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  )1(الهنـد

  مقدمـة  1

وكان . شهدت الزراعة في الهند خالل العقود الخمسة والنصف الماضية العديد من التغيرات
وقد اقترن . التحول الرئيسي عند إدخال أصناف المحاصيل عالية الغلة في منتصف الستينات
مانية، وإقامة ذلك بإنفاق استثمارات كبيرة على مرافق الري، والتوسع في تقديم التسهيالت االئت

 مما أدى إلى حدوث زيادة ملموسة في استخدام مستلزمات اإلنتاج ،مرافق التسويق والتصنيع
وقد أدت هذه التطورات والمستجدات إلى زيادة اإلنتاجية الزراعية وإلى زيادة ملموسة . الحديثة

ِ                 ً          التي ط ر حت في األسواق بدال  من استهالفي إمدادات مختلف المنتجات الزراعية ك األسر        ُ
ثورة "ثم " ثورة صفراء"ثم " ثورة بيضاء" "الثورة الخضراء"وقد أعقبت هذه . الزراعية لها

 مما أدى إلى زيادة إنتاج األلبان، والبذور الزيتية، واألسماك والمنتجات السمكية، على ،"زرقاء
 .التوالي

من المنتجات ي وارتفع النمو الزراعي، أي المعدل السنوي للنمو في صافي الناتج المحل
إلى  1951-1950من (في المائة في السنة قبل الثورة الخضراء  1,9من الزراعية، 

 1976-1966من (الثورة الخضراء األولى من مرحلة الالمائة خالل  في 2,3إلى ) 1981- 1980
في المائة خالل المرحلة الثانية من  3,1ثم تسارع معدل النمو ليصل إلى ). 1981- 1980إلى 
وفي نفس الوقت، انخفض نصيب ). 2001- 2000إلى  1981- 1980 من (خضراءة الالثور

                                                  ً                                 الزراعة في مجموع إجمالي الناتج المحلي من أكثر قليال  من النصف في أوائل الخمسينات إلى 
                           ً                      وقد وقعت تغيرات مماثلة أيضا  في سلة المنتجات التي .        ُ                     نحو الر بع في أواخر التسعينات

 في 44نصيب الصادرات الزراعية ضمن مجموع الصادرات من فقد انخفض . تصدرها الهند
  . في المائة في أواخر التسعينات14المائة في أوائل الستينات إلى نحو 

                                                    ً      ً                             ومع ذلك، مازالت غالبية السكان في الهند تعتمد اعتمادا  شديدا  على القطاع الزراعي في توفير 
 مليون 742من السكان، أي نحو في المائة  72ومازالت نسبة . فرص العمل وكمصدر للدخل

رهم بدرجة كبيرة بالتطورات والمستجدات ئتعيش في المناطق الريفية، كما تتأثر مصانسمة، 
 الذي يعد في -وعندما تقترن هذه الحقائق بارتفاع نسبة الفقر . التي يشهدها القطاع الزراعي

جميع هذه  تبرهن -) ف في المائة من الفقراء في الري74تعيش نسبة (معظمه ظاهرة ريفية 
 .على استمرار أهمية القطاع الزراعي في االقتصاد الهنديالعوامل 

                                                      
ي، المعهد القومي للبحوث االقتصادية التطبيقية، نيودلهي، ، الخبير االقتصادAnil Sharma  دراسة أعدها )1(

  .بتكليف من منظمة األغذية والزراعة
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 1991كانت تجري منذ سنة  تنفيذ اتفاقية الزراعة مع عملية اإلصالح التي ةوقد تزامنت فتر
لعالج األزمة التي كان االقتصاد الهندي برمته يعاني منها نتيجة الستنزاف احتياطيات النقد 

ولمواجهة هذه األزمة، شرعت الحكومة في إجراء إصالحات . ي وارتفاع العجز المالياألجنب
                                                                     ً      رئيسية عن طريق إنهاء نظام التصاريح الصناعية، واتباع سياسات أكثر تحررا  إزاء 
االستثمارات األجنبية المباشرة، وإجراء تخفيضات كبيرة على التعريفات الجمركية المفروضة 

 .خفيض قيمة العملةعلى السلع الصناعية وت

وكانت عملية اإلصالح هذه تركز في البداية على قطاع التصنيع، ولكن هذه التغيرات التي 
. كانت تنفرد بها الحكومة امتدت بالتدريج إلى القطاعات األخرى لالقتصاد بما في ذلك الزراعة
نتاج وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك تدخل مباشر من جانب الحكومة في قرارات اإل

تزال تؤثر على البيئة القانونية   وما،واالستثمار التي يتخذها المزارعون، فإنها كانت
. واالقتصادية التي يعمل في نطاقها المزارعون وغيرهم من األطراف الفاعلة في االقتصاد

وكان الجانب األكبر من هذه التدخالت في القطاع الزراعي لمواجهة األوضاع المرتبطة 
 .عات أو الفترات التي تشح فيها المنتجات في الفترة السابقة على الثورة الخضراءبحدوث المجا

وفي حالة السوق المحلية، يعد إلغاء القيود المفروضة على حركة السلع الزراعية من بين 
قد ألغيت في الفترة األخيرة ف. تحققت أثناء عملية اإلصالح الحاليةالتغيرات الرئيسية التي 

اريح وحدود التخزين في تجارتي الجملة والتجزئة، التي كان ينص عليها اشتراطات التص
 على "نظام الضوابط االنتقائية"كذلك تخلت الحكومة عن . )1955(قانون السلع األساسية 

لك أصبح ذك. 1943االئتمان، التي كانت تستخدم في تنظيم االئتمان المؤسسي لتجار السلع منذ 
 بموجب - 1942             ً     ان ذلك محظورا  منذ كآجلة لبيع السلع، بعد أن عقود إبرام من الممكن اآلن 

  .بموجب قانون تنظيم العقود اآلجلة - 1955قرارات حكومية عديدة، ومنذ 

كومة في اتخاذ بعض حوفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ففي أوائل التسعينات، شرعت ال
ذتها                    ّ من اإلصالحات التي نف  ونصفةالخطوات لتحرير تجارة المنتجات الزراعية بعد نحو سن

واآلن، تم تحرير . ، وأعقب ذلك عدد من اإلصالحات الرئيسية1991تموز /الحكومة في يوليو
. نبات النيجرصادرات جميع السلع الزراعية، باستثناءات قليلة مثل القطن، والبصل، وبذور 
اعية، وهو ما وقد حققت هذه اإلصالحات بعض التغيرات المهمة في تجارة المنتجات الزر

  .األقسام ذات الصلة في هذا الفصلستناقشه بالتفصيل 

عت الهند على    ّووق . والهند عضو مؤسس في االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
اتفاقيات مراكش التي أسفرت عنها جولة أوروغواي، باعتبارها عضو دائم في االتفاقية العامة 

وأجري أول استعراض للسياسة .  ضمن مجموعة البلدان الناميةللتعريفات الجمركية والتجارة
  .1998، وأجري االستعراض الثاني في 1993التجارية في الهند في 



 281 الهنـد

 

  التزامات الهند بموجب اتفاقية الزراعة  2

  النفاذ إلى األسواق  2-1

   الجمركيةااللتزامات الخاصة بربط التعريفات

تزامات النفاذ إلى األسواق في اتفاقية الزراعة، ، بموجب ال                          ًكانت البلدان األعضاء مطالبة 
تخفيض مستويات جمركية بتعريفات جمركية، وباالستعاضة عن جميع أشكال الحواجز غير ال

وباإلضافة إلى هذه االلتزامات، استدعت هذه التدابير .               ً               ُ   التعريفات طبقا  لبرنامج زمني م لزم
. لحصص التعريفة الجمركيةتحديد حد أدنى     ً                                       أيضا  اإلبقاء على فرص النفاذ الحالية لألسواق و

اتها الزراعية تخضع لقيود كمية ألسباب تتعلق درواوبالنسبة لبلدان مثل الهند، التي كانت جميع 
ولكن هذه  ،لتعريفات الجمركيةسقوف ابميزان المدفوعات، لم يكن بوسعها إال أن تربط 

      ُِ                     ت قد ر ب طت في جوالت سابقة من السقوف لم تكن لها حدود قصوى، بشرط أال تكون التعريفا
وباإلضافة إلى ذلك، لم يكن هناك أي إلزام بتخفيض السقوف المربوطة أثناء فترة . المفاوضات

  .التنفيذ

وكان قد سبق للهند أن ربطت بعض التعريفات الجمركية فقط على سلع مثل األرز، والحبوب 
األلبان في برتوكول جنيف  األرز ومنتجات –الخشنة، ومنتجات األلبان وزيت الطعام 

َ   ذر ة ال، و)1947( ، والذرة الرفيعة خالل جولة ديلون )1951(خن في بروتوكول توركاي    ُ والد  
وبالنسبة للمنتجات األخرى التي . )1979(ر اللفت في جولة طوكيو بذو وفول الصويا و)1962(

، 100ة تصل إلى مربوطة عاليلم يسبق ربط تعريفات جمركية عليها، فقد تقدمت الهند بسقوف 
 .في المائة 300أو  150أو 

 ل، أثيرت مخاوف بشأن احتما) بالتفصيل فيما يليشهاناقنالتي س(ت القيود الكمية           ِ وعندما ألغي 
 ُ    ر بطت السلع التي                               ً         سواق على السوق المحلية، وخصوصا  في حالة تأثير تدابير تحرير األ

األرز، والحبوب تشمل سلع ت هذه الوكان. عليها بنسبة الصفرالجمركية مستويات التعريفات 
ُ الخشنة ومنتجات األلبان، التي ر  في جوالت المفاوضات الجمركية عليها  ت التعريفاتط ِب                             

 تستطيع رفع التعريفات الجمركية المربوطة على هذه المنتجات، دخلت الهند في ولكي .السابقة
من اتفاقية الجات وتفاوضت مفاوضات مع شركائها التجاريين بموجب المادة الثامنة والعشرين 

 .1من جديد بشأن ربط تعريفات جديدة، يأتي توضيحها في الجدول 

في المائة؛ وفي  60وفي حالة منتجات األلبان، كانت نسب التعريفات المربوطة الجديدة بنسبة 
أما المنتجات .  في المائة80 و70ة الحبوب، كانت التعريفات المربوطة الجديدة تتراوح بين حال
 في المائة إلى 40من (           ِ                                                ألخرى التي رف عت الرسوم الجمركية المربوطة عليها فتشمل التفاح ا

؛ ) في المائة75في المائة إلى  45من (الشلجم أو الخردل ، وزيت اللفت أو )في المائة 50
تم وفي مقابل ذلك، ).  في المائة50 في المائة إلى 17,5من (ومستحضرات تغذية األطفال 

، والفواكه )البازالء( بعض السلع، من بينها الخضر ىتعريفات المربوطة علتخفيض نسب ال
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، والمولت واللبان )البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والكمثرى والسفرجل، والبرقوق(
  .والكحول الدهني الصناعي) عصير البرتقال(، وعصير الفواكه )العلكة(

