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 الدولية التجارية المفاوضات في الزراعي الملف

               بن تركي عز الدينأ.              هارون الطاهرد. 
 LEEMمخبر الدراسات االقتصادٌة المغاربٌة 

 ، الجزائرباتنةجامعة   ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
 

  ملخص
الملف الزراعً ٌثٌر الكثٌر من الجدل  ظل

بٌن القوى الزراعٌة فٌما بٌنها والدول النامٌة  فً 
جانب آخر. وموضوع الخالق ٌدور حول مسائل 
الدعم الزراعً وأشكال المساعدات الحكومٌة 
وقضاٌا الحماٌة واإلغراق والحواجز التجارٌة 
وغٌر التجارٌة. امتدت المفاوضات التجارٌة 

شمل كل الجوانب من السٌاسات الزراعٌة لت
وتخضع المبادالت فً منتجاتها لمقتضى مبادئ 

الجات وقواعد المنظمة  تاتفاقٌااالتبادل الحر و
العالمٌة للتجارة وهذا منذ أن تناولته جولة 

 األورغواي.

Résumé 
Depuis sa consécration en tant que 

thème essentiel lors des négociation de 

l(Uruguay Round, le volet agricole a 

soulevé beaucoup de différends et de 

désaccords parmi les protagonistes 

commerciaux, pays développés et en voie 

de développement confondus. Ces 

différends portent principalement sur les 

questions relatives aux subventions, aides 

et soutiens internes et mesures 

antidumping.., dans le cadres des accords 

du GATT et conformément au règles de 

l’OMC. 

 

  مقدمة

 تكتسً المبادالت التجارٌة للمنتجات الزراعٌة حالٌا، أهمٌة بالغة فً التفاوض
الدولً والذي أصبحت المنظمة العالمٌة للتجارة إطارا له، خاصة بعد توسع عضوٌتها 

 أخر من الدول المرشحة لالنضمام كالجزائر. ادولة وعدد 240لتشمل 

-2891فً جولة االورغواي ) GATTومنذ إدراجه فً أطر التفاوض التجاري 
القوى الزراعٌة فٌما  (، ظل الملف الزراعً ٌثٌر الكثٌر من الجدل بٌن مختلف2882

بٌنها وبٌن الدول النامٌة. وتتمحور معظم الخالفات حول مسائل الدعم الزراعً وأشكال 
المساعدات الحكومٌة وقضاٌا الحماٌة واإلغراق والحواجز التجارٌة وغٌر 

الخ. وقد امتدت المفاوضات التجارٌة لتشمل كل هذه الجوانب من السٌاسات …التجارٌة
المبادالت فً المنتجات الزراعٌة والغذائٌة لمقتضى مبادئ التبادل  الزراعٌة وتخضع

الحر وقواعد المنظمة العالمٌة للتجارة، األمر الذي أثار وال ٌزال ٌثٌر العدٌد من 
فً نوفمبر  Seattle (USA) الخالفات والصراعات، التً كانت سببا فً فشل ندوة 

تجارٌة لندوة  الدوحة )قطر( فً وضات الاومثلت كذلك أهم عقبة أثناء المف 2888
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 .0222نوفمبر 

ٌقترح هذا المقال إبراز بعض جوانب هذا الملف فً المفاوضات التجارٌة الدولٌة 
وأهمٌة ذلك فً صٌاغة االستراتٌجٌات التجارٌة للقوى الزراعٌة المهٌمنة على أسواق 

الزراعٌة للدول الغذاء والمنتجات الزراعٌة. ومدى انعكاساتها على مستقبل السٌاسات 
 النامٌة ومكانتها فً األسواق العالمٌة ومن ضمنها الجزائر. 

I - عولمة المبادالت 

مفهوم العولمة كانت جل وسائل اإلعالم أوالمختصٌن ٌتكلمون  استعمالقبل أن ٌشٌع 
 .استعماالعن التدوٌل بدل العولمة. ومنذ بداٌة الثمانٌنٌات أصبح مفهوم العولمة أكثر 

 االقتصادٌات انفتاح األقوى نحو االتجاهٌعكس  L’internationalisation فالتدوٌل
لتدفقات الدولٌة للسلع والخدمات وكذا رؤوس األموال. فهذه الظاهرة نمت أمام االوطنٌة 

متعددة الجنسٌات، نظرا لزٌادة الحركة الدولٌة للسلع  الشركاتبالتوازي مع تطور 
. الشركاتالدولً لهذه  االستثمارٌادة فً التً فرضت بدورها ز ،ورؤوس األموال

مفهوم العولمة بدل التدوٌل، ٌعكس  استبدالالذي ظهر منذ بداٌة الثمانٌنٌات فً  فاالنتقال
من أجل البحث عن ما مدى مساهمة هذه  االقتصاديالتحول فً مستوى الخطاب 

ا المنافسة الوطنٌة، وتنامً درجة التحرر وكذ االقتصادٌات انفتاحالظاهرة فً حركة 
  .على المستوى الدولـً

 :وهًأن هناك ثالثة عوامل أساسٌة لعبت دورا هاما فً ذلك  وٌبدو
  ؛األجنبٌة االستثماراتالكبٌر الذي شهدته  النمو .2
 ؛التطور المذهل الذي تحقق فً مٌدان المواصالت والنقل .0

ة لمختلف القطاعات وخاص االقتصادي اإلجراءات المتخذة فٌما ٌخص التحرٌر .2
 ما تعلق بالتجارة.

فً زٌادة متواصلة، حٌث  التجارة الدولٌةالمبادالت ٌالحظ منذ عدة سنوات أن قٌمة 
ملٌار دوالر، كما أن تجارة الخدمات بلغت   4422ما مقداره  2881تجاوزت سنة 

 ىلم تمثل سو اردوكملٌار دوالر. فً حٌن أن قٌمة التجارة الدولٌة فً زمن رٌ 0022
 العالمً لتلك الفترة. % من اإلنتاج2

فبعد فترة الركود الذي شهدتها التجارة الدولٌة خالل الحربٌن شهدت المبادالت 
 :موضح فً التالً التجارٌة الدولٌة تطورا كبٌرا كما هو
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 )الوحدة ملٌار $(           تطور المبادالت التجارٌة خالل العشرٌن سنة الماضٌة
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 لمصدر: المنظمة العالمٌة للتجارة.ا

نالحظ أن  2880إلى  2894تكالٌف النقل بصورة كبٌرة، فمنذ سنة  انخفضت كما
  2892% بٌن 22% وتكلفة النقل الجوي بـ 42بـ  انخفضتتكلفة النقل البحري قد 

فً هذا الصدد تشٌر الدراسات أن تكلفة النقل الدولً ومنذ منتصف و. 2884و

حٌث أن تكلفة نقل سٌارة بٌن  .تكلفة اإلنتاج انخفاضفض بشكل أكبر من السبعٌنٌات تنخ
فرنك فرنسً فً بداٌة الثمانٌنٌات أي ما ٌعادل  2422 الال تساوي إ مثال الٌابان وفرنسا

 .1مصارٌف النقل البري لسٌارة بٌن جنوب إسبانٌا وشمال أوروبا

% 1حٌث بلغ حوالً  شهد حجم التجارة الدولٌة تطورا مستمرا، 2842فمنذ عام 
 وىمرة(. على عكس اإلنتاج العالمً الذي لم ٌتطور س 24سنوٌا )أي تضاعف بحوالً 

