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 التجارة الزراعية البينية العربية والعاليية عمى قميييةاإلأثر التغيرات 
 إعداد

 أ.د. إبراهيم  سمييان
 أستاذ االقتصاد

 كمية الزراعة، جامعة الزقازيق، مصر
 مقدمة

مؽ القخف العذخيؽ فتخة تحؾؿ القتراديات الجوؿ الشامية ومشيا الجوؿ  العقجيؽ األخيخيؽتعتبخ حكبة 
العخبية نحؾ التحخر االقترادي. كسا شيجت انزساـ العجيج مؽ الجوؿ العخبية لسشغسة التجارة العالسية ومؽ ثؼ 

خابات التدمت باتفاقاتيا، وشيجت تمػ الحكبة عجة أحجاث تتدؼ بالعشف والحخوب والحرار االقترادي واالضظ
الجاخمية ليذ فقط عمى مدتؾي السشظقة العخبية بل أيزا عمى مدتؾى العالؼ، وتأثخت تجارة الجوؿ العخبية 
بالتكتالت االقترادية واتفاقيات الذخاكة بيؽ عجد مؽ دوليا وتمػ التكتالت، ومؽ جية أخخي شيجت نفذ الفتخة 

دؾؽ العخبية السذتخكة واتجيت نحؾ تخفيض تؾجيات عخبية نحؾ زيادة التعاوف االقترادي وتفعيل دور ال
 .التعخيفية الجسخكية بيؽ دوليا وكحلػ االتفاقات التجارية الثشائية

ولكؽ ال يبجو أف ارتفاع قيسة الرادرات الدراعية العخبية خالؿ العقج األوؿ مؽ القخف الحادي والعذخيؽ 
يعكذ زيادة حكيكية في  أنو% 5.6لي % سشؾيا، والغحائية مشيا بسعّجؿ نسؾ سشؾي حؾا14بستؾسط حؾالي 

الكسيات السرّجرة، بل يعكذ ارتفاع أسعار األغحية في الشرف الثاني مؽ القخف الحادي والعذخيؽ نتيجة أزمة 
، ورغؼ ذلػ لؼ تحقق الكسيات السرّجرة مؽ الدمع 2008- 2007الغحاء العالسية التي تفاقست في عامي 

عجـ استكساؿ التذخيعات واإلجخاءات السؤسدية إلطالؽ عسمية كخ نتيجة الدراعية، والغحائية مشيا زيادة تح
وتباطؤ التؾسع في استرالح األراضي وإعظاء األولؾية  ،الترجيخ وزيادة الظمب عمى األغحية في الجوؿ العخبية

 األمخ الحيىؾ وحجة السداحة، و اإلنتاج مؽ ديادة إنتاجية بالسختبظة  لمتؾسع األفقي عمى حداب التشسية الخأسية
، حيث 2012قي عاـ لحالة  األغحية والدراعة غحية والدراعة عؽ السشغسة األالتقخيخ الدشؾي الخئيدي أثبتو 
البيانات الحجيثة السجسعة  تكذفو  ،إستخاتيجية لالستثسار الدراعي يألغيخ مالئؼ  االستثساري أف السشاخ  أوضح

الدراعية، ومشيا الجوؿ العخبية  ،الجخل السشخفض والستؾسط ذاتالجوؿ  فيلتقخيخ السشغسة الدشؾي أف السدارعيؽ 



 

 

دوالر أمخيكي  150أي ما يعادؿ نحؾ  ،مميار دوالر أمخيكي سشؾيًا في مدارعيؼ 170يدتثسخوف ما يتجاوز 
يفؾؽ بسقجار أربع و  ،ثالثة أضعاؼ جسيع السؾارد األخخى التي تخصج لالستثسار حؾالييعادؿ  بسا ،ؾاحجلمسدارع ال

زسؽ تت التيالسعيار األساسي لالستثسار ىؾ الحؾكسة الجيجة أكج التقخيخ أف و  ،خات مداىسات القظاع العاـم
 .السدتجامة خيفيةفي دعؼ األمؽ الغحائي والتشسية ال ف فاعمةؾ لكي تكمؽ الذخوط  عجدا

غيخ  ومؽ األىسية بسكاف تجقيق مزسؾف اإلحراءات، ألف الكيؼ والشدب الغاىخة قج تعظي دالالت
، تحتل دولة اإلمارات العخبية 2018مشظكية، ففي آخخ إحراء متاح عؽ حجؼ الرادرات الدراعية في عاـ 

% مؽ 26.5في أىسية صادراتيا الدراعية في جسمة الرادرات الدراعية العخبية بشدبة حؾالي  لىالسختبة األو 
، تدبق في ذلػ الجوؿ  دوالر أمخيكي مميؾف  42532 حؾاليلبالغة مجسؾع قيسة الرادرات الدراعية العخبية ا

العخبية ذات السؾارد الدراعية الكبيخة مثل مرخ والسغخب والدؾداف، ولكؽ يبجو أف جدء كبيخ مؽ قيسة صادرات 
اإلمارات الدراعية ىي نذاط إعادة ترجيخ، خاصة في عل أزمة دوؿ مجمذ التعاوف الخميجي في تمػ الدشؾات 

ومرخ والدؾداف في السخاتب مؽ الثاني حتى الخابع عمى التختيب بشدب حؾالي ، وتأتي السغخب 2020حتى عاـ 
% ؼ مؽ 5% عمى التختيب، ثؼ تأتي السغخب في السختبة الخامدة بداىسة حؾالي %19.7، %11.4، 19.2

