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 ملخص تنفيذي

لعديد من اإلصالحات االقتصادية والتشريعية من أجل تعزيز التكامل مع تقوم الحكومة السورية بتنفيذ ا

وبالتالي فإن الوزارات المعنية تقوم . االقتصاد العالمي وتسهيل عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

وزارة كلت وفي هذا اإلطار فقد ش. بتقييم الوضع الراهن واقتراح البدائل المتعلقة بالمزيد من التعديالت 

الزراعة واإلصالح الزراعي لجنة لمراجعة السياسات الزراعية في سورية وهيكلية وزارة الزراعة 

 . واإلصالح الزراعي 

 : يلي  من خالل ماصانعي السياسات وتسعى هذه الدراسة إلى مساعدة 

 . يل توفير المعلومات المتعلقة بانعكاسات سياسات الدعم الحالية في سورية وعملية التعد •

تقييم التوافق بين الدعم في سورية مع االلتزامات الدولية الحالية والمستقبلية وخاصةً اتفاقية منظمة  •

 . التجارة العالمية حول الزراعة 

 . وضع البدائل الممكنة المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية  •

 . زراعة تقييم فعالية البدائل الممكنة في تحقيق أهداف السياسات في قطاع ال •

د في إعداد مثل تلك تسعى هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية تفاوضية لسورية وإنما قد تساع وال

وهذه . ة كأساس للتقييم ل الزراعوتستخدم الدراسة اتفاقية منظمة التجارة العالمية الحالية حو.  االستراتيجية

. ة حول نتائج المفاوضات في هذه المرحلة االتفاقية قيد التفاوض من جديد ولكن ليس هناك مؤشرات واضح

وتشير الدراسة إلى أن منظمة التجارة العالمية قد اتفقت على إطار إنشاء آليات العمل الخاصة بالزراعة ، 

 . أما القرارات النهائية فهي ال تزال خاضعة للتوقعات 

الخطة الخمسية السادسة ظهر بشكل واضح منذ تعرضت السياسات الزراعية في سورية للتغير التدريجي 

. حيث تم استبدال التخطيط التأشيري بالتخطيط المركزي لقسم كبير من المنتجات الزراعية ) 1986-1991(

كما تطور نظام التجارة األكثر تحرراً وتخفيض دعم المستلزمات الرئيسية مثل األسمدة والمواد الكيماوية 

والسكر الدقيق  لمنتجات بينما بقي لبعضها اآلخر مثل وكذلك دعم المستهلك الذي تم إلغاؤه على بعض ا

يزال هناك  وتنافس شركات القطاع الخاص حالياً مع الكثير من شركات القطاع العام ، ولكن ال. والرز

وينتج القسم األكبر من الدعم . الكثير من القيود على اإلنتاج والتسعير والتسويق والتصنيع والتجارة 

 . ر السوق للمحاصيل االستراتيجية وخاصةً القطن والقمح الزراعي من دعم أسعا

وقد تم تنفيذ هذه الدراسة على خطوات متعددة بالتعاون الوثيق مع رئيس المستشارين الفنيين في مشروع 

 . الفاو ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية مما أدى إلى إعداد هذا التقرير النهائي 
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 العمل في تنفيذ مراجعة وتحليل مكثفين للتقارير التي تم إعدادها مؤخراً حول وتتمثل المرحلة األولى من

السياسات الزراعية في سورية وكذلك المعلومات المتعلقة بالدعم وتحليل السياسات التجارية التي تم الحصول 

د كانت عبارة عن أما المرحلة الثانية فق. عليها من الدراسات المنفذة في الدول األخرى والمنظمات الدولية 

سلسلة من المقابالت مع الجهات المعنية الرئيسية تم تنفيذها لتحديد قضايا السياسات ذات األولوية وبدائل 

وانطوت المرحلة الثالثة على وضع مجموعة من بدائل السياسات المتوافقة مع منظمة . السياسات الممكنة 

مع الجهات المعنية ضمن األولية بعة عرض ومناقشة النتائج وتم في المرحلة الرا. التجارة العالمية وتقييمها 

 . أما المرحلة األخيرة فقد تمثلت في صياغة التقرير ووضع التوصيات . ورشة عمل 

تتوافق الكثير من برامج الدعم المنفذة حالياً في الزراعة السورية مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 

أو غير المشوهة للتجارة وهي " األخضر" البرامج على أنها ضمن الصندوق ويصنف عدد من تلك. الزراعة 

كما تعتبر . تتضمن برامج البنية التحتية مثل مشاريع الري واستصالح األراضي والمرافق العامة وغيرها 

 . الخدمات العامة مثل البحوث والمعلومات واإلرشاد على أنها غير مشوهة للتجارة 

على مرتبة الدولة النامية فسوف يسمح لها بدعم المستلزمات إذا كانت متوفرة بشكل ونتيجة لحصول سورية 

وقد ألغت سورية الكثير من حاالت الدعم لألسمدة . عام ألصحاب الدخل المنخفض أو للمزارعين الفقراء 

أن هناك دعم كما ) . للقمح والقطن% 80(تزال تطبق دعماً كبيراً على المياه  والمواد الكيماوية ولكنها ال

كما يسمح . والطاقة )  والقمح والمحاصيل االستراتيجية األخرى المقدمة بشكل رئيسي للقطن(للقروض 

وتقدم سورية الدعم على الخبز العادي وتقدم السكر والرز توفير الغذاء بتقديم دعم المستهلك ألغراض 

راد فيما لو لم تكن الدولة مصدراً صافياً ويسمح بحظر االستي. بأسعار منخفضة من خالل البطاقات التموينية 

 . للسلعة المعنية 

وهناك عدد من برامج الدعم الزراعي التي يتم تطبيقها في سورية والتي توفر قدراً كبيراً من المساعدة وهي 

 في منظمة التجارة العالمية وتضم تلك البرامج قيود االستيراد الكمية مثل الحظر والتراخيص غير مقبولة

ويجب أن يتم تحويل مثل تلك القيود إلى تعريفات جمركية توفر مستويات . طلوبة واحتكار االستيراد الم

كما سيطلب من سورية أن تضمن الحد األدنى من دخول أسواقها وذلك من خالل . من الحماية " معادلة"

من إجمالي % 4 إلى التعريفة المخفضة أو اإلعفاء من التعريفة ويصل هذا الحد بالنسبة للدول النامية

استهالكها وقد توفر منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مستوى مقبوالً من دخول أسواق سورية لبعض 

 . السلع 

لبرامج المطبقة على السلع االستراتيجية السبعة فهي متوافقة مع منظمة التجارة العالمية ولكنها لوبالنسبة 

القطن والقمح والشوندر السكري والتبغ والشعير (لهذه المنتجات وتطبق سورية برامج دعم . تخضع للقيود 

وتعتبر هذه الحاالت من . مع دعم مستهلك ودعم تصديري للتخلص من أية فوائض ) والعدس والحمص

وإذا تجاوز التحويل من الدولة . أو برامج الدعم المشوهة للتجارة " البنفسجي"حاالت دعم الصندوق 

كما يسمح بدعم . مة اإلنتاج فيجب أن يتم تحديدها وتخفيضها مع مرور الوقت من قي% 10والمستهلكين 
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الصادرات ضمن حدود معينة في ظل االتفاقية الحالية ولكن من غير المحتمل أن تبقى كذلك باستثناء بعض 

 . الفترات االنتقالية لعدد قليل من الدول المنضمة إلى المنظمة 

لعدس لوبالنسبة . يم تكلفة اإلنتاج باإلضافة إلى هامش ربح للمنتجين تسعى برامج دعم أسعار السوق لتقد

والحمص فإن األسعار المحلية حالياً أدنى من األسعار العالمية وتعمل هذه المنتجات بشكل عام ضمن بيئة 

ويتوجب على منتجي القطن والشوندر السكري والتبغ بيع إنتاجهم إلى المؤسسات التجارية . السوق الحرة 

وتوفر سورية القطن . كما يتم تسويق القسم األكبر من القمح المنتج إلى المؤسسة الحكومية . لحكومية ا

ويباع القمح . للمستخدمين السوريين باألسعار العالمية بينما تصدر الكميات المتبقية باستخدام دعم التصدير 

المية بينما يحظى القمح ذي النوعية الجيدة العادي للمستهلكين المحليين بأسعار أدنى من األسعار الع)الطحين(

ويتم . ويتم تخزين فوائض القمح لسنوات الجفاف أو أنها تصدر من خالل دعم التصدير . بفارق سعري 

شراء الشوندر السكري بأسعار تفوق سعر السكر العالمي المعادل ويتم تصنيعه من قبل معامل الدولة وبيعه 

 تستورد الشركات الخاصةو) . باستخدام البطاقات التموينية(عار العالمية للمستهلكين بأسعار أقل من األس

أما أسواق التبغ فتتم إدارتها من قبل مؤسسة الدولة التي تقوم .  من السكر باألسعار العالمية امستلزماته

ن وقد تتجاوز التحويالت م. بتصدير التبغ ذي النوعية الجيدة وتستورد نوعيات معينة ألغراض الخلط 

وهو الحد األدنى المقبول في المنظمة والذي % 10الحكومة والمستهلكين للقطن والقمح والشوندر السكري 

 . يجب تخفيضه حسب جدول مقياس الدعم الكلي 

يسمح بتشغيل مؤسسات التجارة الحكومية مثل تلك التي تعمل في سورية شريطة أن تعمل بطريقة متوافقة 

ويسمح . سواق والدعم المحلي ودعم التصدير التي تضم خسائر التشغيل  األمع قوانين المنظمة بشأن دخول

وسوف لن . للدول النامية بتقديم الدفعات مقابل إدخال تكاليف التسويق المحلي في حسابات دعم التصدير 

تتمكن المؤسسات التجارية الحكومية السورية من مراقبة الصادرات والواردات وسوف يتوجب عليها أن 

 .  أكثر انفتاحاً وشفافيةً بشأن تكليف المبيعات والتسويق تكون

وقد تم خالل الدراسة إجراء العديد من المقابالت مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات حول توجهات 

وقد أدت تلك المقابالت إلى الحصول . السياسات وأهدافها واألدوات المستخدمة حالياً في الزراعة السورية 

وباإلضافة . معلومات المتعلقة بأولويات السياسات والقضايا والمعايير الخاصة بتقييم بدائل السياسات على ال

وقد أكدت المقابالت . حول بدائل السياسات إلى ذلك فقد سمحت المقابالت بالحصول على بعض اآلراء 

طرحها أهمية األمن الغذائي وتضمنت القضايا التي تم . حتمية انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية 

وقد كان هناك معرفة بالتغيرات الواجب تنفيذها . والحاجة للمحافظة على فرص العمل في قطاع الزراعة 

وكان هناك مجموعة من اآلراء حول . من قبل مؤسسات التجارة الحكومية ونظام التسويق وأسواق القروض 

 . ت نظام الدعم المطبق حالياً وخاصةً دعم المستلزما

وباإلضافة إلى ذلك فقد كان هناك شكالن الثنين . تعرضت الدراسة لثالثة بدائل باإلضافة إلى الوضع الحالي 

 : وتتمثل البدائل فيما يلي . من البدائل 
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 الوضع الحالي  •

 تحويل قيود االستيراد الكمية إلى تعريفة جمركية  •

 اإلنتاج أو بدونه ب الطلبدعم المستلزمات مع  •

  هاإلنتاج  أو بدون الطلب باشرة غير مقترنة معدفعات مب •

 : وتعرضت الدراسة النعكاسات هذه البدائل على سبعة من السلع أو مجموعات السلع 

 ) التي تعمل في ظل دعم أسعار السوق(السلع االستراتيجية  - أ

 )  دعم تصدير–السلعة التصديرية الرئيسية (القطن  •

 )م لألمن الغذائي ها–صادرات من فترة إلى أخرى (القمح  •

 ) القسم األكبر يستهلك محلياً–قليل (الشوندر السكري  •

 ) القسم األكبر يستهلك محلياً–قليل (التبغ  •

 ) تصديري– تنافسي –قطاع خاص (الشعير والعدس والحمص  •

 )بدون دعم سعري(السلع غير االستراتيجية  - ب

 ) قد يكون هناك تفاوتات موسمية(السلع التصديرية  •

 )قد يكون هناك تفاوتات موسمية(راد سلع االستي •

تم تقييم كل من تلك البدائل من خالل عدد من المعايير التي تم وضعها من خالل استعراض أهداف 

. وتمت مناقشة تلك المعايير مع الجهات المعنية وكانت مقبولة بشكل عام . السياسات الزراعية في سورية 

 : يلي  وتتضمن تلك المعايير ما

 ع منظمة التجارة العالمية التوافق م •

 أسعار السلع •

 اإلنتاج المحلي •

 االستهالك الغذائي المحلي •

 )  الواردات–الصادرات (صافي الوضع التجاري  •

 الدخل الريفي  •

 اإلنفاق الحكومي •

 العمالة الريفية  •

 اإلنتاجية •

 اآلثار التوزيعية على السلع والمستهلكين والمنتجين •
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 الوضع الحالي 

المتعلقة كتلك الحالية غير متوافقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية السورية امج الدعم برنواحي إن بعض 

أما البرامج األخرى فمع أنها متوافقة مع القوانين الحالية إال أنه يجب تحديدها . بالقيود الكمية على االستيراد 

دعم األخرى فإن تلك البرامج مثل وعالوةً على ذلك وبناء على تجربة الدول . وتخفيضها مع مرور الوقت 

 . قد ال يكون مسموحاً بها ودعم التصدير وبعض خصائص المؤسسات التجارية الحكومية السوق أسعار 

تتم زيادة إنتاج المحاصيل االستراتيجية من خالل استخدام دعم أسعار السوق وخاصةً بالنسبة للقطن والقمح 

 . حاصيل غير االستراتيجية من خالل استخدام قيود االستيراد الكمية وتتم زيادة إنتاج الم. والشوندر السكري 

وينخفض استهالك بعض السلع االستيرادية غير االستراتيجية من خالل حظر االستيراد وتراخيص االستيراد 

 . بعض السلع مثل القمح والسكر والرز من خالل استخدام دعم المستهلك المحلي لستهالك االبينما يزداد 

زيادة الحماية المحلية من برامج دعم األسواق دعم التصدير و أثر مستوى تركيبة الصادرات من خالل ويت

 . وقيود االستيراد وكذلك زيادة االستهالك من برامج دعم المستهلك 

 التحول إلى التعريفة الجمركية

حيث يحافظ هذا على  tarifficationيطلق على تحويل قيود االستيراد الكمية إلى تعريفة جمركية اسم 

أسعار المستهلك عند معدالت مشابهة للوضع الحالي لجميع المحاصيل االستراتيجية باستثناء القطن ، حيث 

ونتيجة لذلك فسوف ينخفض إنتاج القطن بنسبة . ستنخفض أسعار المنتج للقطن لتصل إلى المعدالت العالمية 

أما .  دخل منتجي القطن بشكل حاد وينخفض% 30-15وستنخفض صادرات القطن بنسبة % 10-20

الحكومية الدفعات وسوف تنخفض . أسعار وإنتاج واستهالك وتجارة السلع األخرى فسوف لن تتغير كثيراً 

باستثناء خسائر تسويق القمح التي (ستبقى الدفعات المقدمة للسلع األخرى مشابهة لمنتجي القطن بينما 

 ) . ستنخفض

 )لوباإلنتاج مط(دعم المستلزمات 

سوف يؤدي توفير المزيد من دعم المستلزمات بدالً من دعم أسعار السوق وقيود االستيراد إلى انخفاض 

وسوف يتم توجيه دعم المستلزمات للسلع التي ستتأثر . جميع أسعار السلع لتصل إلى المعدالت العالمية 

ستمرار في اإلنتاج من أجل وسوف يطلب من المنتجين اال. بسبب خسارة دعم األسعار وقيود االستيراد 

وسوف يتم تعديل انخفاض أسعار السوق من خالل تخفيض تكاليف . الحصول على المستلزمات المدعومة 

لذا فسوف يبقى اإلنتاج واالستهالك وصافي الصادرات عند معدل مشابه للوضع الحالي لقسم كبير . اإلنتاج 

دية فقد تخضع للقدر األكبر من التأثر نظراً لزيادة االستهالك أما السلع غير االستراتيجية االستيرا. من السلع 

وفي بعض . بينما سينخفض اإلنتاج حيث سيكون من الصعب تحديد المنتجين المتأثرين بانخفاض األسعار 
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فإن دعم مستلزمات اإلنتاج سوف لن يكون كافياً للمحافظة على اإلنتاج وقد يكون هناك ) أي السكر(الحاالت 

 . م التصنيع أيضاً حاجة لدع

 )اإلنتاج غير مطلوب(دعم المستلزمات 

على النقيض من البديل السابق فسوف لن يطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج من أجل الحصول على 

وسوف يستهدف دعم المستلزمات السلع المتأثرة بخسارة دعم أسعار السوق وقيود . المستلزمات المدعومة 

وبما أن المنتجين .  السعي إلى تعديل انخفاض أسعار السوق بتخفيض تكاليف اإلنتاج وسيتم. االستيراد 

يمكن أن يخصصوا المستلزمات ألية سلعة فسوف ينخفض اإلنتاج بشكل حاد للسلع التي تشهد انخفاضاً 

ن يتغير وسوف ل. سعرياً مثل القطن والقمح والشوندر السكري والسلع غير االستراتيجية القابلة لالستيراد 

ومن المتوقع أن ينخفض . االستهالك المحلي للقطن والقمح والسكر نظراً لبقاء أسعار المستهلك كما هي 

وبشكل مشابه فإن الصادرات الصافية لتلك % . 100والشوندر السكري بنسبة % 20-10إنتاج القطن بنسبة 

ر االستراتيجية القابلة لالستيراد وقد تتأثر تغيرات السلع غي. السلع سوف تنخفض حسب انخفاض اإلنتاج 

بشكل مشابه للبديل السابق حيث أنه كان من الصعب في تلك الحالة استهداف المستهلكين المتأثرين بانخفاض 

 . األسعار 

 )اإلنتاج مطلوب(الدفعات المباشرة غير المقترنة 

رة دعم أسعار السوق وقيود تقديم الدفعات المباشرة غير المقترنة إلى السلع التي تتأثر بخساسوف يتم 

وسوف يطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج من أجل الحصول على الدفعات المباشرة وهو . االستيراد 

في اتفاقية التجارة الحالية ولكن مقترحات التعديل (أمر مقبول في ظل قوانين منظمة التجارة العالمية الحالية 

وسوف يتم تعديل انخفاض أسعار السوق من خالل ) . هة للتجارةسوف تعامل تلك الدفعات على أنها مشو

لذا فسوف يبقى إنتاج واستهالك وصافي الصادرات للقسم األكبر من تلك السلع في . الدفعات المباشرة 

كما قد تتأثر السلع غير االستراتيجية القابلة لالستيراد وذلك نظراً لزيادة االستهالك بينما . معدالت مشابهة 

 . فض اإلنتاج حيث سيكون من الصعب استهداف المنتجين المتأثرين بانخفاض األسعار سينخ

 )اإلنتاج غير مطلوب(الدفعات المباشرة غير المقترنة 

على العكس من البديل السابق فسوف لن يطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج من أجل الحصول على 

المباشرة غير المقترنة السلع المتأثرة بخسارة دعم أسعار وسوف تستهدف الدفعات . الدفعات المباشرة 

وسوف لن يطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج من أجل الحصول على . السوق وقيود االستيراد 

وبما أنه يمكن . وسوف يتم السعي إلى تعديل أسعار السوق المنخفضة من خالل الدفعات المباشرة . الدفعات 

اردهم ألية سلعة فسوف ينخفض إنتاج السلع التي ستشهد انخفاضاً في األسعار بشكل للمنتجين تخصيص مو

وسوف لن يتغير ) . القطن والقمح والشوندر السكري والمحاصيل غير االستراتيجية القابلة لالستيراد(حاد 

خفض إنتاج ويتوقع أن ين. االستهالك المحلي من القطن والقمح والسكر نظراً لعدم تغير أسعار المستهلك 

وبشكل مشابه فإن % . 100والشوندر السكري بنسبة % 25-20والقمح بنسبة % 20-10القطن بنسبة 
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وقد تتأثر تغيرات السلع غير . الصادرات الصافية لتلك السلع سوف تنخفض تماشياً مع انخفاض اإلنتاج 

صعب في تلك الحالة استهداف االستراتيجية القابلة لالستيراد بشكل مشابه للبديل السابق حيث أنه من ال

 . المنتجين المتأثرين بانخفاض األسعار 

 البديل المفضل

لذا فإن بدائل السياسات المفضلة تختلف من . تشير نتائج التحليل إلى مجموعة من االنعكاسات بين البدائل 

