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:ملخص
 م را،ٜ  دٕمٚ ألٜ ٘ ا املَتذ ات امصزاعٜ ٘ اشبازدٛ امتذ ازٜ ٘ سسكٝ عنٜ امدامٜ أسد املؤغسات اهلاىٜ٘تعترب امؿادزات امصزاع
 ّٕ ٖ ى ا سإم، ٗعد أى سا ق سٕزٗا ا ٕنتَ ا اسباق سٜ امػاىنٜ٘ امصزاعٜ٘ امتَيٜ٘فاِ االّتياٌ بْا ٕدعنْا قيُ إٔمٖٗات إضرتات٘ذ
 إال، منداززٜ٘٠ امغراٜ٘ بْدف امتقن٘ـ ىُ سذً امتبع،ٜ٘ امق٘اٌ بٓ خالو عقٖد ىُ امصىُ عرب ض٘اضات ٕىػازٗع شزاعٜ٘امدٕو امعسب
ٔ ذب إو ّ ر.ٜ ٘ د ٖ امؿ ادزات امصزاعٜ  دزدٖٞ ىط تٝ  إٔ عن،ٙ  اتٍت از امصزاعٖٞ ىط تٝ  عنٟ ضٖاٖٛر املسد٠أِ ذمك مل ؼبقق امَتا
 ب امسمً ى ُ اى تالل ام بعه ىَْ ا ن دزاتٜ٘ امعسبٜ٘ امؿادزات امصزاعٜ أًّ املعٖنات اميت تعرتض سسكٝ امٖنٖف عنٜ٘ امبشجٜامٖزن
.ٜ٘ ا امعدٗد ىُ املَتذات امصزاعٜ٘تَافط
.ٚ االٍفتاح امتذاز،ٜ٘ امتَافطٛ امل٘ص،ٜ٘ امصزاعٜ٘ امتَي،ٜ٘ امؿادزات امصزاع:ٜ٘امكنيات املفتاس
.Q13 .F13. F10 :

زىٖش

Abstract:
Agricultural exports are a key indicator of foreign trade in agricultural products of any country,
so the interest in them and make them among the priorities of the overall agricultural development strategy
is essential in the present day. Which is what the Arab states tried to do over the decades through
agricultural policies and projects, in order to reduce the size of the food dependency of the outside, but
that did not achieve the desired results, both on the level of agricultural production, or at the level of the
degree of agricultural export growth. This paper is trying to stand on the most important obstacles that
hinder the movement of Arab agricultural exports in spite of owning some of them a competitive edge in
many agricultural products.
Key Words agricultural exports, agricultural development, competitive advantage, opening up trade.
(JEL) Classification : F13. F10. Q13.
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متهيد:

متجه امتذاز ٛاشبازد٘ ٜأسد امقطاع ات اهلاى  ٜا االنتؿ اد ام ٖي أل ٚدٕم ٕ ،ٜتعت رب امل ٖاشُٗ امتذازٗ  ٜى ُ
أًّ ىؤغسات امقٖ ٛإٔ امكعف مكفا ٟٛاألدا ٟاالنتؿاد ٚامعإٌ ،ذبك ٝاملٖاشُٗ امتذازٗ  ٜمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜبق دز
أكرب ىُ األّي٘ ٜالزتبايْا بامقك٘ ٜاسبٖ٘ٗ ٜمألى ُ امغرا ٙ٠مندٕو ٕىد ٞندزتْا عن ٝاالعتي اد عن  ٝام رات ا إٍت از
امغرإ ٟذبق٘ق اظباشات تؿدٗسٗ ٜىُ بعه املَتذات امصزاع٘.ٜ
ٕتػري ىؤغسات ٕب٘اٍات امتَي٘ ٜامصزاع٘ ٜا امدٕو امعسب٘  ٜأِ امعدٗ د ىَْ ا ٕخاؾ  ٜام يت ؼبت ه فْ٘ ا امقط ا
امصزاع ٙىكاٍّ ٜاى ٜا امَاتر احملن ٙاتمج ام ،ٙتتيت ع بق دزات تَافط ٘ ٜا امعدٗ د ى ُ املَتذ ات امصزاع٘ ٕ ٜامط نع
امغرا ،ٜ ٘٠إال أِ ذم ك مل ٗ َعكظ بػ كه ٕاق ح عن  ٝسذ ً ٕن٘ي  ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜعب ٖ األض ٖا
اشبازد٘ ،ٜبامسمً ى ُ اهْ ٖدات ٕامط٘اض ات االنتؿ ادٗ ٜام يت ب رمتْا ىعو ً ام دٕو امعسب٘  ٜم دعً ٕتػ ذ٘ع اتٍت از
امصزاع ٙضٖا ٟا غكه دعً ىباغس ،إٔ ى ُ خ الو تق دًٗ إعف اٟات ٕاىت٘ اشات ق سٗبٕ٘ ٜمريّ ا ،إق اف ٜإ ام دعً
املق دٌ منيؿ دزُٗ ّ ،را عن  ٝاملط تٖ ٞام داخن ،ٙأى ا عن  ٝاملط تٖ ٞاشب ازد ٙفق د عين ام دٕو امعسب٘  ٜعن  ٝإتب ا
ض٘اضات اٍفتاس٘ ٕ ٜذبسزٗ  ٜعن  ٝاألض ٖا اشبازد٘  ،ٜض ٖا ٟباٍك ياىْا إ املَوي  ٜامعامل٘  ٜمنتذ از ،ٛإٔ ام دخٖو ا
غساكات انتؿادٗ ٜضٖا ٟا غكه ثَا ٙ٠إٔ ا اياز إنن٘يٕ ،ٙىَْا اتفان٘ات امػ ساك ٜاألٕزٕىتٖض ط٘ ٜأى ال ىَْ ا
ا أِ ٗؤد ٚذمك إ شٗاد ٛفسف تدفق ؾادزتْا إ األضٖا امعاملٕ٘ ٜىَْا امؿادزات امصزاع٘.ٜ
إِ ّرا اتغكاو ٗدعٍٖا مطسح امتطاؤو امتام :ٙىا ّ ٙاملعٖنات اميت سام دِٕ تطٖز سذً امؿادزات
امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜإ األضٖا اشبازد٘ ٜ؟.
ٕضَشإو ىعازبّ ٜرٔ اتغكام٘ ٜىُ خالو احملإز امتام٘:ٜ
إٔال :ىؤغسات امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
ثاٍ٘ا :امل٘ص ٛامتَافط٘ ٜمنيَتذات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
ثامجا :ىعٖنات امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
زابعا :أثس االٍفتاح امتذاز ٚعن ٝامؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
خاىطا :ضبه تطٖٗس امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜا ظه االٍفتاح امتذاز.ٚ
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أوالً :مؤشرات الصادرات الزراعية العربية:
 .0التطور الكلي للصادرات الزراعية العربية:

اشدادت ن٘ي ٜامؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘  ٜى ُ عب ٖ  5,4ىن٘ از دٕالز ع اٌ  1995إ س ٖام 7,8 ٙىن٘ از دٕالز ع اٌ
 ،)10( 2003متؿ ه إ س ٖام 19,2 ٙىن٘ از دٕالز ع اٌ  ،2012ضبقق  ٜشٗ اد ٛبَط ب %0,6 ٜع ُ امع اٌ امط ابق ٍٕط بٜ
 %11,4خ الو امف رتٕٗ ،2012-2000 ٛسد ع ّ را االزتف ا إ تط ٖز امؿ ادزات امصزاع٘  ٜمن دٕو امعسب٘  ٜذات
اتىكاٍات امتؿدٗسٗ ،ٜس٘ح ضذن امؿادزات امصزاع٘  ٜامبشسَٗ٘ ٕ ٜاتىازات٘  ٜشٗ اد ٛبَط ب %12,5ٕ %19,2 ٜعن ٝ
امتٖام ٙىُ دسا ٟازتفا سسك ٜإعاد ٛتؿدٗس امطنع امصزاع٘ ٜعرب تنك امدٕو إ امدٕو األخ سٕ ،ٞض ذن امؿ ادزات
امصزاع٘ ٜمنعسا شٗ اد ٛبَط بٕ ،%15,8 ٜبَط ب %20,1 ٜا م٘ب٘ ا ٕبَط ب %15,2 ٜمنيغ سٕ ،،منذصا ٠س بَط ب،%14,7 ٜ
ٕزب٘بٖت ٙبَط بٕ %12,2 ٜمنؿ ٖىاو بَط ب ، %11,3 ٜأى ا بق٘  ٜام دٕو امعسب٘  ٜام يت سؿ ن فْ٘ ا شٗ اد ٛا امؿ ادزات
فقد ازتفع إ ىا دِٕ  ّٕٙ %10األزدِ ٕامطعٖدٕٗ ٜعياِ ٕفنططني ٕنط س ٕد صز امقي س ٕامكٖٗ ٕمبَ اِ ٕىؿ س
ٕىٖزٗتاٍ٘ا ٕام٘يُٕ ،ا املقاب ه ض ذن امؿ ادزات امصزاع٘  ٜمك ه ى ُ امط ٖداِ ٕض ٖزٗا ٕت ٍٖظ تسادع ا بَط ب%17 ٜ

و %2,9ٕ %35,2عن ٝامتٖامٕٗ ،ٙسدع ذمك إ األسداخ امداخن٘ ٜاميت غْدتْا تنك امدٕو.
ّ را ٕذبت ه ك ه ى ُ امط عٖدٕٗ ٜاتى ازات املستب  ٜاألٕ ٕامجاٍ٘  ٜب ني ام دٕو امعسب٘  ٜا تؿ دٗس املَتذ ات
امصزاع٘ ٜبق٘ي ٜبنغ سٖام 3,6 ٙىن٘از دٕالز ٕ 3,5ىن٘از دٕالز عن ٝامتٖام ٙعاٌ  ،2012تن ًْ٘ ك ه ى ُ ىؿ س ٕاملغ س،
بق٘ي ٜبنغ سٖام 2,5 ٙىن٘از دٕالز ٕ 2,1ىن٘از دٕالز عن ٝامتٖامٕ ،ٙذبته ّرٔ امدٕو األزبع ٜىا ٍطبتٓ  %61ى ُ ن٘ي ٜ
امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ،ٜكيا ّٖ ىٖقح ا ازبدٕو زنً (.)01

كيا اغبفك ٍطب ٜىطاّي ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜا امؿ ادزات امكن٘  ٜمن دٕو امعسب٘  ٜى ُ عب ٖ  %2,5ع اٌ
 2003ثً إ عبٖ  %1,4ع اٌ ٕٗ ، 2012ع ٖد ذم ك إ شٗ اد ٛامؿ ادزات امكن٘  ٜمن دٕو امعسب٘ ٕ ٜخاؾ  ٜامَفط٘  ٜىَْ ا
ٕبَطب أكرب بكجري ىُ شٗاد ٛامؿادزات امصزاع٘ ،ٜفقد ازتفع امؿادزات امعسب٘ ٜامكن٘ ٜى ُ س ٖام 308,2 ٙىن٘ از
دٕالز عاٌ  )10(2003إ سٖام 1462 ٙىن٘از دٕالز عاٌ  2012ىتصاٗد ٛحب ٖام ٙس ظ أق عاف ،بَ٘ي ا د امؿ ادزات
امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜحبٖام 2,5 ٙىس ٛخالو ٍفظ امفرت.ٛ
أىا امؿادزات امغرا ٜ٘٠امعسب٘ ٜفاشدادت ّ ٙاألخ س ٞى ُ عب ٖ  4,1ىن٘ از دٕالز ع اٌ  2003إ عب ٖ  16,8ىن٘ از
دٕالز عاٌ  ، 2012ىتصاٗد ٛبأكجس ىُ أزبع ٜأقعافٕ ،كيا ّ ٖ اسب او بامَط ب ٜمنؿ ادزات امصزاع٘  ٜفق د اغبفك
ٍطب ٜىط اّي ٜامؿ ادزات امغرا ٜ ٘٠ا امؿ ادزات امعسب٘  ٜامكن٘  ٜى ُ عب ٖ  %1,35ع اٌ  2003إ عب ٖ  %1,15ع اٌ
.2012
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ازبدٕو زنً  :10امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘)2012 - 2000 ٕ 1995( ٜ
(ىنِٖ٘ دٕالز)
() %

ام دٕمٜ

0991

0111

0111

0101

0100

0100

صبيٖ امدٕو امعسبٜ٘

17355

170.3

017.93

027301

097111

097011

001.

