاع اخلاص تضع املعايري الطوعية للشهادات اخلاصة  وهي عبارة عن EUREPGAP  الزراعية اجليدة

وتعترب هيئة متوازنة يتشكل أعضاؤها من املنتجني الزراعيني وبائعي التجزئة . باملنتجات الزراعية الصحية حول العامل

شهادة تشهد حلاملها بأن الذين لديهم الرغبة يف حتديد املعايري واإلجراءات اخلاصة باملمارسات الزراعية اجليدة ضمن 

يبدأ قبل باب املزرعة والذي يشمل العمليات ما قبل زراعة  EUREPGAP) (منتجاته صحية وهذا يعين أن معيار

البذور وحىت تسليم املنتج خارج املزرعة لضمان جودة املنتجات، وبعد خروج املنتج من املزرعة خيضع لتقييم يستند إىل 

لتصنيع، وذه الطريقة فان كامل السلسلة تضمن وصول املنتج الصحي بالشكل النهائي معيار آخر يتعلق بالتعبئة وا

بالدرجة األوىل للمحافظة على ثقة املستهلك فيما يتعلق بنوعية  EUREPGAP) ( للمستهلك ، وصمم معيار

اعية إىل احلدود الدنيا وسالمة الغذاء، واألهداف األخرى املهمة هي ختفيض اآلثار البيئية الضارة على العمليات الزر 

ولكي تتم عملية التصدير من قبل املصدرين يف . وترشيد استخدام مستلزمات اإلنتاج لضمان سالمة وصحة العاملني

                                                           
، 2016،)2(17، الد مجلة  العلوم االقتصاديةمعوقات نفاذ الصادرات الزراعية للدول العربية الشريكة لألسواق االوروبية،  سعد اهللا عمار، - (1)

  .103:ص
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واليت  EUREPGAP) (الدول العربية الشريكة البد من التسجيل للحصول على شهادة املمارسات الزراعية اجليدة 

من اخلطوات من تسجيل وإشراف ورقابة وتتبع واختيار لألصول واألصناف  يتطلب احلصول عليها املرور بالعديد

االحتفاظ بالسجالت، كل هذا يزيد من  إلزاميةالوراثية وطرق الري والتسميد واهتماما بالبيئة وحمطات البيئة مع 

هي يف األصل ذات حجم صغري وحمدودة  -وحيد من مقدرة العديد من شركات التصدير اإلنتاجيةتكاليف العملية 

  يف الدول العربية الشريكة على التصدير والنفاذ إىل األسواق األوروبية  - املوارد املالية 

  )1 ( اتفاقية حقوق الملكية الفكرية: رابعا

بإنشاء نظم تسمى جبهة املنشأ احملمية والدليل اجلغرايف احملمي والتخصص  1992قام االحتاد األورويب يف عام   

التقليدي املضمون بسبب املنافسة بني بعض املنتجات اليت تأخذ نفس االسم وتعترب كل واحدة نفسها فريدة من 

ع املنتجني وإمنا قد يضلل املستهلكني أيضا، وهلذا نوعها، إن هذا النوع من املنافسة قد ال يقتصر على عدم تشجي

تدافع املفوضية األوروبية يف اطار منظمة التجارة العاملية عن ضرورة رفع درجة احلماية لرباءات االخرتاع واملؤشرات 

بقدر منخفض من احلماية وذلك من  )TRIPS(اجلغرافية اليت تتمتع اآلن مبوجب اتفاقية حقوق امللكية الفكرية 

القضايا الساخنة اليت  إحدىحيث العالمات التجارية، ومع ذلك فان قانون حقوق امللكية الفكرية ال يزال يشكل 

باملقاييس "اتفاقية الشراكة، ومن ناحية أخرى تطالب اتفاقيات الشراكة االلتزام  أطارستتم مناقشتها ضمن 

تلك احلقوق ما يشكل نوع آخر من الضغوط على  اخلاصة حبماية مثل اإلجراءاتمبا فيها " واملواصفات العاملية

  الشريكة  العربيةللدول للجزائر و الصادرات الزراعية والغذائية 

  توسع االتحاد األوروبي والتجارة الزراعية :خامسا

الدول اجلزائر و ميكن أن يكون لتوسع االحتاد األورويب حنو دول وسط وشرق أوروبا آثار سلبية على اقتصاديات      

  :وميكن حتديد ثالث خماطر رئيسية على األقل، وهي. العربية وخباصة يف اجلانب الزراعي

                                                           
  .104:مرجع سابق، صسعد اهللا عمار،  - (1)
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دول وسط (هيكلة التدفقات التجارية وخاصة الزراعية لصاحل الدول املنضمة حديثا لالحتاد األورويب  إعادة -

   . أين سيحصلون على زيادة فرص الوصول إىل األسواق األوروبية) وشرق أوروبا

القرب اجلغرايف لدول وسط وشرق أوروبا من االحتاد األورويب ومستوى التنمية االقتصادية واملؤسسية يعترب  -

تعزز اجلاذبية االستثمارية وخاصة الزراعية هلذه االقتصاديات،  واعتماد املكتسبات اتمعية هلذه الدول عوامل

شر حنو دول وسط وشرق أوروبا على وهذا ما ميكن أن يزيد من تعزيز تدفقات االستثمار األجنيب املبا

  حساب الدول العربية الشريكة

العمالة من دول وسط وشرق أوروبا مكان املهاجرين من الدول العربية الشريكة و هذا التأثري  إحالل إمكانية -

  أكثر أمهية حيث أن حتويالت املهاجرين عادة تلعب دورا يف متويل اقتصاديات هذه األخرية

  نفاذ إلى األسواق األوروبية والحواجز الجمركيةال: الثالثالفرع 

   :ميكن حصر أهم احلواجز اجلمركية يف النقاط التالية 

   المكون الزراعي وتصعيد التعريفة: أوال

فاملكون الزراعي هو رسم إضايف . يعد املكون الزراعي من القضايا املهمة املتعلقة مبنطقة التجارة األورومتوسطية   

منتجات التصنيع احلاوية على  - منتجات األلبان  -مشتقات احلبوب (بعض السلع الزراعية الغذائية  يؤثر على جتارة

ويف ما . وهي تنطوي على املعوقات املفروضة على التنوع الرأسي لصادرات الدول العربية من املواد املصنعة) السكر

للتعريفة املفروضة على " املكون الزراعي"فظ على يتعلق باملواد الغذائية فان اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية حتا

املنتجات املصنعة ويتم منح القسم األكرب من االمتيازات اجلمركية فقط على املكون الصناعي وتقريبا ال حيصل أي 

منتجات (منتج زراعي أساسي على أية معاملة تفضيلية ألن هذه املنتجات هي منتجات حساسة يف االحتاد األورويب 

مع بعض (، وبالتايل فان قسما كبريا من التعريفة يفرض على الواردات املصنعة )السكر -الرز  - احلبوب  - ان األلب

ويكمن اهلدف يف جتنب الوقوع يف معدالت احلماية السلبية للمنتجات  (، خفيضات التفاوضية يف بعض احلاالتالت
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كون التقديري تصاعدا يف التعريفة اجلمركية، ويف املصنعة ومع ذلك فانه من غري الواضح إىل أي مدى خيلق هذا امل

لى أنه عقبة حقيقية أمام تنوع الصادرات باجتاه املواد الغذائية من قبل الدول العربية الشريكة ع إليهالواقع فإنه ينظر 

   املصنعة

   نظام التراخيص والحصص الجمركية و التفضيلية الهوامش: ثانيا

املربمة بني االحتاد األورويب والدول العربية الشريكة إىل جتميد حصص السوق مبا يتوافق متيل اتفاقيات الشراكة      

وعادة ما  .مع التدفقات التجارية التقليدية، مما خيلق هامشًا ضئيًال الستثمار إمكانية تصدير منتجاا األساسية

خفض الشفافية وتسري األمور بعكس الروتينية حيث تن اإلدارية اإلجراءاتقيود الواردات على  إجراءاتتنطوي 

ويبدو أن االمتيازات التجارية واملومسية تفسح جماًال للواردات يف االحتاد األورويب، لكن ميكن . مصلحة البلدان املصدرة

لنظام الرتاخيص واحلصص اجلمركية أن يلغي بسهولة إمكانية الوصول إىل السوق من الناحية النظرية مدعوماً 

يطبق يف أغلب احلاالت التخفيض اجلمركي املنصوص عليه يف العمود األول من أي بروتوكول . يفةبتفضيالت التعر 

زراعي ملحق باتفاقيات الشراكة األورومتوسطية على الرسوم النسبية أو القيمة تاركًا الرسوم والضرائب الثابتة دون 

كة واالحتاد األورويب يتضح بشكل جلي أن مساس، وعند مراجعة بنود اتفاقيات الشراكة بني الدول العربية الشري

الرسوم القيمية أصًال منخفضة إذا ما قورنت بالرسوم الثابتة اليت كان جيب أن يشملها التخفيض أيضا مما جيعل من 

هوامش التفضيل املنصوص عليها مسألة ومهية ولن يكون هلا تأثري حقيقي على زيادة نفاذ الصادرات الزراعية للدول 

من البنود اجلمركية اخلاصة باملنتجات الزراعية، بينما %53.7لشريكة، وتطبق الرسوم النسبية على حوايل العربية ا

يفرض عليها رسوم ثابتة والباقي % 30.5من البنود اجلمركية الزراعية رسوم غري نسبية، منها % 46.3يفرض على 

ف الواردات الزراعية لالحتاد األورويب ال تتمتع رسوم مركبة أو خمتلطة بني نسبية وثابتة، وهذا يعين أن حوايل نص

بالتخفيض أو املعاملة التفضيلية مبوجب اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية اعتماد االحتاد األورويب على نظام بديل 