ؾ أىؼ السجسؾعات الدمعية في ليكل الرادرات العخبية ىمؽ السدتغخب أف ، و جسمة الرادرات الدراعية العخبية
بشريب حؾالي %، تمييا األسساؾ 14.5الفاكية الظازجة والسجففة بشريب حؾالي  %16.9لتبغ بشدبة حؾالي ا

%، وفي السختبة الخابعة المبؽ ومشتجاتو 8%، ثؼ الخزخ السجففة والظازجة في السختبة الثالثة بشدبة حؾالي 8.4
%، وذلػ 5.4زيت الديتؾف بسداىسة حؾالي %، وفي السختبة الدادسة الديؾت الشباتية، خاصة 7.5بشدبة حؾالي 

 .2018في عاـ 

 ،ة في عل السعؾقات التي تعتخض نسؾىا في الدؾؽ العالسيوتبجو أىسية تشسية التجارة الدراعية العخبي
وبرفة خاصة الدؾؽ األوروبي الحي عل حتى عقج مزى أىؼ أسؾاؽ الرادرات الدراعية العخبية، وتتسثل ىحه 

يؾد، ثالثة مشيا غيخ نقجية وىي روزنامة الترجيخ، وحرص الترجيخ، والسؾاصفات السعؾقات في أربعة ق
الرحية والبيئية والتجارية، وكحلػ قيج الدياسة الدعخية لالتحاد األوروبي في شأف وضع حج أدنى ال يجب 

خ ليحه تجاوزه لمدمع الغحائية السرجرة مؽ خارجو إلى جسيع دولو، ىحه القيؾد حجت مؽ التؾسع في الترجي
 األسؾاؽ، مسا خمق حؾافد لتشسية التجارة الدراعية البيشية العخبية.

 :العربية في التجارة الكمية الزراعية  لمدول العربية أهيية التجارة الزراعية البينية
 قيتب قجف بية،خ أىسية كبيخة في جسمو  التجارة الدراعية العجسمو التجارة الدراعية البيشية العخبية تسثل  ال

 لكؽو ، 2009العقج األوؿ مؽ القخف الحالي، باستثشاء عاـ  الؿخ% 1 ؽم قلأ جودح يف لبيشةا لدراعيةا لتجارةا



 

 

العقج العخبية خالؿ  ةسمو التجارة الكمية الدراعيجلبيشية العخبية في ا ةالدراعي ةىسيو التجار أ لديادة  اىشاؾ اتجاى
 2018% في عاـ 2.1إلى حؾالي  2010% في عاـ 0.80ؽ حؾالي م، أي الثاني مؽ القخف الحالي

 

 في جيمة الصادرات الزراعية البينية العربية: ةأهييه الصادرات القطري
لمستؾسط الدشؾي لسداىسة كل قظخ عخبي في وفقا  ( تختيب الجوؿ العخبية تشازليا2الذكل )يعخض 

األعمى في صادراتيا  كانتمرخ  أفيتزح ، و في العقجيؽ الساضييؽ الدشؾية السقجرة الرادرات البيشية العخبية
االقترادية غخوؼ الوذلػ رغؼ  ،جسمة الرادرات البيشيةفي % 16.1 ساىست بحؾاليحيث  ،الدراعية البيشية

ة  لمجوؿ سؾريا والدعؾدي صادراتوتمييا  ،2011 يشايخ 25 ثؾرةواالجتساعية واألمشية السزظخبة التي واكبت 
تأتي في % عمي التختيب في جسمة الرادرات بيؽ الجوؿ العخبية، و 13.1%، 13.2 ية التي ساىست بحؾاليالعخب

السختبة الخامدة في تختيب  اإلمارات ، واحتمت%12 لمجوؿ العخبية، بحؾاليردف ألاصادرات  خابعةالسختبة ال
عساف والدؾداف والدابعة  ةادسالد ة% ، وفي السختب11.6 ستؾسط سشؾي حؾاليبالرادرات العخبية البيشية، 

 عمي التختيب.%، 5.6 %، 9.2 شريب حؾاليب
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 السنوات  

 آهمية التجاره الزراعيه البينيه العربيه في لتجاره الزراعيه الكليه 
(2000- 2016    ) 



 

 

 

 

 نسبة تغطية الصادرات الزراعية العربية البينية لمهاردات منها :

الخارجية لجولة ما وتذيخ زيادة ىحه الشدبة  ةيعتبخ معّجؿ التغظية مؽ السؤشخات التي تكيذ كفاءه التجار 
% إلى أف ىشاؾ فائض مؽ الشقج األجشبي في السيداف التجاري ليحه الجولة مع الجوؿ العخبية، وغالبا 100عؽ 

 لتمػ الجولةلتشافدية القجرة ا و/أوالسيدة الشدبية  ؾافخوربسا تعكذ ت تكؾف شخوط التجارة في صالح ىحا السقترج،
مالئسة  ةتكشؾلؾجي حـد استخجاـو ة استخجاـ السؾارد أو تشؾع ليكل التجارة أو انخفاض تكاليف اإلنتاج كفاءلنتيجة 

قيسو الرادرات تكفي وزيادة لسقابمو نفقات االستيخاد،  مسا جعل، لديادة اإلنتاجية وخفض تكاليف اإلنتاج أدت
في كل  العقجيؽ الساضييؽلجوؿ العخبية في ف جسمة الرادرات الدراعية البيشية حققت فائزا كبيخا في اأ واتزح

