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  :المقدمة:  أوال
  

لدى  أو ،، سواء لدى الدول المنھزمةو ما شھدته من دمار و خراب ،ادت الحرب العالمية الثانية
  .االقتصادي االسياسي و بعدھ اببعدھحث عن صيغ للتعاون الدولي الى الب ،الدول المنتصرة

او  ، سواء على المستوى الدوليصيغ التي شھدھا التعاون الدوليتعددت الي المجال االقتصادي فف 
صيغ و اشكال سواء من حيث  الثنائي، و ظھرت عدة ى االقليمي، او على المستوىعلى المستو

  .دد اطرافھااالت التعاون، او من حيث تعمج
 ماول اتفاقية ت)  GAT ،ما سمي بالجات أو( .و كانت االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية و التجارة

اجتمعت على ھدف واحد ھو التوجه نحو تحرير  ،لةدو 23من قبل  1946عام  ،مناقشتھا و تأسيسھا،
و صوال الى اعفائھا  ،ةعن طريق التخفيض التدريجي للتعرفة الجمركي ،التجارة العالمية تدريجيا

  . نھائيا
شھدت خاللھا انضمام دول  ،و قد عقدت االطراف الداخلة في االتفاقية عدة جوالت من االجتماعات

ميع في جولة و تخلف دول كانت منضمة اليھا، حتى تكللت االتفاقية بموافقة الج  ،اخرى اليھا
و التي  ،) WTO( التجارة العالمية و انتھت الى تاسيس منظمة ،  1996عام  اورجواي التي عقدت

  .دولة 152اكثر من تضم حاليا 
  

التي  ،اتفاقيات التجارة االقليمية اھمھا ،غير الصيغة الدولية أخرىبصيغ  و مر التعاون االقتصادي
الى منطقة حرة  اھبعضو تطور ،ت باتفاقيات تفضيلية للتجارةبدأ ،شھدت ايضا اشكاال متعددة

الذي يعتبر شكل من  ،تحاد اقتصاديو انتھاء با ،و سوق مشتركة ،جمركي ادثم الى اتح ،للتجارة
تكون فيه السياسات التجارية و المالية و النقدية و قوانين العمل موحدة  ،اشكال التكامل االقتصادي

  .الداخلة في االتفاقية بين جميع الدول
زي مع االتفاقية العامة للتعريفات و قد شھد العالم العديد من ھذه االتفاقيات التي تمت على التوا

بينما فشل البعض االخر، و من امثلة  ،بل و حقق بعضھا نتائج افضل ،)الجات(الجمركية و التجارة 
  :قليميةاتفاقيات التجارة اال

  
و استعيض عنھا باتفاقية  ،التي لم يتم تطبيقھا ، 1956المشتركة  ،اتفاقية السوق العربية •

 .الى منطقة تجارة حرة عربية كبرى أخيراو  ،لتسيير التجارة العربية
التي تطورت حتى وصلت الى مستوى  ، 1957اتفاقية السوق االوروبية المشتركة عام  •

 .اقتصادي و سياسي ،أوروبياتحاد 
: و التي شملت اربع دول ھي ،1991اتفاقية السوق المشتركة المريكا الجنوبية عام  •

كل التعريفة الجمركية بين  بإزالةالتي حققت اھدافھا غواي، و ار، البااالرجنتين،البرازيل
 .و توحيد التعريفة مع الدول غير االعضاء ،السكرتعريفة باستثناء  ،الدول االعضاء

ة، دكندا،الواليات المتح(و التي شملت ثالث دول  ،1994منطقة التجارة الحرة لشمال امريكا  •
 او وفقا السس محددة اعطيت فيھ ،ينھاو التي ھدفت الى تحرير التجارة فيما ب) المكسيك

 .بالنسبة للسلع الزراعية ، و حققت نتائج جيدة ،بعض المرونة
عربية عند توقيعھا عام  دولة 14و التي شملت  ،الكبرىربية عالالحرة منطقة التجارة  •

و من المتوقع ان تشمل كافة الدول العربية، و قد بوشر بوضعھا موضع التنفيذ عام ، 1999
 .و وفقا لبرنامج تنفيذي يتابعه المجلس االقتصادي و االجتماعي العربي  2005
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تحتاج الى  ،خاصة لدى الدول المتقدمة ،و ظھور فوائض انتاجية ،و نظرا للمنافسة التجارية الواسعة
السياسية  ،ھمية زيادة التعاون في مختلف المجاالت، فقد وجد االتحاد االوروبي أاسواق المتصاصھا

تحتل اھمية  التي ،و في مقدمتھا الدول العربية ،مع الدول المتوسطية ،االجتماعيةو  ،صاديةو االقت
  .الموحدة خاصة الوروبا

الى عقد اجتماع في برشلونة ما بين االتحاد االوروبي و  1995لذلك دعى االتحاد االوروبي عام  
و ضعت لھا اھداف  ،لمتوسطيةكات ما بين اوروبا و الدول اانتج عنه اقامة شر ،الدول المتوسطية

العالقات التجارية و تطويرھا  و تعزيز ،ھار و سالم في حوض المتوسطتتجلى في اقامة منطقة ازد
م االصالحات في المجاالت السياسية يع و تدعيو تشج،  2010للوصول الى منطقة تجارة حرة عام 

  .و االقتصادية  و االجتماعية
 ،ت في اجتماعات اخرىو شارك ،و ساھمت في المناقشات يا اجتماع برشلونةرو قد حضرت سو

حتى اصبحت الدولة االخيرة  ،في مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة مع االتحاد االوروبيباطأت لكنھا ت
بعضھا ذاتي  ،السباب متعددة ،بين الدول المتوسطية التي توقع باالحرف االولى على اتفاقية الشراكة

ن ھذه االتفاقية سوف تكويصھا بعدم القناعة الكاملة بان اثار خيمكن تل ،و بعضھا موضوعي
قيات ھي ، خاصة  و ان ھذه االتفاو مصالحھا الوطنية ،و اقتصادھا ،ايجابية بالنسبة لسوريا

امالء شروط من شريك قوي اقتصاديا و سياسيا، و بالتالي فھي  –تكافئين اتفاقيات بين شركاء غير م
  .رك ضعيفتشمعلى 

ا المحتملة على و اثارھ ،ن ما يھمنا في ھذه الورقة ھو الجانب الزراعي من االتفاقيةو نظرا ال
مع بيان االثار المتاحة  ،فاننا سوف نقتصر في ھذه الورقة على تحليل ھذا الجانب ،لزراعة السوريةا

تفاقيات و نتائج تطبيق ھذه اال سبقتنا في ھذا المجال ،لتطبيق اتفاقيات الشراكة مع دول عربية اخرى
  .األوروبيةعلى مجمل العالقات االقتصادية العربية 

  
و مع ذلك فانه لفھم أفضل التفاقيات الشراكة األوروبية العربية، فانه ال بد من إجراء مقارنة تحليلية 

كما انه ال بد من عرض مختصر التفاقية الشراكة األوربية السورية بمحاورھا المختلفة، مع . بينھا
ھذه االتفاقية على االقتصاد  تأثير إلىالشق االقتصادي و خاصة الزراعي، وصوال التركيز على 

و خاصة من البروتوكول  الوطني بما تضمنته من قضايا زراعية موضحة في البروتوكوالت الموقعة
  .البروتوكول الخامس إلى األول
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  :ة القطاع الزراعي السوري و دوره في التجارة الخارجي: ثانيا
  
  :الزراعي و مستوى تطوره اإلنتاج -1- 2
  

و شھد  ،خالل العقود الماضية ،قتصاديةفي خطط التنمية اال احتل القطاع الزراعي مكانة متقدمة
 ،من خالل إضافة مساحات جديدة لألراضي الزراعية ،نشاطا تميز بالتوسع األفقي في مجال الزراعة

و سالالت عالية  خالل استنباط أصناف من ،سيوسع الرأإضافة إلى الت. ت المرويةو زيادة المساحا
كافة  رو توفي ى زيادة المردود،ت سمادية ھادفة إل، و تطبيق معدالاإلنتاج من مختلف المحاصيل
و توفير أعالف للثروة  ،كيميائيةر و غراس محسنة و أسمدة و مواد مستلزمات اإلنتاج من بذو

سواء أكانت لالستھالك  ،الطلب المحلي من معظم السلع الزراعيةالحيوانية، فزاد اإلنتاج  و تم تلبية 
  .بعض منھا في لتصنيع مع توفير فائض للتصديرأو ل ،المباشر

فيما بين فترتين  ،معتمدين على مقارنة األداء ،و سنقوم بتحليل التغيرات التي تحققت و مسبباتھا
ت و التغييرات غير النمطية التي و ذلك تجنبا للقياسا ،)2004-2000(و ) 1999- 1995(للقياس 
و التي  ،نظرا الن األمر يتعلق بالزراعة ،تم االعتماد على أرقام أو معلومات سنة واحدة إذا ،تحدث

إلمطار من جھة، و الظروف المناخية من جھة اخرى، و سوف يشمل تعتمد في معظمھا على مياه ا
  :التحليل المجموعات االتية

  
 :ولياتمحاصيل الحبوب و البق - 1

  
إلى ) 1999-1995متوسط فترة القياس األولى (آلف طن  4946زاد إنتاج الحبوب و البقوليات من 

و ھذا ) من الملحق 1الجدول رقم ) (2004-2000(ألف طن متوسط  فترة القياس الثانية  5837
شعير و ال ،ألف طن 4415 إنتاجه الذي بلغ ،إلنتاج األخير تتقاسمه بشكل رئيسي محاصيل القمحا
 93(، و الحمص )ألف طن 135(، و العدس)ألف طن 215( الذرة الصفراء و، )ألف طن 1321(

  .)ألف طن 23(و البقوليات العلفية  )ألف طن 28( ، و الفول)ألف طن
منھا ما  2003طن، كما ھو في عام  ألف 6500 األخيرةالحبوب  في بعض السنوات  إنتاجو تجاوز 

  .مليون طن من القمح 5يقارب 
بالرغم من انخفاض ،% 18القياس بنسبة  لحبوب و البقوليات زاد بين فترتيو بشكل عام فان إنتاج ا
  %.24و ذلك بسبب زيادة إنتاجية الھكتار الواحد بنسبة ،% 5بنسبة  ،المساحة المزروعة بھا

  
  :المحاصيل الصناعية - 2
  

من  ،%12تي القياس بنسبة بين فتر ،خصصة إلنتاج المحاصيل الصناعيةمتوسط المساحة المزاد 
 ،)من الملحق 2جدول رقم (  في الفترة الثانية ألف ھكتار 394ألف ھكتار في الفترة األولى إلى  350

ألف ھكتار في  233ألف ھكتار  إلى  247غير أن المساحة المخصصة لزراعة القطن انخفضت من 
التي  األراضيمن مساحة  دريجيالت الفترات المدروسة، و ذلك تمشيا مع سياسة الدولة بالتخفيض

  .تزرع بالقطن ألسباب مائية و اقتصادية
ھكتار بين  ألف 66.6 إلىھكتار  ألف 22.7في حين زادت المساحة المزروعة بمحصول الكمون من 

بعد محصول القطن بالنسبة  ،ليحتل الكمون المرتبة الثانية بالنسبة للمساحة المزروعة  ،فترتي القياس
  .اعيةللمحاصيل الصن

   .ن بين فترتي القياسألف ط 2282، إلى ألف طن 2184و تطور إنتاج المحاصيل الصناعية من 
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توسط ميأتي محصول الشوندر السكري في المرتبة األولى من بين كل المحاصيل الصناعية بالنسبة ل
صول ألف طن يليه مح 12672حيث بلغ اإلنتاج ) 2004-2000 (قياسلاإلنتاج في الفترة الثانية ل

   41.4ألف طن ، و يأتي محصول الكمون في المرتبة الثالثة بإنتاج قدره  900القطن بإنتاج قدره 
   .ألف طن 26.0يليه محصول التبغ بإنتاج قدره  ،ألف طن

  
  :محاصيل الخضار - 3
  

من 3جدول رقم % (1لم تتجاوز الزيادة في المساحات المزروعة بالخضار بين فترتي القياس نسبة 
 18بالبطاطا و ألف ھكتار ، زرعت  24منھا  ،ألف ھكتار 140و بقيت بالمتوسط بحدود ) الملحق

أما بقية المحاصيل . ألف ھكتار زرعت بالبطيخ األحمر 21و منھا  ،زرعت بالبندورة ألف ھكتار
  .ألف ھكتار 6- 2تراوحت  مساحة كل منھا بين فاألخرى 

 20.3ھكتار إلى /طن 15.8من  ،%29ار بنسبة و تطورت إنتاجية الھكتار الواحد المزروع بالخض
ألف طن  2841ن إلى ألف ط 2178م في زيادة اإلنتاج من ھكتار   بين فترتي القياس مما ساھ/طن 

 479ألف طن بطاطا و  495ألف طن بندورة و  862، منھا )2004-2000(متوسط إنتاج الفترة 
، أما بقية محاصيل الخضار فكان  ألف طن خيار 127ذنجان و ألف طن با 132ألف طن بطيخ و 

  .ألف طن 100اقل من  إنتاج كل منھا
  
  :الفاكھةمحاصيل  - 4
  

ألف  762من  ،،فقط% 8تطورت المساحة المزروعة باألشجار المثمرة في فترتي الدراسة بنسبة 
  )من الملحق 4الجدول رقم (ألف ھكتار 820ھكتار إلى 

 ألشجار بين نوع و آخر، في الوقت الذي انخفضت فيهباالمزروعة  و اختلفت الزيادة في المساحة 
ألف  50فقد زادت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بحوالي . المساحات المزروعة ألنواع أخرى

و المساحة  ،ألف ھكتار 15بين فترتي القياس، كما زادت المساحة المزروعة باللوز بحوالي  ،ھكتار
في حين بقيت المساحات   ،لنفس الفترات المشار إليھا ،ھكتار آالف أربعةحوالي المزروعة بالكرز ب

مثل العنب، و  % 10-5انخفضت بنسبة تترواح بين  أو ،المزروعة باألشجار األخرى على حالھا
  . التفاح، و األجاص، و الجوز

حيث بلغ المتوسط  ،فقد احتل إنتاج الزيتون المركز األول ،أما بالنسبة إلنتاج األشجار المثمرة
عن متوسط اإلنتاج % 30ألف طن بنسبة زيادة قدرھا  768) 2004-2000(السنوي لإلنتاج للفترة 

بإنتاج قدره  ،و جاء إنتاج الحمضيات في المرتبة الثانية ،)1999-1995(في فترة القياس األولى 
 ، أما إنتاج العنب)2004-200(من المتوسط للفترة   ألف طن عن 99بزيادة قدرھا  ،ألف طن 775
 286لتفاح او ) 1999-1995(ألف طن كمتوسط للفترة األولى  492منخفضا من طن ألف  338فبلغ 
ألف طن كمتوسط للفترة االولى   326منخفضا من  )2004-2000(كمتوسط لفترة القياس  طن ألف

)1995-1999(.  
  
  :اإلنتاج الحيواني - 5
  

فقد ، % 4تتجاوز نسبة  لم حيث ،ياستطورت إعداد الثروة الحيوانية بنسب بسيطة خالل فترتي الق
 272من  ،و زاد عدد العجول ألف رأس، 639ألف رأس إلى  612من  ،إعداد إناث األبقار تزاد

  ).من الملحق 5جدول رقم (ألف رأس  283إلى  ألف رأس



 8

رؤوس الماعز  إعداد أنمليون رأس، غير  14.4مليون رأس إلى  14من  ،دھاأما األغنام فقد زاد عد
  .رأس ألف 1022 إلى رأس ألف 1084من  ،خالل فترتي القياس انخفض

 ،األبقار إنتاجفزاد  ،خالل فترتي القياس أعلىو لكن بمعدالت  ،ةو كذلك تطورت المنتجات الحيواني
 ألف 513من الحليب من  األغنام إنتاجو زاد  ،طن ألف 1187 إلىطن  ألف 1050من الحليب من 

  .طن ألف 66 إلىطن  ألف 74الماعز من الحليب من  إنتاج خفضطن، في حين ان ألف 550 إلىطن 
طن،  ألف 662يستھلك منه طازجا  ،طن ألف 2129 حوالي ،2004الحليب في عام  إنتاجو لقد بلغ 

طن  ألف 107و التي بلغت على التوالي  ،على الجبن و السمن و الزبدةو الباقي استخدم للحصول 
  ).من الملحق 6جدول رقم (طن زبدة  آالف 9و  ،طن سمن ألف 16و  جبنه
، و تطور 2004مليون بيضة عام  3583 إلىمن البيض ليصل  إنتاجھابالنسبة للدواجن فقد تطور  أما

  .طن تقريبا ألف 155 الى الدواجن من اللحم إنتاج
 
  :المنتجات الزراعية ذات الميزة التصديرية و تطور إنتاجھا -2- 2
  

  راعية التي تتمتع بميزة تصديرھا، أھمھا األغنام و القطن و الحبوبتنتج سوريا عددا من السلع الز
و فائض  ،لعمن ھذه الس ، و ھي تنتج ما يكفي حاجتھا االستھالكيةو التوابلالخضار و الفاكھة و 

  .أخرىو  للتصدير يتفاوت بين سنة
من  7جدول رقم ( :التصديرية ھي المنتجات صة بالتجارة الخارجية إلى أن أھمو تشير البيانات الخا

  )الملحق
  

مليون رأس في عام  17.5ي تطورت أعدادھا لتبلغ ، و ال سيما األغنام، و التالحيوانات الحية  .أ 
مليار ليرة  12.4، بلغت قيمتھا حوالي 2004غنم عام  رأس 93850تم تصدير  .2004
 .سورية

نية، إضافة و الذي يصدر على شكل قطن خام محلوج أو على شكل خيوط قط ،القطن الخام  .ب 
و تراوح إنتاج القطن السنوي في السنوات الخمس . إلى منتجاته من بذور و زعب البذور

ألف  794.7حوالي  2004 ألف طن، و بلغ إنتاج عام  1081ألف طن و  760األخيرة بين 
مليار ليرة  7.601، بلغت قيمتھا 2004طن قطن محلوج عام  113876و قد تم تصدير  .طن

 .سورية
ل الحبية و التي تشمل القمح، و العدس، و الحمص، و الفول، و لقد تجاوز إنتاج المحاصي  .ج 

