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مقدمة

 فً البلدان العربٌة مساحة األراضً الزراعٌة تبلغ

من جملة  %4.5تمثل حوالً  ملٌون هكتار 675نحو 

العالممساحة األراضً الزراعٌة فً 

 الوطن العربً العدٌد من األقالٌم البٌئٌة ذات ٌضم

منطقة حوض  (1:  تشملالمتباٌنة والتً  المناخات

شبه الصحراء منطقة ( 2البحر األبٌض المتوسط 

المنطقة االستوائٌة   (4والصحاري العربٌة منطقة (3

الغنٌة  السافنامنطقة  هماالتً تحتوي على قسمٌن 

   الفقٌرة السافناومنطقة 



مقدمة

قً البلدان العربٌة األقالٌم الجغرافٌة والمساحات الزراعٌة



واقع التجارة البٌنٌة العربٌة



 التجارة البٌنٌة العربٌة

إبرام رغم الضعف تعانً مازالت البٌنٌة العربٌة التجارة 

 حٌث .التبادل وتٌسٌر الحرة للتجارة اتفاقٌات العربٌة الدول

  ،% 15 تتعد ولم %10 حوالً العربٌة البٌنٌة التجارة بلغت

 العالم دول بقٌة مع متزاٌدة تجارٌة مبادالت توجد وقت فً

األخرى

  تجارتها قٌمة أن األوروبً االتحاد دول تشتهر بالمقابل 

   الخارجً العالم مع تجارتها على %50 تزٌد البٌنٌة



2010-2005تطور الصادرات والواردات العربٌة خالل الفترة 

السنوات             
المؤشرات  

200520062007200820092010

48,358,671,086,876.877.7الصادرات البينية 
44,153,664,278,272.477.20الواردات البينية

التجارة العربية البينية
2(/واردات+صادرات)

46,256,167,682,574.677.40

نسبة الصادرات البينية 
إلى إجمالي الصادرات

8,5%8,5%8,8%8,7%10,28%8.60%

نسبة الواردات البينية 
إلى إجمالي الواردات

12,6%13,11%12,0%11,04%11,2%11.84%

نسبة مساهمة التجارة 
.البينية إلى اإلجمالية

10,55%10,80%10,4%9,87%10,72%10.20%



التبادل التجاري الزراعً وانتقال اآلفات

مجال فً والدولٌة العربٌة الساحتٌن تشهده الذي التطور 

 استٌرادا الزراعى التجارى التبادل ورواج حركة

 والقارات الدول بٌن النقل وسائل وتنوع وتوفر وتصدٌرا

 ومسببات الزراعٌة اآلفات من العدٌد انتقال من سهل

.النباتٌة األمراض

 تسبب أن ٌمكن أخر إلى بلد من األمراض انتقال عند 

كبٌرة أضرار



انتقلت من الهند إلى الخلٌج عن : سوسة النخٌل الحمراء •

وقد . ونخٌل جوز الهند والوشنطنٌاطرٌق فسائل نخٌل الزٌنة 

انتقلت أخٌرا إلى بلدان البحر األبٌض المتوسط

انتقلت من أمرٌكا إلى أوروبا ثم إلى بكتٌرٌا اللفحة النارٌة •

وحدٌثا بلدان البحر األبٌض المتوسط  ( مصر)البلدان العربٌة 

المغرب ثم الجزائر ثم تونس

مثالٌن:  انتقال األمراض عبر تجارة المنتجات  



انتقال مرض اللفحة النارٌة عبر تجارة المشاتل 

2011الجزائر      - 2008المغرب    - 1957أوروبا    -  1964 مصر

  2012تونس 



مرض اللفحة النارٌة بتونس أدى إلى الفتك بأكثر من 

من األجاص هك 5000

(2012 رحومة)عزل البكتٌرٌا ألول مرة بتونس 



الخاصة بالحجر الزراعً بالبلدان العربٌة اإلتفاقٌات

 مع وبالتعاون زمن منذ األمر لهذا تنبهت دول عدة

  بالقطاع الصلة ذات الدولٌة والهٌئات المنظمات

 واتخذت والتشرٌعات القوانٌن وضع تم الزراعى

 بالحجر تعرف التى واالحتٌاطات اإلجراءات

.الزراعً



االتفاقٌات المبرمة فً مٌدان حماٌة النباتات والحجر 

الزراعً

االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات•

اتفاقٌة خاصة بالحجر الزراعً بٌن دول اتحاد المغرب •

(.1990/7/23الجزائر، )العربً

نظام الحجر الزراعً لدول مجلس التعاون لدول الخلٌج •

.2003العربٌة 

إلى منع دخول اآلفات  ( النظام ) ٌهدف هذا القانون 

الزراعٌة وانتشارها، وحماٌة البٌئة والموارد النباتٌة، 

.وتسهٌل التجارة

 