 : وهي تتمثل في التالي . سلعة إلى أخرى 

جي القطن الذين سيطلب منهم االستمرار في اإلنتاج سيكون تقديم الدفعات المباشرة لمنت: القطن  •

كما أن . البديل األفضل حيث لن يتأثر إنتاج وصادرات ودخل منتجي القطن بشكل سلبي 

المتوافق (أما البديل الثاني . المعلومات الالزمة لتحديد الحائزين الحاليين لتراخيص اإلنتاج متوفرة 

فيتمثل في عدم الطلب من ) مة التجارة العالمية للزراعةمع التغيرات المقترحة على اتفاقية منظ

 . المنتجين االستمرار في اإلنتاج للحصول على الدفعات المباشرة 

سيكون بديل التحول إلى التعريفة الجمركية هو األفضل حيث أن اإلنتاج واألسعار والدخل : القمح  •

فعالية للمحافظة على اإلنتاج وتتميز وهذه السياسة هي األكثر . سوف تبقى مشابهة للوضع الحالي 

 . اإلجراءات اإلدارية لتنفيذ هذا البديل بالتنظيم الجيد 

سيكون بديل التحول إلى التعريفة الجمركية هو األفضل حيث أن اإلنتاج واألسعار : السكر والتبغ  •

على اإلنتاج وهذه السياسة هي األكثر فعالية للمحافظة . والدخل سوف تبقى مشابهة للوضع الحالي 

كما يمكن تطبيق بديل الدفعات . وتتميز اإلجراءات اإلدارية لتنفيذ هذا البديل بالتنظيم الجيد 

المباشرة على أن يطلب من المنتجين إنتاج السكر والتبغ حيث أن إنتاج ودخل منتجي السكر والتبغ 

 . ين لتراخيص اإلنتاج سوف لن يتأثر بشكل سلبي وهناك معلومات متوفرة لتحديد الحائزين الحالي

سوف يكون التحول إلى التعريفة الجمركية هو البديل : المحاصيل االستيرادية غير االستراتيجية  •

وهذه السياسة هي . . المفضل نظراً لبقاء اإلنتاج واألسعار والدخل مشابهة لما هي عليه حالياً 

 . رية لتنفيذ هذا البديل بالتنظيم الجيد األكثر فعالية للمحافظة على اإلنتاج وتتميز اإلجراءات اإلدا

وتتميز سياسات دعم . على دعم المستلزمات لدعم المنتجين الزراعيين قامت سورية بتخفيض اعتمادها 

طريقة فعالة لتوسيع اإلنتاج أو تحويل الدخل ولكنها المستلزمات بأنه أكثر أنواع السياسات تشويهاً لإلنتاج 

كما أنها مضرة بالبيئة وتؤثر . التحويالت من الدولة إلى موردي المستلزمات حيث يذهب القسم األكبر من 

. على صحة وسالمة سكان الريف والمستهلكين وقد تكون غير مستدامة في حالة الموارد النادرة مثل المياه 

 . يةويمكن اعتبار العودة إلى توفير دعم المستلزمات على أنه خطوة سلبية فيما لو تم تطبيقها في سور
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ويؤدي تحرير األسواق الزراعية إلى خلق روابط أقوى ألسعار المنتج مع أسعار األسواق العالمية مما يزد 

وقد تحتاج سورية لدراسة الوسائل اإلضافية لتخفيض مخاطر عدم استقرار . من احتمال تفاوت األسعار 

يمكن أن تخفض مؤسسات التجارة و. األسعار بما يتوافق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية 

ويمكن دراسة إمكانية تطبيق برنامج شبكة األمان لتلك السلع . الحكومية عدم استقرار األسعار ضمن السنة 

 . التي تعمل في ظل الدفعات المباشرة للمنتجين 

وارد في وتشكل شريحة مالكي األراضي المستفيد الرئيسي من التحويالت التي تتم في ظل برنامج الدعم ال

وفي حالة دعم . لذا فإن الحائزين الكبار هم الذين سيحصلون على القدر األكبر من التحويالت . هذه الدراسة 

ويتم تشغيل الكثير من المزارع في . المستلزمات فإن موردي المستلزمات يعتبرون من المستفيدين الهامين 

اإلصالح قانون وقد حدد %) . 50-40بحوالي الذي يقدر عددهم (سورية من قبل المستأجرين والمرابعين 

وقد يكون .   مبادئ المشاركة في إيرادات المرابعة 1958وقانون العالقات الزراعية في عام الزراعي 

وفي بعض الحاالت يتم إنتاج تلك . تطبيق تلك المبادئ على المشاركة في الدفعات المباشرة أمراً ضرورياً 

وقد تكون المشاركة في اإليرادات مشابهة لما مستأجرة مقابل رسوم رمزية والالمحاصيل في أراضي الدولة 

 . يتم في ظل اتفاقيات اآلجار الخاصة 

وفي الواقع فقد أوضحت . تظهر الحاجة إلى تطوير نوعية المنتج من المنافسة المتزايدة في األسواق العالمية 

 حيث تحظى المنتجات المستوردة على أسعار أعلى اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى هذه الحاجة

وسوف يتحسن الدخل الريفي بشكل واضح من خالل تبني معايير النوعية العالمية كما يمكن . في األسواق 

 . استخدام سياسات الدعم لتشجيع تطوير نوعية المنتج 

األمن الغذائي في سورية على وينظر إلى  اعتباراً هاماً لصانعي السياسات في سورية األمن الغذائييشكل 

أنه توفير المواد الغذائية بأسعار متدنية وتحسين القدرة على الحصول على الغذاء ضمن إطار األسواق 

وقد تحسن تغيرات السياسات التي ستترافق مع االنضمام إلى منظمة التجارة . الزراعية والغذائية التنافسية 

كون السوريون قسماً كبيراً من دخلهم على الغذاء وبالتالي فإن وينفق المستهل. العالمية الدخل الريفي 

 . الوفورات القليلة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الدخل المتوفر وتحسين األمن الغذائي 

وقد حددت الدراسة الحالية مجموعة من البدائل المتوافقة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية للزراعة 

وقد وفر تحليل االنعكاسات لصانعي السياسات . هداف الجهات المعنية بالتصنيع في سورية والمتوافقة مع أ

في سورية بعض المعلومات النوعية حول األسعار واإلنتاج واالستهالك والتجارة والدخل الريفي واإلنفاق 

لحصول على وسوف يكون من المهم لصانعي السياسات ا. الحكومي على السلع الرئيسية ومجموعات السلع 

معلومات كمية أكثر دقة حول االنعكاسات وكذلك حول تحويل الموارد بين السلع واالنعكاسات على التجارة 

 . الزراعية والدخل الريفي واإلنفاق الزراعي الحكومي 

 viii



سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

 مقدمة

 تقوم الحكومة السورية بتنفيذ العديد من اإلصالحات االقتصادية والتشريعية من أجل تعزيز التكامل مع

وبالتالي فإن الوزارات المعنية تقوم . االقتصاد العالمي وتسهيل عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

وفي هذا اإلطار فقد شكلت وزارة . بتقييم الوضع الراهن واقتراح البدائل المتعلقة بالمزيد من التعديالت 

ة في سورية وهيكلية وزارة الزراعة الزراعة واإلصالح الزراعي لجنة لمراجعة السياسات الزراعي

من خالل توفير المعلومات حول صانعي السياسات  وتسعى هذه الدراسة إلى مساعدة . واإلصالح الزراعي 

سياسات الدعم الحالية ومدى توافقها مع االلتزامات الدولية الحالية والمستقبلية والبدائل المحتملة األخرى 

 . ت القطاع الزراعي وفعاليتها في تحقيق أهداف سياسا

تعرضت السياسات الزراعية في سورية للتغير التدريجي ولكن التغير الهام بدأ منذ الخطة الخمسية السادسة 

 حيث تم استبدال التخطيط التأشيري للمنتجات الزراعية بالتخطيط المركزي وتم تطوير النظام 1986-1991

جمركية وتخفيض التعريفة لعدد من الدول وإلغاء عدد من التجاري األكثر تحرراً وتبسيط نظام التعريفة ال

وبدأ . وتم تخفيض دعم المستلزمات الرئيسية مثل األسمدة والمواد الكيماوية . متطلبات التراخيص وقوانينها 

وتم إلغاء دعم المستهلك لبعض المنتجات . القطاع الخاص بالتنافس مع العديد من شركات القطاع العام 

وتتم المحافظة على أسعار المستهلك المنخفضة لمنتجات . والسكر والرز القمح مطبقة على ولكنها بقيت 

القمح من خالل البيع المدعوم للقمح والدقيق من قبل مؤسسات الدولة أما دعم السكر والرز فيقدم بشكل 

ضمونة بشكل يفوق ومع ذلك فقد ارتفعت أسعار المنتج الم. مباشر للمستهلكين من خالل البطاقات التموينية 

 هناك عدد من اإلجراءات المطبقة على اإلنتاج لوال يزا. األسعار العالمية لعدد من المحاصيل االستراتيجية 

 . والتسعير والتسويق والتصنيع والتجارة 

وقد شكلت اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة في جولة األورغواي حجر الزاوية للزراعة حيث 

وتضمنت االتفاقية تخفيض الدعم .  للمرة األولى ضمن قوانين وقواعد منظمة التجارة العالمية أدخلتها

وتحدد تلك القوانين . والدعم المحلي ودعم الصادرات دخول األسواق : والحماية في ثالثة مجاالت هي 

التزامها خالل الجديدة بدائل السياسات الزراعية المتاحة أمام الدول وسوف يطلب من سورية أن تؤكد 

 . مفاوضات االنضمام لمنظمة التجارة العالمية 

 : وسوف تعالج هذه الدراسة مجموعة من المسائل الخاصة المتعلقة بالدعم الزراعي مثل 

 هل يتوافق برنامج الدعم الحالي مع التزامات سورية الدولية الحالية والمستقبلية ؟  •

  مع منظمة التجارة العالمية ؟  المتاحة والمتوافقة البرامج البديلةهي ما •

 1



 تقرير فني

هل تستجيب برامج الدعم ألهداف القطاع في االكتفاء الذاتي وزيادة اإلنتاجية وتوفير فرص العمل  •

 واالستهالك الغذائي وزيادة الصادرات ؟ 

 أكثر فعالية وأقل تكلفة ؟ برامج بديلة هل هناك  •

 تجين والمستهلكين والسلع ؟ هل تستهدف حاالت الدعم الحالي المجموعة الصحيحة من المن •

 أهداف الدراسة 

 : يلي  تتضمن الشروط المرجعية للدراسة ما

استعراض عملية صياغة وتعديل السياسات الزراعية الجارية بهدف تحديد الجهات المعنية  •

 . ومواقفها

 استعراض التوجهات االستراتيجية وأهداف وأدوات السياسات الزراعية الحالية مع التركيز على •

مثل (اإلنتاج الدعم الزراعي على المنتجات الزراعية واستخدامات المياه والقروض ومستلزمات 

 . وخدمات الدعم الزراعي ) البذار والمواد الكيماوية والوقود والكهرباء

تقييم انعكاسات نظام الدعم الزراعي الحالي على الدخل الزراعي وفرص العمل وتوزيع الموارد  •

 . انية الحكومية إلى الحد الممكن والميزواإلنتاجية 

تدخالت تقييم توافق السياسات الحالية مع قوانين منظمة التجارة العالمية وتحديد تغيرات أدوات  •

 . السياسات ومعدل الدخل الذي قد يكون مطلوباً نتيجةً لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

وافقة مع منظمة التجارة العالمية والقادرة صياغة وعرض بدائل تدخالت السياسات الزراعية المت •

ملة الزراعية ودعم الدخل على تحقيق أهداف السياسات الزراعية مع التركيز على اليد العا

 . الزراعي

 . مناقشة النتائج والتوصيات في اجتماعات مع الجهات المعنية  •

 . ت إعداد تقرير حول الفعاليات المنفذة يتضمن النتائج الرئيسية والتوصيا •

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم استراتيجية تفاوضية لسورية وإنما قد تساعد في إعداد مثل تلك  وال

وهذه .  وتستخدم الدراسة اتفاقية منظمة التجارة العالمية الحالية حول الزراعة كأساس للتقييم .االستراتيجية

.  نتائج المفاوضات في هذه المرحلة االتفاقية قيد التفاوض من جديد ولكن ليس هناك مؤشرات واضحة حول

وتشير الدراسة إلى أن منظمة التجارة العالمية قد اتفقت على إطار إنشاء آليات العمل الخاصة بالزراعة ، 

 . أما القرارات النهائية فهي ال تزال خاضعة للتوقعات 

 منهج الدراسة 

الفاو مشروع س المستشارين الفنيين في تم تنفيذ الدراسة على عدة مراحل وذلك بالتعاون الوثيق مع رئي

 . ومدير المركز الوطني للسياسات الزراعية بهدف إعداد التقرير النهائي 
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وتحليل التقارير التي تتم إعدادها تمثلت المرحلة األولى من الدراسة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المقابالت 

 التقارير الكثير من المعلومات األساسية حول وقد وفرت هذه. مؤخراً حول السياسات الزراعية في سورية 

السياسات المحلية وسياسات التجارة الدولية وتحولها التدريجي من االقتصاد المخطط إلى االقتصاد 

المنهج األكثر تحرراً للسياسات الزراعية وقد تم كما وفرت التقارير معلومات حول انعكاسات . الالمركزي 

إغنائها بالمعلومات المتعلقة بتحليل الدعم والسياسات التجارية من مجموعة  واستعراض السياسات الزراعية 

دولية ذات العالقة بالقضايا التي يجب التعرض لها المنظمات المن الدراسات المنفذة في دول أخرى ومن قبل 

 . في هذه الدراسة 

بما في ذلك أعضاء لجنة وضمت المرحلة الثانية من العمل مجموعة من المقابالت مع الجهات المعنية 

وإعادة هيكلة وزارة الزراعة ، حيث رفدت تلك المقابالت المراجعة التي تم إجراؤها وتم الزراعية السياسات 

وتمهيداً لهذه المقابالت فقد . تصميمها لتحديد قضايا السياسات ذات األولوية وبدائل السياسات الواجب تحليلها 

 الدراسة وانعكاسات العضوية في المنظمة وبعض بدائل السياسات تم تم إعداد دليل للمقابلة يلخص هدف

 . توزيعه على جميع من تم االجتماع بهم 

 أما المرحلة الثالثة فتمثلت في وضع مجموعة من بدائل السياسات المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية وتقييم

 . كجزء من المقابالت مع الجهات المعنية وتم عرض مجموعة من معايير التقييم ومناقشتها. ها انعكاسات

مع المعنيين وذلك خالل ورشة عمل ضمت األولية وتضمنت المرحلة الرابعة عرض ومناقشة نتائج الدراسة 

كما تم عقد . ممثلين عن وزارة الزراعة ولجنة السياسات والوزارات المعنية األخرى ومنظمات المنتجين 

 . المركز الوطني للسياسات الزراعية مناقشات مع عناصر فريق العمل في 

كما تم إعداد مذكرة من الدراسة لعرضها . أما المرحلة األخيرة فتشمل إعداد التقرير النهائي والتوصيات 

 . على وزير الزراعة واإلصالح الزراعي لمناقشتها مع المعنيين 

 التكامل مع األسواق العالمية قضايا متعلقة ب

 التجارة كمحرك للنمو 

% 26من تشغيل اليد العاملة و % 30بحوالي مثل الزراعة جزءاً كبيراً من االقتصاد السوري حيث تساهم ت

لذا فإن النمو في اإلنتاج الزراعي والتجارة الزراعية وخاصةً التجارة في القيمة .  1من إجمالي الناتج المحلي

ل والدخل وكذلك لتحقيق هدف األمن المضافة ضروري لزيادة إجمالي الناتج المحلي في سورية وفرص العم

ويوفر تحرير السياسات التجارية في . الغذائي وتحويل التقانات وتطوير النوعية وأهداف تعزيز اإلنتاجية 

ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة فرصة لسورية لتوسيع تجارتها وتحسين فرص العمل 

نفس الوقت فإن نظام التجارة األكثر تحرراً يفرض تحديات على وفي . وتوزيع الموارد ونوعية المنتجات 
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 تقرير فني

الزيادات المحتملة في الواردات الغذائية وتكاليف التعديل الكبيرة  وسورية من خالل ارتفاع تباين األسعار 

 . التي ستتعرض لها القطاعات المتأثرة 

 الحاجة للسياسات المكملة 

إذا تم إلغاء معوقات التسويق والتوزيع للزراعة السورية د الرئيسية الفوائتحقيق أنه يمكن يجب اإلشارة إلى 

السياسات والبرامج المحلية على يجب أن تركز . وتعديل السياسات المحلية وتطوير بيئة االستثمار المحلي 

مهم ومن ال. تشجيع البيئة المالئمة التي سوف تساعد على زيادة التكامل بين التجارة وتطور السوق المحلية 

التعديالت المحلية حيث أن تلك التعديالت قد لمنع استخدام سياسات الدعم كوسيلة تجنب بالنسبة لسورية 

 الدعم المحليومن الضروري اإلشارة إلى أن سياسات . تكون ضرورية لقدرتا التنافسية على المدى الطويل 

مرونة قرارات اإلنتاج مثل (توريد معوقات المن خالل يمكن أن تشكل مكمالً فعاالً للسياسات التجارية 

برامج التعديل مثل (برامج تعديل الموارد وتسهيل )  طويلة األجل على سبيل المثالوتقانات الري والقروض

وبناء اإلمكانات المؤسسية والبشرية بما في ذلك تطوير المهارات في مجاالت ) والمشورة الفنية والتسويقية

 .  وتطوير التصدير تقانات اإلنتاج الجديد والتسويق

 دور القطاع العام 

إلى الدور الذي يتم فيه دراسة المناخ في مناخ التجارة األكثر تحرراً يتغير دور التخطيط في حالة سورية 

ويجب أن يمنح . المحلي والدولي وتحديد المعوقات التي تمنع االقتصاد من االستفادة الكاملة من إمكانياته 

وهذا يتطلب . يتولوا مسؤوليات أكبر في عملية صنع القرار حول استخدام مواردهم األفراد فرصة أكبر وأن 

لذا وفي هذا المناخ  . متطلباتهاحصول صانعي القرار الخاص على معلومات أفضل حول األسواق العالمية و

للمنتجات فيجب أن يتم توجيه الدعم والمساعدة المقدمين للقطاع الزراعي باتجاه تحسين القدرة التنافسية 

ويمكن للدعم والمساعدة تسهيل . الزراعية التي يمكنها االستفادة من الفرص التي يمنحها التحرير التجاري 

وخاصةً في المناطق (االستفادة من التقانات الجديدة ومؤسسات التسويق والتصنيع وتطوير البنية التحتية 

 . والتدريب ) الريفية

 نمو اإلنتاجية من التجارة

وفي نفس . أكثر أشكال المساعدة االقتصادية فعالية ومالءمة لقطاع التجارة أحد لتحرير التجاري ايعتبر 

من أجل تحقيق القدر األكبر من فوائد تحرير المكملة ال تقل أهمية المحلية الوقت فإن برامج المساعدة 

يمكن أن تطور "  األخضرالصندوق"وبسبب توافقها مع منظمة التجارة العالمية فإن برامج دعم . التجارة 

أيضاً نقل تلك البرامج وقد تتطلب . نوعية المنتجات الزراعية والغذائية المتاحة للتصدير وإنتاجية الزراعة 

كما تتمتع برامج المساعدة والدعم الخاصة .  والذكاء التسويقي التقانات وبناء المقدرات وتطوير البنية التحتية

 . للسماح لألسواق بالعمل بشكل أفضل بذات األهمية بتطوير إطار السياسات الزراعية
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 استعراض السياسات الزراعية الحالية في سورية   :األول الفصل

يتضمن هذا القسم استعراضاً سريعاً لسياسات الدعم الحالية المطبقة في الزراعة السورية ويقدم تقييماً لتلك 

 .السياسات 

  تطورات وإصالحات السياسات الزراعية 1.1

 سياسات السوق المحلية  1.1.1

 حيث انتقل القطاع 1986خضعت سياسات التسويق الزراعي في سورية لمجموعة من التطورات منذ عام 

وبينما بقي . القطاعين العام والخاص تأشيري بمشاركة بشكل تدريجي من التخطيط المركزي إلى تخطيط 

القطاع العام في مجال القطن والقمح والشوندر قطاع تسويق وتصنيع المواد الغذائية خاضعاً لشركات 

األخرى ، كما أن مشاركة ذلك القطاع في توفير السلع السكري والتبغ ، فإن القطاع الخاص يعمل في معظم 

 . مستلزمات اإلنتاج الزراعي مثل األسمدة والمواد الكيماوية في تزايد مستمر 

مساحات المحاصيل تحديد   والخطط السنوية(2"اق كثيرةفال تزال تشوهات األسو"وحتى بعد هذه اإلصالحات 

من مرونة استجابة المزارعين لتطورات تحد و هذه الرقابة على اإلنتاج ،  ) الرئيسية مثل القطن والقمح

تخفض  التسويقية والسعرية على مستوى المبيع بالجملة كما أن الرقابة . 3"األسواق والتغيرات في األسعار

ويطلب من منتجي القطن والشوندر السكري والتبغ بيع إنتاجهم إلى . ويق في سورية كفاءة نظام التس

إلى المؤسسة %) 70حوالي (كما يتم تسليم القسم األكبر من القمح المنتج . مؤسسات التسويق الحكومية 

والحمص بينما يباع القسم األكبر من الشعير والعدس ) المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب(الحكومية 

أما بالنسبة للخضار والفواكه فيباع القسم األكبر منها إلى القطاع الخاص . من خالل قنوات التسويق الخاصة 

  . المصرف الزراعي التعاونيويقتصر منح القروض الرسمية على . 