نالحظ  ،األمرٌكً االقتصادأما إذا أخذنا  (.فقط مرة 5,5% )أي تضاعف  بحوالً 4بـ 

 .األخٌرة مرات خالل العشرٌن سنة ثثال تبأن مبادلته مع العالم الخارجً قد تضاعف

وذلك لعدة أسباب  2882هذه الحركة فً المبادالت التجارٌة منذ  ولقد تسارعت

 منها:
  االقتصادي؛تسارع حركة التحرر  .2
  ؛تزاٌد وتسارع حركة رؤوس األموال على المستوى الدولً .0

 ؛الثورة التكنولوجٌة  .2

 تطور االستراتٌجٌة المتبعة من طرف أكبر الشركات العالمٌة. .4

هوكونها تتمثل أكثر فأكثر فً المنتجات التً الخاصٌة الجدٌدة لهذه التجارة إن 
الخدمات. كما أن هذه الزٌادة فً المبادالت  تجارة قٌمة إضافٌة كبٌرة وفً تتضمن

أن الدول أصبحت بمعنى  ،Intra-branchesالتجارٌة تتم بشكل أكثر فٌما بٌن القطاعات 
صادراتها  أي أن ، distinctsٌزةاتخصص أكثر فً إنتاج السلع والخدمات المتمت
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 .فً السلع المتماٌزةووارداتها تتم 

ولقد أوضحت عدة دراسات تطبٌقٌة تسارع نموالتجارة الدولٌة بٌن القطاعات. حٌث 
 .منتجات تنتمً لنفس القطاع فً آن، أن الدول وخاصة المتقدمة تصدر وتستورد

حوالً وتضٌف هذه الدراسات أن التجارة بٌن قطاعات مثلت خالل سنوات الثمانٌنٌات 
 .2تزاٌد مستمر وأن هذه النسبة فً ،% من التجارة الدولٌة للدول المتقدمة42

فالمنتجات األولٌة التً كانت تمثل خالل الخمسٌنٌات حوالً نصف هذه المبادالت، 
 %.02 سوىال تمثل اآلن 

إن هذا التطور فً التجارة الدولٌة كان مقتصرا على بعض المناطق فً العالم، وهً 
با الغربٌة، أمرٌكا الشمالٌة، ودول شرق آسٌا، أما المناطق األخرى فإن دول أورو

 موضح فً الشكل أدناه: كما هو دورها كان هامشٌا

 توزٌع التجارة الدولٌة حسب المناطق االقتصادٌة.
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 المصدر: المنظمة العالمٌة للتجارة.

ً تلت الحرب العالمٌة الثانٌة تمثلت فً خفض أن الفترة الت هو استخالصهما ٌمكن 
 GATTآل الحواجز الجمركٌة وكذا مختلف العوائق األخرى للتجارة الدولٌة، ولقد لعبت 

تجارة السلع ر ٌالعامة للتجارة والتعرٌفة الجمركٌة، دورا كبٌرا فً حركة تحر االتفاقٌة
وبفضل  هذا اإلطار ً. وكان لمختلف دورات التفاوض الدولٌة التً جرت فوالخدمات

 تحرٌر التجارة الدولٌة.عملٌة نتائج كبٌرة فً  ،للدول المشاركةالتنازالت المتبادلة 
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قول  كن ال تداءٌم حاالت  اب سبب  مة، ب سٌرورات العول عن  ٌدة  عة ظلت بع إن الزرا
لف  صادٌاتالتماٌز الشدٌدة التً كانت وال تزال الطابع األبرز داخل مخت فق  اقت عالم، و ال

سات مما تت من سٌا لدول  تاجً أوتبخذه ا شاطها اإلن تأطٌر ن نة ل ظٌم  اٌ عة تن جة لطبٌ نتٌ
 أسواقها.

ٌر أن  جاهغ حو االت ضً ن كد الم غواي، ٌؤ لة األور نذ جو حالً م عد  ال ٌد القوا توح
شكال  لدعم وأ ها با لق من ما تع صة  ٌة، خا سات الزراع شطة والسٌا جال األن فً م فذة  النا

   .وإزالة الحواجز.. الخالحماٌة ومسائل فتح األسواق 

مدة  إن الطرٌق ما ٌزال طوٌال أمام إنفاذ هذه القواعد وإزالة األشكال واألسالٌب المعت
ــدأ المنافســة ــة لمب ــافر مواقــف مختلــف األطــراف ومصــالحها  .والمنافٌ ــك لتن وٌرجــع ذل
شأن هذا ال جذرٌ ،المتعارضة فً  كون  كاد ٌ شكل ٌ فوائض اب صناعٌة وذات ال لدول ال . فا

عن أي الزرا تزال مواقفهـا بعٌـدة  ٌة مـا  مختلـف المفاوضـات  خاللتقـارب  أو اتفـاقع
تدٌات  خل المن قرار دا كز ال فً مرا تأثٌر  ٌدة ال قى بع تً تب ٌة وال التجارٌة. أما الدول النام
برامج  بادل و الدولٌة للتفاوض التجاري، فهً معرضة لمزٌد من التهمٌش من مجاالت الت

تً كما أنها تواجه اآل .التطوٌر لة المشكالت والمعضالت ال ن تحدٌا جدٌا ٌضاف إلى جم
بٌن  اقتصادٌاتهاتعانً منها  عارض  فً الت وعلى رأسها الزراعة ألهمٌتها النسبٌة، ٌتمثل 

ٌرة ومتنوعة  شكال كث حاجتها للنهوض بالقطاع الزراعً وضرورة ترقٌته ودعمه عبر أ
بات ال االستجابةومن جهة أخرى مقتضٌات  .من جهة لً لمتطل ساتهتصحٌح الهٌك  وانعكا

صبحت تمن تً أ ساعدات ال لدعم والم شكال ا من أ ٌر  غاء لكث ها التوصٌات عفً صورة إل
 التجارٌة الدولٌة. واالتفاقٌات

مة  سٌرورة عول صادإن  ٌة  االقت شطة الزراع لى األن ستؤثر ع ٌة  بادالت التجار والم
ٌق . فظاهرة العولاالقتصادٌةومستقبلها داخل الدول والمجموعات  عن تحق ٌدة  مة تبقى بع

ضاءات  بٌن الف صادٌةالتجانس  لة االقت مق حا بل تع بر ت االستقطاب،  عات عزع ٌز التجم
ٌة  بل  .(UE , ALENA …)اإلقلٌم فً المقا ٌدو ٌة  تز لدول النام من ا ٌر  مٌش لكث من الته

صغٌر،  عً ال شاط الزرا عالم الرٌف والن ٌد بوخاصة  عل اإلخضاع المتواصل والمتزا ف
ٌة  االقتصادٌة النجاعةالزراعٌة لمعاٌٌر لألنشطة  ٌود الجمرك وتحرٌر المبادالت ورفع الق

 وأشكال الدعم الحكومً المختلفة.

من لرغم  لى ا سبٌة  وع صة الن جع الح جاتترا لً  للمنت جم الك ضمن الح ٌة  الزراع
خل 3للتجارة الدولٌة خالف دا جدل وال من ال ٌر  ٌر الكث سا ٌث ، إال أنها تبقى موضوعا حسا

جاري.المن فاوض الت ٌة للت مت  تدٌات العالم تً دا لة األورغواي ال خالل جو لك   9كان ذ
ندوة  خالل  بة  نوفمبر  SEATTLEسنوات، وكان أهم عق فً  حدة  ٌات المت ، 2888بالوال

ثر 0222ة فً نوفمبر حوكذا خالل ندوة الدو عً أصعب وأك لف الزرا . وهكذا ٌعتبر الم
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ٌة تهالملفات خطورة ورث عن  المنظمة العالم جارة  ٌةللت فة  االتفاق جارة والتعرٌ مة للت العا
 الجمركٌة.