 ، و كذلك تجاوز إنتاج العدس)2004-2001(الفترة متوسطفي ال طن مليون 4.5 حالقم
، و كذلك محصول الحمص الذي كان )2004-2000( ألف طن في الفترة 135بالمتوسط  

 28 فترات ذاتھا، أما محصول الفول فبلغ إنتاجهألف طن خالل ال 69متوسط إنتاجه السنوي 
 )2004- 2000( ألف طن بالمتوسط خالل الفترة

و التي تشمل البندورة و البطاطا و البطيخ و القاوون و الخيار و الكوسا  ،محاصيل الخضار  .د 
المحصول الخضري  شكل محصول البندورةيكالفول، و  ،ةو الباذنجان و البقوليات الخضري

ألف طن عام  950ث اإلنتاج و التصدير حيث وصل اإلنتاج إلى أكثر من األول من حي
قيمة و قد بلغت  .ألف طن 862.7) 2004- 2000(و كان متوسط إنتاج السنوات . 2004

  .مليار 4.3ما يقارب  2004صادراتنا من الخضار بأنواعھا عام 
طن، و كذلك  ألف 500 حجم إنتاجه السنوي بالمتوسط حوالي أما محصول البطاطا فكان

ألف طن، و  479.2 إلى )2004-2000(البطيخ الذي وصل إنتاجه بالمتوسط خالل الفترة 
و قد بلغت الصادرات  .ألف طن 132لى و الباذنجان إألف طن،  127الخيار و القثاء إلى 
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مليون ليرة  146.2طن، بلغت قيمتھا  16793ما مجموعه  2004عام  السورية من البطاطا
  .سورية

   ، و كالمشمش، و الدراق، و الخوخ،و الجانر( ذات النوى الفواكهمحاصيل الفاكھة و تشمل   .و 
   طن منھا،  42940تم تصدير . 2004الف طن في عام 200 و التي تجاوز إنتاجھا )الكرز     
  مليون ليرة سورية 835.9بلغت قيمتھا      

كان متوسط إنتاجه خالل فترات كما انه يمكن اعتبار العنب من الفواكة التصديرية، حيث 
طن،  9076.2ما مجموعه  2004حيث صدر منه عام  .ألف طن 300القياس أكثر من 

  .مليون ليرة سورية 104.8بلغت قيمتھا 
، و كذلك الحمضيات الذي تجاوز 2004طن عام  ألف 358و التفاح الذي وصل إنتاجه 

التصديرية، التي صدر منھا  المحاصيل من ألف طن و ھي 800 لا 2004إنتاجھا في عام 
  مليون ليرة سورية 286طن، بلغت قيمتھا  26181

محاصيل التوابل و التي تشمل بذور الكمون، و اليانسون، و الكزبرة، و الكراوية، و الذي و
للتصدير و بلغت الصادرات فإنھا مرغوبة  ألف طن 100 لا 2004تجاوز أنتاجھا في عام 

  .ةمنھا حوالي ملياري ليرة سوري
  ، و زيت الزيتون، من المحاصيل التي تتمتع بميزة المصنعة يعتبر الزيتون و منتجاته.     ز 

  تصديرية إلى دول الخليج العربي، و مصر، و لبنان، و قد اخذ حيزا كبيرا من الصادرات      
ت و قد بلغ .السورية إلى أوروبا و خاصة ايطاليا، و اسبانيا خالل السنوات الثالث الماضية

الف طن، و  40-30حوالي  2004- 2003زيت الزيتون عامي  الصادرات السورية من
  .بلغت قيمتھا حوالي اربع مليارات ليرة سورية

، عبشكل سري األخيرةو قد تطور إنتاج الزيتون و زيت الزيتون خالل السنوات الخمس  
من المتوقع زيادة حيث احتلت سورية المرتبة الرابعة أو الخامسة حسب سنوات اإلنتاج، و 

  .اإلنتاج باستمرار خالل السنوات القادمة و بالتالي توفير كميات جديدة للتصدير
  
  :الصادرات الزراعية السورية و تطورھا -3- 2
  

خالل السنوات الخمس الماضية نتيجة لالھتمام  ،و تنوعت ،الصادرات الزراعية السورية تازداد
و يبين . أخرىمن المحاصيل التصديرية من جھة  ائض جديدة، و لتوفر فوبالتصدير من جھة

-2000الصادرات الزراعية السورية و تطورھا خالل الفترة  أھم )من الملحق 7رقم  الجدول(
  :يمكن تلخيصه بما يلي، و الذي 2004

  
 ةمليار لير 4.7الحية و التي تشكل األغنام معظمھا من  تتطور الصادرات من الحيوانا .1

، و تصدر ھذه الحيوانات إلى كل 2004مليار ليرة سورية عام  12.4إلى  2000سورية عام 
 .األردنو  ،من السعودية، و قطر، و الكويت، و لبنان

لقيم التصديرية من القطن الخام غير دى األول، حيث تراوحت االنق يعتبر القطن المحصول   .2
يار ليرة سورية مل  9.4إلى  2003مليار ليرة سورية عام  6.4بين  المسرح و غير الممشط

و الجھة التصديرية ھي تركيا، ، 2004مليار ليرة سورية عام  7.6و بلغت  ، 2001عام 
 .و الصين ،، اندونيسيا، تايالند، اليابان، الباكستان، بلجيكا، ألمانيا، السويد، مصراايطالي

ر محاصيل الخضار بالدرجة الثانية بعد القطن بالنسبة للقيم التصديرية، و يتصد تأتي .3
البطاطا، يليه محصول  ،قيم التصديريةلبالنسبة ل ،محاصيل الخضار ،محصول البندورة

تراوحت قيم الخضار  و فالبطيخ، و القاوون، و الخيار، و الكوسا، و الخضار البقولية
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مليار ليرة سورية  4.3إلى  تخفضو ان  2001مليار ليرة سورية عام  6.6المصدرة بين 
يرية ھي السعودية، االتحاد الروسي، اإلمارات، الكويت، و الجھة التصد. 2004عام 

 .األردن، قطر، اليونان، ألمانيا
تأتي محاصيل الفواكه بعد محاصيل الخضار بالنسبة للقيم التصديرية، حيث يتم تصدير   .4

و تراوحت القيم . و الفستق و غيرھا –التفاح   -و العنب  –البرتقال  –الفواكه ذات النوى 
مليار ليرة  3.5، منخفضة إلى  2001مليار ليرة عام  5.6محاصيل الفواكه بين التصديرية ل
و  .األردن –دول الخليج  –، و الجھة التصديرية ھي السعودية، مصر 2001سورية عام 

 .2004و حتى عام  2001يالحظ انخفاض الصادرات اعتبارا من عام 
مليار ليرة  12.1انفضت من و ھكذا فإننا نجد أن صادرات محاصيل الخضار و الفواكه 

، االمر الذي يحتاج الى دراسة 2004مليار ليرة سورية عام  7.8، إلى 2000سورية عام 
 .ألسباب ھذه الظاھرة

للحبوب على المحاصيل البقولية بالنسبة لعام  ةمحاصيل الحبوب، اقتصر التصدير بالنسب .5
صدير، مما ساھم برفع طريق الت دخل محصول القمح على 2002منذ عام  ، و2001- 2000

مليار  9.2إلى  2000عام  و مليار ليرة سورية 0.8القيمة التصديرية لمحاصيل الحبوب من 
 –و جھة التصدير ھي تركيا   ،2004مليار ليرة سورة عام  8.9، و 2003ليرة سورية عام 

 .كوريا الجنوبية –أرمينيا  –مصر  –األردن  –الجزائر  –السعودية 
تشمل بعض بذور الكمون، و اليانسون، و الكزبرة، و التي يصل متوسط قيمة  التوابل و التي .6

مليار ليرة  6.5مبلغ  2002مليار ليرة سورية و تجاوزت في عام  3الكميات المصدرة منه 
و الجھة  .2004ثم انخفضت تدريجيا الى ان وصلت ملياري ليرة سورية عام  .سورية

 –السعودية  –البرازيل  –يات المتحدة األمريكية و الوال -التصديرية ھي دولة اإلمارات 
و من الضروري تشجيع إنتاج و تصدير ھذه التوابلنظرا لقيمتھا . مصر –ماليزيا  –المكسيك 

 .التصديرية من جھة، و للطلب من جھة ثانية
و  2003الخارجية، و في عامي  األسواق إلىزيت الزيتون، شق زيت الزيتون طريقه  .7

و الجھة التصديرية شملت . مليارات ليرة من زيت الزيتون 4ما قيمته تم تصدير  2004
، و تراوحت اإلمارات –لبنان  –الكويت  –الواليات المتحدة  –السعودية  –اسبانيا  –ايطاليا 

  .طن سنويا ألف 40-30ما بين  2005-2003كميات زيت الزيتون المصدرة خالل الفترة 
  
  :الواردات الزراعية و تطورھا -4- 2
  

التي ال تنتج محليا أو أن  ،لتلبية االحتياجات الغذائية من السلع ،جاءت الواردات من السلع الزراعية
أھم ) من الملحق 8الجدول رقم (و يبين  ،االحتياجات االستھالكية كتاجھا المحلي غير كاف لتلبية تلإن

  :يليو التي يمكن تلخيصھا بما  2004-2000الواردات الزراعية خالل الفترة 
  

الشعير، و تراوحت قيمة  –الذرة  –رز محاصيل الحبوب و تشمل بشكل رئيسي محصول اال −
عام  مليار ليرة سورية 14.2إلى  2002مليار ليرة سورية في عام  8.7ھذه الواردات بين 

أما الذرة . و ايطاليا بشكل رئيسي –استراليا  –تايالند  –رز من مصر و يستورد اال. 2004
و الشعير يستورد . م استيرادھا من الواليات المتحدة األمريكية و من األرجنتينالصفراء فيت

 .روسيا –أوكرانيا  –ألمانيا  –من فرنسا 
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 9.9 إلى 2000مليار ليرة سورية عام  4.3و تطورت قيمتھا من  سكرية،سكر و محضرات  −
 -مكسيك –ا اسباني  -بلجيكا  –يستورد السكر من فرنسا . 2004مليار ليرة سورية عام 

 .األمريكيةو الواليات المتحدة  –البرازيل  –تايالند 
مليار ليرة  5.6إلى  2000مليار ليرة سورية عام  3.6القھوة و الشاي و تطورات قيمتھا من  −

و تستورد القھوة من البرازيل  و الھند و كولومبيا ، أما الشاي فيتم . 2004سورية عام 
 .نكابشكل أساسي  من سيرال استيراده 

 إلى 2000مليار ليرة سورية عام  2.8خضر و فواكه، تطورت الواردات من الفواكه من  −
 –بنما  –كولومبيا  –و يستورد الموز من اإلكوادور . 2004مليار ليرة سورية عام  4.1

ومصر، وفق  –األردن  –كما يتم استيراد الخضار و الفاكھة من لبنان .  اليمن –لبنان 
 .ق عليھا خالل الفترة السابقةرزنامة زراعية متف

منھا،  من نصف صادراتنا أكثرمستورداتنا من الخضار و الفواكه تستھلك  أنو يالحظ ھنا 
أما . الخضار و الفواكه تتزايد بوثائر سريعة سنة بعد األخرى من كما يالحظ ان مستورداتنا 

مليار ليرة  12.1( 2000صادراتنا من الخضار و الفواكه فقد انخفضت تدريجيا ما بين عام 
، األمر الذي يحتاج إلى دراسة معمقة لألسباب و )س.مليار ل 7.8( 2004إلى عام ) سورية

 .وضع الحلول لھا
مليار ليرة  1.7و منتجات األلبان األخرى، تراوحت قيم الواردات منھا بين  الحليب المجفف −

 –بولندا  –ن ھولندا و تستورد م. 2004مليار ليرة سورية عام  3إلى  2001سورية عام 
 .فرنسا  –بلجيكا 

مليار ليرة سورية  4.7الزيوت و السمون النباتية و الحيوانية، انخفضت قيم الواردات من  −
. افرنس –بلجيكا  –، و تستورد من ھولندا 2004عام  مليار ليرة سورية 3.3إلى  2000عام 

 و كذلك. ات و تركيا بشكل رئيسياإلمار –و المرغرين فيتم استيرادھا من ماليزيا  ةأما الزبد
 –قبرص  –بالنسبة لزيوت الذرة  و عباد الشمس و فول الصويا، فيتم استيرادھا من تركيا 

 .و الواليات المتحدة األمريكية  و دول أخرى –اإلمارات 
األسماك و مستحضراتھا، يستورد منھا سنويا ما قيمته مليار ليرة سورية تقريبا و من  −

 .ندالمغرب أو تايال
  

  :ميزان التجارة الخارجية و اتجاه تطوره -5- 2
  

زادت فيه  ، حيث كان موجبا2003-2000حقق الميزان التجاري الخارجي نتائج جيدة خالل الفترة 
من  9، و حقق فوائض جيدة خالل تلك الفترة ، كما يبين ذلك الجدول رقم الصادرات على الواردات

 – 2000(سنوات أربعكان رابحا على مدى  ،ري الخارجيالميزان التجا أنالذي يوضح  ،الملحق
حصلت في  يفقط، و ذلك بسبب القفزة الت2004را في عام ساو كان خ) 2003 – 2002 – 2001

مليار ليرة سورية عام  236.7بعد ان كانت  مليار ليرة سورية، 327 التي وصلت إلىحجم الواردات 
مليار ليرة  315.9 حوالي  2002كانت عام  اضافة الى انخفاض قيمة الصادرات التي. 2003

أيضا أن  )من الملحق 9رقم  الجدول(و يظھر . سورية، ثم بدأت باالنخفاض في السنوات التالية
مليار ليرة سورية  22.4 + و،  2000مليار ليرة سورية في عام  28.6 + التجاري قد بلغ الميزان

، و ذلك الرتفاع قيمة الصادرات 2002عام يار ليرة سورية مل 80 + ، و قفز إلى2001في عام 
و كذلك في عام  النفط ، أسعارجاء معظمھا من  ،ريبامليار ليرة سورية تق 316لى حوالي صل إلت

ھذه الميزان تحول  أنغير . مليار ليرة سورية  28.3كان الميزان التجاري رابحا و بمقدار  2003
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بسبب انخفاض  ،مليار ليرة سورية 78 -: بقيمة ، و2004في عام  لباااالتجاه اآلخر ليصبح س إلى
  .، إضافة إلى زيادة الواردات و انخفاض الواردات األخرىبشكل رئيسي كميات النفط المصدر

و كان ) 2003 - 2002 – 2001-2000(و كذلك فان الميزان التجاري القياسي كان موجبا للسنوات 
    حيث بلغ 2004سالبا في عام  أصبحه ير انغ. على التوالي% 5.6و % 14.5و % 4.8 و% 7.1

- 13.50 %.  
النفط و  أننجد  فإننا) من الملحق 10الجدول رقم (ھيكل الصادرات السورية  إلىنظرنا  إذاو 

 إجماليمن  2004عام % 68.5و  2001عام % 77.2النفط قد شغلت ما بين منتجات تكرير 
 إجراء إلىالذي يحتاج  األمرالمدروسة،  خالل السنوات% 73و بمتوسط قدره  ،الصادرات السورية

النفط  إنتاجخفض فيھا نفط خالل الفترة القادمة، و التي سيندراسات لتعويض النقص في صادرات ال
  .مستورداتنا من المشتقات النفطية اذا لم تظھر اكتشافات نفطية جديدة الفاتورة الناجمة عن و تزداد

نسبة الواردات من  أننجد  فإننا) من الملحق 11دول رقم ج(اما بالنسبة لھيكل الواردات السنوية 
من % 8.1 إلى ، 2002الواردات عام  إجماليمن % 4.2النفط و بعض منتجاته قد زادت من 

و حصول عجز  لقيمة الواردات الذي تسبب في ارتفاع مفاجئ األمر، 2004الواردات عام  إجمالي
نذ عدة سنوات، و من المتوقع زيادة الفاتورة النفطية و ألول مرة م،  2004عام  في الميزان التجاري

لم تتخذ اإلجراءات إلنتاج كاف محليا من مادة  اإذ ،المسببة للعجز في ميزان التجارة الخارجية
  .المازوت من النفط السوري المنتج محليا

  
  :مساھمة الصادرات الزراعية في التجارة  الخارجية و تطورھا -6- 2
  

متوسط راعية مكانة مرموقة  في التجارة الخارجية و يتضح ذلك إذا عرفنا أن تحتل الصادرات الز
مليار ليرة سورية و  45.2 قد بلغ )2004-2000( حجم الصادرات الزراعية خالل فترة القياس 

و تراوحت ھذه النسبة  ) مليار ليرة سورية 257.8( ،من حجم التصدير الكلي% 17.5شكل ما نسبته 
 57.3رقم للصادرات الزراعية  أعلىو بلغ . 2004عام %  20.8  و  2001م عا%  15.6ما بين 

و  2003مليار ليرة سورية في عامي  52و  44.3و تتراوح بين . 2002مليار ليرة سورية عام 
  .على التوالي 2004

بالغ الالزمة لسد االحتياجات الصادرات الزراعية السورية ساھمت في توفير الم أنو ھكذا نجد 
إنتاجھا  و من السلع التي ال يغطي ،)كاألرز مثال(ائية من السلع الزراعية و التي ال تنتج محليا الغذ

  .كالسكر و الحليب  المجفف و الزيوت و السمون النباتية و غيرھاعليھا الطلب 
 )2004-2000(لقد تقارب رقمي التصدير و االستيراد للسلع الزراعية في معظم سنوات القياس و 

بسيط للصادرات الزراعية خالل الفترة المدروسة و زيادة كبيرة في المستوردات الزراعية مع تطور 
، مما أدى إلى أن يكون الميزان التجاري الزراعي )من الملحق 12الجدول رقم (خالل ذات الفترة 

نتيجة لزيادة حجم الواردات الزراعية و تناقص  )2004-2003(خاسرا في السنتين األخيرتين 
  .ات الزراعيةالصادر

إلى  200مليار ليرة سورية عام  75و إذا نظرنا إلى حجم التجارة الزراعية، فإننا نجد انه زاد من 
، كما أن نسبة حجم التجارة الزراعية إلى إجمالي التجارة، قد 2004مليار ليرة سورية عام  117.8