 السياسات التجارية  2.1.1

وسوف تؤدي التغيرات األخيرة . حاً تحول القطاع الزراعي من سوق مغلقة نسبياً إلى مناخ تجاري أكثر انفتا

وفي الواقع فقد تم تبسيط نظام رسوم . والمقترحة إلى انفتاح كبير في االقتصاد على األسواق العالمية 

" ةقجدول التعريفة المنس"الدخول بشكل كبير وذلك من خالل دمج الكثير من الرسوم السابقة في رسم واحد 

وبشكل مشابه فقد تم تبسيط نظام أسعار الصرف بشكل تدريجي باتجاه . دون تغيير إجمالي الرسوم المدفوعة 
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كما تم إلغاء ضريبة تصدير المنتجات الزراعية وربط تمويل االستيراد من عوائد . توحيدها بسعر واحد 

وإلغاء قسم كبير من منتجات األغذية الزراعية لتصدير ال إجازاتوعالوةً على ذلك فقد تم إلغاء . التصدير 

التجارة منطقة لمواد المنتجة في الدول العربية المشاركة في اتفاقية بالنسبة لر استيراد المنتجات الغذائية حظ

 . الكبرى الحرة العربية 

. للسلع الزراعية الرئيسية وكذلك لمستلزمات التصنيع % 1 تم تخفيض التعريفة العامة إلى 2001وفي عام 

 تم فتح االستيراد 1998ومنذ عام . بشكل تدريجي من لبنان واألردن كما تم فتح استيراد الخضار والفواكه 

وسوف يتم توسيع هذه المعاملة بحيث . من بقية الدول األعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى 

تشمل الدول المشاركة في اتفاقيات تجارية مع سورية مثل اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي واتفاقية 

للتجارة بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة التحرير الكامل يتم أن من المتوقع . تجارة مع تركيا ال

هذا اإلطار فقد وقعت سورية اتفاقيات تجارة حرة مع لبنان واألردن وضمن  . 2005في عام الكبرى 

 . تجاري وذلك بهدف تسريع وتيرة التحرير الوالسعودية واإلمارات العربية المتحدة 

 وتقدمت اآلن بطلب االنضمام إلى منظمة 1948وقد كانت سورية إحدى الدول المؤسسة للغات في عام 

وسوف يكون لهذا ) . اجتماع كانكون لوزراء التجارة (2003التجارة العالمية وتم تسلم طلبها رسمياً في عام 

بات التوافق مع قواعد منظمة التجارة ات الزراعية نظراً لمتطلسالطلب انعكاسات على عملية إصالح السيا

 . العالمية 

 االتحاد األوروبي من األمور الهامة من منظور تسهيل التبادل معوقد تكون مفاوضات اتفاقيات الشراكة 

التجاري وتوفر تلك التغيرات فرصاً هامة للتوسع التجاري حيث أنها تتطلب نفس التعديالت التي تتطلبها 

وهي تتجاوز منظمة التجارة العالمية في بعض النواحي ولكنها . جارة العالمية العضوية في منظمة الت

 . محلية  السياساتفي الالتتطلب تغيرات 

مع تركيا و إيران وقد تتطلب هاتان االتفاقيتان المزيد تفضيلية كما تتفاوض سورية على إنشاء منطقة تجارة 

ي ستتعرض له سورية من أجل االستفادة من فرص من تعديالت السياسات كما أنها ستزيد من الضغط الذ

 . التصدير الجديدة 

شكلت الرقابة على سعر الصرف والقطع األجنبي عامالً هاماً يؤثر على تنافسية القطاع الزراعي وقد كان 

 . هناك تبسيط كبير لسعر الصرف من خالل إلغاء عدد من الشرائح 

 عملية صنع السياسات 3.1.1

لزراعي والغذائي عملية صنع القرار المتعلق بالقطاع التشابكات بين الجهات المسؤولة عن العديد من اهناك 

وتعنى العديد من الوزارات بالسياسات الزراعية باإلضافة إلى وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي مثل 

نسيق األفقي ويتم الت.  هيئة تخطيط الدولة - االقتصاد والتجارة - المالية - الصناعة -وزارات الري 
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الرسمي لقضايا الزراعة على مستوى مجلس الوزراء مما يحدد دور الزراعة ويحد من مرونته في عملية 

 . صنع القرار 

 لمحة عن الدعم الحالي لقطاع الزراعة واألغذية في سورية  2.1

 المرحلة حتى هذا مستمراًو 1987مجموعة من تغيرات السياسات منذ عام  يتم تنفيذ هفإنكما أشرنا سابقاً 

 دعم التصدير – دعم أسعار السوق –دعم المستلزمات : ويتعرض هذا القسم لمختلف حاالت الدعم . الحالية 

 . دعم الخدمات العامة والبنية التحتية – دعم المستهلك –

 دعم المستلزمات 1.2.1

يث أنه ليس هناك دعم اإلنتاج الزراعي ، حتم خالل التسعينات تخفيض الدعم على الكثير من مستلزمات 

ويقتصر دعم البذار على المحاصيل االستراتيجية واليزال هناك دعم للقروض والكهرباء . لألسمدة مقدم 

وبالنسبة للمياه يستخدم القسم األكبر من األراضي المروية . والمياه ) لكامل القطاعات االقتصادية(والوقود 

 . 1990 القسم األكبر من األراضي المروية منذ عام وقد احتل القمح. لزراعة القطن والقمح %) 80(

 . وتخضع القروض الزراعية ألسعار فائدة أقل من تلك التي تخضع لها القروض الصناعية بنسبة الثلث 

 دعم أسعار السوق  2.2.1

يقدم القسم األكبر للدعم الزراعي في سورية على شكل دعم سعري مقدم من خالل برامج الشراء الحكومية 

وتشكل هذه المحاصيل األربعة حوالي نصف . التصدير للقمح والقطن والسكر والتبغ / دعم المستهلك و

وقد تباين دعم أسعار السوق في السنوات . اإلنتاج وتحتل حوالي ثلثي المساحة المزروعة في سورية 

المنتج دون تغير وبقيت أسعار . حسب األسعار العالمية وبعض حاالت تخفيض قيمة العملة وذلك األخيرة 

من % 64 حوالي 1999وقد شكل دعم القمح في عام . وبالتالي فقد تفاوت مستوى السعر حسب السلع 

 5من المعادل المحلي للسعر العالمي% 53أما بالنسبة للقطن فقد شكل الدعم  . 4المعادل المحلي للسعر العالمي

 ولكن يبدو أن األسعار المحلية )1999نذ عام م(وخاصةً القمحوقد ازدادت األسعار العالمية للسلعتين . 

وعلى العكس من ذلك فإن صناعة النسيج المحلي تدفع سعراً أعلى  . 6التزال أعلى من األسعار العالمية

وقد تغيرت هذه السياسات المطبقة في قطاع القطن . من السعر المعادل في األسواق العالمية % 51بنسبة 

ويحصل منتجو الشوندر .  القطن تدفع أسعاراً معادلة لألسعار العالمية  حيث أصبحت صناعة2001في عام 

 . السكري على سعر أعلى من أسعار االستيراد المعادلة بثالثة أضعاف 

                                                 
  . 147 ص –) 2003(الفاو   - 4
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 تقرير فني

ومن . باإلضافة على هامش ربح  تكاليف اإلنتاج بعين االعتبار عملية التسعير المركزي للسلع األربعة وتأخذ

وأصبحت سورية اآلن وقد ازداد إنتاج القمح .  محصول التصديري الهامبين تلك السلع يشكل القطن ال

اعتماداً على ) طنألف  49حوالي  2002-1999حيث بلغ وسطي صادرات الفترة (مصدراً صافياً صغيراً 

وتحظى المنتجات . من خالل الرقابة على الواردات المحلية سعار األحافظة على متتم ال. الظروف المناخية 

أو خسارة المؤسسات (م شراؤها من خالل برامج الشراء عادةً بدعم التصدير أو دعم المستهلك التي يت

 . عند بيع المنتجات التي تقوم المؤسسات الحكومية بشرائها ) التجارية الحكومية

 دعم المستهلك 3.2.1

 منخفضة مقابل يدفع المستهلكون أسعاراً، حيث إن حجم المعلومات المتوفرة حول دعم المستهلك محدود 

أن أسعار المستهلك المحلية لهذه   7ويقدر ويستليك . الدولة خالل الدعم المقدم من قبل العادي منالقمح دقيق 

أما القمح والدقيق من  . 1999تقريباً وذلك في عام % 20المنتجات أقل من أسعار االستيراد المعادلة بنسبة 

يتم تقديم . ا تكون أسعارهما ضعف أسعار الدقيق والخبز العادي النوعية العالية فهما غير مدعومين وعادةً م

 كغ من الرز للفرد في 0.5 كغ من السكر و1.5(دعم المستهلك للسكر والرز من خالل البطاقات التموينية 

سعار العالمية ويحصل المستهلكون على السكر بموجب البطاقات التموينية بأسعار أقل من األ) . الشهر

 % . 45سبة المعادلة بن

 دعم التصدير  4.2.1

كما أشرنا سابقاً فإن هذه المحاصيل االستراتيجية التي تفوق أسعارها المحلية األسعار العالمية تحظى بدعم 

ويشكل القطن السلعة التصديرية الرئيسية مع أن تصدير القمح في تزايد مستمر . تصديري عند تصديرها 

فيستخدمان بشكل عام لالستهالك المحلي مع أن بعض األصناف ذات أما التبغ والشوندر السكري . أيضاً 

 . النوعية الجيدة من التبغ تصدر الستيراد بعض األنواع ألغراض الخلط 

 الضرائب 5.2.1

بينما تحظى بعض السلع في القطاع الزراعي وقطاع األغذية ببعض الدعم فقد يكون هناك بعض السلع 

وهي تضم العديد من الضرائب والرسوم والتكاليف المباشرة مع أنه . بي األخرى التي تخضع للتكليف الضري

قد تم إلغاء أو تخفيض الكثير من تلك الرسوم والتكاليف خالل السنوات األخيرة مثل ضريبة التصدير التي 

والتي تم إلغاؤها في عام ) مثل الحمص والعدس والشعير% (9.5كانت تفرض على الكثير من السلع بنسبة 

وهناك عدد من القيود على إنتاج العديد من السلع نتيجة لتخطيط المساحات مما يمنع المنتجين من  . 2001

 . االستفادة من السلع البديلة التي يمكن أن تحقق أرباحاً أكثر 

.  بأنه غير كفء وغير حديث ومشتت يتصفومن المهم اإلشارة إلى أن قطاع التسويق والتصنيع الزراعي 

كما أن هوامش التسويق .  بعض المستلزمات مثل التعبئة بالحماية من خالل التعريفة المرتفعة وتحظى تكلفة
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

وتؤدي . كبيرة مما يفرض الضرائب على قطاع اإلنتاج الزراعي )  أسعار أرض المزرعة–أسعار التجزئة (

 . محدودية التنافس في قطاع التسويق والتصنيع إلى عدم وجود الحافز لتطوير األداء 

التفاح والمشمش ( أن سورية قدمت دعماً سالباً للسوق خالل التسعينات لعدد من الفواكه 8وقد قدر فيرهايم

 . والبطاطا و زيت الزيتون والدواجن والبندورة واألغنام على وجه الخصوص ) والبرتقال

 تقدير انعكاسات الدعم الزراعي في سورية  3.1

 دعم مستلزمات اإلنتاج  1.3.1

مثل األسمدة والمواد الكيماوية والقروض ( مستلزمات اإلنتاج إلى توفير مستلزمات اإلنتاج المختلفة يشير دعم

وقد . بأسعار أقل من أسعار السوق حيث تدفع الدولة تكلفة الفارق بين أسعار السوق وتكاليف المنتج ) والمياه

 . ملية اإللغاء التدريجي كانت سورية تقدم دعم المستلزمات حتى التسعينات حيث بدأت الدولة ع

بناء على الكميات المحددة كجزء من من قبل المؤسسات الحكومية ويتم تقديم األسمدة والمواد الكيماوية 

أما شركات القطاع الخاص فتوفر ) . وخاصةً للقطن والقمح(الخطة وخاصةً للمحاصيل االستراتيجية 

 المصرف الزراعي التعاوني بأسعار فائدة تقل عن ويتم تقديم القروض من خالل. المستلزمات المتبقية 

وتشكل القروض القصيرة الحصة األكبر من القروض . األسعار التي تدفعها القطاعات غير الزراعية 

تشغيل  أما الرسم المدفوع مقابل .والمحاصيل االستراتيجية األخرى المقدمة وتذهب إلى منتجي القطن 

 . ل ثلث التكلفة الفعلية فقط فيشكوصيانة شبكات الري الحكومية 

وكذلك فإن . سورية في هذا المجال تتمتع بها دعم مستلزمات اإلنتاج الخبرة الطويلة التي مزايا من  : المزايا

ن إدارة دعم المستلزمات من كما أ. ذلك الدعم ستخدام ال الجهات المعنيةعام من قبل الدولة وقبول هناك 

في سورية وعدم توفر الكبير ديمها وهذا اعتبار هام نظراً لعدد المزارعين أسهل أنواع الدعم التي يمكن تق

 . في إدارة برامج أخرى لدى القطاع العام في سورية الخبرة 

يشكل مالكو األراضي المستفيدين األساسيين من القسم األكبر من وحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

من دعم أسعار السوق أو  9أقل من الفائدة لتلك الشريحة قدراً وفر ولكن دعم المستلزمات يالمحاصيل دعم 

 . الدفعات المباشرة 

ومن منظور منظمة التجارة العالمية فإن هذه األنواع من الدعم تشكل مثاالً عن حسابات إجمالي إجراءات 

 . الدعم في الدول النامية مثل سورية في منظمة التجارة العالمية 

                                                 
  . 58 ص –) 2001( فيرهايم - 8
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 تقرير فني

فدعم . استخدام دعم المستلزمات أنها إحدى أنواع الدعم األكثر تشويهاً للتجارة واإلنتاج من عيوب : عيوب 

وهي األقل كفاءة في تحويل . المستلزمات ال يتمتع بنفس كفاءة الدعم المرتبط بإنتاج السلع في زيادة اإلنتاج 

تلزماتالدخل إلى األسر الزراعية حيث تكون شريحة المستفيدين هي شريحة موردي المس

ال

                                                

10 .  

. ويمكن دعم المياه للمنتجين الذين يستخدمون التقنيات التي توفر في استخدام المياه مثل الري بالتنقيط 

للحصول على المستلزمات ذات األسعار المتدنية من أجل " المحددة"ويمكن تحديد أنماط أخرى من المساعدة 

 . ية التشجيع على تبني التقانات الجديدة أو الممارسات البيئ

تدرس الدولة إمكانية السماح بالمزيد من منافسة القطاع الخاص وتطوير دور القطاع العام في ويمكن أن 

ويمكن تصميم دور القطاع العام من أجل اإلشارة إلى ما . المباعة المستلزمات ونوعية مجال مراقبة أسعار 

 . إذا كانت األسواق تعمل بشكل جيد أم ال 

 وقدعم أسعار الس 2.3.1

ويتم تقديم . إن برامج دعم أسعار السوق مشابهة للبرامج التي يتم تنفيذها على السلع االستراتيجية السبعة 

من خالل وتتم المحافظة على األسعار المحلية . تفوق األسعار العالمية محلية الدعم من خالل تقديم أسعار 

أو قيود ريفة المرتفعة على االستيراد شراء كل ما يعرض على المؤسسة العامة والتي تترافق مع التع

ويتم بيع السلع المشتراة من قبل المؤسسات الحكومية من خالل استخدام دعم التصدير أو دعم . االستيراد 

المباع (من المستهلك إلى االستهالك المحلي إلى المنتجين الزراعيين إما وتأتي التحويالت . المستهلك 

بما في ذلك خسارة المؤسسات التجارية (ومن القطاع العام إلى دعم التصدير  أ)بأسعار تفوق األسعار العالمية

 . وإلى دعم المستهلك ) الحكومية

مقارنةً بدعم (من مزايا دعم أسعار السوق أنه أكثر الوسائل فعالية في زيادة إنتاج السلع : المزايا 

كثر سهولة من أي نوع آخر من البرامج وتعتبر إدارة هذه البرامج أ) . المستلزمات أو الدفعات المباشرة

وتسمح اتفاقية منظمة . وخاصةً مع عدد المؤسسات التجارية الحكومية في سورية التي تقوم بهذه المهمة 

 1-9المادة (التجارة العالمية حول الزراعة للدول النامية بحساب خسائر المؤسسات التجارية الحكومية 

 )) . هـ(و

رئيسية لهذه األنواع من البرامج في أنها تعتبر أقل الوسائل فعالية في تحويل الدخل تكمن العيوب ال: العيوب 

 . إلى األسر الزراعية 

حسب اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول " البنفسجي"وتصنف هذه البرامج على أنها ضمن الصندوق 

وسوف يتوقع أن تخضع % 10اوز الزراعة ، لذا فإن الدفعات في ظل هذا النوع من البرامج يجب أن ال تتج

 مثل التعريفة -وعالوةً على ذلك فإن هذه البرامج يجب أن تحظى بدعم التدخل التجاري . للتخفيض 

 
 .  عبيد - 10
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

أن تكون غير مقبولة حسب اتفاقية منظمة التجارة الجمركية أو حصص االستيراد وهذا النوع من البرامج إما 

 . أو خاضعة للتخفيضات ) لعربية الحرة الكبرىأو حسب منطقة التجارة ا(الدولية حول الزراعة 

القابلة للتلف مثل القسم األكبر من واليعمل هذا النوع من البرامج بشكل جيد في حال السلع التصديرية 

  . الخضار والفواكه 

 اختالفات اإلدارة 

ق بشكل أفضل  هناك بعض البدائل لتطوير توفير دعم أسعار السوق مثل استخدامها لتوجيه متطلبات السو

 . بدالً من تكلفة اإلنتاج ولتطوير نوعية اإلنتاج 

 المستهلكدعم  3.3.1

من مزايا دعم المستهلك كما هو مقدم في سورية أنه متوافق مع منظمة التجارة العالمية في ظل : المزايا 

هلكين السوريين وتعود فوائد هذا النوع من الدعم إلى المست) . 4 و 3 الفقرتين – 2المرفق (بعض الظروف 

وليس للمستوردين األجانب وقد يكون دعم المستهلك سهل اإلدارة نسبياً حيث أنه يوجد في سورية عدد من 

% 35وبما أن المستهلكين السوريين ينفقون حوالي . المؤسسات التجارية القادرة على توفير مثل ذلك الدعم 

 . ي إلى إضافة هامة في مستوى الرفاه من دخلهم على المواد الغذائية فإن التخفيضات سوف تؤد

وتقترح قوانين منظمة . من عيوب دعم المستهلك هو أنه متوفر للجميع سواء أكان بحاجة له أم ال : العيوب 

وقد تتعرض حاالت دعم المستهلك في " . أهداف التغذية"التجارة العالمية وجوب توجيه هذا الدعم لتحقيق 

وعالوةً على ذلك فسيكون لها انعكاس . ة نظراً لعدم توجيهها لشرائح معينة سورية للتساؤل من قبل المنظم

 . أكبر فيما لو كانت أكثر من الدعم الحالي وكانت موجهة للشرائح المحتاجة 

 اختالفات اإلدارة 

فلو تم تقديم الدعم لألسر ذات الدخل المتدني فقط . هناك بعض البدائل لتطوير استخدام دعم المستهلك 

  تخدام البطاقات التموينية فسوف تكون الفوائد المتحققة أكبرباس

 المباشرة غير المقترنة الدفعات  4.3.1

دون أن تكون متعلقة التقليدية تدفع الدفعات المباشرة غير المقترنة للمنتجين بناء على معدالت اإلنتاج 

 أن تعتمد الدفعات على المساحة أو فعلى سبيل المثال يمكن. ) مثل الشكل غير المقترن(باإلنتاج الحالي 