II - خصوصية الملف الزراعي 

خالفا لباقً  واالجتماعٌة االقتصادٌةٌبقى النشاط الزراعً ٌتمٌز بخصوصٌته 
بذلك ٌحدد بشكل أساسً طبٌعة السٌاسات الحكومٌة المناسبة  القطاعات األخرى وهو

 فٌما ٌلً:عناصر هذه الخصوصٌة  لمعالجة مشاكله الخاصة، وتتمثل

ٌز .2 عً  ٌتم تاج الزرا سمٌةاإلن ستمرتجً تال بالمو ٌر م له غ لى  ،ع قف ع نه ٌتو أل
 ؛حٌث تتدخل العوامل الطبٌعٌة بشكل كبٌر فً تحدٌد نتائجه ،البٌولوجً أطوار النمو

كن  .عدم مرونة العرض .0 ٌر المم من غ تاج تجعل  عة الموسمٌة لإلن ذلك أن الطبٌ
لتغٌــر طــارئ فــً مســتوٌات الطلــب  اســتجابةٌر علــى مســتوٌات العــرض التــدخل للتــأث

 ؛واألسعار

ــرض، إذ  .2 ــذا النشــاط بتشــتت الع ــز ه ــؤديٌتمٌ ــدد المنتجــٌن ٌ ــى  ،تع خــالف عل
 ؛قوة التفاوض لدٌهم إلى إضعاف ،لمشترٌن وهم عادة الوسطاءا

ٌة  حٌث ،ة خطٌرةرقٌنطوي النشاط الزراعً على مفا .4 تتمٌز المستثمرات الزراع
بت  رأسنسبة بر بك مال الثا ها.ال ما ٌحمل  فٌ تة م كالٌف ثاب مزارعٌن ت عةال األمر ، مرتف

قات الذي كالٌف والنف تاجهم لتغطٌة الت ٌادة إن ٌدة ٌدفعهم إلى ز هو ،المتزا ضً ال فٌ ما  و
لدٌهم ،محالة لدخل  ستوٌات ا جع م تالً ترا هو .إلى تراجع فً األسعار وبال عرفما  و ٌ 

 المخرجات؛ٌف المدخالت ونواتج بظاهرة المقص بٌن تكال

لذي جعل  .4 ٌة،  األمر ا نة متدن ٌز بمرو ٌة ٌتم جات الزراع ٌبقى الطلب على المنت
KINGوٌجعل أسواق المنتجات الزراعٌة تعكس تأثٌر وفعل ما ٌعرف بقانون 

4. 

ما  هاإن كل هذه الخصائص تجعل الزراعة حالة لها  سٌة ٌجو ٌمٌز سً حسا ها تكت عل
ضات فً المفاو غة  ستدعً  بال ها ت ما أن ٌة. ك ٌة الدول مامالتجار مات  اهت تدخلها والحكو

 حافظة على مستوٌات دخل القطاع الزراعً بشكل ٌؤمن استمرارٌته ونموه.ملل

عرف  باقً القطاعات التً تتمٌز مستوٌات الدخل فٌها بنمولفخالفا  نسبً متواصل، ٌ
س قا ون عا مطل لة تراج تدخل الدو لدخل القطاع الزراعً فً ظل غٌاب  ستوٌات ا فً م بٌا 

ٌه ته  .ف عة منتجا عاله لطبٌ سلفنا أ ما أ جع ك لك ٌر ٌزةوذ فاض المتم لب  بانخ نة الط مرو
تؤدي  سلعا كونها فً مجملها ،علٌها تاج  ستوٌات اإلن فً م ٌادة  تالً فالز ضرورٌة. وبال
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سعر و ستوٌات ال جع م لى ترا ما إ نهدائ صادٌةتردي األوضاع  م ٌة االقت ئة  واالجتماع لف
شاط .رعٌنالمزا هذا الن ٌة  فً رعا لدول  تدخل ا هو .وهنا تبرز أهمٌة  فً  و عال  تم ف ما 

ــورة ــدول الصــناعٌة المتط ــل ال ــة  ،مجم ــة األوروبٌ ــدة ودول المجموع ــات المتح كالوالٌ
ٌدة االتحاد) شكال عد سا على أ مد أسا ٌة تعت سات زراع خالل سٌا من   األوروبً حالٌا(، 
ساعداتو لدعم والم من ا هً .متنوعة  جدل  ذات و قاش وال ٌوم الن ٌر ال تً تث سات ال السٌا

لدولً جاري ا فاوض الت تدى الت فً 5داخل من ٌأتً  لة  تدخل الدو جاه. ف قوانٌن  ات عاكس ل م
 :6أشكال 4العرض والطلب، وهذا التدخل ٌتخذ عموما 

 ؛حرجة وضعٌاتالهبات للمزارعٌن الذٌن ٌتواجدون فً  .2
ــ .0 ــة المســتهدفة تطــوٌر وتشــجٌع الطل التقلٌــل مــن تكــالٌف  ب أوالبــرامج الحكومٌ

 ؛اإلنتاج

 ؛لمزروعة بهدف رفع األسعارابرامج تقلٌص المساحات  .2

نة  برامج التخزٌن الممولة عبر عملٌات الشراء أو .4 ستوٌات معٌ القرض لضمان م
 ؛من األسعار المجزٌة

لة مخططات الدعم التفاضلً عند شراء أو .4 حٌث  .عند إعادة البٌع من طرف الدو
 عالٌة عند شراء المنتجات وتطرحها فً السوق بأسعار التوازن. تمنح الدولة أسعارا

ستوٌات األسعار فً م  .غٌر أن كثٌرا من أشكال الدعم من شأنها أن تحدث تشوهات 
هو ٌة و جارة الدول مل الت عد ع ضه قوا لذي تناه مر ا هو .األ خالف  و ضوع ال كذلك مو

عة  ،األبرز بٌن القوى الزراعٌة حدة ومجمو CAIRNSالوالٌات المت
حادمن جهة  7  واالت

سا سه فرن لى رأ بً وع خرى ،األورو هة أ من ج ٌة،  قوة زراع ثانً  ضوع  .ك قى مو وٌب
هتمامــات مســطري اوالمالٌــة علــى رأس  االقتصــادٌةالفــوائض الزراعٌــة ومضــاعفاتها 

هذه  .السٌاسات الزراعٌة داخل هذه الدول نب  ببعض جوا ومن ثمة عالقة هذا الموضوع 
 ودعم الصادرات. اجاإلنتكدعم  ،السٌاسات

نة  عند هذا المستوى تبدو  لدائم للهٌم لدول وسعٌها ا هذه ا ٌة ل سات التجار أهمٌة السٌا
لدول.  وهو .على األسواق العالمٌة للمنتجات الزراعٌة والغذاء هذه ا بٌن  ما ٌثٌر الخالف 

لـ  تبقى الوالٌات المتحدة تطالب، ذإ خل ا ها دا مول ب عد المع قا للقوا مة والمنظ GATTوف
تً  ،هذه القواعدل االمتثال واجبالعالمٌة للتجارة حالٌا، من مجموعة الدول األوروبٌة  وال

خالل  شأنها اإل من  تً  سات ال جراءات والسٌا كل اإل غاء  لى إل ساس ع بدأتنص باأل  بم
سة ال بادالت والمناف ٌر الم ٌر أن دول نزتحر هة. غ حادٌ بً االت سا ،األورو صة فرن  ،خا