  عض المنتجات الزراعية التعريفات الجديدة المربوطة على ب– 1الجدول 

  المنتجات  بابرقم ال
 ة المربوطةفئال

  السابقة
المربوطة ة فئال

  الجديدة 

 ال تتجاوز فيه نسبة المواد –اللبن المجفف منزوع الدسم   1
 60 0   في المائة1,5الدهنية 

 ال يحتوي على سكر أو –اللبن المجفف منزوع الدسم  2
 60 0  أي مواد تحلية

 50 100  البازالء 3
 40  100  البرتقال 4
 40 100  الليمون 5
 25  100  الجريب فروت 6
 40 100  العنب الطازج 7
 50 40  التفاح 8
 35 40  الكمثرى والسفرجل 9

 25 40  البرقوق 10
 80 0   المقشورالقمح 11
َ    ذر ة  ال 12  70 0  )حبوب( 
َ    ذر ة  ال 13  60 0  )في أشكال أخرى( 
 80 0  )الشعير(األرز  14
 80 0  رز المقشوراأل 15
 70 0  رز نصف المضروب أو المضروب بالكاملاأل 16
 80 0   الكسر–األرز  17
 80 0  الذرة الرفيعة 18
 70 0  خن  ُ الد  19
 40 100   غير المحمص–مولت ال 20
 40 45  زيت الزيتون، غير البكر 21
 75 45  زيت اللفت أو الشلجم أو الخردل 22
 75 45  لخردل، أصناف أخرىزيت اللفت أو الشلجم أو ا 23
 45 150   مغطاة أو غير مغطاة بالسكر–) العلكة(اللبان  24
 50  17,5  مستحضرات تغذية األطفال 25
 45 150  بسكويت بالسكر، وبسكويت بالملح 26
 35 55   المجمدة–مستحضرات البطاطس األخرى  27
 35 85   المجمد–عصير البرتقال  28
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  عض المنتجات الزراعية التعريفات الجديدة المربوطة على ب– 1الجدول 

  المنتجات  بابرقم ال
 ة المربوطةفئال

  السابقة
المربوطة ة فئال

  الجديدة 

 35 85  ورة أخرى في ص–عصير البرتقال  29
  50  150  الكحول الدهني الصناعي 30

  ).2000(الحكومة الهندية : المصدر

  توزيع التعريفات المربوطة

، لم تطرأ على توزيع التعريفات المربوطة على المنتجات الزراعية تغيرات كبيرة نتيجة لهذه التغيرات
     ً       ً                    بندا  جمركيا  من المستوى السادس 692                   ُِ                  ففي مجال الزراعة، ر ب طت التعريفات على . في نهاية األمر

ة، أما رسوم نوعي ُِ           ر ب طت عليهما ) اللوز واللوز المقشور(ويوجد بندان فقط . من تصنيف النظام المنسق
      ُِ          التي ر ب طت عليها )      ً بندا 690(من بين البنود المتبقية  و.                 ُِ                          بقية البنود فقد ر ب طت عليها رسوم بحسب القيمة

كانت نسب الرسوم المربوطة عليها أقل من       ً                  ت قليال  نسبة البنود التي رسوم بحسب القيمة، فقد انخفض
 في المائة 50و 25 المربوطة عليها تتراوح بين ، بينما ارتفع عدد البنود التي كانت الرسوم في المائة25

ويتضح .                                         ًفإن متوسط الرسوم المربوطة لم يتغير كثيرا ومع ذلك، ). 2الجدول (بعد إعادة المفاوضات 
 في المائة من بنود التعريفة الجمركية كانت الرسوم 82زيع التعريفات المربوطة النهائية أن نحو من تو

                 ً          في المائة تقريبا  من بنود 4 في المائة، ونسبة 150 في المائة و 76المربوطة عليها تتراوح بين 
  . في المائة300التعريفة الجمركية كانت الرسوم المربوطة عليها بنسبة 
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  توزيع التعريفات المربوطة النهائية على المنتجات الزراعية – 2الجدول 

   المربوطة الجديدةفئاتال  المربوطة السابقةفئات ال 

 التعريفات نطاق
(%)  

توزيع بنود 
  (%)التعريفة 

المتوسط البسيط 
  (%)للتعريفة 

توزيع بنود 
  (%)التعريفة 

المتوسط البسيط 
  (%)للتعريفة 

 18,8 3,8 13,2 5,4  25 ≤صفر 

< 25 ≥ 50  4,5 39,5 6,4 40,0 

< 50 ≥ 75  3,8 56,0 4,3 59,2 

< 75 ≥ 100  50,6 99,5 49,3 99,3 

< 100 ≥ 150  32,0 150,0 32,5 150,0  

< 150 ≥ 50  3,8 300,0 3,8 300,0 
     

 690  المجموع
(100,0) 

114,3 690 
(100,0) 

114,8 

 .التعريفات الجمركية في الهندمية والحكومة الهندية، محسوبة من بيانات منظمة التجارة العال: المصدر

  ةبقتوزيع التعريفات المط

بقة بالفعل على معظم طعلى العكس من التعريفات المربوطة المرتفعة، تعد التعريفات الم
نسبة ويوضح توزيع التعريفات المطبقة أن ). 3الجدول (                            ً المنتجات الزراعية منخفضة جدا  

 في 50 هي في المائة من بنود التعريفة الجمركية 89           ً    ى أكثر قليال  من بقة علطالتعريفات الم
 في المائة فقط من بنود التعريفة الجمركية تتراوح الرسوم 9,4 وتوجد نسبة )2(.المائة أو أقل

 – من بنود التعريفة الجمركية ط في المائة فق1,3 في المائة، ونسبة 100و 50بين المطبقة عليها 
                                         ً             تعد نسبة الرسوم المطبقة عليها مرتفعة جدا ، إذ تتجاوز –مشروبات الكحولية         ً      هي أساسا  من ال

 .في المائة 150

  توزيع نسب التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية – 3الجدول 
  )2002آذار /التعريفات الجمركية األساسية في مارس(

                                                      
وهو ال يشمل الرسوم اإلضافية، التي تعد مكافئة لضريبة .  يقوم هذا التوزيع على التعريفات الجمركية األساسية)2(

 والضريبة اإلضافية الخاصة، وهي مساوية اإلنتاج التي تفرض على المنتجات المماثلة المنتجة في داخل البلد
  .لضريبة المبيعات التي تفرض على المنتجات المماثلة في السوق المحلية
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  (%)المتوسط البسيط للتعريفات   %)(توزيع البنود الجمركية   (%)نطاق التعريفات المطبقة 

 11,0 15,5  25 ≤صفر 
< 25 ≥ 50  73,8 30,5 
< 50 ≥ 75  3,6 71,6 
< 75 ≥ 100  5,8 95,1 
< 100 ≥ 150  0 0 
< 150  1,3 179,6 
   

 690  المجموع
(100,0) 

34,7 

  . نيو دلهيالتعريفات الجمركية في الهند،، الحكومة الهندية :المصدر

ة عليها ربوطالمالرسوم فئات يل من المنتجات الزراعية المهمة التي أصبحت وهناك عدد قل
فمن بين زيوت الطعام، يعد زيت فول الصويا من . تمثل مشكلة فيما يتعلق بربط التعريفات

والبنود األخرى التي من .  في المائة45البنود التي تصل الرسوم المربوطة عليها إلى نسبة 
تتجاوز الرسوم حيث  –اء رفع القيود الكمية هي المشروبات الكحولية المحتمل أن تتأثر من جر

  ). في المائة150(ة المربوطة فئتتجاوز الأي أنها  في المائة، 150المطبقة عليها 

  التغيرات التي طرأت على القيود الكمية الخاصة بالواردات

لمدفوعات، تساءل بعض ولما كانت الهند قد أبقت على القيود الكمية ألسباب تتعلق بميزان ا
أعضاء منظمة التجارة العالمية عن مبرر اإلبقاء على هذه القيود مع التحسن في حالة ميزان 

                             ً      ً                في البداية، اقترحت الهند جدوال  زمنيا  لمدة تسع سنوات و. المدفوعات في منتصف التسعينات
وقبلت البلدان . المدفوعاتيتم خاللها إلغاء القيود الكمية التي أبقت عليها ألسباب تتعلق بميزان 

النامية هذا االقتراح، ولكن البلدان المتقدمة لم تكن مرتاحة لهذا الجدول الزمني الذي اقترحته 
أستراليا، وكندا، واالتحاد األوروبي، (أقاليم متقدمة  وستة بلدانت مجموعة من شرعو. الهند

بان كطرف ثالث، في إجراءات وانضمت إليها اليا) ونيوزيلندا، وسويسرا والواليات المتحدة
 لم تكن الواليات - وتفاوضت الهند في صفقة مع خمسة أعضاء.  مع الهندلتسوية النزاع

ً          على إلغاء القيود الكمية خالل ست سنوات ابتداء  من سنة - المتحدة من بينها ومع . 1997                                           
تسوية النزاع وتشكلت هيئة ل. دمت بشكوى ضد الهندقمضت الواليات المتحدة بمفردها وتذلك، 

دمت الهند بتظلم إلى قوت. ، وكانت النتيجة في غير صالح الهند1997تشرين الثاني /في نوفمبر
هيئة التظلمات، ولكن هذه الهيئة األخيرة أيدت النتيجة التي سبق أن توصلت إليها هيئة تسوية 

  .النزاع
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لهند بمقتضاه على إلغاء جميع تم توقيع اتفاق بين الهند والواليات المتحدة وافقت اونتيجة لذلك، 
القيود الكمية المتبقية التي كانت تحتفظ بها ألسباب تتعلق بميزان المدفوعات بحلول شهر 

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه المفاوضات مع أعضاء منظمة . 2001نيسان /أبريل
وعلى . ن جانب واحدلغاء القيود الكمية على الواردات مإارة العالمية، بدأت الهند عملية جالت

لتوصيف  من النظام المنسقبالمستوى الثامن إلى المستوى العاشر فعند بدء العمل سبيل المثال، 
    ً بندا   6 161، كانت القيود الكمية قد ألغيت بالفعل على 1996آذار /في مارس ميزهارالسلع وت

ردات بما في ذلك جميع الوا(في المائة من مجموع البنود الجمركية  61      ً           جمركيا ، تمثل نحو 
تي ، كانت نسبة البنود الجمركية ال1999نيسان /وبحلول شهر أبريل). الواردات الزراعية

بين الهند والواليات وبعد االتفاق .  في المائة79قد وصلت إلى نحو ُ ِ                       ر ف عت عنها القيود الكمية 
ِ المتحدة، ألغ  بقي الهند على   ُوت . 2001نيسان /بريلأ    ً    بندا  في  2 714يت القيود الكمية المتبقية على            

)     ًبندا   538( في المائة فقط من البنود الجمركية 5القيود الكمية اآلن على الواردات من نحو 
 من اتفاقية الجات، ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة ولدواعي 21و 20بموجب المادتين 