وبينما تستخدم هذه البرامج . وتمثل مثل تلك البرامج منهج سياسات جديد على الزراعة السورية . الرأس 

ويرجع هذا إلى . بشكل شائع من قبل قسم كبير من الدول المتقدمة فإنها التستخدم عادةً في الدول النامية 

وعادةً . والتعقيد الذي ينطوي عليه تطبيق تلك البرامج يف اإلدارية المرتفعة العدد الكبير للمشاركين والتكال
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 تقرير فني

 أحد األمثلة Procampoما يطلب الحصول على سجالت اإلنتاج أو المبيعات ويشكل البرنامج المكسيكي 

 . القليلة عن البرامج التي تم تنفيذها بشكل ناجح في دولة نامية 

مباشرة في أنها تعتبر غير مشوهة لإلنتاج وتشكل أكثر الطرق فعالية في تكمن مزايا الدفعات ال: المزايا 

وتمثل هذه الحالة الحالةَ التي اليطلب فيها من المتلقين زراعة محصول . تحويل الدخل إلى األسر الزراعية 

 . معين 

ية الحالية وفي ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالممن الحاالت المسموح بها وتعتبر هذه األنواع من الدعم 

" يجب أن ال يطلب من المزارعين اإلنتاج من أجل الحصول على مثل تلك الدفعات"ظل ظروف معينة 

مستثناة فيما لو كانت ) مايسمى بالصندوق األزرق" (برامج تحديد اإلنتاج"وكذلك فإن ) . 6e – 2المرفق (

لية حول الزراعة يمكن لسورية أن تستخدم فبموجب االتفاقية الحالذا  . 11تدفع مقابل مساحة ومردود ثابتين

 والمتطلبات 2004ونظراً لإلطار األكثر تقييداً المقترح في آب . لن تعيق اإلنفاق التي مثل تلك البرامج 

األكثر صرامة المفروضة على الدول حديثة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فقد تكون هذه البرامج 

 . لمستقبلية محدودة وخاضعة للتخفيضات ا

ويمكن أن تعمل . لتعديل انخفاض أسعار السلع ويمكن استخدام الدفعات المباشرة لبرنامج دعم نقص السعر 

 . هذه البرامج من خالل توفير دفعات تحقيق االستقرار عندما تنخفض أسعار السوق بشكل يقل عن حد معين 

عض برامج التأمين سجالً تاريخياً ب اإلنتاج وتتطلب لتأمين علىالدفعات المباشرة في حالة اكما يمكن استخدام 

وللسبب الوارد أعاله فإنه من . لإلنتاج وهو أمر ممكن للقطن والسكر والتبغ التي تباع حصراً للدولة 

ويمكن استخدام دفعات . الصعب إنشاء هذا السجل التاريخي والمحافظة عليه بشكل سنوي للسلع األخرى 

سلع األخرى بناء على المساحة المزروعة معدلة حسب المساحات المروية وغير التأمين على اإلنتاج لل

 .  اإلقليمية 12المروية أو الفروقات

وكذلك ففي ظل . تكمن عيوب الدفعات المباشرة في أنها تؤدي إلى انعكاس ضعيف على اإلنتاج : العيوب 

ن الفردي وهو أمر في غاية الصعوبة في برنامج دعم اإلنتاج تنجم الحاجة لمتابعة وتوثيق إنتاج المزارعي

 عال تتمتألن قسماً كبيراً من السلع غير االستراتيجية يسوق في األسواق غير الرسمية والتي سورية نظراً 

 . بوجود سجالت كاملة للمعامالت 

م الربط بين وإذا ت. هناك بعض البدائل لتطوير تقديم دعم الدفعات المباشرة غير المقترنة : اختالفات اإلدارة 

تقنية حديثة أو أصناف محسنة أو حماية البيئة فعندئذ يمكن تشجيع الدعم والتغيرات المطلوبة مثل استخدام 

 . أهداف تطوير اإلنتاجية واستدامة البيئة وتحسين نوعية المنتج 

                                                 
منظمة (تجارة في المراجعات المقترحة لالتفاقية حول الزراعة  يقترح معاملة هذه األنواع من الدفعات على أنها مشوهة لل- 11

 ) .2004التجارة العالمية 
 .أن مثل هذا المنهج يستخدم في عدد من الدول النامية ) 2004( يالحظ غالوبر - 12
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

 دعم البنية التحتية 5.3.1

 و  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيليتم تنفيذ هذا النوع من البرامج من قبل عدة وزارات في سورية مث

وتضم أنواع البرامج الطرقات وشبكات الري والمرافق وبرامج استصالح . وزارة النقل  وزارة الري و

 . وبشكل عام فإن هذا النوع من الدعم متاح لجميع المستخدمين . األراضي وغيرها 

ر مشوهة لإلنتاج وتحقق تحويالً فعاالً للدخل إلى تكمن مزايا دعم البنية التحتية في أنها تعتبر غي : المزايا

وتستثنى هذا النوع من الدعم من حسابات ) .  على هذادالئل تجريبية محدودةمع أن هناك (المنتجين 

 ) . (g)2 2المرفق (إجراءات الدعم الكلي 

 . عنى التقليدي من بين عيوب دعم البنية التحتية أن المنتج الينظر إليها على أنها دعم بالم: العيوب 

المنفعة بشكل / هناك بعض البدائل لتطوير تقديم دعم البنية التحتية مثل تحليل التكلفة : اختالفات اإلدارة 

 . أفضل أو توجيهها إلى أهداف أخرى 

 الخدمات العامة 6.3.1

راعة تنفذ هذه األنواع من البرامج لمصلحة المنتجين من قبل عدة وزارات في سورية مثل وزارة الز

والتسويق والفحص وهي تضم برامج مثل البحوث واإلرشاد .  الري ةوزار واإلصالح الزراعي و

 . والمعلومات 

تكمن مزايا دعم الخدمات العامة في أنها تعتبر غير مشوهة للتجارة وتشكل وسيلة فعالة لنقل الدخل : المزايا 

 2 – 2المرفق ( حسابات إجراءات الدعم الكلي  منوتستثنى" الخضراء"إلى المنتجين وهي تعتبر من البرامج 

(a)-(f) . ( 

وقد تم تقدير هذه البرامج على أنها تحقق أكبر قدر من الفائدة وظهر أن عوائد االستثمارات في البحوث 

  . 13حسب الكثير من الدراسات التي تم تنفيذها في مختلف أنحاء العالم% 100يتجاوز 

 . ينظرون إليها على أنها إجراءات دعم  عامة في أن الكثير من المنتجين التتمثل عيوب الخدمات ال : العيوب

 توافق سياسات الدعم في سورية مع منظمة التجارة العالمية  4.1

 اعتبارات عامة  1.4.1

 . 14بما أن سورية متقدمة حديثاً لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإن شروط الدخول تخضع للتفاوض

 المنظمة  فيمقبولة للدول األعضاء) السياسات البنفسجية( بعض السياسات المشوهة للتجارة وبينما تكون

                                                 
  . 3-242 ص 3-10 الجدول –) 1982( روتان - 13
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 تقرير فني

بشكل أوتوماتيكي لألعضاء الجدد حيث ينتقد الكثير من أعضاء منظمة التجارة العالمية فإنها ليست مقبولة 

فترة التعديل دعم الصادرات الزراعية ومن غير المحتمل أن يسمح باستمرار مثل تلك السياسات بعد 

لذا فإن جميع حاالت دخول األسواق والدعم المحلي وبرامج دعم الصادرات ستخضع للمراجعة . القصيرة 

 . والتفاوض 

ويكمن التحدي األكبر بالنسبة لسورية في إلغاء قيود االستيراد وتعرض األسواق المحلية لتغيرات األسعار 

 .  التبغ– الشوندر السكري – القمح – القطن –يل االستراتيجية العالمية للقسم األكبر من منتجاتها من المحاص

وسوف تؤدي التغيرات التي تسعى إلى استيعاب تلك التعديالت إلى عدد من المعوقات األخرى للبرامج 

وستمنع هذه المعوقات سورية من . والسياسات والمؤسسات ومتطلبات المعلومات الزراعية في سورية 

ويجب أن يكن المناخ . ن الفوائد من تحرير التجارة كعضو في منظمة التجارة العالمية تحقيق الحد األقصى م

وقد تساعد هذه المرونة . جعل عملية اتخاذ القرار بشكل ال مركزي أكثر مرونة يالجديد قادراً على أن 

من فرص المتزايدة على تجنب بعض تكاليف التعديل وفي نفس الوقت ستحسن قدرة سورية على االستفادة 

 . التسويق الجديدة 

التي التشكل جزءاً المتعلقة باالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ووهناك عدد من االعتبارات االستراتيجية 

ومن أجل تحقيق القدر األكبر من الفائدة فيجب أن يكون صانعوا السياسات مدركين أن . من هذه الدراسة 

لزراعية أثناء التفاوض على عضوية المنظمة قد تحد من قدرتها التغيرات التي ستطرأ على السياسات ا

لذا فإن أي تخفيض في الدعم والحماية سوف لن يحقق أية امتيازات في تلك المجاالت أو . التفاوضية 

ويجب أن تدرك سورية أن الكثير من الدول األخرى قد استخدمت هذه . المجاالت األخرى الهامة لسورية 

خالل جولة األوروغواي ولكن لم تحصل الدول التي  التعريفة الجمركية بشكل كبير الوسيلة لرفع سقف

 .  15انضمت مؤخراً إلى المنظمة على نفس مستوى الزيادة في التعريفة الجمركية

 السياسات المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية  2.4.1

رية متوافقة مع اتفاقية منظمة التجارة يظهر أن القسم األكبر من سياسات الدعم الزراعي المطبقة في سو

 . وهناك عدد من السياسات المستثناة من حساب إجراءات الدعم الكلي . العالمية حول الزراعة 

مثل مشاريع الري والطرقات والمرافق (وتضم البرامج المستثناة في جميع الدول اإلنفاق على البنية التحتية 

وتعتبر هذه األنواع من الدعم ) . مثل البحوث واإلرشاد والمعلومات(والخدمات العامة ) واستصالح األراضي

لجميع الدول وبالتالي فهي مستثناة من حسابات إجراءات " الخضراء"غير مشوهة للتجارة أو ضمن البرامج 

و لبنية التحتية يقدم للمرافق ضمن المزرعة والبنية التحتية لألفراد فهاأما دعم ) . 2المرفق (الدعم الكلي 

 . غير مستثنى 

                                                                                                                                           
   .Brink 2003حديثة االنضمام في  يمكن االطالع على بعض نتائج المفاوضات المتعلقة بالدول - 14
  . 2003 برينك -  15
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

ففي حالة سورية فإن دعم المستلزمات الزراعية مثل األسمدة والمواد الكيماوية وباإلضافة إلى ذلك 

إن دعم "...  من االتفاقية الذي يقول 2-6ويعتمد هذا على المادة . والقروض والمياه مستثنى أيضاً 

لمتدني وذوي الموارد الفقيرة في الدول المستلزمات الزراعية الذي يتوفر عادةً للمنتجين ذوي الدخل ا

 ..." . األعضاء النامية سوف يكون مستثنى من التزامات تخفيض الدعم المحلي 

ويتم في سورية تقديم الدعم . يسمح للدول النامية بتطبيق دعم المستهلك وهو يتوقع أن يتوجه ألهداف التغذية 

من أجل استثناء تقديم الدعم للمستهلكين ذوي الدخل الغذائي للجميع ويجب أن يتم تطبيق بعض التغييرات 

 . المرتفع في سورية وخاصةً من خالل البطاقات التموينية 

 السياسات المقيدة  3.4.1

  :مجاالت من الدعم والحماية بأربعة تحدد اتفاقية الزراعة بعض السياسات الزراعية السورية المتعلقة 

 دخول األسواق  -

 الدعم المحلي  -

 ادرات دعم الص -

 مؤسسات التجارة الحكومية  -

 دخول األسواق 4.4.1

جميع القيود الكمية على االستيراد بما فيها الحد األدنى لألسعار والرسوم المختلفة يتم تحديد يجب أن 

وبموجب جولة األوروغواي فقد سمح للدول بتحويل هذه القيود الكمية إلى . وتراخيص االستيراد التمييزية 

هذا التحول بحد أدنى من دخول األسواق تطلب يقد و . ”tariffication“وهي عملية تسمى  تعريفة جمركية

: لذا فإن هناك حاجة لنوعين من التعريفة الجمركية . من االستهالك المحلي للدول النامية % 4يعادل 

 لنسبة المتبقية ريفات أعلى على اعلى األقل و تع% 4التعريفة المنخفضة أو المعدومة لدخول األسواق بنسبة 

ويجب أن تعكس التعريفات األعلى األثر المعادل للحماية من االستيراد الذي كانت تقدمه قيود االستيراد 

 . الكمية 

ويجب مالحظة أن الدول حديثة االنضمام التي سمح لها بحصص جمركية محدود وأنه من المقرر إلغاء 

 . جميع تلك الحصص خالل فترة معينة 

ظراً على عدد من المنتجات وكذلك حاالت احتكار االستيراد من قبل جهات معينة وتراخيص تطبق سورية ح

وسوف يكون هناك حاجة لتوثيق . يمكن تحويلها إلى تعريفة جمركية معادلة يجب إلغاؤها واالستيراد التي 

كية األكثر أهمية وسيكون التحول إلى التعريفة الجمر. أساس اختيار التعريفة المعادلة من أجل المفاوضات 

للقمح والشوندر السكري والتبغ وكذلك للسلع التي كانت محظورة سابقاً والمقيدة والسلع غير االستراتيجية 

 . القابلة لالستيراد 
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 تقرير فني

كحد أدنى بعدة طرق من قبل الدول األخرى مثل % 4وقد تمت معالجة تخصيص دخول األسواق بنسبة 

. ة المستوردة على أساس الداخل أوالً أو مزاد الحصص وغيرها حصص السوق التاريخية للدولة أو للشرك

 . ويمكن لسورية أن تستخدم التزاماتها تجاه منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كأساس لتلك الضمانات 

  الدعم المحلي 5.4.1

جراءات الدعم مبدئياً إن جميع سياسات الدعم المحلي المشوهة للتجارة يجب أن تكون داخلة ضمن حسابات إ

ويجب أن يتم تحديد الدعم المقدم لتلك السلع . من قيمة اإلنتاج % 10الكلي لتلك السلع التي يتجاوز دعمها 

وبالنسبة لسورية فهذا األمر يتضمن سياسات مثل برامج دعم أسعار . والبدء بتخفيضه حسب جدول معين 

سعار العالمية لعدد من السلع االستراتيجية مثل السوق ذات النهاية المفتوحة والتي تزيد أسعارها على األ

دعم األخرى مثل العدس والشعير والحمص البرامج أسعار أما . القطن والقمح والشوندر السكري والتبغ 

 . فتبدو أدنى من األسعار العالمية 

   دعم التصدير 6.4.1

مؤسسات التجارة الحكومية يجب تحديد جميع حاالت دعم التصدير بما في ذلك الخسائر المترتبة على 

وفي الواقع فمن غير المحتمل أن تسمح الدول األعضاء في المنظمة لسورية . وتخفيضها مع مرور الوقت 

يتوجب إلغاء حاالت قد . االستمرار بتقديم دعم التصدير وإنما ستسمح بوجود فترة انتقالية قصيرة ومحددة 

 التصدير األقل للقمح وكذلك أي دعم محتمل لتصدير السلع الدعم التصديري الكبير للقطن وكذلك حاالت دعم

 . االستراتيجية األخرى التي تفوق أسعارها المحلية األسعار العالمية 

 مؤسسات التجارة الحكومية  7.4.1

وهي يجب أن تتوافق مع قواعد . يسمح بوجود مؤسسات التجارة الحكومية مثل تلك العاملة في سورية 

يتم تدقيق آليات عمل المؤسسات قد و. بدخول األسواق والدعم المحلي ودعم التصدير المنظمة المتعلقة 

يسمح لها بمتابعة العمل على بعض  التجارية الحكومية في سورية من أجل ضمان شفافية العمل وقد ال

أجل أن في مؤسسات التجارة الحكومية ليس فقط من " لتحول"وقد يكون هناك حاجة لبعض . فعالياتها الحالية 

تحقق التوافق مع منظمة التجارة العالمية وإنما من أجل أن تصبح آلية السياسات التي تنفذ البرامج الجديدة 

 ) . مثل الدفعات المباشرة والتأمين على اإلنتاج(

 النتائج المتوقعة من المفاوضات الحالية 

ن خالل مة في الدوحة نقطة عالم شكلت مفاوضات التجارة الزراعية الحالية كجزء من جدول أعمال التنمي

قدرة سورية في وقد تؤثر بعض التغييرات المقترحة  . 200416 آب 1في إطار وضع آليات الزراعة قبول 

 . على المحافظة على بعض سياساتها الزراعية أو قد تحد من خياراتها في تطبيق البرامج البديلة

                                                 
  .2004منظمة التجارة العالمية  - 16
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

ويشير إلى وجوب ) ي الواليات المتحدة األمريكيةف(ويعالج اإلطار العام معدالت دعم القطن المرتفعة 

 التي تم تنفيذها مؤخراً والتحليالت السابقة فسوف 17وبناء على الدراسات. تخفيضها حسب الجدول المعتمد 

أثراً طفيفاً على األسعار العالمية وبالتالي على في الدول المتقدمة يكون لتخفيض مستويات دعم القطن 

 . لسوق في سورية مستويات دعم أسعار ا

المطبق حالياً من قبل الواليات المتحدة األمريكية " الصندوق األخضر"قد يكون ما يسمى بالدعم المباشر 

فقد تعتبر الدول هذا النوع من .  واالتحاد األوروبي في ظل شرط تحديد اإلنتاج محصوراً بشكل أكبر 

خرى وبالتالي فقد يتوجب إدخال تلك الدفعات ضمن األ" البنفسجي"الدفعات على أنها مشابهة لبرامج الدعم 

 . حسابات إجراءات الدعم الكلي 

 . وقد يتم تخفيض الحد األدنى قبل أن يطلب من الدول إشعار منظمة التجارة العالمية بإجراءات الدعم الكلي 

 . وقد تصبح مكونات الصندوق األخضر أكثر تحديداً 

وقد يتم تعزيز القوانين التي ) . بما فيها قروض التصدير(درات قد يتوجب إلغاء جميع حاالت دعم الصا

 . تضبط قيود التصدير 

سوف تخضع مؤسسات التجارة الحكومية للمزيد من القيود ولكن قد تتمتع الدول النامية باالمتيازات الخاصة 

 . لتلك الجهات لحماية استقرار سعر المستهلك المحلي ولضمان األمن الغذائي 

 .قد تتمكن الدول النامية من تحديد المنتجات الخاصة ألغراض األمن الغذائي واحتياجات التنمية الريفية 

                                                 
  . 2004 مثل فاديجا - 17
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

  مشاورات مع الجهات المعنية: ثاني الالفصل  

مع صانعي السياسات المشاورات مع الجهات المعنية كجزء من مراجعة التوجهات االستراتيجية إجراء تم 

وقد تم تصميم المقابالت لتحديد قضايا وبدائل السياسات ومعايير تقييم . المصنعين وممثلي المنتجين وممثلي 

وباإلضافة إلى ذلك فقد وفرت تلك المقابالت فرصة بناء . والحساسية تجاه مختلف بدائل السياسات السياسات 

 . الممكنة المقدرات من خالل تحديد السياسات غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية وبدائلها 

 مقابالت مع الجهات المعنية  1.2

وتم إعداد . تم إجراء مجموعة من المقابالت مع عشرة من المعنيين بشكل فردي أو على شكل مجموعات 

ويتضمن المرفق . عرض يتضمن أهداف الدراسة وبدائل السياسات باللغة العربية لتسهيل تنفيذ االجتماعات 

 . ت التي تمت زيارتها  قائمة بأسماء األفراد والجها1

 مالحظات من المقابالت  2.2

 : تم الحصول على المالحظات التالية بعد تنفيذ المقابالت خالل فترة الدراسة 

 االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ضروري لسورية 

 وافق جميع المعنيون الذين تم االجتماع بهم على أن الدخول إلى منظمة التجارة العالمية أمر -1

 . ضروري لسورية ولم يكن هناك أي تساؤل حول هذا القرار 

وافق جميع المعنيون الذين تم االجتماع بهم على أن سورية يجب أن تعدل سياساتها الزراعية بحيث  -2

تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية مع تخفيض تكاليف التعديل وتعظيم منافعه إلى الحد 

 . الممكن 

 فرص العمل والبيئة هي من قضايا السياسات المحلية الهامة األمن الغذائي و

أشار جميع المعنيون الذين تم االجتماع بهم إلى مسألة األمن الغذائي على أنها المسألة الهامة في  -3