، ولكؽ لؼ تحقق أي 2011، 2009مؽ مرخ، والدؾداف، وسؾريا واألردف وتؾنذ، والسغخب فيسا عجا عامي 
وإذا اعتبخنا مجسؾعة الجوؿ العخبية تكتال ، دولة عخبية أخخى ىحا الفائض في ميدانيا التجاري مع الجوؿ العخبية

تفاقية التجارة الحخة بيشيا، فقج حقق معّجؿ تغظية الرادرات إلى الؾاردات فائزا مؽ اقتراديا، بفخض فاعمية ا
 2016، 2015، 2010، 2009، 2006، 2000 ىي سشؾات أعؾاـ ةالفتخة عجا ستتمػ العسمة الرعبة خالؿ 
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 1لمصادرات الزراعية البينية العربية ركز السمعييلتا
 والفاكيةوتمييا مجسؾعو  %،37أي حؾالي  السجسؾعات الغحائية الخئيدة األلبافمشتجات مجسؾعو ترّجرت 

 . %21حؾالي  كيسةالحيؾانات الحيو ب ثؼ، %49 كيسةب

ويعتبخ تشؾيع الرادرات ميسا بالشدبة لمبمجاف الشامية  ومشيا الجوؿ العخبية، ألف كثيخا مؽ البمجاف الشامية 
الدمع األساسية األولية ومشيا الدراعية في تحقيق إيخادات صادراتيا. تعتسج اعتسادا كبيخا عمى عجد قميل ندبيا مؽ 

يؤدي عجـ استقخار أسعار ىحه الدمع األساسية إلى تعخيض الجوؿ العخبية السرّجرة لرجمات خظيخة في  وقج
ر في مشتجات الترجيخ األولية الججيجة ُيشغخ إليو عمى أنو تظؾ  عالتشؾ فإف  لحلػ ،معجالت التبادؿ التجاري 

 في الشسؾ االقترادي ستقخارالاالرادرات و  داتاإيخ ديادة ل حيث تؤدي، دراعية السجيدةالدمع ال خاصة ،إيجابي
ؼ، وتظؾيخ يالتعم مدتؾى رفع  مشياإيجابية أخخى غيخ مباشخة   آثارعالوة عمى ، واسعة وخمق فخص عسل

، أي  2سمع سخيعة التمفعجا الحيؾانات الحية ىي ثالث ال أف السجسؾعات ، ويالحظاألساسية بشيةالسيارات وال
اف والخزخ والفاكية التي يتظمب رفع كفاءتيا التدؾيكية قياـ شبكة مؽ صشاعات التجييد والتخديؽ والتعبئة باألل

رفع الكيسة السزافة لتجارة كسا يسكؽ ، تشسية الرادرات السقتخحةوالشقل الستخرص وىؾ ما يتؾافق مع استخاتيجية 
 3انات الحية بكياـ صشاعة تجييد المحـؾ وتجييد السشتجات الثانؾية وأىسيا الجمؾد، واألسقاط القابمة لألكلالحيؾ 

اليجيهعات السمعية الزراعية لمعالم العربي ألهم  ةر اليصد  العربية  قطاراأل أهم 
األلباف، ولكؽ ارتفاع أىسية صادرات  صادرات% في 13%، 33الدعؾدية ومرخ بحؾالي ساىست 

دراسة ميجانية مؾسعة قاـ  حيث أثبتتالدعؾدية مؽ األلباف ال يعكذ ميدات تشافدية الستخجاـ السؾارد الدراعية، 
بتكميف مؽ مشغسة األغحية والدراعة عؽ نغؼ وسياسات تدؾيق األلباف في الدؾؽ  2005في عاـ  الباحثبيا 

مؽ األلباف ىؾ مجخد انعكاس لتكثيف مجسؾعة محجودة مؽ السدتثسخيؽ الحيؽ  الدعؾدي، أف فائض الترجيخ
كيمؾجخاـ  38تشافدؾا في حيازة قظعاف مؽ ماشية اليؾلذتيؽ عالية اإلدرار اليؾمي قّجر في الستؾسط بحؾالي 

، دارعىحه الس بعزيؼ يسمػ خسدة مؽو لمخأس، وقّجر متؾسط حجؼ القظيع في السدرعة بحؾالي خسدة آالؼ رأس، 
ؿ نسؾ الظمب الفعاؿ عمي معجّ  مسا أدى لتؾسع كبيخ في اإلنتاج، خالؿ أقل مؽ عذخ سشؾات، بسعّجؿ  فاؽ كثيخا 

حؾالي بالسحمي  مؽ اإلنتاجنسؾ العخض  ؿبيشسا بمغ معجّ  ،%5حؾالي بالسسمكة والحي قّجر بومشتجاتيا  األلباف
في  لتجىؾر، أدى ومشتجاتيا األلبافسؾؽ  فيمب الظو العخض  كبيخ بيؽ% سشؾيا ، ويجؿ ذلػ عمي فائض 7.2

لي بطء الشسؾ إ ةفي سؾؽ السسمك األلبافمشتجات  ىفي الظمب عم ءالبظيالشسؾ األسعار، وأعدت الجراسة 
لي القخف الساضي إثسانيشيات  في% سشؾيا 4.8ؿ نسؾ الدكاف مؽ حؾالي انخفاض معجّ صاحبو االقترادي، 