األزدِ

536

294

652

1.113

1.187

1.267

12,9

6,7

اتى ازات

570

822

2.396

3.048

3.066

3.449

12,7

12,5

امبش سٗ ُ

68

33

47

293

320

383

22,7

19,8

تٍٖ ظ

779

429

963

1.160

1.357

1.318

9,8

2,9 -

ازبصا ٠س

118

33

95

125

148

170

14,6

14,7

د٘ بٖتٙ

12

3

16

77

81

90

32,8

11,3

امط عٖدٜٗ

452

476

1.267

3.114

3.553

3.632

18,5

2,2

امط ٖداِ

492

408

514

460

395

328

1,8 -

17 -

ض ٖزٗا

177

658

848

2.562

2.537

1.644

7,9

35,2 -

امؿ ٖىاو

35

110

112

165

185

208

5,4

12,2

8

6

30

41

43

50

19,3

15,8

عُي اِ

160

335

418

804

921

932

8,9

1,2

فنط طني

-

80

53

55

51

52

3,5 -

2

ن طس

163

9

31

21

23

25

8,9

8,4

امقيس

-

6

13

12

12

12

6,2

3,3

امك ٖٗ

35

54

57

127

141

148

8,8

5,1

مب َاِ

84

128

292

518

539

566

12,5

5

م٘ ب٘ا

47

55

7

7

2

2

23 -

0

ىؿ س

457

518

1.169

2.451

2.406

2.495

14

3,7

املغ س،

877

695

1.353

1.962

1.852

2.134

9,8

15,2

ىٖزٗتاٍ ٘ا

247

13

16

43

42

45

11

8,2

ام٘ يُ

60

68

144

162

189

205

9,6

8,5

امع سا

0100- 0111

0100- 0100
110

املؿدز ىُ اعداد امباسح اعتيادا عن - :ٝامتقسٗس االنتؿاد ٚامعسب ٙاملٖسد ،2006 ،ىسدع ضابق ،ف.68 :
 -امتقسٗس االنتؿاد ٚامعسب ٙاملٖسد ،2014 ،ىسدع ضابق ،ف.364 :

ٕتعط ٙاألزناٌ امطابق ٜدالالت ٕاقش ٜعن ٝقعف امقطا امصزاع ٙا امدٕو امعسب٘ ٜى ُ امَاس٘  ٜامتؿ دٗسٗ،ٜ
س٘ ح تػ كه امؿ ادزات امصزاع٘ ٕ ٜامغرا ٜ ٘٠ى ا ٍط بتٓ  %1,15ٕ %1,4عن  ٝامت ٖام ٙى ُ إمج ام ٙامؿ ادزات
اتمجامٕ٘ ،ٜمتجه ّرٔ امواّس ٛضببا كاف٘ا ٕزا ٟاألّي٘ ٜامقن٘ن  ٜام يت تعطْ٘ ا أمن ب ام دٕو امعسب٘  ٜمنقط ا امصزاع ٙ
قيُ إٔمٖٗاتْا اتضرتات٘ذ٘ ٜا زضً امط٘اضات االنتؿادٗ.ٜ
أىا بامَطب ٜمنرتك٘ب امطنع ٙمنؿادزات امصزاع٘ ٜف٘السظ تطٖز امؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜى ُ اهيٖع ات
امط نع٘ ٜسط ب امق٘ي  ٜبَط بٕ %13,5 ٜسط ب امكي٘  ٜبَط ب %9 ٜمنف رتٕ ،2012-2000 ٛتعت رب ىَتذ ات امفاكْ ٜ
89
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ٕاشبكس ٕ األمسال ٕامصٖٗت امَباتٕ٘ ٜاألمب اِ ٕىَتذاتْ ا ٕامط كس اشب اٌ ٕاسبب ٖٕ ،ام دن٘ق ٕاألمَ اٌ ٕامل اعص اسب ٙ
ى ُ أّ ً املَتذ ات امصزاع٘  ٜامتؿ دٗسٗ ٜامعسب٘  ٜى ُ س٘ ح امق٘ي  ،ٜس٘ ح تػ كه ؾ ادزاتْا صبتيع  ٜعب ٖ  %72ى ُ
إمج ام ٙن٘ي  ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  %81,5ٕ ٜى ُ ن٘ي  ٜؾ ادزات امط نع امغرا ٜ ٘٠امس٘٠ط ٘ ٜع اٌ  ّ ،2012را
ٕذبته ؾادزات امفٖاك ٓ ٕاشبك س املستب  ٜاألٕ ٕامجاٍ٘  ٜى ُ س٘ ح األّي٘  ٜا امؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ،ٜس٘ ح
أض ْي ؾ ادزاتْيا س ا ٍط بتٓ  %14,5ٕ %17عن  ٝامت ٖام ٙى ُ إمج ام ٙن٘ي  ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘ %19ٕ ٜ

ٕ %16,5عن ٝامتٖام ٙىُ ن٘ي ٜؾادزات امطنع امغرا ٜ٘٠امس٘٠ط٘ ٜعاٌ .2012
ٗن  ٙامفٖاك ٓ ٕاشبك س ا األّي٘  ٜؾ ادزات األمس ال ام يت استن ؾ ادزاتْا املستب  ٜامجامج  ٜى ُ س٘ ح سذ ً
املطاّي ٜا إمجام ٙن٘ي ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘ ٕ ٜامبامغ  ٜعب ٖ ٕ %12,7ى ا ٍط بتٓ  % 14,5ى ُ ن٘ي  ٜؾ ادزات
امطنع امغرا ٜ٘٠امس٘٠طّ٘ ،ٜرا ٕذبته ىَتذات امصٖٗت امَباتٕ٘ ٜاألمباِ ٕىَتذاتْا ٕامط كس اشب اٌ ٕاسبب ٖٕ ،ام دن٘ق
ٕاألمَاٌ ٕاملاعص اسب ٙاملساتب املتتام٘.ٜ
ٕى ُ داٍ ب امؿ ادزات امعسب٘  ٜى ُ امط نع امغرا ٜ ٘٠امس٘٠ط ٘ ٜض ذن ّ رٔ امؿ ادزات ع اٌ  2012ىقازٍ  ٜبع اٌ
 2000شٗ اد ٛبَط ب % 13,5 ٜى ُ س٘ ح امق٘ي ٕ ،ٜبَط ب % 9 ٜى ُ س٘ ح امكي٘ ٕٗ ،ٜع ٖد ض بب ّ را امَي ٖ بدزد ٜ
أضاض٘ ٜإ ازتفا امؿ ادزات ى ُ امط كس اشب اٌ ٕاألمب اِ ٕىَتذاتْ ا ٕ اشبك سٕات ٕامفٖاك ٓ ٕامبقٖم٘ ات ٕامصٗ ٖت
امَبات٘ ٕ ٜاسبب ٖٕ ،ام دن٘ق بَط ب %10,8 ٕ %12,5 ٕ %14,7 ٕ %13,4ٕ %15,2ٕ %20,3 ٕ %29,6 ٜى ُ ن٘ي ٜ
ام ٖازدات ى ُ امط نع امغرا ٜ ٘٠امس٘٠ط ٘ ٜخ الو ٍف ظ امف رت ،ٛكي ا سقق

امؿ ادزات ى ُ امط نع امغرا ٜ ٘٠األخ سٞ

تطٖزات اػباب٘ ،ٜإذ ازتفع امؿادزات ىُ األمسال ٕامب٘ه ٕامنش ٌٖ ٕاألمَ اٌ ٕامل اعص اسب٘  ٕ ٜاألبق از ٕازب ٖاى٘ظ
اسبٕ٘ ،ٜتسإس امصٗاد ٛبني  %25,2 ٕ % 4,7ىُ س٘ح امق٘يٕ ،ٜتتؿدز امفاكْٕ ٜاشبكسٕات ٕاألمس ال ٕامصٗ ٖت
امَباتٕ٘ ٜاألمباِ ٕىَتذاتْا ٕ امطكس اشباٌ نا٠ي  ٜامؿ ادزات امغرا ٜ ٘٠امعسب٘  ٜس٘ ح متج ه س ٖام %80 ٙى ُ إمج امٙ
ن٘ي ٜؾادزات امطنع امغرا ٜ٘٠ا عاٌ .)13( 2012
 .5مؤشر نسبة تغطية الصادرات للواردات:

ٗع رب ّ را املؤغ س ع ُ ى د ٞن دز ٛامؿ ادزات عن  ٝامٖف ا ٟبق٘ي  ٜساد ات امدٕم  ٜى ُ ام ٖازداتٕ ،بامت ام ٙع دٌ
امٖنٖ ا اختالو ّ٘كه امتذاز ٛاشبازدٕ٘ ،ٜامرٗ ٚرتل آثاز ضنب٘ ٜعن  ٝادباّ ات امَي ٖٕ ،ا ى ٖاشُٗ امل دفٖعات،
ٕميكُ سطاّ ،را املؤغس عن ٝامَشٖ اآلت :ٙإمجام ٙن٘ي ٜامؿادزات  /إمجام ٙن٘ي ٜامٖازدات.
ٕٗالس ظ ى ُ ّ را املؤغ س اٍ ٓ كني ا كاٍ امؿ ادزات ع ادص ٛع ُ تغط٘  ٜام ٖازدات ،كني ا كاٍ امدٕم ٜ
ىدفٖع ٜإ امتبع٘ ٜاملام٘  ٜمند ازز (املدٍٖٗ٘  ،)ٜي ا ٗػ كه خط سا عن  ٝامَي ٖ باعتب از أِ املدٍٖٗ٘  ٜاشبازد٘ ٗ ٜرتت ب
عنْ٘ا خدىات ضَٖٕٗ ،ٜمتجه عا٠ق منتعاىالت املام٘ ٜامدٕم٘( ٜعا٠ق املال ٟٛاملام٘ ّٖٕ ،)1.( )ٜىا ند ٗ ؤد ٚإ سؿ ٖو
أشى  ٜانتؿ ادٗ ٜخاٍق  ٜكي ا س دخ ا امعدٗ د ى ُ ام دٕو امَاى٘ ٕ ٜىَْ ا ازبصا ٠س ا إٔاخ س امجياٍَ٘٘ ات ى ُ امق سِ
املاق.ٙ
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ٕٗبني ازبدٕو امتام ٙأٍٓ ٕبامسمً ىُ امتشطُ امر ٚضذنتٓ امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘  ٜع اٌ  2012سع دو د ٖ
بنغ  %3,6عُ امعاٌ امطابق ٕ %10,2خ الو امف رت ،2012-2000 ٛإال أِ امل٘ صاِ امتذ از ٚامصزاع  ٙمن دٕو امعسب٘  ٜشاد
عذصٔ ىُ سٖام 22,7 ٙىن٘از دٕالز ا عاٌ  2000إ سٖام 70,5 ٙىن٘ از دٕالز ا ع اٌ ٕ ،2012مل ذبق ق ك ه ام دٕو
امعسب٘ ٜفساد ٞفا٠كا ا ى٘صاٍْا امتذاز ٚامصزاع.ٙ
ٕٗتفإت ّرا امعذص ىُ دٕم ٜعسب٘ ٜألخس ،ٞإذ ٗبنغ ا امط عٖدٗ ٜس ٖام %25,6 ٙى ُ إمج ام ٙامعذ ص ا ام دٕو
امعسب٘ ٜتنْ٘ا اتىازات بَطب %12,8 ٜثً ازبصا ٠س  ،%10,5،ث ً امع سا  %9,9،ث ً ىؿ س  ،%9,2،أى ا ب ان ٙام دٕو
امعسب٘ ٜفإِ عذص امل٘صاِ امتذاز ٚامصزاع ٙفْ٘ا ٗقه عُ ّرٔ امَطب.
ازبدٕو زنً  :10امل٘صاِ امتذاز ٚامصزاع ٙامعسب.ٙ
(ىنِٖ٘ دٕالز)
ىعدو امَيٖ ()%

امب ٘اِ

0991

0111

0111

0101

0100

0100

امٖازدات امصزاعٜ٘

23.447

27.911

39.807

83.687

86.470

89.592

3,6

امؿادزات امصزاعٜ٘

5.377

5.243

10.493

18.320

19.050

19.155

0,6

18.070

22.668

29.314

65.367

67.420

70.437

4,5

22,93

18,78

26,35

21,89

22,03

21,38

()2,95

امل٘ صاِ امتذازٚ
امصزاع( ٙامعذص)
ىعدو امتغط٘) ( ٜ

املؿدز ىُ إعداد امباسح باالعتياد عن ٝامتقسٗس االنتؿاد ٚامعسب ٙاملٖسد،

2014

ف

0100- 0100

364

ٗػري ىعدو امتغط٘ ٜىُ ازبدٕو أعالٔ إ قعف امؿادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜا ن دزتْا عن  ٝامٖف ا ٟحباد ات
امدٕو امعسب٘ ٜىُ امٖازدات امصزاع٘ ،ٜإذ مل ٗتذإش  % 22,93عاٌ  ،1995م٘ َدفه إ