وفي ضوء هذا األمر فإن السياسات المتعلقة بالقمح بما فيها . سورية نظراً للوضع السياسي السائد 

 . ة الحكومية تعتبر أمراً ضرورياً وجود مؤسسات التجار

شعر جميع المعنيون الذين تم االجتماع بهم بأن فرص العمل في القطاع الزراعي قد تبقى عند  -4

 . المستويات الحالية على األقل إذا لم ترتفع 
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 تقرير فني

أيد عدد من المعنيين الفكرة القائلة بأن سورية كانت تواجه مشكالت بيئية كبيرة تتعلق بتدهور  -5

 .  واالستدامة من خالل نقص المياه التربة

 هناك آراء متناقضة حول الدعم 

حيث وافق عدد . كان هناك اختالف واضح في آراء الجهات المعنية حول حجم ومدى الدعم المقدم  -6

 سنة 15-10كبير على أن الدعم المباشر المقدم من قبل الدولة قليل نسبياً وانخفض خالل الـ 

جون على اطالع كامل بحجم ومنافع التحويالت التي كانت تحول إليهم من ولم يكن المنت. الماضية 

واإلرشاد وتطوير التسويق على أنها المستهلكين كما أنهم اليعتبرون الخدمات العامة مثل البحوث 

ولوحظ أن المنتجين قد استفادوا أيضاً من إلغاء وتخفيض عدد من الضرائب على المنتجات . دعم 

 . توردات خالل السنوات األخيرة والرسوم على المس

 معرفة بمزايا التجارة 

أشار عدد من المعنيين إلى أن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد وفرت حوافز هامة لسورية  -7

 .لتحسين نوعية منتجاتها ومنافستها السعرية 

 الغذائية كانت أكد القسم األكبر من المعنيين أن القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي والمنتجات -8

 . ضرورية لزيادة األرباح وتشغيل اليد العاملة والتجارة 

 التعرف على بدائل السياسات قد يكون هاماً لقبولها 

أكد الكثيرون أن الدفعات المباشرة غير المقترنة ستكون صعبة التنفيذ في الزراعة السورية وأنها قد  -9

 .  تفضيل للتحول إلى دعم المستلزمات ومن ناحية أخرى فقد كان هناك. التعمل بشكل جيد 

وار السياسات  ح لم تكن االعتبارات الموازنية جزءاً من 

و

عبر بعض المعنيين عن أن الميزانية سوف تتعرض لمعوقات تحول السياسات الزراعية من دعم   -10

وجب وكان هناك إجماع عام على أن سورية يمكنها أو يت. المستهلك إلى الدفعات الحكومية المباشرة 

 . عليها توفير تلك التحويالت 

اق المستلزمات بشكل دقيق   يدرك المنتجون الحاجة لدراسة أس

أكد عدد من المعنيين عدم كفاءة نظام التسويق والحاجة لتطوير معامل التصنيع التابعة للقطاع  -11

الخاص وتحسين مؤسسات التسويق العامة والخاصة وتطوير معلومات التسويق والمساعدة في 

 . طوير التصدير ت
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

كان هناك آراء مختلفة حول كفاية القروض المتاحة للقطاع الزراعي حيث أشار عدد من المعنيين  -12

توفير االستثمارات المتوسطة وطويلة األجل الجديدة في كاٍف لإلى أن نظام القروض الحالي غير 

تها في قطاع التسويق األراضي والمعدات ومحاصيل األشجار في قطاع اإلنتاج أو المعامل وتجهيزا

 . والتصنيع 

 دور مؤسسات التجارة الحكومية بحاجة لتغيير

كان هناك آراء مختلفة حول مؤسسات التجارة الحكومية وقدرتها على المنافسة مع شركات  -13

وأكد القسم األكبر أن هذه الجهات نفذت سياسات . التسويق والتصنيع التابعة للقطاع الخاص 

وناً ضرورياً للسياسات الحكومية ولكنها تحتاج للتحديث من أجل أن تتمكن حكومية هامة وكانت مك

 . من المنافسة في األسواق الدولية 

عبر أحد المعنيين عن أن قطاع التسويق والتصنيع غير الكفء كان يستقطب القسم األكبر من  -14

 .تحويالت المستهلكين وفوائد دعم الصادرات 

وعدم . جود منافسة متزايدة من القطاع الخاص في األسواق وافق عدد كبير من المعنيين على و -15

وكان هناك بعض اآلراء التي تشير إلى حاجة . وجود اتفاق حول مالءمة سرعة حدوث هذا األمر 

 . المنتجين للمزيد من السيطرة على عملية التسويق والتصنيع من خالل المؤسسات التعاونية 

 الحاجة لتوجيه السياسات بشكل أفضل 

عر عدد من المعنيين بأن اإلنتاج الحيواني لم يتلق اهتماماً مماثالً لذلك الذي حظي به قطاع ش -16

 . المحاصيل وأن توسيع اإلنتاج الحيواني سوف يؤدي إلى تحسين النظام الغذائي للمستهلك السوري 

 اختلفت اآلراء حول توجيه السياسات بالشكل المناسب حيث شعر البعض أن األهداف الضمنية -17

بأنه لم يكن هناك أي توجيه في السياسات الزراعية الحالية غير مالئمة بينما شعر البعض اآلخر 

والحظ البعض أن المزارعين الصغار لم يكونوا قادرين على االستفادة من تخفيض . السورية 

 . أسعار الكهرباء وأن المزارعين الكبار فقط هم من تمكنوا من ذلك 

عديلاختالف اآلراء حول الحا لت جة لسياسات ا

كان هناك آراء مختلفة حول قدرة المنتجين الزراعيين على التعديل حسب السياسات والسلع  -18

وأقر الكثيرون بالحاجة لدعم . وشعر البعض بأن هذا األمر كان محدوداً جداً . واألسواق الجديدة 

 ) .  اإلرشاد– البحوث –المعلومات (كبير للمساعدة في عملية التعديل 

ان هناك آراء مختلفة حول قدرة الزراعة السورية التصديرية حيث شعر البعض بأن الطلب ك -19

 . المنتجات للتصديرالمحلي المتزايد للمستهلكين السوريين سوف يحد من توفر 
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 تقرير فني

 مالحظات من ورشة العمل  3.2

 2يتضمن المرفق  ( تموز بحضور عدد من المعنيين الذين تم االجتماع بهم سابقا27ًتم عقد ورشة العمل في 

 ) . قائمة بأسماء الحضور

أكد المشاركون بأن البدائل التي تم عرضها كانت واقعية ومتوازنة ولكن هناك حاجة للمزيد من التحليل لتقييم 

 . وكان هناك إجماع على الحاجة إلى إلغاء القيود غير الجمركية . انعكاساتها 

. ياسات الحالية في الدول المتقدمة في األسواق العالمية تم طرح تساؤالت حول التشويه الذي تسببه الس

وشعر المشاركون بأن الدعم التي تقدمه تلك الدول يخفض األسعار العالمية وبالتالي فإن دعم أسعار السوق 

كان هناك شعور بأن سورية تتمتع بقدرة تنافسية نسبية في كما . في سورية يقارن بأسعار عالمية مشوهة 

 . المية وهذا ما أكدته المشاركة في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى األسواق الع

 في أي تحليل للسياسات وعلى أخذه بعين االعتباريجب و األمن الغذائي أمام سورية أهمية تم التأكيد على 

 إضافي ويمكن لتطوير المحاصيل البديلة توفير أمن غذائي. الحاجة إلنشاء أشكال جديدة من شبكات األمان 

 . وتم طرح عدد من األمثلة حول المحاصيل البديلة في سورية . وفرص عمل وتصدير جديدة 

هناك حاجة للمحافظة على تشغيل اليد العاملة في قطاع الزراعة وإنتاج القيمة واعتقد المشاركون بأن 

 . المضافة التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في هذا المجال 
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

  السياسات المقترحة للزراعة السورية  بدائل:الثالث الفصل 

منظمة التجارة العالمية اتفاقية يتضمن هذا القسم صياغة مجموعة من البدائل للزراعة السورية المتوافقة مع 

وسوف يتم تقييم هذه البدائل حسب السياسات السورية الحالية حسب أهداف السياسات . حول الزراعة 

 .  العمل والدخل الريفي وخاصةً األمن الغذائي وتوفير فرص

ويوفر القسم الثاني ملخصاً . يلخص القسم األول مجال التحليل من حيث مجموعات السلع ومعيار التقييم 

أما القسم الثالث فيتضمن تقييماً النعكاسات . حول السياسات الخاصة بمجموعات السلع لكل بديل من البدائل 

ويلخص القسم الرابع البدائل . والمعيار الذي تم تبنيه كل من بدائل السياسات حسب مجموعات السلع 

 . المفضلة لكل مجموعة من مجموعات السلع المدروسة 

 مجال التحليل  1.3

لمحاولة تحقيق أهداف السياسات الحالية بما في ذلك المحافظة على تشغيل اليد تم وضع سلسلة من البدائل 

 . العاملة ومعدالت الدخل الريفي 

ويتعلق . راسة كل من هذه البدائل لسبعة فئات من المنتجات الزراعية والغذائية في سورية وسوف تتم د

 : وهي . توزيع السلع ضمن مجموعات بنوع بيئة السياسات وقدرتها التنافسية 

 ) التي تعمل في ظل دعم أسعار السوق(السلع االستراتيجية  - أ

 )  دعم تصدير–السلعة التصديرية الرئيسية (القطن  •

 ) هام لألمن الغذائي–صادرات من فترة إلى أخرى (قمح ال •

 ) القسم األكبر يستهلك محلياً–قليل (الشوندر السكري  •

 ) القسم األكبر يستهلك محلياً–قليل (التبغ  •

 ) تصديري– تنافسي –قطاع خاص (الشعير والعدس والحمص  •

 )بدون دعم سعري(السلع غير االستراتيجية  - ب

 )  هناك تفاوتات موسميةقد يكون(السلع التصديرية  •

 )قد يكون هناك تفاوتات موسمية(سلع االستيراد  •
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 تقرير فني

تم تقييم تلك البدائل من خالل عدد من المعايير باإلضافة إلى التوافق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 

 وتمت .وقد تم وضع المعايير من خالل مراجعة أهداف السياسات الخاصة بالزراعة السورية . الزراعة 

 : وتضم تلك المعايير االنعكاسات على . مناقشة المعايير مع الجهات المعنية وقبولها بشكل عام للتقييم 

 )  الواردات–الصادرات (واقع صافي التجارة  •

 االستهالك المحلي للغذاء  •

 العمالة الريفية  •

 الدخل الريفي •

 اإلنفاق الحكومي •

 اإلنتاجية  •

 مستهلكين والمنتجين اآلثار التوزيعية على السلع وال •

 ملخص البدائل  2.3

المبينة السبعة من البدائل األربعة لكل من مجموعات السلع " بديل"يوضح القسم التالي السياسات الخاصة بكل 

وتم تطوير تلك البدائل مع األخذ . وهناك اختالفات إضافية في متطلبات اإلنتاج للبديلين األخيرين . أعاله 

وتؤثر .  يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية لالتفاقية الزراعية بعين االعتبار أنها

  .لسورية قد يكون خليطاً من تلك البدائل" المفضل"هذه البدائل على السلع بشكل مختلف لذا فإن البديل العام 
 الوضع الحالي  1.2.3

 : لمحاصيل االستراتيجية السبعة فيما يلي في ظل السياسات الحالية تتمثل األشكال الرئيسية لدعم ا

مع شراء الدولة للقطن والقمح والشوندر السكري ) بناء على تكلفة اإلنتاج(دعم أسعار السوق  -

 . والتبغ

 .استخدام السلع التصديرية لتصدير السلع الفائضة وخاصةً القطن والقمح بشكل متزايد  -

من خالل حصر الشراء ) الشوندر السكري والتبغ(المحلي يتم دعم أسعار السلع الموجهة نحو االستهالك 

وتوزيع السكر المحلي من خالل ( التبغ  وتصديربالدولة وحظر استيراد الشوندر السكري واحتكار استيراد

أما الشعير والحمص والعدس فهي تتمتع بالمنافسة التصديرية ومع وجود دعم أسعار ) . البطاقات التموينية

 . ويتم توفير دعم المستهلك للقمح والسكر والرز .  السلع تعمل دون أي دعم عملياً السوق إال أن تلك

أما بالنسبة للمحاصيل غير االستراتيجية فإن بعض السلع الموجهة لالستهالك المحلية محمية من خالل حظر 

ة مثل زيت كما يتم تطبيق الحظر على عدد من السلع التصديري. االستيراد وإجراءات التراخيص األخرى 

الزيتون و البندورة من أجل تخفيض ضغط المنافسة وإعاقة التجارة ثنائية الجانب التي قد تظهر بسبب تميز 

 . النوعية 
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سياسات الدعم الزراعيبدائل تعديل   

والقروض ) وخاصةً القمح والقطن(وتستفيد جميع السلع من بعض حاالت دعم المستلزمات مثل المياه 

 استصالح – الري – المرافق –الطرق (ية التحتية وهي تستفيد أيضاً من دعم البن. وبعض البذار والطاقة 

 ) .  المعلومات– اإلرشاد –البحوث (والخدمات العامة ) األراضي

 التحول للتعريفة الجمركية  2.2.3

مثل حظر االستيراد والتراخيص (في ظل هذا البديل يتوجب استبدال جميع القيود الكمية على االستيراد 

ويمكن للتعريفة المعادلة أن تصل إلى معدالت مرتفعة . ة الجمركية المعادلة بالتعريف) واحتكار االستيراد

 ) . للشوندر السكري% 300مثل (للمنتجات المحمية 

وسيكون هناك حاجة لوضع حصص التعريفة الجمركية عند الضرورة وتحديد الحد األدنى من الواردات 

يق هذه المستويات من الواردات يجب أن ومن أجل ضمان تحق. من االستهالك المحلي % 4الذي يعادل 

وتقليدياً . تلك الواردات لتوزيع وسيكون هناك حاجة . تكون قيمة التعريفة المفروضة صفر أو منخفضة جداً 

مخصصات دولة أو أفراد " الداخل أوالً"وسوف لن يتطلب نظام . فإن هذا يعتمد على الواردات التاريخية 

 . اب األسواق المحلية ولكنها يمكن أن تؤدي إلى اضطر

 . وسوف لن يكون هناك دعم ألسعار السوق للمحاصيل االستراتيجية 

 . ويمكن اإلبقاء على دعم اإلنتاج والبنية التحتية والخدمات العامة الحالية دون تغيير 

لنوعية ويمكن أن تعتمد أسعار القمح ذي ا. للقمح العادي والسكر والرز ويمكن المحافظة على دعم المستهلك 

 ) . أي يمكن أن تعتمد الصادرات على األسعار العالمية(الجيدة بناء على ظروف العرض والطلب 

 تخفيض تكاليف المستلزمات 3.2.3

 : بموجب هذا البديل 

 . يتوجب إلغاء جميع قيود االستيراد الكمية  •

 ) . المطبقة حالياً(سيتم تحديد التعريفات عند معدالت منخفضة  •

 .  هناك دعم ألسعار السوق للمحاصيل االستراتيجية سوف لن يكون •

العادي والسكر والرز بينما أسعار القمح ذي والدقيق ستتم المحافظة على دعم المستهلك للقمح  •

 ) . أي ستعتمد الصادرات على األسعار العالمية( تعتمد على العرض والطلب فالنوعية الجيدة فسو

) تكلفة منخفضة(سعار إلى المنتجين على شكل دعم سيقدم التعويض الذي يعادل انخفاض األ •

 . والقروض ) مثل المبيدات العشبية والحشرية(مستلزمات مثل المياه واألسمدة والمبيدات لل

، أي القطن والقمح والسلع المستوردة مثل بعض بشكل كبير ويمكن توجيه التعويض إلى السلع المتأثرة 

 . والواردات غير االستراتيجية )  والتبغالشوندر السكري(السلع االستراتيجية 
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 تقرير فني

" الحالية"األول أن يطلب من المنتجين المحافظة على مساحة إنتاج السلع . هناك بديلين لمتطلبات المساحة 

وقد يكون من الصعب تحديد هذا األمر بالنسبة لبعض . من أجل الحصول على المستلزمات المدعومة 

فيتمثل في أن ال يطلب من المنتج االستمرار ) غير المقترن(البديل الثاني أما . المحاصيل غير االستراتيجية 

وسوف لن يكون دعم . ل على المستلزمات منخفضة التكلفة من أجل الحصو" الحالية"بإنتاج السلع 

 . وسيكون لكل من هذين البديلين انعكاسات مختلفة على المساحة واإلنتاجالمستلزمات مرتبطاً باإلنتاج الحالي 

–  الدفعات غير المقترنة الدفعات المباشرة  4.2.3

 : بموجب هذا البديل 

 . سيتم إلغاء جميع القيود الكمية على االستيراد  •

 . سوف لن يكون هناك دعم ألسعار السوق للمحاصيل االستراتيجية  •

 ) . المطبقة حالياً(سيتم تحديد التعريفات الجمركية بمعدالت منخفضة  •

 دعم المستهلك للقمح العادي والسكر والرز بينما أسعار القمح ذي النوعية ستتم المحافظة على •

 . الجيدة فسوف تعتمد على العرض والطلب 

التعويض لمالكي األراضي الذي سيعانون من انخفاض أسعار القطن والقمح والسلع المستوردة سيتم توجيه 

. لواردات من المواد غير االستراتيجية وا) الشوندر السكري والتبغ(مثل بعض المحاصيل االستراتيجية 

سعار وسوف تدفع حسب المساحة بناء على وسطي ويمكن أن تكون التعويضات معادلةً النخفاض األ

 . وسوف لن تكون الدفعات مرتبطة باإلنتاج الحالي . المردود

 إنتاج المحاصيل األول يتمثل في أن يطلب من المنتجين االستمرار في. هناك بديلين لمتطلبات المساحة 

وسوف يكون من ) . المشابهة لدفعات الصندوق األزرق(من أجل الحصول على الدفعات المباشرة " الحالية"

فيتمثل ) غير المقترن(أما البديل الثاني . الصعب تحديد هذا لبعض السلع مثل الواردات غير االستراتيجية 

. من أجل الحصول على الدفعات المباشرة " الحالية"ع في أن ال يطلب من المنتجين االستمرار في إنتاج السل

  وسوف يكون لهذين البديلين انعكاسات مختلفة على تخصيص المساحة واإلنتاج

 انعكاسات البدائل  3.3

يلخص القسم التالي توافق البديل مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة وانعكاساتها على 

-4 لكل بديل من البدائل المبينة في الفقرة 1-4ب معيار التقييم المبين في الفقرة مجموعات السلع السبعة حس

 . ) بما فيها المشاريع الواردة في الخطط االستثمارية لمختلف الوزارات( 2
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ضع الحالي  1.3.3 و ال

 التوافق مع منظمة التجارة العالمية 

دعم والمساعدة في سورية وهي متوافقة مع  فيتم تنفيذ عدد من برامج ال4-2كما هو مبين في الفقرة 

 –الطرق (وترتبط هذه السياسات بدعم البنية التحتية . متطلبات منظمة التجارة العالمية حول الزراعة 

مستثناة من أي )  المعلومات– اإلرشاد –البحوث (والخدمات العامة )  استصالح األراضي– الري –المرافق 

جميع حاالت دعم المستلزمات مثل المياه والقروض والطاقة واألسمدة وكذلك فإن ) . 2المرفق (تخفيض 

والمواد الكيماوية المتاحة بشكل عام مستثناة من التخفيض بموجب إجراءات الدعم اإلجمالي للدول النامية 

 – 2المرفق (كما أن دعم المستهلك في الدول النامية في ظل ظروف معينة مستثناة أيضاً ) . 2-6المادة (

وقد يتم تدقيق دعم المستهلك في سورية حيث أن شروط منظمة التجارة العالمية حول الدعم ) . 4 و 3مادة ال

كما يسمح أيضاً بحظر االستيراد للدول النامية طالما أنها ليست . الغذائي تقضي بوجوب الوضوح والشفافية 

 . مصدراً صافياً للسلعة 

ة منظمة التجارة العالمية حول الزراعة تتضمن حظر االستيراد إن تلك السياسات غير المتوافقة مع اتفاقي

ويعتبر دعم أسعار السوق ذي النهاية المفتوحة من سياسات الصندوق . والتراخيص واحتكار المستوردين 

) . فيجب تحديده وتخفيضه مع مرور الوقت) من قيمة اإلنتاج% 10(وإذا تجاوز حداً معيناً " البنفسجي"

بينما هي ليست متوافقة مع منظمة التجارة العالمية . حال القطن والقمح والشوندر السكري وسوف يكون هذا 

 . دعم صادرات القطن والقمح فسوف لن يكون مسموحاً به على األقل بعد فترة التعديل القصيرة فإن 