ها ا شبثة بموقف فً تظل مت ساعدات المتضمنة  لدعم والم شكال ا ظة على أ لق بالمحاف لمتع
شتركة  ٌة الم سة األوروب (PAC)السٌا

سنة  8 ها  نذ إقامت فت م تً عر طورات  2810وال ت

 الطارئة على نتائج تطبٌق هذه السٌاسة. المشكالت اقتضتهاعدٌدة 

III - السياسة الزراعية والموقف التفاوضي األمريكي 
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من ٌمكن القول أن الزر لك  لٌس أدل على ذ كً، و اعة كانت فً قلب المصٌر األمرٌ
حرب  ستقاللأن  شاي  2772سنة  اال عة ال لى زرا قوق ع فع الح فض د سبب ر نت ب كا

بل مـا  ٌة مـن ق نة البرٌطان كمـا أن  .BOSTON TEA PARTY بآنـذاك  عرفللخزٌ
ــة ) ــرب األهلٌ ــد 2914 – 2912الح ــر العبٌ ــن وتحرٌ ــة القط ــوعها زراع ــان موض ( ك

 على مستوٌات وأشكال اإلنتاج والتسوٌق.  هماروآثا

كً  لرئٌس األمرٌ لة  ،F. ROSEVELTكان ا ٌة متكام سة زراع من أمضى سٌا أول 
سته ضفً خ صادٌةم سٌا بـ  NEW DEAL االقت عرف  ما   Agricultural (A.A.A)فٌ

Adjustment Act ــذه . و28229الزراعــً ســنة  صــالحأي سٌاســة اإل ــت تهــدف ه كان

عادة ،السٌاسة ترة  إ بل ف ما ق ٌة ل قدرتها التبادل ها  ما ٌحفظ ل ٌة ب توازن لألسعار الزراع ال
سة  .2824 – 2828أي أسعار سنوات  ،(2808الكساد الكبرى ) وأبرز أدوات هذه السٌا

طوعً لل لٌص ال سكان التق هذا م ٌر أن  سعار. غ كومً لأل عم ح بل د ٌة مقا حات الزراع
سبٌا  نه ن لً ع تم التخ لدعم  فً ا سلوب  ستخدامأن ون كاأل سالٌب  اال ٌة وأ ٌد للتقن المتزا

ساحات على غالتكثٌف أل لٌص الم ثر لتق كل أ ها  حجمت  بدال عن جة. وحل  ٌات المنت الكم
جة ٌات المنت مة للكم شراء الحكو خالل  من  سة  أو ،تدرٌجٌا دعم األسعار  خالل سٌا من 

 لقروض.ا

عالم فً ال ٌة  ت ،إن موقع الوالٌات المتحدة كأول قوة زراع ها  من تجعل ٌد  لى مز دفع إ
من  .عدٌدة قٌوداتعرف  تحرٌر المبادالت الدولٌة، ال سٌما الزراعٌة منها والتً ال تزال و

ٌة ٌر الجمرك ٌة وغ حواجز الجمرك لً لل مو ،ثمة اإللغاء الك عدالت الن فع م سمح بر ما ٌ  م
مــا ٌضــمن أســعارا دولٌــة مجزٌــة بالنســبة للمنتجــٌن  وهــو ،حتــى بالنســبة للــدول النامٌــة

 مطلقة. أو وقٌن والذٌن ٌتوفرون على مزاٌا نسبٌةالمتف

ظرة  مع ن سجم  لذي ٌن ٌة وا جارة الدول ٌر الت بدأ تحر من م كً  قف األمرٌ هذا المو و
فً الثالثً  االقتصادٌةالمدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة فً موضوع العالقات  لة  الدولٌة، ممث

Samuelson, Ohlin, Heckscherــت الزرا ــد أن عرف ــر بع ــور أكث ــة ، تبل عــة األمرٌكٌ
كان واالقتصادٌةفً بنٌتها البشرٌة  استقرارا صدارة، وتبوأت م عالمً ال صعٌد ال  ،على ال

جات ئبعد أن كانت أكثر الدول حما فً المنت ٌة وخصوصا  سة األجنب ٌة فً مواجهة المناف
ٌوم .الزراعٌة ٌة ال لمواجهة  ،وهً ممارسات ال تزال تلجأ إلٌها اإلدارة األمرٌكٌة إلى غا

ستما  فالفقرة  ةعتقده مناف هة.  جاري 222غٌر نزٌ قانون الت سنة "TRADE  ACT"من ال ل
ٌدا  الصالحٌةتعطً للرئٌس األمرٌكً  ،2874 ثل تهد لوضع قٌود على الواردات التً تم

مارك قانون الج ما أن  لً. ك تاج المح صوص "TARIFF ACT"لإلن من الن لة  ضع جم ٌ
سات هة الممار ٌر "لمواج هة"غ شرالنزٌ بل ال نبمن ق غراق  ،كاء األجا سات اإل  كممار

10
DUMPING. 
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لى  حدة تلجـأ إ ظل الوالٌـات المت صفة أحادٌـة علـى  اسـتخداموت ها الداخلٌـة وب قوانٌن
 القواعد العامة للمنظمة العامة للتجارة. سرٌانالرغم من 

ــة مــن مصــالحها فــً تعظــٌم قٌمــة صــادراتها نوت ــة األمرٌكٌ ــق السٌاســة التجارٌ طل
صــادرات ال ، حٌــث تــأتىالتجــاري نهــازامٌالعجــز الهٌكلــً فــً مواجهــة  فــً الزراعٌــة

 الزراعٌة والغذائٌة فً الصف الثالث.

ــع ــا أن التموق ــوي،   كم ــمالٌة  الجه ــا الش ــادل الحــر ألمرٌك ــة التب ــً منطق مجســدا ف
NAFTAسةلمواجهة  ،للوالٌات المتحدة ، ٌبقى خٌارا استراتٌجٌا بالنسبة فراد  المناف  واالن

ٌد مل الوح طرا بالمتعا شكل خ قد ٌ لذي  ها ا هو علٌ حاد و بً  االت شروط واألورو فرض 
خزون هة الم بذلك مواج صود  ٌه. والمق سة عل ٌر المناف لذي الكب برامج  هت عنضختم ا ال

مزارعٌن  شجع ال قوانٌن ت خالل وضع  من  ٌات،  سبعٌنٌات والثمانٌن سنوات ال ٌة ل الزراع
ها فً المخزون الحكومً بدل وضع ،بأسعار أقل من أسعار الدعم منتجاتهمعلى صرف 

 .11ً المضاعفات المالٌة على الخزٌنة الفٌدرالٌةفوذلك لتال

تً  لة األورغواي ال ثات جو بً أن ٌعصف بمحاد كً األورو خالف األمرٌ لقد كاد ال
سنة  مراكش  جارة ب ٌة للت شاء المنظمة العالم عن إن تً  .2884تمخضت  لة ال هً الجو و

بإدراج ٌزت  ٌة تم جات الزراع طار  مرة، وألول المنت فاوض الفً إ طراف مت عدد األ ت
فً  BLAIRE HOUSE اتفاقوإخضاعها لقواعدها، على الرغم من  طرفٌن  المبرم بٌن ال