ى ا دِٕ  %18,78ض َ2000 ٜ

مريتف ع ازتفاع ا يف٘ف ا إ س ٖام %21,38 ٙع اٌ  .2012إِ ّ رٔ األزن اٌ ت بني امفذ ٖ ٛامعي٘ق  ٜب ني سذ ً امؿ ادزات
امصزاعٕ٘ ٜسذً امٖازدات امصزاع٘ ّٖٕ ٜىا ٗدو عن  ٝسذ ً امتبع٘  ٜامغرا ٜ ٘٠مند اززٕٗ ،سد ع ذم ك باألض اع إ ت دٍٙ
ىط تٖٗات اتٍت از امصزاع  ٙا ام دٕو امعسب٘ ٕ ٜق عف كفاٟت ٓ ٕىسدٕدٗت ٕٓ ،ع دٌ إعط ا ٟامقط ا امصزاع  ٙىكاٍت ٓ
ق يُ خط ت امتَي٘  ٜاالنتؿ ادٗ ،ٜعن  ٝام سمً ى ُ ت ٖافس امك ً اهلا ٠ه ى ُ امل ٖازد امصزاع٘  ٜا امعدٗ د ى ُ ام دٕو
امعسب٘.ٜ
ثانيا :امليزة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية:

ربتن ف امل٘ ص ٛامَط بٕ٘ ٜامق دز ٛامتَافط ٘ ٜمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜى ُ نط س آلخ سٕ ،عن  ٝام سمً ى ُ أِ
ىؤغ سات امق دز ٛامتَافط ٘ ٜتعت رب ى ُ األى ٖز ام يت ربك ع مك جري ى ُ االدتْ ادٕ ،اخ تالف امتق دٗسات ٕامق٘اض ات،
بَ٘ بعه امدزاضات امقطسٗ ٜس ٖو إىكاٍ ات امتكاى ه امصزاع  ٙامعسب٘  ،)11(ٜأِ دٕو املغ س ،امعسب  ٙعاى  ٜتتيت ع
س٘صٍ ٛطب٘ ٜا إٍتاز اسبيك ٘ات ٕامطي ايً ٕامبطاي ا ٕامج سٕ ٛامط يك٘ ،ٜبَ٘ي ا تتي٘ ص دٕو ٕاد ٚامَ٘ ه ا ىَتذ ات
امج سٕ ٛاسبٖ٘اٍ٘ ٕ ٜامقط ُ ٕامطي ايً ٕامبطاي ا ٕامف ٖو امط ٖدإٍ ٙاألزش ،أى ا دٕو املػ س امعسب  ،ٙفتتيج ه ى٘صتْ ا
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امَط ب٘ ٜا إٍت از امقي ح ٕبع ه أؾ َاف اشبك سٕات ٕامفٖاك ٓ ٕامصّ ٖز ،بَ٘ي ا تتي٘ ص دٕو اشبن ٘ر امعسب٘  ٜا إٍت از
األمسال ٕبعه أؾَاف اشبكسٕات ٕامتيٖز ،إقاف ٜإ تسب٘ ٜاألمَاٌ ٕامدٕادُ (.)10
ازبدٕو زنً  :13املَتذات امصزاع٘ ٜاميت هلا ى٘ص ٛتَافط٘ ٜا امدٕو امعسب٘.ٜ
امدٕم ٜ
األزدِ
اتى ازات

املَتذات امصزاع٘ ٜاميت مدْٗا ى٘ص ٛتَافطٜ٘
شٖٗت امطعإٌ ،املعنبات امغرإ ،ٜ٘٠اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،اسبنٖٗاتٕ ،األمبإِ ،امعطهٕ ،ب٘ه امتفسٗذٕ ،امنشٌٖ املؿَع،ٜ
ٕشٗ امصٗتِٖٕ ،امصٗتِٖ ٕاملدنالت.
تتػكه امؿادزات امصزاع٘ ٜمدٕم ٜاتىازات امعسبٕ٘ ٜاميت ّ ٙا امغامب عباز ٛعُ عين٘ات إعاد ٛتؿدٗس ىُ ضباؾ٘ه
اسببٖٕ ،امصٖٗت امَباتٕ٘ ٜاشبكس ٕامفٖاكٓ ٕاألمَاٌ ٕاألمسال ٕاألمباِ ٕىَتذاتْا.

امبش سُٗ

امصٖٗت امَباتٕ٘ ،ٜاألمسالٕ ،إعاد ٛتؿدٗس اشبكس ٕامفٖاكٓ.

تٍٖ ظ

شٗ امصٗتِٖٕ ،امتيٖزٕ ،اسبيك٘اتٕ ،األمباِ ٕاألمسال

ازب صا ٠س

اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،امتيٖزٕ ،امصٗتِٖ ٕشٗ امصٗتِٖ.

امطع ٖدٜٗ

اسبٖ٘اٍات اسبٕ٘ ،ٜامنشٌٖٕ ،األمباِ ٕىَتذاتْإ ،األمسالٕ ،اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،امتيٖز ٕامصٖٗت امَبات٘.ٜ

امط ٖداِ

اسببٖ ،امصٗتٕ٘ ،ٜاسبٖ٘اٍات اسبٕ٘ ،ٜامنشٌٖ اسبيسإ ،ٟامفٖو امطٖدإٍ ،ٙامطكسٕ ،ازبنٖد ٕامقطُ.

ض ٖزٗا

امقطُٕ ،املعنباتٕ ،األمبإِ ،امعطهٕ ،اسبنٖٗات امطكسٗ ٜبأٍٖاعْإ ،املدنالتٕ ،امصٗتِٖ ٕشٗ امصٗتِٖٕ ،اسبيك٘ات،
ٕاشبكس ٕامفٖاكٓ امطاشدٕ ٜاهففٕ ،ٜامدزٍ٘اتٕ ،املسب٘ات.

عُ ياِ

امتيٖزٕ ،األمسال ،بعه أٍٖا اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،األمَاٌ اسب٘.ٜ

فنط طني

اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،شٗ امصٗتِٖٕ ،امصٖٗت امَباتٕ٘ ،ٜاسبنٖٗاتٕ ،امنشٌٖ املؿَع.ٜ

املغ س،

اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،اسبيك٘اتٕ ،امتيٖزٕ ،امصٗتِٖ ٕشٗ امصٗتِٖٕ ،األمسال ٕاألمباِ.

مب َاِ

اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،امعؿا٠سٕ ،املػسٕباتٕ ،اسبنٖٗاتٕ ،املعنبات ٕاملسب٘اتٕ ،األمباِ.

م٘ب ٘ا

اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،امفٖو امطٖدإٍ ،ٙامتيٖزٕ ،شٗ امصٗتِٖٕ ،ازبنٖد ٕامؿٖفٕ ،امعطه.

ىؿ س

امصٖٗت امَباتٕ٘ ،ٜاشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،املعنباتٕ ،األمبإِ ،املسب٘اتٕ ،امعؿا٠سٕ ،اسبنٖٗاتٕ ،امطكسٕ ،امدزٍ٘ات،
ٕامنشٌٖ ؾَعٕ ،ٜاألزشٕ ،امفٖو امطٖدإٍ ،ٙامقطُ ٕازبنٖد.

ام٘ يُ

األمسالٕ ،اشبكس ٕامفٖاكٕٓ ،امبطايإ ،امؾب.

ى ٖزٗتاٍ٘ا

اسبٖ٘اٍات اسبٕ٘ ،ٜاألمسال.

املؿدز امنذَ ٜاالنتؿادٕٗ ٜاالدتياع٘ ٜمغسب ٙآض٘ا ،امتقدٌ احملسش ا ىفإقات دٖم ٜامدٕس ٜاشباؾ ٜبامصزاعٕ ٜاآلثاز املتٖنع ٜعن ٝامَفاذ إ
األضٖا بامَطب ٜمنؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ،ٜاألىً املتشدٍٖٖٗ٘ ،ٛزل  ،2005ف .47 ،46

كي ا ٗ بني ىؤغ س كف ا ٟٛامتذ از ٛمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜعن  ٝاملط تٖ ٞامع امل ٙاس تالو مامب٘  ٜام دٕو امعسب٘ ٜ
املساتب املتأخس ٛمؿادزاتْا امصزاع٘ ٜىُ سؿ ٜامؿادزات امصزاع٘ ٜامعامل٘  ،ٜباض تجَا ٟبع ه ام دٕو امعسب٘  ٜامصزاع٘ ،ٜ
ٕاميت ؼبته فْ٘ا امقطا امصزاع ٙىكاٍّ ٜاى ٜا تكُٖٗ امَاتر احملن ٙاتمجام ،ٙإذ ذبته ك ه ى ُ ىؿ س ٕاملغ س،
ٕامط ٖداِ ٕاتى ازات ٕت ٍٖظ عن  ٝامت ٖام ٙاملسات ب 99 ،85 ،82 ،53 ،48 :ى ُ تست٘ ب  180دٕم  ،ٜأى ا بق٘  ٜام دٕو
امعسب٘ ٜف٘أت ٙتست٘بْا بعد امستب ّٖٕ ،100 ٜىا ٖٗقشٓ ازبدٕو امتام:ٙ
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ازبدٕو زنً  :1.ىؤغس كفا ٟٛامتذاز ٛمنيَتذات امصزاعٕ٘ ٜاألمرٗ ٜامؿَاع٘ ٜعاٌ .2012
ام دٕو

األمرٗ ٜاملؿَعٜ

املَتذات امصزاعٜ٘
ن٘ي ٜامؿادزات

اسبؿ ٜىُ ؾادزات

تست٘ب ىؤغس

ن٘ي ٜامؿادزات

اسبؿ ٜىُ ؾادزات

تست٘ب ىؤغس

(ىنِٖ٘ دٕالز)

امعامل()%

كفا ٟٛامتذازٛ

(ىنِٖ٘ دٕالز)

امعامل ()%

كفا ٟٛامتذازٛ

األزدِ

116.7

0,02

132

62.7

0,01

117

اتىازات

590.3

0,08

85

1.534

0,21

53

امبشسُٗ

25.205

0,0

160

34.376

0

131

تٍٖظ

359.1

0,05

99

363

0,05

85

ازبصا٠س

49.576

0,01

151

270.57

0,04

93

د٘بٖتٙ

24

0

162

-

-

-

امطعٖدٜٗ

151.3

0,02

119

478

0,07

78

امطٖداِ

734.2

0,1

82

68

0,0

115

امؿٖىاو

103

0,01

134

-

-

-

امعسا

82.3

0,01

140

5.1

0

156

عٌياِ

312.1

0,04

104

815.7

0,11

70

نطس

5.4

0,0

173

5.5

0

155

امقيس

31.2

0

158

4.9

0

158

امكٖٗ

3.3

0,0

176

10.8

0

143

مبَاِ

189.6

0,03

116

432.7

0,06

81

ىؿس

2.659

0,35

48

2.168

0,3

44

املغس،

2.337

0,31

53

1.522

0,21

54

ىٖزٗتاٍ٘ا

195

0.03

116

432.7

0,06

81

ام٘يُ

103.1

0,01

133

50.7

0,01

124

عدد دٕو امعامل

021

بامرتت٘ب

002

املؿدز داىع ٜامدٕو امعسبٕ٘ ٜآخسِٕ ،امتقسٗس االنتؿاد ٚامعسب ٙاملٖسد ،2014 ،ف430 :

ٕتتفإت امدٕو امعسب٘ ٜا دزد ٜاعتيادّا عن ٝاألضٖا امعامل٘ ٜا تؿ دٗس ىَتذاتْ ا امصزاع٘  ٜس٘ ح مت٘ ه دٕو
املغس ،امعسب ٙإ االعتياد عن ٝاألضٖا األٕزٕب٘ ٜا تؿدٗس ىَتذاتْ ا امصزاع٘  ٜبدزد  ٜك بري ،ٛا س ني تق ه ٍط ب
االعتي اد عن  ٝاألض ٖا امعامل٘  ٜا دٕو س ٖض ٕاد ٚامَ٘ ه ٕدٕو املػ س امعسب  ٙام يت تستف ع فْ٘ ا ىع دالت امتذ ازٛ
امصزاع٘ ٜامبَٕ٘٘ٗ ،ٜعٖد امطبب ا ذمك إ يب٘ع ٜامعالنات امط٘اضٕ٘ ٜاالنتؿ ادٕٗ ٜامتذازٗ  ٜام يت ت سبت دٕو املغ س،
امعسب ٙبدٕو االذباد األٕزٕب ٙباتقاف ٜإ عاىه امقس ،ازبغساا ٕكرمك دزد ٜتق دٌ امَو اٌ امتط ٖٗق ٙمنيَتذ ات
امصزاع٘  ٜا دٕو املغ س ،امعسب ٕ ،ٙعن٘ ٓ ميك ُ تقط ً٘ ام دٕو امعسب٘  ٜإ ث الخ صبيٖع ات سط ب دزد  ٜاعتيادّ ا
عن ٝاألضٖا امعسبٕ٘ ٜامعامل٘:ٜ
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.0اجملموعة األوىل:

ٕتػكه امدٕو اميت تعتيد بػكه ز٘٠ط  ٙعن  ٝاألض ٖا امعسب٘  ٜا تؿ دٗس ىَتذاتْ ا امصزاع٘  ٜس٘ ح ت رتإح
ٍط ب ٜؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜإ األض ٖا امعسب٘  ٜى ُ إمج ام ٙؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜى ُ  50إ ٕ % 80تك ً ك ال ى ُ
األزدِ ٕضٖزٗا ٕامطٖداِ ٕمبَاِ ٕام٘يُ ،س٘ح غكه املع دو امط َٖ ٚمنؿ ادزات امصزاع٘  ٜامبَ٘٘  ٜهل رٔ ام دٕو منف رتٛ
 2002 -2000ىا ٍطبتٓ  %70ٕ % 55ٕ %61ٕ %65.5ٕ %78ىُ إمجام ٙامؿادزات امصزاع٘ ٜعن ٝامتٖام.ٙ
 .5اجملموعة الجانية:

ٕتكً امدٕو اميت تعتيد اعتي ادا ىتٖض طا عن  ٝاألض ٖا امعسب٘  ٜا تؿ دٗس ىَتذاتْ ا امصزاع٘ ٕ ٜت رتإح ٍط بٜ
ؾادزاتْا امصزاع٘ ٜامبَ٘٘ ٜإ إمج ام ٙؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜى ا ب ني  20إ ٕ ،%40تػ يه ك ال ى ُ امبش سُٗ ٕت ٍٖظ
ٕعي اِ ٕامكٖٗ

ٕىؿ س ،س٘ ح غ كه املع دو امط َٖ ٚمؿ ادزاتْا امصزاع٘  ٜامبَ٘٘  ٜى ا ٍط بتٓ ٕ %19 ٕ %23.1

 %31.3 ٕ %40 ٕ %20.9ىُ إمجام ٙامؿادزات امصزاع٘ ٜمكه ىَْا عن ٝامتٖام ٙمرات امفرت.)15( ٛ
 .3اجملموعة الجالجة:

ٕتك ً امدٕو اميت ال تػكه األضٖا امعسب٘ ٜأّي٘ ٜكبري ٛبامَط ب ٜإ ؾ ادزاتْا امصزاع٘  ،ٜس٘ ح تق ه ٍط بٜ
ؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜع ُ  %10ى ُ إمج ام ٙؾ ادزاتْا امصزاع٘ ٕ ،ٜتك ً ك ال ى ُ ازبصا ٠س ٕفنط طني ٕنط س ٕم٘ب٘ ا
ٕاملغسٕ ،ىٖزٗتاٍ٘إ ،ىُ ازبدٗس بامركس أِ كاف ٜامدٕو امٖازد ٛا ّرٔ اهيٖع ٜباضتجَا ٟاملغس ،تعت رب ى ُ ام دٕو
ذات اسبذ ً امتؿ دٗس ٚامل َدفه س٘ ح ال ٗصٗ د املع دو امط َٖ ٚتمج ام ٙؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜع ُ  129ىن٘ ِٖ دٕالز
ضَٖٗا.
ثالجاً :معوقات الصادرات الزراعية العربية:

بامسمً ىُ ازبْٖد ام يت ب رمتْا ام دٕو امعسب٘  ٜى ُ اد ه تسن٘  ٜؾ ادزتْا امصزاع٘  ،ٜإال أِ امعدٗ د ى ُ امعقب ات
ٕامعسان٘ ه ى ا شام ذب د ى ُ اٍط ٘ا ،املَتذ ات امصزاع٘  ٜعب ٖ األض ٖا اشبازد٘ ٕ ٜؼب د ى ُ إىكاٍ٘  ٜتَي٘  ٜامتذ ازٛ
امصزاع٘ ٜامعسبٕ٘ ،ٜىُ أًّ ّرٔ املعٖنات ىا ٗن:ٙ
.9

عن ٝامسمً ى ُ امتب اُٗ امك بري ا امل ٖازد امصزاع٘  ٜامعسب٘  ،ٜإال أِ امتب اُٗ ا اتٍت از امصزاع  ٙضب دٕد بدزد ٜ

ك بري ،ٛس٘ ح أِ بع ه ام دٕو امعسب٘  ٜال تؤّن ْا ىٖازدّ ا سق اٗ٘ظ امل٘ ص ٛامَط ب٘ ٜى ُ إٍت از ىَتذ ات ىعَ٘ ٕ ٜعن ٝ
ام سمً ى ُ ذم ك تَ تر ّ رٔ املَتذ ات ب دال ى ُ اض تريادّا ى ُ دٕم  ٜعسب٘  ٜأخ س ٞإٔ ى ُ خ ازز ام دٕو امعسب٘ ٕ ،ٜتنذ أ
سبياٗ  ٜإٍتادْ ا ّ را بكاف  ٜإد ساٟات اسبياٗ  ٜامليكَ ٕ ٜتنذ أ مكاف  ٜأٍ ٖا امق٘ ٖد ازبيسك٘ ٕ ٜم ري
ازبيسك٘)12( .ٜ

ٗ .9عت رب ق عف ناع د ٛاتٍت از ٕق ٘ق امط ٖ ٕأسادٗ  ٜامرتك٘ ب امقط اع ٙهل٘اك ه اتٍت از ٕدباٍط ْا ا ام دٕو
امعسب٘ ٜىُ احملددات امس٘٠طٕ٘ ٜاملتطبب ٜا قعف امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜمألضٖا اشبازد٘  ،ٜأى ا عن  ٝىط تٖٞ
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امتذ از ٛامبَ٘٘  ٜمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜا ام دٕو امعسب٘  ٜف٘عت رب امتياث ه ا امقاع د ٛاتٍتاد٘ ٕ ٜق عفْا ض ببا مط٘اض ات
امتَي٘ ٜاملتبع ٜا بعه امدٕو امعسب٘ ٜبع٘دا عُ امتَط٘ق ٕامتكاىه امعسب.ٙ
 .9ىُ أًّ ىعٖنات امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜمألضٖا اشبازد٘  ٖ ّ ،ٜربن ف اهل٘اك ه امتط ٖٗق٘ ٜملعو ً ام دٕو
امعسب٘ ،ٜس٘ح أِ بساىر امتَي٘ ٜا ىعوً امدٕو امعسب٘  ٜمل تْ تً بتش دٗح ٕتط ٖٗس املؤضط ات امتط ٖٗقٕ٘ ،ٜباض تجَاٟ
عدد ضبدٕد ىُ ام دٕو ٕب دزدات طبتنف  ،ٜف إِ أٍوي  ٜامتط ٖٗق ّٕ٘اكن ْا املتدنف  ٜا مامب٘  ٜام دٕو امعسب٘  ،ٜتع د
أسد أضبا ،ق٘ق امطانات امتؿدٗسٕٗ ،ٜعذص املَتذات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜعُ املَافط ٜا األض ٖا امعامل٘ ٕ ،ٜك رمك
ا األضٖا امعسبٕ٘ٗ ،ٜتكح ربنف اهل٘اكه امتطٖٗق٘ ٜامعسب٘ ٜا بدا ٜ٘٠اشبدىات امتطٖٗق٘ ٜاملتاسٕ ٜع دٌ ىالٟىتْ ا
منيٖاؾ فات امعامل٘  ٜاملطنٖب  ٜى ُ س٘ ح ازب ٖدٕ ٛكف ا ٟٛامتعبٕ ٜ ١ي س اسبف ظ ٕامتربٗ دٍٕ ،ق ـ ٕع دٌ كف اٟٛ
امٖكاالت احملنٕ٘ ٜنؿٖز عالناتْا بامٖكاالت امعاملٕ٘ ،ٜقعف تدفق ٕتٖافس املعنٖىات امتط ٖٗقٕ٘ ،ٜبدإ ٜ ٘٠ق عف
أضام٘ب امدعإٗ ٜاتعالِ ٕمريّا ىُ امعٖاىه اهلاى ٜاميت تؤثس ا تطٖٗق املَتذات امصزاع٘.ٜ
ٗ .9عترب امتدنف ا اهل٘اكه اتدازٗ ٜامعسب٘ ٜىُ أًّ ىعٖنات امتبادو امتذ از ٚامصزاع  ٙا ام دٕو امعسب٘  ،ٜس٘ ح
أِ ّرا امتدنف اتدازٗ ٚؤد ٚإ عصٕف زد او األعي او ع ُ يازض  ٜامتذ از ٛاشبازد٘ ٕ ،ٜإِ كاٍ ام دٕو امعسب٘ ٜ
تتفإت ف٘يا بَْ٘ا خبؿٖف ّرٔ اتدساٟات س٘ح ٗتٖنف ذمك عن ٝى د ٞتق دٌ إٔ ربن ف ازبْ اش اتداز ٚاسبك ٖىٙ
ٕىد ٞفاعن٘ ٜاألدْص ٛاملطٖ١م ٜعُ امتبادو امتذاز.ٚ
 .9ى ُ أًّ ىعٖنات تَي٘  ٜامتذ از ٛامصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜامبَ٘٘  ٖ ّ ،ٜادب أ بع ه ام دٕو امعسب٘  ٜبتشٖٗ ه بع ه ض نعْا
امتؿدٗسٗ ٜضٖا ٟكاٍ شزاع٘ ٜإٔ ؾَاع٘ ٜإ خازز املَطق ٜامعسب٘ ٜست ٝمٖ كاٍ األضٖا امعسب٘  ٜحباد  ٜإ ّ رٔ
امط نعٕ ٜن ادز ٛعن  ٝاض ت٘عابْإٗ ،سد ع امط بب ا ّ را االدب أ إ اسبؿ ٖو عن  ٝامعي الت األدَب٘  ٜالفتق از بع ه
امدٕو امعسب٘ ٜذات األضٖا إ امعيالت متطدٗد ن٘ي ٜامطنع املط تٖزد ،ٛكي ا ٗسد ع أٗك ا االّتي اٌ باحملافو  ٜعن ٝ
األضٖا امعامل٘ ٜمبعه امطنع امتؿ دٗسٗ ٜخازز املَطق ٜامعسب٘  ٜمتجب٘ اض تيسازٗ ّ ٜرٔ امط نع باألض ٖا امعامل٘ ٕ ،ٜإ
تَف٘ر ؾفقات ثَا ٜ٘٠ىتفق عنْ٘ا ىع امدٕو األدَبٕ٘ ،ٜاميت تنصىْا باالض تيساز ا تؿ دٗس ض نعْا هل رٔ ام دٕو ٗك اف
إ ذمك أِ َّال بعه ام دٕو امعسب٘  ٜاسباؾ ن ٜعن  ٝن سٕض ى ُ ام دٕو األدَب٘  ٜتك طس إ تط دٗد نسٕق ْا ىَْ ا
سَتذات ٕيَ٘ ٜتؿدزّا إمْ٘ا.
 .9ىُ املالسظ أِ ىٖاضً االضتجَا ٟا امسشٍاى ٜامصزاع٘ ٜتتداخه بدزد ٜكبري ٛباعتباز أِ ىٖاضً اتٍت از ىتقازب ٜ
هل رٔ احملاؾ ٘ه ا املَطق  ٜامعسب٘  ،ٜي ا ٗقن ه إٔ ؼب د ى ُ ف سف تبادهل ا ب ني ام دٕو املَتذ  ٜاملتك يَ ٜا امسشٍاى ،ٜ
فامسشٍاى  ٜامصزاع٘  ٜخاؾ  ٜمن دٕو امعسب٘  ٜاملَتذ  ٜمندك س ٕامفٖاك ٓ ،عين