 تحليل االنعكاسات

المحاصيل االستراتيجية تعتبر أكثر إن سياسات دعم أسعار السوق الحالية كتلك الخاصة ب: انعكاسات اإلنتاج 

 . السياسات فعالية لزيادة اإلنتاج 

بسبب قيود االستيراد على الواردات غير االستراتيجية األكثر ارتفاعاً إن األسعار  : انعكاسات االستهالك

ك وعلى العكس من ذلك فإن دعم المستهل) . بما في ذلك تصنيع القيمة المضافة(تخفض االستهالك المحلي 

وتتمتع . والرز يؤدي إلى زيادة واضحة في االستهالك %) 50(والسكر %) 20الذي يقارب (للقمح 

البطاقات التموينية للسكر والرز في أن أثرها المشوه يقتصر على الحدود الدنيا حيث أن المستهلكين يتخذون 

 . قرارات االستهالك بناء على أسعار السوق 

المبينة أعاله تؤدي إلى آثار دعم التصدير لتوليفة بين انعكاسات اإلنتاج وإن ا: انعكاسات صافي التجارة 

إن تركيبة صافي التجارة الزراعية . قوية وإيجابية على صافي التجارة وخاصةً بالنسبة للقطن السوري 

 . ودعم المنتج والمستهلك واستهالك السورية تتأثر بشكل كبير بسياسات تسعير 
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إن سياسات دعم أسعار السوق تعتبر فعالة بشكل معتدل في تحويل الدعم إلى دخل :  انعكاسات الدخل الريفي

ويجب أن نتذكر أن القسم األكبر من تلك التحويالت يتحقق في أسعار األراضي لذا فإن . األسر الزراعية 

 . أصحاب األراضي هم الذين سيستفيدون من تلك البرامج 

والدقيق ي في ظل البرامج الحالية ضروري وخاصةً بالنسبة للقمح إن اإلنفاق الحكوم: اإلنفاق الحكومي 

 36.4 بحوالي 1999وقد قدرت خسائر المؤسسات الحكومية في هذه السلع الثالث في عام . والقطن والسكر 

وباإلضافة إلى التحويل إلى المنتجين . من إجمالي الناتج المحلي % 4.5مليار ليرة سورية مما يمثل 

فقد كان هناك خسائر كبيرة تعرضت لها المؤسسة العامة للمطاحن في تكاليف التحميل والمستهلكين 

وقد كان هناك إنفاق إضافي على دعم ) . 1999س في عام . مليار ل13قدرت بحوالي (والتخزين والتصنيع 

 . المستلزمات والبنية التحتية والخدمات العامة 

لدعم للقطاع من قبل المستهلكين وخاصةً للسلع االستيرادية غير وباإلضافة إلى اإلنفاق الحكومي فيتم تقديم ا

ويعتبر هذا النوع من التحويالت مجحفاً حيث أن المستهلكين ذوي الدخل المتدني ينفقون القسم . االستراتيجية 

 . األكبر من ميزانيتهم على الغذاء 

ر االستراتيجية تحظى بدعم محدود وفي نفس الوقت فيجب اإلشارة إلى أن الكثير من السلع التصديرية غي

 .وقد يكون سالباً مما يؤدي إلى تشوه كبير في الدخل بين السلع 

  إلى التعريفة الجمركية التحول 2.3.3

 التوافق مع منظمة التجارة العالمية 

 2-2-4إن تحويل القيود الجمركية الكمية إلى تعريفة جمركية وتوفير دعم المستهلك كما هو مبين في الفقرة 

وسوف توفر التعريفات الجمركية . متوافق بشكل كبير مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة 

ويمكن أن يؤدي الحد األدنى . مستوى ثابتاً من الدعم وسوف تتباين األسعار المحلية تبعاً لألسعار العالمية 

 . لتعريفات للتخفيضات المستقبلية كما ستخضع ا. إلى زيادة الواردات % 4من دخول األسواق بنسبة 

ومن غير الواضح ما إذا كانت سورية ستتمكن من التفاوض على بديل التحول إلى التعريفة الجمركية 

 . المشابه للمشاركين في جولة األوروغواي 

 تحليل االنعكاسات

ة لما هي عليه حالياً سوف تحافظ برامج التعريفة الجمركية على أسعار المنتج المشابه: انعكاسات األسعار 

فائضاً عن االحتياج اعتماداً على ما إذا كان (القمح : بالنسبة للقسم األكبر من المحاصيل االستراتيجية 

وسوف تنخفض أسعار منتجي القطن لتقارب . والشوندر السكري والتبغ والشعير والعدس والحمص ) المحلي

وسوف تبقى أسعار ) . طن أسعاراً مساوية لألسعار العالميةيدفع المستخدمون المحليون للق(األسعار العالمية 

 . المنتج للسلع غير االستراتيجية المستوردة والمصدرة قريبة من المستويات الحالية 
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لذا فسوف يتم تحديد سعر . سوف لن يقدم التحول إلى التعريفة الجمركية دعماً للقطن : انعكاسات القطن 

 العرض والطلب في كل من األسواق المحلية والتصديرية ومن المحتمل أن المنتج للقطن بناء على عوامل

ونتيجة لذلك فسوف ينخفض إنتاج القطن بشكل واضح  . 18الجاريةالعالمية تنخفض األسعار لتقارب األسعار 

 % . 20-10بنسبة 

لذا . العالمية  لمصنعي النسيج بشراء القطن بأسعار تقارب األسعار 2001وقد سمح تغير السياسات في عام 

 . فإن االستخدام المحلي للقطن سوف لن يتغير 

تتمثل انعكاسات التغيرات المتوقعة على إنتاج القطن وعدم تغير االستهالك المحلي في انخفاض صادرات 

 % . 30-15القطن بشكل ملحوظ قد يصل إلى 

بسبب دالت الحالية قد يصل إلى نصف المعسوف ينخفض الدخل المتحقق من إنتاج القطن بشكل حاد 

 . انخفاض أسعار المنتج واإلنتاج 

 مليار ليرة 10وسوف ينخفض اإلنفاق الحكومي على دعم أسعار السوق بشكل كبير محققاً وفراً يقدر بحوالي 

  . 199919سورية بناء على تقديرات عام 

 الجمركية سوف توفر دعماً يقدر أن التعريفة الجمركية في ظل بديل التحول إلى التعريفة: انعكاسات القمح 

ومع ذلك فإن أية . مشابهاً للقمح في األسواق العالمية لما هو عليه الحال اآلن من خالل دعم أسعار السوق 

لذا فسوف يتم تحديد أسعار القمح في األسواق العالمية بشكل . صادرات للقمح يمكن أن تتم باألسعار العالمية 

وبناء على عالقات .  األسعار العالمية واألسعار العالمية بإضافة التعريفة يقارب النهاية العليا للمجال بين

لذا . العرض والطلب المتوقعة فمن المحتمل أن يبقى إنتاج القمح عند المعدالت التي تغطي األسواق المحلية 

 . فقد يبقى إنتاج القمح مشابهاً أو أقل بقليل من المستويات الحالية 

 . على ما هو عليه اآلن دعم المستهلك ويمكن المحافظة على 

وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في أن صادرات القمح سوف تبقى بالحدود الدنيا وتقتصر على القمح 

 ) . نظراً للظروف الجوية المناسبة(ذي النوعية الجيدة وخالل فترات اإلنتاج المحلي الكبير 

 . ثابتاً عند المعدالت الحالية وسوف يبقى الدخل المتحقق من إنتاج القمح 

وسوف يتضمن . ويتوقع أن يبقى اإلنفاق الحكومي على القمح عند مستويات مشابهة لما هو عليه اآلن 

ويجب اإلشارة إلى وجود خسائر . اإلنفاق شراء القمح لبيعه للمستهلكين بأسعار أقل من األسعار العالمية 

 . رات حكومية كبيرة تسويقية كبيرة  مما يوفر فرصة تحقيق وفو

                                                 
تقييم سياسات األسعار البديلة "ويشير التقرير البحثي ) . مرونات العرض( يعتمد هذا على مجال من استجابات العرض للسعر - 18

 ) . 2004(وهذا متوافق مع تقديرات فاديجا . ى استجابة العرض المرنة جداً إل) 2004" (الممكنة للقطن في سورية
  . 161 ص –) 2001( ويستليك - 19
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بما أن هناك حظر استيراد على الشوندر السكري فإن التعريفة الجمركية في ظل بديل : انعكاسات السكر 

وسوف يتم تطبيق تعريفة منخفضة على واردات % . 300 يمكن أن تقارب  للسكرالتحول إلى التعريفة

. سعر العالمي باإلضافة إلى التعريفة وسوف يكون السعر المحلي للشوندر السكري مساوياً لل. السكر 

لذا فسوف يبقى إنتاج السكر مشابهاً لمستوياته . وسوف لن يتأثر إنتاج الشوندر السكري في هذه الحالة 

 . الحالية 

ومع اإلبقاء على دعم المستهلك سوف لن يتغير االستهالك المحلي من السكر ، أما االستخدامات الصناعية 

 . وسوف يستمر هذا في ظل حصة التعريفة الجمركية الحالية ظل السوق الحرة فهي تعمل حالياً في 

 . وتتمثل انعكاسات عدم تغير إنتاج واستهالك السكر في بقاء واردات السكر دون تغيير 

 . كما سيبقى الدخل المتحقق من إنتاج السكر دون تغير 

فترض أن يبقى انعكاسه مساوياً لحظر االستيراد بما أن هناك احتكار على استيراد التبغ في: انعكاسات التبغ 

وسوف تكون التعريفة الجمركية التي سيتم تحديدها في ظل بديل التحول إلى التعريفة . على واردات التبغ 

وسوف يكون . المتطلبات الحالية ألغراض الخلط وفق  الواردات دالجمركية للتبغ عند المستوى الذي يحد

لذا .  للسعر العالمي باإلضافة إلى التعريفة مما سيؤدي إلى عدم تغير إنتاج التبغ سعر المنتج للتبغ مساوياً

 . فإن إنتاج التبغ سوف يبقى عند المستويات الحالية 

 . مع عدم تغير سعر المستهلك للتبغ سوف لن يتغير االستهالك المحلي من تلك المادة 

 . ردات التبغ وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في عدم تغير وا

 . كما سيبقى الدخل المتحقق من إنتاج التبغ ثابتاً 

 . وسوف يبقى اإلنفاق الحكومي على التبغ ثابتاً إلى حد كبير 

سوف توفر التعريفات الجمركية في ظل بديل التحول إلى التعريفة الجمركية دعماً : انعكاسات السلع األخرى 

أما بالنسبة للسلع التصديرية غير االستراتيجية . ادية غير االستراتيجية مشابهاً وأسعاراً مشابهة للسلع االستير

وقد يبقى إنتاج تلك . فسوف لن يكون هناك أي تعريفة جمركية وسوف تبقى األسعار عند معدالتها العالمية 

ألخرى سوف لذا فإن إنتاج السلع ا. تغطية مشابهة للسوق المحلية السلع االستيرادية عند المعدالت التي توفر 

 . يبقى مشابهاً للمستويات الحالية 

 . وسوف يبقى دعم المستهلك للسلع األخرى دون تغير وبالتالي فسوف يبقى االستهالك المحلي دون تغير 

 . وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في عدم تغير صادرات السلع األخرى عن مستوياتها الحالية 

 .  إنتاج المحاصيل األخرى سوف لن يتغير كما أن دخل األسر الزراعية من
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 . وفي نفس الوقت فإن إنفاق الحكومة على تلك السلع األخرى صغير وقد يبقى عند مستويات مشابهة 

 : ويلخص الجدول التالي التغيرات التي ستطرأ نتيجة لذلك 

 لعاالنعكاسات األولية للتحول إلى التعريفة الجمركية حسب مجموعات الس – 1الجدول 

اإلنفاق  الدخل صافي التجارة االستهالك اإلنتاج السعر السلعة

 الحكومي

 –انخفاض  القطن

 العالمي

10-20 %

 انخفاض

% 30-15 مشابه

 انخفاض

انخفاض  انخفاض حاد

 ملحوظ

توفير (مشابه  مشابه مشابه مشابه مشابه مشابه القمح 

في خسائر 

 )التسويق

 بدون تغير مشابه مشابه ربدون تغي مشابه مشابه الشوندر السكري

 بدون تغير مشابه مشابه بدون تغير مشابه مشابه التبغ

 – الشعير –العدس 

 الحمص

 بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير

 بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير بدون تغير الصادرات

شابهةم مشابهة مشابهة المستوردات  بدون تغير مشابهة مشابهة 

 تكاليف تخفيض المستلزمات  3.3.3

 التوافق مع منظمة التجارة العالمية 

ويسمح للدول النامية . مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة تتوافق سياسات دعم المستلزمات 

لذا وبموجب هذا الخيار ) . 2-6لمادة ا(بتوفير دعم المستلزمات دون إدخالها في إجراءات الدعم اإلجمالي 

 . سوف لن يطلب من سورية الكشف عن إجراءات الدعم اإلجمالي لمنظمة التجارة العالمية 
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 تقرير فني

 تحليل االنعكاسات

إن إلغاء القسم األول من قيود االستيراد الكمية ودعم أسعار السوق للسلع االستراتيجية  : انعكاسات األسعار

 . يقارب األسعار العالمية  زمات سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار جميع السلع إلى ماواستبدالها بدعم المستل

يكون التعويض بسبب انخفاض أسعار دعم السوق للقطن معادلة لتحويل يفترض أن : انعكاسات القطن 

ويعتمد االنعكاس على اإلنتاج على ما إذا كان استمرار إنتاج القطن . الدخل من خالل دعم المستلزمات 

وإذا تطلب تعويض دعم مستلزمات القطن االستمرار في إنتاج القطن . مطلوب للحصول على التعويض 

تتمتع بنفس تأثير  الويرجع هذا إلى أن الدفعات المباشرة . فعندئذ سوف ينخفض إنتاج القطن بشكل طفيف 

اإلنتاج ذاته بأسعار أقل لذا فسوف يكون المنتجون راغبين في تقديم . دعم أسعار السوق في زيادة اإلنتاج 

 ) . أي أن دالة العرض والعالقة بين اإلنتاج والسعر سوف تتحول إلى اليمين(

وإذا لم يتطلب تعويض القطن استمرار اإلنتاج فعندئذ قد ينخفض اإلنتاج بشكل أكبر وسوف تتحول مساحة 

وفي الحالة األخيرة يمكن أن . القطن إلى سلع أخرى قادرة على المنافسة العالمية في بيئة السعر الحالي 

 % . 20-10ينخفض إنتاج القطن بنسبة 

وسوف يبقى السعر المحلي للقطن عند المعدالت الحالية المعادلة لألسعار العالمية وسوف لن يتغير االستخدام 

 . المحلي للقطن 

% 30-15ها بنسبة وتتمثل انعكاسات اإلتناج واالستهالك في بقاء صادرات القطن دون تغير أو في انخفاض

 . اعتماداً على ما إذا كان إنتاج القطن سيحصل على دعم المستلزمات 

حيث أن دعم إذا طلب االستمرار في اإلنتاج سوف ينخفض دخل األسر من إنتاج القطن إما بشكل طفيف 

 يطلب هو الوسيلة األقل فعالية في تحويل الدخل أو بشكل كبير بسبب انخفاض اإلنتاج إذا لمالواردات 

وسوف تكون شريحة موردي المستلزمات هي الرابح األكبر من دعم . االستمرار في إنتاج القطن 

 .المستلزمات 

 . سوف ينخفض إنفاق الحكومة على القطن بشكل هامشي نظراً للتخلص من خسائر التسويق 

ة عن تحويالت يفترض أن يكون التعويض عن انخفاض دعم أسعار السوق للقمح عبار: انعكاسات القمح 

ويجب أن بتم تصدير القمح حسب األسعار العالمية ويعتمد . مساوية من الدخل من خالل دعم المستلزمات 

من أجل الحصول  القمحنتاج إسيطلب من المنتجين االستمرار في تأثير هذا على اإلنتاج على ما إذا كان 

للحصول على دعم المستلزمات فعندئذ سوف وإذا طلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج . على التعويض 

تتمتع بنفس فعالية  ويرجع هذا إلى أن الدفعات المباشرة عادةً ما ال. ينخفض إنتاج القمح بشكل طفيف فقط 

لذا فسوف يكون المنتجون على استعداد لتقديم نفس كمية اإلنتاج . سياسات دعم األسعار في زيادة اإلنتاج 

  . ) سوف تتحول باتجاه اليمين– العالقة بين اإلنتاج واألسعار -لعرض أي أن دالة ا(بأسعار أقل 
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إذا لم يتطلب الحصول على تعويض القمح االستمرار في اإلنتاج فعندئذ قد ينخفض اإلنتاج بشكل أكبر 

. إلى المنتجات ذات القدرة التنافسية في األسواق العالمية حسب األسعار الحالية القمح وسوف تتحول مساحة 

 % . 25-20وفي هذه الحالة األخيرة قد ينخفض إنتاج القمح بنسبة 

 . وسوف يؤدي دعم المستهلك على القمح إلى المحافظة على مستوى االستهالك المحلي منه 

وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في أنه إذا طلب االستمرار في اإلنتاج فقد تكون صادرات القمح قليلة 

وإذا لم يطلب االستمرار في . ذي النوعية الجيدة وخالل فترات اإلنتاج المحلي الكبير وتقتصر على القمح 

 . من االستهالك % 25-20اإلنتاج فسوف يكون هناك حاجة الستهالك نسبة تتراوح بين 

سوف ينخفض دخل األسر المنتجة للقمح بشكل معتدل إذا طلب االستمرار في إنتاج القمح حيث أن دعم 

وسوف ينخفض دخل األسر من إنتاج القمح بشكل . هي الوسيلة األقل فعالية في تحويل الدخل المستلزمات 

ويجب أن نتذكر أن موردي المستلزمات هم الذين سيحققون . ملحوظ إذا لم يطلب االستمرار في إنتاج القمح 

 . أكبر المكاسب من دعم المستلزمات 

بهة وسوف ينطوي على شراء القمح للبيع للمستهلك أما اإلنفاق الحكومي فسوف يبقى عند معدالت مشا

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك خسائر . بأسعار أقل من األسعار العالمية وكذلك توفير دعم المستلزمات 

 . تسويقية كبيرة  ، مما يوفر الفرصة لتحقيق وفورات حكومية كبيرة 

. حسب أسعار السكر في األسواق العالمية سيتم تحديد سعر الشوندر السكري :  الشوندر السكري انعكاسات

لمحتمل أن يكون دعم المستلزمات كبيراً اومن . ويمثل هذا بالنسبة للمنتجين السوريين انخفاضاً بنسبة الثلثين 

لذا فقد يذهب بعض الدعم إلى قطاع التصنيع ويسمح له . بما يكفي لتعديل مثل ذلك االنخفاض في الدخل 

يطلب وإذا لم . وهكذا فيمكن أن يبقى إنتاج السكر دون تغيير .  الشوندر السكري بدفع أسعار أعلى لمنتجي

فقد يتوقف المنتجون عن إلنتاج االستمرار في إنتاج الشوندر السكري للحصول على دعم مستلزمات ا

 . اإلنتاج

الستخدامات وسوف لن يتغير االستهالك المحلي من السكر فيما لو تمت المحافظة على دعم المستهلك أما ا

 . الصناعية فهي تعمل حالياً ضمن السوق الحرة 

وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في عدم تغير واردات السكر أو أنها قد تزداد للتعويض عن انخفاض 

اإلنتاج المحلي اعتماداً على ما إذا كان سيطلب من المنتجين االستمرار في إنتاج الشوندر السكري أم ال 

 . ى المستلزمات المدعومة للحصول عل

سوف ينخفض الدخل المتحقق من إنتاج الشوندر السكري بشكل طفيف حيث أن دعم المستلزمات اليشكل 

وسيلة فعالة لتحويل الدخل أو أنه قد ينخفض إلى الصفر بناء على ما إذا كان سيطلب من المنتجين 

 . االستمرار في إنتاج الشوندر السكري أم ال 
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 الحكومي على السكر فسوف يبقى مشابهاً وذلك نظراً ألن دعم المستلزمات سوف يكون مشابهاً أما اإلنفاق

 . لتحويالت الدخل الحالية 

سوف تتحدد أسعار التبغ حسب األسواق العالمية وسوف يكون دعم المستلزمات كبيراً بما : انعكاسات التبغ 

 . قى إنتاج التبغ دون تغيير لذا فقد يب. يكفي لتعديل أي انخفاض في أسعار المنتج 

 .ومع إمكانية انخفاض أسعار التبغ قد يزداد االستهالك المحلي بشكل طفيف 

 . وتتمثل انعكاسات اإلنتاج والدخل في عدم تغير واردات التبغ بشكل كبير 

 . وسوف لن يتغير الدخل المتحقق من إنتاج التبغ 

ض عن انخفاض دعم أسعار السوق لجميع السلع األخرى يفترض أن يكون التعوي: انعكاسات السلع األخرى 