  .2004عام % 20.4، و بلغت  2003عام % 18.7إلى  2000عام %  18.6زادت من 
و إن ھدر الموارد . في قطاع الزراعة األمثلإمكانات كبيرة لم تستثمر االستثمار نعتقد بوجود  إننا

المائية المستخدمة في الزراعة كبير أيضا، و بالرغم من البرامج التي وضعتھا الحكومة ال زالت 
ج علمية يتم تنفيذھا بما عملية تنفيذھا تتم ببطئ، األمر الذي يحتاج إلى دراسة معمقة ينتج عنھا برام
ما يكفي احتياجاتنا و يضمن االستثمار األمثل للموارد،ـ و تشجيع إنتاج المحاصيل اإلستراتيجية ب
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ستراتيجي من جھة، و االنطالق نحو إنتاج السلع التصديرية ذات القيمة العالية و التي ترفع احتياطي ا
  . في صادراتنا من السلع األخرىمساھمة الزراعة في التجارة الخارجية و تعوض النقص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  :العالقات االقتصادية السورية مع االتحاد األوروبي و مستوى تطورھا: ثالثا
  
  .االتفاقات و البروتوكوالت الموقعة و أثرھا على تطوير العالقات االقتصادية -1- 3
  

القريب لسورية من الدول  نظرا للموقع ،يةعالقات اقتصادية قو إلىوسوريا دائما  أوروباتطلعت 
ھي الشريك  األوروبيةكانت الدول  و لذلك فقد. ابط التاريخية القائمةالرو إلى إضافة، األوربية

و  الصناعية،في الواردات، و خاصة في المجاالت  أوسواء في الصادرات  ،االقتصادي لسوريا
  .با، أو التي تصدرھا إلى الدول األوروبيةلع الزراعية التي تستوردھا سوريا من أوروبعض الس
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اتفاقية  إعدادو استدامة تطويرھا، فقد تم التفاوض على  ،تعزيز العالقات االقتصادية ألھمية إدراكاو 
توقيع اتفاق  1977في عام  ، وقد تم فعالاألوروبيتحكم العالقات االقتصادية بين سورية و االتحاد 

 ةعن طريق منح ميزات لسوري ،و توسيعھا ،عالقات التجارية بينھماتعاون بينھما، ھدف إلى توسيع ال
إلدخال سلع صناعية محددة بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية، كما منح االتفاق بعض الميزات لعدد 

حيث سمح بتصديرھا إلى االتحاد األوروبي معفاة من الرسوم  ،قليل من السلع الزراعية السورية
  .للبعض اآلخر ،للبعض و لفترة محددة ،لفترات غير محددة ،و ما ماثلھا ،الجمركية

لعدم وجود فوائض في  إضافة، األوربيةو نظرا لعدم قدرة الصناعة السورية منافسة الصناعات 
و لم  ،، كان بسيطا1977اتفاق عام  تأثيرمنھا، فان  للي، و عدد قالسلع الزراعية باستثناء القطن
، باستثناء تشجيع ت التجارية بين الطرفين في المجال االقتصادييساھم في تطوير ملحوظ للعالقا

  .)غير المعبأ(زيت الزيتون الدوكمة  بعض الصادرات الزراعية غير المنتجة في أوروبا، إضافة إلى
و عندما وجھت الدعوة إلى الدول المتوسطية لالجتماع مع االتحاد األوروبي في برشلونة في تشرين 

و وافقت على قرار إقامة شراكات بين االتحاد  ،سوريا في ھذا االجتماع، شاركت 1995الثاني 
بھدف إقامة منطقة ازدھار و سالم في حوض البحر األبيض المتوسط  ،األوروبي و الدول المتوسطية

لتحديث  ،بية إلى دول المنطقةوو تقديم مساعدات أور ،و تعزيز العالقات التجارية و تطويرھا
  .اةلتمكينھا من تحقيق األھداف المتوخ ،قطاعاتھا و قوانينھا

ثم  ،ھا باألحرف األولىعو قد تم االتفاق على مجمل مواد اتفاقية الشراكة السورية األوربية و تم توقي
  .جمدت ألسباب سياسية خارجة عن إرادة سورية

  
  
خالل تطور التجارة و خاصة بالسلع الزراعية و مستلزمات اإلنتاج مع االتحاد األوروبي  -2- 3

  .2004 – 1990الفترة 
  

الواردات،  أولسورية، سواء من حيث الصادرات  األولالشريك التجاري  األوروبييعتبر االتحاد 
من  األوروبيو يتضح ذلك من تطور التجارة الكلية مع االتحاد . منذ القديم و حتى الوقت الحاضر

 إلى، حيث وصل 2002كلية عام حجم للتجارة ال أعلى ، الى1990عام  مليار ليرة سورية 83.59
باالنخفاض التدريجي حتى بلغت  بدأتثم ). من الملحق 13جدول رقم (مليار ليرة سورية  241.6

التجارة الكلية مع االتحاد  االنخفاض فيو يعود معظم . 2004مليار ليرة سورية عام  187.35عام 
  .كما يتضح فيما بعد ،الصادرات التي تمثل مكانة ھامة في ،انخفاض صادرات النفط إلى األوروبي

مليار ليرة سورية عام  40.42وإذا نظرنا إلى الواردات الكلية فإننا نجد أنھا زادت تدريجيا من 
   53.28حتى وصلت  تدريجياثم تراجعت . 2001مليار ليرة سورية عام  72.97حتى وصلت  1990

وروبي ما نسبته في المتوسط   و شكلت الواردات من االتحاد األ .2004مليار ليرة سورية عام 
جدول رقم ) (2004-2000(من  دول العالم خالل الفترة  من مجمل الواردات السورية %  24.2

  ) من الملحق 14
حتى وصلت  1990مليار ليرة سورية عام  43.17أما الصادرات الكلية فقد زادت بشكل سريع من 

مليار ليرة  134.07التراجع حتى وصلت إلى ، ثم بدأت ب2002مليار ليرة سورية عام  182.48إلى 
  .خفاض الصادرات النفطية بشكل أساسينتيجة الن ،سورية

ألخرى في الصادرات السورية، حيث صدر و تحتل أوروبا مكانة خاصة بين المجموعات الدولية ا
، ثم انخفض نسبة الصادرات السورية إلى دول 2001من إجمالي الصادرات عام %  64.4 إليھا
 . )من الملحق 15جدول رقم ( 2004 عام % 53.8تحاد األوربي تدريجيا لتصل إلى اال
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ة يمليار ليرة سور17.63بالنسبة للتجارة الزراعية الكلية مع االتحاد األوروبي، فقد تطورت من  أما
مليار ليرة  21.127، و يستقر عن 2002مليار ليرة سورية عام  20.907  إلىليصل  2000عام 

  %.2.9 ، و بمعدل سنوي خالل الفترة يعادل2004سورية عام 
و تعود زيادة حجم التجارة الزراعية مع االتحاد إلى زيادة سريعة في حجم الواردات الزراعية 

مليار ليرة  13.4إلى حوالي  2001مليار ليرة سورية عام  9.2السورية من االتحاد من حوالي 
عية السورية خالل ھذه الفترة ثابتة تقريبا، حيث بينما استمرت الصادرات الزرا. 2004سورية عام 

مليار ليرة سورية، و أصبحت عام  7.4حوالي  2001كانت الصادرات الزراعية السورية عام 
مليار ليرة سورية  األمر الذي نتج عنه زيادة العجز في الميزان التجاري  7.9حوالي  2004

مليار ليرة سورية  5.7، إلى 2001ورية عام مليار ليرة س 1.7الزراعي مع االتحاد األوروبي من 
  .2004عام 

  .و يبين الجدول التالي تركيب الصادرات و الواردات الزراعية و من االتحاد األوروبي
  
  

  2005تركيب الصادرات و الواردات الزراعية إلى و من االتحاد األوروبي لعام 
  

 النسب  الصادرات
  المئوية

النسب   الواردات
  المئوية

مكرر و (سكر نقي كيمائيا بحالته الصلبة   18.6  ر مسرح و غير ممشطقطن غي
  غيرھا

40  

ممشطة و غير  أليافخيوط قطن من 
  ممشطة

  11.3  محتوية على التبغ) سجائر(لفائف عادية   34.8

و مبيدات فطرية و حشرية  إعشابمبيدات   11.4  )األولىالعصرة (زيت الزيتون البكر 
  للزراعة

9.8  

باغة و دا تحضير بعد الجلود جرى عليھ
  التجفيف

  6.1  األطفالو غير  لألطفالحليب مجفف   9.3

  6.7  بذار شوندر+بذار بطاطا+ بذور خضار  3.2  زغب بذور قطن
  5.4  زبدة+ سمن   3.1  قمح قاسي

منسوجة نسبة القطن فيھا اكبر من  أقمشة
  ة 85%

  4.2  محضرات غذائية مختلفة  3.0

  2.4  متنوعة مخاليط مواد عطرية  2.2  مصارين
  1.7  مضرو أرز+ مقشور  أرز  1.7  لكمون و تواب
  1.1  غلكوز و شراب الغليكوز مختلف  1.7  بندورة

ديوك و دجاجات من فصيلة غالوس   1.3  تبغ منزوع السويقات
  دوميستيكان

1.0  

  0.7  مختلفة بأشكالو قشدة مركزة محالة  ألبان  1.2  بصل مجفف
  0.6  المشروباتمحضرات غير كحولية لصنع   0.9  فول
  0.5  مركزات البن أرواحخالصة و   7.6   أخرى
  0.5  زيت فول الصويا معد لصناعة الصابون  100.0  المجموع

  7.9  أخرى
  100.0  المجموع
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 :ھيكل الصادرات السورية إلى االتحاد األوروبي – 2-1- 3
  

اد األوروبي، و بلغ متوسط ھذه تأتي الزيوت النفطية و مشتقاتھا في صدارة السلع المصدرة إلى االتح
  .2002مليار ليرة سورية عام  160مليار ليرة سورية، و تجاوزت  140الصادرات 

من مجمل % 91.5و في المتوسط فان الصادرات من الزيوت النفطية و مشتقاتھا شكلت نسبة 
عام %  92.2، و بلغت ھذه النسبة )2004-2000(الصادرات إلى االتحاد األوربي خالل الفترة 

و العمل  ،ا يتطلب دراسة معمقة لتعديل ھيكل الصادراتھذو ). من الملحق 17جدول رقم . (2004
  .على زيادة الصادرات غير النفطية خالل المرحلة القادمة

من % 5.6و تأتي السلع الزراعية بالمرتب الثانية بعد النفط و المشتقات النفطية حيث شكلت ما نسبته 
من  19جدول رقم . (في المتوسط مليار ليرة سورية 8.5متوسط، و لتبلغ  مجمل الصادرات في ال

ومن المالحظ أن قيمة الصادرات الزراعية ألوروبا قد أخذت باالرتفاع تدريجيا من عام  ).الملحق
مليار ليرة  7.7مليار ليرة سورية، و انخفضت بعدھا الى  10.19، حيث بلغت 2003إلى عام  2000

    2004سورية عام 
و يحتل القطن المحلوج غير الممشط و الخيوط القطنية و المنسوجات أيضا مركز الصدارة بالنسبة 

  .للسلع الزراعية المصدرة إلى االتحاد األوروبي
ألف طن خالل الفترة  229و تجاوزت الكميات المصدرة من القطن المحلوج و غير الممشط 

 10.3و لتبلغ القيمة التصديرية لھذه الكميات  ألف طن تقريبا، 45ليبلغ في المتوسط ) 2000-2004(
من مجمل % 23مليار ليرة سورية، و تشكل نسبه قدرھا  2مليار ليرة سورية و بمتوسط سنوي عدد 

في ھذا العام %  18.6مليار دوالر لتشكل نسبة  1.4 2004و بلغت في عام . الصادرات الزراعية
  .من مجمل الصادرات

يوط القطنية الممشطة و غير الممشطة و فضالت القطن و األنسجة بلغت و إذا علمنا بان قيمة الخ
مليار ليرة سورية  3.3و بمتوسط سنوي قدره ) 2004-2000(مليار ليرة سورية خالل الفترة  16.5

مليار ليرة  2.7 و 2004من مجمل الصادرات الزراعية، و بلغت في عام %  36.0ليشكل نسبة 
  .من مجمل الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد األوربي% 34.8سورية تقريبا، و تشكل نسبة 

الخراف الصغيرة التي جرى عليھا عمليات التحضير و الدباغة و التجفيف بعد القطن و  و تأتي جلود
من مجمل قيم الصادرات الزراعية، و إن تقدم عليھا زيت %  9.3الخيوط القطنية لتشكل نسبة 

تبعه بعد ذلك زغب . من مجمل الصادرات لھذا العام%  11.4كل نسبة ليش 2004الزيتون في عام 
، و من ثم محصول % 2.2و المصارين بنسبة %  3.1و القمح نسبة %  3.2بذور القطن و نسبته 

، % 1.3، % 7.7، % 1.8الكمون و البندورة و التبغ منزوع السويقات، و البصل المجفف  نسبة 
  .على التوالي%  1.2

منذ  األوروبية األسواقزيت الزيتون و محصول القمح حجزت لھا موقعا في  أنر بالذكر و من الجدي
  .بشكل واضح 2003و  2003عام 
فكانت ايطاليا، التي تراوحت نسبة الصادرات  األوروبيالتصديرية الرئيسية في االتحاد  الوجھات أما
  ).من الملحق 20جدول رقم (خالل سنوات القياس %  58.1و %  44.1بين  ما إليھا

  .% 35.6و %  22.3ما بين  إليھا ةالسورييلي ايطاليا في ھذا المركز فرنسا التي تراوحت الصادرات 
حوالي   ، و شغلت كل من ألمانيا و بريطانيا%  16.1إلى %  5.3 نو تراوحت الصادرات إلى اسبانيا م

، و تاتي النمسا في المؤخرة % 1.2، و اليونان  %  3.4تأتي كل من ھولندا  بالمتوسط، و ثم%  3نسبة 
0.4.    
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  :ھيكل الواردات السورية من االتحاد األوروبي -2-2- 3
  

تنوعت الواردات من دول االتحاد األوروبي، فشملت المعادن األساسية، و بعض المنتجات الكيميائية، و 
تباينت حجوم  اآلالت ، و التجھيزات، و بعض السلع المصنعة، إضافة إلى الواردات الزراعية و

  ).من الملحق 21الجدول رقم ! (الواردات و مكوناتھا من عام آلخر
من  21جدول رقم (من دولة ألخرى،  و جاءت ايطاليا في المركز األول كما تباينت قيمة ھذه الواردات 

ات منھا بالمتوسط، و يأتي بعھدھا ألمانيا لتبلغ نسبة الوارد%  24تبلغ حجم الواردات منھا نسبة ل) الملحق
بريطانيا و اسبانيا و بلجيكا و ھولندا  من كل و تتقارب % 16ركز الثالث بنسبة الم  او تحتل فرنس%. 21

  %.9-6في قيمة الواردات منھا إلى سوريا، حيث تراوحت نسبة ھذه الواردات بين 
 ألف 295.8من  السكر قائمة الواردات بكميات متزايدة َتَ◌ً◌َصَدرَ  بالنسبة للواردات الزراعية فقد أما

مليار  3.2و تطور تكاليف شراء ھذه الكميات من . 2004طن عام  ألف 434.2 إلى، 2000طن عام 
من %  40نسبة  األخير، و ليشكل ھذا الرقم 2004مليار تقريبا عام  5.4 إلى 2000ليرة سورية عام 

حسب  باألھميةلي السكر و ي. مليار ليرة سورية 13.4و التي بلغت  ،حجم الواردات الكلي لنفس العام
،  2000مليون ليرة سورية عام  103قيمة الواردات من التبغ من  تحيث تطور ،واردات التبغ قيمة

  .ذلك العام من حجم الواردات في%  11.3، و ليشكل نسبة 2004مليار ليرة سورية عام  1.5ليصل  
و مانعات   ،النمو تو منظما ،و المبيدات الحشرية ،و مبيدات الفطريات اإلعشاب،مبيدات  تأتيو 

، 2004مليار ليرة سورية في عام  1.3التبرعم، المركز الثالث بعد التبغ، لتصل قيمة الواردات منھا إلى 
، لتصل الكميات ليب المجفف بأشكاله المختلفة المركز الخامسو يمثل الح%.  9.8و ليشكل نسبة 

، و 2004مليون ليرة سورية في عام  818بقيمة  ن، وآالف ط 4.2الموردة من االتحاد األوروبي منه 
  .من مجمل الواردات لنفس العام%  6.1ليشكل نسبة 
طن  248تم استيراد ر الخضار، و بذار البطاطا، الذي يستورد من االتحاد األوروبي، حيث يلي ذلك بذا

و لتصل قيمتھا ، 2004من بذار البطاطا عام طن  4608من بذار الشوندر، و  289من بذار الخضار، و 
  .من مجمل قيمة الواردات%  7.2مليون ليرة سورية و لتشكل نسبة  919

،  بقيمة 2004لف طن عام أ 6674و يأتي بعد ذلك السمن الحيواني و الزبدة، حيث بلغت الواردات منھا 
حجم أما األرز فبلغ . من حجم الواردات الكلي% 5.4مليون ليرة سورية ، و لتشكل نسبة  728تصل الى 

من % 1.7، و ليشكل نسبة ليرة سورية مليون 233.1طن، و بقيمة تصل إلى   11631المستوردات منه 
  .مجمل قيمة الواردات

  
  :السلع الزراعية بو  خاصة و األوروبيالميزان التجاري مع االتحاد  -2-3- 3
  

وروبي، و تبين لنا أن لقد سبق و اشرنا إلى تطور التجارة الكلية و التجارة الزراعية مع االتحاد األ
بلغ بحدود ) 2004-2000(المتوسط السنوي لحجم الصادرات الكلي إلى االتحاد األوروبي خالل الفترة 

مليار ليرة  56.5مليار ليرة سورية، في حين لم يتجاوز متوسط حجم الواردات الكلي لتلك الفترة  152.9
مليار ليرة  95.4في تلك الفترة بالمتوسط ) رابحا(مما يعنى أن الميزان التجاري كان موجبا  ،سورية
مليار ليرة  123.9ليصل   1990مليار ليرة سورية عام  2.75+ و تراوح ھذا الميزان من . سورية