                                    

 ىخشساف-ؿدليل "ىيخفيشجاقياس   1
2 Perishable goods 
3    Elidable Offal 



 

 

في  حجؼ األبقار لبذ فقط لديادة اإلنتاجمظخد في  قابمو نسؾ، القخف الحاليعقج األوؿ مؽ % في ال2.9حؾالي 
 ألنيا أعجادىابخغؼ انكساش  ةالقظعاف التقميجي إنتاجيوزادت بل ، ذات اإلنتاجية العاليةالشغاـ التجاري الستخرص 

 ةالسشتجات السدتؾرد أسعار، ىحا مع بمؾغ ةفي سؾؽ السسمك ةالسشتذخ  ةجشبيألا األبقارضت لمخمط الؾراثي مع تعخّ 
مؽ و  اإلنتاجنسؾ معشؾي في تكاليف  قابموالسدتيمػ  أسعارانخفاض ة، مسا أسخع في معّجؿ السحمي األسعارنرف 

مؽ الظمب في  ةعمي باب السدرع األلبافليات الدؾؽ يذتق الظمب عمي آنو في عل أوحيث  ةانخفاض الخبحيثؼ 
 نسؾا أبظأوىؾ طمب السدتيمػ ، والحي ثبت انو  األوليذتق مؽ الظمب ي واألخيخ)باب السرشع(،  ةمخحمو الجسم

تخكد ، وساىؼ في ذلػ محميا يجفعيا لالنكساش ةلحالو كداد في ىحه الرشاع أدىالحي  األمخ ،مؽ العخض
طازجة السالئسة لحوؽ السدتيمػ الدعؾدي ل السشتجات جف أوكحلػ نتيجة  اإلنتاج شتاء بيشسا يديج الظمب صيفا،

.لبؽ زبادي(بشدبة ضئيمة مبدتخ و  وألبؽ متخسخ )

والسشتجات بشذخ الؾعي نحؾ حجؼ الظمب نؾعي لث تظؾيخ احجبزخورة إ  تمػ الجراسة وقج أوصت
استيالؾ مشتجات أخخى مثل األجباف وخمط األلباف بالفؾاكو كعرائخ تقجـ في مقاصف السجارس مثل التجخبة 

الرادرات وتظؾيخ نؾعيتيا لتالئؼ  وزيادة، بتحجيؼ الفاقج اإلنتاجوتخفيض تكاليف  ،بجال مؽ السياه الغازية اليشجية
وقج نفحت ىحه التؾصية وافتتحت شخكتاف كبخيتاف  كبيخ الحجؼ خي مثل الدؾؽ السر الغيخ خميجي الدؾؽ العخبي

افي الدعؾدية ىسا شكخة السخاعي وشخكة دانؾف، واألخيخة ىي استثسار مذتخؾ مع شخكة الرفي الدؾؽ السرخي 
ىحا الشذاط االقتراديؽ  في ججوي خبخاء التشسية السدتجامة شكػ ولكؽ ، كبخى الذخكات السشتجة لأللباف ىشاؾ

 ياتكاليفوالتي  تفؾؽ  4ةلسؾرد نادر ىؾ السياه العحب أف ترجيخ مشتجات األلباف يتزسؽ ترجيخاباعتبار 
 500يدتيمػ مؽ األلباف طؽ إنتاج وتجييد ف أبخاء ر الخحيث قجّ الجتساعية كسؾرد طبيعي مخدود الترجيخ، ا

في الحغائخ تجشبا لمحخ القائظ،  بخزاز الساء صيفا ةفي االعتبار عسميو رش الساشي خحاً آ ،متخ مكعب مؽ السياه
 نتاج.وقيسة الحميب السختجع مؽ المبؽ الستخسخ والسبدتخ في الذتاء زمؽ ذروة اإل

مدتثسخوف سعؾديؾف يقؾمؾف بدراعة البخسيؼ الحجازي وفخمو وكبدو في ومؽ الججيخ باإلشارة أف ىشاؾ 
باالت وإعادة ترجيخه لسشجي األلباف في الدعؾدية مؽ مشظقة شخؽ العؾيشات وكحلػ مشظقة وادي كخار حؾؿ بحيخة 

وإقامة  الدج العالي في مرخ، وكاف األججى اقتراديا لمبمجيؽ االستثسار في ىحه السشاطق بتخبية الساشية عالية
 صشاعة تجييد مشتجات األلباف حؾليا ونقل السشتجات المبشية ألسؾاؽ السجف السرخية

الرادرات العخبية % مؽ 21 حيث ترّجرلسجسؾعو الحيؾانات الحيو  ةىؼ الجوؿ السرجر الدؾداف أ  تعتبخو 
سؾسؼ ب وطابالرتالدعؾدي الدؾؽ ىؾ مؽ األغشاـ كبخ سؾؽ لرادرات الدؾداف مؽ الحيؾانات الحيو البيشية، وأ

، مؽ الدؾدافمؽ الحيؾانات الحية  % مؽ احتياجاتيا60الدعؾدية حؾالي  دتؾرد، وتكأضاحيحيث تحبح الحج 
وقج  ،سالمي وتدسي صادرات اليجيطخيق ميشاء ججه اإل وترل صادرات الحيؾانات الحية الدؾدانية عؽ

                                    

4  Virtual water Cost = تكاليف السياه االفتخاضية   



 

 