* (وتونس ، مصر، المغرباالردن) اتفاقٌة أغادٌر •

تعاون فً مجال الصحة الحٌوانٌة  إتفاقٌة: إ اتفاقٌات ثنائٌة •

والحجر الصحً البٌطري بٌن لبنان وسورٌا



أهم معوقات التجارة البٌنٌة بالبلدان العربٌة

قمروقٌةقٌود -

قمروقٌةقٌود غٌر -



جمركٌة رسوًما تفرض العربٌة الدول من عددا هناك 

 على رسوًما تفرض اذ الجزائر فً كما مرتفعة بنسب

 السلع على 15% 10بٌن ما تتراوح المصرٌة الصادرات

 االستهالكٌة السلع على25% 20 بٌن ٌتراوح وما االنتاجٌة

 على الموقعة الدول ضمن من كونها من الرغم على وذلك

،العربٌة التجارة تٌسٌر اتفاقٌة

 ًلوجود نظًرا الجمارك من األوروبٌة السلع تعفً حٌن ف 

 فً ٌؤدي الذي األمر أوروبا، وبٌن بٌنها مشاركة اتفاقٌة

  بٌن ما ٌتراوح بما المصرٌة الصادرات انخفاض الى النهاٌة

ا دوالر ملٌون50 30 ًٌ .سنو

القمروقٌةالقٌود . 1

http://www.turess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


القٌود 

قمروقٌةالغٌر 

قٌود فنٌة

قٌود إدارٌة

قٌود مالٌة

قٌود نقدٌة



القٌود الفنٌة. 1

ًالدول فً والمواصفات باالشتراطات خاصة وه 

 وتعدد المنتج لنفس المواصفات تعددٌة أي العربٌة

 وضع مثل تطبٌقها، فً االدارٌة االجتهادات وتضارب

.المنشأ وداللة المنتج على والالصقات العالمات

 مرهونا يبقى الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة نجاح    
 ألن ، موحدة عربية قياسية مواصفات واعتماد بتطبيق

 من تعقيدا أكثر تقنيا حاجزا تشكل المختمفة المواصفات
لالدو بين القائمة الجمركية الحواجز