مليار ليرة سورية، و استمر لينخفض إلى  106.31ليبلغ  2003، و انخفض في عام 2002سورية عام 
ير بالذكر أن ظھور الميزان التجاري الكلي  رابحا، و من الجد). من الجدول  13الجدول رقم ( 80.79

  .خالل الفترة السابقة يعود في األساس إلى تصدير الزيوت النفطية و مشتقاتھا
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في جميع سنوات  على العكس، منذ ذلك فقد كان سالباأما فيما يخص الميزان التجاري الزراعي، فانه 
 2003مليون ليرة سورية في عام  759 –يزان من و تراوح ھذا الم) من الملحق 16جدول رقم (القياس 

  .2004مليون ليرة سورية عام  5736 –إلى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مع الدول العربية المتوسطية و نتائجھا المتوقعة األوروبيةالشراكة : ارابع
  

ل سابقا الممث(وروبي تفاقيات بين االتحاد االعلى  ا ،بحسب ما اقرھا االتحاد االوروبي ،تقوم الشراكة
و دون ان يكون  ،بين كل دولة عربية على حدهو ) لخمسة عشر دولة و حاليا لخمس و عشرين دولة

المر الذي يوضح عدم دور في ھذا المجال، ا إقليمية،ية جھة عرب ألي أو ،لجامعة الدول العربية
 اإلمكاناتفي  أو ،تفاوضيةسواء في القدرة ال ،بين الشريكين اإلمكانياتو  ،التكافؤ في القدرات

  . في القاعدة االقتصادية و التكنولوجية أوالمادية، 
و ينفذ ما . تي يريدھاالو ھذا ما سمح لالتحاد االوروبي ان يملي على الدول المتفاوضة معه الشروط 

  .التي تعتبر تدخال في الشؤون الداخلية ،الذاتية، بما في ذلك االمالءات السياسية يناسب مصالحه
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ان الدول العربية تحتل مساحة  2003ران من اعتراف المجلس االوروبي في حزيو ذلك كله بالرغم 
عنه في ميثاق جامعة الدول العربية  معبراً  ،اا واحدرثا ثقافيا و تاريخالدول تمتلك إواسعة، و ان ھذه 

 أن إلى إضافة، )عيةبالرغم من االختالف في البنى االجتماعية و الثروات الطبي( ،دولة 22التي تضم 
و حركة ھجرة ، و ترتبط معھا بعالقات تجارية قوية ،وروبيةعربية قريبة جدا من القارة االلاالدول 
  .االمر الذي  يؤكد ان تنمية و ازدھار ھذه الدول سوف يؤثر ايجابيا على االتحاد االوروبيكبيرة، 

بي االسرائيلي، و القيام باالصالحات ھمية حل الصراع العركما يؤكد تقرير المجلس األوروبي على أ
 .األوروبيواعد التي وضعھا االتحاد وفقا للق ،السياسية و االقتصادية و االجتماعية في الدول العربية

 و القدرة السياسية األوروبي،االقتصادية التي يتمتع بھا االتحاد  اإلمكاناتبالرغم من و مع ذلك،و
نه لم يوظف شيئ من ھذه االمكانات و القدرات لمصلحة فا ،الدوليعلى الصعيد  التي يمتلكھا

 للسياسة ابل بقي تابع ،و خاصة قضايا السالم في المنطقة ،و قضاياھم العادلة ،شركائه العرب
  .غير المتفقة مع الشرعية الدولية ،االمريكية في المنطقة التي تحركھا المصالح االسرائيلية

يعتبر  ليس ناتجا عن ضعف في القدرات، النه  ،اد األوروبيفي االتح ،و من المالحظ أن عدم الفعل
من المبادالت التجارة % 20حيث يحتل  ،القوة االقتصادية االولى عالميا في العالقات التجارية

اد االوروبي لليابان، اضافة الى ان االتح% 10و  ،ة االمريكيةدللواليات المتح% 18مقابل  ،العالمية
ة، كما يتجاوزھا في مجموع ة االمريكيديتجاوز بذلك الواليات المتح و ھو اول مصدر للخدمات،

  .الوطني الخامناتجه 
 ،على تقريب الدول العربية من السياسات الدولية ،في المجال السياسي ،عتمدتو نظرا الن الشراكة إ

المصالح  و تبنتھا اوروبا الموحدة، و ھي بذلك لم تاخذ ،األمريكية ةدالتي طرحتھا الواليات المتح
الح الوطنية لدول القائمة على تحقيق السالم العادل و الشامل، و ال المص ،القومية للمنطقة العربية

اعتمدت قي المجال االقتصادي على فتح االسواق العربية للسلع  عربية صديقة لھا، كما انھا
فع سياسية لدول منالم تحقق  أنھاإضافة إلى لتنافس السلع الوطنية المنتجة محليا ،  األوروبية،
  .كما يظھر ذلك فيما بعد ،المنافع االقتصادية المرجوة إلىتؤد و لم   المنطقة،

  
  :التوجھات العامة التفاقيات الشراكة و مدى توافقھا مع المتطلبات التنموية للمنطقة العربية -1- 4
  

و بين  ، المتوسط شرق و جنوب ،بين الدول العربية تضمنت المقترحات األوروبية لتعزيز التعاون
الخمسة عشر، توجھات عامة ظھر للوھلة األولى أنھا تلبي احتياجات  ، و دولهاالتحاد األوروبي

و التي  ،و إلى حل المشاكل  السياسية التي تعاني منھا المنطقة ،المنطقة إلى اإلصالحات الھيكلية
لت الكثير من البرامج الھادفة  إلى المنطقة  العربية،و عط ية فيأعاقت التنمية االقتصادية و االجتماع

  .تحديث الھياكل االقتصادية و المؤسساتية  في ھذه الدول
 االتحاد وبين  ،الھدف األساسي من العالقة المنشودةبان  ،طرح و نظرا الن االتحاد األوروبي قد

شاعة و مساعدتھا على التطور و االزدھار، إضافة إلى إتنمية المنطقة  ھو ،العربيالوطن  بين
بعد  لكي يتم التفرغ نحو القضايا التنموية ،السالم و االستقرار في المنطقة العربية، و في أوروبا

و إنھاء األسباب المؤدية إلى اإلرھاب و أسلحة الدمار  ،حل النزاعات القائمة في الشرق األوسط
  .الشامل التي طالت أوروبا أيضا

 توفقا لقرارا اإلسرائيليمة على حل النزاع العربي ائو بما أن التوجھات التي طرحتھا أوربا و الق
و  ،و تھيئة الظروف النسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة ،الشرعية الدولية و مرجعية مدريد

و تسھيل اإلصالحات في  التنمية، دعمإضافة إلى طرحھا المساعدة على  ،إقامة الدولة الفلسطينية
 ،و التي تھتم بھا دول المنطقة  ،و التنمية االقتصادية و االجتماعية ،المجاالت السياسية و الديمقراطية

  .ا لظروفھا الموضوعيةوفق ،و ترحب بتلقي المساعدات الالزمة لتحقيقھا
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قتصادية و ر التنمية االامج إصالحية تقود إلى تسريع و تائو انطالقا من رغبتھا في تطبيق بر 
األوروبي، و الذي تضمن المساعدة على تحقيق  بالعرض دول المنطقة تماعية، فقد رحباالجت

  :اإلصالحات اآلتية
  
 :إصالحات سياسية -
و تنمية حقوق  ،الديمقراطية إشاعةو  ،دولة القانون إيجادو  ،للحكمتؤدي إلى اإلدارة الصحيحة  

 و إقرار ثقافة سياسية متعددة و متسامحة تشمل العفو و الحرية الدينية، و تعزيز الحوار ،اإلنسان
و انتشار اسلحة الدمار الشامل، و تامين مشاركة  ،و محاربة اإلرھاب ،السياسي و أدارة األزمات

 .القوى السياسية و المنظمات المعنية في مختلف قطاعات المجتمع
 :إصالحات اقتصادية -

 عمل تؤدي إلى السماح لدول المنطقة بالمشاركة بفعالية في االقتصاد العالمي، و تتيح لھا خلق فرص
األوروبي بمواصلة السعي لتحرير التجارة في أطار لألجيال الجديدة، و ذلك عبر قيام االتحاد 

قطاع الخدمات، إضافة إلى تشجيع  و تحديدا في قطاع الزراعة و ،الشراكة األوروبية المتوسطية
تعزيز و  ،لتقارب في األنظمة  المطبقة في دول االتحاد األوروبي مع مثيالتھا في دول  الشراكةا

  .تشبكات الطاقة و المواصالت و االتصاال
  :اجتماعية و حوار ثقافي  إصالحات -

و وسائل اإلعالم، و  ،تؤدي إلى إعطاء دفع جديد للحوار بين الثقافات و األديان  و الحضارات
بما يأخذ بعين  ،و تعزيز التعاون اإلعالمي ،و تحديث التعليم ،تكريس المساواة بين المرأة و الرجل

و عدم التعرض لھا في اإلعالم  ،عتبار مراقبة المواضيع الحساسة التي تھم الدول العربيةاال
  .األوروبي

  
أعاله تتوافق مع المتطلبات التنموية للدول العربية المشمولة  و نظرا الن جميع التوجھات المبينة

أخذة بعين  ،المجالدول العربية وافقت على السير في ھذا فان جميع ال ،، من حيث المبدأبالشراكة
ظروفھا و و تأخذ ما يناسب  ،عند مناقشة بنود االتفاقية ،االعتبار أنھا ستحافظ على مصالحھا الوطنية

  .من الشراكة  اھايحقق األھداف التي تتوخ
و لكن النصوص التي وردت في بعض االتفاقيات، و منھا االتفاقية السورية، لم تكن لتغيير أي نص 

و الموافقة على  مة المقدم من االتحاد األوروبي، بل كان اإلصرار على االلتزافي مشروع االتفاقي
  .المشروع المقدم دون تغيير

 
 
  
  :دراسة مقارنة التفاقيات الشراكة بين الدول العربية و االتحاد األوروبي و اتجاھات تطورھا -2- 4
  
  :ألھداف المحددة لھذه االتفاقياتا -2-1- 4

بينه و بين كل دولة عربية وافقت  ،بي ھو الذي وضع مشروع اتفاقية الشراكةتحاد األورنظرا الن اال
مع  ،من حيث المبدأ ل األھداف المحددة لھذه االتفاقياتفانه يمكن القول بتماث ،على الدخول بالشراكة

  :أو تقسيم البنود إلى فقرات مع األخذ بعين االعتبار ما يلي ،وجود فروق بسيطة في التسلسل
  

امل ألھداف كل من اتفاقية الشراكة مع تونس و اتفاقية الشراكة مع المغرب، و التي تطابق ك .1
 :تضمنت ما يلي
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توفير إطار مالئم للحوار السياسي بين اإلطراف المعنية بغية تعزيز عالقاتھم في  
 .ھذا الحواروضوعا لجميع المجاالت التي يرونھا مناسبة الن تكون م

 .لتبادل المنتجات و الخدمات و رؤوس األموالتحديد شروط التحرير التدريجي  
ادالت و تامين انطالق عالقات اقتصادية و اجتماعية متوازنة بين تطوير المب 

األطراف المعنية من خالل الحوار و التعاون، و خاصة بھدف تشجيع التمنية و 
 .المنطقة و بلدان) المغربي(لشعب التونسي و ل) المغرب(االزدھار لتونس 

 .لتعاون في المجاالت االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الماليةتشجيع ا 
  

ة في كل من اتفاقيات األردن و لبنان و مصر و سوريا مع تمايز في تماثل األھداف المبين .2
 :و اختالف في الترجمة و وفقا لما يلي ،عدد الفقرات و البنود بين اتفاقية و أخرى

و وفق  ،قتصادي في إطار مصلحتھما المشتركةيتعھد الطرفان بتكثيف التعاون اال 
 ).، سوريةناألردن، مصر، لبنا(األھداف العامة للشراكة 

الذاتية لتحقيق تنمية اقتصادية و (   ) يھدف التعاون االقتصادي إلى دعم جھود  
ظة أن اتفاقية مصر مع مالح) سورية، مصر/ األردن، لبنان(اجتماعية مستدامة 

 :في ھذا البند ھما ينتضمنت فقرتين أخرتي
 .تشجيع تحقيق األھداف العامة لھذا االتفاق ▫
 .اقتصادية متوازنة بين الطرفين تنمية عالقات ▫
 

 :كما تضمنت اتفاقية الشراكة مع لبنان فقرة إضافية في األھداف ھي
يضع الطرفان سوية االستراتيجيات و اإلجراءات الضرورية لتحقيق  ▫

  .ھذا الباب التعاون في المجاالت التي يشملھا
معاني ير من ثلة مع بعض اإلضافات التي ال تغو بذلك نجد أن أھداف  اتفاقيات الشراكة تعتبر متما

  .النصوص بشئ
  
  :)الثروة السمكية(التعاون في محال الزراعة و الصيد  -2-2- 4
  

المغرب ه اتفاقيتي تونس و تضمنجد اختالفا واضحا بين ما تمن مقارنة اتفاقيات الشراكة الموقعة ن
كل من  األربع األخرى الموقعة معه االتفاقيات تو بين ما تضمن ،المتطابقتين تماما في ھذا المجال

تضمنتا في  فنا أن اتفاقيتي تونس و المغربلبنان و األردن و مصر و سورية، و يتضح ذلك إذا عر
  :ھذا المجال ما يلي

  
  :إلىو الصيد  الزراعةيھدف التعاون في مجال 

ھيكلية الزراعة و الصيد من خالل تحديث البنى التحتية و التجھيزات و  عادةإتحديث و   .أ 
 .صالخاو تحسين عمليات التوزيع و التسويق للقطاع   ،تطوير تقنيات التبريد و التخزين

 .الخارجية ذتنويع المنتجات و المناف  .ب 
  

اضحة بين اتفاقية و أما بالنسبة التفاقيات الشراكة األربعة األخرى، فقد كانت متفاوتة بدرجة و
أخرى، تبعا للواقع الزراعي في كل دولة، و كانت االتفاقية المصرية اقلھا بنودا في مجال التعاون 

و قد ركزت .  الزراعي و أكثرھا تعبيرا، أما االتفاقية السورية فقد كانت أكثرھا بنودا و خصوصية
  :ية المصرية على اآلتيأھداف التعاون في مجال الزراعة و مصايد األسماك في االتفاق
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بما في ذلك تحديث البني األساسية و  ،تحديث و إعادة ھيكلية الزراعة و مصايد األسماك  .أ 

 . و تحسين قنوات التوزيع الخاصة ،المعدات و تطوير تقنيات التعبئة و التخزين و التسويق
 عن  طريق  تشجيع ،من أمور أخرىو ذلك ض ،و المنافذ الخارجية اإلنتاجتنويع   .ب 

 .المشروعات المشتركة في قطاع األعمال الزراعية 
تعزيز التعاون في أمور الصحة البيطرية و النباتية و في تقنيات التربية، بھدف تيسير   .ج 

 .التجارة بين الطرفين و تبادل  المعلومات
  

  :فقد تضمنت قواسم مشتركة ھي ) األردن، لبنان، سورية(أما االتفاقات الثالثة األخرى 
 .اسات الھادفة إلى تنويع اإلنتاجدعم السي −
 .تشجيع الزراعات الصديقة للبيئة −
 .توثيق الصالت بين المؤسسات و الجماعات و الھيئات المھنية −
 .توفير المساعدة و التدريب التقني −
 .التعاون في مجال الصحة الحيوانية و الصحة النباتية −
 .الفنية في مجال التنمية الريفية و تبادل التجارب و الخبرات ،التعاون بين المناطق الريفية −
 .يالتعاون في مجال صحة النباتات و الطب البيطر −
 

  :و قد انفردت اتفاقية الشراكة مع سورية  بما يلي 
 .الخاص لتخفيض التبعية الغذائيةتشجيع تطوير القطاع  −
 .دعم و تشجيع االستثمارات الخاصة −

  
  :ة التنفيذمجال و إجراءات تطبيق االتفاقيات و متابع -2-3- 4
  

متطابقة في  اتضمنت االتفاقيات الستة الموقعة ما بين االتحاد األوروبي و الدول العربية نصوص
  :يمكن تلخيصھا فيما يلي ،مجال و إجراءات التطبيق

  
ة أو تتأثر القطاعات التي تعاني من مصاعب داخلي ىيركز التعاون بالدرجة األولي عل .1

 و تحديدا نتيجة تحرير التجارة بين المجموعة(   ) بإجمالي عملية تحرير االقتصاد في 
 (   ).و دولة   األوروبية

تحدث تقاربا اكبر بين  أنو بالمثل سوف يتركز التعاون على القطاعات التي من المتوقع  .2
 (   ).اقتصاد كل من المجموعة و دولة 

 .في المنطقة األخرىو الدول (  ) قتصادي بين يشجع الفريقان التعاون اال .3
 .يؤخذ الحفاظ على البيئة بعين االعتبار عند تنفيذ القطاعات المختلفة من التعاون االقتصادي .4
ھذا  أحكامال تشملھا  أخرىقطاعات  على توسيع التعاون االقتصادي إلى يتفقا أنللفريقين  .5

 .الباب
  

  :الموقعة و تلخصت فياقية قد تطابقت بين جميع االتفاقيات تطبيق االتف إجراءاتو  أساليب أنكما 
  

 .حوار اقتصادي منتظم بين الطرفين يغطي كافة مجاالت سياسة االقتصاد  .أ 
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تبادل منظم للمعلومات و األفكار في كل من قطاعات التعاون بما في ذلك اجتماعات    .ب 
 .المسؤولين و الخبراء

 .نقل المشورة و الخبرة و التدريب  .ج 
 .الحلقات الدراسية و ورش العمل لألنشطة المشتركة مثتنفيذ ا  .د 
  .و التنظيمية اإلداريةالمساعدات الفنية و .  ھ
  ).لم تتضمن اتفاقية مصر ھذه الفقرة(تشجيع المشاريع المشتركة .  و
  

  :يالمزايا الممنوحة للصادرات الزراعية إلى دول االتحاد األوروب -2-4- 4
  

راد المنتجات ذات قبول المجموعة األوروبية استي) المغرب(اقية الشراكة مع تونس ومع تضمنت اتف
و دون  ،معفاة من الرسوم الجمركية و الضرائب ذات األثر المماثل) المغربي(و  المنشأ التونسي