ي الدؾداف ترجيخ أكثخ مؽ ستة مالييؽ رأس ماشية بسختمف وزارة الثخوة الحيؾانية والدسكية والسخاعي ف استيجفت
، ،.2017عاـ  فياألنؾاع إلى األسؾاؽ الدعؾدية  وتتستع الدؾداف بسيدة ندبية في تخبية الساشية وإنتاج المحـؾ

ؽ ذغل قظاع الثخوة الحيؾانية السختبة الثانية في االقتراد الدؾداني مؽ حيث األىسية إذ يستمػ الدؾداف أكثخ موي
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لمدؾؽ الحسخاء لمحـؾ  خئيدييؽال سرجريؽفي العقج األخيخ أصبح الدؾداف أحج الويججر اإلشارة أنو 
طؽ مؽ المحـؾ  200ر شيخيا نحؾ ي يرجّ أكبخ مجدر سؾدان يستمػ مدتثسخوف مرخيؾف السرخية، حيث 

، سشؾيا لسرخ عذخات اآلالؼبحية الظازجة لمدؾؽ السرخية، وذلػ بخالؼ الجساؿ الدؾدانية التي يتؼ ترجيخىا 
مؽ الثخوة ىحه األرقاـ وصفيا أحج خبخاء الثخوة الحيؾانية الدؾدانية بأنيا نقظة في بحخ إمكانات الدؾداف  إال أف

المحـؾ واإلبل لمدؾؽ السرخية في عل ثخوة مشيا سؾاء مؽ يسكشو مزاعفة حجؼ صادراتو الحي و  ،الحيؾانية
بيؽ  التجارية االتفاقيات ولكؽ معؾقات زيادة الرادرات تتسثل في قمة ،واإلبل والزأف ضخسة يستمكيا مؽ الساشية

 في الدؾداف وضعف طخؽ الشقل بالدكػ الحجيجة بيؽ قظخيؽ متالصقيؽ  ةساسياأل ةالبمجيؽ وضعف البيشي

وججيخ باإلشارة أف غخب الدؾداف خاصة إقميؼ دارفؾر يسثل حداـ الحرة الؾاعج لمؾطؽ العخبية حيث تخبى 
مالييؽ الخؤوس مؽ الساشية ويسمػ مخاعي غشية، ولكؽ السذخوعات التي قجمت ضسؽ بخامج األمؽ الغحائي 

بأولؾية التسؾيل ألنيا تزسشت بشؾدا لمبشية األساسية مؽ طخؽ وخظؾط سكػ حجيجية وصؾامع  تحظ العخبي لؼ
تخديؽ رغؼ أنيا مشاطق تفؾؽ مكاناتيا مشاطق حداـ الحرة األمخيكي في مشاطق الؾسط الغخبيؽ وتفؾؽ في حجؼ 

الؼ العخبي مؽ المحـؾ والحرة، وفتحت الثخوة الحيؾانية واليتي أريدونا وتكداس الذييختيؽ. وإف تؼ تشسيتيا لكفت الع
السجاؿ لتجفقات نقجية ىائمة مؽ العسالت الرعبة مؽ خالؿ الترجيخ لحـؾ والحرة وحققت أمشا غحائيا عخبيا 

مجمجات دراسات الججوى لسذخوع "الجمازيؽ" بالمعتيؽ العخبية واإلنجميدية يعمؾ األرفف يحتاج  ومداوالتمدتجاما. 
يتظمب وغيخه مؽ السذخوعات السقتخحة أف تتؾافخ قؾانيؽ انتقاؿ رؤوس األمؾاؿ والعسالة لتحجيث وتشفيح، وىحا 

واالستثسار الخاص ممـد لكافة الجوؿ األعزاء في الجامعة العخبية يزسؽ مداىسة القظاع الخاص األساسية في 
 ذلػ ويجعسو تذخيعات ضخيبية حافدة عمى االستثسار

بشدبو  واألردف ،%15وسؾريا بشدبو  %،26ىي مرخ بشدبو  ةيلسجسؾعو الفاك ةالجوؿ السرجر  أىؼو 
خخ أخالؿ وذلػ  ةالسجسؾعسمع ترجيخ مؽ باقي في ال كبخ نريباىي األ ةوالسجفف ةجظاز السؾالح الو  ،12%

طؽ وتمييا مجسؾعو  يؽمال حؾالي تدعة سشؾيا السرّجرة تاكسيمتؾسط ال  حيث بمغ ،األخيخة سشؾات عذخال
 ةلمفاكي ةالجوؿ السدتؾرد أىؼطؽ، ومؽ  حؾالي مميؾني  لسرّجرةكسيتيا ا بمغ متؾسطو  ةوالسجفف ةب الظازجاعشاأل

 وروسيا االتحادية. ةالعخبية الدعؾدي ةوالسسمك ةالستحج ةالسسمكىسا 

بشدبو  ، فدؾريامرخثؼ ، األردفىي في الرادرات العخبية البيشية لسجسؾعو الخزخ  ةالجوؿ السرجر  أىؼو 
سحاصيل الخزخ ل ةأىؼ الجوؿ السرجر بيؽ  األردفعيؾر  ويججر اإلشارة أفعمي التختيب،  %،11،%27%،33

خسذ  جاورىات حيثخافي غسؾقعيا الجل مسيدة الشدبيةل مؽ السؾارد الدراعية يخجع اإمكاناتيبخغؼ ضعف  ةوالفاكي



 

 