له ، والذي لم ٌعمر2880نوفمبر  02 سا  بادئ  ،طوٌال بسبب رفض فرن مع م لتعارضه 

 .12وقواعد السٌاسة األوروبٌة المشتركة

الكلــً لــدعم الصــادرات وإلغــاء وتــتلخص مطالــب الطــرف األمرٌكــً فــً اإللغــاء 
بــٌن الـدعم الحكــومً وحجـم اإلنتــاج،  االرتبـاطالمسـاعدات المرتبطــة باإلنتـاج، أي فــك 

مزارعٌن شرة لل ساعدات مبا لى م ها إ ستوٌات  .وتحوٌل هذا اإلجراء خفض م شأن  من  و
ٌة ،المخزون ٌة األوروب خالل  .والتقلٌل من الفوائض الزراع لب  هذه المطا كررت  قد ت و

 .13لدوحة األخٌرةندوة ا

IV - السياسة الزراعية المشتركة ألوروبا وتحدي العولمة 

مة  بـً عا ناء األورو سس الب تم وضع السٌاسة الزراعٌة المشتركة فً سٌاق إرساء أ
سنة  لك  كان ذ ها .2812و سبته  حٌن ما ن شغل  عة ت نت الزرا لة 00كا ٌد العام من ال  %

به . وتعد فر14% من الناتج المحلً الخام22وتحقق  تع  ما تتم بادرة ل هذه الم سباقة ل سا ال ن

صرٌف  سوق لت بر  بً أول وأك سوق األورو من ال ٌرة، لتجعل  ٌة كب ٌات زراع من إمكان
 سلعها الزراعٌة. وكانت هذه السٌاسة فً بداٌاتها تهدف إلى:

 ؛مضاعفة اإلنتاج والرفع من معدالت اإلنتاجٌة .2



 ٌة الدولٌة............................عز الدٌن بن تركً وهارون الطاهرالملف الزراعً فً المفاوضات التجار

 

( 0222) 20العدد       جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                                                                

 
152 

 ؛ضمان مستوى معٌشً عادل للمزارعٌن .0

 ؛ق الزراعٌةاألسوا استقرار .2

 ؛تأمٌن وضمان التموٌنات المنتظمة .4

 داخل الفضاء األوروبً للسلع األوروبٌة. االستهالكتفضٌل  .4

ٌة الوتعكس هذه العناصر الهاجس الذي  ٌة األوروب سة الزراع زم القائمٌن على السٌا
صل  االكتفاءوالمتمثل فً تحقٌق  با المتوا ٌة، ورفض أورو جات الزراع من المنت لذاتً  ا

من  الخضوع لرغم  برى، على ا للمطالب األمرٌكٌة بمراجعة هذه السٌاسة فً مبادئها الك
التعــدٌالت واإلصــالحات التــً أدخلــت علٌهــا علــى مــدى األربعــٌن ســنة الماضــٌة. بــل 

ها غذائً ل من  ،أصبحت أوروبا الٌوم وعلى لسان فرنسا تتحدث ال عن األمن ال ثر  بل أك
 ."السٌادة الغذائٌة"ق بموضوعذلك أصبحت تعتبر سٌاستها الزراعٌة تتعل

ــة المشــتركة  ــل السٌاســة الزراعٌ ــة مــن اإلجــراءات ت PACوتتمث ــً جمل ها تنضــمف
ــة  ــاج والتصــدٌر وحماٌ ــة لإلنت ــدعم المختلف ــب أشــكال ال ــإلى جان نصوصــها وموادهــا. ف

قد  ٌة، ف جات األوروب مدتالمنت من اإلجراءات  اعت فة  ٌة  االجتماعٌةطائ ٌة الرام / الهٌكل
لة  على لقطاع من خالل القضاءا عصرنهإلى  ٌد العام ٌد ال ظاهرة تفتٌت األراضً، وتجد

وتــوفٌر اإلطــار العــام لتحــدٌث الزراعــة األوروبٌــة مــن خــالل بــرامج البحــث  ،المســنة
فً وضع لت  لدعم فتمث جراءات ا ما إ طوٌر. أ لدنٌا"والت عرف أو"األسعار ا سعار "ما ٌ بأ

جات وهً أسعار عند بلوغها فً األسواق،  ".التدخل تقوم السلطات العمومٌة بشراء المنت
جد ما تو سوق. ك فً ال سعارها  ستوى أ لى م فاظ ع تالً الح ها وبال صد تخزٌن سعار "ق األ

والـــذي ٌمثـــل الفـــرق بـــٌن األســـعار العالمٌـــة واألســـعار  االقتطـــاع"وحـــق "القصـــوى
ماٌــة الســوق الداخلٌــة األوروبٌــة. كمــا تــم وضــع مــا ٌعــرف ح بغــرض وهذا،القصــوى

صادرات لتحمل بالتعوٌضات ٌة ال ٌة لحما ٌة والدول قد أدت 15الفرق بٌن األسعار الداخل . و
خالل  عرض  نب ال ٌز جا لى تعز جراءات إ هذه اإل شركل  نت  الع لى، ومك سنوات األو

 .أوروبا من تحقٌق أهدافها بشكل معتبر

من  األوروبٌةغٌر أن هذه السٌاسة أدخلت الزراعة   عانً  تزال ت فً أزمة هٌكلٌة ال 
صة  آثارها ٌة وخا هدافها األول قت أ ٌة المشتركة حق سة الزراع ٌوم. فالسٌا فاءإلى ال  االكت

مو عدالت الن ٌادة م خالل ز من  لذاتً  ٌة ا ستوٌات اإلنتاج من م فع  فرزت لك .والر ها أ ن
 .تعارضات وتناقضات مالٌة خطٌرة وغٌر منطقٌة

نت  االستغاللفضل التطور الكبٌر فً تقنٌات وأسالٌب بف  عً، تمك من الزرا با  أورو
فً  جع  هة الترا كن مجاب من المم صبح  لم ٌ نه  تاج، إال أ فً اإلن ٌرة  فوائض كب ٌق  تحق

لذكر سبٌل ا لى  ٌدة. فع عم متزا سة د خالل سٌا من  سعار إال  ستوٌات األ مة  ،م غت قٌ بل
ـــة المشــتركة ســنة  ــات المخصصـــة للسٌاســة الزراعٌ ــاهز  2881النفق ــا ٌن ــار  12م ملٌ
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خاذفسها مضطرة ولذلك وجدت أوروبا ن .16دوالر باء  الت من األع حد  ٌدة لل جراءات جد إ
هوٌوكان أبرز هذه اإلجراءات خالل مرحلة الثمانٌن .المترتبة عن سٌاستها الزراعٌة  ات 

فرض الحصص القصوى  ،ات الكمٌة، أي تحدٌد الكمٌات من اإلنتاجدٌٌمبدأ التق اعتماد و
ــل  ــوٌر مقاب ــى التب ــً عل ــن األراض ــد م ــة مزٌ ــمونة وإحال ــتفادةاالمض ــدعم  الس ــن ال م

 والمساعدات.