  .أخالقية

  تأثير إلغاء القيود الكمية على الواردات

الدقة بتأثير إلغاء القيود الكمية على الواردات من المنتجات بشيء من  ق ألوانه التكهنبمن السا
ومع .  فقط2001نيسان /بريلأ                                ُ             ن آخر دفعة من القيود الكمية لم ت لغ إال في شهر  أل،الزراعية

ذلك، فإن االتجاهات السابقة للواردات تشير إلى أن االرتفاع الحاد في الواردات الذي كان من 
عدد قليل من البنود واردات ويتضح ذلك من . ية لم يحدثم إلغاء القيود الكالمتوقع حدوثه بعد

ليها على أنها بنود حساسة وتخضع وارداتها للرصد باستمرار إ               ُ    المختارة التي ي نظر 
  ).4  الجدول(

  )بماليين الدوالرات األمريكية( الواردات من بعض السلع الزراعية – 4الجدول 

باب رقم ال
في النظام 
  2001ديسمبر -أبريل 2000ديسمبر -أبريل المنتجات  المنسق

النسبة المئوية 
 للتغيير

 78,7- 1,9 8,9  األلبان ومنتجاتها .1
 46,2- 154,6 287,6  الفواكه والخضر  .2
  األرقام غير متاحة 0,1  رقم ضئيل  الدواجن  .3

 3,3- 5,9 6,1  الشاي والبن  .4
 60,1 45,3 28,3  التوابل .5
 88,9- 0,7 6,3  ائيةالحبوب الغذ .6
 2,9 051,1 1 1021,5  زيوت الطعام .7
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  12,5- 4,2  4,8  شروبات الكحوليةمال .8

 39,7 446,1 319,3  القطن والحرير  .9

  ).2000(الحكومة الهندية : المصدر

تدل هذه االتجاهات المبكرة في الواردات على أن الحماية التي توافرت للمنتجات 
سعار المحلية األ ألن ةالمعتادالحدود  في الواقع تتجاوز الزراعية في الهند كانت

الرئيسية كانت في معظم السنوات أقل من األسعار العالمية الزراعية لمحاصيل ل
(Gulati and Sharma, 1994; Gulati and Sharma, 1997) . وترتيبا  على ذلك، لم يؤد إلغاء                       ً       

هذا إن كان  و،دات من هذه السلعوارزيادات كبيرة  في الالضوابط على الصادرات إلى 
آلخر، فمن وعلى الطرف ا.         ً                 ًل منخفضا  في المستقبل أيضا ظيعني أن مستوى الواردات سي ال

        ُ         ً                      التي ال ت نتج محليا  أو التي ال يتمتع فيها من بعض السلع سوف ترتفع المؤكد أن الواردات 
  .بوطة عليها منخفضةمستويات التعريفة الجمركية المرتعد االقتصاد بميزة نسبية والتي 

 لرفع التعريفات المربوطة على الصفر، تجددتي توباإلضافة إلى ذلك، فخالل المفاوضات ال
كان على الهند أن تقدم بعض التنازالت مما أدى إلى تحديد حصص للتعريفة الجمركية لخمس 

خل ضمن الحصص دوتعد التعريفات المطبقة على هذه السلع التي ت). 5الجدول (سلع 
خفضة، ومن المؤكد أن الواردات من هذه السلع يمكن أن ترتفع إلى أن تصل إلى الحدود من

  .المتفق عليها لحصص التعريفة الجمركية



 الهنـد 288

 

  حصص التعريفة الجمركية التي تقررت لبعض المنتجات الزراعية  – 5الجدول 
  إثناء إعادة المفاوضات بشأن التعريفات

باب رقم ال
في النظام 

  تالمنتجا  المنسق
 التعريفة صحص

  )بالطن(الجمركية 

نسبة الرسوم 
المطبقة على 

  صالحص
(%)  

اللبن المجفف منزوع الدسم الذي ال يتجاوز فيه مستوى   .1
 15 000 10  في المائة1,5 سمالد

اللبن المجفف منزوع الدسم الذي ال يحتوي على سكر أو   .2
 15 000 10  خرى مضافةأمواد تحلية 

َ    ذر ة  ال .3  15  450 000-000 350  )أخرى( 
زيت اللفت أو الشلجم أو الخردل، وأنواع الزيوت  .4

 45 000 150  األخرى
 50 000 150  ، أو أجزائهابذور عباد الشمس أو زيت القرطم  .5

  ).2000(الحكومة الهندية : المصدر

خيرة                                                              ُِ                 ولتبديد المخاوف المرتبطة بإلغاء القيود الكمية على الواردات، ر ف عت في السنوات األ
وكانت قد رسوم االستيراد المطبقة على بعض البنود، منها زيت الطعام، والحبوب، والسكر، 

،  الشجرية ُِ                              ر ف عت رسوم االستيراد على المحاصيلكذلك، .  القطن قبل عدة سنواتنُ ِ     ر ف عت ع
                                         ً       ً     ً                            التي كانت أسعارها المحلية قد شهدت انخفاضا  ملحوظا  نظرا  للزيادة المفاجئة في اإلنتاج 

  .نخفاض األسعار العالميةاو

                                                                    ً         ولتأمين مصالح صناعة المشروبات الكحولية المحلية، اقترحت الحكومة رسوما  تعويضية 
وهذا يعني أن الرسوم .   ُ                                      ً                    ست فرض على أساس رسوم اإلنتاج السائدة حاليا  في الواليات المختلفة

 لصناعة الفعلية على الواردات ستكون أعلى بكثير وستكون قادرة على توفير الحماية
  .المشروبات الكحولية المحلية لفترة من الوقت

  الدعم المحلي  2-2

ودعم مستلزمات اإلنتاج، التي تؤثر األسعار تلجأ البلدان إلى عدد من آليات السياسات مثل دعم 
بدورها على الحوافز السعرية التي يحصل عليها المزارعون وبالتالي تؤثر على تخصيص 

زراعة، يغطي مقياس الدعم الكلي تأثير دعم األسعار والسياسات وفي اتفاقية ال. الموارد
                 ً                                                      وتطبق الهند نظاما  لدعم أسعار المنتجات في شكل حد أدنى ألسعار الدعم تعلنه . المرتبطة به

  .                                ً                                           بالنسبة للسلع المختلفة، استنادا  إلى توصيات لجنة التكاليف واألسعار الزراعيةالحكومة
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 هما – لمقياس الدعم الكلي في الهند متاحة لفترتين زمنيتين فقط ولما كانت التقديرات الرسمية
، فقد قمنا 1996-1995 والسنة األولى من فترة التنفيذ، وهي )1988-1986(فترة األساس 

والغرض الرئيسي من ذلك هو أن تكون األرقام قابلة للمقارنة مع  )3(.بإعداد حسابات خاصة بنا
ا ن              ً     ً                           ئج مختلفة قليال  نظرا  لبعض التعديالت التي كان عليحساباتنا تكشف عن نتاالزمن ألن 

ويتضح من التحليل الذي أجريناه أن الدعم السلعي المقدم لثمان عشرة سلعة  )4(.إجراؤها
 دوالر أمريكي مليار 18,1)-(رئيسية، كما حددته اتفاقية الزراعة خالل فترة األساس، كان 

ي السلعي كنسبة مئوية من قيمة اإلنتاج الزراعي وهكذا يكون مقياس الدعم الكل). 6الجدول (
مقياس الدعم الكلي السلعي وتبين أن . المائة خالل فترة األساس في 26 )-() قطاع المحاصيل(

في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي، بينما بلغ  34,4)- (هو  1996- 1995المقدر في 
  .2001-2000في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي في  28,6 )- (

والتسهيالت االئتمانية  والكهرباء واألسمدة أما الدعم غير السلعي، الذي يشمل دعم الري
 بعد مراعاة نتاج الزراعي في فترة األساساإل في المائة من قيمة 1,3والبذور، فكان في حدود 

ان ، ك1996- 1995وفي . االستثناءات الممنوحة للمزارعين قليلي الموارد في البلدان النامية
 في 2,3في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي، بينما بلغ نحو  1,9الدعم غير السلعي في حدود 

  .2001-2000نتاج الزراعي في اإلالمائة من قيمة 

                                                      
 مليار دوالر 5,77 مليار دوالر أمريكي للدعم السلعي و29,62)- (1996-1995 التقديرات الرسمية عن سنة )3(

  .أمريكي للدعم غير السلعي
  :ما يلي التعديالت التي أجريناها ك)4(

سعار السعر المحلي لألرز هو المتوسط المرجح أل) 1. ( أضيف محصول آخر هو الدخن اللؤلؤي:السلعيالدعم 
ِ                                                               ح س ب السعر المحلي للقطن على أساس القطن الشعر لكي تكون متوافقة مع ) 2. ( على مستوى الواليةالتوريد  ُ

 وهي -عار لكي تشمل تكاليف الحلج وثمن البذور األسعار المرجعية الخارجية للقطن الشعر عن طريق تعديل األس
ِ                                                                   ح س ب السعر المحلي للسكر على أساس األسعار المرجعية الخارجية لقصب السكر ) 3. (من المنتجات الثانوية للقطن  ُ

  . وهو من المنتجات الثانوية لقصب السكر-عن طريق تعديل السعر لكي يشمل تكاليف التصنيع وثمن الموالس 
ِ                                                                            است بع دت من هذه الحسابات قيمة دعم مستلزمات اإلنتاج الذي يتمتع به المزارعون قليلو :لعيالدعم غير الس  ُ    

  .الموارد، وهو الدعم المعفى بموجب المعاملة الخاصة والتفضيلية
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   الدعم المحلي للزراعة في الهند – 6الجدول 

  رةـالفت

  الدعم السلعي
 دوالر مليار(

  )أمريكي

كنسبة مئوية من 
قيمة إنتاج القطاع 

  عيالزرا

  الدعم غير السلعي
 دوالر مليار(

  )أمريكي

كنسبة مئوية من 
قيمة إنتاج القطاع 

  الزراعي

  فترة األساس
 إلى 1986-1987(

1988-1989(  -18,11  -26,10 0,87 1,25 
     

1995-1996  -26,37 -34,36 1,44 1,88 
1996-1997  -27,67  -32,44 1,58 1,86 
1997-1998  -25,38 -29,52 1,84 2,14 
1998-1999  -27,75 -30,13 1,86 2,02 
1999-2000  -25,50 -27,24 2,07 2,21 
2000-2001  -26,00 -28,58 2,11 2,32  

  .البيانات محسوبة: المصدر

ويدل الدعم السلعي السلبي للزراعة في الهند على أن الضوابط المختلفة على التجارة الداخلية 
وفي حالة . حاصيل الرئيسية أدنى من األسعار العالميةسعار المحلية للماألوالخارجية قد أبقى 