و ) 1(كمية أو إجراءات ذات اثر مماثل، مع استثناءات للمنتجات الزراعية المبينة في الملحق رقم 
الزراعية في المجموعة األوربية ، و تخضع  تاقل من أسعار المنتجا للمنتجات التي تكون أسعارھا

  .مبينة في المالحقكما ھي   لنظام الحصص و أوقات التصدير إلى السوق األوروبية
راعية أما بالنسبة لالتفاقيات األربعة األخرى فقد تضمنت بشكل عام نصوص خاصة بالمنتجات الز

أو من حيث الشروط  ،سواء من حيث الكميات ،اظمة لذلكبموجبھا إلى البروتوكوالت الن اخضعت
و ثم تقسيمھا بشكل  ،الصحية أو من حيث مواعيد السماح بتصديرھا إلى دول المجموعة األوروبية

  : عام إلى ثالث مجموعات
  

 :المجموعة األولى −
دول المجموعة بدون تحديد  إلىتم السماح بتصديرھا  ،و ھي تشمل سلع زراعية محددة 

ت، شريطة توفر الشروط الصحية و المواصفات، و ھي غالبا منتجات ال يمكن للدولة كميا
مثل التمور، و بعض الخضار، و الفواكه المصنعة، و النباتات العطرية، و  المعنية توفيرھا

 .بعض أنواع اللحوم
 : الثانيةالمجموعة  −

 .ل المجموعةدودير كميات محددة منھا إلى ي تشمل سلع زراعية، تم السماح بتصو ھ
 :المجموعة الثالثة −

 ،و ھي تشمل سلع زراعية، تم السماح بتصدير كميات محددة منھا خالل فترات محددة 
  .المالحق المرفقة و البروتوكوالت موجودة في

و بشكل عام فانه ليس من المتوقع قيام الدول الموقعة على الشراكة مع االتحاد األوروبي  
ل دو حديدھا من المنتجات الزراعية الممكن تصديرھا إلىبتصدير  الكميات التي تم ت

بعضھا يتعلق باألسعار، و بعضھا اآلخر يتعلق بتوفر  ةألسباب متعدد ،األوروبيةالمجموعة 
  .و المقاييس األوروبية، كما نبين ذلك مستقبال ةالكميات  التي تتوافق مع الشروط الصحي

 
  :دول االتحاد األوربي المزايا الممنوحة للمستوردات الزراعية من -2-5- 4
  

للرسوم  التخفيض التدريجي نصوصا خاصة، بتطبيق) المغربية(نسية تضمنت اتفاقية الشراكة التو
و بحيث يتم تحريرھا كامال  ،الجمركية على السلع الزراعية المستوردة من دول المجموعة األوروبية

  .بعد مدة خمس سنوات
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 من االتحاد األوروبي تمنت االتفاقية أن تحرير المستوردا، فقد تضأما بالنسبة للسلع غير الزراعية 
  .ي عشر عاماتدة اثنل مخالتم يو إلغاء الرسوم الجمركية و الضرائب ذات األثر المماثل 

إلغاء الرسوم  التي تم تتصنيف المنتجا ،مستوردات من أوروباللد تضمنت االمتيازات الممنوحة و ق
  :إلى المجموعات اآلتية ،بنسبة معينة اھالجمركية و ما يماثلھا، آو تخفيض

  
ت دون حصة كميّة على بعض السلع التي ال تنتج بشكل واسع إلغاء التعريفاتطلب االتفاقية  −

 .المشاركة في الدولة
مل ھذه المجموعة تتشوو فترة التصدير،  ،إلغاء التعريفات مع إمكانية تحديد كمية مرجعية −

مثل الخضار و الفواكه  ،ات اإلنتاج في الدول األوروبيةالمنتجات التي تتوفر بكثرة خالل فتر
ة على مسموحة للتصدير، و فرض تعرفة مخفضو الفترة ال ،تصديرھاكميات   التي يتم تحديد

 .الكميات التي تتجاوز الحصة المحددة
إلغاء التعرفة على كميات محددة يمكن تصديرھا إلى الدول األوروبية، و عدم منح  أي  −

تعرفة على الكميات التي تتجاوز الحصة المحددة، كما ھو الحال بالنسبة الى تخفيض من ال
 .الورود و اللوز و البرتقال و المشمش

  
 ،شابھة للنصوص السابقةلتي تم توقيعھا قد تضمنت نصوصا ماألربعة األخرى ا تكما أن االتفاقيا

الفترات المسموح بالتصدير  و ،مع اختالفات في الكميات المسموح بتصديرھا إلى االتحاد األوربي
  . خاللھا

  
  :نتائج تطبيق اتفاقيات الشراكة العربية األوربية على مجمل العالقات االقتصادية -3- 4
   

أن ھذه العالقات  ،خالل العقود الثالث الماضية ،اظھر تحليل العالقات االقتصادية العربية األوروبية
، بالرغم من االھتمام 2004و عام  1986بين عام واضحا خالل الفترة الواقعة ما  ارولم تشھد تط

  :األوروبي و االھتمام العربي بتنمية و تطوير ھذه العالقات، و يتضح ذلك إذا عرفنا 
، عما 2004-1997إن نسبة التجارة العربية مع االتحاد األوروبي قد تراجعت خالل الفترة  - 1

 .أو الواردات ، سواء بنسبة الصادرات1995-1986كانت عليه خالل الفترة 
كانت  ھاأن اءات علىففي مجال الصادرات العربية إلى االتحاد األوربي تفيد اإلحص 

من مجمل الصادرات العربية، و تراجعت % 33تمثل  1995- 1986لفترة اخالل 
 .2004-1997خالل الفترة % 30.7إلى نسبة 

من % 42.9فقد كانت تمثل  ،الواردات العربية من االتحاد األوربي أما في مجال 
، و قد تراجعت ھذه النسبة إلى 1995-1986إجمالي الواردات العربية خالل الفترة 

 .كما يظھر ذلك في الشكل التالي من إجمالي الواردات العربية% 39.2نسبة 
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و كذلك سياسيا، ففي المجال  ،استمرار التفاوت في أھمية كل طرف بالنسبة لآلخر تجاريا - 2
أن االتحاد األوروبي يعتبر مھما تجاريا نظرا الن الدول العربية تصدر حوالي  التجاري نجد

من واردتھا في % 37و تستورد حوالي  ،من صادراتھا إلى االتحاد األوروبي% 35
فھي ال تمثل اھمية تجارية كبيرة للدول  أما الدول العربية،. المتوسط من االتحاد األوروبي

من إجمالي صادرتھا، % 3.2ا إلى الدول العربية تمثل حوالي نظرا الن صادراتھ األوربية، 
  .وارداتھا من العالم من إجمالي %3.7عربية تمثل حوالي و وارداتھا من الدول ال

أما من الناحية السياسية، فانه بالرغم من أن مصلحة أوروبا تكمن في حل النزاعات في 
ا لم تقدم مجھودات كافية إليصال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فان أوروب ،المنطقة

  . و إقامة دولتھم ،إلى حقوقھم نالفلسطينيي
بمعدل أسرع من اتجاھه باتجاه الشركاء  ،اتجاه التجارة العربية للشركاء غير األوروبيين - 3

و يتضح ذلك من معرفة أن معدل نمو الصادرات العربية إلى االتحاد األوروبي  ،األوروبيين
، بينما حققت الصادرات إلى الصين نسبة زيادة 2004- 2000رة خالل الفت%  14.1كان 

 %.21مقدارھا 
- 2000خالل الفترة % 2.6أما الواردات العربية من االتحاد األوروبي، فقد زادت بنسبة 

، و من %30.7، في الوقت الذي حققت فيه الواردات العربية من الصين زيادة بنسبة 2004
  .ت الفترةخالل ذا% 8بنسبة  اليابان زيادة

  :كما يظھر ذلك في الشكل التالي
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توسطي و المسار األوروبي م ،و لذلك يمكن القول أن الشراكة التي تمت مع بعض الدول العربية
ط النتائج لم تع ،المسار الذي سلكته مع مجلس التعاون الخليجي ىالالذي سلكته أوروبا، إضافة 
  :يرة يمكن تلخيصھا بما يليالمتوخاة منھا ألسباب كث

  
التركيز األوروبي على منح المزايا للسلع الصناعية التي تتمتع بھا بميزة عالية، دون إعطاء  −

 .التي تتمتع فيھا الدول العربية بميزة كبيرة ،مزايا مشجعة للسلع الزراعية
اء مزايا و عدم إعط ،التفاف االتحاد األوروبي على المزايا الممنوحة للصادرات العربية −

 .و األلمنيوم مثال توكيماويالصادرات البتر
 .تنافس الصادرات العربية على أسواق االتحاد األوروبي  −
إضعاف القوة التفاوضية العربية نتيجة لعدم موافقة االتحاد األوروبي على التفاوض مع  −

 .المجموعة العربية و إصراره على االتفاقيات الثنائية
 و إصراره على الھوية القطرية ،على ھويته االقتصادية الموحدةتأكيد االتحاد األوروبي  −

 .بالنسبة للدول العربية
 .ضعف االستثمارات األوروبية في الدول العربية −
 .و رسوم جمركية على بعض السلع الزراعية ،د حصص للصادرات الزراعيةيتحد −
 .تشدد االتحاد األوروبي بشان المواصفات القياسية للصادرات −
 .تحاد األوروبي بالنسبة لحركة العمالة العربية إلى أسواقهتشدد اال −
 .و عدم كفايتھا ،تسييس المعونات المقدمة إلعادة تأھيل الصناعة −
باإلضافة  ، غير المنسجمة مع المصالح العربيةسياسيةالجوانب البي على والتركيز األور −

 للجانب االقتصادي
  

ية التفاقيات الشراكة لم تكن ملموسة على مجمل العالقات فان النتائج الفعل ،و لھذه األسباب و لغيرھا
  .عام لالعربية، إضافة إلى أنھا لم تخدم االقتصاد العربي بشك مع الدول
مشروع اتفاقية الشراكة السورية مع االتحاد االوربي و مجاالت : خامسا
  :تطبيقھا

  
بقية االتفاقيات و مجاالت  لمشروع االتفاقية والعناصر التي تميزھا عن األساسيالمحتوى  -1- 5

  :تطبيقھا
  

، المحتوى الذي األوروبياالتحاد  ، المقترحة و الموافق عليھا منمقدمة اتفاقية الشراكة أعطت
التفاقية الشراكة مع  ،األوروبيعليھا االتحاد  أصرالتي  ،كما بينت الخصوصيةه ھذه االتفاقية،تتضمن
األوروبي مع دول حوض وقعھا االتحاد  التياقيات الموجودة في بقية االتف التي و غير ،سوريا

  .المتوسط 
  :إن االتفاقية السورية انفردت في النقاط التاليةو يتضح من مقارنة مقدمة ھذه االتفاقيات،  

  
أھمية تضافر الجھود لتعزيز االستقرار السياسي و التنمية االقتصادية، من خالل تشجيع  −

 .شامل، و كذلك على المستوى دون اإلقليمي متوسطي –على مستوى أوروبي  التعاون
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التي  ،المبادئ الديمقراطية و الحريات السياسية و االقتصادية ، وأھمية احترام حقوق اإلنسان −
 .تشكل األساس الجوھري للشراكة

و وسائل إطالقھا بالنسبة للدولة أو لغير  ،األخذ باالعتبار أن انتشار أسلحة الدمار الشامل −
 .ن اخطر التھديدات لالستقرار و األمن الدوليينمحد الدولة يمثل وا

و   ،ار الشاملمرم لألسلحة الدھة خطر االستعمال و التداول المحالرغبة في التعاون لمواج −
خذين باالعتبار أن إقامة نظام وطني فعال لضبط اد و التكنولوجيات العائدة لھا، آللمو

ھل أيضا الحصول على السلع و التكنولوجيات سيس ،التصدير و النقل و االستخدام النھائي لھا
 .المستخدمة في تنمية سورية

و لالستقرار  ،بغايات االتفاق لإليفاءاإلدراك بان الجريمة و اإلرھاب الدوليين يمثالن تھديدا  −
 .في المنطقة

  
تتعلق بالرغبة في تقوية  ،األخرىقواسم مشتركة مع االتفاقيات كما احتوت مقدمة االتفاقية على 

  .ةالمتحد األمماحترام ميثاق  أھميةالروابط القائمة ، و 
  

تعزيز التعاون و الحوار المنتظم في المسائل االقتصادية و العلمية و البيئية و التقنية و  −
 .السمعية و البصرية و االجتماعية و الثقافية

تفاقيات ھا االتن، كما ضمو سوريا أوروباالتجارة الحرة لكل من  أھميةباالعتبار  األخذ −
 .الدولية

ن االتفاق يخلق بيئة مالئمة لمزيد من تطوير العالقات االقتصادية، و بصورة القناعة با −
 .خاصة في مجاالت االستثمار و التحديث التكنولوجي و التعاون

  
في يختلف  لسورية، األوروبياتفاقية الشراكة الذي قدمه االتحاد  ،مشروع أننجد  ، ما سبقلكل 

ھا بالتعاون الختالف ركز على مسائل ال عالقة لھذا ا أنو . عن بقية االتفاقيات ياألساسمحتواه 
و  ،الدمار الشامل بأسلحةتتعلق  أخرىبتحرير التجارة ، بل ركزت على مسائل  أواالقتصادي، 

و الديمقراطية، و ذلك  اإلنسانقضايا حقوق  إلى إضافة، اإلرھابتقنياتھا، و نقلھا، و كذلك بقضايا 
التي  إسرائيل،و خاصة  ،بتطبيق ھذه المبادئ على دول المنطقة األوروبييلتزم االتحاد  أندون كله 

و ھذا ما يؤكد أن االتحاد . األوروبي أي فقرة من ھذه الفقراتلم تتضمن اتفاقية شراكتھا مع االتحاد 
و  ،لوطنيا أمنھاعن طريق الشراكة لمنع سوريا من حماية  إضافيةيريد توجيه ضغوط  األوروبي

  .خالفا لما ھو عليه الحال مع الدول االخرى التدخل في شؤونھا الداخلية
  
  :ةمحتوى الشق االقتصادي من االتفاقي -1-1- 5
  

متعددة تتعلق بالقضايا المتصلة بالمال، و االقتصاد، و التجارة، وضعتھا  بنوداً  ةتضمنت االتفاقي
كونھا متفقة مع المسائل التي تضمنتھا اتفاقيات المجموعة األوروبية، و أصرت على االلتزام بھا، 

  :الشراكة األخرى، و أھم ھذه البنود
  

رة انتقالية االنتقال الحر للسلع حيث ستؤدي االتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارية حرة خالل فت −
 .من سريان مفعولھا عاما تبدء 12أقصاھا 

  



 28

أي رسم أو عبء مفروض من أي ( و تبدأ ھذه الفترة االنتقالية بتخفيض الرسوم الجمركية
و رسم  ،أو تصدير سلعة، ما عدا الضرائب أو الرسوم الداخلية دنوع كان له عالقة باستيرا

  :و يشمل ذلك ،ھذه الرسوم على الواردات بين األطراف إلغاء أو) مكافحة اإلغراق
  

المنتجات الصناعية التي منشؤھا سوري و المجموعة، و الواقعة ضمن الفصول من  
باستثناء بعض المنتجات الموجودة  ،من التصنيف الموحد و في التعرفة 25-977

 .من االتفاقية) 2(بالملحق 
المصنعة التي منشؤھا سورية، و المنتجات الزراعية  األسماكالمنتجات الزراعية و  

من التصنيف الموحد و من  24- 1درجة في الفصول مو ال األوروبيةو المجموعة 
من ) 2(مركية السورية، و على المنتجات المبينة في الملحق نظام التعرفة الج

االتفاقية، حيث ستقوم سورية و المجموعة تدريجيا بزيادة تحرير التجارة المتبادلة 
 .و المنتجات الزراعية المصنعة األسماكبينھما في الزراعة و 

  
 :و أكدت مواد االتفاقية في المجال االقتصادي على البنود اآلتية

  
 :اون االقتصاديالتع  .أ 

 
التعاون االقتصادي  دعم جھود سوريا المبذولة لتحقيق التنمية  حددت االتفاقية أن الھدف من

على القطاعات التي  األولىو يركز التعاون بالدرجة . االقتصادية و االجتماعية المستدامة
و  بمجمل عملية تحرير االقتصاد السوري، تتأثرالتي  أو ،تعاني من صعوبات داخلية

و يتعھد الطرفان بتكثيف التعاون . خصوصا تحرير التجارة بين سوريا و المجموعة
كز التعاون على المجاالت التي من شانھا سيرمصلحتھما المشتركة، و إطاراالقتصادي في 

لد تلك التي توبعضھا البعض، و خاصة  إلىجعل اقتصاديات سورية و المجموعة اقرب 
  .النمو و فرص العمل

  
يغطي جميع مجاالت سياسة  ،التعاون االقتصادي من خالل حوار منتظم بين الطرفينو ينفذ 

بما في ذلك  ،في كل مجاالت التعاون األفكارو من خالل تبادل المعلومات و  ،االقتصاد الكلي
و  ،و التدريب ،و الخبرة ،لقاء المسؤولين الرسميين و الخبراء، و من خالل نقل المشورة

خالل تقديم المساعدة الفنية و  ، كالمؤتمرات و ورشات العمل، و منتركةالقيام بنشاطات مش
    . اإلدارية

  
 :الجمارك و المسائل ذات الصلة  .ب 

تستند إلى  ،يجب أن تواكبه خدمات جمركية فعالة ،انطالقا من أن تحرير التعرفة الجمركية
كذلك الحاجة  و س من التبسيط و التناسق و األتمتة،تشريعات و إجراءات جمركية على أس

  .إلى تجنب العوائق اإلجرائية غير الضرورية
  
 :اتمو تقديم الخد األعمال إنشاءحق   .ج 

الشركات  إنشاء حق األعضاءتمنح المجموعة و دولھا  أنضرورة  إلىاالتفاقية  أشارت
 .التي تمنحھا لشركات مماثلة في أي بلد ثالث تلكمعاملة ليست اقل تفصيال عن  ،السورية
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معاملة ليست اقل  ،أراضيھا ، المنشاة علىالمجموعة ورية الشركات التابعة لدولمنح سكما ت
  .تفضيال من تلك الممنوحة لشركائھا، فيما يتعلق بعملياتھا