ويمكن توجيه دعم المستلزمات للسلع االستيرادية غير . معادالً لتحويل الدخل من خالل دعم المستلزمات 

أما بالنسبة للسلع التصديرية فسوف لن يكون هناك أي تغيير وسوف تبقى األسعار عند . االستراتيجية 

أن : أوالً . وقد ينخفض إنتاج السلع االستيرادية بشكل معتدل نظراً لثالثة أسباب . ة معدالت األسعار العالمي

أن توجيه الدعم للسلع : ثانياً .  نتاجزيادة اإلدعم المستلزمات ال يتمتع بنفس فعالية دعم األسعار في 

ين االستمرار في إنتاج قد ال يكون من الممكن أن يطلب من المنتج: ثالثاً . االستيرادية قد اليكون ممكناً 

وهكذا فإن . السلعة ذاتها كما كان الوضع في السابق ، لذا فقد يتم تحويل المستلزمات إلى سلع أكثر ربحية 

والسلع التصديرية غير االستراتيجية قد )  الحمص– العدس –الشعير (إنتاج السلع التصديرية االستراتيجية 

لي بينما سوف ينخفض إنتاج السلع االستيرادية غير االستراتيجية يبقى مشابهاً لما هو عليه في الوضع الحا

 . بشكل معتدل 

) الشعير والعدس والحمص(وقد تبقى أسعار المستهلك و بالتالي استهالك السلع االستراتيجية التصديرية 

 إلى وقد ينخفض سعر المستهلك ليصل. والسلع التصديرية غير االستراتيجية مشابهة للمستويات الحالية 

 . األسعار العالمية للسلع االستيرادية غير االستراتيجية وبالتالي فسوف يزداد االستهالك بشكل معتدل 

الشعير والعدس (وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في بقاء صادرات السلع االستراتيجية التصديرية 

ية بينما واردات السلع االستيرادية غير والسلع التصديرية غير االستراتيجية عند المستويات الحال) والحمص

 . االستراتيجية فقد تزداد عن المستويات الحالية 

والسلع التصديرية غير ) الشعير والعدس والحمص(قد يبقى دخل األسر من المواد التصديرية االستراتيجية 

ادية غير االستراتيجية االستراتيجية عند المستويات الحالية بينما قد ينخفض دخل األسر من السلع االستير

 تعديل انخفاض األسعار بشكل كامل من خالل دعم مبشكل ملحوظ عن المستويات الحالية وذلك نتيجة لعد

 . المستلزمات وانخفاض اإلنتاج 

 . إن اإلنفاق الحكومي على السلع األخرى صغيراً وسوف يبقى كذلك 
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 ب فيتضمن 2أما الجدول ) مرار في اإلنتاجفيما لو طلب االست( أ ملخصاً للتغيرات 2ويتضمن الجدول 

 ) . فيما لو لم يطلب االستمرار في اإلنتاج(ملخصاً للتغيرات 

  في حال طلب االستمرار في اإلنتاج –االنعكاسات األولية لدعم المستلزمات  –  أ2الجدول 

 اإلنفاق الحكومي الدخل صافي التجارةاالستهالكاإلنتاجالسعر السلعة

 انخفاض قليل انخفاض طفيف انخفاض معتدل دون تغير انخفاض صغير  العالمي–فاض انخالقطن

 )توفير في خسائر التسويق(مشابه  انخفاض طفيف مشابه دون تغير مشابه  العالمي–انخفاض القمح

 )توفير في خسائر التسويق(مشابه  مشابه مشابه دون تغير مشابه  العالمي–انخفاض  الشوندر السكري

 دون تغير انخفاض طفيف مشابه دون تغير مشابه  العالمي–انخفاض بغالت

الشعير العدس و

والحمص

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغيرالصادرات

 دون تغير انخفاض معتدل بيرانخفاض ك زيادة انخفاض معتدل  العالمي–انخفاض الواردات

  في حال عدم طلب االستمرار في اإلنتاج –االنعكاسات األولية لدعم المستلزمات  – ب 2الجدول 

 اإلنفاق الحكومي الدخل صافي التجارة االستهالك اإلنتاج السعر السلعة

 انخفاض   العالمي–انخفاض  القطن

10-20% 

 انخفاض  دون تغير

15-30% 

 نخفاض قليلا كبيرانخفاض 

 انخفاض   العالمي–انخفاض  القمح 

20-25% 

 انخفاض  دون تغير

20-25% 

 )توفير في خسائر التسويق(مشابه  كبيرانخفاض 

 دون تغير انخفاض انخفاض دون تغير انخفاض كامل  العالمي–انخفاض  الشوندر السكري

 دون تغير طفيفانخفاض  زيادة طفيفةزيادة  مشابه  العالمي–انخفاض التبغ

العدس والشعير 

 والحمص

 دون تغير دون تغير دون تغيردون تغير دون تغير دون تغير

 دون تغير دون تغير دون تغيردون تغير دون تغير دون تغيرالصادرات

 دون تغير انخفاض معتدل انخفاض كبير زيادة انخفاض معتدل  العالمي–انخفاض الواردات

 35



 تقرير فني

– دفعات غير مقترنة  دفعات مباشرة  4.3.3

 التوافق مع منظمة التجارة العالمية 

بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية إن هذا النوع من حاالت الدعم مسموح به و غير خاضع للتخفيض 

وهي حالياً مستثناة حتى ولو طلب . حول الزراعة إذا لم يطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج 

ونتيجة للمفاوضات ) . الصندوق األزرق(بموجب شروط أقل تقييداً ومحددة لإلنتاج  االستمرار في اإلنتاج

الحالية فقد تعتبر الدفعات األقل تقييداً وغير المقترنة كسياسات ضمن الصندوق البنفسجي أو ضمن البرامج 

 . دريجي المشوهة للتجارة والتي يجب أن تدخل ضمن حساب إجراءات الدعم الكلي وأن تخضع للتخفيض الت

 تحليل االنعكاسات

إن إلغاء قيود االستيراد الكمية ودعم أسعار السوق واستبدالها بالدفعات المباشرة غير : انعكاسات األسعار 

 . المقترنة سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار جميع السلع إلى أسعار تقارب األسعار العالمية 

 دعم أسعار السوق للقطن عبارة عن تحويل يفترض أن يكون التعويض عن انخفاض: انعكاسات القطن 

ويعتمد االنعكاس على إنتاج القطن على ما إذا كان . معادل للدخل من خالل الدفعات المباشرة غير المقترنة 

وإذا تطلب الحصول على التعويض المباشر للقطن االستمرار في . سيطلب االستمرار في إنتاج القطن أم ال 

ويرجع ذلك إلى أن الدفعات المباشرة التتمتع عادةً بنفس . نتاج بشكل طفيف اإلنتاج فعندئذ سينخفض اإل

وإذا لم يطلب من المنتجين إنتاج القطن من أجل الحصول . فعالية سياسات دعم األسعار في زيادة اإلنتاج 

رة على الدفعات المباشرة فسوف ينخفض اإلنتاج بشكل أكبر وسوف تتحول مساحات القطن إلى سلع أكثر قد

وفي الحالة األخيرة فيمكن أن ينخفض . على المنافسة في السواق العالمية في ظل الوضع الحالي لألسعار 

 % . 20-10اإلنتاج بنسبة 

 . سوف لن تتأثر األسعار المحلية للقطن وبالتالي فسوف لن يتغير االستهالك المحلي منه 

% 30-15قطن دون تغير أو في انخفاضها بنسبة وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في بقاء صادرات ال

 . اعتماداً على ما إذا كان سيطلب من المنتجين االستمرار في اإلنتاج أم ال 

وقد ال ينخفض دخل األسر الزراعية من إنتاج القطن إذا طلب االستمرار في اإلنتاج حتى ولو كان هناك 

. أكثر الوسائل فعالية في تحويل الدخل لألسر الريفيةوتعتبر الدفعات المباشرة . بعض االنخفاض في اإلنتاج 

وعندما اليطلب إنتاج القطن من أجل الحصول على الدفعات المباشرة فقد ينخفض الدخل المتحقق من إنتاج 

  % .20-10القطن بنسبة 

 . سوف ينخفض اإلنفاق الحكومي على القطن بشكل هامشي وذلك نظراً للتخلص من خسائر التسويق 
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يفترض أن يكون التعويض عن انخفاض دعم أسعار السوق للقمح عبارة عن تحويل : سات القمح انعكا

. وسوف يتم تصدير القمح حسب األسعار العالمية . معادل للدخل من خالل الدفعات المباشرة غير المقترنة 

وإذا تطلب الحصول  . ويعتمد االنعكاس على إنتاج القمح على ما إذا كان سيطلب االستمرار في اإلنتاج أم ال

ويرجع ذلك إلى . على التعويض المباشر للقمح االستمرار في اإلنتاج فعندئذ سينخفض اإلنتاج بشكل طفيف 

لذا فسوف يكون . أن الدفعات المباشرة التتمتع عادةً بنفس فعالية سياسات دعم األسعار في زيادة اإلنتاج 

 العالقة بين –أي أن دالة العرض (إلنتاج مقابل أسعار أقل المنتجون على استعداد لتوفير القدر نفسه من ا

 ) .   سوف تتحرك باتجاه اليمين–اإلنتاج والسعر 

 من أجل الحصول على الدفعات المباشرة فسوف ينخفض اإلنتاج  لم يطلب من المنتجين إنتاج القمحوإذا

 في السواق العالمية في ظل  إلى سلع أكثر قدرة على المنافسةمحبشكل أكبر وسوف تتحول مساحات الق

  . %25-20 فيمكن أن ينخفض اإلنتاج بنسبة وفي الحالة األخيرة. الوضع الحالي لألسعار 

 . سوف تؤدي المحافظة على دعم المستهلك إلى بقاء االستهالك المحلي من القمح دون تغير 

انخفاض كمية صادرات القمح في  فيما لو طلب االستمرار في اإلنتاجوتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك 

أما إذا لم . إلى كميات صغيرة تقتصر على القمح ذي النوعية الجيدة وخالل فترات اإلنتاج المحلي الكبير 

 . من االستهالك % 25-20يطلب االستمرار في اإلنتاج فسوف يكون هناك حاجة الستيراد حوالي 

حيث أن  طلب االستمرار في اإلنتاج كل معتدل إذاخل األسر الزراعية من إنتاج القمح بشينخفض دسوف 

 كما سينخفض دخل األسر من إنتاج القمح بشكل .دعم المستلزمات هو أقل الوسائل فعالية في تحويل الدخل 

 . كبير فيما لو لم يطلب االستمرار في اإلنتاج 

مح للبيع للمستهلك أما اإلنفاق الحكومي فسوف يبقى عند معدالت مشابهة وسوف ينطوي على شراء الق

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك خسائر . بأسعار أقل من األسعار العالمية وكذلك توفير الدفعات المباشرة 

 . تسويقية كبيرة ، مما يوفر الفرصة لتحقيق وفورات حكومية كبيرة 

.  العالمية سيتم تحديد سعر الشوندر السكري حسب أسعار السكر في األسواق:  الشوندر السكري انعكاسات

يفترض أن يكون تعويض انخفاض دعم أسعار . ويمثل هذا بالنسبة للمنتجين السوريين انخفاضاً بنسبة الثلثين 

لذا فسوف يبقى إنتاج الشوندر السكري . السوق عبارة عن تحويل معادل للدخل من خالل الدفعات المباشرة 

وإذا لم يطلب . بل الحصول على الدفعات المباشرة دون تغير فيما لو طلب االستمرار في إنتاج الشوندر مقا

 .  فقد يتوقف المنتجون عن اإلنتاجالدفعات المباشرة االستمرار في إنتاج الشوندر السكري للحصول على 

وسوف لن يتغير االستهالك المحلي من السكر فيما لو تمت المحافظة على دعم المستهلك أما االستخدامات 

 . ياً ضمن السوق الحرة الصناعية فهي تعمل حال
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وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في عدم تغير واردات السكر أو أنها قد تزداد للتعويض عن انخفاض 

 .  اإلنتاج المحلي اعتماداً على ما إذا كان سيطلب من المنتجين االستمرار في إنتاج الشوندر السكري أم ال

إذا ماطلب من المنتجين االستمرار في ر السكري بشكل طفيف الدخل المتحقق من إنتاج الشوندقد يزداد 

اإلنتاج من أجل الحصول على الدفعات المباشرة حيث أن الدفعات المباشرة هي أكثر الوسائل فعالية في 

وإذا لم يطلب االستمرار في اإلنتاج للحصول على الدفعات المباشرة فعندئذ قد ينخفض . تحويل الدخل 

  . إلى الصفراإلنتاج 

فبينما ستبقى الدفعات المباشرة مشابهة للدفعات الحالية . ينخفض أما اإلنفاق الحكومي على السكر فسوف 

 . للمنتجين سيتم التخلص من خسائر التسويق 

بما الدفعات المباشرة كبيرة كون تسوف تتحدد أسعار التبغ حسب األسواق العالمية وسوف : انعكاسات التبغ 

 . لذا فقد يبقى إنتاج التبغ دون تغيير . فاض في أسعار المنتج يكفي لتعديل أي انخ

 . منه االستهالك المحليال يتغير أسعار التبغ قد عدم تغير ومع 

 .  وتتمثل انعكاسات اإلنتاج والدخل في عدم تغير واردات التبغ

 . كما اإلنفاق الحكومي سوف يبقى دون تغير 

ن التعويض عن انخفاض دعم أسعار السوق لجميع السلع األخرى يفترض أن يكو: انعكاسات السلع األخرى 

 دعم المستلزمات للسلع االستيرادية غير سيتم توجيهو. معادالً لتحويل الدخل من خالل دعم المستلزمات 

أما بالنسبة للسلع التصديرية فسوف لن يكون هناك أي تغيير وسوف تبقى األسعار عند . االستراتيجية 

أن : أوالً . وقد ينخفض إنتاج السلع االستيرادية بشكل معتدل نظراً لثالثة أسباب .  العالمية معدالت األسعار

أن توجيه الدعم للسلع : ثانياً .  نتاجزيادة اإلدعم المستلزمات ال يتمتع بنفس فعالية دعم األسعار في 

ن المنتجين االستمرار في إنتاج قد ال يكون من الممكن أن يطلب م: ثالثاً . االستيرادية قد اليكون ممكناً 

وهكذا فإن . السلعة ذاتها كما كان الوضع في السابق ، لذا فقد يتم تحويل المستلزمات إلى سلع أكثر ربحية 

والسلع التصديرية غير االستراتيجية قد )  الحمص– العدس –الشعير (إنتاج السلع التصديرية االستراتيجية 

وضع الحالي بينما سوف ينخفض إنتاج السلع االستيرادية غير االستراتيجية يبقى مشابهاً لما هو عليه في ال

 . بشكل معتدل 

) الشعير والعدس والحمص(وقد تبقى أسعار المستهلك و بالتالي استهالك السلع االستراتيجية التصديرية 

هلك ليصل إلى وقد ينخفض سعر المست. والسلع التصديرية غير االستراتيجية مشابهة للمستويات الحالية 

 . األسعار العالمية للسلع االستيرادية غير االستراتيجية وبالتالي فسوف يزداد االستهالك بشكل معتدل 
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الشعير والعدس (وتتمثل انعكاسات اإلنتاج واالستهالك في بقاء صادرات السلع االستراتيجية التصديرية 

ات الحالية بينما واردات السلع االستيرادية غير والسلع التصديرية غير االستراتيجية عند المستوي) والحمص

 . االستراتيجية فقد تزداد عن المستويات الحالية 

والسلع التصديرية غير ) الشعير والعدس والحمص( من المواد التصديرية االستراتيجية يبقى دخل األسرقد 

 االستيرادية غير االستراتيجية االستراتيجية عند المستويات الحالية بينما قد ينخفض دخل األسر من السلع

الدفعات تعديل انخفاض األسعار بشكل كامل من خالل لعدم عن المستويات الحالية نتيجة معتدل بشكل 

 . وانخفاض اإلنتاج المباشرة 

 . إن اإلنفاق الحكومي على السلع األخرى صغيراً وسوف يبقى كذلك 

 ب فيتضمن 3أما الجدول ) االستمرار في اإلنتاجفيما لو طلب ( أ ملخصاً للتغيرات 3ويتضمن الجدول 

 ) . فيما لو لم يطلب االستمرار في اإلنتاج(ملخصاً للتغيرات 

  في حال طلب االستمرار في اإلنتاج – للدفعات المباشرةاالنعكاسات األولية  – أ 3الجدول 

 اإلنفاق الحكومي الدخل صافي التجارةاالستهالكاإلنتاجالسعر السلعة

 انخفاض قليل مشابه مشابه مشابه انخفاض صغير  العالمي–انخفاض  طنالق

توفير في (مشابه  زيادة طفيفة مشابه دون تغير مشابه  العالمي–انخفاض  القمح 

 )خسائر التسويق

الشوندر 

 السكري

 انخفاض زيادة طفيفة دون تغير دون تغير دون تغير  العالمي–انخفاض 

 دون تغير زيادة طفيفة دون تغير دون تغير ن تغيردو  العالمي–انخفاض  التبغ

العدس 

والشعير 

 والحمص

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير الصادرات

زيادة  انخفاض معتدل  العالمي–انخفاض  الواردات

 معتدلة

 دون تغير دلانخفاض معت انخفاض
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  في حال عدم طلب االستمرار في اإلنتاج –للدفعات المباشرة االنعكاسات األولية  –  ب3الجدول 

 اإلنفاق الحكومي الدخل صافي التجارة االستهالك اإلنتاج السعر السلعة

 انخفاض  العالمي–انخفاض  القطن

10-20% 

 انخفاض مشابه

15-30% 

 انخفاض قليل انخفاض كبير

 انخفاض  العالمي–انخفاض  القمح

20-25% 

 انخفاض دون تغير

20-25% 

توفير في (مشابه  انخفاض كبير

 )خسائر التسويق

الشوندر 

 السكري

 دون تغير انخفاض انخفاض دون تغير صفر  العالمي–انخفاض 

 دون تغير مشابه مشابه دون تغير مشابه  العالمي–انخفاض  التبغ

العدس 

والشعير 

 والحمص

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير

 دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير دون تغير الصادرات

 دون تغير انخفاض معتدل انخفاض كبير زيادة معتدلة انخفاض معتدل  العالمي–انخفاض  الواردات

 بدائل مقترحة للزراعة السورية  4.3

 : ختالف بدائل السياسات المفضلة باختالف السلع وذلك كما يلي تشير نتائج التحليل إلى ا

مع طلب االستمرار في اإلنتاج وذلك ) غير المرتبطة باإلنتاج الحالي(الدفعات المباشرة : القطن  •

كما أن المعلومات . نظراً ألن اإلنتاج والصادرات ودخل منتجي القطن سوف لن تتأثر بشكل سالب 

أما البديل األفضل الثاني فهو عدم . ج متوفرة ين الحاليين لتراخيص اإلنتاالالزمة لتحديد الحائز

  .طلب االستمرار في إنتاج القطن للحصول على الدفعات المباشرة 

سيكون التحول إلى التعريفة الجمركية الخيار األفضل حيث أن اإلنتاج واألسعار والدخل : القمح  •

ر السياسات فعالية في المحافظة على اإلنتاج وهي تتميز وتعتبر هذه السياسة أكث. سيبقى مشابهاً 

ومع زيادة أسعار القمح العالمية خالل السنوات . بوجود المتطلبات اإلدارية المالئمة لتنفيذها 

 . الخمس الماضية فإن التعريفة المطلوبة يجب أن تكون متواضعة 
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 األفضل حيث أن اإلنتاج واألسعار سيكون التحول إلى التعريفة الجمركية الخيار: السكر والتبغ  •

وتعتبر هذه السياسة أكثر السياسات فعالية في المحافظة على اإلنتاج وهي . والدخل سيبقى مشابهاً 

غير (كما يمكن أيضاً تطبيق الدفعات المباشرة . تتميز بوجود المتطلبات اإلدارية المالئمة لتنفيذها 

رار في إنتاج الشوندر السكري والتبغ حيث أن اإلنتاج مع طلب االستم) المرتبطة باإلنتاج الحالي

كما أن المعلومات الالزمة . ودخل منتجي الشوندر السكري والتبغ سوف لن يتأثرا بشكل سلبي 

 .لتحديد الحائزين الحاليين لتراخيص اإلنتاج متوفرة 

الخيار األفضل حيث سيكون التحول إلى التعريفة الجمركية : السلع االستيرادية غير االستراتيجية  •

وتعتبر هذه السياسة أكثر السياسات فعالية في . أن اإلنتاج واألسعار والدخل سيبقى مشابهاً 