التجارة الداخلية، كانت هذه الضوابط تشمل فرض قيود على حركة السلع الزراعية، وتطبيق 
نظام للتوريد اإلجباري، وتطبيق نظام للتصاريح وتحديد شروط االحتفاظ بالمخزونات وفرض 

الخارجية فتشمل فرض أشكال من الحظر أما الضوابط على التجارة . ضوابط على االئتمان
  .على التصدير، والقيود الكمية، وتحديد حد أدنى لسعر التصدير

وكانت النتيجة الصافية التي أسفرت عنها هذه السياسات أن الدعم السلعي السلبي يفوق الدعم 
 فترة وتقوم هذه الحسابات على مقارنة األسعار الخارجية المرجعية في. غير السلعي اإليجابي

ظهر هذه                 ُولهذا السبب، ال ت .  بأسعار الدعم الجارية)1989-1988إلى  1987- 1986(األساس 
. التقديرات الدعم الفعلي أو الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي في الوقت الحاضر
 ولتقدير ذلك، البد أن نقارن األسعار الدولية الجارية باألسعار المحلية، وإضافة تأثير السياسات

  .(Krueger, Schiff and Valdes, 1988)اع الزراعي وعلى االقتصاد ككل طالعامة على الق
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  منافسة على الالصادراتقدرة   2-3

ال يوجد في الهند نظام لتقديم دعم مباشر للصادرات، ولذلك لم تتعهد بأي التزامات بشأن دعم 
عن طريق اإلعفاء من ضريبة وكان مصدرو السلع الزراعية يتمتعون ببعض المزايا . الصادرات
وفي . 1961، بموجب قانون ضريبة الدخل الصادر في  أرباح المبيعات الخارجيةالدخل على

، قررت الحكومة إلغاء هذه المزايا بالتدريج على مدى خمس سنوات تبدأ في 2000 سنة
  .                                ً        ، وبذلك أصبحت األرباح خاضعة تماما  للضريبة2000-2001

عة تسمح للبلدان النامية بدعم تكاليف تسويق المنتجات الزراعية بما في ولما كانت اتفاقية الزرا
ذلك تكاليف التداول وتحسين جودة المنتجات وتكاليف التجهيز األخرى، وكذلك تكاليف النقل 

وتساعد الخطط التي تطبقها . الداخلي والخارجي والشحن، فإن الهند تستفيد من هذه األحكام
ولما كانت . على تسهيل صادرات المنتجات البستانيةراعية والغذائية هيئة تنمية الصادرات الز

صادرات الكثير من المنتجات الزراعية قد تضررت من جراء انخفاض أسعار السلع والدعم 
الكبير الذي تقدمه البلدان األعضاء المسموح لها بدعم صادراتها، تفكر الحكومة في توسيع 

  .االتفاقية لتشمل منتجات زراعية أخرى المسموح بها في الدعمأشكال نطاق 

عم الصادرات، توجد قيود على دوعلى الرغم من عدم وجود التزامات على الهند فيما يتعلق ب
وقد أصبح ذلك .  مع االتفاقية ًا كون متوافقيدعم مباشر للصادرات في المستقبل ال أي تقديم 

                           ً هو الفائض الذي يتجاوز كثيرا       ً      ً                                         عائقا  ملزما  في ضوء فائض المخزونات الكبير من الحبوب و
وقد أصبحت إدارة هذه الفوائض . في الوقت الحاضر المستويات المحددة للمخزونات الوقائية

ة، بعد أن تراكمت نتيجة لمجموعة من العوامل مثل السياسات المحلية، كبيرتمثل قضية 
 ويمكن إدراك مدى .والظروف الجوية المالئمة، وأسعار السلع المنخفضة في األسواق العالمية

 ة هذه المشكلة إذا علمنا أن مخزونات الحبوب تضخمت خالل السنوات الخمس الماضيةيأهم
وهذا المستوى ). 2002أيار /مايو(مليون طن  63 تبلغ في الوقت الحاضر نحو إلى أن أصبحت

  .نيسان/ لشهر أبريللمخزونات الوقائيةمستوى اللمخزون يعادل نحو أربعة أمثال الحد األدنى ل

                    ُ                   فع من المخزونات أمر م كلف، فإن الخيارات تتفاظ بهذا المستوى المرحوعلى الرغم من أن اال
يف هذه المخزونات في السوق المفتوحة إلى رفسوف يؤدي تص. المتاحة أمام الهند محدودة

انخفاض كبير في األسعار، وهو أمر قد يفيد المستهلكين في المدى القصير، ولكن ستكون له 
 كذلك، .ائي في المستقبلذرات ملموسة في المدى البعيد على نمو اإلنتاج وعلى األمن الغتأثي

                  ً                       منخفضة ال يعد ممكنا  بدون اللجوء إلى الدعم لفإن تصدير هذا الفائض باألسعار العالمية ا
  .المباشر وهو أمر غير مسموح به
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  الضوابط المفروضة على الصادرات

مفروضة على الصادرات، توجد مجموعتان واسعتان من فيما يتعلق بالضوابط التي كانت 
حداهما من المنتجات التصديرية التقليدية والحديثة، مثل إوتتألف . عامالن بطريقة مختلفة       ُالسلع ت 

ذور الزيتية، والجلود بأنواعها، والجوت، بالشاي، والبن، والتوابل، والتبغ، ومساحيق ال
ات وأوائل السبعينات من القرن العشرين، كانت وفي الستين. واألسماك، والفواكه والخضر

ُ صادرات هذه السلع م  . قيدة بالضرائب المفروضة على الصادرات وغير ذلك من الضوابط                 
                                                                  ً               ولكن السياسات في أواخر السبعينات وخالل الثمانينات أصبحت أكثر تأييدا  للصادرات، حيث 

، ألغي عدد 1991حات في وعندما أقدمت الهند على اإلصال. ألغيت معظم ضرائب التصدير
  .اللوائح المعقدة التي كانت تخضع لها هذه المنتجات أو تم تبسيطهامن 

 وهي أكبر من المجموعة السابقة من حيث كمية اإلنتاج وأعداد -وتشمل المجموعة الثانية 
 الحبوب الرئيسية، والبقول، وقصب السكر، والبذور -القوى العاملة واالستهالك المحلي 

رسها في معظم الحاالت ماوتخضع صادرات جميع هذه المنتجات لضوابط، ت. ة والقطنالزيتي
 أدنى األجهزة التابعة للواليات، وفي حاالت أخرى، عن طريق حظر تصديرها أو فرض حد

وكانت أشكال هذا الحظر منتشرة في الماضي، بل إنها مازالت تعد اآلن من . ألسعار التصدير
ومن أمثلة ذلك . افر السلع في األسواق في حاالت نقص اإلنتاجاألدوات المهمة لضمان تو

  .البصل، والقطن وبذور نبات النيجر

وقد أصبحت هذه الضوابط اآلن عديمة الجدوى بالنسبة لمعظم هذه السلع، في ضوء اإلمدادات 
مان، وكانت الحكومة قد شكلت لجنة من أعضاء البرل. الوفيرة وإلغاء القيود الكمية على الواردات

وقد تحدد هذا التحول في سياسة التصدير واالستيراد . ت هذه اللجنة بإلغاء هذه الضوابطصوأو
  .2002نيسان /الجديدة التي أعلنت في شهر أبريل

  معايير الصحة والصحة النباتية  2-4

حماية حياة أو صحة تدابير "تنص أحكام اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على أن 
  ًا تشكل قيود                                  ُ           يجب أن تستند إلى مبادئ علمية وأال ت طبق بطريقة أو الحيوان أو النبات نسان اإل

وتشمل المنتجات الهندية التي تأثرت بصفة خاصة باتفاقية تطبيق تدابير  ."   َّ              مقن عة على التجارة
وكان من . وق البيضحوالفول السوداني ومس الصحة والصحة النباتية المنتجات البحرية

ففي حالة المنتجات . ت األخرى التي وردت في التقارير لب ثمار المانجو والسكرالحاال
جميع صادرات الهند السمكية في سنة                                 ً     ً     البحرية، فرض االتحاد األوروبي حظرا  شامال  على 

وتتضح . بعد أن تبين أن بعض الشحنات كانت ملوثة ببكتريا السالمونيال والكوليرا 1997
                                         ُ        اصة بفرض القيود من أن هذه المنتجات كانت ت صدر إلى خواعد الاالختالفات في تطبيق الق

  .الواليات المتحدة خالل الفترة التي فرض فيها االتحاد األوروبي الحظر على استيرادها
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 من الفول في شحناتالفطرية السامة توكسين الوفي حالة الفول السوداني تم اكتشاف مادة األف
 تحدد الحدود القصوى 1994لذي كان قد أصدر تعليمات في السوداني إلى االتحاد األوروبي، ا

، أضاف االتحاد األوروبي 1998وز مت/وفي يوليو. لوجود ملوثات معينة في المواد الغذائية
                                                    ُ    توكسين، كما وضع إجراءات للمعاينة في االختبارات التي ت جرى ال     ً              حدودا  أخرى شملت األف
 إلى تلوث مسحوق يلبيض، أشار مستورد يابانوفيما يتعلق بمنتجات ا. على الشحنات الواردة

ر                      ً                           ّ، بمستوى يتجاوز كثيرا  المستوى المسموح به، مما أث BHC (beta isomer)البيض بمادة 
  .على صادرات الهند من منتجات البيض

ومشكلة الوعي انخفاض مستوى وقد ركزت هذه الحاالت الضوء على عدد من القضايا منها 
. بقة في البلدان المستوردةطالصحة النباتية المحلية مع المعايير المعدم تطابق معايير الصحة و

.                                                                        ً           وللتعامل مع المشكالت التي أبرزتها هذه الحاالت، اتخذت الحكومة الهندية عددا  من الخطوات
فبالنسبة للمنتجات البحرية، تم تعديل القواعد الخاصة بالتأكد من جودة الصادرات والتفتيش 

نظام وقواعد تصدير األسماك "وجيهات البلدان المستوردة، وذلك بموجب بما يتفق مع تعليها 
". 1995، )ضبط الجودة، والتفتيش والرصد(ومنتجات األسماك الطازجة والمجمدة والمصنعة 

    ً                                                              أيضا  مع منهجية ضبط الجودة بموجب نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة وتتفق هذه القواعد 
  .التقيد بهذه المعاييرلتوسع في اوتشجع الحكومة على . الحرجة

كذلك أنشأت الحكومة الهندية لجنة وطنية للدستور الغذائي تتبع اإلدارة الصحية بوزارة الصحة 
لى الصادرات واألجهزة التابعة له في وزارة عوقد بدأ مجلس التفتيش . ورعاية األسرة
معايير لجودة وتعبئة منتجات في وضع  ،هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائيةالتجارة، مثل 
 والجوز واأللبان والعسل، ومعايير لتحديد درجات وتعبئة التوابل والدواجن مثل اللحوم
اإلنتاج الحيواني وإنتاج المسئولة عن دارات اإلوقد وضعت . والفواكه والزهور والخضر