  
  :حركة رأس المال، و قضايا أخرى المدفوعات و  .د 

االنتقال الحر لرؤوس  ،بدءا من تاريخ سريان مفعول ھذا االتفاق ،تضمن سوريا و المجموعة
موال الخاصة باالستثمارات األجنبية المباشرة في سورية، و التي تقوم بھا شركات األ

و  األعمالجارية وفق أحكام حق إنشاء مؤسسة وفقا للقوانين النافذة حاليا، و لالستثمارات ال
الخارج  إلىو كذلك تصفية و تحويل عائدات االستثمارات و الربح الناتج . تقديم الخدمات

بين  األموالبھدف تسھيل و زيادة تحرير انتقال رؤوس  األطرافتشاور كما ت. بشكل حر
  .ة و المجموعةيسور

  
  :المنافسة.  ھ

دولة ذات الطابع التجاري، ف جميع احتكارات اليبتكي ،تدريجيا المجموعةدول تقوم سوريا و 
ن في نھاية السنة الخامسة من سريابحيث تضمن .  ساس بالتزاماتھا بموجب الغاتدون الم

و  ن ھناك أي تمييز فيما يخص ظروف الحصول على السلعه لن يكومفعول االتفاق أن
و تبلغ لجنة الشراكة باإلجراءات المتخذة . و الدول األعضاء ،سورياتسويقھا بين مواطني 
  .من اجل تحقيق الھدف

  
  :المشتريات الحكومية  . و

بحيث يضمن كل  كومية،الحألسواق المشتريات  ،و التدريجي ،و المتبادل ،الفتح الفعال
طرف أن تتم مشتريات ھيئاته بشكل شفاف و معقول، و يمنح كل طرف سلع  خدمات و 

قل تفصيال من تلك التي يمنحھا للسلع و الخدمات ، معاملة ليست أمزودي الطرف اآلخر
  .المحليين نالمز ودييو  ،المحلية

  
  :حقوق الملكية الفكرية و الصناعية و التجارية  . ز

ة يان و يضمنان الحماية المالئمة و الفعالة للحقوق الفكرية و الصناعية و التجاريمنح الطرف
  .طبقا ألعلى المعايير الدولية

  
  :تقييم المطابقة اتالمقاييس و التشريعات الفنية و إجراء  . ح

المتعلقة بالمعايير و األنظمة التقنية و إجراءات تقييم  تال تطبق اإلجراءات و االلتزاما
المنبثق عن منظمة التجارة  TBTالتجارة  أمام ،وجب اتفاق العوائق الفنيةبم ،المطابقة

و تبني أو تطبيق  يتم إعداد العالمية، بما في ذلك البند الذي بموجبه يضمن األعضاء اال
القواعد التقنية بغرض، أو مما يكون له اثر على خلق عقبات غير ضرورية في وجه التجارة 

لخطوات المالئمة لتشجيع سورية الستعمال المعايير األوروبية الدولية، و يتخذ الطرفان ا
  .و إجراءات منح الشھادات ،للمنتجات الصناعية

  
  :التعاون العلمي و التكنولوجي  . ط

الھيئات العلمية و التكنولوجية للطرفين، و تعزيز  نو يشمل ذلك إقامة عالقات دائمة بي
و  ،ةيالل بناء القدرات في الموارد البشرمن خ ،و التطبيقي في سوريا ،قدرات البحث العلمي

  .لھيئات البحوث ،و المادي ،و الفني ،و تقديم الدعم العلمي ،العلمية
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  :التعاون الصناعي  . ي

إعادة ھيكلية و تحديث قتصادية في سورية و المجموعة، و التشجيع التعاون بين الفعاليات اال
في المجاالت ذات الصلة،  امؤسساتھ الصناعة السورية، بما في ذلك البنية التحتية، و دعم

و تنويع المخرجات الصناعية في سورية . ، و ضمان الجودة أو التصميم الصناعيركالمعايي
  .الموارد البشرية، و تحسين الوصول إلى التمويل االستثماري زو تعزي

  
  :محتوى الشق الزراعي من االتفاقية -1-2- 5

  
الطرفان َسيَُرِكَزان على دعم سياسات  أن ،روة السمكيةتضمنت االتفاقية في مجال الزراعة و الث

و  ،و المجموعات األعمال،بين  أقوىعالقات  إقامةو تشجيع القطاع الخاص، و  اإلنتاج،تنويع 
دعم  إلى إضافة. طوعية ساسو في المجموعة على  ،و المھن في سورية ،التنظيمات الممثلة للتجارة

و تقديم المساعدة الفنية، و التدريب، و دعم البحث  ،راعةو تشجيع االستثمارات في مجال الز
 إلى إضافة. و التعاون في معايير الصحة النباتية و البيطرية الحديثة،و استخدام التقنيات  الزراعي،

، و تطوير النشاطات األساسيةالتعاون في مجال التنمية الريفية، بما في ذلك تحسين الخدمات 
  .االقتصادية المرتبطة بھا

  
سماك في الزراعة و اال ،كما تضمنت أن الطرفان سوف يقومان بزيادة تحرير التجارة المتبادلة بينھما

  .و المنتجات الزراعية المصنعة
بحيث تستفيد المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري لدى استيرادھا من قبل المجموعة األوروبية 

م إلغاء الرسوم الجمركية التي حددت السلع التي يت ، و/ 1/من األحكام الواردة في البروتوكول رقم 
مركية عليھا، و ضمن و كذلك السلع التي يتم إلغاء الرسوم الج. ھا، و لكميات مفتوحةأو تخفيض

و كذلك الرسوم الجمركية التي تطبق على السلع التي تتجاوز الحصص . ةددحصص جمركية مح
المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية على الكميات،  القواعد األخرى لالمحددة، كما تضمن البروتوكو

  .التي تتجاوز الحصص
  :ويمكن تلخيص أھم ما تضمنته البروتوكوالت الزراعية بما يلي 
  
  

  :السورية التي منحت ميزات لدخوله إلى االتحاد األوروبي تالمنتجا  -  أ
  

  :ة أھمھامنح إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لبعض السلع الزراعية السوري        
  

 .ألف طن من الحمضيات المتنوعة و بكميات محددة لكل منھا 45تصدير  •
 .تصدير كميات غير محددة من الكريب فروت •
 .ورةدن من البنتصدير خمسة عشر ألف ط •
 .تصدير خمسة و ثالثين ألف طن من البطاطا •
 .تصدير عشرين ألف طن تفاح من نوعيات محددة •
 . الزيتون الدوكما بأ، و كميات غير محددة من زيتعشرة آالف طن زيت زيتون مع تصدير •
 .ن من الموالستصدير عشرين ألف ط •
 .ن من عنب المائدةط آالفتصدير ثالثة  •
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 1000- 100دول المجموعة تتراوح كمياتھا ما بين  إلىمنح مئات السلع حصص للتصدير  •
ن السلع غير ،  أو مطن، و معظمھا من السلع التي كان مسموحا باستيرادھا سابقا معفاة

 و الشاي و عصير األناناس و ما شابھھا  ةالمتوفرة في سورية كالقھو
 .الدخول ألسعاربعض السلع  إخضاع •
فتخفض الرسوم الجمركية عليھا  زيادة الكمية المصدرة عن الحصة المتفق عليھافي حال  •

 .حسب نوع السلعة%  60-30بنسب متباينة و تتراوح بين 
  
  :سورية إلىة التي منحت ميزات لدخولھا األوروبي تالمنتجا  - ب
  

كامل للرسوم الجمركية و بكمية  بإعفاءسورية،  إلىبالدخول  أوروبيينمنح حصة لمنتجين  −
 .طن من التفاح ألف 2.500طن من الحمضيات المختلفة و  ألف 2.250مثل 

 .تفك الى صفر فور النفاذ%  5التعريفات الجمركية اقل من  −
 .سنوات 4تفك تدريجيا خالل %  10-5التعريفات من  −
 .سنوات 7تفك تدريجيا خالل %  40- 10التعريفات بين  −
 .سنة 12تفك خالل%  100- 40التعريفات بين  −
 .سنة 12و تفك خالل %  70او اكثر تصبح  % 100التعريفات  −
  

  :المنتجات الزراعية السورية المصنعة التي منحت ميزات لتصديرھا إلى االتحاد األوروبي  –ج 
  

 .معاملة تفضيلية المنشأعاملة المنتجات الزراعية المصنعة السورية م −
من كافة الرسوم الجمركية  المنشأمنتجات الزراعية المصنعة السورية العديد من ال إعفاءتم  −

 .و بحصص محددة األوروبيعند تصديرھا لالتحاد 
طن من  800: الجمركيةتم منح بعض المنتجات السورية حصصا معفاة من كافة الرسوم  −

ن ط 5000ات، طن من الزانيا و معجن 1000طن من الشوكوال،  900السكاكر و اللبان، 
طن   400طن بطاطا جاھزة للطھي،  200طن من حلويات عربية،  1000من البرغل، 
 .ألف ليتر من النبيذ 40ألف ليتر مياه معدنية،  120ايس كريم،  

كي مع استمراره بفرض الرسوم األخرى إعفاء كافة المنتجات المصنعة  من الرسم الجمر −
 .كغ و أحيانا رسوم أخرى مثل رسم السكر و رسم الطحين 1مثل القيمة المقطوعة على كل 

االنتقالية  خالل الفترةسيقوم االتحاد األوروبي بتخفيض الرسوم المتبقية بشكل تدريجي  −
 .سنة 12محددة ب بحيث يتم االنتھاء من كافة الرسوم في نھاية الفترة االنتقالية ال

  
  :ھا الى سورياالمنتجات الزراعية األوروبية التي منحت ميزات لدخول  -ء

 
 300: من الرسوم النافذة لحصص و ھي%  40منح تخفيض من الرسوم الجمركية بمعدل  −

ليتر مشروبات  ألف 350ليتر مشروبات غير كحولية،  ألف 50ليتر مياه معدنية، الف 
 .طن تبغ مصنع 150طن سجائر،  50كحولية، 

 .تلغى عند نفاذ االتفاقية%  5التعريفات اقل من  −
 .تفك خالل ثالث سنوات%  10-5التعريفات من  −
 .سنوات 6خالل نفذت %  29و اقل من %  10التعريفات اكبر من  −
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 .سنة 12 لتفك خال%  29التعرفات اكبر من  −
  
  :األسماك السورية المصدرة الى الدول االوروبية  -ھ
  
رسوم الجمركية المفروضة على كافة أنواع األسماك البحرية، و اسماك المياه تخفيض ال −

.   أو اقل إلى الصفر%  6العذبة التي تصدر من سوريا إلى االتحاد األوروبي، و التي كانت 
فور نفاذ االتفاق، %  60و تخفض رسومھا بمعدل %   6و بالنسبة لباقي الرسوم، ستصبح 

 .خالل السنة الثانية% 100 في السنة األولى، و% 80و 
 علما بان سالالت و أنواع األسماك المسموح بتصديرھا ال تتوفر في سورية للتصدير، و من

سفيك، و اسماك القرش، و االنغويال، و غيرھا من مئات السالالت أمثالھا سمك السلمون، البا
 .3و األنواع السمكية المبينة في البروتوكول رقم 

  
  :وبية التي ستصدر إلى سوريةاألسماك األور  -و
  

موافقة سورية على إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من  4تمضمن البروتوكول رقم 
 :األسماك األوروبية وفقا لالتي

  .تلغى فور نفاذ االتفاقية%  10التعريفات اقل من  −
  .تفك خالل خمس سنوات%  30- 10التعريفات من  −
  .سنوات 7تفك خالل   80- 30التعريفات من  −
 .سنة 12و تفك خالل %  80تصبح   80التعريفات أعلى من  −

و لم يتضمن البروتوكول أو االتفاقية حصص محددة من صادرات األسماك األوروبية إلى      
  .سورية

  
  
  
  
  :محتوى الشق السياسي -1-3- 5
  

وفير إطار مالئم ت(من المادة األولى من وثيقة الشراكة، أن غايات االتفاقيات / أ / تضمنت الفقرة 
نھا والتي ير ،من تطوير عالقات سياسية وثيقة في كافة المجاالتطرفين يُمكن للحوار السياسي بين ال

  بيوأور إطارتشجيع التعاون ضمن " من ذات المادة / د / رة ق، كما تضمنت الف)مناسبة لھذا الحوار 
" اإلقليميينبين سورية و شركائھا  من خالل التكامل ،اإلقليميو على المستوى دون  ،متوسطي شامل

.  
فإنھا تتضمن أيضا التعاون السياسي بين التعاون،  أشكالشمول ھذه الفقرة لجميع  إلىومن النظر 

من  األولمواد الباب  أكدتكما . اإلقليمو كذلك التعاون السياسي بين الشركاء في و سوريا،  أوروبا
  :اآلتيبتعاون السياسي التي تحكم الحوار و ال األسساالتفاقية على 

  
أن يكون منتظم من اجل رعاية عالقات دائمة من التعاون، يؤمن المساھمة في ازدھار و  −

 .تااستقرار و امن المنطقة المتوسطية، و إيجاد مناخ من التسامح و التفاھم بين التفاف
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ئط و وسا ،الدمار الشامل أسلحةخالية من  األوسطعلى ھدف جعل منطقة الشرق  ديالتأك −
يقوم كل الشركاء  أنتحقق، و يوافقان على لو قابل ل ،و متبادل ،بشكل فعال إطالقھا

عدم االنتشار، بما فيھا  بتوقيع و تصديق و تنفيذ كل حكوك ،المتوسطيون بصورة مشتركة
 :ھذه النتيجة عن طريق إلىالتوصل 

 
لتنفيذ الكامل و ا ،حسب ما ھو مناسب ،القبول أوالتصديق  أوالتحرك باتجاه التوقيع  

 .األخرىلكل الوثائق الدولية 
و  ،النھائي للسلع و االستخدام ،و النقل ،وطنية فعالة لضبط التصدير أنظمة إقامة 

 .بما في ذلك االستخدام المزدوج ،الدمار الشامل ألسلحةالتقنيات العائدة 
و خاصة  ،سائل ذات المصلحة المشتركةيغطي الحوار السياسي الم أنوجوب  

 .و وحدة أراضي الدول ،م و احترام القانون الدوليالسال
على المستوى الوزاري و  سياسي، بشكل دوري و عند الضرورة يجري الحوار ال 

على مستوى مجلس الشراكة، و على مستوى كبار الموظفين الممثلين لسوريا من 
لى أو ع. جانب، و رئاسة المجلس األوربي بمساعدة األمين العام من الجانب اآلخر

مستوى الممثلين الدبلوماسيين، أو أي صفة يمكن أن تسھم في تعزيز و تطوير و 
 .تفعيل ھذا الحوار

 
و عند النظر بعمق إلى محتوى الشق السياسي و مقارنته بما ھو موجود في االتفاقيات األخرى فإننا 

  :نجد
  

المتعلقين  338و  242انه يخلو من أي إشارة إلى قرارات األمم المتحدة، و خاصة القرار  −
 باألراضي العربية المحتلة، و أننا نعتقد أن المفاوضين األوربيين لم يوافقوا على ذلك بالرغم

من الطلب السوري بھذا الشأن و الحاجة حتى الوصل إلى حل وسط بإضافة تصريح مشترك 
يد و بشأنه العمل معا إلحالل السالم العادل و الشامل في الشرق األوسط وفقا لمرجعية مدر

 .338و  242قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
إن النصوص الموجودة في ھذا الشق السياسي مذكورة فقط في االتفاقية السورية دون أي  −

 .وجود لمثلھا في االتفاقيات األخرى
مع  ،لقضايا الحوار السياسي ،األوروبيالتي يعلقھا الجانب  األھميةھذه النصوص  أوضحت −

مصالحنا بعين  تأخذالتي  تلك و ليس ،التي تقربنا من وجھة نظرهلى القضايا التركيز ع
 .االعتبار

  
  :محتوى الشق االجتماعي في االتفاقية -1-4- 5
  

التي  ،تضمنت المادة الثانية من االتفاقية أن احترام المبادئ الديمقراطية و حقوق اإلنسان األساسية
و تشكل  ،ھم السياسات الداخلية و الخارجية للطرفينلوضعھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ست

  .ا االتفاقذعنصرا أساسيا لھ
كما تضمن الباب السابع مجاالت التعاون في المسائل االجتماعية و الثقافية و حدود الحوار 

  :و التي يمكن تلخيصھا  بما يلي ،االجتماعي و النشاطات المتصلة به
  

 .ول كل القضايا االجتماعية ذات االھتمام المشتركقيام حوار منتظم بين الطرفين يتنا 
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 لاستخدام الحوار االجتماعي إليجاد سبل، و وسائل تحقيق المزيد من التقدم، في مجال انتقا 
العمال، و المساواة في المعاملة، و االندماج االجتماعي للمواطنين السوريين، و مواطني 

 .ان المضيفةالمجموعة، من المقيمين بصفة قانونية في البلد
و العمل، للجماعات المھاجرة، و  ،شمول الحوار بشكل خاص القضايا المتعلقة بشروط الحياة 

المسائل المرتبطة بالھجرة، و المشاريع و البرامج حول المساواة في المعاملة بين المواطنين 
 و تشجيع ،و المعرفة المتبادلة للثقافات و الحضارات ،السوريين و مواطني المجموعة

 .التمييز إزالةالتسامح و 
التي يجب أن تسير على احترام الحقوق  ،إدراك الطرفين ألھمية التنمية االجتماعية 

 .االجتماعية األساسية
مع إعطاء األولوية  ،حول أي موضوع يھمھما ،اتخاذ اإلجراءات و وضع البرامج 

 : لالجرءات التالية
 

معدالت الھجرة المرتفعة من خلق فرص عمل و تطوير التدريب في المناطق ذات  ▫
و إعادة دمج المھاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى  ،اجل تخفيض ضغط الھجرة

 .بلدھم
 .تطوير دور المرأة في مسيرة التنمية االقتصادية و االجتماعية ▫
 .السورية لتنظيم األسرة و حماية األم و الطفل جتطوير و تعزيز البرام ▫
 .و الرعاية الصحيةتحسين نظام الضمان االجتماعي  ▫
 .تحسين الظروف المعيشية في المناطق األقل تخديما ▫
 .تشجيع برامج تبادل مجموعات الشباب ▫
 .تشجيع التفاھم المتبادل و التسامح ▫
بوضع أسس ثابتة لحوار ثقافي  ،وبروح من االحترام الثقافي المتبادل ،يتعھد الطرفان ▫