تفعيل بكفاءة ميداتو السكانية ب األردف أدارو  ة،ومرخ والعخاؽ وسؾريا وفمدظيؽ السحتم ةدوؿ عخبيو ىي الدعؾدي
سمؾؾ  باتباعوفق معظيات ذلػ السؾقع الجغخافي  ةقميسيإو  ةخارجي ةتشفيح سياس، والتـد بالعخبية ةقميسيإلعالقاتو ا
والسشغسات  ةفي الحرؾؿ عمي مداعجات اقتراديو مؽ الجوؿ الرشاعي ةالخارجي اتوقعالتؾازف في مسياسي 

كحلػ ، ةالجاخمي أوضاعوثبات  حافظ عمىمعيا و  ةعالقات اقتراديو متؾازن وإقامة ةوالتكتالت االقترادي ةالجولي
وسؾريا  ،وعمي رأسيا دوؿ التعاوف الخميجي ،الجغخافي بيؽ دوؿ السذخؽ العخبي يافي عل مؾقعاألردف، ت صحخ 

 ورغؼ أف، ئيميسخاإلالرخاع العخبي ا أزماتحتي في عل  ةعمي بقاء الظخؽ وسبل الشقل مفتؾح ،والعخاؽ ولبشاف
تكشؾلؾجيا  تطبقاؿ التي جو ال فقج كاف مؽ أوائلمؽ بيؽ أفقخ دوؿ العالؼ مؽ حيث السؾارد السائية يعتبخ األردف 

والتشكيط از خز بال وتكشؾلؾجيا الخي  ةالسحسي ةالدراعالسقترجة في استخجاـ السياه واىسيا  ةالسؾارد السائي ستخجاـا
شجار أصحاب مدارع الخزخوات و أاستفاد مشيا التي بجوف تخبو وىحه الرؾر مؽ وسائل تخشيج السياه  ةوالدراع
 %70الخي بالخشاشات التي تبمغ كفاءتو ما بيؽ مؽ  بجال %95لى إ ستخجاـ السياه كفاءة ا ترتفعابحيث  الفاكية

لسداحات السدروعة بشفذ ا ت، وبالتالي تزاعف%45 -%40 الخي الدظحي تبمغ كفاءتوبيشسا  %،75لى إ
 .السخدوف الستاح مؽ السياه

 شروط التجارة الزراعية العربية :
شخوط التجارة ، الحي إف زادت قيستو عؽ الؾاحج الرحيح داؿ عمى لسؤشخ  وفقاتختيب الجوؿ العخبية عشج 

يا يعشي ذلػ أف وعسمأف شخوط التجارة كانت في صالح الجولة السرّجرة أي أف شخوط التجارة كانت إيجابية، 
الجوالر الستحرل مؽ الرادرات يغظي تكاليف استيخاد أكثخ مؽ وحجة مؽ الؾاردات، ىحه يعشي بجوره مؤشخا لخشج 

 األوؿالسخكد  )الزفة الغخبية وقظاع غدة( قج احتمتأف فمدظيؽ سياسة التجارة الخارجية ليحه الدمعة، ومشو يتبيؽ 
في عاـ  فييا االقتراد الفمدظيشي شخوطا لمتجارة في صالحو، عجا% مؽ عجد سشؾات الجراسة حقق 95في حيث 
عذخ  ثالثة في حققت مرخ شخوطا لمتجارة لرالحيافي السخكد الثاني حيث  ي سرخ االقتراد الو مي ،2001

 األعؾاـلمسؤشخ ىي  إيجابيةفييا قيسو  تعطالتي لؼ  واألعؾاـ الجراسة، مؽ سشؾات %82ا، بشدبة جؾالي عام
السختبة الثالثة مؽ حيث شخوط التجارة الدراعية في  واإلماراتلبشاف وسؾريا  ، وتأتي كل مؽ2007،2006،2001

كانت شخوط  والدعؾدية حيثالجدائخ  وفي السختبة الخابعة، %76حيث بمغ التكخار الشدبي لمدشؾات اإليجابية 
واألردف، كل مؽ العخاؽ  أتي في السختبة الخامدةت ، ثؼمؽ سشؾات الجراسة %53بشدبة في  إيجابيةالتجارة لجييسا 

السغخب والدؾداف والالفت لمشغخ أف كال مؽ  % مؽ سشؾات الجراسة،41حيث حققتا شخوطا لمتجارة إيجابية في 
مؽ فتخه % 24أتيتا في السختبة الدادسة مع الكؾيت، حيث كانت شخوط التجارة الدراعية في صالحيسا في 

تؾنذ يد قظاع الدراعة فييسا بالؾفخة الشدبية لمسؾارد األرضية والسائية، وكحلػ لؾحظ أف ، ىحا بخغؼ تس الجراسة
% فقط مؽ سشؾات الجراسة. وىحا 12تأتي في السختبة األخيخة حيث كانت شخوط التجارة الدراعية في صالحيا في 

و الزفة الغخبية وقظاع السؤشخ يجؿ عمى تسيد سياسة التجارة الخارجية في فمدظيؽ ومرخ بخغؼ ما تعاني مش
تسيد اإلنداف الفمدظيشي، كسا أف  سؾى يحا ل امبخر ال نجج غدة مؽ سياسات القسع وسظؾة االحتالؿ اإلسخائيمي و 



 

 

، كانت شخوط التجارة في صالحيا معغؼ فتخة 2011مزخ وسؾريا رغؼ آثار ثؾرات الخبيع العخبي مشح عاـ 
 ع العخبيالجراسة ومشيا الدشؾات التالية لثؾرات الخبي