جه الضغوطات  با توا نت أورو وإلى جانب مواجهتها معضلة الفوائض الزراعٌة، كا
لـ  فاوض ل جوالت الت خالل  ٌة  ٌدٌون ألGATTاألمرٌك جال و. فالخصوم التقل فً م با  رو

 الزراعٌة ٌأخذون علٌها العناصر التالٌـة: تتجارة المنتجا
 ؛بفعل مٌكانٌزمات الدعم زٌادة أحجام اإلنتاج استمرار .2
 ؛للتصرٌف بأي ثمن قابلة من السلع الزراعٌة، توفر أوروبا على فوائض معتبرة .0

 تعبئة أوروبا إلمكانات مالٌة كبٌرة تضعها فً خدمة سٌاستها الزراعٌة. .2

عة  لك بمجمو ندا  CARAINSولذلك عملت الوالٌات المتحدة مستندة فً ذ صة ك وخا
تً  واي،واسترالٌا خالل جولة األورغ ستهدفت  ال عد  ا ٌة لقوا جات الزراع إخضاع المنت
طراف عددة األ فاوض المت ها،  ،الت شأنه إعاقت من  ما  كل  غاء  جارة وإل ٌر الت بدأ تحر وم

قل كن تطاب حد مم  الضغط على أوروبا لوضع حد ألسالٌب الدعم والتقلٌل منها إلى أقصى 
ـــ  ــه قواعــد ال ــنص علٌ ــر الممكــن .GATTمــع مــا ت أن تواصــل دول  إذ أصــبح مــن غٌ

عرف األوروبٌة )والتً أصبحت الٌوم االقتصادٌةالمجموعة  حاد ت باع  باالت بً( إت األورو
ــة، أو ــوق مختلف ــكل حق ــً ش ــة ف ــواردات المنافس ــى ال ــات عل ــراءات االقتطاع ــم  إج دع

عد  بادئ وقوا ها بم لزراعٌٌن، إلخالل منح تعوٌضات للمصدرٌن ا خالل  من  صادرات  ال
ٌة حر حرة وحر سة ال سلعالمناف شكال  .كة ال بإحالل أ بة  لدول مطال هذه ا صبحت  ما أ ك

 .17المساعدات المباشرة الداخلٌة للمزارعٌن بدال عن دعم األسعار عند اإلنتاج

عن  18النزاع األوروبً األمرٌكً سٌحتدم خالل الجولة الجدٌدة ال شك أن المتمخضة 
حول 0220فً جانفً  انطلقتندوة الدوحة والتً  سنوات،  لدعم  وتدوم ثالث  موضوع ا

لى  قف إ ٌة ٌتو صادرات األوروب الزراعً الداخلً ودعم الصادرات الزراعٌة. فمصٌر ال
حاول  قد  ضاٌا. و هذه الق حول  ٌة  نه المفاوضات التجار سفر ع ما ست حادحد كبٌر ع  االت

عاٌٌر الصحٌة  سا إدراج الم ٌةاألوروبً وخاصة فرن ها  19فً المفاوضات والبٌئ سعٌا من
سة  هة المناف مة لمواج منح المنظ سبب  حة، ب ندوة الدو خالل  شلت  ها ف ٌة، إال أن الخارج

فرض  لة  العالمٌة للتجارة األسبقٌة للمعاٌٌر التجارٌة، وكذا تخوف الدول النامٌة من محاو
   .هذه المقاٌٌس كأدوات جدٌدة للحماٌة التجارٌة

ستها ا لذلك ٌه سٌا ٌة ما فتئت أوروبا فً السنوات األخٌرة تسعى إلى إعادة توج لتجار
خاصــة مــع تجمــع الســوق المشــتركة  االقتصــادٌة،منــاطق التجمعــات  باتجــاهالزراعٌــة 

ٌة  كا الجنوب من  MERCOSURألمرٌ لرغم  لى ا سط، ع ٌة للمتو ضفة الجنوب مع دول ال و
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ــر أن  ــر. غٌ ــادل الح ــال التب ــً ضــمن مج ــف الزراع ــى إدراج المل ــالً عل ــا الح تحفظه
قف االتحادالٌة قد تثنً االستراتٌجٌة والصناعٌة والم االعتبارات هذا المو عن   األوروبً 

 .مستقبال

V - المفاوضات الدولية: مكانة ومصالح الدول النامية؟ 

شكلت ا قد  نذ  GATTـ لل ٌة م جارة الدول ضٌع الت حول موا لدولً  فاوض ا طار الت إ
ٌة  9إنشائها. وقد تمخضت عنه  شاء المنظمة العالم جوالت للتفاوض، كان تتوٌجها فً إن

آلـت إلٌـه عملٌـة بنـاء العالقــات  ذيج الـضـرة والتـً لـم تكـن سـوى تعبٌـر عـن النللتجـا
صادٌة ٌة  االقت حرب العالم بت ال تً أعق توح ال عالمً المف سوق ال ٌة ال فق نظر ٌة و الدول

الكامــل هــدفها  االقتصــادي واالنــدماجالمتبــادل  االعتمــادالثانٌــة. والتــً تجعــل مــن 
 االستراتٌجً. 

تلــف مخصـمٌم مــا تســتهدفه جملــة مقــررات  التجارٌــة هــو الحمائٌــةالتخلـً عــن إن 
بل المنظم GATTجوالت الـ  من ق عد المكرسة  ٌه القوا تنص عل ما  جارة  ةو ٌة للت العالم

 المتمثلة أساسا فً:

ٌة  .2 ٌدات الكم لواردات، أي التقٌ سبة ل ضةالتخلً عن نظام الحصص بالن  واالستعا
 ؛عنها مؤقتا بالرسوم الجمركٌة المخفضة

 ؛المتوسط والطوٌل المدىرسوم الجمركٌة على إلغاء ال .0

 االقتصادٌة؛التخلً عن دعم المؤسسات  .2

 ؛تلك المعمول بها دولٌابالتعوٌض عن مقاٌٌس اإلنتاج المحلٌة  .4

ٌة  .4 تعدٌل وتكثٌف التشرٌعات المحلٌة فً مجاالت كثٌرة كاألنشطة التجارٌة والمال
ستقطاب  قفوسوق الٌد العاملة، و االجتماعٌةوقوانٌن الحماٌة  ما تقتضٌه شروط جلب وا

 رأس المال، خاصة المباشر منه.

جارة على  ةوبعدها المنظم GATTوقد قامت الـ  ٌة للت منالعالم لة  كان  جم بادئ  الم
شفافٌة أي  بدأ ال ٌة(، وم لى بالرعا لة األو ٌز )الدو عدم التمٌ بدأ  ها م مادأبرز لى  االعت ع

عامالم، ومبدأ الةالتعرٌفة الجمركٌة بدال عن التقٌٌدات الكمٌ ثل والم ٌة  تعاملة بالم التجار
هو لٌلٌة فً حدود عدم اإلخالضالتف بدأ األخٌر  هذا الم بادئ األخرى. و لت  بالم ما حاو

ٌة  مما ٌتٌحه لها، أي الحصول االستفادةوتحاول الدول النامٌة  على مزاٌا وتنازالت تجار
طورة لدول المت كذا  ،من طرف ا لة، و ٌا مماث قدٌم مزا قائً دون ت شرط الو لى ال جوء إ الل

لك ضرورة ذ ستدعً ال ما ت مادة  .حال ٌه ال تنص عل لذي  لـ  28وا ٌر أن GATTمن ا . غ

ها  ٌة منتجات هذا اإلجراء لحما ستخدم  من ت المالحظة أكدت أن الدول المتطورة هً أكثر 
 وخاصة فً المجال الزراعً.
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ملفا، تارٌخ ن0224من سنة  ابتداءاألمور أكثر بالنسبة للدول النامٌة  ءسوتوقد   ذ الع
لة  22المادة  فً المنصوص علٌها "بفترة السماح" تً توجت الجو مراكش ال هدة  من معا
مــن هــذا التــارٌخ لــن ٌكــون باإلمكــان  فابتــداءالزراعٌــة.  تحــول المنتجــا GATTللـــ  9