بان ومنتجات األلبان على مستوى الواليات معايير للحوم ومنتجات اللحوم، والدواجن واألل
 ومجلس التبغ ومجلس البن ومجلس الشاي  مثل مجلس التوابل،كذلك فإن مجالس السلع. األلبان

ومجلس ترويج صادرات الكاشيو، تعمل كل في نطاق اختصاصه على وضع وتنفيذ معايير 
  .لتنظيم إنتاج وتصدير المنتجات المختصة بها

والصحة النباتية من شأنها أن تؤدي في نهاية زيادة التقيد بتطبيق معايير الصحة والشك في أن 
                                                                        ُ            األمر إلى التقليل من المخاطر الصحية وتفيد المستهلكين، ولكن الطريقة التي ت طبق بها هذه 
. المعايير تعطي فكرة عن كثير من المشاكل التي يواجهها المصدرون في البلدان النامية

   ً                              أوال ، توجد مشاكل مؤسسية مثل تحديد . نواع من المشاكلأ      ً                      وعموما ، يواجه المصدرون ثالثة 
وتحديد الجانب يقوم بتحديد ) نقطة الدخولفي داخل البلد أو (نقطة التفتيش والتأكد من المطابقة 
بمعايير الصحة ء المترتبة على التقيد ا     ً            ثانيا ، أصبحت األعب. األساس العلمي لتسوية المنازعات

ر يتم تغييرها من حين آلخر، مما يزيد من صعوبة                 ُ         ً               والصحة النباتية م كلفة جدا  ألن هذه المعايي
.                                            ً                                   تحقيق المعايير المحددة ألنها تصبح أكثر تشددا  وتتحول إلى ما يشبه األهداف المتحركة

على الرغم من أن االتفاقية تشجع على عقد اتفاقات متعددة األطراف تنص على       ً ثالثا ،
، يدخل أو النباتاإلنسان حماية صحة بتعادل التدابير المحددة الخاصة باالعتراف المتبادل 
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وتعد هذه الممارسة في صالح . ابير المطبقةد تنص على تعادل التاألعضاء في اتفاقات ثنائية
الواردات التي تأتي من بعض البلدان على حساب بلدان أخرى، وهذا يسفر عن تمييز ضد 

  .البلدان األخرى

ِ حقوق الم   2-5   لكية الفكرية المتصلة بالتجارة       

ِ                                                                                                    ِلب من البلدان األعضاء، بعد إبرام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، أن توفر               ُ طُ
                                                                                             حماية ألصناف النبات، عن طريق البراءات، أو عن طريق نظام خاص يكفل هذه الحماية، أو               

                              ا النظام، بعد أربع سنوات      هذ    ام   ك  أح                                            كذلك تنص االتفاقية على إعادة النظر في          .               ً  بالطريقتين معاً 
                                                                       وعلى خالف نظام البراءات المتشدد، يعد النظام الخاص لحماية أصناف            .                        من بدء نفاذ االتفاقية   

                   وإن كانت بلـدان      .          للمزارعين و          ً     ًُ                                               النبات شكالً خاصاًُ من الحماية ينص على استثناءات للمربين          
                       البلـدان المتقدمـة         تحرص                                                                         نامية كثيرة اعتادت أن تستبعد أصناف النبات من حماية البراءات،           

                                                                                            ى تأكيد حقوق مربي النباتات ألن معظمها أعضاء في االتحاد الـدولي لحمايـة األصـناف                  عل
   )5 ( .                                                         النباتية الجديدة الذي ينص على االعتراف بحقوق مربي النباتات

، شكلت لجنة تخطيط 1990وفي .                    ً     ً                        ولم تضع الهند نظاما  خاصا  بها لحماية أصناف النبات
ن الخبراء لصياغة نظام قائم بذاته لحماية أصناف السياسات التابعة لمجلس البحوث مجموعة م

 وضع ىالنبات، وأوصت هذه المجموعة بوضع مشروع قانون لحماية أصناف النبات، وانته
وبعد التشاور مع العديد من الخبراء في هذا المجال، وضعت . 1993مشروع القانون في 

مرت الصيغة المنقحة لمشروع و. الحكومة مشروع قانون األصناف النباتية في صيغته النهائية
ُ        القانون بالعديد من المراجعات األخرى وس ميت في  مشروع قانون حماية األصناف  1995                                    

ُ             النباتية، ثم ع دلت تسميتها  لتصبح مشروع قانون حماية األصناف النباتية وحقوق  1998 في             
  .المزارعين

ِ                                 وع ر ض مشروع القانون على البرلمان في   ُ . 2001        ً        ان أخيرا  في سنة ، ووافق عليه البرلم1999 
يساعد على تحقيق عائد مناسب لالستثمارات التي ينفقها مربو النباتات، كما وهذا القانون 

يعترف بدور المزارعين في استزراع األصناف النباتية وصيانتها، وكذلك بدور المجتمعات 
عن طريق إشراكهم الريفية التقليدية والقبلية في صيانة التنوع البيولوجي، ويجزيهم على ذلك 

ة األصناف النباتية ي                     ً                    وينص هذا القانون أيضا  على تشكيل هيئة لحما. في الفوائد وحماية حقوقهم
  .وحقوق المزارعين

وإبان مناقشة هذه التغييرات، واجهت الهند صعوبات ناشئة عن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 
ى عدم استعداد الحكومة لمواجهة النظام                             ً   وكانت هذه المشاكل ترجع أساسا  إل. المتصلة بالتجارة

ِ العالمي الجديد الذي تحكمه اتفاقية حقوق الم  فالهند ال تتمتع فقط . لكية الفكرية المتصلة بالتجارة                                         

                                                      
 من المناسب أن نشير هنا إلى أن القواعد التي وضعها االتحاد الدولي لحماية األصناف النباتية الجديدة في سنة )5(

                   ً                               ، فقد استبعدت تماما  استثناء المربين وجعلت استثناء 1978                ً                   جاءت أكثر تشددا  من التي وضعها في 1991
  .                  ًالمزارعين اختياريا 
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                               ً                                                   بتنوع وراثي غزير، بل لديها أيضا  قدر كبير من المعارف المحلية األصيلة التي تجمعت على 
وثيقها، وقد طالبت بعض الجهات ببراءات ولكن معظم هذه المعارف لم يتم ت. مر العصور

وتزرع بعض النباتات في الهند، . ، والكسبرة والنيمزنجبيللمستحضرات مشتقة من الثوم، وال
صورتها األغراض الطبية، وتستخدم مستحضرات هذه النباتات في  لقيمتها في ،شجرة النيممثل 

ُ األولية أو نصف م  على ) W R Grace and Co(ة وقد حصلت إحدى الشركات األوروبي. صنعة              
وزعمت الشركة أنها استطاعت تطوير . براءة اكتشاف خواص النيم المقاومة للفطريات

لكن و. لمكافحة الحشرات والفطريات من الزيت المستخلص من بذور النيم" مبتكرة"منتجات 
 على ذلك على أساس أن خواص النيم المضادة للفطرياتاعترض  مكتب البراءات األوروبي

في الهند منذ قرون، وأن أشجار النيم معروفة  بموجبها كانت التي حصلت الشركة على البراءة
ووافق مكتب البراءات األوروبي على .                    ً                       تعد في الواقع مصدرا  لعقاقير رخيصة في الهند

  .المضي في إجراءات إلغاء البراءة التي حصلت عليها الشركة

 أصناف األرز تكلفة كما يعد من السلع التصديرية كذلك كان األرز البسماتي، الذي يعد أكثر
أنها استنبطت ) Rice-Tec(المهمة، مثار نزاع بعد أن زعمت إحدى شركات البذور األمريكية 

وتبيع هذه الشركة هذا .      ً                                                       خطوطا  مبتكرة من األرز تتمتع حبوبها بصفات األرز البسماتي الهندي
وبعد الكثير من عمليات البحث والتوثيق، . "كسماتي"و " تكسماتي"األرز بالفعل تحت اسمي 
هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية ورابطة مصدري األرز، تقدمت الهند، من خالل 

                                                                    ُِ    طلب إلى مكتب حماية البراءات األمريكي تعترض فيه على بعض المزاعم التي م ن حت ب
ة بعد ذلك إلى سحب وقد اضطرت الشرك. البراءة على أساسها وتطالب بإعادة النظر فيها

  .الكثير من المزاعم

                             ً                                        تنويه، ترجع هذه المشاكل أساسا  إلى عدم استعداد الحكومة لمواجهة النظام شارة اإلتوكما سبق
ِ العالمي الجديد الذي تحكمه اتفاقية حقوق الم  وقد بدأت الحكومة . لكية الفكرية المتصلة بالتجارة                                         

قانون تحديد األصل "ت في الفترة األخيرة اآلن توثيق هذه المعارف التقليدية كما أصدر
هذه القضية ألن األرز البسماتي همية أازدادت وقد ). لتسجيل السلع وحمايتها" (الجغرافي للسلع

     ُ                      لم ت عط لها الحماية بموجب – وهما من أهم المنتجات الزراعية في الهند –رجيلنج اوشاي د
ِ اتفاقية حقوق الم  وكما حدث في حالة .  في منظمة التجارة العالميةلكية الفكرية المتصلة بالتجارة               

الحظت رابطة مصدري الشاي في الهند العديد من االنتهاكات فيما يتعلق األرز البسماتي، 
  .رجيلنجالدابالشاي 

  استعراض تجارة المنتجات الزراعية والغذائية  3

  تجارة المنتجات الزراعية  3-1

وخالل السنوات .  مجموع سلة الصادرات الهندية                            ً      ً   تمثل الصادرات الزراعية نصيبا  كبيرا  من
في  12,8كانت الصادرات من المنتجات الزراعية تمثل نحو ، 2000الثالث التي تنتهي في سنة 
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 وعلى الرغم من أن نصيب الصادرات )6().7الجدول (من مجموع الصادرات الهندية المائة 
 ثالث خالل فترة السنوات الفي المائة 19,5من انخفض الزراعية ضمن مجموع الصادرات 

                                             ً      ً             ، شهدت حصيلة الصادرات من النقد األجنبي ارتفاعا  كبيرا ، فقد ارتفعت 1988التي تنتهي في 
 مليار 3,2إلى  1988 دوالر أمريكي في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في مليار 2,3من 

 دوالر في فترة ارملي 4,9، ثم إلى 1994دوالر في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 
وهكذا، يكشف مجموع قيمة الصادرات الزراعية . 2000السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 

والسنوات الثالث  1994عن ارتفاع خالل الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 
ات الثالث أعلى من االرتفاع الذي شهدته الفترة الواقعة بين السنو 2000التي تنتهي في سنة 

للصادرات ت القيمة الفعلية كانو. 1994 تنتهي في يوالسنوات الثالث الت 1988التي تنتهي في 
في المائة من القيمة  17,7أعلى بنحو  2000الزراعية في السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 

  .1994-1985                   ً                        بحسب االتجاه استنادا  إلى الصادرات في الفترة   ُ        الم ستقرأة 

                                                              ً          يض من ذلك، تمثل واردات الهند من السلع الزراعية نسبة صغير نسبيا  من مجموع وعلى النق
قد ف. إلى الصادرات الزراعية انخفضت أثناء الفترة محل التحليل هنا، كما أن نسبتها وارداتال

في المائة في فترة السنوات  9,4انخفضت نسبة الواردات الزراعية إلى مجموع الواردات من 
في المائة خالل فترة السنوات الثالث التي تنتهي في  6,1إلى  1988تهي في الثالث التي تن

خالل فترة السنوات الثالث التي  7,5لتصل إلى  طفيفبشكل ، وإن كانت قد ارتفعت 1994
 مليار 1,6وقد انخفضت قيمة الواردات الزراعية بشكل طفيف من . 2000تنتهي في سنة 
مليار دوالر في  1,5إلى  1988تنتهي في سنة ث التي سنوات الثالفي فترة الدوالر أمريكي 

مليار  3,6               ً      ً          ثم شهدت ارتفاعا  كبيرا  لتصل إلى  1994فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
     ً                     ونظرا  للزيادة المفاجئة في . 2000دوالر أمريكي في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 

ردات الزراعية في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة الواردات، بلغت القيمة الفعلية للوا
بحسب االتجاه على أساس الواردات في   ُ        الم ستقرأة أكثر من ثالثة أمثال القيمة  2000
1985 -1994.  