لنظام السعر املرجعي يعرف بنظام سعر الدخول يزيد من ضبابية مسألة اهلوامش التفضيلية، حيث يقوم االحتاد 
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ويب بتطبيقه على عدد من اخلضار والفواكه واليت تقل أسعارها عن احلد األدىن لسعر االسترياد، وعندما تكون األور 

الدخول يتم فرض الرسم على القيمة فقط، لكن عندما تكون قيمة الواردات أدىن من  قيمة الواردات أعلى من سعر

وإذا  . االسترياد الدخول وسعر الفارق بني سعرفيتم فرض رسم إضايف يساوي  % 8الدخول وبنسبة التتجاوز  سعر

" معادل التعريفة القصوى " فيتم فرض رسم إضايف يسمى% 8الدخول بأقل من  االسترياد أدىن من سعر كان سعر

الدخول بتعقيد التطبيق من الناحية اإلدارية وهو  نظام سعر ويتميز. باإلضافة إىل التعريفة احملسوبة على أساس القيمة

الدخول يصبح حجم التعريفة  من سعر% 92االسترياد أدىن من  وعندما تكون أسعار" األدىن السعر"مليعمل ع

الدخول عملياً  ومينع نظام أسعار. ملعادل للتعريفة القصوى مضافًا إليها لرسم احملدد على أساس القيمة كبريا االكلي 

نظام أسعار الدخول يعتمد على  حتاد األورويب، وتأثريالدخول يف أسواق اال عن أسعار بيع الواردات اليت تقل أسعارها

كبري يف   أوريب يف املواسم اليت يكون فيها إنتاجمستوى تلك األسعار واليت ختتلف حسب السنوات وتكون أعلى 

 كما يعرف عن االحتاد األورويب اتساع استخدامه للمعاملة التفضيلية يف إطار احلصص الكمية مما يؤثر سلبا،  األسواق

على تلك املعاملة التفضيلية بشكل جيعلها تنحصر يف نطاق الكميات املسموح ا، واليت عادة ما تكون لعدة مئات 

األطنان ويف بعض األحيان آالف األطنان من السلعة، وهو ما يعادل يف بعض احلاالت إنتاج مزرعة وليس إنتاج 

  األوروبية دولة، مما يقف حاجز أمام زيادة فرص النفاذ إىل األسواق 

مسألة استفادة الدول العربية الشريكة من معاملة الدولة األوىل بالرعاية نتيجة توقيعها على اتفاقيات شراكة مع 

االحتاد األورويب مت إلغائها بسبب ظاهرة تآكل األفضليات الناتج عن نظام األفضليات املعمم الذي يقدمه االحتاد 

جتارة حرة جديدة، يف الواقع مهما كان البلد املوقع على اتفاقية جتارة حرة مع  األورويب عند التوقيع على أي اتفاقية

االحتاد األورويب، يستفيد من معاملة الدولة األوىل بالرعاية، األمر الذي جيعل معاملة الدولة بالرعاية اليت تتمتع ا 

النفاذ إىل السوق األوروبية، يتآكل آليا كلما الدول العربية الشريكة واليت كانت متثل اهلامش التفضيلي هلا أو امتياز 
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وقع االحتاد األورويب على اتفاقية جتارة حرة جديدة ما يعين خسارة لألفضليات، ويف اية املطاف النفاذ التفضيلي إىل 

  )1(ماألسواق األوروبية اليت يروج هلا االحتاد األورويب من خالل اتفاقيات التجارة احلرة ما هي إال أوها

  تطـــــــــــــــــور تجـــــــــــــــــــــــارة القمــــــــــــــــــــــــح االوروجزائريــــــــــــــــــــــــة :المبحث الثالث

ماليني  8اا دث تتجاوز وار يتدفع اجلزائر فاتورة ضخمة ملختلف األسواق الدولية للحصول على سلعة القمح ح

ما يعادل  2013ح بنوعيه احلصة األكرب من جممل احلبوب املستوردة اليت بلغت عام طن من القمح، وميثل القم

  .من جمموع القيمة املستوردة اخلاصة باحلبوب %81وهو ما ميثل حوايل  )مليار دوالر 3.16(مليون طن 10

  .ما نربزه يف املبحث األوريب أول مصدر هلده السلعة إىل اجلزائر، كما تعترب فرنسا أول مصدر وهذا ويعترب االحتاد 

  رـــــالقمح في الجزائواالكتفاء الذاتي من  ستهالك االواقع  :األولالمطلب 

  يهوالعوامل المؤثرة ف القمح في الجزائر استهالك: الفرع األول 

   في الجزائر طبيعة استهالك القمح: أوال 

 اإلنتاجللحبوب الغذائية، وهو يعد مقياس جيد لتحديد حجم الفجوة بني  األخريةاملرحلة  االستهالكميثل  

على نصيب الفرد الذي يتأثر بدوره مبجموعة  باالعتمادوالطلب، وبالتايل تقدير احلاجة احلقيقية من احلبوب، وذلك 

يف الكميات املتاحة من  غريها من العوامل اليت تتحكمسياسية، و والبيولوجية وال االجتماعية االقتصادية،من العوامل 

الغذاء، أو الكميات اليت يستطيع أن يستهلكها الفرد يف العام وملا كانت هذه العوامل متغرية باستمرار فإن احتياجات 

املزروعة بالقمح من أجل حتديد حجم  األراضيإىل نصيب الفرد من  اإلشارةوعند . متغرية أيضاالفرد من الغذاء 

بني معدل  العالقةة للسكان مبعيار اهلكتار الواحد للفرد، جنده يتذبذب سنويًا وذلك حبسب املساحة املزروعة املنتج

املزروعة بالقمح نسبة إىل املعدل السنوي لنمو السكان، فقد بلغ معدل النمو السنوي  لألراضيالنمو السنوي 

عن معدل منو السكان  اكثري وهو معدل يقل   ،2002/2013الفرتة  خاللاملئة ب 2.4حاملزروعة بالقم لألراضي
                                                           

  .105-.104:مرجع سابق، ص صسعد اهللا عمار ،  -  (1)
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قنطار، وهذا ما أّدى إىل اخنفاض نصيب  19يتعدى  اللنفس الفرتة، يف حني يبقى متوسط إنتاجه للهكتار الواحد 

مما يدل على تزايد أزمة الغذاء  ،2012هكتار عام  0.05هكتار ليصل إىل  0.054الزراعية من  األراضيالفرد من 

  .املزروعة بالقمح األراضيسبة أكرب من زيادة حجم و السبب يعود إىل زيادة السكان بن

  األخريةعن معدل منو السكان، فعلى الرغم من ارتفاعه يف معظم السنوات  كثريا اإلنتاجمعدل منو  كما ينخفض 

   .يصل إىل اهلدف املرجو الأنّه إال 

وأخذت تتزايد تبًعا لزيادة  2007ألف طن يف سنة  7761لقد بلغت الكميات املستهلكة من القمح يف اجلزائر 

ففي الوقت  ألف طن 3430 اليت تبلغ وهي تفوق الكمية املنتجة ،2013 ألف طن عام 8517السكان فبلغت 

ارتفعت نسبتها  2002املئة عام ب 31.44تشكل  االستهالكياحمللي من الطلب  اإلنتاج الذي كانت نسبة مسامهة 

أا ما تزال مرتفعة  إاليف سد جزء من حجم الفجوة،  اإلنتاجور هذا وعلى الرغم من د 2013املئة عام ب 40لتبلغ 

ا من اخلارج بالعملة الصعبة اليت تكون هلا خماطر شديدة، أي أن  لالستريادوهي متثل مقدار احلاجة  )%62( جد

  .)1(ألف طن من القمح لسد الطلب عليه 5084الدولة تكون حباجة إىل 

  العوامل المؤثرة في استهالك القمح أهم :ثانيا

املنتجات املصنعة من  وأمههاهناك منتوجات غذائية ال يتأثر استهالكها جراء تغيري املداخيل، : الدخل الفردي-1  

يف ال يستطيع  فاإلنسانهبوطا،  أواستهالك اخلبز ال يتأثر بتغيري املداخيل صعودا  أنحيث ) خاصة اخلبز( القمح 

يقلص من استهالك اخلبز، لكن بشكل عام عند حتسن الدخل يتوجه الطلب حنو  أنحال اخنفاض مستوى دخله 

  )2(.االرتفاع وهذا يدل على العالقة الطردية بني الكمية املطلوبة من القمح بنوعيه ومداخيل املستهلكني

                                                           
جامعة مجلة العلوم اإلنسانية، ، "القمح نموذجا"إنتاج الحبوب اإلستراتيجية في الجزائر ودورها في تحقيق األمن الغذائيمحزة بن حافظ، - (1)

  .137:،جملد ب، ص2014،ديسمرب 42قسنطينة، عدد 
، مذكرة ماجستري غري منشورة ، جامعة )2011-1981(الك القمح في الجزائر خالل الفترة محاولة نمذجة دالة استهجعفري مجال، - (2)

  .129:،ص2014-2013مستغامن،
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اجلزائر كغريها من الدول اليت تعمل على تطبيق سياسات وبرامج لدعم  أن إىل اإلشارةجتدر  :القمح أسعار -2

الدقيق وذلك دف مساندة الطبقات الفقرية وضمان ئية األساسية وعلى رأسها القمح و أسعار بعض السلع الغذا

ؤدي مثل تلك الطبيعي أن ت ناالستهالك الواسع للمجتمع اجلزائري ما دامت هاته املادة من املواد اإلسرتاتيجية، فم

السياسات والربامج إىل زيادة الطلب وتوسيع قاعدة االستهالك للسلع املدعومة، وذلك حبكم اخنفاض أسعارها، 