ك جريا عن  ٝاسب د ى ُ اآلث از املٖدب ٜ

منتؿدٗسٕ ،سدت كجريا ىُ تٖد٘ٓ اتٍتاز ٕفقا مني٘ص ٛامَط بٕ٘ ،ٜى ُ ث ً ف إِ هل ا ت أثري دص ٙ ٠ىع ٖ متَي٘  ٜامتذ ازٛ
امبَٕ٘٘ ٜتعصٗص امتدؿـ اتٍتادٕ ٙفقا مقٖاٍني امل٘ص ٛامَطب٘ ٜهيٖع ٜكبري ٛىُ امدٕو امعسب٘ ٜامصزاع٘.)19( ٜ
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ٕ .9ى ُ املتٖن ع أٗك ا أِ تستف ع تك ام٘ف االٍك ياٌ إ املَوي  ٜامعامل٘  ٜمنتذ ازٕ ،ٛام يت تتيج ه ا تك ام٘ف
امتك٘ ف ى ع امَو اٌ امع امل ٙازبدٗ د ،ذم ك أِ اتفان٘  ٜذبسٗ س دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ٜا إي از ازب ات ّ ٍ ٙت از
ى فإقات ب ني امٖالٗ ات املتش د ٛاألىسٗك٘ ٕ ٜاالذب اد األٕزٕب ٕ ٙام٘اب اِ ،بَ٘ي ا مل ٗك ُ َّ ال من دٕو امَاى٘ ٕ ٜى ُ
بَْ٘ا ام دٕو امعسب٘  ٜأ ٚدٕز ا ؾ ٘ام ٜبَٖدّ ا ،م را ف إِ ام دٕو امعسب٘  ٜىطامب  ٜبإؾ الح نطاعْ ا امصزاع ٕ ،ٙامق٘ اٌ
بإؾالسات انتؿادٕٗ ٜىامٕ٘ ٜناٍٍٖ٘ ٜداخن٘ ٜكبري ٛمنتيكُ ىُ املَافط ٜاألدَب٘.ٜ
ٕمع ه أس د أّ ً تك ام٘ف امتك٘ ف ى ع امَو اٌ االنتؿ اد ٚامع امل ٙازبدٗ د ّ ٖ تكنف  ٜإدخ او ٍو ً ىق اٗ٘ظ
ٕاخت٘ازات عام٘ ٜاملطتٖ ،ٞس٘ح تستكص أٍوي ٜامتذاز ٛامعامل٘ ٜاآلِ عن  ٝأٍوي  ٜازب ٖد ٛامػ اىنٗ ٜؿ عب عن  ٝام دٕو
امعسب٘ ٜتنب٘تْا بامَطب ٜمنيَتذات امصزاعٕ٘( ٜامؿَاع٘ )ٜدِٕ تكنف ٜعام٘.ٜ
 .8ىُ امعقبات اهلاى ٜاميت تع رتض امؿ ادزات امصزاع٘  ٜمألض ٖا اشبازد٘  ،ٜاملبامغ  ٜا االغ رتايات ام يت تطنبْ ا
امط نطات املعَ٘  ٜا ام دٕو املط تٖزد ٛعَ د تند ٘ـ املَتذ ات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜاملط تٖزدٕ ٛاغ رتاف ىٖاؾ فات ىب امغ
فْ٘ا منتعب ٕ ٜ١امتغن٘فٕ ،فرتات ؾالس٘ ٜىَتذات األمرٗ  ٜامقابن  ٜمنتن فٕ ،تعددٗ  ٜازبْ ات ٕاالختب ازات ام يت ربك ع
هلا امطنعٕ،تٖادد املدتربات ا ىدِ إٔ ىَايق طبتنف.)01( ٜ
.8

تعجس ىفإقات اٍكياٌ امعدٗد ىُ ام دٕو امعسب٘ ٕ ٜىَْ ا ازبصا ٠س إ املَوي  ٜامعامل٘  ٜمنتذ ازٕ ،ٛام ر ٚميك ُ

أِ ٗ ت٘ح هلا االضتفاد ٛىُ طبتنف امتفك٘الت ٕاالىت٘اشات ٕاتعف اٟات امليَٖس  ٜمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜا من دٕو امَاى٘ ٜ
ّٕٖ ىا ضَ٘عكظ إػبابا عن ٝتصاٗد سذً امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜإ األضٖا امعامل٘.ٜ
.99

تع د دٕو االذب اد األٕزٕب  ٙامػ سٗك امتذ از ٚاألضاض  ٙمغامب٘  ٜام دٕو امعسب٘  ،ٜخاؾ  ٜدٕو املغ س ،امعسب ،ٙ

م رمك أبسى

ىعويْ ا اتفان٘ ات تع إِ ٕغ ساك ٜانتؿ ادٕٗ ٜم ري انتؿ ادٗ ٜىع ٓ ،عسف

األٕزٕىتٖض ط٘ ،ٜإال أِ املالس ظ ى ُ تن ك االتفان٘ ات ام يت كاٍ

باتفان٘ ات امػ ساكٜ

أس د أّ دافْا شٗ اد ٛسذ ً امؿ ادزات امصزاع٘ ٜ

امعسب٘  ٜإ األض ٖا األٕزٕب٘  ،ٜمل ذبق ق ذم ك اهل دف ّٕ ٖ ى ا ٗعكط ٓ سذ ً امؿ ادزات امصزاع٘  ٜإ دٕو االذب اد
األٕزٕبٕ ،ٙمعه ذمك زادع إ :
 أِ اتفان٘ ات امػ ساك ٜذبي ه بػ كه ع اٌ إعف اٟات ضب دٕد ٛمنؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜباملقازٍ  ٜى ع
املعاىن ٜاميت ٖٗمْ٘ا االذباد األٕزٕب ٙمبان ٙدٕو امعامل عن ٝأضاع ىبدأ امدٕم ٜاألكجس زعاٗ.ٜ
 إِ ٍط ا تغط٘  ٜاتفان٘ ات امػ ساك ٜدصٕ ٙ ٠ضب دٕد إ دزد  ٜك بري ٛا بع ه اسب االت ض ٖا ٟى ُ س٘ ح
مش ٖو أؾ َاف املَتذ ات امصزاع٘  ٜاملؤّن  ٜمنيعاىن  ٜامتفك ٘ن٘ ٜإٔ منيٖاض ً امصزاع٘  ٜام يت ٗط يح هل ا ب دخٖو األض ٖا
األٕزٕب٘ ٜخالهلا.
 إِ امتدف٘ه ازبيسك ٙميظ امسض ٌٖ امق٘يٕ٘ ،ٜام يت ّ  ٙأؾ ال ىَدفك  ٜإذا ى ا نٖزٍ بامسض ٌٖ امجابت ٜ
اميت كاِ ػبب أِ ٗػينْا امتدف٘ه أٗكا ،يا ػبعه ى ُ ّ ٖاىؼ امتفك ٘ه املَؿ ٖف عنْ٘ ا ىط أمّٕ ٜي٘ ٕ ،ٜم ُ
ٗكِٖ هلا تأثري سق٘ق ٙعن ٝشٗادٍ ٛفاذ امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
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 اضتدداٌ االذباد األٕزٕب ٙملا ٗطي ٝب طعس ام دخٖو ٕامكي٘ ات املسدع٘  ٜام يت ؼب ددّا ض نفا بْ دف تق٘٘ د
املَافط ٜىُ خالو ذبدٗد امط قٖف ام دٍ٘ا ألض عاز املط تٖزدات ٕكي٘اتْ ا عَ د املع ابس اسبدٕدٗ ٕ ،ٜس ا ٗك يُ دع ً
املَتذني األٕزب ٘ني ٕع دٌ ىصامح  ٜىَتذ اتًْ امصزاع٘  ٜا األض ٖا احملن٘ ٕ ٜخاؾ  ٜامفاكْ ٕ ٜاشبك ازٕ ،تعت رب ّ رٔ
امليازض ٜىُ أكجس امليازضات املػّٖ ٜمنتذاز ٛعن ٝاتيال ٕن د سازبتْ ا اتفان٘ ات ىَوي  ٜامتذ از ٛامعامل٘  ٜبٖؾ فْا
أدٕات دعً ٕمحاٗ ٜىباغس ٛتعٖد إ عْٖد ندمي ،ٜإال أِ اتفان٘ات امػساك ٜذبفه سجه ّ رٔ امَؿ ٖف اسبيا ٜ ٘٠ا
املالسق اشباؾ ٜبامصزاعٕ ٜاميت تقف عا٠قا كبريا أىاٌ تَي٘ ٜامؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜإ األضٖا األٕزٕب٘.ٜ
.11

تػ دد االذب اد األٕزٕب  ٙا املٖاؾ فات امفَ٘ ٕ ٜامعٖا ٠ق ام يت تط ببْا منتذ از ٛامصزاع٘ ٕ ٜامعٖا ٠ق األخ س ٞم ري

ازبيسك٘ ٕ ٜخاؾ  ٜتن ك ام يت ت ستبت بامبٕ٘ ٜ ١اض تدداٌ املب٘ دات ٕمريّ ا ٕام يت ضتط اًّ بػ كه آخ س ا تق٘٘ د
امؿ ادزات امصزاع٘  ٜى ُ ام دٕو امعسب٘  ٜإ األض ٖا األٕزٕب٘ ٕ ،ٜى ُ املع سٕف ى جال أِ ىٖاؾ فات امَٖع٘  ٜاتدبازٗ ٜ
بامَطب ٜمنفٖاكٓ ٕاشبكاز اميت ٗطبقْا االذباد األٕزٕب ٙبػكه ىتش٘ص عن ٝىطتٖزداتٓ ى ُ ّ رٔ املَتذ ات ٕام يت ال
تَطبق ا كجري ىُ اسباالت عن ٝاملَتذات احملنٕ٘ ،ٜخاؾ ٜاملتعنق ٜحبذً املَتذات ٕٕشٍْا ،ك اِ هل ا أث س ك بري ا
تق٘٘د املطتٖزدات ىُ اشبازز.
ٕعن٘ ٓ ميك ُ امق ٖو إ أِ امؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜبٖق عْا ام ساُّ ال تعك ظ اتىكاٍ ات اسبق٘ق٘ ٜ
منتبادو امتذاز ٚبطبب املعٖنات اميت تعرتض امتبادو امتذاز ٚامب ٘ ٕ ،م رمك ف إِ ىعازب  ّ ٜرٔ املعٖن ات ّ ٖ أض اع
معين٘ ٜتطٖٗس امتذاز ٛامبَ٘٘  ٜامعسب٘  ٜا اه او امصزاع  ٙمالض تفاد ٛى ُ ام تغريات ام يت دب س ٚعن  ٝامؿ ع٘د امع امل،ٙ
ٕاٍفت اح األض ٖا امعامل٘  ٜأى اٌ املَتذ ات امق ادز ٛعن  ٝاملَافط ٕ ،ٜا ّ را اتي از ميك ُ االض تفاد ٛى ُ االتفان٘ ات
امعسب٘ ٜامداع٘  ٜإ

تط ْ٘ه اٍط ٘ا ،امط نع ٕاشب دىاتٕ ،خاؾ  ٜاملَتذ ات امصزاع٘  ٜب ني ام دٕو امعسب٘ ٕ ،ٜى ُ أّيْ ا

ىَطق  ٜامتذ از ٛاسب س ٛامعسب٘  ٜامك رب ،ٞس٘ ح أِ تطب٘ ق ّ رٔ االتفان٘  ٜتف تح صب اال ٕاض عا منيَتذ ات امصزاع٘ ٜ
امعسبٕ٘ٗ ،ٜدعً ندزاتْا امتَافط٘ ٜفكال عُ اكتطا ،امقدز ٛامتفإق ٘ ٜامعسب٘  ٜا ىٖادْ  ٜامتذيع ات االنتؿ ادٜٗ
امعاملٕ٘ ٜاتنن٘ي٘ ٜاملستقبٕ ،ٜتأك٘د اسبفاظ عن ٝىؿاحل امدٕو امعسب٘ ٜاالنتؿادٗ.ٜ
رابعاً :أثر االنفتاح التجاري على الصادرات الزراعية العربية :

تعاٍ ٙاملٖاشُٗ امتذازٗ ٜامصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜى ُ عذ ص ىط تيس ٍت٘ذ  ٜمك عف امؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘ ٕ ،ٜشٗ ادٛ
امٖازدات ّٕرا كنٓ ىسدٔ إ ق عف اتٍت از امصزاع  ٙامعسب ٕ ،ٙبامت ام ٙف إِ ذبسٗ س دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ٜض ٖف
تكِٖ مٓ آثاز ىباغس ٛعن ٝامؿادزات امصزاع٘ ٜمندٕو امعسب٘.ٜ
.0آثار املنظمة العاملية للتجارة على الصادرات الزراعية:

مق د ٕافق ام دٕو امعسب٘  ٜام يت تعت رب كذ ص ٟى ُ ام دٕو امَاى٘  ٜاالغب ساف ا اتفان٘ ات ازب ات ٕى ُ ث ً ا
عكٖٗ ٜاملَوي ٜامعامل٘ ٜمنتذاز ٛأىال ىَْا ا ذبطني ندزتْا امتؿدٗسٕٗ ٜاميت ىُ بَْ٘ا املَتذ ات امصزاع٘  ٜام يت متن ك
فْ٘ا بع ه ام دٕو امعسب٘  ٜن دز ٛتَافط ٕ٘ ،ٜاعتق دت أِ ذم ك يكَ ا ا ظ ه امعٖمل ٕ ٜاٍفت اح األض ٖا  ،إال أِ ام دٕو