 5في تدفق التجارة البينية من السمع الزراعية إلي أسهاق الدول العربية يؤثرةأهم العهامل ال
لكيسة صادراتياػ  السدتؾردة سالب اإلشارة الدؾاؽاستجابة سعخ الرخؼ لمجولة السرّجرة إلى أتزح أف 

ؽ اسؾ في األ الدمعة، يؤدي النخفاض سعخ  6الجولة السرّجرة )تعؾيؼ العسمة(تخفيض قيسة العسمة وىحا يعشي أف 
مع دوؿ  السدتؾردة في األسؾاؽ تمػ الدمعةيديج مؽ تشافدية مسا  ، ومؽ ثؼ زيادة الرادرات مشياالسدتؾردة

يديج مؽ تشافدية الفاكية السرخية في األسؾاؽ العخبية مع دوؿ األخخى ، األخخى السرّجرة لشفذ األسؾاؽ
 .السرّجرة لشفذ األسؾاؽ

زح أف استجابة قيسة الشاتج السحمى اإلجسالي  لمجولة السدتؾردة مؾجبة لكيسة صادرات الجولة وات
أف زيادة الشاتج السحمى اإلجسالي لمجوؿ السدتؾردة يديج السرجرة السعشية مؽ الدمعة مؾضؾع الجراسة، ىحا يعشي 

 يؽ، زيادة القجرة الذخائية لمسدتيمك نتيجة الدمعة مؾضؾع الجراسةالظمب عمى 

مؽ  يامؾجبة لكيسة صادرات السرجرةاتزح أف استجابة قيسة الشاتج السحمى اإلجسالي  لمجولة كحلػ و 
، ومؽ ثؼ زيادة القجرة تحدؽ قؾة االقتراد السرخي زيادة الشاتج السحمي يعشي  إفحيث  الدمعة مؾضؾع الجراسة

مؽ الدمعة مؾضؾع حفد زيادة الرادرات ؽ جؾدتو نتيجة التقّجـ التكشؾلؾجي، مسا يباإلنتاج وتحد ةدازي عمى
 سةاالجر 

اتزح أف ومؽ حيث استجابة قيسة الرادرات مؽ الدمع الدراعية الغحائية لالتفاقات التجارية العخبية 
، الجوؿ العخبية السرجرة لمدمع الغحائية الخاـ لألسؾاؽ العخبيةأثخ إيجابي عمى صادرات  7"جافتا"العامة  تفاقية لال

العخبية مشيا، وىحا راجع إلى أف  لمدؾاؽرادرات تمػ العمى  ااالتفاقات الثشائية كاف ليا تأثيخا سمبفي حيؽ أف 
االتفاقات الثشائية استبعجت في العقج األوؿ مؽ تشفيحىا إعفاء الدمع الخئيدة الستبادلة بيؽ الجولتيؽ مؽ التخفيض 

ثشائية عمى الخفض التجريجي لباقي الدمع وفق الزخيبي الجسخكي، وحتى في السجى الستؾسط تشص االتفاقات ال
ف، وتمعب تظؾرات العالقات الدياسية دورا في ىحا الذأف، كسا أف الجوؿ العخبية الدراعية الخئيدة اما تخاه الجولت

في سمة الرادرات العخبية تقع أغمبيا قخب الحج الجني مؽ فئة الجخل الستؾسط كسا يرشفيا البشػ الجولي، ومؽ 
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ىحا لمجخل الؾطشي، ولحلػ ليذ مؽ الديل التشازؿ عؽ  اّ ىام اّ إيخادات الخسـؾ والزخائب الجسخكية مرجر تسثل ثؼ 
 الشقجي السباشخ. لجخلادر اجدء مؽ مرال

كاف مؽ الستؾقع أف تكؾف إشارة متغيخ السدافة بيؽ الجولتيؽ سالبة ومعشؾية إحرائيا حيث تعكذ و 
 ةوالجول  الجولة السرّجرةية ومشيا تكاليف الشقل، فكمسا زادت السدافة بيؽ السدافة بيؽ الجولتيؽ التكاليف المؾجدت

التكاليف المؾجدتية انخفاض ، ألف السدافة األقرخ تعشي الثانيةإلى األولى قيسة صادرات  تشخفضالسدتؾردة 
 خاصة أف أغمبيا مؽ الشؾع سخيع القابمية لمتمف لرادرات الدمع الدراعية

 قع واليأمهلااله صادرات األسياك بين 
ألف طؽ ال تسثل مذاركة  35يبيؽ الججوؿ التالي أف صادرات الؾطؽ العخبي مؽ األسساؾ ال تتعجى 

رصيف قاري مميؾف طؽ، ىحا رغؼ أف العالؼ العخبي يحؾز  1.6معشؾية في الدؾؽ العالسي الحي يرجر أكثخ مؽ 
ات السخدوف الدسكي العالي تشحدخ في ثالث ، ولكؽ السشاطق الخئيدة ذكيمؾمتخ مخبعألف  575مداحتو حؾالي 

مشاطق ىي مشظقة الخميج العخبي )دوؿ مجمذ التعاوف لخميجي( والخصيف القاري لمسغخب العخبي ومشظقة 
جشؾب البحخ األحسخ )جيبؾتي والرؾماؿ واليسؽ(، ولكؽ يالحظ ضآلة مداىسة دوؿ جشؾب البحخ األحسخ 