كثريا من هذه الربامج قد شاا بعض   أنانه من املالحظ  إال ،سياسة احلكومة هناك دعم ألسعار اخلبز إطاروضمن 

يبها أيضا إىل غري املستحقني من ر وتس لتباع بأسعار أعلى األسواق إىلاجلوانب السلبية مثل تسرب السلع املدعومة 

إال أن  األخريةعلى مدى السنوات  أسعارهابالرغم من ارتفاع و . )1(من ذوي الدخل املرتفع الفئات االجتماعية

  .استهالكها عرف بالتبذير املفرط والغري عقالين ملشتقات القمح خاصة اخلبز

النمو الدميغرايف املتزايد فارتفاعه يؤدي حتما إىل زيادة الكمية ذات تعترب اجلزائر ضمن الدول  :النمو الديمغرافي-3

حىت أن الزيادة الطفيفة يف  اإلنتاجالتوسع يف النمو الدميغرايف يفوق بكثري منو  أناملطلوبة من القمح بنوعيه، حيث 

وعة وتذبذب املرودية اإلنتاجية أدى إىل تقلبات اإلنتاج اإلنتاج ال تغطي نسبة النمو الدميغرايف فثبات املساحة املزر 

االستهالك الكلي من و من الطلب الوطين، أي أن العالقة بني الزيادة السكانية    %30الكلي فهو ال يليب إال حوايل 

  )2(القمح عالقة طردية

 طن مليون 4.44 حبوايل له قيمة أدىن سجلت حيث 2015- 1984مت حتليل تطور استهالك القمح  خالل      

 لالرتفاع مبعدل واضح ميل مع طن مليون 10.2 حبوايل واملقدرة 2015 سجلت سنة له قيمة واكرب 1984 سنة

 أن ميكن األسباب من مجلة إىل االستهالك يف املفرطة الزيادة هذه إرجاع وميكن قنطار، ليونم  0.18يبل سنوي

 :التايل يف بعضها نوجز

                                                           
  129:جعفري مجال، مرجع سابق، ص -  (1)
  .131:ص: املرجع السابق- (2)
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 من أكثر إىل 1984 سنة فرد/كلغ 209.8 حوايل من القمح مادة من الفردي االستهالك معدل ارتفاع - 

  .2014سنة دفر /كلغ 255.6

 ، 2000 سنة نسمة مليون 30.41 إىل 1984 سنة نسمة مليون 21.18 من اجلزائر سكان عدد ارتفاع - 

  .2014سنة نسمة مليون 39 نر مأكث إىل ليصل

 ال أا استنتاج إىل تقودنا األخرية هذه مالحظة أن حبيث اجلزائر، يف للقمح احمللي املستهلك أسعار اخنفاض - 

 الفرق الدولة وتتحمل العاملية، األسعار عن كثريا ينخفض أسعار لنظام ختضع ولكن العاملي، السوق بأسعار ترتبط

 .الدعم طريق عن السعرية املستويات بني

 يف التغري جراء من كثريا استهالكها يتأثر ال غذائية منتجات هناك أن فرغم السنوي، الفردي الدخل حتسن - 

 ومداخيل القمح من املطلوبة الكمية بني طردية عالقة هناك أن إال القمح منتوج على ينطبق ما وهو املداخيل،

  )1(.العالقة هذه ضعف رغم املستهلكني

  في محصول القمح تطور نسبة االكتفاء الذاتي: الفرع الثاني

املستوى التقين السائد فضال عن منط السياسات  أمههايعكس االكتفاء الذايت من القمح جمموعة من املتغريات 

حتقيق األمن الغذائي يف  إلمكاناتاملؤشرات الرئيسية  أهماالقتصادية ومدى فاعليتها وتعد نسبة االكتفاء الذايت احد 

ات مباشرة على األوضاع ضايا اليت تواجه اجلزائر ملا هلا من تأثري وتعد قضية األمن الغذائي يف القمح أهم القر،اجلزائ

مع تصاعد أزمة الغذاء على املستويات العاملية  ليت تتزايدااإلقتصادية وما يرتبط ا من قرارات تنمية و و  السياسية

 برية األمر الذيات الغذاء يف سوق عاملية تتسم بالتقلبات الكدخاصة يف ضوء االعتماد الكبري للجزائر على وار 

ت جديدة تتالءم واملتغريات العاملية الراهنة مبا يتطلب تعبئة اجلهود إلحداث التعديالت ايستلزم ضرورة إتباع سياس

                                                           
، االقتصادية و التسيير والعلوم التجاريةمجلة العلوم  ،2015-1984حمددات واردات القمح يف اجلزائر خالل الفرتة قريد مصطفى، -  (1)

  449، ص،17/2017:عدد
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واجلدول املوايل يوضح تطور نسبة االكتفاء الذايت من .املطلوبة يف السياسات الزراعية العربية لتحقيق االكتفاء الذايت

  .القمح

 ألف طن ،)2014-2003(في الجزائر  من القمح نسبة االكتفاء الذاتيتطور  :03- 09رقمجدول 

 السنة اإلنتاج الصادرات الواردات المتاح لالستهالك •نسبة االكتفاء الذاتي

34,12 7688,45 5071,27 6,25 2623,43 2007-   2003 متوسط 

16,78 7621,61 6351,63 8,72 1278,7 2008 

34,07 8668,53 5719,73 4,32 2953,12 2009 

34,06 8668,11 5719,73 4,32 2952,7 2010 

36.82 

 

8018.49 5074.13 8.34 2952.70 2011 

35,1 9771,1 6347,20 8,3 3432,2 2012 

40,62 8121,25 4822,95 0,75 3299,05 2013 

24,72 9853,23 7417,03 0 2436,2 2014 

  . 295:،ص31الد  ،2011اخلرطوم،الزراعية،الكتاب السنوي لإلحصائيات   :المصدر

  .260:،ص33الد ،2013 اخلرطوم،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية،              

  .256:،ص35الد  ،2015اخلرطوم،الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية،              

القمح  إنتاجطن، ويعود هذا االرتفاع يف مليون  3.29ب 2012بلغت الكميات املنتجة أعلى مستوياا سنة 

يف البالد واليت تزامنت مع معافاة الوضعية املالية العمومية وغلق برنامج  لألمنالعودة التدرجيية  إىل 2003 بنوعيه منذ

وكذا سياسة ) 2014-2000(برنامج طموح من خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحية  وإطالقالتعديل اهليكلي 

حىت وان تزامنت هذه السنة بفرتة جفاف حادة مما خفض اإلنتاج احمللي إىل  2008الريفي منذ الفالحي و التجديد 

                                                           
•
  الصادرات - الواردات+ اإلنتاج= ستهالك، املتاح لالستهالكاملتاح لال/اإلنتاج=االكتفاء الذايت - 
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ليصل 2014اخنفض سنة  دوق. مليون طن 2.6) 2007- 2003(ان يف متوسط الفرتة كبعدما   مليون طن 1.2

  . 2013مليون طن سنة  3.2بعدما وصل إىل  بسب الظروف املناخية مليون طن 2.4اىل

مليار دج من األموال العمومية ممنوحة لعصرنة لفالحة ولدعم األسعار عند 1000بالرغم من جتنيد ما يقارب 

عند تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي وما محله من ) 2014- 2010(الستهالك يف إطار املخطط اخلماسي ا

  )1(.فالحيقوانني وتشريعات تنظم العقار ال

من اجل تغطية نقص اإلنتاج، وبالتايل عرفت تطورا ملحوظا  2014و 2008ات عرفت الواردات خالل سنو 

  .%24.7بنسبة  2014تليه سنة خالل الفرتة املدروسة  16.7بنسبة  2008اكتفاء ذايت هلا سنة  أدىناجلزائر 

  اــــــدوليفي تجارة القمح  االتحاد األوربيمكانة : الثانيالمطلب 

   األوربيصادرات حبوب االتحاد  :الفرع األول

ل ثم ألورباتعترب خمازن  إنتاجمسح بربوز مناطق  األوربيةقيام السوق  أن إالمشاال وجنوبا  أورباتوجد زراعة القمح يف 

، أملانيا، لجيكاب ،ساالشمالية، فرن أوربامن  أخرىاجلنوبية من ايطاليا، وكذلك احلال بالنسبة ملناطق لوسطى و املناطق ا

اسرتاليا بتوفري مناخ معتدل رطب يتلقى الشمالية و  أمريكاغريها من مناطق زراعة احلبوب يف هذه املناطق تتميز عن 

على زراعة القمح الشتوي الذي يتميز  أورباحيث تعتمد زراعة القمح يف . سنويا األمطارملم من  500من  أكثر

  .عييبه القمح الرب زيتميمما  أكثربارتفاع مردوده واستقراره 

كبار   أهماقتصادي جعل منه اكرب منتج للقمح يف العامل مع مرور الزمن، وكذلك احد ل تكتك  وريباألتطور االحتاد 

تطورت  ثحي. بعد تبين السياسة الزراعية  املشرتكة أكثرهذه الوضعية تعززت . مصدري القمح يف السوق العاملية

حيث شهد سيطرة عاملية  2012-2000من القمح على املستوى العاملي يف الفرتة  األوريبحصة صادرات االحتاد 

                                                           
مجلـة العلوم االقتصادية والتسيير  ،2015-1990دراسة قياسية حتليلية للفرتة -جلزائراعدالة عجال، مجال جعفري، الطلب على سلعة القمح يف - (1)

  .128:،ص01/2018،العــدد 11:، جملد والعلوم التجارية
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حيث احتلت املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة  2008و 2004، باستثناء سنيت 2010سنة  )1( %34جتاوزت 