88

« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر .5102

DOI: 10.12816/0017477

معوق ات نفاذ الصادرات الزراعية العربية إىل األسواق اخلارجية

امعسبٕ٘ ٜادْ ىػاكه امدعً احملن ٙمنصزاعٕ ،ٜدعً امؿادزات امصزاعٕ٘ ،ٜازتفا امتعسٗفات ازبيسك٘  ٜا ام دٕو
املتقدى ٜيا سسىْا ىُ االضتفاد ٛىُ فسف أكرب منَفاذ إ أضٖا امدٕو املتقدى.ٜ
ٕبامسدٖ إ ددٕو امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٍ ،ٜالس ظ أِ ام دٕو امعسب٘  ٜام يت اٍك ي إ املَوي  ٜامعامل٘ ٜ
منتذ از ٛخ الو ع اى ،1996ٕ 1995 ٙمل ت صد ؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜإال بَط ب ق ع٘ف ٜفق د شادت امؿ ادزات امصزاع٘ ٜ
امتٍٖط ٘ ٜملتٖض ت امف رت 2004-1995 ٛبَط بٕ %8,2 ٜاملغ س ،بَط بٕ %0,2 ٜىؿ س بَط بٕ %11,7 ٜاتى ازات بَط بٜ
ٕ %3,7ميك ُ اعتب از ّ رٔ امصٗ اد ٛام يت ذبقق

م بعه ام دٕو امعسب٘  ٜشٗ اد ٛيب٘ع٘  ٜذبقق

من دٕو امعسب٘  ٜم ري

األعكا ٟا املَوي ٜامعامل٘ ٜمنتذاز ،ٛإِ ّرٔ األزناٌ تعطَ٘ا دالالت ٕاقش ٜمك عف شٗ اد ٛامؿ ادزات امصزاع٘  ٜمن دٕو
امعسب٘ ٜاملَكي ٜإ املَوي ٜامعامل٘ ٜمنتذ از ٛإ األض ٖا امعامل٘ ٕٗ ،ٜسد ع ذم ك ا األض اع إ املعٖن ات ام يت تك عْا
امدٕو املتقدىٕ ٜخاؾ ٜدٕو االذباد األٕزٕب ٙأىاٌ امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسبٕ٘ ٜاميت أؾ بح ٗطن ق عنْ٘ ا ماسبياٗ  ٜى ُ
ٍٖ ددٗدم ٕاميت تتيجه ا املعاٗري امفَ٘ ٕ ٜت دابري امؿ شٕ ٜامؿ ش ٜامَبات٘ ٕ ٜاملع اٗري امب٘ ،ٜ ٘١إق اف ٜإ ذم ك اٍتػ از
امقيً امتعسٗف٘( ٜىعدو امتعسٗف ٜامرٗ ٚصٗد ثالث ٜأقعاف عُ ىتٖضت امتعسٗف ٕ )ٜامتعسٗف ات امتؿ اعدٗ ٜس٘ ح تستف ع
امتعسٗف ٜاملطبق ٜىع شٗاد ٛدزد ٜامتشٖٗه ٕامتؿَ٘ع ا املَ تر امصزاع  ،)00( ٙإِ ٕد ٖد ّ اتني امو اّستني ا اهل٘اك ه
امتعسٗف٘  ٜمن دٕو املتقدى ٗ ٜعت رب ى ُ أّ ً املعٖن ات ازبيسك٘  ٜأى اٌ ؾ ادزات ام دٕو امعسب٘  ٜى ُ املَتذ ات امصزاع٘ ٜ
ٕبامتام ٙإ تكاؤو فسف امَفاذ إ األضٖا ٕ ،إذا ىا انرتٍ ظاّس ٛازتفا امتعسٗف ات ازبيسك٘  ٜإ ى ا ٗق دٌ ى ُ
دعً منيصازعني ا امدٕو املتقدى ،ٜض٘ؤد ٚذم ك إ تػ ٖٗٓ ّ٘اك ه اتٍت از ٕاألض عاز ٕٗتط بب ا إس داخ اخ تالالت
دبازٗ ٜعي٘ق ٜتعيه ا مري ؾاحل املؿدزُٗ امصزاع٘ني ىُ امدٕو امعسب٘ ٜكتٍٖظ ٕاملغسٕ ،ىؿس.
ٕ عن ٝامسمً ىُ اسبد امكبري مندعً ا اهاو امصزاع  ٙام ر ٚسققت ٓ اتفان٘  ٜازب ات ،إال أِ اسبذ ً األك رب
مندعً املقدٌ ىُ امدٕو املتقدى ٜا ؾٖزٔ املدتنفٕ ،ٜامدعً احملن ٙاملطيٖح بٓ ( م ري املػ ٖٔ منتذ از ) ٛال ت صاو ٍط بتٓ
ىستفع ٜا تنك امدٕوٕ ،ند ندز امبَك امدٕم ٙاتعاٍات ام يت تق دىْا ام دٕو املتقدى ٕ ٜعن  ٝزأض ْا االذب اد األٕزٕب ٙ
ٕامٖالٗات املتشد ٛاألىسٗك٘ ٜملصازعْ٘ا حبٖام ٙىن٘از دٕالز ا امٌٖ٘ امٖاسد ( ،)00كيا ال تصاو امدٕو املتقدى  ٜتق ٌٖ
بدعً كبري مؿادزاتْا امصزاع٘ ،ٜفاالذباد األٕزٕب ٙىجال َٗفق أكجس ىُ  3,4ىن٘از ٖٗزٕ ضَٖٗا عن  ٝدع ً امؿ ادزات
امصزاع٘ ٜفقت ،ىَْا  1,6ىن٘از ٖٗزٕ مدعً ؾادزات امطكس(ٕٗ ،)03بن غ ع دد ام دٕو ام يت ت دعً ؾ ادزاتْا امصزاع٘ ٜ
ٕذبدٗ دا املَتذ ات ام يت امتصى بتدف ٘ه دعيْ ا  25دٕم  ٜى ُ أعك ا ٟاملَوي  ٜامعامل٘  ٜمنتذ از ،ٛأى ا ام دٕو ام يت مل
تقدٌ امتصاىا برمك فال ميكَْا دعً ؾادزاتْا امصزاع٘ ،ٜكيا ّٖ ىٖقح ا ازبدٕو امتام:ٙ
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ازبدٕو زنً  :11امبنداِ اميت تدعً ؾادزاتْا امصزاعٕ٘ ٜذبدد املَتذات املدعٖى ٜسقتك ٝاتفا امصزاع ٜا املَوي ٜامعامل٘ ٜمنتذاز.ٛ
امب ند

عدد املَتذات

امب ند

عدد املَتذات

امب ند

عدد املَتذات

اضت سام٘ا

5

امب ساشٗه

16

بن غازٗا

44

كَ دا

11

كٖمٖىب ٘ا

18

نب سف

9

مجْٖزٗ ٜامتػ٘ك

16

االذباد األٕزٕبٙ

20

ض نٖفاك٘ا

17

آٗطنَ دا

2

إٍ دٍٕ٘ط٘ا

1

إض سا٘٠ه

6

املكط ٘ك

5

ٍ ٖ٘شٗنَدا

1

امَسٕٗ ر

11

بَ يا

1

بٖم َدا

17

زٕىاٍ ٘ا

13

َّ غازٗا

16

دَٖ ،إفسٗق٘ا

62

ضٖٗط سا

5

امٖ ٌ األىسٗكٜ٘

13

إٔزٕم ٖاٚ

3

تسك ٘ا

44

املؿدز امنذَ ٜاالنتؿادٕٗ ٜاالدتياع٘ ٜمغسب ٙآض٘ا ،ذبدٗات ٕفسف امَواٌ امتذاز ٚامعامل :ٙامصزاعٍٖٖٗ٘ ،ٜزل  ،2003 ،ف13 :

ٕٗالسظ ىُ ّرا ازبدٕو عدٌ ٕدٖد أ ٚدٕم ٜعسب٘ ٜقيُ نا٠ي ٜامدٕو اميت تط تط٘ع دع ً ؾ ادزاتْا امصزاع٘ ٜ
سقتك ٝاتفان٘ ٜذبسٗس دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ،ٜذم ك أِ ام دٕو امعسب٘  ٜمل تك ُ ىػ ازك ٜا ىفإق ات ذبسٗ س
امتذ از ٛامعامل٘  ٜاملتعنق  ٜبامصزاع  ٜا ىفإق ات دٖم  ٜاألٕزٕد ٖا ٚباض تجَا ٟىؿ س ى ُ دْ ٕ ،ٜإ ّ٘يَ  ٜامٖالٗ ات
املتش د ٛاألىسٗك٘ ٕ ٜاالذب اد األٕزٕب ٕ ٙام٘اب اِ عن  ٝاملفإق ات املتعنق  ٜبتشسٗ س دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ٜى ُ دْ ٜ
ثاٍ٘ ،ٜإِ ّرٔ املؤغسات تؤكد أٍٓ م ٘ظ َّ ال صب او من دٕو امعسب٘  ٜى ُ ىَافط  ٜاملَتذ ات امصزاع٘  ٜمن دٕو املتقدى ٜ
ٍت٘ ذ  ٜام دعً امك بري ام ر ٚتقدى ٓ مؿ ادزاتْا امصزاع٘ ٕ ٜاىتالكْ ا ن دز ٛتكَٖمٖد٘  ٜعام٘  ٜم ري ىتاس  ٜا ام دٕو
امعسب٘ ّٖٕ ،ٜىا ؼبد ىُ ندزتْا امتَافط٘ ٜا األضٖا امعامل٘.)0.( ٜ
كيا ض٘ؤد ٚاالٍكياٌ إ املَوي ٜامعامل٘ ٜمنتذ از ٛإ فق داِ االىت٘ اشات ام يت كاٍ دبَْ٘ ا ام دٕو امعسب٘ ٜ
ى ُ االذب اد األٕزٕب  ٙباعتب ازٔ امػ سٗك األٕو من دٕو امعسب٘  ٜا املع اىالت امتذازٗ  ،ٜإذ تعتي د امؿ ادزات امصزاع٘ ٜ
مبعه امدٕو امعسب٘ ٜعن  ٝاالتفان ات امتفك ٘ن٘ ٜى ع امػ سكا ٟامتذ ازٗني امس٘٠ط ٘نيٕ ،ى ُ بَْ٘ ا اتفان ات امػ ساكٜ
مكه ىُ األزدِ ٕتٍٖظ ٕازبصا٠س ٕضٖزٗا ٕمبَاِ ٕىؿس ٕاملغ س ،ى ع االذب اد األٕزٕب  ،ٙتق سز هل رٔ ام دٕو أٍٖاع ا ى ُ
املصاٗا ،ىَْا اتعفا ٟىُ امتعسٗفات ازبيسك٘ ٜإٔ خكٖعْا متعسٗفات أنه ىُ املقسز ٛعن  ٝؾ ادزات ام دٕو األخ س،ٞ
ٕال غ ك أِ فق داِ ّ رٔ املعاىن  ٜإٔ اٍكياغ ْا ض ٘ؤد ٚإ ق عف املسك ص امتَافط  ٙمن دٕو امعسب٘  ٜاملٖنع  ٜعن ٝ
اتفان٘ ات امػ ساك ٜا ىٖادْ  ٜام دٕو م ري املَتي٘  ٜمتن ك االتفان اتٕ ،بامت ام ٙإ س دٕخ ذب ٖو ا امتذ از ٛمؿ احل
امدٕو األكجس كفإ ٟٛاميت مل تكُ ىَتذاتْا تتيتع بتنك املعاىن ،ٜبامَت٘ذ ٜامَْا ٜ٘٠تتكسز ؾادزات ام دٕو امعسب٘ ٜ
اميت ال متنك ىَتذاتْا امصزاع٘ ٜندز ٛتَافط٘ ٜعام٘.)01( ٜ
إِ اض تجَا ٟاألمس ال ٕىَتذاتْ ا ى ُ االتفان٘  ٜامصزاع٘  ٜمنذ ات ٕاعتبازّ ا ض نعا ؾ َاع٘ ٜى ع اض تيساز ازتف ا
امتعسٗف ات ازبيسك٘  ٜعن  ٝام ٖازدات ىَْ ا ٗ ،أت ٙمغ ري ؾ احل ام دٕو امعسب٘  ،ٜذم ك أِ األمس ال عن  ٝزأع نا٠ي ٜ
املَتذات امصزاع٘ ٜامقن٘ن ٜاميت مد ٞامدٕو امعسب٘ ٜفٖا٠ه تؿدٗسٗ ٜىَْا خاؾ ٜىٖزٗتاٍ٘ا ٕاملغس.)00( ،
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تنك إذا أبسش اآلثاز امطنب٘ ٜاميت ند تتعسض هلا امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘  ٜا س او اٍك ياٌ ام دٕو امعسب٘  ٜإ
املَوي  ٜامعامل٘  ٜمنتذ ازٕ ٛامتصاىْ ا بتطب٘ ق اتفان٘  ٜذبسٗ س دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ،ٜمك ُ ٕا املقاب ه ٗف تح ّ را
االٍكياٌ اػباب٘ات أىاٌ امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسبٕ٘ ،ٜفسؾ ٜمالض تفاد ٛى ُ ىصاٗ ا امَو اٌ ازبدٗ د منتذ از ٛامعامل٘ ،ٜ
ٕميكُ إػباشُ أّيْا ف٘يا ٗن:ٙ
مق د أن ست اتفان٘  ٜذبسٗ س دب از ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ٜربف ٘ه امتعسٗف ات ازبيسك٘ ٕ ٜربف ٘ه ام دعً املٖد ٓ
منيَ تذني ٕدع ً امؿ ادزات امص زاع٘ ٕ ،ٜذم ك ى ُ أد ه إعط ا ٟف سف ىتط إٗ ٜا صب او امق دز ٛامتَافط ٘ ٜمنيَتذ ات
امصزاع٘ ٜمن دٕو امَاى٘  ٜام يت عاٍ ك جريا ى ُ سذ ً ام دعً امك بري ام ر ٚكاٍ تقدى ٓ ام دٕو املتقدى  ٜمقطاعْ ا
امصزاع  ٖ ّٕ ،ٙى ا ض ٘كِٖ م ٓ أث س إػب اب ٙمن دٕو امعسب٘  ٜا إىكاٍ٘  ٜشٗ ادٍ ٛف اذ ؾ ادزاتْا امصزاع٘  ٜإ األض ٖا
امعامل٘ ٕ ،ٜخاؾ  ٜامق ادز ٛعن  ٝاملَافط  ٜبط بب املصاٗ ا امَط ب٘ ٜام يت متنكْ ا بع ه ام دٕو امعسب٘  ٜا إٍت از بع ه
املَتذات امصزاع٘ ،ٜك اسببٖٕ ،اشبك س ٕامفٖاك ٓ ٕامتي ٖز ٕامقط ُ ٕامج سٕ ٛاسبٖ٘اٍ٘ ٕ ٜامط يك٘ ،ٜي ا ٗ ؤد ٚإ
شٗ اد ٛإٍتادْ ا ،كي ا ٗعط  ٙفسؾ ا إٔض ع من دٕو امعسب٘  ٜاملؿ دز ٛامس٘٠ط ٘ ٜمنيَتذ ات امصزاع٘  ٜكت ٍٖظ ٕىؿ س
ٕاملغس ،مصٗاد ٛؾادزتْا امصزاعٕ٘ ،ٜبامتام ٙشٗاد ٛإٗسادات امؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘ ٜى ُ د سا ٟإشام  ٜاسب ٖادصٖ ّٕ ،
ىا ض٘قنـ امعذص املتٖاؾه مني٘صاِ امتذاز ٚامصزاع ٙامعسب7)05( ٙ
 .5آثار اتفاقيات الشراكة بشأن نفاذ الصادرات الزراعية العربية إىل األسواق األوروبية:

بامسمً ىُ دخٖو اتفان٘ات امػساك ٜس٘ص امتَف٘ ر ا بع ه ام دٕو امعسب٘  ٜىج ه ت ٍٖظ ٕ ،1998املغ س2000 ،

إال أِ امؿادزات امصزاع٘ ٜملعوً امدٕو امعسب٘ ٜإ أضٖا االذباد األٕزٕب ٙال شام ق ع٘فٕ ٜال تػ كه ٍط ب ٜك بريٛ
ىُ إمجامٕ ٙازدات االذباد األٕزٕب ٙامصزاعٕ٘ ٜاميت بنغ عاٌ  2002سٖام 62 ٙىن٘از ٖٗزٕ (ٕٗ ،)02سدع ذمك إ :
 اتط ا اض تدداٌ االذب اد األٕزٕب  ٙمنيعاىن  ٜامتفك ٘ن٘ ٜق يُ إي از اسبؿ ـ امكي٘  ٜػبع ه تن ك املعاىن ٜ
امتفك٘ن٘ ٜتتكاٟو بػكه كبري ٕتَشؿس ا ٍطا امكي٘ات املطيٖح بْا.
َّ ال غٖ٘ الضتدداٌ االذباد األٕزٕب  ٙت دابري امٖناٗ  ٜاشباؾ  ،ٜإذا ى ا دب إشت امكي٘ ات املط تٖزد ٛى ُ
ىَتر شزاع ٙىعني امكي٘ات املسدع٘ ٜاحملدد ،ٛإذ ٗعترب االذباد األٕزٕب ٙعن ٝىطتٖ ٞامعامل أك رب ىط تددٌ آلم٘ ات
امٖناٗ ٜاشباؾٕ ٜكه ذمك ىُ أده محاٗ ٜاملَتذني احملن٘نيٕ ،ىُ املعسٕف أِ ّرٔ امتدابري تػ يه تق٘٘ د املط تٖزدات
باض تدداٌ ي س ىج ه :إمغ ا ٟامتفك ٘ه ازبيسك ٕ ٙإع اد ٛف سض زض ٌٖ مجسك٘  ٜإٔ تك ٘٘ق سؿ ـ االض ترياد إٔ
امتٖن ف متاى ا ع ُ االض ترياد ى ُ ذم ك املَ تر إٔ ف سض اشدٕاز ى ُ ّ رٔ اتد ساٟات تط تددٌ ا ٍف ظ امٖن  ّٕ ،رٔ
امتدابري ىُ غأٍْا بات قاف ٜإ ىا ّٖ أؾال ىٖدٖد ىُ آم٘ات محا ،ٜ٘٠سؿس أ ٚأىه بصٗاد ٛؾ ادزات ام دٕو امعسب٘ ٜ
امصزاع٘  ٜإ االذب اد األٕزٕب  ٙبػ كه ىني ٖع ف ٖ املط تٖٗات امقا٠ي  ،ٜألِ ذم ك ٕإِ ا فط تٖادٓ تن ك امؿ ادزات
بآم٘ات اسبيإٗ ٜامٖناٗ ٜاملَؿٖف عنْ٘ا.
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إِ األثس امَْ ا ٙ٠هي ٖ االعتب ازات امط ابق ٜض ٘تيجه ا ع دٌ إػب اد أف ق متَي٘  ٜسق٘ق٘  ٜمنؿ ادزات امصزاع٘ ٜ
امعسب٘  ٜإ األض ٖا األٕزٕب٘  ٜا ظ ه ٍؿ ٖف اتفان٘ ات امػ ساك ٜامقا٠ي ٕ ،ٜام يت ا أسط ُ األس ٖاو ت ٖفس ىَف را
ق ٘قا سبذ ً نن٘ ه ى ُ اتٍت از امصزاع  ٙامعسب  ،ٙبط بب أغ كاو ام دعً ٕاسبياٗ  ٜام يت ٗطبقْ ا االذب اد األٕزٕب ،ٙ
ٕبامتام ٙفإِ عن  ٝام دٕو امعسب٘  ٜإع اد ٛامَو س ا إىكاٍ٘ ات امتكاى ه االنتؿ اد ٚامعسب  ٙبػ كه ع اٌ ٕامتكاى ه
امصزاع ٙبػكه خاف ا قّٖ ٟرٔ املتغريات امدٕم٘ ٕ ،ٜبامت ام ٙإٗ ال ٟازبْ د متَف٘ ر اتفان٘  ٜىَطق  ٜامتذ از ٛاسب سٛ
امعسب٘ ٜامكربٕ ٞامعيه عن ٝتفع٘ن ْإ ،االمت صاٌ بْ ا امتصاى ا ك اىال ،ي ا ن د ٗط اًّ ا ت ٖفري ف سف ٍف اذ سق٘ق٘ ٜ
منؿادزات امصزاع٘ ٜامعسب٘.ٜ
خامسا :سبل تطوير الصادرات الزراعية العربية يف ظل االنفتاح التجاري:

 .ػبب أِ تْتً امدٕو امعسب٘ ٜبدزاضات امل٘ص ٛامَطبٕ٘ ٜامتدؿـ منشاؾالت ٕاملَتذات امصزاع٘  ،ٜست  ٝميك ُ
هلرٔ امدٕ و إعاد ٛامَوس ا غكه تٖشٗع ىٖازدّا امصزاع٘ ،ٜسا ٗطيح بامتدؿـ ٕامرٗ ٚعترب أض اع امتذ از ٛاسب سٛ
ٕامتكاىه االنتؿادٕ ،ٚناعدّ ٛاىٕ ٜز٘٠ط٘ ٜالشىٕ ٜقسٕزٗ ٜىُ أده زفع سذً ٕن٘ي ٜامؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘ ٜ
مألضٖا اشبازد٘.ٜ
 .االّتياٌ بتطٖٗس املؤضطات امعاىن ٜا ى٘ادُٗ امتطٖٗق ٕامرتٕٗر ٕامتغن٘ف ٕىعاىالت ىا بعد اسبؿاد ،ى ُ أد ه
امتعسٗف باملَتر احملنٕ ٙإكطابٓ ثق ٜاملطتْنك ف٘ ٕٓ ،ك رمك االزتق ا ٟة ٖد ٛاملَ تر احملن ٕ ٙتَٖع ٓ ،ست ٗ ٝط تط٘ع
ىَافط ٜىج٘نٓ األدَيب داخن٘ا ٕخازد٘ا.
 .امعي ه عن  ٝذبط ني د ٖد ٛاملَتذ ات امصزاع٘  ٜمصٗ اد ٛن دزتْا امتَافط ٘ ٜا األض ٖا امعامل٘ ٕ ،ٜذم ك ى ُ خ الو
تفع٘ه ىسانب ٜازبٖد ٛعن ٝامؿادزات امصزاعٕ٘ ٜامعيه عن ٝتطٖٗس نٖاعد املَػإٔ ،إعاد ٛامَو س ا اتٍتاد٘  ٜامصزاع٘ ٜ
ٕامط٘اض ات املتبع  ،ٜحب٘ ح تك ِٖ أض عاز املَتذ ات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜىَافط  ٜألض عاز ىج٘التْ ا ا ام دٕو امَاى٘ ٜ
األخسٕ ،ٞاالضتيساز ا إؾالح امقطا امصزاع ٙىُ خالو اتياز املؤضطٕ ٙامتػسٗع.ٙ
.

االّتياٌ بت دزٗب ٕتأّ٘ ه املؿ دزُٗ ٕاملط تٖزدُٗ ٕامع اىنني ا امتذ از ٛاشبازد٘  ٜامصزاع٘  ٜا امقط اعني امع اٌ

ٕاشباف عن ٝاتفانات ٕنكاٗا امَواٌ امتذاز ٚامعامل ٙازبدٗد ،ستٗ ٝكٍٖٖا عن  ٝبَ٘  ٜى ُ امتط ٖزات ام يت غ ْدتْا
األضٖا امعامل٘.ٜ
.

اعتياد ٍواٌ ىسِ ا صباو املدفٖعات ميكُ ى ُ ذبٖٗ ه األزؾ د ٛامدا ٜ َ٠ا سط ا ،امل دفٖعات امتذازٗ  ٜإ