ع بورغؼ أف سمظشة عساف لجييا اعمى مخدوف سسكي لمكيمؾمتخ مخ  لعخبية،ومشظقة الخميج العخبي، عجا اإلمارات، ا
كسا أف الجوؿ التي لجييا مداحات كبيخة مؽ السياه الجاخمية قج أدت اإلدارة الغيخ معتسجة مؽ الخصيف القاري، 

زراعتيا عمى مبادئ اقتراديات السؾارد الظبيعية إلى تمؾث مداحات واسعة مشيا وتجفيف مداحات أخخى بيجؼ 
بالسحاصيل الحقمية وىؾ أمخ لؼ يتحقق وحتى إف كاف قج تحقق فيؾ استغالؿ غيخ رشيج اقتراديا وفقا لسبجأ 

 التكاليف االجتساعية.

ونغخا لزعف قجرة عجيج مؽ الجوؿ العخبية عمى التسؾيل الحاتي لتشسية ىحه السؾارد الظبيعية فج لجا 
يتعخض  ريتانيا واليسؽ وجيبؾتي، والبعض اآلخخ مثل الرؾماؿبعزيا لدياسة تأجيخ رصيفيا القاري مثل مؾ 

رصيفو القاري لقخصشة الريج الغيخ مذخوع، وأدى اكتذاؼ الشفط وسيظختو عمى اقتراد عجد مؽ دوؿ مجمذ 
التعاوف الخميجي إلى عجـ إعظاء أولؾية لمسؾارد الدسكية الظبيعية، وربسا تفخدت السسمكة السغخبية بحافد معاممة 

يػ السفزل في التبادؿ التجاري مع االتحاد األوروبي ومؽ ثؼ ىشاؾ زيادة ندبية في تجفقات صادرات الذخ 
األسساؾ، وىحا العخض السؾجد يبخر ضبط عجيج مؽ مخاكب الريج مؽ بعض الجوؿ العخبية تريج في مشاطق 

طق شخؽ البحخ الستؾسط ، وىؾ أمخ مشظقي مع فقخ مشاالخصيف القاري في السشاطق الغشية في مخدونيا الدسكي
 في مخدونيا الدسكي.



 

 

وتعتبخ الثخوة الدسكية العخبية أىؼ القظاعات التي تدتؾجب وجؾد شخكات عخبية باستثسار عخبي خاص 
تسمػ أساطيل صيج أعالي البحار، ولجييا أرصفة إنداؿ ولؾجدتيات التبخيج والشقل والتجييد، والتي قج تحتاج 

 لالستعانة بخبخات أجشبية.

ا يحتاج البخنامج تؾافخ مؤسدات إقميسية لجييا خبخات وإمكانات تقجيخ السخدوف الدسكي وتقجيخ حجؼ كس
اإلنتاج السؾسسي والدشؾي الحي يزسؽ عجـ استشفاد السخدوف وضساف نسؾه الظبيعي السدتجاـ، كسا أف 

 لقظاعالستاحة ضعيفة وتفتقخ لعجيج مؽ السعمؾمات عؽ البشية األساسية ليحا ا تاإلحراءا

نياية سبعيشات القخف ؾد التي سارت في ىحا االتجاه مشح معاىجة كامب ديفيج في يوقج أجيزت الج
حا القظاع ضسؽ سالسل البكاء عمى المبؽ الدكؾب مثل ىالساضي، ومازالت الفخصة سانحة حتى ال بجخل 

بيض، وتشسية دوؿ القخف األفخيقي التشسية الدراعية في الدؾداف والذخكات العخبية إلنتاج صيراف الججود لمحؼ وال
 العخبية وغيخىا.

ومؽ األىسية بسكاف فخد دراسة مدتقمة لتشسية ىحا القظاع ليذ فقط الختالؼ طبيعة القظاع وال يتدع 
 جؾانبو. الستيفاءىجؼ ىحه الجراسة 

 مداىسة الجوؿ العخبية في جسمة صادرات الجوؿ العخبية مؽ األسساؾ

% في جملة الصادرات  دوالر/طه دوالرمليىن  ألف طه الدولة
 العربية

 NA 0.00% 0 0 األردن

 %15.30 5138 5.43 1.06 اإلمارات

 %0.20 1526 0.06 0.04 البحريه

 %7.80 9745 2.75 0.28 جىوس

 %0.04 656 0.01 0.02 الجزائر

 NA 0.00% 0 0 جزر القمر

 NA 0.00% 0 0 جيبىجي

 %0.20 5182 0.06 0.01 السعىدية

 %0.00 1222 0.01 0.01 السىدان

 NA 0.00% 0 0 سىريا

 %3.30 16423 1.17 0.07 الصىمال

 NA 0.00% 0 0 العراق

 %5.00 1408 1.79 1.27 عمان

 NA 0.00% 0 0 فلسطيه

 NA 0.00% 0 0 قطر

 %0.02 1333 0.01 0.01 الكىيث

 NA 0.90% 0.34 0.02 لبىان

 NA 0.00% 0 0 ليبيا

 %2.70 4870 0.95 0.2 مصر



 

 

 %40.10 5240 14.2 2.71 المغرب

 %1.80 561 0.64 1.15 مىريحاويا

 %22.60 14769 8.01 0.54 اليمه

الىطه 
 العربي

7.37 35.42 4803 100% 

   3717 6054.3 1628.91 العالم
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