للواليات  %26و %27مقابل  2008سنة  %24، و2004سنة  %23وذلك بنسب تقدر ب  األمريكية

 اإلحصائياتتشري  إذ، األوريباملوجهة لتصدير القمح يف االحتاد  اإلعاناتوذلك بسبب ختفيض  األمريكيةاملتحدة 

من صادرات القمح املدعم تكون دائما اكرب من حصة الواليات املتحدة، فقبل تطبيق قواعد  األوريبحصة االحتاد  أن

، كان الطن الواحد من القمح املوجه للتصدير يكلف 1994االتفاق بشان الزراعة للمنظمة العاملية للتجارة سنة 

، هذه الوضعية اختلفت األمريكيةية دوالر تتحملها امليزان 10يف شكل دعم مقابل  أمريكيدوالر  25 األوريباالحتاد 

دوالر  05، حيث مل تتجاوز قيمة الدعم املوجه لصادرات القمح 2004وحتديدا سنة  2001ابتداءا من سنة 

  .األمريكيةدوالر للواليات املتحدة  20مقابل 

الغذائية كوسيلة لتصريف الفائض من القمح من  اإلعاناتكانت تستخدم   األمريكيةالواليات املتحدة  أنكما 

من اجل  القروضالغذائية و  فاإلعاناتعلى املستوى العاملي، مما يقلل من عرض الدول املنافسة  األسعاراجل ختفيض 

  .1994التصدير مل تكن معنية بالنقاش يف االتفاق بشان الزراعة سنة 

، القمح إنتاجرغم االرتفاع املشهود يف  األوريبفقد تراجعت حصة صادرات االحتاد  2007بالنسبة لسنة  أما

التوجه حنو تكثيف صناعة الوقود  إىل األوريبالطاقة مما دفع باالحتاد  أسعاراالرتفاع العاملي يف  إىلويرجع ذلك 

مليون غالون  728إىل  2007مليون غالون سنة  474احليوي، حيث عرف إنتاج االيثانول ارتفاعا كبريا وذلك من 

 )2(.القمح يف العامل أسعاروهو ما اثر على ارتفاع  2008سنة 

 

  

                                                           
،كلية دكتوراه غري منشورة أطروحة، استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية للتجارةدهينة ماجدولني، - (1)

  .308:، ص2016/2017جامعة بسكرة،  قسم العلوم االقتصادية،،يريالعلوم االقتصادية  والتجارية علوم التس

  
  .309:ص:دهينة ماجدولني، مرجع سابق- (2)
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   األوربي القمحوواردات   تطور صادرات: الفرع الثاني

األوريب،كما يعترب االحتاد األوريب من اكرب املصدرين الزراعيني يف العامل نظرا للفوائض اإلنتاجية اليت يعرفها السوق 

لكن ال ينطبق هذا على مجيع املنتجات فقد عرف القمح فائض يف امليزان . انه اكرب مستورد للمنتجات الزراعية

    .التجاري كنتيجة للسياسة الزراعية ما يبينه الشكل أدناه

متري ، مليون طن)2014-2000( األوربيفي االتحاد  صادرات وواردات القمح: 03-02شكل رقم  

  

   Source: EU Cereals Trade 2018/19 Marketing Year July – September,european 

commission,2018,p :08. 

الصادرات  إمجايلمن   %13، حيث تقدر حصته باألوريباكرب سوق لالحتاد  األمريكيةتعترب الواليات املتحدة 

مث سويسرا   %6.1 والصني املرتبة الثالثة بنسبة  %10حبصة ما حتتل روسيا املرتبة الثانية بين األوريب،لالحتاد الزراعية 

  .  %5.9بنسبة 

اليت يعترب القمح و   %20.4بعد السعودية بنسبة   %19.7ت حصة الصني من السوق األوريب بنسبة من 

إمجايل من   %32أدت إىل زيادة الصادرات الزراعية األوربية إىل السعودية حيث تشكل  اليتالسلع  أهمالشعري 

  .الصادرات
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سنة   %13األوربية حيث منت بنسبة للصادرات الزراعية  األساسيةحتتل اجلزائر املرتبة التاسعة يف الوجهات 

املستحضرات الغذائية التبغ و احلبوب و  إىل أساسيةوسبب هذا االرتفاع يرجع بصفة  ،2010مقارنة ب  2013

  )1(للقمح األوريبكرب مستورد اجلزائر ا  أنالشكل املوايل يوضح و 

  ، مليون اورو2013األوربي سنة وجهات صادرات القمح  أهم: 03-03شكل رقم

  

Source: Agricultural trade in 2013: EU gains in commodity exports, Monitoring Agri-trade 

Policy,european commission,2014,p :07. 

  %53 )مصر السعودية، املغرب، اجلزائر، إيران،(  مخس دولشكلت صادرات القمح من االحتاد األوريب إىل 

من إمجايل صادرات   %20 متثل حصتهاحيث  تأيت اجلزائر يف املرتبة األوىل .صادرات القمح األوريب إمجايلمن 

  .لقمح األوريبا

  االوروجزائريـــــةانعكاس سياسة االتحاد األوربي التجارية الزراعية على تطور تجارة القمح  :الثالثالمطلب 

  رــــــفي الجزائ تطور واردات القمح :األولالفرع 

 الحتكار نتيجة وهذا القمح واردات يف االستقرار من نوعا املرحلة هذه عرفت :1990- 1984: األولى المرحلة

 هلا قيمة أدىن بني حمصورة الواردات كانت هلذا لالسترياد، اإلمجالية الرتاخيص خالل من اخلارجية للتجارة الدولة

 4.36 حبوايل واملقدرة قيمة واكرب السنة لنفس البرتولية األزمة اثر على 1986 سنة طن مليون 3.41 حبوايل واملقدرة

                                                           
1 - Agricultural trade in 2013: EU gains in commodity exports, Monitoring Agri-trade 

Policy,european commission,2014,p :07. 
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 ميزان توازن على احملافظة العمومية السلطات حماولة إىل االستقرار وراء هذا السبب ويرجع ، 1990 سنة طن مليون

  . 1986 لسنة  النفط أسعار تدهور راث على املدفوعات

 االقتصادية اإلصالحات من مجلة اجلزائر انتهجت التسعينيات من ابتداءا: 1999- 1991 الثانية  المرحلة

 صدور يف األخرية هلذه بالنسبة األمر جتسد وقد اخلارجية، التجارة قطاع فيها مبا القطاعات خمتلف  تمشل اهليكلية

 ختول اليت التنظيمية األحكام مجيع بإلغاء يقضي الذي 1988 أكتوبر 18 يف املؤرخ 88/201 رقم األمر

 أخرى مرة جاءت مث للتجارة، احتكار أو اقتصادي نشاط بأي التفرد االقتصادي الطابع ذات االشرتاكية للمؤسسات

 التجارة تسيري سياسة تغيري ضرورة :يف ممثلة الدولية املالية اهليئات أمام ئرااجلز  ا التزمت اليت اهليكلي التعديل تدابري

 ختفيض التحرير، سياسة يالئم مبا اجلمركية السياسة تغيري حتريرها، مث ومن ا خاص قانون إصدار طريق عن اخلارجية

 هذا كل ورغم -الفالحية للمدخالت املوجه الدعم خاصة- األسعار عن الدعم رفع خرياوأ الوطنية، العملة قيمة

  سنة طن مليون 5.6 من أكثر إىل 1991 سنة طن مليون 3.399 .من ارتفاع القمح من الواردات عرفت

2000.  

 على جتسد وقد الغذائي، األمن حتقيق حنو الرمسي اخلطاب املرحلة هذه يف تنامي : 2014- 2000 الثالثة المرحلة

 يف جذريا حتوال ميثالن واللذان واحلضري، الريفي التجديد وسياسة الفالحية للتنمية الوطين املخطط يف الواقع ارض

 أو ماديا سواء هلا، الشامل الدعم إىل 89/12 القانون صدور اثر على عنها الكلي التخلي من الزراعية السياسة جمال

 منتوج من الواردات أن إال والفالحي، الريفي التجديد سياسة إطار يف املسطرة الدعم ءاتراإج صدور بعد تقنيا،

 سنة قنطار مليون 8.15 من أكثر إىل 2001 سنة قنطار مليون 4.573 حوايل من مضطرد يدزات عرفت القمح

 )1(78.28%.قدرها  بزيادة أي ، 2015

  

                                                           
  .447:مرجع سابق، صقريد مصطفى، - (1)
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  طن ألف، 2007/2014التوزيع الجغرافي لواردات القمح في الجزائر خالل الفترة : 03- 10جدول رقم

 السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 فرنسا 2369 2864  5044 3933 4257 4704 3814

 النسبة 40,12 45,05 65,69 77,4 60,5 65,65 72,36 52,97

 اسبانيا 63 72 131 24 13 / / /

 النسبة 1,06 1,13 2,29 0,36 0,2 / / /

 ايطاليا / / 28 52 47 47 / /

 النسبة / / / 0,79 0,72 0,72 / /

 المانيا 459 441 210 26 49 76 376 560

 النسبة 7,77 6,93 3,68 0,39 0,75 1,17 5,78 7,77

 بريطانيا / 83 81 24 107 / / 262

3,63 / / 164 0,36 1,42 1,3 /  

 بولندا 115 / 47 / / 108 302 486

 النسبة 1,94  0,82 / / 1,66 4,64 6,75

أ,م,و 128 288 154 81 199 276 148 108  

 النسبة 2,16 4,53 2,7 1,24 3,06 4,25 2,27 1,5

 كنا 565 804 / 147 723 812 342 646

 النسبة 9,56 12,64 / 2,25 11,12 12,52 5,26 8,97

 البرازيل / 78 23 675 78 53 / /

 النسبة / 1,22 0,4 10,35 1,2 0,81 / /

 االرجنتين / 422 470 79 622 50 / /

 النسبة / 6,63 8,25 1,21 9,56 0,77 / /

 لمكسيك 160 832 525 35 487 189 208 930

 النسبة 2,71 13,08 9,21 0,53 7,49 2,91 3,2 12,91

 باقي الدول 2045 472 285 329 242 616 420 394

 النسبة 34,63 7,42 5 5,04 3,72 9,5 6,39 5,47

 الواردات 5904 6356 5696 6516 6500 6484 6500 7200

 النسبة 100 100 100 100 100 100 100 100

                        ومجلة العلوم االقتصادية  ،2015- -1984حمددات واردات القمح يف اجلزائر خالل الفرتة قريد مصطفى،   :المصدر    