وكانت النتيجة النهائية من حيث صافي تجارة المنتجات الزراعية هي حدوث انخفاض طفيف 
ر أمريكي في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في  دوالمليار 1,6في الفائض التجاري من 

. 2000 دوالر أمريكي في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة مليار 1,4إلى  1994
 2000لسنوات الثالث التي تنتهي في سنة ابحسب االتجاه لفترة   ُ        الم ستقرأة ومقارنة بالقيمة 

، يعد االنخفاض في الفائض 1994- 1985ة        ً                                      استنادا  إلى اتجاه الواردات والصادرات في الفتر
  .في المائة 54,9       ً    ً                  مرتفعا  جدا ، إذ يصل إلى نحو التجاري

، 1996إلى سنة  1989وقد كشف صافي الصادرات عن نمو إيجابي بشكل أو آخر من سنة 
، بسبب زيادة الواردات 1994 وسنة 1992وذلك باستثناء فترة السنتين المحصورة بين سنة 

، كان هناك انخفاض متواصل في صافي الصادرات الزراعية 1996عد سنة وب). 1الشكل (

                                                      
  .المستخدم هنا ال يشمل المنتجات البحرية" تجارة المنتجات الزراعية" مصطلح )6(
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، من جراء انخفاض الصادرات وارتفاع 1999و 1998و 1997لمدة ثالث سنوات، هي 
  .الواردات

   الصادرات والواردات وصافي الصادرات الزراعية– 1الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عية كان في صالح الهند خالل الفترة التي وعلى الرغم من أن الميزان التجاري للمنتجات الزرا

 1989فخالل الفترة من ). 2الشكل (شملتها الدراسة، كان هناك تباين ملحوظ من سنة ألخرى 
وفي سنة . 0,5، بقيت نسبة الواردات الزراعية إلى الصادرات الزراعية أقل من 1993إلى 

وبقيت أدنى من هذا  1995ة في سن 0,5، ثم انخفضت إلى 0,68، قفزت هذه النسبة إلى 1994
وعلى الرغم من أن نسبة الواردات إلى الصادرات الزراعية . 1997و 1996في المستوى 

. 2000 ها عادت إلى االنخفاض في سنةفإن، 1999و 1998في ارتفعت بدرجة ملموسة 
       ً                                                                          وعموما ، كانت نسبة الواردات الزراعية إلى الصادرات الزراعية خالل السنوات الثالث التي

 1994أكبر من قيمة هذه النسبة خالل السنوات الثالث التي تنتهي في  2000تنتهي في سنة 
 .مرة 1,49بمقدار 

 أن الصادرات، وكذلك الواردات، على وجه 7ويتضح من البيانات المبينة في الجدول 
الخصوص، تكشف عن درجة أكبر من االستقرار، وهذا ما يدل عليه انخفاض معامل 

ومع ذلك، فإن صافي الميزان التجاري . ل الفترة الثانية مقارنة بالفترة األولىخالاالختالف 
  .كان يتفاوت بدرجة كبيرة في الفترة الثانية، كما يدل على ذلك ارتفاع معامل االختالف

0 
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

السنة

ات الزراعيةالصادر الواردات الزراعية
صافي الصادرات الزراعية

ر أ
وال
ن د
يو
مل

م
كي
ری

 



 الهنـد 298

 

   نسبة الواردات الزراعية إلى الصادرات الزراعية– 2الشكل 

 
 

  وصافي الصادرات الزراعية ،الزراعيةوالواردات  ي قيمة الصادرات إجمال– 7الجدول 

  رةـالفت

  الصادرات
بماليين (

  )الدوالرات

  الواردات
بماليين (

  )الدوالرات

 صافي الصادرات
بماليين (

  )الدوالرات

 653 644 1  297 2  1988التي تنتهي في السنوات الثالث فترة 
 647 1 534 1 181 3  1994التي تنتهي في السنوات الثالث فترة 
 381 1 558 3 939 4  2000تنتهي في سنة التي السنوات الثالث فترة 
 066 3 132 1 198 4  )القيمة المستقرأةب (2000تنتهي في سنة التي السنوات الثالث فترة 

  النسبة المئوية للتغيير
السنوات الثالث  فترة  /1994التي تنتهي في السنوات الثالث فترة 
  1988تهي في التي تنتهي في التي تن

38,5 -6,7 152,3 

السنوات فترة /  2000التي تنتهي في سنة السنوات الثالث فترة 
  1994التي تنتهي في التي تنتهي في الثالث 

55,3 131,9 –16,1 

السنوات فترة /  2000التي تنتهي في سنة السنوات الثالث فترة 
  )المستقرأةبالقيمة  (2000سنة التي تنتهي في الثالث 

17,7 214,2 –54,9 

  معامل االختالف
1989-1994  8,81 40,59 25,72 
1995-2000  8,55 26,46 49,69 

  التي تحتفظ بها ) FAOSTAT(محسوبة من البيانات المسجلة بقاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر
 .منظمة األغذية والزراعة

  .1994-1985لفترة في االلوغارتمي تجاه الخطي من واقع اال  ُ               الم ستقرأة محسوبة القيمة : ملحوظة
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التي أقدمت عليها الهند من جانب صالحات اإلويتضح من هذه االتجاهات في الصادرات أن 
استحدثت ، والتي أدت إلى تخفيض مستوى الحماية لقطاع التصنيع، و1991واحد في سنة 

   ً                  بيا ، كان تأثيرها على تحويل الروبية في الحسابات التجارية وحررت سياسة التصدير نس
تصدير المنتجات الزراعية أكبر من تأثير التغيرات التي المترتبة على تحرير تجارة المنتجات 

) 3الشكل (ويتضح هذا من اتجاهات سعر الصرف الحقيقي . الزراعية بمقتضى اتفاقية الزراعة
لصادرات من وقد تغير اتجاه ا. 2000-1989واتجاهات الصادرات الزراعية خالل الفترة 

ويرجع انخفاض . 1999، واستمرت الصادرات في الهبوط حتى 1997 الصعود إلى الهبوط في
الصادرات خالل تلك السنوات إلى عدة عوامل منها عدم تحرير التجارة أو تحريرها بدرجة 

 1997          ً                                                                   محدودة جدا ، وحدوث انخفاض شديد في أسعار السلع وفي التجارة العالمية في السنوات 
وهذه الحقائق تؤيدها التدابير التي أقدمت عليها الهند لتحرير التجارة من . 1999 و 1998 و

رات كل سلعة د االتجاهات الخاصة بصاهجانب واحد خالل السنوات األخيرة، وهو ما تعكس
  . القسم التاليشهعلى حدة، وهذا ما سيناق

 

  مطبقال  وسعر الصرف الحقيقيسعر الصرف االسمي  اتجاهات مؤشر– 3الشكل 
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  الصادرات  3-2

 محل الدراسة إلى ةأدت االتجاهات المتباينة في صادرات المنتجات الزراعية التي شهدتها الفتر
وعلى سبيل المثال، فإن الشاي الذي كان يمثل . تغيير تركيب سلة صادرات المنتجات الزراعية

ات الزراعية في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في في المائة من مجموع الصادر 19نحو 
 في المائة فقط من مجموع الصادرات الزراعية في فترة السنوات الثالث 9مثل  ي، أصبح1988
وقد حدث ذلك على الرغم من أن كمية الصادرات الفعلية في فترة . 2000تنتهي في سنة التي 

                       ُ         في المائة من الكمية الم ستقرأة 40أعلى بنسبة  كانت 2000تنتهي في سنة السنوات الثالث التي 
وحدثت تغيرات ). 8الجدول  (1994-1985                       ً                      لنفس هذه الفترة استنادا  إلى االتجاه في الفترة 

  .                                    ًقريبة الشبه من ذلك في حالة البن أيضا 

                      ُ                                         ً       ً    ً     كذلك فإن الصادرات من ك سب البذور الزيتية، التي كانت قد شهدت نموا  مرتفعا  جدا  خالل 
، وفترة السنوات الثالث التي 1988 الواقعة بين فترة السنوات الثالث التي تنتهي في الفترة

تعرضت )  في المائة من حيث القيمة202و في المائة من حيث الكمية 188 (1994تنتهي في 
، 1994النخفاض ملحوظ خالل الفترة الثانية الواقعة بين فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 

  .2000ت الثالث التي تنتهي في سنة وفترة السنوا

 في المائة من مجموع الصادرات 9,3ومع ذلك، فإن صادرات األرز، التي كانت تمثل 
 في المائة خالل 19,5، ارتفعت إلى 1988الزراعية خالل فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 

ات األرز بنسبة فقد ارتفع مستوى صادر. 2000فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
، وفترة 1988فترة السنوات الثالث التي تنتهي في بين المائة في الفترة الواقعة  في 126

 في المائة خالل الفترة الواقعة بين فترة 275، ثم بنسبة 1994السنوات الثالث التي تنتهي في 
وكان . 2000ة ، وفترة السنوات الثالث التي تنتهي في سن1994السنوات الثالث التي تنتهي في 

، أعلى 2000المستوى الفعلي لصادرات األرز في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
وكان االنخفاض في قيمة الوحدة من .  في المائة70 بنسبة ة بحسب االتجاه       ُ      قيمة الم ستقرأالمن 

  .صادرات األرز يرجع إلى التغيير في تركيب المنتجات في صادرات األرز

وكانت . األرز البسماتي واألرز غير البسماتي:  رئيسيان من األرز، هماويوجد نوعان
ومع تحرير . صادرات األرز غير البسماتي تتم من خالل هيئة السلع الغذائية في الهند