 .يل في أي مجال مناسبمستمر، و تشجيع التعاون الثقافي على المدى الطو
 ،إعطاء اھتمام خاص للشباب في تحديد مشاريع و برامج تعاون و األنشطة المشتركة ▫

 .و السماح لھم بالتعبير عن الذات
و تقوية المؤسسات على جميع  ،يعلق الطرفان أھمية خاصة على تعزيز دور القانون ▫

و استقالل  آلية العدالة و تطبيق القانون و ،في مجاالت اإلدارة بشكل عام ،المستويات
 .القانونيين ،عاليته و تدريب العاملين، و تحسين فالقضاء

 ،المھاجرين و حقوقھم أوضاعو  ،يم قضايا الھجرة و وضع قواعد قبول المھاجرينتقي ▫
 .و القضايا المتعلقة بضبط الحدود، و منع الھجرة غير المشروعة

 .قبول مھاجرين غير شرعيين عادةإالقانونية، و  رالھجرة غيالتعاون لمنع و ضبط  ▫
قطاعات الصحة و العدل و الداخلية، بھدف  يالتعاون الفعال بين األجھزة المعنية ف ▫

و الطلب عليھا، و الھيكل األكثر فاعلية  ،تخفيض عرض العقاقير غير المشروعة
 .لالتجار غير المشروع بالمخدرات

و خاصة في  ،تھامنظمة و مكافحموافقة الطرفين على التعاون من اجل منع الجريمة ال ▫
 .المواد المشعة أويف الوثائق الصناعية ميادين الفساد و تزي

وفقا لالتفاقيات الدولية، و  اإلرھاب أعمال ،و الحد من ،منععلى  ناتفاق الطرفي ▫
الوطنية، بما في ذلك تنفيذ قرار  أنظمتھاو قوانينھا و  الصلة قرارات األمم المتحدة ذات

، و قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، و تبادل المعلومات 1373م مجلس األمن رق
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و  ،و شبكات دعمھا باالتفاق المشترك وفقا للقانون الدولي ،حول مجموعات اإلرھاب
 .التشريعات الوطنية

  
و لدى مقارنة ھذه االتفاقية باالتفاقيات األخرى، فإننا نجد أن الشق االجتماعي موجود في جميع 

إال أن ھذه االتفاقية تنفرد فيما تتضمنه في االندماج االجتماعي للمواطنين في الطرف االتفاقيات، 
ة افة إلى تعزيز دور القانون و تقويكما أنھا تنفرد في مجال التعاون في مكافحة اإلرھاب، إض. اآلخر
رعية و ، إضافة إلى التوسع في ضوابط منع الھجرة غير الشو التركيز على استقالل القضاء ،لةالعدا

  .ضبط الحدود، و كذلك التعاون في مجال العقاقير غير المشروعة
 
  :اآلثار المتوقعة التفاقية الشراكة على إنتاج و تسويق السلع الزراعية -5-2
  

لتزامات سورية متوجب تنفيذھا، و على على إ األوروبيةتقوم اتفاقية الشراكة السورية 
حوار مفتوح في  إلى إضافة، األوروبيجانب وعود بتقديم مساعدات فنية و مادية من ال

  .حول القضايا السياسية و االجتماعية األدنىمجلس الشراكة، و في المستويات 
مشاكل كثيرة قد اعترضت الدول التي سبقتنا في توقيع  أنوقد بينت التجارب السابقة  

مغرب و ھي دولة وقعت اتفاقية للشراكة، او حالة ال لأوسواء حالة تونس  ،اتفاقياتھا
  .مصر و ھي الدولة الثالثة التي وقعت اتفاقيتھا أوثاني دولة وقعت اتفاقية الشراكة، 

 أوالجمركية  ارد الخزينة نتيجة لتخفيض الرسومتجلت ھذه المشاكل في نقص مو دوق
مواجھتھا بقيود شديدة صحية و فنية  أو، األوروبيعلى المستوردات من االتحاد  إلغائھا
إلى االتحاد ھا  غير قادرة على توسيع صادراتھا الزراعية تاعية جعلصن أو زراعية

على امتيازاتھا كاملة للتصدير  األوروبيةفي الوقت الذي حصلت فيه الدول  األوروبي
  .معھا الدول الشريكة إلى

المتعلقة بزيادة االبتكار و اإلنتاجية  لت عليھا ھذه الدول وھذه المنافع التي عوّ  أنكما 
لمنافسة، و نقل التقانات الحديثة إلى وحداتھا اإلنتاجية، و كذلك تشجيع نتيجة ل

  .االستثمارات األوروبية، لم تظھر نتائجھا على المدى القصير أو حتى المتوسط 
نظرا للدور األساسي  ،و إذا أخذنا حالة سورية ، فإننا نعتقد أن الظروف ستكون أصعب

لوطني بشكل عام، و خاصة في القطاع للمؤسسات الحكومية في قيادة االقتصاد ا
بالرغم من القرارات التي اتخذت لتشجيع القطاع الخاص بالعمل في ھذا  ،الصناعي

القطاع على التوازي مع القطاع العام و تخفيف القيود الحكومية على االستيراد و تشجيع 
ة في الزراعي و خاص بالرغم من القرارات التي اتخذت في القطاع التصدير، و كذلك

تاجا و مجال تشجيع الصادرات الزراعية و تحرير القسم األكبر من السلع الزراعية إن
 اء بمتطلبات الشراكة سيأخذ وقتا أطول بكثير مما كان عليھاتصديرا، و مع ذلك فان الوف

التي سبقتنا في توقيع  األخرىفي الدول العربية  أو ،األولىلحال في الدول الثالث ا
  .الشراكة

  .المتوقعة لھذه االتفاقية على الزراعة السورية اآلثارنحاول فيما يلي استشراف و سوف 
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اآلثار المتوقعة على تطوير الصادرات الزراعية السورية إلى االتحاد  - 5-2-1
  :األوروبي

  
اتضح أن االتفاقية تضمنت إعفاء بعض الصادرات السورية من الرسوم الجمركية وما 

  .محددا لھذه الرسوم خالل الفترة االنتقالية أو تخفيضاثلھا سواء إعفاء كامال م
كميات المتفق على تصديرھا من الحمضيات و التفاح و البطاطا و الو نظرا الن 

من الصادرات الزراعية % 1الموالس و عنب المائدة، سوف لن تشكل أكثر من 
الواردة في  السورية إلى دول االتحاد األوروبي، و ذلك إذا استثنينا السلع الزراعية
، الذي 1977االتفاقية و التي تصدر حاليا إلى الدول األوروبية باالستناد إلى اتفاق عام 
  .منح المنتجات الزراعية مزايا جيدة شجعت الصادرات الزراعية  بشكل جيد

من المشكوك فيه القدرة على تصدير نسبة كبيرة من السلع الزراعية و في المقابل فان 
  :ق ألسباب كثيرة أھمھاالمشمولة باالتفا

  
و القضايا البيئية و الصحية  واصفات و األصنافمتشدد الجانب األوروبي بال −

المشمولة  ذي يعيق عملية التصدير للسلعال اآلمر، الزراعية، و العبوات
 .باألعضاء

 .ضعف البنية التحتية التسويقية المتاحة للتصدير في سورية −
و بالتالي تعرضھا للرفض من  ،ضعف الرقابة على الصادرات الزراعية −

 .الجانب األوروبي
لمعظم السلع الزراعية الموافق على  ،عدم توفر األصناف المبينة في االتفاقية −

 .، كما تم اإلشارة إليھا سابقاتصديرھا إلى دول االتحاد األوروبي
 1عدم إنتاج قسم كبير من السلع الزراعية الواردة في البروتوكول رقم  −

 .واء معفاة من الرسوم او مخفضة الرسوميرھا، سالمسموح بتصد
و الموافق  ،عدم وجود السمعة و العالمة التجارية للسلع الزراعية المصنعة −

 .على تصديرھا، و بالتالي عدم وجود طلب عليھا في الدول األوروبية
شة الحادة بين منتجاتنا الزراعية و منتجات الدول األخرى التي وقعت المناف −

 .و التي لمعظمھا اسواق قديمة في اوروبا لمنتجاتھا مع أوروبا على الشراكة
  

و السير في طريق التوجه   ،و بالرغم مما سبق فإننا نؤكد على أھمية تذليل ھذه العقبات
  .التي وافق عليه االتحاد األوروبي بموجب االتفاقية ،لتصدير اكبر كمية ممكنة من السلع

 ،أو النامية ،عن أسواق أخرى في الدول العربية و في نفس الوقت نجد أن أھمية البحث
بدال من االعتماد على الدول  ،يمكنھا استيعاب منتجاتنا الزراعية الفائضة ،أو اآلسيوية
  . األوروبية

  
  : اآلثار المتوقعة على الواردات الزراعية من االتحاد األوروبي - 5-2-2
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ميات رمزية من الحمضيات إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لك ةتضمنت االتفاقي

و  ،و ھي كميات ال تأثير لھا على الواردات) طن 2500(و التفاح ) طن 2250(المختلفة 
  .حتى لو وردت بكاملھا

و إلغاء ، % 5إال أن االتفاقية تضمنت إلغاء التعريفات الجمركية التي رسومھا اقل من 
ت،و تفكيك التعريفات خالل مدة أربع سنوا% 10-5تدريجي للتعريفات الجمركية بين 

  .سنة 12خالل %40الجمركية التي تزيد عن 
كما ورد في  ،و ذلك كله دون وجود تمييز في السلع الزراعية الممكن استيرادھا

األمر الذي سيؤدي إلى زيادة كبيرة . بالنسبة للسلع الزراعية السورية 1البروتوكول 
الخزينة السورية من عائدات  للواردات الزراعية  من االتحاد األوروبي، مع حرمان

  .جمركية ال يستھان بھا
  
  :اآلثار المتوقعة على زيادة و تحسين اإلنتاج الزراعي - 5-2-3
  

دعم سياسات تنويع  ركيز على التعاون بين الطرفين في مجالتضمنت االتفاقية الت
و خلق تعاون أوثق  بين األعمال و  ،اإلنتاج و تشجيع الزراعة الصديقة للبيئة

إضافة إلى دعم و  ،تمثل التجارة و الحرف في الطرفينمجموعات و المنظمات التي ال
ترويج االستثمارات الخاصة، و المساعدة الفنية و التدريب و األبحاث الزراعية و 
استخدام التقانات الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال مواصفات الصحة النباتية  و 

و عمليات التوزيع، و قد بينت االتفاقية أن التعاون قد  ،يةو تحديث البنية التحت ،البيطرية
أو خطط التدريب، إضافة إلى أنھا  ،و إنشاء المشاريع المشتركة ،يأخذ شكل نقل المعرفة

ھو بغرض  ،و الصحة النباتية البيطرية حددت أن التعاون في مجال إجراءات الصحة
  .تسھيل التجارة

تحاد األوروبي بتقديم مساعدات تضمن التزاما من االلذلك فإننا نجد أن االتفاقية لم ت
ويضية لتطوير القطاع الزراعي و زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية، و أن كنا نعترف بان تع

ول برامج تنموية تساھم في ، و يميقدم مساعدات قيمة ،االتحاد األوروبي، و قبل االتفاقية
و تحسين فرص  ،يادة اإلنتاجو حل المشاكل التي تعترض ز ،تطوير القطاع الزراعي

  .تصدير منتجاته
االتحاد  ،و ينفذھا ،محددة بالبرامج التي يمولھا مواداً  ةكما أننا توقعنا أن تتضمن االتفاقي

  . األوروبي في إطار  اتفاقية الشراكة
  
  :اآلثار المتوقعة على ميزان المدفوعات - 5-2-4
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مع  ية بالسلع الزراعية خاسراً جراميزان التجارة الخ أناتضح من الدراسة السابقة 
 1.61 - ھذه الخسارة قد تراوحت بين إنخالل السنوات السابقة، و  األوروبي االتحاد

  .2004مليار ليرة سورية عام  5.7 – إلى، 2000مليار ليرة سورية عام 
نتيجة  ،و نظرا لعدم توقع زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية إلى االتحاد األوروبي

راعية من االتحاد األوروبي، فان اكة، و توقع زيادة كبيرة في الواردات الزرية الشالتفاق
إذا لم تتخذ إجراءات  ،سوف يتأثر سلبا نتيجة التفاقية الشراكة ،ميزان المدفوعات

  .ةلتحرير التبادل بالسلع الزراعية بين سورية و االتحاد األوروبي في ظل االتفاقي
  
  :ى توفير االستثمارات الزراعيةاآلثار المتوقعة عل - 5-3-5
  

سوف تساھم االتفاقية عند توقيعھا في إعطاء مزيد من الثقة لمؤسسات التمويل و 
و كذلك في مجال التسويق لتوفير . الشركات العاملة في مجال الصناعات الزراعية

  .استثمارات جديدة في سورية
ذائية و الزراعية و صناعة و من المتوقع إن توجه ھذه االستثمارات إلى الصناعات الغ

ن توجھھا إلى مجال اإلنتاج الزراعي إلنتاج الزراعي و النسيج، أكثر ممستلزمات ا
  .المباشر بشقيه النباتي و الحيواني

بقصد  ،أو عرب ،كة مع مستثمرين محليينترشمكما أن ھذه االستثمارات يمكن أن تكون 
  .و ذات شھرة عالمية ،روبيةع الزراعي للتصدير و تحت عالمات تجارية أويالتصن

  
  
  
  
  

  :الخالصة و النتائج: سادسا
  
قدمة مرحلة مت ،تعتبر االتفاقية التي اقترحھا االتحاد األوروبي للشراكة مع سورية -1

، لتنظيم 1977عته سورية مع االتحاد األوروبي عام لبروتوكول التعاون الذي وق
لطرفين، و كان من أھدافه تشجيع التجارة العالقات االقتصادية و الثقافية و المالية بين ا

وفقا  ،بينھما عن طريق حرية دخول المنتجات السورية المصنعة إلى األسواق األوروبية
مھمة للمنتجات الزراعية السورية المصدرة إلى  اتو منح تخفيض ،لشروط محددة

  .المجموعة األوروبية
متوسط، و بين االتحاد بناء على اجتماع برشلونة بين الدول، جنوب و شرق ال و

بين االتحاد  ،من اجل توقيع اتفاقيات شراكة ،األوروبي، فقد تم االتفاق على التفاوض
بھدف تعزيز الروابط المشتركة و ، األوروبي و بين كل دولة من دول حوض المتوسط 

للوصول إلى منطقة  ،و تعزيز العالقات التجارية و تطويرھا ،توسيع التعاون اإلقليمي
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، إضافة إلى تشجيع و دعم اإلصالحات في المجاالت السياسية و 2010ة حرة عام تجار
  .االقتصادية و االجتماعية

دول المتوسط على التفاوض و توقيع اتفاقيات الشراكة مع االتحاد  و قد توالى إقبال
بل ومتطابقة في حالة تونس و حالة  ،حد كبير إلى، و وفقا لنصوص متماثلة األوربي

و  ،التي فاوضت على توقيع االتفاقية األخيرةسوريا الدولة  أصبحتحتى المغرب، 
بين  األولى باألحرفم توقيعه ق عليه من الطرفين، تمشروع اتفاقية مواف إلىتوصلت 

  .سياسية ال عالقة لسوريا بھا ألسبابالطرفين، ثم جمد 
ذاتي  ھابعض بابألساالتفاقية كان  علىبالتفاوض  سوريا تأخر إن ،و من الجدير بالذكر

ھذه االتفاقية سوف  آثارم القناعة الكاملة بان يمكن تلخيصھا بعدأكثرھا موضوعي، و 
، خاصة و إن ھذه الوطنية تكون ايجابية بالنسبة لسورية و اقتصادھا، و مصالحھا

إمالء شروط االتفاقيات ھي بين شركاء غير متكافئين اقتصاديا و سياسيا، و بالتالي فھي 
  .وي على مشترك ضعيفمن شريك ق

حقق القطاع الزراعي السوري تطورا واضحا خالل السنوات العشر الماضية،   -2
و وفقا للخطة  ،تجلى بزيادة اإلنتاج و اإلنتاجية للمحاصيل اإلستراتيجية الرئيسية

عما  ،خالل السنوات الخمس الماضية% 18المقررة، تجلت بزيادة إنتاج الحبوب بنسبة 
باستثناء القطن ، % 12،  و زيادة إنتاج المحاصيل الصناعية بنسبة كان عليه سابقا

كما حققت % 29ألسباب اقتصادية و مائية، و زيادة إنتاجية الھكتار من الخضار بنسبة 
  .الثروة الحيوانية و منتجاتھا تطورا ملموسا

ام و مثل األغن ،أعطت الحكومة اھتماما للمنتجات الزراعية ذات الميزة التصديرية  -3
  .و حققت فوائض تصديرية فيھا جميعا ،القطن و الحبوب و الخضار و الفواكه و التوابل

تجلى بزيادة الصادرات من  ،و حصل تطور جيد في الصادرات الزراعية السورية
مليار ليرة سورية  12.4إلى  2000مليار ليرة سورية عام  4.7من  ،الحيوانات الحية

مليار ليرة سورية، و من محاصيل  7.6القطن  ، و بلغت الصادرات من2004عام 
مليار ليرة سورية، و من الحبوب  7.8ليرة سورية،و من  الفواكه مليار  4.3الخضار 

 1.7مليار ليرة سورية، و من التوابل ملياري ليرة سورية، و من زيت الزيتون  8.9
 52مجموعه  ما 2004و بذلك بلغت قيمة الصادرات الزراعية عام . مليار ليرة سورية
  .مليار ليرة سورية

لصادرات من الحيوانات الحية و من القطن و من الخضار و و من الجدير بالذكر أن ا
مليار ليرة سورية عام  13.3الفاكھه و من التوابل قد انخفضت بمبلغ إجمالي يساوي 

، األمر الذي يحتاج إلى دراسة معمقة لألسباب 2002عما كانت عليه عام  2004
  .ة وراء ھذه النقطة السلبيةالكامن