  .454، ص،17/2017:العدد التسيير والعلوم التجارية،

مصدر للقمح يف اجلزائر يف  أهميظهر اجلدول مدى الرتكيز اجلغرايف لواردات القمح يف اجلزائر حيث تعترب فرنسا      

  .خالل الفرتة املدروسة 2010سنة  أعالهاصلت و العامل بنسبة 
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لصاحل  2014عرفت وارداتنا من القمح الفرنسي تطور ملحوظ خالل فرتة الدراسة، لكنها سجلت تراجع سنة 

  .دول العامل خاصة املكسيك وكندا

، يف القمح الصلب 2010سنة  باملئة 3إىل  2010سنة باملئة  17أ عرفت اخنفاضا من .م.أما الواردات من و

   .ويرجع االخنفاض إىل املنافسة الشديدة من االحتاد األوريب يف األسعار ومرونة الشحن

باملئة وزيادة القمح  48ادة واردات القمح الصلب بنسبة إىل زي 2010يعود ارتفاع واردات القمح  بنوعيه سنة  

  2010السوق الدويل السترياد القمح الصلب يف ديسمرب  إىللديوان الوطين بالعودة ا باملئة، حيث قام 39اللني ب

  .نظرا للمخزون اجليد ذلك العامعن توقفها عن االسترياد  2009ريل يف اف بعد أن أعلنت 

السوق  أسعارلفرتة غري حمددة بسب  2011علقت وزارة الفالحة ضريبة الواردات على القمح الصلب يف ماي 

، وقد طبقت على مجيع 2010الدولية املرتفعة، ومت تطبيق هذه الضريبة من خالل قانون املالية التكميلي لسنة 

 خفض مت تطبيق هذه الضريبة من اجل حيث ،لواردات اخلاصة من القمح الصلب بأسعار اقل من األسعار احملليةا

 . )1(الواردات ومحاية املنتج احمللي

  رــــــــــــإلى الجزائ األوربيقمح االتحاد ور صادرات تط :الثانيالفرع 

  متري طن،) 2014-2003(الجزائر  إلى األوربياالتحاد  حبوبصادرات  :03- 11جدول رقم

2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 

ا
	��د 
�  840 306 4  839 785 4  260 090 3  713 785 3  429 599 3  962 773 2  324 285 2 ا�ور

����� 1 553 567  1 995 314  2 489 612  2 797 964  2 300 818  3 614 555  3 607 961  

  253 223  566 331  140 457  093 185  577 200  909 242  872 194 أ������

  270 32  156 14  240 8  984 27  982 49  958 163  676 128 ا������

  474 117  567 109  276 76  724 158  834 68  219 209  315 337 ا������

 000 55  050 164  551 24  19       ا����� ا�����ة

 

 ا�� ��ع 014 2 013 2 012 2 011 2 010 2

 �ھ#ا�"��� ا��!���  
 ا��ول

ا
	��د 
� 100  367 627 24  247 452 6  457 874 5  829 299 4  914 564 6  431 485 4 ا
ور

                                                           
(1) -USDA Foreign Agicultural Service, GAIN Report ,Algeria Grain and Feed 

Annual, 12/04/2012.  
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����� 4 370 977  6 041 623  3 449 300  4 980 660  4 762 632  18 359 791  74,55 

 7,45  410 835 1  575 476  256 299  611 209  000 27  000 26 أ������

 1,73  266 425  262 16  035 6 00 174 37  073 104  651 3 ا������

 4,37  409 077 1  797 23  740 11  261 2  726 59  867 6 ا������

 0,99  620 243  928 447  634 74  907 57  828 64  750 23 ا����� ا�����ة

Source : http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm 

  : أعالهيظهر اجلدول 

أي  2005سنة  0.3حوايل  إىللريتفع  2004سنة  0.2 ارتفاع قدر ب األوربيةاحلبوب  تغري صادراتسجل 

 .سنة دخول اتفاق الشراكة حيز النفاذ

باملئة 7.45تليها أملانيا بنسبة  ،األوريبصادرات االحتاد  إمجايلباملئة من  74.55ثل الصادرات الفرنسية نسبة مت

 .باملئة  4.37مث اسبانيا بنسبة 

اجلزائر  أن، وعلى الرغم )1(2014-2003خالل  طن 1798واردات االحتاد من اجلزائر يف احلبوب مل تتجاوز 

ليست بلدا مصدرا للحبوب إال أنه ميكننا أن نشري إىل أن االحتاد األوريب حيد من دخول احلبوب بأسعار أقل من 

ففي إطار جولة االوروغواي ملنظمة التجارة العاملية مت .دول خارج االحتاد عن طريق نظام الرسوم اجلمركية واحلصص

باملئة  36لرسوم املتغرية املطبقة على واردات االحتاد من احلبوب أو ختفيضها بنسبة تثبيت كل حصص االسترياد وا

بني الواليات  blair house، مبوجب اتفاق 2001جوان  1 إىل 1995جوان 1على مدى ستة سنوات من 

  cifن والتأمني رسوم الشح(الفرق بني سعر استرياد احلبوب  أنمت االتفاق على  1993املتحدة و االحتاد األوريب يف 

بتطوير  األوريبباملئة، بعدها قام االحتاد  55يزيد عن  أن، ال ميكن األوريبوسعر تدخل االحتاد ) املدفوعة يف روتردام

من احلبوب وتطبيقها على الواردات من  أنواعمرجعية منفصلة لستة  أسعار أساسنظام يتم فيه حتديد الرسوم على 

  .اجلودة، والقمح الصلب عايل اجلودة والقمح الصلب متوسط اجلودة، الذرة، الذرة الرفيعة والصورغوم  عايلالقمح 

                                                           
(1)  - http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm.20/01/2019.8:00. 
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كما ادخل نظام . االحتاد هذا النظام للقمح ذو النوعية املنخفضة و املتوسطة والشعري أوقف 2003يف جانفي   

حيث مت حساب الرسوم بناءا  .بحر األسوداحلصص من اجل محاية املنتجني من األسعار املنخفضة للواردات من ال

  )1(.على األسعار املرتفعة للواليات املتحدة، ولذلك أصبحت الواردات إىل االحتاد تعرف تنافسية شديدة

،طن) 2014-2003(االتحاد األوربي إلى الجزائر   حبوبصادرات القمح من تطور نسبة : 03-12جدول رقم مرتي  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنة

 435 264 4 221 040 3 192 686 3 866 468 3 535 761 2 122 258 2 القمح 

 839 785 4 260 090 3 713 785 3 429 599 3 962 773 2 324 285 2 الحبوب

 0.89 0,89 0,98 0,97 0,96 1,00 0,99 نسبة القمح من الحبوب

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

 334 968 48 417 738 5 150 373 5 229 940 3 183 982 5 999 274 4 985 179 4 القمح 

 245 304 52 247 452 6 457 874 5 829 299 4 914 564 6 431 485 4 840 306 4 الحبوب

 0,94 0,89 0,91 0,92 0,91 0,95 0,97 نسبة القمح من الحبوب

  :املتوفرة على املوقع حصائياتاإلالباحثة بناءا على  إعدادمن : المصدر

http://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm 

احلبوب املستوردة من االحتاد  إمجايلباملئة من  89أن واردات القمح تشكل ماال يقل عن  اجلدوليالحظ من      

 .األوريب

طن مرتي سنة دخول الشراكة حيز   825.467عرفت  صادرات احلبوب إىل اجلزائر ارتفاعا ملحوظا قدر ب

 قيمة القمح منالتنفيذ، قدرت 

  . باملئة من هذا االرتفاع 50طن مرتى، استحوذت فرنسا على حوايل  707.331هذا االرتفاع  

باملئة من  59و باملئة من واردات القمح اللني 82جزائر  وتستحوذ على حصة لل قمح مصدر تعترب فرنسا اكرب 

اخنفاض  إىل أدىاجلوية مما  األحوالبشدة بسوء  تأثرحمصول احلبوب يف فرنسا  أن إىل، ويشار واردات القمح الصلب

                                                           
(1) - USDA Foreign Agicultural Service, GAIN Report , EU-27 Grain and Feed Annual, All eyes 

on the weather – again,13/04/2012. 
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 أورباتغطي دول مشال  أن ميكنوجود احتمالية عدم قدرة فرنسا على توفري الطلب اجلزائري، مما  وبذلك جودة احلبوب

البحرية ميتثل القمح الفرنسي مع  املأكوالتمة الفرنسية للمنتجات الزراعية و ووفقا للمنظ .ودول البلطيق فراغها

   .)1(السليب للطقس على جودة احملاصيل التأثريمتطلبات اجلزائر على الرغم من 

على القمح باتفاقية احلد صادرات حمدودة خاصة لل هقدرة دعم أنعلى الرغم  حافظ االحتاد على السوق اجلزائري

نفقات امليزانية وكجزء من االتفاقية التزم املوقعون على اتفاقية اجلات بتخفيض  .أورغوايت يف جولة امن دعم الصادر 

، كما وافق 2001جوان 30 إىل 1995جوان 01باملئة خالل ستة سنوات بني 36على دعم الصادرات ب 