 .20الزراعٌة المباحة حالٌا تالمحافظة على كثٌر من أشكال الدعم والمساعدا

عً، وتبقى الدول الم لدعم الزرا ساعدات وا ستخدم الم من ٌ بر   إذصنعة المتطورة أك
ندوة  هاقدر خالل  حدة  ٌار دوالر  042بـ  SEATTLE (U.S.A)األمٌن العام لألمم المت مل

 .21سنوٌا

جع  مل ترا برز عوا حد أ لدول أ هذه ا خل  عة دا صل للزرا لدعم المتوا هذا ا ثل  وٌم
لدول النامٌـة خل ا عات دا من الزرا ٌر  تدهور كث هو .و صنفه و لوائح ا ما ت عد و ـ لـقوا

GATT  جارة ٌة للت مة العالم غراقبموالمنظ سات اإل لدول  ،مار هذه ا خل  سوٌقها دا أي ت
لرخص واالستثنا بأسعار ٌة ل جة منطق لك نتٌ كان ذ قد  ٌة. و سعارها الحقٌق من أ قل  ات ءأ

ٌات المتالالتً حصلت علٌها الدول المتطورة خالل جو فة، كالوال حدة ت التفاوض المختل
سنة  سكر  سبة لل سنة  2848بالن ٌة  سلع الزراع لب ال ع، 2844وأغ بدأ ززو با م ت أورو

 GATTـ لمن خالل ما تسمح به أ "La préférence communautaire" التفضٌل األوروبً
نزاعخاصة بالنسبة للحبوب ومنتجات األلبان ولحوم البقر. إال أن  بً  ال األمرٌكً/األورو

ثارة  كان دائما ٌدور حول موضوع فً إ حظ  ٌة أي  لدول النام كن ل لم ٌ عة، و عم الزرا د
ــدوة  اســتثنٌنا، اللهــم إال إذا تفــاوض المختلفــةمشــاكلها خــالل جــوالت ال مــا حــدث فــً ن

SEATTLEحٌــث تولــت المنظمــات غٌــر الحكومٌــة طــرح ملفــات ذات صــلة بمســتقبل ، 
لدول "العالم الثالث" هذه ا خل  ٌة دا لذكر 22.من ضمنها مستقبل الزراعة والتغذ جدٌر با وال

سة  ىظتحأن الدعم الذي  ستوى المناف به صادرات المنتجات الزراعٌة تلغى آثاره على م
لة كل دو خل  له دا ٌة الممنوحة  جة األهم طورة، نتٌ قى  ،بٌن الدول المت ما تب ساتهفٌ  انعكا

ستوى  فًالسٌئة على م لدولً األسعار  سوق ا نة الطلب على  .ال ظل ضعف مرو فً  و
ثر تحٌث ت ،تراجع مستوى األسعار إلىعٌة سٌؤدي ذلك دائما المنتجات الزرا فً إ شكل 

هو عرض و نب ال فً جا فوائض  لك  لدعم  ذ من ا ٌد  صٌص مز لب تخ لذي ٌتط مر ا األ
 اإلضافً لمواجهة ذلك.

ٌة  التً سادت، ومن ضمنها سٌاسة الحمائٌةإن السٌاسات  ساعدات الزراع الدعم والم
خ سها ل ادا لى رأ طورة وع حادااللدول المت فً  ت شوهات  حداث ت لى إ بً، أدت إ األورو

لك  حٌثتجارة السلع الزراعٌة،  لىأدى ذ فوائض.  إ كذاظهور ال جاهكان  وه بع  االت المت
تخفــٌض تــدرٌجً لإلعانــات وأشــكال الــدعم  المضــً نحــو هــو منــذ جولــة األورغــواي

 والمساعدات المالٌة للزراعة.

شوهات على مستوى األسعار  هذه الت ٌر ومن شأن إزالة  حاق الضرر بكث ٌة إل الدول
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مدفوعاتها  من موازٌن  ستوى  لى م صة ع ٌة خا لدول النام هاا صافٌة  باعتبار ستوردة  م
للمنتجــات الزراعٌــة والغذائٌــة. فمــن المتوقــع أن ٌــؤدي تحرٌــر التجــارة وخفــض دعــم 

بان والحبوب  ارتفاعالمنتجات الزراعٌة إلى  أسعار الواردات منها، كالقمح ومنتجات األل
 .23رىاألخ

هدات  طورة على تع لدول المت من ا ٌة  لدول النام مراكش، تحصلت ا وخالل معاهدة 
األســعار الزراعٌــة، إلــى جانــب منحهــا  ارتفــاعلتعوٌض عــن األضــرار الناجمــة عــن ابــ

هدف  من ائتمانٌةتسهٌالت  عالمً، ت لى صندوق النقد الدولً والبنك ال ٌادةإ فً  ز تاج  اإلن
 الشامل. االقتصاديإطار اإلصالح 

باراكما منحت الدول النامٌة معاملة خاصة وممٌزة  لت  اعت صة وتمث ألوضاعها الخا
 :24فٌما ٌلً

ٌة .2 ترة زمن ٌة ف لدول النام حت ا قدر من شرب ت عن  ع بدال  سنواتالسنوات )  ست 
مــع إعفــاء الــدول األقــل نمــوا مــن تلــك  التزاماتهــاللــدول المتطــورة(، لتنفٌــذ  الممنوحــة

 االلتزامات؛

خفــض فــً قٌمــة الــدعم تقــل عــن الــدول المتطــورة   ةٌــة نســبمنحــت الــدول النام .0
صادرات ول ا% خفض04، حٌث حددت بـ نالثلثٌب صادرات ل ا% خفض24دعم ال ٌة ال كم

 ؛% خفضا للدعم الداخلً لإلنتاج2232المدعمة و

ثل   كما منحت الدول النامٌة حق .2 مة وٌتم لدول المتقد به ل تقدٌم دعم غٌر مسموح 
  فً:

 ؛الزراعٌة والمدخالت لالستثماراتدعما  -

ورســوم النقــل  ًلــدولل ادعمــا لتخفــٌض تكلفــة تســوٌق الصــادرات وتكــالٌف النقــ -
 الداخلً على شحنات التصدٌر.

 صاف للغذاء، المزاٌا التالٌة:مستورد من جهة أخرى منحت الدول النامٌة والتً هً 
لوضــع مســتوٌات  FAOالزراعــة و التغذٌــة ةمــظإجــراء مفاوضــات بإشــراف من .2

 ؛سنوات( 1الدول النامٌة خالل فترة اإلصالح ) احتٌاجاتتكفً  دات الغذائٌةللمساع

 ؛سرة من المواد الغذائٌةٌالمبٌعات الم تقرٌر نسب كبٌرة من المنح التً ال ترد أو .0

 ؛منح المساعدات المالٌة والفنٌة لتحسٌن اإلنتاجٌة الزراعٌة .2

سعر )فت االئتمانالمعاملة التفضٌلٌة لهذه الدول عند منحها  .4 سماح،  رات السداد وال
 ؛الفائدة

ــة والمســاعدات  .4 ــة العادٌ ــة بالشــروط التجارٌ ــواردات الغذائٌ ــٌن ال ــربط ب عــدم ال
 ؛الغذائٌة

ــً  .1 ــذاء ف ــافٌة للغ ــتوردة الص ــة المس ــدول النامٌ ــة ال ــتفادةأحقٌ ــوارد  االس ــن م م
 المالٌة الدولٌة. تالمؤسسا
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ندوة  شل  هذه اإلجراءات محض نصوص. فف فوت  SEATTLEغٌر أن الكثٌر من 
 على الدول النامٌة إلجراء تقٌٌم لما تم إنجازه منذ لقاء مراكش.ثمٌنة فرصة 

بً ال  كً األورو فالدول المتطورة ال تزال تعتمد ممارسات حمائٌة، والخالف األمرٌ
من ٌشوبه  اعام اة إال توافقحٌزال ٌرواح مكانه. لذلك لم تكن ندوة الدو موضالكثٌر  ، الغ

 حساسة كاإلغراق والدعم الزراعً... إلخ. خاصة حول مواضٌع 

ٌة إذن،  لدول النام مام ا ٌزال أ لالال  ٌر عم ضات. إذ  هكث ٌدة للمفاو ندوة الجد خالل ال
 تبقى معنٌة أكثر من غٌرها بمستقبل الزراعة والغذاء العالمٌٌن.