مليار ليرة سورية إلى  39من  2004-2000الفترة  لزادت الواردات الزراعية خال  -4
مليار ليرة سورية، و تعود أسباب ھذه الزيارة إلى زيادة مستوردات الحبوب  65.8

مليار ليرة  5.6مليار ليرة سورية، و السكر بحوالي  3.7بحوالي ) أرز، شعير، ذرة(
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 1.3ية، والقھوة و الشاي بحوالي ملياري ليرة سورية، و الخضر و الفواكه بحوالي سور
  .مليار ليرة سورية 1.7الحيوانية بحوالي  األعالفمليار ليرة سورية، و 

و الدھون فقد  الزيوت أمار ليرة سورية، املي 14و باقي السلع الزراعية بحوالي 
الزيوت و السمون  إنتاجورية نتيجة لزيادة مليار ليرة  س 1.4انخفضت وارداتھا بحوالي 

  .النباتية محليا
 2003-2000ه موجبا خالل الفترة دو إذا نظرنا إلى الميزان التجاري السوري فإننا نج

مليار ليرة  78 - ، بحوالي2004ات من النفط، ثم أصبح سالبا عام ربفضل الصاد
، و تحتل الزراعة 2002عام  مليار ليرة سورية 80.1سورية، بعد أن كان موجبا بمبلغ 

  %. 4.2من إجمالي الصادرات و النسيج نسبة %  18.5و المنتجات الغذائية نسبة 
من إجمالي %  68.5كانت  2004النفط و المنتجات النفطية، فان نسبتھا عام  أما 

أما المستوردات السورية، فقد . 2001عام  %  77.2الصادرات، منخفضة من نسبة 
ة يمليار ليرة سور 327، إلى 2000مليار ليرة سورية عام  187.5ن ارتفعت بسرعة م

  .2004عام 
، تليھا 2004من إجمالي المستوردات عام % 17.8تحتل المنتجات الكيميائية نسبة 

  .داترالمستو إجماليمن %  7.1و الزراعة  9.7ثم المنتجات الغذائية %) 16(اآلالت 
لسوريا، سواء من حيث الصادرات  االول جارياألوروبي الشريك التيعتبر االتحاد   -5

مليار ليرة  83.6من  ،الواردات، و يتضح ذلك من تطور التجارة الكليةمن حيث أو 
 187.3، ثم انخفضت إلى 2002مليار ليرة سورية عام  241.6إلى  1990سورية عام 

  .2004مليار ليرة سورية عام 
من %  64.4ة، حيث صدر إليھا و تحتل أوروبا مكانة خاصة في الصادرات السوري

، 2004عام % 53.8، ثم انخفضت نسبة الصادرات إلى 2001إجمالي الصادرات عام 
  .و بعض السلع االخرى نتيجة النخفاض الصادرات من النفط

 17.63أما بالنسبة للتجارة الزراعية الكلية لسوريا مع االتحاد األوروبي فقد تطورت من 
، و يعود 2004مليار ليرة سورية عام  21.12 إلى، لتصل 2000مليار ليرة سورية عام 

ة سريعة في حجم الواردات الزراعية، بينما استمرت الصادرات الزراعية ذلك الى زياد
 نتج عنه زيادة العجز في الميزان مما ،مليار ليرة سورية 7.9ثابتة تقريبا عند حوالي 
مليار ليرة سورية  5.7 - إلى 2001مليار ليرة سورية عام  1.7 - التجاري الزراعي من

  .2004عام 
 أننجد  فإننا، األوروبياالتحاد  إلىھيكل الصادرات السورية  إلىعند النظر   -6

ة الصادرات ، بينما احتلت بقي2004عام % 92.2الصادرات من النفط تبلغ حوالي 
طن و الق%) 3.1(في مقدمتھا الخيوط و المنسوجات و المالبس  يأتي، %  7.8نسبة 

)1.1.(%  
أما بالنسبة للصادرات الزراعية إلى االتحاد األوروبي، فان الخيوط القطنية و القطن 

 11.2من إجمالي الصادرات الزراعية، و يحتل زيت الزيتون نسبة %  53.4يحتالن 
  .من اجمالي الصادرات الزراعية %9.3و الجلود الحيوانية % 
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تتعلق بتنمية المنطقة و مساعدتھا على اتفاقية الشراكة توجھات عامة  ،تضمنت  -7
و إشاعة السالم و االستقرار في المنطقة العربية و في أوروبا، و  ،التطور و االزدھار

ة حتؤدي إلى اإلدارة الصحي ةتضمنت االتفاقية الطلب إلى إجراء إصالحات سياسي
ية تسمح لدول اقتصاد إصالحاتو  ،الديمقراطية و إشاعة   ،للتحكم و إيجاد دولة القانون

 إلىاجتماعية و حوار ثقافي يؤدي  إصالحاتالمنطقة المشاركة في االقتصاد العالمي، و 
و الحضارات، و بذلك  وجدت دول  األدياندفع جديد للحوار بين الثقافات و  إعطاء

لقضايا  ت، و التفرغاإلصالحاتسخر جھودھا للقيام ذاتيا بھذه  أن بإمكانھا أنالمنطقة 
و توقعت تحقيق أھدافھا و مصالحھا  ،بالشراكة ،و لذلك رحبت بدرجات متفاوتة  ،التنمية

عمل على تكييفھا مع  ،مشاريع االتفاقيات األوروبيالمشتركة، و عندما اعد االتحاد 
ه السياسية مع الدولة المرشحة للتوقيع، و بما يكفل مصالحه و اتمصالحه، و مع عالق

 أسواقو تحقيق الھدف القاضي بفتح  ،و االقتصاديةتقريب الدول من توجھاته السياسية 
و خاصة  ،لمنتجاته و فرض قيود على منتجات الدول المشاركة األخرى الدول

  .الزراعية
نتائج ملموسة على العالقات  األوروبيلم تعط اتفاقيات الشراكة الموقعة مع االتحاد   -8

قد  األوروبيبية مع االتحاد نسبة التجارة العر أنالدراسات  أظھرتحيث  ،االقتصادية
سواء ،  1995-1986عما كانت عليه خالل الفترة  2004-1997تراجعت خالل 

  . الواردات أوالصادرات  إلىبالنسبة 
خالل الفترة % 33كانت تمثل  أنھادول االتحاد نجد  إلىففي مجال الصادرات العربية 

خالل %  30.7ة نسب مل الصادرات العربية، و تراجعت إلىمن مج 1986-1995
  . 2004-1997الفترة 
من إجمالي %  42.9من الدول األوروبية فقد كانت تمثل  في مجال الواردات العربية أما

خالل الفترة %  39.2تراجعت إلى نسبة  1995-1986الواردات العربية خالل الفترة 
1997-2004.  

يث حققت الصادرات أما اتجاه التجارة العربية فقد كان للشركاء غير األوروبيين، ح
بينما كان معدل نمو الصادرات إلى االتحاد األوروبي  ،%21العربية زيادة قدرھا 

14.1.%  
- 2000خالل الفترة %  2.6فقد زادت بنسبة  األوروبيالواردات العربية من االتحاد  أما

، %  30.7الصين زيادة بنسبة  حققت فيه الواردات العربية من ي، في الوقت الذ2004
  .خالل ذات الفترة% 8اليابان زيادة بنسبة  اردات العربية منالو

األوروبي و المسار  ،تمت مع بعض الدول العربية التي اكةرالش أنو ھذا كله يؤكد على 
لم تعط النتائج  ،مسار مجلس التعاون الخليجي إلى إضافة ،المتوسطي الذي سلكته أوروبا

  :رة أھمھايمنھا ألسباب كثالمتوخاة 
  

يز على منح المزايا للسلع الصناعية دون الزراعية التي تتمتع الدول العربية الترك −
 .بميزة فيھا



 42

إعطاء مزايا للصادرات  و عدم ،توخي المصالح األوروبية في جميع االتفاقيات −
 .و األلمنيوم تالبتر وكيماويا العربية من

مع العرب  ضعف القوة التفاوضية العربية نتيجة لعدم قبول األوروبيين التفاوض −
 .معة العربيةامع الج أوكمجموعة 

 .حصص للصادرات الزراعية التي تتمتع بھا بميزةتحديد  −
 .ھيكلية الصناعة و عدم كفايتھا إلعادةس المعونات المقدمة يتسي −
 .التركيز على الجوانب السياسية غير المنسجمة مع المصالح العربية −

  
على سورية مختلفة في توجھاتھا عن  روبياألوتعتبر االتفاقية التي عرضھا االتحاد  -9

بين  ،و الثنائي اإلقليميبقية االتفاقيات، و انفردت في قضايا سياسية تتناول التعاون 
و المبادئ  اإلنسانحقوق ، كما تضمنت مواد حول األوروبيشركاء االتحاد 

ري الجوھ األساسالتي اعتبروھا  ،الديمقراطية  و الحريات السياسية و االقتصادية
إلى أنھا انفردت في اإلشارة إلى أسلحة الدمار الشامل و وسائل  إضافة، للشراكة
ة لھا، ، و التكنولوجيات العائدو ضرورة مواجھة خطر استعمالھا و تداولھا ،إطالقھا

و ھذا كله غير موجود في إضافة إلى اإلرھاب و ضرورة مواجھته و التعاون بشأنه، 
  .االتفاقيات األخرى

التخلص من و ت في المجال الزراعي باإلشارة إلى تشجيع القطاع الخاص كما انفرد
  .احتكارات الدولة

، كان األول ھو المجال االقتصادي و اساسية تضمنت االتفاقية أربعة مجاالت - 10
المالي، و الثاني المجال الزراعي، و الثالث المجال السياسي، و الرابع المجال 

  .االجتماعي
يع المجاالت، و لم تقتصر على شراكة اقتصادية إنما تضمنت و بذلك فقد غطت جم

و في فرض تعاون ثنائي مع   ،شراكة في السياسة الخارجية و في القضايا االجتماعية
ان  عخالل و بعد المرحلة االنتقالية، لذلك فقد كانت اتفاقية إذ ،شركاء أوروبا في المنطقة

وف الدولية و الضغوط الخارجية على استفاد منھا األوروبيون من الظر ،وأمر واقع
  .سورية

ينتزع بعض  أنير للوفد المفاوض السوري الذي استطاع قدنسجل ھنا كل الت أننود  - 11
في  أكثريحصل على منافع  أناستطاع  أو ،األوروبياالتحاد ن المواقف السياسية م

ا التي ليس بالسھل على قوة عظمى تريد فرض سياستھ أمرالمجال الزراعي، و ھذا 
تخدم مصالحھا في المنطقة العربية، و تستغل الظروف السياسية في المنطقة و الضغوط 

  .لتغيير ثوابتھا القومية ،الخارجية على سورية
كما نود أن نبين انه ليس من السھل الحصول على بعض المنافع في ظل مواجھة 

تحاد لال أنسورية، خاصة و  على غير معلن اً الضغوط الدولية التي تفرض حصار
  .في المنطقة التي يملك وسائل الضغط لتنفيذھاأجندته  األوربي 
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في اتفاقية  كما نود التأكيد على أن مفاوضوا االتحاد األوروبي يحاورون الدول األخرى
الموافقة مع تعديالت جزئية  يھال، و يقدمونھا للدول التي عللشراكة معدة مسبقا من قبلھم 

جاءت االتفاقيات مع جميع الدول متطابقة في معظم موادھا و  سس الجوھر، و لذلكال تم
متشابھة في المواد األخرى باستثناء االتفاقية السورية إلي جاءت متميزة بما احتوته في 

  .المجال السياسي و في المجال االجتماعي
ھا ثارآالمتوقعة للشراكة على الزراعة السورية، فإننا نجد أن  اآلثار إلىلدى النظر  - 12

طي مزايا للمنتجات ا، بحيث تعلم يتم تعديلھ اإذااليجابية ستكون متواضعة جدا، 
بتقديم مساعدات  مااللتزامن جھة، و  األوروبية األسواقالزراعية السورية لدخول 

 دباالقتصاالسلبية التي ستلحق  يراتالتأثيعوض  ،الزراعةفني لقطاع  و دعم ،مالية
  .السوري

  :آثار تطبيق االتفاقية على القطاع الزراعي ما يلي و من المتوقع أن تشمل
  

من حجم الصادرات % 1زيادة في الصادرات الزراعية تعادل حوالي  −
الزراعية الحالية إلى االتحاد األوروبي، في حال تم تصدير كامل الكميات 

و مع . المسموح بتصديرھا بموجب االتفاقية، إضافة إلى ما يتم تصديره حاليا
  .مشكوك فيه تصدير ھذه الكمياتذلك فمن ال

واصفات و األصناف و القضايا البيئية و الصحية متشدد الجانب األوروبي بال −
 .الزراعية، و العبوات

 .ضعف البنية التحتية التسويقية المتاحة للتصدير في سورية −
و بالتالي تعرضھا للرفض من  ،ضعف الرقابة على الصادرات الزراعية −

 .الجانب األوروبي
توفر األصناف المبينة في االتفاقية لمعظم السلع الزراعية الموافق على عدم  −

 .تصديرھا إلى دول االتحاد األوروبي
 1عدم إنتاج قسم كبير من السلع الزراعية الواردة في البروتوكول رقم  −

 .ةواء معفاة أو مخفضالمسموح بتصديرھا، س
و الموافق  ،لمصنعةعدم وجود السمعة و العالمة التجارية للسلع الزراعية ا −

 .على تصديرھا، و بالتالي عدم وجود طلب عليھا في الدول األوروبية
ة الحادة بين منتجاتنا الزراعية و منتجات الدول األخرى التي وقعت المنافس −

 .على الشراكة مع أوروبا
و السير في  ،تذليل ھذه العقبات أھميةنؤكد على  فإننا ،و بالرغم مما سبق
صدير اكبر كمية ممكنة من السلع التي وافق عليھا االتحاد طريق التوجه لت

  .بموجب االتفاقية األوروبي
أو  ،و في نفس الوقت نجد أن أھمية البحث عن أسواق أخرى في الدول العربية

بدال من  ،يمكنھا استيعاب منتجاتنا الزراعية الفائضة ،النامية أو اآلسيوية
  .االعتماد على الدول األوروبية
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 إللغاءنتيجة  األوروبيكبيرة في الواردات الزراعية من االتحاد زيادة  −
 أومباشرة  ،التعريفات الجمركية عن السلع الزراعية المستوردة في دول االتحاد

حسب التعرفة الجمركية، و ذلك كله  ،سنة 12او خالل  ،سنوات أربعخالل 
البروتوكول كما ورد في  ،دون تحديد للسلع الممكن استيرادھا و الحصص منھا

 .بالنسبة للصادرات الزراعية السورية 1رقم 
على دعم سياسات تنويع  ،تضمنت االتفاقية التركيز على التعاون بين الطرفين −

اإلنتاج و تشجيع الزراعة الصديقة للبيئة و خلق تعاون أوثق  بين األعمال و 
فة إلى إضا ،التي تمثل التجارة و الحرف في الطرفين ،المجموعات و المنظمات

دعم و ترويج االستثمارات الخاصة، و المساعدة الفنية و التدريب و األبحاث 
الزراعية و استخدام التقانات الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال مواصفات 
الصحة النباتية  و البيطرية و تحديث البنية التحتية و عمليات التوزيع، و قد 

و إنشاء المشاريع  ،كل نقل المعرفةبينت االتفاقية أن التعاون قد يأخذ ش
المشتركة أو خطط التدريب، إضافة إلى أنھا حددت أن التعاون في مجال 

  .ھو بغرض تسھيل التجارةإجراءات الصحة و الصحة النباتية 
تحاد األوروبي بتقديم لذلك فإننا نجد أن االتفاقية لم تتضمن التزاما من اال

راعي و زيادة اإلنتاج و اإلنتاجية، و أن ويضية لتطوير القطاع الزمساعدات تع
ول ، و يمكنا نعترف بان االتحاد األوروبي، و قبل االتفاقية يقدم مساعدات قيمة

و حل المشاكل التي تعترض  ،برامج تنموية تساھم في تطوير القطاع الزراعي
  .زيادة اإلنتاج و تحسين فرص تصدير منتجاته

و ينفذھا  ،موادا محددة بالبرامج التي يمولھا ةكما أننا توقعنا أن تتضمن االتفاقي
  .االتحاد األوروبي في إطار  اتفاقية الشراكة

نظرا الن ميزان  ،من المتوقع ان تؤثر االتفاقية سلبا على ميزان المدفوعات −
و  ،و ھذه الخسارة سوف تزداد ،التجارة الزراعية خاسر مع االتحاد األوروبي

الصادرات الزراعية إلى االتحاد األوروبي  نظرا لعدم توقع زيادة كبيرة في
راعية من االتحاد اكة، و توقع زيادة كبيرة في الواردات الزرنتيجة التفاقية الش

ميزان المدفوعات سوف يتأثر سلبا نتيجة التفاقية الشراكة إذا لم األوروبي، فان 
تتخذ إجراءات لتحرير التبادل بالسلع الزراعية بين سورية و االتحاد 

 .ةفي ظل االتفاقي ،وروبياأل
من المتوقع ان تساھم االتفاقية عند توقيعھا في إعطاء مزيد من الثقة لمؤسسات  −

و كذلك في مجال . التمويل و الشركات العاملة في مجال الصناعات الزراعية
  .التسويق لتوفير استثمارات جديدة في سورية

و  ،الغذائية و الزراعية و من المتوقع إن توجه ھذه االستثمارات إلى الصناعات
ن توجھھا إلى مجال إلنتاج الزراعي و النسيج، أكثر مصناعة مستلزمات ا

  .بشقيه النباتي و الحيواني ،اإلنتاج الزراعي المباشر
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كما أن ھذه االستثمارات يمكن أن تكون شريكة مع مستثمرين محليين أو عرب             
مات تجارية أوروبية و ذات بقصد التصنع الزراعي للتصدير و تحت عال

  .شھرة عالمية
  
  

و في الختام نؤكد أن ھذه االتفاقية ھي نتائج جھود كبيرة من المفاوضين السوريين،      
نظرا الن التوقيع ضرورة في عالم اليوم ال يستطيع أن  و ليس باإلمكان أفضل مما كان

  .يستمر فيه من ينعزل عن اآلخرين
  
  
  

  الدكتور  يحيى بكور
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  الملحق
  
  
  
  
  
  
  
  

 23إلى  1من  الجداول
  