ىقابنْا ىُ امعيالت امؿعب.)09( ٜ
 .تػذ٘ع االضتجيازات ا امقطا امصزاعٕ ٙخاؾ ٜا األزٗ اف ٕا ام دٕو امعسب٘  ٜذات امل ٖازد امصزاع٘  ٜامك بريٛ
كامطٖداِ ىجالٕ ،كرا االّتياٌ بامتؿَ٘ع امصزاعٕ ٙامغرإ ،ٙ٠ذمك ىُ خالو ىَح امقسٕض بفٖا ٠د نن٘ن  ٜت َدفه
ىع امصىُ ،ىع فرتات ضداد ىسؼب ٜتناى ٜاملػازٗع امصزاع٘ ٜامكسٕزٕٗ ٜفق دزاض ات عني٘  ٜىتدؿؿ  ٜربك ع ملع اٗري
دزاض ٜازبدٕ ٞاالنتؿادٗ.ٜ
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 .االّتي ا ٌ بامبش ح امعني ٕ ٙامتكَٖم ٖدٕ ٙتقَ٘  ٜاملعنٖى ات ٕاالتؿ االت ،س٘ ح أِ ق عفٓ ٕربنف ٓ ى ُ أّ ً
أض با ،فػ ه اض رتات٘ذ٘ات امتَي٘  ٜا ىعو ً ام دٕو امعسب٘ ٕ ٜربنفْ ا ع ُ ىٖاكب  ٜامتط ٖزات اشباؾ  ٜب امعنً
ٕامتكَٖمٖد٘ ا ٕع دٌ ن دزتْا عن  ٝتَي٘  ٜامق دزات امٖيَ٘  ٜتٍت از ٕاض تغالو املعسف  ٜامتكَٖمٖد٘ ٕ ٜامعني٘  ٜا د ٖ
ٕتط ٖٗس اتٍت از امصزاع  ٙبأبع ادٔ امكي٘ ٕ ٜامك٘ف٘  ،ٜى ع امتأك٘ د عن  ٝاألّي٘  ٜاسبٖ٘ٗ  ٜمنتكاى ه ا طبتن ف
صباالت امبشح امعني ٙعسب٘إ ،تبادو تعيً٘ االضتفاد ٛبَتا٠ر امبشٖخ امعني٘ ٜامصزاع٘ ٜف٘يا بني امدٕو امعسب٘.ٜ
 .إع ادّ٘ ٛكن  ٜد ت اتٍت از ا امقط ا امصزاع  ٙس ا ٗتياغ  ٝى ع ىط تنصىات امعؿ سٕ ،ذم ك ع ُ يسٗ ق دع ً
تك ام٘ف اتٍت از امصزاع ٕ ٙى َح املط اعدات مني صازعني ٕف ق دزاض ات عني٘  ٜىتدؿؿ  ٜزف٘ع  ٜاملط تٖٕ ٞذات ٍصاّ ٜ
عام٘  ٜتػ سف عن  ٝذم كٕ ،ك را اض تدداٌ امتكَٖمٖد٘ ا ازبدٗ د ٛاملتط ٖز ٛام يت تط اعد عن  ٝشٗ اد ٛإٍتاد٘ ٕ ٜتَٖٗ ع
احملاؾ٘ه امصزاع٘.ٜ
 .امتَط٘ق بني امدٕو امعسب٘ ٜا صباالت اتٍتازٕ ،امتدؿـ ا إٍتاز ىَتذات شزاع٘ ٜىعَ٘ ٜا بند إٔ ع د ٛبن داِ
عسب٘ٗ ٜكِٖ هلا ى٘صٍ ٛطب٘ ٜا إٍتادْإ ،تٖد٘ ٓ امط٘اض ات امصزاع٘  ٜا ّ را االدب إٔ ،ى ُ خ الو ّ را امتدؿ ـ
ٕتقطً٘ امعيه بني امدٕو امعسب٘ ٜميك ُ ربف ٘ه س د ٛامتَ افظ ا األض ٖا امعسب٘ ٕ ،ٜاالزتق ا ٟسط تٖٗات امكف اٟٛ
اتٍتادٕ٘ ٜامتطٖٗقٕ٘ ٜذبق٘ق فٖا٠ه عسب٘ ٜؾاف٘ ٜميكُ تؿدٗسّا منطٖ امعامل٘.ٜ
 .اتض سا خبط  ٝامتكاى ه االنتؿ اد ٚامعسب  ٙألٍ ٓ امط ب٘ه األكج س ظباع  ٜا ذبق٘ ق امتَي٘  ٜاالنتؿ ادٜٗ
ٕاالٍدىاز االػباب ٙا االنتؿاد امعاملٕ ،ٙذمك ملا مٓ ىُ ت أثريات اػباب٘  ٜعن  ٝامتذ از ٛاشبازد٘ ٕ ،ٜاض تغالو امل ٖازد
املتاسٕ ٜسه كجري ىُ املػاكه االنتؿادٕٗ ٜاالدتياع٘ ٜاميت تٖادٓ امدٕو امعسب٘  ،ٜم رمك ال ب د ى ُ اظب اش خط ٖات
ددٗ ٜا ضب٘ه تفع٘ه ىَطق ٜامتذاز ٛاسبس ٛامعسب٘  ٜامك ربٕ ،ٞشٗ اد ٛىع دو امتب ادو امب ٘ امعسب  ٙا صب او امتذ ازٛ
امصزاع٘.ٜ
االضتيساز ا ىػازك ٜامدٕو امعسب٘  ٜا ىفإق ات ىَوي  ٜامتذ از ٛامعامل٘ ٕ ٜذم ك بع د امتَط ٘ق ب ني طبتن ف

.

امدٕو امعسب٘ ٜاألعكا ٟا املَوي ٜمتػك٘ه كتن ٜتفإقٕ٘ ٜاس د ٛتػ كه ن ٖ ٛق غت داخ ه املفإق ات امتذازٗ ،ٜ
ىع تدع ً٘ زباِ امتفإض خبربات شزاع٘ ٜأكجس خربٕ ٛيازضٕ ٜندز ٛعن ٝذبدٗد املٖانف ٕتقً٘٘ اآلثاز.
 .إعاد ٛامَوس ا املفإقات امتذازٗ ٜىع االذباد األٕزٕب ٙسا ؽبدٌ ىط از امتَي٘  ٜامصزاع٘  ٜا ام دٕو امعسب٘ ،ٜ
ٕى ُ اد ه اسبؿ ٖو عن  ٝاىت٘ اشات ٕىط اعدات أك رب ،ذم ك أِ ف سف امتب ادو امتذ از ٚب ني امط سفني ا طبتن ف
اهاالت م ٙىتكاف.ٜ١
خالصة:

تعكظ ىؤغسات امؿادزات امصزاع٘ ٜا امدٕو امعسب٘ ٜقعفْا امػ دٗدٕ ،بامت ام ٙأثسّ ا امط نيب عن ٕ ٝق عٜ٘
امل٘ صاِ امتذ از ٚامصزاع  ٙام ر ٚشاد تف انً عذ صٔ ى ُ س ٖام 18 ٙىن٘ از دٕالز ع اٌ  1995مريتف ع إ

أكج س ى ُ 70,3

ىن٘ از دٕالز ع اٌ  ٖ ّٕ ، 2012ى ا ٗعك ظ باملقاب ه االزتف ا اسب اد ا ن٘ي  ٜام ٖازدات م َفظ امل د ٛامصىَ٘  ،ٜكي ا
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ٗعك ظ ىؤغ س امتغط٘  ٜق عف امؿ ادزات امصزاع٘  ٜامعسب٘  ٜعن  ٝامٖف ا ٟبامتصاى ات ام دٕو امعسب٘  ٜى ُ ام ٖازدات
امصزاع٘ ،ٜس٘ح مل ٗتعدّ ٞرا املؤغس ٍطب %22,38 ٜعاٌ .2012
إِ قعف ىؤغس امؿادزات امصزاع٘ ٜا امدٕو امعسب٘ٗ ٜسدع ا األض اع إ األّي٘  ٜامقن٘ن  ٜام يت تٖمْ٘ ا أمن ب
امدٕو امعسب٘ ٜمنقطا امصزاع  ٙق يُ إٔمٖٗاتْ ا اتض رتات٘ذ٘ ٜا زض ً امط٘اض ات االنتؿ ادٗ ،ٜس٘ ح ٗالس ظ ق عف
اهل٘اك ه ٕاألٍوي  ٜامتط ٖٗق٘ ٜامصزاع٘ ٕ ،ٜق عف اتزغ اد امصزاع ٕ ٙامتط ٖٗق ٙاملٖد ٓ شبدى  ٜتٖض ٘ع األض ٖا
امتؿدٗسٕٗ ،ٜنن ٜامػسكات امتؿدٗسٗ ٜاملتدؿؿٕ ،ٜازتفا تكنف ٜاتٍتاز ٕامتط ٖٗق منيَتذ ات امصزاع٘ ٕ ،ٜق عف
أٍوي  ٜاملعنٖى ات امتط ٖٗق٘ ٜامصزاع٘ ٕ ٜاألٍوي  ٜامسناب٘  ٜعن  ٝامؿ ادزات ٕام ٖازدات ،إق اف ٜإ ى ا تٖادْ ٓ ىعو ً
ام دٕو امعسب٘  ٜى ُ ؾ عٖبات ٕعٖا ٠ق ا األض ٖا اشبازد٘ ٕ ،ٜاملتيجن  ٜا امتق٘٘ د امكي  ٙإٔ امل ٖمس ٙإٔ املغ اال ٛا
غسٕف ٕىٖاؾفات ازبٖدٕ ٛعَاؾس امطالى ٜامؿشٕ٘ ٜامب٘ ،ٜ ٘١إق اف ٜإ إّي او ام دٕو امعسب٘  ٜملفإق ات امصزاع ٜ
عن ٝاملطتٖ ٞىتعدد األيساف ،س٘ح ٗالسظ م٘ا ،املقرتسات امتفإق٘ ٜاملقدى ٜىُ ّرٔ امدٕو.
إِ اسبد إٔ امتقن٘ه ىُ املػ اكه ٕاملعٖن ات امط ابقٗ ٜعت رب امتٖد ٓ امؿ ش٘ح املٖؾ  ٝب ٓ ى ُ اد ه زف ع ىط تٖٞ
امؿادزات امصزاع٘ ٜمندٕو امعسب٘ ٜكيٕ٘ ٜن٘يٕ ،ٜذمك بإعادّ٘ ٛكن ٜد ت اتٍت از ا امقط ا امصزاع  ٙس ا ٗتياغ ٝ
ىع ىطتنصىات امعؿس اسبدٗحٕ ،ذم ك ع ُ يسٗ ق دع ً تك ام٘ف اتٍت از امصزاع ٕ ٙى َح املط اعدات مني صازعني ٕف ق
دزاضات عني٘ ٜىتدؿؿ ٜزف٘ع ٜاملطتٖٕ ٞذات ٍصاّ ٜعام٘ ٕ ،ٜك را اض تدداٌ امتكَٖمٖد٘ ا ازبدٗ د ٛاملتط ٖز ٛام يت
تط اعد عن  ٝشٗ اد ٛإٍتاد٘ ٕ ٜتَٖٗ ع احملاؾ ٘ه امصزاع٘ ٕ ،ٜامعي ه عن  ٝتط ٖٗس نٖاع د املَػ إٔ ،االّتي اٌ بتط ٖٗس
املؤضط ات امعاىن  ٜا ى٘ ادُٗ امتط ٖٗق ٕامرتٕٗ ر ،ى ُ أد ه امتعسٗ ف ب املَتر احملن ٕ ٙإكط ابٓ ثق  ٜاملط تْنك ف٘ ٓ،
ٕكرمك االزتقا ٟةٖد ٛاملَتر احملنٕ ٙتَٖعٓ ،ستٗ ٝطتط٘ع ىَافط ٜىج٘نٓ األدَيب داخن٘ا ٕخازد٘ا.

999

« مجلة رؤى اقتصادية» ،جامعة الشهيد حمه خلضر ،الوادي ،اجلزائر ،الع دد  ،9ديسمبر .5102

معوق ات نفاذ الصادرات الزراعية العربية إىل األسواق اخلارجية

DOI: 10.12816/0017477

املراجع واإلحاالت:
 .1داىع ٜامدٕو امعسبٕ٘ ٜآخسِٕ ،امتقسٗس االنتؿاد ٚامعسب ٙاملٖسد ،2006 ،ف .53
ٍ .2فظ املسدع ،ف.14 :
ٍ .3فظ املسدع ،ف .57
 .4ىٖض ٝىعيس ،ٚأثس االٍفتاح االنتؿاد ٚعن ٝامَيٖ ،دزاض ٜتطب٘ق٘ ٜعن ٝاسبام ٜازبصا٠سٗ ٜىُ  ،0119-0929ىركس ٛىادطتري (مري ىَػٖز ،)ٛداىع ٜامريىٖل،
األزدِ ،2011 ،ف.23 :
 .5ا االعتياد منٖؾٖو إ ّرٔ امَتا ٠ر عن ٝاضتدداٌ ىؤغس امل٘ص ٛامَطب٘ ٜامواّسٕ ،ٛامرٗ ٚعترب ىُ أسد املؤغسات امكي٘ ٜامتقدٗسٗ ٜمق٘اع امؿٖز ٛامتقسٗبٜ٘
مآلفا امتؿدٗسٗ ٜمندٕو ،مكٍٖٓ ٗعرب عُ ٍؿ٘ب امدٕم ٜا امؿادزات امعامل٘ ٜىُ ضنع ٜىعَ٘ ٜىَطٖبا إ ٍؿ٘بْا اتمجام ٙا مجن ٜامؿادزات امعاملٕ٘ ،ٜسطب
ّ را املؤغس تتيتع امدٕو س٘صٍ ٛطب٘ ٜظاّس ٛإذا سؿن عن ٝن٘ي ٜىؤغس أكجس ىُ ٕاسد ؾش٘حٕ ،تكِٖ عكظ ذمك إذا سؿن عن ٝن٘ي ٜأنه ىُ امٖاسد إٔ
امٖسد.ٛ
 .6امنذَ ٜاالنتؿادٕٗ ٜاالدتياع٘ ٜمغسب ٙآض٘ا ،امتقدٌ احملسش ا ىفإقات دٖم ٜامدٕس ٜاشباؾ ٜبامصزاعٕ ٜاآلثاز املتٖنع ٜعن ٝامَفاذ إ
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