  )2(. 2013دعم الصادرات الزراعية اية  إلغاءعلى  2005 يف ديسمربنغ االجتماع الوزاري يف هونغ كو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)  - USDA Foreign Agicultural Service, GAIN Report, Algeria Grain and Feed 

Annual, 29/10/2014  
(2) - USDA Foreign Agicultural Service, GAIN Report , EU-27 Grain and Feed Annual, All eyes 

on the weather – again,13/04/2012. 
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  : الخالصة

 ومنتج القمح على وجه الدقة، على الرغم من اهودات املبذولة للنهوض بالقطاع الزراعي السيما جمال احلبوب

تتشكل باملئة من وارداتنا الزراعية  90إال أن اإلنتاج ال يزال غري كايف لتلبية حاجات السكان املتزايدة، وهلذا جند أن 

حتكم عالقة الطرفني التجارية الشراكة . يف هذا املنتج على انه أول مصدر للجزائر ويعرف االحتاد األوريب. القمحمن 

ودف إىل إقامة منطقة جتارية حرة مل يتم التوصل إىل اتفاق  2005االوروجزائرية اليت دخلت حيز التنفيذ سنة 

اإلتفاق حافزا لدفع  لذلك يعترب. األوريباملنتوجات اجلزائرية من منافسة املنتوج  إمكانية، نظرا لعدم اآلن إىلبشأا 

وترقية الصادرات لتحقيق توازن يف  اإلنتاجاجلزائر على مراجعة سياساا الزراعية عن طريق سد الفجوة الغذائية بزيادة 

من  االستفادةالقطاع الزراعي وعقلنة تسيري موارده و بعصرنة  إالا يكتب هذ أنامليدان التجاري الزراعي وال ميكن 

  .التقدم التكنولوجي والتقين عن طريق الشراكة عرب برنامج التعاون االقتصادي والتقين املسطر

تعد فرنسا أول مصدر للقمح من االحتاد األوريب وهو ما يوثق استمرارية التبعية الغذائية ألهم منتج غذائي للسكان 

اآلجال ونوعية مع مراعاة شروط السعر و  نذ االستعمار الفرنسي، لكن ال بد من التنويع اجلغرايف لواردات القمحم

  .القمح املوافقة لنوعية اخلبز املعد لالستهالك يف اجلزائر
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  ةـــــــــــــالخاتم    

يعترب االحتاد األوريب من ابرز املنتجني الزراعيني يف العامل السيما احلبوب نظرا ملا يتمتع به من ميزة نسبية يف  

ملنتجي هذا احملصول، حيث تصرف ثلث ميزانية االحتاد على  أمهيةوملا متنحه سياسته التجارية الزراعية من  إنتاجه

من اجل محاية املنتجني، من جهة أخرى تعمل هذه السياسة على احلفاظ على أسواق تصريف منتجاا الزراعة 

   .من خالل إبرام اتفاقيات دف إىل توطيد العالقات التجارية لعل أبرزها اتفاقيات الشراكة االورومتوسطية

أوهلا  تعترب اجلزائر أهم الشركاء يف ظل هذه االتفاقيات، ألا أهم سوق حملاصيل احلبوب يف االحتاد األوريب،      

  .القمح الغذاء األساسي لسكان اجلزائر

باملئة  60باملئة و  70 إىللقد جلأت اجلزائر إىل استرياد هذه املادة من اجل سد الفجوة الغذائية اليت تصل       

الغذائي من هذا  األمنيف السياسات الزراعية املتوالية لتحقيق الرغم من اجلهود املبذولة  على ،األحوال أحسنيف 

  .احملصول

إن مسألة تقليل الفجوة الغذائية والسري حنو حتقيق االكتفاء الذايت غذائيا وحتقيق األمن الغذائي هو اهلدف   

وميكن  ،الغذاء مل يعد موضوعا اقتصاديا بل صار سالحا الرئيسي واألساسي يف سياسة التنمية الفالحية، ألن

أن التنمية الزراعية يف اجلزائر مل تتحقق رغم اهودات الضخمة، وبالتايل ال زالت يف مرحلة بعيدة، حيث  القول

أا تعاين من احنسار الزراعة ومصادر االقتصاد الريفي مثل الرعي والصيد، فالنشاط االقتصادي غري متوازن ليس 

ري، فالزراعة ظلت ثانوية وضعيفة يف مسامهتها فقط بالنسبة للدخل ولكن أيضا بالنسبة للعمل واجلهد البش

بالنسبة للناتج الداخلي اخلام ليس مقارنة بقطاع النفط واملعادن، بل يأيت عادة يف ذيل قائمة القطاعات أي بعد 

اخلدمات والصناعة التحويلية، وبالتايل ال زال االعتماد على الغذاء من اخلارج قائما، واتسعت الفجوة الغذائية 
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أن تبعية اجلزائر للخارج يف غذائها مل تعرف تناقصا، بل بالعكس ارتفعت   خالل السنوات األخرية، حيثخاصة 

يشكل  باملئة من واردات احلبوب،كما 80من  أكثرخاصة القمح الذي يشكل  احلبوب من الواردات الغذائية

 .ياد املستهلكنيذب اإلنتاج وازد، وذلك بسبب ارتفاع األسعار العاملية وتذبالسترياد الغذائيةنصف فاتورة ا

 الفالحة لوزارة تقرير ويشري النفطية، العائدات على معتمدة االسترياد طريق عن العجز تغطي اجلزائر زالت ال إذن

  .الفالحي اإلنتاج يف ملحوظا تقدما تعرف مل الوطن واليات معظم أن 2013 لسنة الريفية والتنمية

  :ةــــائج  الدراســــــنت

احلبوب عامة (االحتاد األوريب أهم مصدر ومستورد للسلع الزراعية يف العامل السيما اإلسرتاتيجية منها  - 

 ).والقمح خاصة

 الزراعي تسيطر السياسة الزراعية على ثلث ميزانية االحتاد األوريب وهو ما يدل على إسرتاتيجية القطاع - 

 .بالنسبة لدول اإلحتاد األوريب 

حيث حيافظ على دخل الفالح باستخدام جمموعة من خاصة للمنتج األوريب، يويل االحتاد أمهية  - 

 .ودعم صغار املنتجني والدعم املايل اإلجراءات أبرزها سعر التدخل

للسلع الزراعية يف تصريف الفائض من خالل فتح أسواق  لالحتاد االوريب تصب أهداف السياسة التجارية - 

 .املا كانت لصاحل االحتاد األوريبجديدة عن طريق إبرام اتفاقيات جتارية ط

تلتزم اجلزائر يف عالقاا التجارية مع االحتاد األوريب باتفاقية الشراكة األوروجزائرية وتعترب اجلزائر أكرب  - 

 .من إمجايل صادرات القمح األوريبباملئة  20حيث بلغت حصتها  .سوق للقمح األوريب

 خالل الفرتة  لى الرغم من السياسات الزراعية املتتاليةمل حتقق اجلزائر االكتفاء الذايت من القمح ع - 

 .اليت هدفت إىل تقليل ارتباطنا باخلارج حيث بقيت الزراعة رهينة الظروف املناخية  2014- 2000
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  :نتائج اختبار فرضيات الدراسة

من أهم السياسات اليت عرفت تطورا ملحوظا  تعترب السياسة الزراعية لالحتاد األوريب: النتيجة األولى -

خالل مراحل تكامله حيث أعطى اهتماما بالغا للفالحني وخصص ميزانية مهمة تصل لثلث ميزانية 

فهو اكرب االحتاد من اجل محاية املنتجني واحلفاظ على حصته من السوق العاملي للمنتجات الفالحية 

بفضل  املصدرين للحبوب خاصة القمح املنتجني و كما يعترب من اكرب،  مصدر للمنتجات الفالحية

 ، وبالتايل انعكست إجيابا على اإلنتاجالسياسة الزراعية اليت ترافق الفالح من إنتاجه إىل تصدير منتجاته

 .وهو ما يشري إىل صحة الفرضية األوىل

اجلزائر االكتفاء الذايت من القمح خالل فرتة الدراسة حيث ال زالت زراعة  حتققمل  :النتيجة الثانية - 

عدم استقرار اإلنتاج خالل فرتة الدراسة رغم السياسات لذلك جند احلبوب ختضع للظروف املناخية 

 .ل و احلبوب بشكل خاص، وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانيةكاجلزائرية الداعمة للزراعة ك

الذي ترتبط مصدر للحبوب بصفة عامة والقمح خاصة هو االحتاد األوريب  أول إن: الثالثةالنتيجة  - 

اليت عرفت تزايدا و حيث هيمن على واردات اجلزائر من القمح خاصة اجلزائر به بعقد شراكة اقتصادية، 

ارتفاع االستهالك نظرا لزيادة عدد السكان دون  إىلالعائد  2014- 2000ملحوظا خالل فرتة الدراسة 

 .صحيحة الثالثةج أن الفرضية ، هلذا نستنتاإلنتاجيقابله زيادة يف  نأ

نا من القمح يعترب انعكاسا سلبيا لسياسته استحواذ االحتاد األوريب على واردات إن :النتيجة الرابعة - 

ملا ينجر عنه من تبعية غذائية ملصدر واحد  2005سنة  التجارية خاصة بعد دخول الشراكة حيز التنفيذ

متس هذا املنتج يف السوق الدويل من ندرة  أنالصدمات اليت ميكن  إىلوما ينتج عنها من تعرض اجلزائر 

 .األخرية صحيحة ةالفرضي أن، هلذا ميكن القول األسعارأو ارتفاع يف 
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  :التوصيات واالقتراحات

ختدم مصلحتنا كدولة قادرة  أننأمل على ضوء هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها نقرتح جمموعة من التوصيات 