لـ  عد ا لوائح وقوا م GATTإن أغلب  كل  تت قل  لم ن ٌر إن  ٌاب الكث فً غ صٌاغتها 
ٌةالدول الن كن  ،ام لم ٌ ندوات،  قاءات وال لف الل خالل مخت جرت  تً  حتى المفاوضات ال

ٌالل، فٌها لهذه الدول الدور وال الوزن المناسب لمصالحها المفاوضات  تتأثٌر على مجر
ٌة  اسابق GATTـ لوالنتائج التً آلت إلٌها، على الرغم من أن مبدأ عمل ا والمنظمة العالم

نة،  ق واإلجماع. قد تكونفاالتو مبدأهو ،للتجارة حالٌا المنظمة العالمٌة للتجارة فرصة ثمٌ
نة  واحتالل االقتصادٌةإن أحسن استغاللها، لكثٌر من الدول النامٌة لتسوٌة أوضاعها  مكا

ٌدة،  داخل السوق العالمٌة، لما تتٌحه لوائحها وموادها ٌا عد من مزا وقواعدها لهذه الدول 
 وإعادة تأهٌل قسم منها.تمكنها من تصوٌب هٌاكلها اإلنتاجٌة 

، قــد تكــون واالجتماعٌــة االقتصــادٌة ً الحٌــاة فــ النســبٌةوالزراعــة بحكــم أهمٌتهــا  
خالل  من  ها،  ٌة داخل جاوز معضالت التغذ لدول لت هذه ا ز ٌحفتفرصة حقٌقٌة لكثٌر من 

ٌة تمستوى أسعار المنتجا ارتفاعاإلنتاج  بفعل  سوق الدول فً ال ٌة  جة  ،الزراع غاءنتٌ  إل
صادرات. الك عم ال صة د لدعم وخا شكال ا لدعم فثٌر من أ عن ا شوهات الناجمة  لة الت إزا

كذلك،  صدٌر  عً والت ٌات التوسع الزرا ٌز إمكان شأنها تعز ٌة فاالزراعً من  لدول النام
سبٌة تتوفر  ٌا ن قعلى مزا سة غٌر محق عن المناف ٌدا  عً، بع شاط الزرا فً مجاالت الن ة 

   .ٌة لإلنتاج غٌر المشوه بالدعمالمتكافئة وفً ظل التكلفة الحقٌق

وظها تبقى قائمة لترقٌة ظبالنسبة للجزائر ولكونها مستوردا صافٌا للغذاء، فإن ح
تنظم بعد إلى المنظمة العالمٌة للتجارة، وبالتالً هً فً حل  أنها لمزراعتها، خصوصا 

ة لزراعة. كما أن هدف السٌاسافٌما ٌخص الدعم ومنح المساعدات  التزاماتهامن 
تتسع إلٌه لوائح  الذي هدفال الذاتً، وهو االكتفاءتحقٌق  ٌتوخى الزراعٌة للجزائر ٌظل

GATTهٌئة الـ  هاومقررات المنظمة العالمٌة للتجارة ومن قبل
. وٌبقى أمام الجزائر 25

تحفز النشاط اإلنتاجً عبر إجراءات تأطٌر تقنً  د كل أغراض سٌاسة زراعٌةاستنفا
فً السوق العالمً قد ٌملً على  االنخراطكما أن خٌار  ومالً للنشاط الزراعً.

الجزائر ضرورة الحسم فً خٌارات التخصص فً منتجات تتمتع فٌها بمزاٌا نسبٌة، 
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كما ال ٌجب أن ٌغٌب عنها  .خلإ …لحوم والحمضٌات، وبعض أنواع الحبوب لكا
 GATTـ لمن ا 04المغرب العربً، فالمادة  اتحاد التموقع الجهوي األقرب وهو

تتٌح إمكانٌات واسعة للتجمعات والتكتالت الجهوٌة  OMCوالسارٌة المفعول فً 
فاتحاد  اءات واالستثناءات الخاصة بالمعامالت التجارٌة لدول التجمع.عفمن اإل لالستفادة

ً أشكال المنافسة غٌر فتاللسٌاسات الزراعٌة للتنسٌق االمغرب العربً قد ٌتٌح فرصة 
وكل ذلك ضمن تصور ال ٌسقط من مجال  .ل المزاٌا الممكنةضالمجدٌة واستخالص أف

لة على حتمة أورومتوسطٌة للتبادل الحر وانعكاساتها المطقالرؤٌة تحدٌات إنشاء من
 والسٌاسٌة. االجتماعٌةوعواقبه  اقتصادي لحساسٌته كنشاط ،القطاع الزراعً

 خاتمة

قى صرالهذه  كل تب صرعنا شراف ، عنا ضٌع است من الموا لة  حة  لجم ٌة والمل الحٌو
ٌارات  االقتصادٌةوالتً تبقى معروضة على المعنٌٌن بتسطٌر السٌاسة  وتصور جملة الخ

حر االنخراطالممكنة للتصدي لتحدٌات  بادل ال جارة أومنطقة الت ٌة للت  ،فً المنظمة العالم
نات  أو هوي. فإمكا مع ج مة تج صادإقا ئري  االقت صاصالجزا ٌة  المت ضاعفات المال الم

   فضل.أ تبقى نسبٌا النخراطه فً السوق الدولٌة، ادٌةواالقتص

ــة، او ــى قطــاع  االقتصــاد كــونلمفارق ــة عل ــد فــً مــوارده الخارجٌ ــري ٌعتم الجزائ
ستثنىالمحروقات )الذي ٌظل  قاتمن  م هو االتفا ٌة(، ف ٌة الدول ظٌم  التجار قدر على تع أ

هذا  سبه مـن  ضئٌلة ولـذلكاالنضـماممكا مرك نسـبٌا  موارده مـن الج  الخسـارة ان ف ، ف
موارده تأثٌر كبٌرن ٌكون لها لالجمركً  التفكٌكن ع الناجمة ما أن .على  سوق  ك فتح ال

صدٌر تحفٌزمن شأنه  ٌة والت مرتبط  قطاعات راكدة، خاصة الزراعة، والصناعة الغذائ ال
 .بهما

صورتها  فً  مة  لٌس العول ٌوم  ٌة ال لدول النام من ا ٌر  هدد الكث لذي ٌت طر ا إن الخ
ٌة فح بل الحال ماالتسب،  ثر بع احت مٌش أك ما  دٌالته ستقبلٌة، وهو سٌرورتها الم عن  ا 

قال ندما  قراء " ذهب إلٌه األمٌن العام لألمم المتحدة خالل ندوة الدوحة ع سوا ف قراء لٌ الف
 ."بسبب طغٌان العولمة، لكنهم فقراء ألن العولمة لٌست قائمة بالصورة الكافٌة
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