 .المحافظة على اإلنتاج وهي تتميز ببساطة المتطلبات اإلدارية لتنفيذها 

دمات سيشكل تحسين نظام دعم التسويق والخ) : االستراتيجية وغير االستراتيجية(السلع التصديرية  •

 .العامة والبنية التحتية أكثر فائدة لهذه السلع 
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 المالحظات الختامية والخطوات التالية :   الرابعالفصل

 المالحظات الختامية  1.4

تشير نتائج التحليل إلى وجود مجموعة من االنعكاسات المتعلقة باألهداف المحددة للزراعة  -1

 ومن تلك النتائج سيتمكن صانعوا السياسات .السورية بين البدائل األربعة للسلع المختلفة 

وقد يتم اختيار بدائل . االختيار بناء على ترتيب أهداف السياسات الزراعية والغذائية 

 . السياسات المختلفة على أنها أفضل البدائل بين السلع المختلفة 

شرة األكثر تكلفة وتعتبر الدفعات المبا. تختلف المتطلبات اإلدارية لمختلف البدائل بشكل كبير  -2

. من حيث التنفيذ كما أنها أكثر البدائل صعوبةً بناء على محدودية الخبرة اإلدارية في سورية 

وقد ال . وهي بحاجة للمعلومات التاريخية حول اإلنتاج وتوزيع المساحات بين األسر الفردية 

عدم وجود : مثال (يتمتع المنتجون السوريون بالقدرة على المشاركة في البرامج الحكومية 

ويعتبر هذا العامل المحدد هاماً للسلع التي تعمل في ظل أسواق القطاع ) . الحسابات المصرفية

ويشكل التحول إلى التعريفة الجمركية بديالً . الخاص حيث ال يتم إصدار تراخيص اإلنتاج 

 . أكثر سهولة من حيث التنفيذ بناء على الخبرة اإلدارية في سورية 

ورية اعتمادها على استخدام دعم المستلزمات لدعم المنتجين الزراعيين وذلك خفضت س -3

ويشكل دعم المستلزمات أكثر أنواع السياسات تشويهاً لإلنتاج وأكثر الوسائل . ألسباب جيدة 

ويذهب القسم األكبر من التحويالت الحكومية إلى . فعالية في زيادة اإلنتاج وتحويل الدخل 

كما أن هذا النوع من السياسات مضر بالبيئة والصحة وسالمة سكان . موردي المستلزمات 

وسوف يعتبر . الريف والمستهلكين وهو قد ال يكون مستداماً في حالة ندرة الموارد مثل المياه 

وبينما قد . على أنه خطوة ارتدادية في سورية فيما لو تمت العودة إلى تقديم دعم المستلزمات 

إلى الوراء بالنسبة لسورية فإنه قد يكون الخيار األفضل فيما لو لم يتم يشكل هذا األمر عودة 

 . قبول أشكال الدعم األخرى ألسباب محلية وسياسية أو من قبل منظمة التجارة العالمية 

إن السياسات المتوافقة مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة تتطلب من المنتجين  -4

ومن ناحية أخرى فإن قطاع التسويق والتوزيع . فسة العالمية المتزايدة السوريين مواجهة المنا

قد ال يواجه نفس القدر من المنافسة سواء في األسواق التصديرية أو المحلية وذلك نظراً 

وهكذا فقد ترغب سورية باستخدام فرصة . الرتفاع تعريفة االستيراد والقوانين واالحتكارات 

. لسياسات الزراعية والغذائية للسماح بزيادة منافسة القطاع الخاص التغيرات المقترحة على ا

أظهرت البحوث التي تم إجراؤها في أوروبة الشرقية أن هناك مكاسب كبيرة في إنتاج السلع 
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تشجيع الشراكات واالستثمارات األجنبية يخلق وسوف  . 20نتيجة لتخفيضات هوامش التسويق

كما يجب أيضاً تخفيض التعريفة الجمركية على . لنوعية الحاجة للتقانات الجديدة وتطوير ا

المنتجات المصنعة ونصف المصنعة من أجل زيادة قدرة شركات التسويق والتصنيع في 

 . سورية على المنافسة العالمية 

سوف يخلق تحرير األسواق الزراعية روابط أقرب مع أسعار األسواق العالمية للمنتجات  -5

وقد ترغب . ن مما يؤدي إلى زيادة احتمال تقلبات أسعار السلع السورية مما هو عليه اآل

سورية في دراسة وسائل إضافية لتخفيض مخاطر عدم استقرار األسعار بشكل يتوافق مع 

فيمكن لمؤسسات التجارة الحكومية أن تخفض عدم استقرار . التزامات منظمة التجارة العالمية 

انية تنفيذ برنامج شبكة أمان على السلع التي تعمل ويمكن دراسة إمك . 21األسعار ضمن السنة

وتتضمن فعاليات القطاع العام األخرى توفير معلومات . في ظل الدفعات المباشرة للمنتجين 

السوق للمنتجين للسماح لهم باالستفادة من فرص التسويق مع تطوير مهاراتهم لحماية أنفسهم 

 . من مخاطر أسعار السوق 

ة العالمية بوجود مؤسسات التجارة الحكومية كتلك التي تعمل في قطاع تسمح منظمة التجار -6

ولكنها يجب أن تكون متوافقة مع قوانين المنظمة وهي قد تتعرض . الزراعة في سورية 

ويمكن لهذه المؤسسات أن . للضغط لتصبح أكثر انفتاحاً وشفافية في معامالتها وخسائرها 

نفيذ البرامج مثل الدفعات المباشرة واستقرار األسعار توفر فوائد أفضل عند االنتقال إلى ت

المؤسسات التجارية تهتم وال . والتأمين على اإلنتاج واالبتعاد عن تقديم خدمات التسويق 

مما يعزز المنافع ) 2003الفوي (بتطوير نوعية المنتج نظراً لوضعها االحتكاري الحكومية 

 . اق الزراعية التي تحققها منافسة القطاع الخاص في األسو

وتشير تجارب الدول األخرى إلى أنه . توفر الزراعة قسماً كبيراً من فرص العمل في سورية  -7

ومن أجل تعديل هذا . من المحتمل أن يكون هناك ضغوط كبيرة للهجرة من قطاع الزراعة 

ف وسو. األثر من المهم أن تشجع السياسات الزراعية على إنتاج القيمة المضافة والتصدير 

تحول سياسات تحرير التجارة المساحات المخصصة للقطن والشوندر السكري والمنتجات 

إلى السلع ذات القدرة ) مثل الذرة الصفراء والبذور الزيتية ومنتجات األلبان(االستيرادية 

مثل زيت الزيتون والبندورة الطازجة والبرتقال والحمضيات األخرى (التصديرية التنافسية 

وقد يشجع انخفاض األسعار المحلية للمواد الغذائية ) . دس والحمص واألغناموالكمون والع

 . على المزيد من إنتاج القيمة المضافة للسلع التصديرية 

                                                 
في إنتاج الثروة % 20-5يؤدي إلى زيادة بنسبة % 20 التسويق بنسبة ش أن تخفيض هوامUSDA أظهرت دراسة أجرتها - 20

   .)22 ص – USDA 2002(الحيوانية 
الكندي استقرار األسعار للمنتجين في غرب كندا من خالل تقديم دفعات أولية عند التسليم ودفعات نهائية  يقدم مجلس القمح - 21

 . في نهاية السنة المحصولية 
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تعتبر فئة مالكي األراضي المستفيد الرئيسي من برامج الدعم وذلك حسب منظمة التنمية  -8

وفي . ن يستفيدون من التحويالت الكبيرة لذا فإن الحائزين الكبار هم الذي. االقتصادية والتنمية 

يتم استثمار قسم . حالة دعم المستلزمات فإن موردي المستلزمات هم المستفيدون الرئيسيون 

مع أن %) 50-40يقدر بحولي (كبير من المزارع في سورية من قبل المستأجرين والمرابعين 

اإلصالح قانون وقد حدد . اتيجية المستأجرين قد ال يعملون بشكل شائع في إنتاج السلع االستر

وقد يكون .   مبادئ اقتسام إيرادات المرابعة 1958وقانون العالقات الزراعية الزراعي 

وفي بعض الحاالت يتم إنتاج هذه . مبادئ على اقتسام الدفعات المباشرة ضرورياًالتطبيق هذه 

تسام إيراداتها بشكل مشابه ويتم اقالمستأجرة مقابل مبالغ رمزية المحاصيل في أراضي الدولة 

 . كما هو األمر بموجب اتفاقيات اآلجار الخاصة 

 وزيادة الحديثة التطور في تبني التقانات  خاللتتحقق تطورات إنتاجية القطاع الزراعي من -9

ويمكن استخدام سياسات الدعم للتشجيع . المرونة في توزيع األراضي بين السلع األكثر ربحية 

مثل الدفعات المباشرة المرتفعة وتسهيل شروط القروض المقدمة ( الجديدة على تبني التقانات

مثل طلب االستمرار في إنتاج السلعة (أو تشجيع تبني المحاصيل األكثر ربحية ) للري بالتنقيط

ويؤدي تطوير إنتاجية القطاع الزراعي إلى تحسن ) . من أجل الحصول على الدفعات المباشرة

 . و بالتالي في األمن الغذائي كبير في الدخل الريفي 

وفي الواقع . تؤدي زيادة المنافسة العالمية إلى إدراك الحاجة المتزايدة لتحسين نوعية المنتج  -10

فقد أكدت اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى الضغوط التي تدفع في هذا االتجاه حيث 

وسيتم تحسين الدخل . لعالمية أن المنتجات المستوردة تحظى بسعر أفضل في األسواق ا

ومع ذلك فإن . الزراعي بشكل كبير من خالل تبني مواصفات النوعية في األسواق العالمية 

تلك التحسينات في نوعية المنتج وسالمة الغذاء تواجه الكثير من المعوقات في سورية تبدأ من 

 شركات القطاع العام العدد الكبير للمنتجين الصغار ومهارات الخدمات اإلرشادية وسيطرة

ويمكن استخدام سياسات الدعم . التسويقية والتاريخ الطويل لالقتصاد المغلق في سورية 

للتشجيع على تحسين نوعية المنتج من خالل دفع أسعار أفضل للنوعية وتحديد حد أدنى 

لمقاييس النوعية وتوفير القروض لبعض أنواع التقانات الجديدة التي تساعد على تحسين 

ويشكل قطاع التصنيع الزراعي والغذائي شريكاً هاماً في تطوير تحسين النوعية . النوعية 

 . حيث أنه بحاجة للتعرض للمنافسة الدولية 

اليبدو أن أسواق القروض قادرة على توفير كمية كافية من القروض المتوسطة والطويلة وقد  -11

التعديل واالستفادة من فرص التجارة يشكل هذا األمر عائقاً رئيسياً أمام قدرة القطاع على 

وتؤدي تكاليف أسواق القروض غير الرسمية . الجديدة أو لتجنب تكاليف انخفاض األسعار 

وقد أثبتت . إلى انخفاض االستثمارات وخاصةً المتوسطة والطويلة منها ) مثل التجار(
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ن الصغار في عدد مؤسسات المصارف التعاونية اإلقليمية نجاحها في توفير القروض للمنتجي

 . من الدول النامية ودول أوروبة الشرقية التي تشهد أنماطاً مشابهة من تكيف القطاعات 

ويشار إلى أن أفضل . يشكل هدف األمن الغذائي هدفاً رئيسياً لصانعي السياسات في سورية  -12

ن القدرة  وتحسيةطريقة لتحقيق األمن الغذائي هي تحسين الدخل وتخفيض أسعار المواد الغذائي

ويمكن للدخول في . على الحصول على المواد الغذائية في أسواق الزراعة والغذاء التنافسية 

وقد تحسن تغيرات . يوفر ضمانات أكبر لتحقيق األمن الغذائي منظمة التجارة العالمية أن 

وينفق . السياسات التي تترافق مع الدخول إلى منظمة التجارة العالمية الدخل الريفي 

مستهلكون السوريون قدراً كبيراً من دخلهم على المواد الغذائية وبالتالي فإن الوفر القليل الذي ال

 . يمكن تحقيقه في األسعار يؤدي إلى توفير قسم كبير من الدخل لتحسين وضع األمن الغذائي 

 الخطوات التالية  2.4

ية منظمة التجارة العالمية حول الزراعة  تحدد الدراسة الحالية مجموعة من البدائل المتوافقة مع اتفاق-1

وقد زود تحليل انعكاسات البدائل صانعي السياسات . والمتوافقة مع أهداف الجهات المعنية في سورية 

ببعض المعلومات الكمية حول األسعار واإلنتاج واالستهالك والتجارة والدخل الريفي واإلنفاق الحكومي على 

اء تعديالت كبيرة على بعض روتشير بعض النتائج إلى وجوب إج. ية السلع و مجموعات السلع الرئيس

حول االنعكاسات وكذلك وسيكون من المهم لصانعي السياسات الحصول على معلومات كمية أكثر دقة . السلع

 . تحول الموارد بين السلع واالنعكاسات على التجارة الزراعية والدخل الريفي واإلنفاق الحكومي الزراعي 

ل توفير المعلومات الكمية اإلضافية ستكون الخطوة المنطقية التالية تطوير النموذج التجريبي للزراعة من أج

ولتحقيق هذا الغرض يمكن الحصول على المعلومات األساسية حول العالقات الرئيسية من . السورية 

 منظمة التنمية االقتصادية وتمتلك. النماذج العالمية األخرى التي تتمتع بخصائص مشابهة للزراعة السورية 

نماذج ) مثل جامعة أيوا(والزراعة ومنظمة األغذية العالمية والبنك الدولي والدول األخرى والجامعات 

إن استخدام مثل هذا المنهج يمكن أن يساعد على . ومعلومات يمكن االستفادة منها إلعداد النموذج السوري 

 . بناء النموذج السوري بشكل سريع 

روري إجراء العمل التجريبي بالتعاون مع المركز الوطني للسياسات الزراعية من أجل التمكن من من الض

تنفيذ تحليل السياسات المستقبلي مع اقتراح التغييرات على السياسات الزراعية من قبل صانعي القرار أو 

  أثناء مفاوضات االنضمام إلىويمكن أن يكون هذا األمر مفيداً. الختبار البدائل التي يمكن أن تعظم الفوائد 

منظمة التجارة العالمية وقد يظهر أنه من الضروري للمفاوضين التجاريين وصانعي السياسات الزراعية 

 ⋅. القيام بتقييم السياسات لالستفادة من تطورات السياسات التجارية

                                                 
أسماء مطر: ترجمة  ⋅  
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 المراجع 

تقييم ) 2004(غد شويخ  ر– لؤي شكوحي – أحمد سعد الدين – محمود الشريف –باسم الجوماني  •
 تقرير بحثي لمشروع –البدائل الممكنة للسياسات السعرية للقطن في سورية 

GCP/SYR/006/ITA – المرحلة الثانية  

التزاماتهم في الزراعة : األعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية  – 2003 –برينك الرس  •
 في مؤتمر حول إصالحات السياسات مساهمةورقة  –والشروط المقترحة في مفاوضات الدوحة 

  إيطاليا-إلى أين نتجه ؟ كابري : الزراعية ومنظمة التجارة العالمية 

الفاو مشروع  -إطار إعداد استراتيجية التنمية الزراعية في سورية ) 2000(مايكل دي بينيدكتس  •
GCP/SYR/006/ITA  

كاسات برامج الواليات المتحدة انع –) 2004( سوين بان – موهانتي ماساريندو –محمد فاديجا  •
طن في دول أفريق الغربية  طن على أرباح تصدير ا األمريكية واالتحاد األوربي في مجال ا

 –ورقة معدة للعرض في االجتماع السنوي لجمعية االقتصاديين الزراعيين األمريكان  والوسطى 

  2004 آب 4-1 – كولورادو –دينفر 

يا لق لق
–

ال

و

  قسم مساعدة السياسات –سورية على مفترق الطرق الزراعة ) 2003(الفاو  •

 ورقة معدة للعرض في االجتماع – اقتصاديات التأمين الزراعي –) 2004(جوزيف غالوبر  •

 2004 آب 4-1 – كولورادو – دينفر –السنوي لجمعية االقتصاديين الزراعيين األمريكان 

عية انعكاسات تعديل مؤسسات استيراد القم) 2003(الفوي ناتالي  • ح التجارية الحكومية على ن
 ورقة موزعة في المؤتمر الدولي إلصالح السياسات الزراعية ومنظمة التجارة –القمح المستورد 

  إيطاليا – كابري -إلى أين نحن نتجه ؟ : العالمية 

 –تغيرات األسواق الزراعية في االقتصاديات االنتقالية ) 2002(ليفيرت ويليام و جوناثان سوينين  •

  ESDA ERS – 806قرير االقتصاد الزراعي رقم ت

 ورقة معدة –معادالت التعريفة لسياسات الدعم الزراعي ) 2004(مارتيني روجر و جو دوبري  •

 – كولورادو – دينفر –للعرض في االجتماع السنوي لجمعية االقتصاديين الزراعيين األمريكان 

 2004 آب 1-4

 2003التجارة الزراعية السورية ) 2003(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •
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واقع الغذاء والزراعة في الجمهورية العربية السورية ) 2003(المركز الوطني للسياسات الزراعية  •
2002  

 –انعكاسات إجراءات دعم المحاصيل على األسواق  –) 2001(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  •

 باريس 

سياسات البحوث  في 10 الفصل –" قتصادية من البحثالمنافع اال "– 1982 –روتان فيرنون  •
 .  مينيابوليس – مطبعة جامعة مينيسوتا –الزراعية 

ويالت لقطاع الزراعة  –) 2001(فيرهايم بيتر  •  مشروع الفاو –الضرائب وصافي الت
GCP/SYR/006/ITA  

ح

 اتفاقية الزراعة  –) 1994(منظمة التجارة العالمية  •

 – 961)/04( العمل –إطار إنشاء آليات عمل الزراعة  – المرفق أ – منظمة التجارة العالمية •

  . 2004 آب 1 قرار تم تبنيه من قبل المجلس العام في –برنامج عمل الدوحة 
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 المصطلحات

AMS) المقياس الكلي للدعم وهو مبلغ اإلنفاقات على الدعم المحلي غير ) :إجراءات الدعم اإلجمالي 

السياسات غير المشوهة للتجارة أو ) 1: (ويتضمن الدعم المستثنى . يع السلع المستثنى مجمعاً على جم

الصندوق (تحديد اإلنتاج ) 3) . (الحد األدنى(المستويات الصغيرة للدعم ) 2) . (الصندوق األخضر(اإلنتاج 

 ) . األزرق

متحدة األمريكية التي  يشير إلى السياسات الزراعية في االتحاد األوروبي والواليات ال:الصندوق األزرق 

تنطوي على تحويالت للمنتجين لتحديد معدل إنتاجهم والتي التعتبر على أنها حيادية من الناحية التجارية في 

 . منظمة التجارة العالمية ومع ذلك فهي غير خاضعة للتخفيض كجزء من اتفاقية جولة األوروغواي 

ص للمنتجات وغير المنتجات والمقدم للمنتجين  يشير إلى الدعم المخص :(de minimus)الحد األدنى 

للدول % 5أي .  من حسابات إجراءات الدعم الكلي والتي تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي اإلنتاج المستثنى

 ) .  من اتفاقية الزراعة4-6أنظر المادة . (للدول النامية % 10المتقدمة و 

السياسات التجارية للدولة والتي تعتبر من قبل   يشير إلى التحويالت للمنتج بموجب:الصندوق األخضر 

وبالتالي فهي ال تخضع للتخفيض كجزء . منظمة التجارة العالمية على أنها محايدة بالنسبة للتجارة واإلنتاج 

وتضم تلك السياسات البحوث واإلرشاد والتأمين على المحاصيل ومخازين األمن . من اتفاقية الزراعة 

 )  من اتفاقية الزراعة2أنظر المرفق (لدخل المعممة الغذائي وبرامج دعم ا

 االتفاقية الخاصة بتطبيق إجراءات الصحة والصحة النباتية التي  :)(SPSإجراءات الصحة والصحة النباتية 

تشكل جزءاً من اتفاقية جولة األوروغواي وتهدف إلى ضمان وجود المبرر العلمي لإلجراءات الحكومية 

 . ة والحيوانية والنباتية لحماية الصحة البشري

 يشير إلى عملية تحويل جميع القيود الكمية على ) :Tariffication(التحول إلى التعريفة الجمركية 

 . وتتطلب منظمة التجارة العالمية أيضاً حداً أدنى لدخول األسواق . االستيراد إلى معادالت تعريفة جمركية 

حيث أن الواردات التي حصص التعريفة الجمركية تشير إلى  : TRQsحصص التعريفة الجمركية 

 . التتجاوز كمية معينة تخضع لرسم معين أما الواردات التي تتجاوز تلك الكمية فتخضع لرسم آخر أعلى 
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