  :على النهوض بالقطاع الزراعي

 وتقدمي لتحسني الدولة طرف من واملساندة الدعم خدمات وفعالية كفاية وعدم اإلنتاج، نظم حتديث - 

  .األسواق مع الفالحية املستثمرات عالقات وتنظيم الفالحي، واإلرشاد التسيري، والتكوين، الفنية املشورة

  )واملسالك والطرق املياه، الرتبة،(الطبيعية املوارد تدهور مكافحة أجهزة كفاءة حتديث - 

 العلمية البحوث من فقط4% بنسبة الفالحي قطاعال يساهم حيث الفالحي، العلمي البحث مردود رفع - 

 .الوطنية

 الدخل اخنفاض وبالتايل فوق، فما سنة 45 العمرية الفئة وخاصة الفالحني أوساط يف نشر التوعية - 

 الفالحي اإلنتاج يف زيادة إىل يؤدي ما وهذا الزراعة، يف العمل عن العزوف مث الفردي،

 .الفالحني شرائح ملختلف للمساعدات الدولة تقدمي يف واملساواة الشفافية حتقيق - 

   : خاللمن اجل القطاع الزراعي ككل وليس فقط احلبوب من  تعديل السياسات التجارية الزراعية  - 

  .لنوعية املنتجات الزراعية إسرتاتيجيةحتليل أسس رقابة اجلودة واالختبارات املوجودة ووضع  - 

 : وذلك من خالل األورويبمتابعة السياسات التجارية لالحتاد   - 

النوافذ اليت حيددها االحتاد األورويب حىت ال تواجه الصادرات الزراعية للدول حتديد املواسم أو   •

 .الشريكة أي معوقات

املتعلقة بنظام سعر الدخول على العديد من الصادرات  اإلضافيةحتليل خماطر تطبيق التعريفات   •

 .الزراعية 
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حتديد  بعني االعتبار األخذ، وذلك من خالل األورويبمتابعة سياسات النوعية يف االحتاد  •

من  ااالت اليت حتتاج لبذل اجلهود لتحسني النوعية عرب خمتلف مراحل السلسلة التسويقية

متابعة سياسات توثيق و  ومات املنتجاتمعلخالل تقدمي االستشارة حول مواصفات النوعية و 

   .النوعية ووضع امللصقات اليت تطبقها شركات التوزيع يف االحتاد األورويب

دراسة مدى استجابة الصادرات الزراعية مع املقاييس واملواصفات البيئية يف االحتاد األورويب حىت  •

ميكن تقييم مدى حتول تلك املواصفات البيئية مع مرور الوقت إىل معوقات لنمو الصادرات 

   .الزراعية

خاصة  بصفة عامة،مواصفات األوروبية اليت تعيق الصادرات الزراعية التحديد الدقيق لل •

  . مواصفات الصحة البشرية واحليوانية والنباتية

أما بالنسبة جلانب استرياد احلبوب والقمح خاصة فنوصي بضرورة التنويع اجلغرايف هلذه الواردات جتنبا  - 

 .سيما أا الغذاء األساسي للسكان ت اليت ميكن أن متس هذا السوق اللالهتزازات واألزما

ة بممكنة من االكتفاء الذايت يف القمح وعدم االعتماد على مياه األمطار املتذبذضرورة حتقيق أعلى نسبة  - 

 .ليت تشهد تساقط مرتفعامن خالل استغالل أفضل لألراضي الصاحلة لزراعته الواقعة يف املناطق 

 :ةـــــــآفاق الدراس -

ساا على القطاع الزراعي اجلزائري بعد تعرضنا إىل دراسة سياسة االحتاد األوريب التجارية للسلع الزراعية وانعكا

  :على دراسات أخرى أكثر عمقا تم ب قى متشعبا يلقي الضوءفهو يب

 يف حتقيق األمن الغذائي ودورهالتكامل الزراعي العريب  - 

 السياسات الزراعية للدول املتقدمة وعالقتها بالسياسات التجارية - 
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 االكتفاء الذايت يف السلع الزراعية الرئيسيةتفعيل السياسة الزراعية يف  اجلزائر وحتقيق  - 
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   .1983، دار املريخ الرياض، الدولية 

  .2001،دار صفاء ، عمان ،،التجارة الخارجية  حسام داود وآخرون - 

  .2007دار النهضة العربية ،القاهرة ،–قضايا التكامل و التنمية  –االقتصاد اإلفريقي ، فرج عبد الفتاح فرج - 

  .2007،الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، اقتصاديات دوليةحممود يونس ، - 

   2009، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  اقتصاديات دولية حممود يونس حممد ، علي عبد الوهاب جنا ، - 

،  دار املريخ ، الرياض  االقتصاد الدوليحممد ابراهيم منصور ، علي مسعود عطية ، :ريانني ،ترمجة مورد خاي ك - 

2007.  

 .2008، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة ،مبادئ اإلقتصاد الدوليإميان عطية ناصف ، - 

المثالب و االختالالت و –، اتفاقات منظمة التجارة العالمية ترمجة عبد السالم رضا، اجرياث الل داس- 

 .2005،الرياض ،دار املريض ، التغييرات الالزمة 

 .،الدار اجلامعية للطباعة و النشر ،اإلسكندرية  اإلقتصاد الدوليزينب حسني عوض اهللا ، - 

مؤسسة شباب ت التجارية ، اإلتجاهات الحديثة في السياساسهري حممد السيد حسن ، حممد حممد البنا ،- 

  . 2005- 2004اجلامعة ،اإلسكندرية ، 
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، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت   أساسيات اإلقتصاد الدوليعادل أمحد حشيش ، جمدي حممود شهاب ، - 

2003. 

-2002، ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةالجات و آليات منظمة التجارة العالمية، عبد املطلب عبد احلميد- 

2003.  

  .2007، دار املسرية ،عمان ، اإلقتصاد الدولي نظريات و سياساتعلي عبد الفتاح أبو شرار ، - 

 .1996، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ،  اإلقتصاد الدوليجمدي حممود شهاب ، - 

  .2007،،دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية اإلقتصاد الدولي المعاصرجمدي حممود شهاب ،- 

  .2007، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ، مشكلة اإلغراق حممد حممد الغزايل ،- 

   اتـــــــــــــــــــــــيــالملتق -2

 العلمي ، الملتقىاجلزائر يف الفالحي العقار وتنظيم الزراعية السياسة اسكندر إبراهيم ، تيشوداد الطيب، - 

 يومياملدية، ، العربية بالدول الغذائي األمن تحقيق ومتطلبات الفالحي حول القطاع الثالث الدولي

  .2014/اكتوبر/28/29

التعاون اإلقتصادي العربي متطلبان أساسيان المنظومة المالية األوربية و  ،يوسف قريشي ، الياس بن ساسي - 

العريب كآلية لتحسني و تفعيل التكامل اإلقتصادي :العلمية الدولية حول إلرساء قواعد الشراكة األوربية ،الندوة 

  .2004 ،األوربية،جامعة سطيف–كة العربية الشرا 

الدولي  الملتقىاإلنعاش،لقطاع الفالحي ضمن برامج النمو و مشاريع اجلزائر االستثمارية يف ا حفناوي أمال ، - 

البرامج االستثمارية العامة و انعكاساتها على التشغيل و االستثمار و النمو االقتصادي  أثارحول تقييم 

  .2006جامعة سطيف ،،2014-2001خالل الفترة 
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،  جزائرية بين الحاجة للتنمية و الخوف من المنافسة-االقتصادية للشراكة األورو األبعادفالحي صاحل ، - 

على منظومة املؤسسات الصغرية و الشراكة على االقتصاد اجلزائري و تفاق امللتقى الدويل حول آثار و انعكاسات ا

 .2006املتوسطة ،جامعة سطيف ،

الملتقى الدولي الدوافع ، احملتوى ، األمهية، : جزائري - مفتاح صاحل ، بن مسينة دالل ، اتفاق الشراكة األورو - 

على منظومة المؤسسات الصغيرة و  حول آثار و انعكاسات اتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري و

  . 2006، جامعة سطيف، نوفمرب المتوسطة

الملتقى الوطني األول حول المؤسسة اإلقتصادية  ،اإلستثماراتاملنظمة العاملية للتجارة و  بعلوج بولعيد،- 

  .2003أفريل،- 23- 22، الجزائرية و تحديات المناخ اإلقتصادي الجديد

التوجهات المستقبلية : المؤتمر العربي الثاني حول، ستقبلية ملنظمة التجارة العاملية، التوجهات املعلى لطفي- 

  .2007، عمان ،الفرص و التحديات أمام الدول العربية  –لمنظمة التجارة العالمية 

  المجالت والدوريات -3

 بالزراعة الخاصة الدوحة جولة مفاوضات في المحرز التقدم أسيا، لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة - 

  .2005األمم املتحدة،  .العربية الزراعية للصادرات بالنسبة األسواق إلى النفاذ على المتوقعة واآلثار

المجلة ،)2002-1963(الليربالية اإلصالحات إىلمن الثورات الزراعية : بسعود عمر ، الفالحة يف اجلزائر - 

  .2012،الجزائرية في االنثربولوجيا والعلوم االجتماعية

مجلة الباحث التمور بوالية ادرار،  إنتاجبالل بومجعة، مسامهة برنامج التجديد الفالحي والريفي يف  - 

  .2018جوان 01، العدد06، الداالقتصادي
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مجلة - الوروجزائريةامع اإلشارة التفاق الشراكة -يليا ، اجلذور التارخيية للشراكة االورومتوسطيةل بن منصور - 

  .02،العدد 05، الد اقتصاديةدفاتر 

منصري جناح، مستقبل منطقة التجارة العربية احلرة يف ظل اتفاقيات الشراكة االورومتوسطية،  محالوي ربيعة، -