الضرورٌة غٌر االضافٌة الوثائق كثرة  : االدارٌة القٌود  

 واجراءات بالعبور النقل مشاكل ، البضاعه مع تطلب التً

  وتكالٌفه الجمركً التخلٌص

القنصلٌات تصدٌق رسوم فً مبالغة هناك : المالٌة القٌود  

 الدول بعض فً تحصٌلها    ٌتم حٌث المنشأ شهادات على

  والرسوم للقٌود باالضافة الفاتورة قٌمه حسب العربٌة

فرضها ٌتم التً االخرى

فً تتمثل العربٌة الدول فً كمٌة قٌود : الكمٌة القٌود 

العام للقطاع تابعة بمؤسسات االستٌراد حصر



النقل وتنقل األشخاص

وبالذات المختلفة العربً العالم بلدان بٌن التجارة كلفة إن 

، البٌنٌة العربٌة التجارة أمام آخر عائقا تشكل النقل كلفة

 والمشرق المغرب بٌن منتظمه نقل وسائل توفر عدم إن 

 الوطن جناحً بٌن التجارة ٌجعل منافسة وباسعار العربً

 التجار تطور أمام عائقا وتشكل بل ، جدا متدنٌة العربً

البٌنٌة العربٌة

 الدول بٌن االموال ورؤوس االفراد تنقل صعوبة  

 إجراءات وصعوبة القنصلٌة باالمور تتعلق العربٌة

 الدول بعض بٌن علٌها والحصول الدخول تأشٌرات

.العربٌة



األفاق المستقبلٌة

التجاري العربًتبادل الالضرورٌة لدعم جرااات اإل



تطوٌر الحجر الزراعً بالبلدان العربٌة 

 تنسٌق التشرٌعات المتعلقة بالصحة و الزراعىتطوٌر الحجر

الدول العربٌة فى النباتٌة

النباتٌة الثروة حماٌة إلى تهدف عربٌة اتفاقٌة إبرام 

 واألمراض الزراعٌة اآلفات انتقال دون والحٌلولة والحٌوانٌة

.الدول بٌن و الواحد البلد فً ألخرى منطقة من النباتٌة

 على غرار )بٌن البلدان العربٌة  المخبرٌةتوحٌد التحالٌل

EPPOمعاٌٌر 



الفالحٌةفً مجال البحوث 

 إرساء شراكة لتنمٌة الكفاءات فً البلدان العربٌة

عبر إحداث شبكات تمكن من تبادل الخبرات بٌن 

والنشرٌاتالبلدان والمعلومات 

 إرساء :  الفالحٌةدفع التعاون فً مجال البحوث

برامج بحث مشتركة 



ذات المجاالت فً العربً الصناعً للنمو حوافز وضع 

 المحلٌة الخام المواد أسعار تخفٌض مثل التنافسٌة القدرة

وغٌره كالوقود األخرى االنتاج ومدخالت

قبل من المتكررة الروتٌنٌة اإلجراءات إلغاء حتى أو تقلٌل 

المنشأ بشهادة واإلكتفاء الجمركٌة السلطات

دون الحدود لتعبر العربٌة النقل لوسائل أكثر حرٌة إعطاء 

 العالم أرجاء بٌن األفراد تنقل وتسرٌع تسهٌلو مضاٌقات

العربً



 مع مباشرة إشراكه فً والمواطن المستثمر دور تفعٌل•

 التشرٌعات وإصدار إعداد عند العام القطاع مسئولً

  الصناعٌة واألنظمة

 الحرة التجارة منطقة بشؤون معنٌة متخصصة إدارة إنشاء•

أمامها العقبات وتذلٌل عربٌة دولة كل فً

 الدول فً العامة اإلدارة أداء ومستوى كفاءة ورفع تطوٌر•

 إدارات و الموانئ إدارات الجمركٌة، اإلدارات ) العربٌة

الحدودٌة المعابر



الخاص دورالقطاعدفع 

  حلول بطرح مبادراً  ٌكون أن ٌجب العربً الخاص القطاع 

المعوقات، لتلك ومعالجات

 دور دعم على تحرص ان ٌجب العربٌة الحكومات ان كما 

 برامج فً اساسً كشرٌك دوره لممارسة الخاص القطاع

PPP)) االقتصادٌة التنمٌة

ورؤوس العرب والمستثمرٌن األعمال رجال انتقال تسهٌل 

 النقل وسائط حركة وتسهٌل العربٌة الدول بٌن بحرٌة اموالهم

 التجارة تنمٌة فً ٌسهم وبما الحدودٌة، المنافذ عبر العربٌة

 العابرة والتجارة البٌنٌة العربٌة



شكرا جزٌال على حسن استماعكم

والسالم علٌكم ورحمة هللا 

ali.rhouma@iresa.agrinet.tn



إقامة منطقة التبادل الحر بٌن الدول العربٌة المتوسطٌة  إتفاقٌة

.2007مارس  26 : (تونس والمغرب ومصر واألردن)

وتحرٌر التجارٌة المبادالت تنمٌة إلى االتفاقٌة هذه تهدف 

 أهداف وتحقٌق المتوسطٌة العربٌة الشراكة ودعم السلع انسٌاب

 للتبادل األورومتوسطٌة المنطقة إقامة بشأن برشلونة إعالن

 البلدان بٌن فٌما المتبادلة االستثمارات تشجٌع وكذلك الحر

 وجذبا اندماجا أكثر االقتصادي فضائها وجعل األعضاء

.الخارجٌة لالستثمارات

التام باإلعفاء اإلتفاقٌة هذه إطار فً المتبادلة المواد كل تتمتع 

.والضرائب والرسوم الدٌوانٌة الرسوم من

معاملة فً المتمثل الوطنٌة المعاملة مبدأ على االتفاقٌة تنص 

 الضرائب حٌث من محلٌا المنتجة السلع معاملة الواردات

الداخلٌة



االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات

، عندما وقعت خمسة بلدان 1881بدأت وقاٌة النباتات الدولٌة عام •

وهً ،(Phylloxera) العنب فٌلوكسٌرااتفاقًٌة للحّد من انتشار 

من أمرٌكا الشمالٌة ُأدخلت َعَرضاً إلى أوروبا حوالً  حشرة مّن   

.والتً دمرت فٌما بعد معظم مناطق زراعة العنب األوروبٌة 1865

وكانت الخطوة الرئٌسٌة التالٌة االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات، التً تّم •

تبّنً  1951، وَتِبع ذلك فً 1929التوقٌع علٌها فً روما عام 

من قبل منظمة األغذٌة -the IPPC-االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات 

.والزراعة لألمم المتحدة

ٌّز النفاذ سنة • ، معلّقة 1952دخلت االتفاقٌة الدولٌة لوقاٌة النباتات ح

مستدٌرة  بهاواعترفت . كافة االتفاقٌات الدولٌة السابقة لوقاٌة النباتات

الجمركٌة كمنظمة معٌارٌة  للتعرفاتالعامة  اإلتفاقٌةحول  األورغواي

التفاقٌة تطبٌق تدابٌر الصحة والصحة النباتٌة



اإلجرااات الصحٌة النباتٌة