، أصبح من المسموح به تصدير بعض أصناف 1992البسماتي في أوائل  صادرات األرز غير
وفي .  يقل سعر تصديرها عن مستوى معيناألرز الممتازة طويلة الحبة، بشرط أال

ُ ِ                                    ، ر ف عت القيود المفروضة على تصدير جميع أ1994تشرين األول /أكتوبر األرز بما في صناف   
وقد حققت هذه اإلصالحات نتائج طيبة، تتضح من الزيادة . البسماتي ذلك أصناف األرز غير

 بين أكبر البلدان ، بعد تايلند،في المرتبة الثانيةوأصبحت الهند . الملحوظة في صادرات األرز
 وبلغت صادرات الهند .(Sharma, 2001) 1995 المصدرة لألرز على مستوى العالم في سنة

 0,4 مليون طن من األرز غير البسماتي و 4,5، منها 1995 مليون طن في 4,9من األرز 
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ي الفترة  مليون طن ف2,5نحو تبلغ صادرات األرز وكانت . مليون طن من األرز البسماتي
، وعادت صادرات الهند من األرز البسماتي وغير 1997 وسنة 1996الواقعة بين سنة 

  . ماليين طن5  لتقترب من1998البسماتي إلى االرتفاع في سنة 

في المائة من  16، التي تمثل نحو )باستثناء البقول(ولم تكشف صادرات الفواكه والخضر 
وكان المستوى المتوسط لصادرات . ت كبيرةرات الزراعية، عن أي تغيرادمجموع الصا

 في المائة 23 أعلى بنسبة 2000الفواكه والخضر في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
، ولكنها كانت 1994فقط من مستوى الصادرات في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 

تجاه في فترة السنوات الثالث التي تنتهي                        ُ                في المائة من القيمة الم ستقرأة بحسب اال7نى بنسبة دأ
وكانت التغيرات قريبة الشبه من ذلك في حالة صادرات الكاشيو، حيث كانت . 2000في سنة 

 في المائة 20 أعلى بنسبة 2000صادرات الكاشيو في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
، ولكنها 1994ث التي تنتهي في سنة فقط من المستوى الفعلي للصادرات في فترة السنوات الثال

                   ُ                                          المائة من القيمة الم ستقرأة بحسب االتجاه في فترة السنوات الثالث  في 21كانت أدنى بنسبة 
  .2000 التي تنتهي في سنة

وفي حالة التوابل، شهدت الصادرات في الفترة الثانية الواقعة بين فترة السنوات الثالث التي 
     ً                    نموا  أعلى مما شهدته في 2000ات الثالث التي تنتهي في سنة ، وفترة السنو1994تنتهي في 

، وفترة السنوات الثالث التي 1988الفترة الواقعة بين فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 
 في المستوى الفعلي للصادرات في فترة السنوات الزيادةأن لك من ذويتضح . 1994تنتهي في 

نت أعلى مما كانت في فترة السنوات الثالث التي تنتهي  كا2000الثالث التي تنتهي في سنة 
مقارنة بنمو أقل من ذلك في الفترة الواقعة بين فترة السنوات )  في المائة48 (1994  في سنة

).  في المائة30 (1994، وفترة السنوات الثالث التي تنتهي في 1988الثالث التي تنتهي في 
 ،منتجات األخرى مثل اللحوم ومستحضراتها والتبغوعلى الرغم من أن الزيادة في صادرات ال

       ً                        رة أيضا ، بقيت نسبتها ضمن مجموع   ّبش       ُ  كانت م ،خالل الفترة التي أعقبت إبرام اتفاقية الزراعة
  .منخفضةالصادرات الزراعية 

وفي حالة القطن، وهو من المنتجات األخرى التي تتمتع فيها الهند بميزة نسبية، كانت 
                                                   ً       لمعتاد لحصص تعلنها هيئة المنسوجات، التي تحظر أحيانا  تصدير الصادرات تخضع في ا

ونتيجة لهذه الضوابط، تكتنف صناعة القطن . القطن في حالة وجود عجز في األسواق المحلية
تقلبات كثيرة كما تتعرض لصدمات من حين آلخر، كما يدل على ذلك ارتفاع معامل االختالف 

  .خالل الفترة الثانية

   ً  أوال ، : لكبت أداء الصادرات الزراعية خالل الفترة محل الدراسةببان رئيسيان وهكذا، يوجد س
ضة على السوق المحلية مثل قيود الصادرات وعدم سير سياسة والقيود التي كانت مفر

 مما جعل سياسة التصدير تسير حسب مقتضى الحال؛ ثانيا، البيئة - التصدير على نسق موحد
  . القسم التاليه ما سيناقش عليها القيود، وهذاالتجارية العالمية التي تغلب
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  الصادرات من منتجات زراعية مختارة– 8الجدول 
      :فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة  

  1988  1994 2000  
2000   

 معامل االختالف  النسبة المئوية للتغيير  )المستقرأة بالقيمة(
  (1) (2) (3) (4) )1( / )2(  )2( )/3(  )4( / )3( 1989-1994 1995 -2000  

  الحبوب ومنتجاتها
 41,4 41,4 85,7 238,1 94,2 737,2 1 226,9 3 954,5 491,5  )بآالف األطنان(الكمية 
 20,1 20,1 47,7 144,2 75,7 706,7 043,7 1 427,5 243,3  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 28,7 28,7  17,8-  29,7- 6,3- 407,1 334,5 476,0 507,9  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  األرز

 50,0 27,0 70,8 274,8 125,9 637,7 1 796,9 2 746,2 330,4  )بآالف األطنان(الكمية 
 35,3 20,2  40,9 147,3 81,9 683,7 963,0 389,4 214,1  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 14,8 15,3  11,2-  30,7-  16,6- 418,6 371,5 536,1 643,2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  البن

 10,2 13,3 22,8 49,9 39,8 141,8 174,2 116,2 83,1  )بآالف األطنان(الكمية 
 23,8 39,2 91,2  41,8  12,7-  136,1  260,1 183,5 210,2  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 29,9 29,7 54,2 4,5- 39,2- 961,1 482,4 1 1551,7 551,3 2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  الشاي
 14,3 15,7 40,3 23,3 20,8- 137,9 193,4 156,8 197,9  )بآالف األطنان(الكمية 
 21,1 27,4 62,5 35,4 24,5- 278,1 452,0 333,7 442,1  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 9,6 15,2 15,8 9,8 4,8- 016,8 2 334,9 2 126,8 2 233,2 2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
   ُ                 ك سب البذور الزيتية

 27,6 25,2 75,3- 31,9- 188,4 389,9 11 815,2 2 133,9 4 433,6 1  )بآالف األطنان(الكمية 
 39,5 32,4 78,9- 31,7- 202,1 059,5 2 433,8 635,4 210,3  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 17,0 9,2 13,0- 2,0 5,1 180,3 156,9 153,8 146,4  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  الفواكه والخضر

 14,5 17,9 7,2- 22,7 47,0 848,0 786,6 641,2 436,3  )بآالف األطنان(الكمية 
 15,7 19,3 11,1 47,3 43,4 710,4 789,2 535,8 373,6  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 17,5 9,0 21,0 21,4 8,9- 837,7 013,7 1 834,7 916,3  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
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      :فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة  

  1988  1994 2000  
2000   

 معامل االختالف  النسبة المئوية للتغيير  )المستقرأة بالقيمة(
  (1) (2) (3) (4) )1( / )2(  )2( )/3(  )4( / )3( 1989-1994 1995 -2000  

  الكاشيو
 14,5 22,1 21,3- 19,4 87,5 103,7 81,6 68,4 36,5  )بآالف األطنان(الكمية 
 22,5 22,0 7,5- 33,1 54,2 487,1 450,5 338,6 219,6  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 8,3 7,3 16,4 10,8 18,0- 701,6 4 471,8 5 938,7 4 020,7 6  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  التوابل
 8,5 20,6 11,4 47,8 29,5 158,6 176,6 119,5 92,3  )بآالف األطنان(الكمية 
 18,1 14,2 269,5 116,8 45,5- 70,6 260,8 120,3 220,9  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 18,3 21,8 233,3 46,2 57,6- 446,9 489,7 1 019,1 1 404,9 2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  اللحوم
 27,0 25,2 8,8 95,1 98,9 197,7 215,0 110,2 55,4  )بآالف األطنان(الكمية 
 24,9 22,1 35,0 108,7 72,5 172,3 232,5 111,4 64,6  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 4,6 4,7 24,2 6,5 13,0- 872,8 083,6 1 017,5 1 169,9 1  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  التبغ

 20,3 21,1 44,5 33,4 10,4 75,9 109,7 82,2 74,5  )بآالف األطنان(الكمية 
 24,4 26,1 64,2 49,3 14,4 124,1 203,7 136,4 119,2  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 9,1 14,4 14,7 13,2 4,4 634,8 1 874,9 1 655,9 1 586,1 1  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  القطن الشعر

 124,1 90,6 86,5- 80,8- 37,6 135,3 18,3 95,0 69,0  )بآالف األطنان(الكمية 
 131,4 100,2 86,3- 79,8- 57,4 153,9 21,1 104,5 66,4  )بماليين الدوالرات األمريكية(القيمة 

 23,3  39,2  0,3- 1,0- 11,5- 137,8 1 134,8 1 145,9 1 294,4 1  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 

  .التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة) FAOSTAT(محسوبة من البيانات المسجلة بقاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر

  .1994-1985         ُ                                                         القيمة الم ستقرأة محسوبة من واقع االتجاه الخطي اللوغارتمي في الفترة : ملحوظة



 الهنـد 304

 

تحدث  جات الزراعية الست الرئيسية أنه لم   ً                                    أوال ، يتضح من دراسة اتجاهات صادرات المنت
 ترة وف1995-1994تغيرات كثيرة في الفترة الواقعة بين فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 

        ً                            ، وخصوصا  الصادرات إلى أسواق البلدان 2001-2000السنوات الثالث التي تنتهي في 
   )7(.المتقدمة، مع عدد قليل من االستثناءات

                                                             ً         اكل تتعلق بقمم التعريفة الجمركية والتعريفات التصاعدية، وخصوصا  في حالة      ً         ثانيا ، توجد مش
 مثل منتجات األلبان، والفواكه والخضر، والمنتجات المستحضرة من الصادرات غير التقليدية

وضح تو. الفواكه والخضر، واللحوم والمنتجات الغذائية، التي أصبحت تمثل منتجات واعدة
في معظم                 ِ                         اإلصالحات التي أدخ لت على التعريفات الوطنية لرغم من ه على اأنعديدة دراسات 

  ).9الجدول (نتشرة التعريفات المرتفعة مبلدان العالم مازالت 

   متوسط التعريفات الجمركية المطبقة على الحصص – 9الجدول 
  ومتوسط التعريفات الجمركية المطبقة على الكميات التي تتجاوز الحصص