  .2014،جانفي 33، جامعة بسكرة ،العددمجلة العلوم اإلنسانية

مجلة  العلوم ، األوروبيةمعوقات نفاذ الصادرات الزراعية للدول العربية الشريكة لألسواق  سعد اهللا عمار، - 

  .2016،)2(17، الد االقتصادية

، لوطين للسياسات الزراعية، سوريا، املركز ااتفاقيات الشراكة األوربية المتوسطيةعبري منال حسن و آخرون ، - 

  .04ورقة عمل رقم 

المجلة تفعيل الشراكة االوروجزائرية كآلية لالندماج يف االقتصاد العاملي،  حممد حلسن عالوي، كرمي بوروشة، - 

  .2006،جوان 04،عدد03، الدالجزائرية للتنمية االقتصادية

  .1993القاهرة، , )حبوث و دراسات(حممد حممود اإلمام، املؤسسية واإلدارية  للتكامل العريب  - 

محيدي، الزيتوين سايب، تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف ظل متطلبات التنافسية يوسف  - 

  .01،العدد08ة،الد االقتصاد والتنمية البشري مجلة- الشراكة االوروجزائرية كنموذج-العاملية

مجلة التعاون املفاوضات التجارية،  أوكار غورالر، املؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة التجارة العاملية وأمهية الزراعة يف- 

 .2001، االقتصادي بين الدول اإلسالمية

، "القمح نموذجا"إنتاج الحبوب اإلستراتيجية في الجزائر ودورها في تحقيق األمن الغذائيمحزة بن حافظ، - 

  .جملد ب ،2014ديسمرب  ،42عدد  ،مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة
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تقويم اتفاقيات التجارة الحّرة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحّدة من جهة وبعض رياض اخلوري ،- 

   .2007، 8أوراق كارينغي،العدد دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا من الجهة األخرى، 

 ،2015-1990دراسة قياسية حتليلية للفرتة - عدالة عجال، مجال جعفري، الطلب على سلعة القمح يف جلزائر- 

  .01/2018،العــدد 11:، جملد جلـة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةم

مجلة العلوم االقتصادية و ،2015-1984حمددات واردات القمح يف اجلزائر خالل الفرتة قريد مصطفى، - 

  .17/2017:، العددالتسيير والعلوم التجارية

للسياسات الزراعية  ،املركز الوطين األوربيلمحة عن السياسات الزراعية العامة في االتحاد حممد على حممد ،- 

  .2006سوريا ،

 اإلدارةمجلة حممد غردي، بن نري نصر الدين، تطور السياسة الفالحية يف اجلزائر واهم النتائج احملققة منها، - 

  .10، العدد05، الدوالتنمية للبحوث و الدراسات

 إىل الزراعية الصادرات يف املتوقع وأثرها العاملية التجارة منظمة إطار يف الزراعي الدعم ضوابطنيفني حممد طريح، - 

  . 2014، ربيع 66،العدد مجلة بحوث اقتصادية عربيةالنامية،  الدول

  وراهـــــــــــــــــل الدكتــــــــــــرسائ -4

أي سياسة زراعية –، تطور املسألة الزراعية يف ضوء املنظومة الدولية لتجارة السلع الزراعية بن تركي عز الدين - 

  .2007/ 2006 ،جامعة باتنة ،قسم العلوم االقتصادية دكتورا غري منشورة ، أطروحة -للجزائر

منشورة أطروحة دكتوراه غري ،- حالة الجزائر–تنظيم و تطور التجارة الخارجية ، بن ديب عبد الرشيد - 

  .2002/2003،ختصص التسيري ،جامعة اجلزائر، 
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، أطروحة دكتوراه غري منشورة   النظام التجاري  العالمي الجديدالمنظمة العالمية للتجارة و بن موسى كمال،  - 

  .2004قسم العلوم اإلقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 

، اطروحة تأهيل النظام المصرفي الجزائري تقييم الدور التمويلي للشراكة االوروجزائرية في عديسة شهرة ، - 

  .2017- 2016، قسم العلوم االقتصادية،جامعة بسكرة، غري منشورة دكتوراه

 متوسطية ،أطروحة دكتوراه - دراسة تحليلية و تقييمية التفاقيات الشراكة العربية االورو عمورة مجال يد ، - 

  .2005/2006 ،، ختصص حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائرغري منشورة

 ، قسم العلوم االقتصاديةدكتوراه غري منشورة أطروحة، الزراعة الجزائرية بين االكتفاء و التبعية غريب فوزية ، - 

  .2007/2008جامعة قسنطينة،،

تقييم الدور التمويلي للشراكة االوروجزائرية في تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، غوجال اليأس - 

دكتوراه غري منشورة، قسم العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة،  اطروحة،)2014-2000(خالل الفترة 

2016/2017. 

 ، أطروحة دكتوراه غرياإلتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة اإلقتصادية ،حشماوي حممد- 

 .2006 ،جامعة اجلزائر ،قسم العلوم اإلقتصادية منشورة،

استراتيجيات تمويل القطاع الفالحي بالجزائر في ظل االنضمام للمنظمة العالمية دهينة ماجدولني، - 

  .2016/2017جامعة بسكرة،  ،قسم العلوم اإلقتصادية دكتوراه غري منشورة، أطروحة، للتجارة

المنظمة  إلىالقطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام  غردي حممد،- 

 .2011/2012،جامعة اجلزائر ،قسم العلوم اإلقتصادية أطروحة دكتوراه غري منشورة، ،العالمية للتجارة

  رــــــــــــــــــــــــــيـالماجست مذكرات -5



àöbÓ����������������ò@ua‹¾a�������������É  

 

 
210 

 

قسم العلوم  ، مذكرة ماجستري غري منشورة،ةالتكتالت االقتصادية اإلقليمية و حرية التجار، آسياالوايف  - 

 .2007-  2006 اإلقتصادية ،جامعة باتنة،

ري غري ، مذكرة ماجستاثر الجانب المالي للشراكة االوروجزائرية على االقتصاد الجزائري، عديسة شهرة - 

  .2007/2008، جامعة  بسكرة قسم العلوم االقتصادية،منشورة،

حرارة الغطاء النباتي و البنية  درجة النسبي، المائي المحتوى تباين لدراسة مةھالمساعوملي عبد املالك،  - 

  .2010، جامعة سطيف،ستري غري منشورة، قسم البيولوجيامذكرة ماجالورقية للجيل الثالث عند القمح، 

المنظمة العالمية للتجارة و أثرها على اقتصاديات الدول  إلىاالنتقال من الجات  ،ساميةفلياشي  - 

 .2000- 1999العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر،،مذكرة ماجستري غري منشورة ،قسم النامية

صص عالقات دولية، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختخلفيات الشراكة األوربية المتوسطيةكاتب أمحد ،  - 

  .2001-2000، جامعة اجلزائر 

آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول  ،بن عمر األخضر- 

 .2006/2007مذكرة ماجستري غري منشورة،ختصص نقود ومالية ،جامعة اجلزائر، العربية،

رسالة ماجستري -آثار برامج التمويل األوربية على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري ،بوهيدل سليم- 

 . 2005-2004غري منشورة ،ختصص نقود و متويل ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،

، مذكرة )2011-1981(ة نمذجة دالة استهالك القمح في الجزائر خالل الفترة محاولجعفري مجال، - 

  .2014- 2013، جامعة مستغامن،ماجستري غري منشورة
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دراسة –تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد األطراف والعولمة صربينة فراح، - 

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ، مدرسة االتحاد األوربيحالة الجزائر في إطار منطقة التبادل الحر مع 

  .2011- 2010الدكتوراه اقتصاد وماجنمنت،فرع حتليل واستشراف اقتصادي، جامعة أم البواقي،

  رــــــــــــــــــــالتقاري -6

، االمم املتحدة منظمة التجارة العالميةالتنمية، متر األمم املتحدة حول التجارة و ورقة عمل مؤ  - 

 .04:،ص2003،

  ، 2012، ماي وزارة الفالحة و التنمية الريفية - عرض و آفاق–الريفي مسار التجديد الفالحي و  - 

  .2003تقرير التجارة الزراعية السورية ،املركز الوطين للسياسات الزراعية ،سوريا ،- 

  .2011السعودية، الصناعية التجارية الغرف ، جملساتفاق الزراعة، مغاوري شليب على- 

، املنظمة العربية للتنمية الزراعية  سياسات الدعم المحلي الزراعي في الدول العربيةدراسة قومية حول - 

   .2009اخلرطوم ،

  .31،2011الد اخلرطوم، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، - 

  .2012 ،32الد اخلرطوم، الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية، - 

  .33،2014الد ،اخلرطوم السنوي لإلحصائيات الزراعية،الكتاب - 

  .35،2015الد  ،اخلرطوم الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية، -   

  المواقع -7

طاليب رياض، القري عبد الرمحن، إسرتاتيجية التنمية الريفية املستدامة كأداة للحد من ظاهرة البطالة يف الوسط - 

  content/uploads/2012/05-http://iefpedia.com/arab/wpالريفي 
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،رسالة  المستويات الثنائية و اإلقليمية و الدولية:المبادالت التجارية في المنطقة المتوسطيةايفان مارتان ،- 

  ww.ciheam.org :على املوقع 2010السيام ،العدد ،

 -https://sites.google.com/site/bouibia/agr#_ftnref44 

       -

https://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences

%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Coll

oque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20A

ccompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/20.doc  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/The_fruit_and_vegetable_sector_in_the_EU_-

_a_statistical_overview#Fresh_vegetables:_holdings.2C_areas_and_production ,:00 
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