  أمريكا الشمالية  15 –ألوروبي االتحاد ا  المنتجات

  

التعريفة 
المطبقة 
  على الحصة

المطبقة التعريفة 
على الكميات 
التي تتجاوز 
  الحصة

التعريفة 
المطبقة 
  على الحصة

التعريفة المطبقة 
على الكميات 
التي تتجاوز 
  الحصة

 164 17 89 14  لكاللحوم ومخلفات اللحوم الصالحة لأل
  121 11 74 30  منتجات األلبان
 72 50     والتوابل    ِ   والم يت البن، والشاي، 

 80 25 72 16  الحبوب
 109 28 114 6  السكر والحلوى السكرية
 185 50 56 5  الخضر الصالحة لألكل

   42 6  الفواكه والجوزيات الصالحة لألكل
األغذية المستحضرة من الخضر، 

الفواكه، والجوزيات وأجزاء النباتات 
  األخرى

28 105 26 132 

األغذية المستحضرة من اللحوم، 
 205 3 55 28  واألسماك، وغيرها

  44 8    ية المستحضرة من الحبوبذاألغ

  .Gibson et al. (2001): المصدر
آلخر مراحل تنفيذ اتفاقية                                               ْ                   ً التعريفات هي التعريفات المربوطة على الدولة األو لى بالرعاية استنادا  : ملحوظة
  .الزراعة

                                                      
  .تفاصيل هذه االتجاهات متاحة لدى المؤلف) 7(
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 وقد لوحظ أن فرص الحد .هند صعوبات في إدارة حصص التعريفة الجمركيةواجهت ال     ً  ثالثا ، 
                   ُ         عادة بالشكل الذي ي لحق أقل ةوزعماألدنى للنفاذ كانت متاحة على أساس إجمالي، وأنها كانت 

وباإلضافة إلى ذلك، توجد مشاكل في تخصيص حصص . قدر من الضرر بالمنتجين المحليين
وهذا يترتب عليه حظر دخول للشركاء التجاريين التقليديين،                         ُ    التعريفة الجمركية ألنها ت خصص 

وتمثل المشاكل المتصلة بحصص التعريفة الجمركية صعوبات . منتجات من البلدان األخرى
  .فيما يتعلق بتصدير بعض المنتجات الجديدة مثل الفطر إلى البلدان المتقدمةكبيرة 

 من مخلفات التاريخ االستعماري القديم، ومما يؤدي إلى تفاقم هذه الصعوبات وجود ترتيبات،
              ً الثنائية عائقا  ترتيبات هذه التمثل و. (Josling, 1998)تتعلق بالدخول التفضيلي لبعض المنتجات 

وعلى .                                              ً                               أمام الصادرات من البلدان األخرى التي ليست طرفا  فيها ولكنها من المنتجين األكفاء
ن البلدان مثل غامبيا، وكينيا، وزامبيا وزمبابوي يستفيد عدد مسبيل المثال، ففي حالة الزهور، 

التي أصبحت تسمى اتفاقية (من األفضليات في االتحاد األوروبي بموجب اتفاقية لومي 
كذلك، فإن صادرات كولومبيا وإكوادور تتمتع بالنفاذ التفضيلي إلى االتحاد ). كوتونو

تحاد األوروبي بموجب اتفاقية طن من السكر إلى اال 10 000             ُ    وكانت الهند ت صدر . األوروبي
  .2001حزيران / يونيو30، ولكنها انتهت في 1995      ُِ           خاصة ع ق دت في سنة 

     ً                                                                                    رابعا ، مازال الدعم المرتفع الذي تقدمة البلدان المتقدمة لصادراتها يمثل عقبة أمام المنتجين 
حصل وتشمل الصادرات التي ت. دعم الصادرات األكفاء على الرغم من االتفاق على تخفيض

على دعم مرتفع منتجات األلبان، واللحوم بأنواعها، والقمح، والحبوب الخشنة والسكر، وهي 
 وتمثل - في المائة من مجموع قيمة دعم الصادرات من جميع السلع 87              ً    تمثل أكثر قليال  من 

ونتيجة .  في المائة من مجموع دعم الصادرات من هذه السلع29منتجات األلبان وحدها نحو 
 بعض البلدان فقط المحافظة على تالمرتفع الذي تحصل عليه هذه الصادرات، استطاعللدعم 

قدرتها على المنافسة على حساب البلدان األخرى التي ال تستطيع تقديم دعم للصادرات ولكنها 
 ومن بين . من المنتجين األكفاء لمجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، مثل الهنددتع

، ومنتجات األلبان، وكذلك السكر )القمح(لتي تأثرت بشدة الحبوب الصادرات الهندية ا
  .ما حد إلى

السياسات الداخلية التي تسمح للبلدان المتقدمة بتقديم دعم كبير للمنتجات تساعد      ً  خامسا ، 
وعالوة على .  تخفيض التكاليف الثابتة التي يتحملها المزارعون في تلك البلدانعلىالزراعية 

ساس تخفيض مقياس الدعم الكلي ال يقوم على السلع، فإن ذلك يسمح للبلدان ذلك، فلما كان أ
فمازال .  على الرغم من أنها تلبي التزامات التخفيضبزيادة الدعم الفعلي لبعض المنتجات

معظم المنتجات التي تحصل على دعم كبير في البلدان المتقدمة تنافس بشكل مباشر المنتجات 
  .هند               ً       التي تهم بلدانا  مثل ال

يرية د     ً                                                                              سادسا ، تعتمد اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على قدر كبير من السلطة التق
لولة دون لجوء حيوالغرض من هذه االتفاقية هو ال. ولة عن تطبيقهائمن جانب الجهات المس
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. لحمايةر الصحة البشرية والحيوانية والنباتية في أغراض ايالبلدان األعضاء إلى استخدام معاي
ومع ذلك، فلكل بلد قواعده الخاصة به فيما يتعلق بتطبيق هذه القيود مثل التفتيش على 

 طرق محددة لمعاملة المنتجات أو معالجتها، وتحديد المستويات الدنيا تباعإالمنتجات، و
 وهذه المرونة في. المسموح بها لبقايا المبيدات أو من اإلضافات الغذائية المسموح باستخدامها

.                                                     ً      ً                       اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية تترك مجاال  كبيرا  إلعمال السلطة التقديرية
. وباإلضافة إلى ذلك، فإن معايير الصحة والصحة النباتية تتزايد درجة تعقيدها بمرور الوقت

ألساسية وفي غالبية البلدان النامية، ال تتوافر التكنولوجيا المطلوبة إلجراء عمليات االختبار ا
وقد سبقت مناقشة أهمية هذه المعايير والصعوبات التي . وإصدار الشهادات الصحية المطلوبة

  .، في القسم الخاص بمعايير الصحة والصحة النباتيةواجهتها الهند أثناء فترة التنفيذ

  تجارة المنتجات الغذائية  3-3

اردات الهند من المنتجات في المائة من مجموع و 78تمثل واردات المنتجات الغذائية نحو 
في  56الزراعية، ولكن الصادرات من المنتجات الغذائية تمثل نسبة أقل من ذلك، تبلغ نحو 

 ولما كانت تجارة المنتجات الغذائية تمثل الجانب .المائة، من مجموع الصادرات الزراعية
 الغذائية خالل األكبر من كل من الصادرات والواردات الزراعية، فإن سلوك تجارة المنتجات

                            ً                                              الفترة محل الدراسة يعد مماثال  لالتجاهات الملحوظة في تجارة المنتجات الزراعية 
ون دوالر أمريكي في فترة ي بل1,4                  ً    ردات الغذائية قليال  من افقد انخفضت قيمة الو). 10  الجدول(

 الثالث ون دوالر أمريكي في فترة السنواتي بل1,1 إلى 1988 السنوات الثالث التي تنتهي في
 دوار أمريكي في فترة مليار 2,8، ثم طرأت عليها زيادة كبيرة لتصل إلى 1994التي تنتهي في 
     ً                                          ونظرا  للزيادة السريعة في الواردات الغذائية خالل . 2000سنة  التي تنتهي في ثالسنوات الثال

نتهي في سنة  والسنوات الثالث التي ت1994الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 
، كانت القيمة الفعلية للواردات الغذائية في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 2000
الواردات في الفترة الزيادة في  تساوي أكثر من ثالثة أمثال القيمة المستقرأة بحسب اتجاه 2000
1985-1994.  

 في فترة السنوات الثالث  دوالر أمريكيملياروقد ارتفعت قيمة الصادرات الغذائية من نحو 
 دوالر أمريكي في فترة السنوات الثالث التي تنتهي مليار 1,4إلى  1988التي تنتهي في 

. 2000 دوالر في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة مليار 2,7، ثم إلى 1994 في
 عن ارتفاع أعلى وكما هو الحال بالنسبة للواردات الغذائية، كشفت الصادرات الغذائيةوبالتالي، 

وفترة السنوات الثالث التي تنتهي في  1994خالل فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 
 1988و المسجل في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في م، مقارنة بالن2000 سنة

لزراعية في ونتيجة لهذا النمو الكبير في الصادرات ا. 1994والسنوات الثالث التي تنتهي في 
القيمة الفعلية للصادرات الغذائية في فترة السنوات كانت الفترة التالية إلبرام اتفاقية الزراعة، 

                      ُ                   في المائة من القيمة الم ستقرأة بحسب اتجاه  48أعلى بنسبة  2000الثالث التي تنتهي في سنة 
  .1994-1985الصادرات في الفترة الزيادة في 
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  واردات الغذائية وصافي الصادرات الغذائية الصادرات، وال– 10الجدول 

  رةـالفت
  الصادرات 

 )بماليين الدوالرات(
  الواردات 

 )بماليين الدوالرات(
 صافي الصادرات 

 )بماليين الدوالرات(

التي تنتهي السنوات الثالث فترة 
 378- 356 1  977   1988 في

التي تنتهي السنوات الثالث فترة 
 355 054 1 410 1   1994 في

تنتهي في سنة التي السنوات الثالث فترة 
2000  2 747 2 770 -23 
تنتهي في سنة التي السنوات الثالث فترة 

 242 1 614 855 1  )القيمة المستقرأةب (2000
  النسبة المئوية للتغيير

التي تنتهي في السنوات الثالث فترة 
التي تنتهي السنوات الثالث فترة /  1994

 194,0 22,2- 44,3  1988في في 
التي تنتهي في سنة السنوات الثالث فترة 

التي تنتهي السنوات الثالث فترة /  2000
 106,5- 162,7 94,9  1994في 

التي تنتهي في سنة السنوات الثالث فترة 
التي تنتهي السنوات الثالث فترة /  2000

 101,9- 351,5 48,1  )بالقيمة المستقرأة (2000في سنة 
  معامل االختالف

1989-1994  16,29  44,40 81,82 
1995-2000  7,92 31,90 149,20 

  التي تحتفظ بها ) FAOSTAT(محسوبة من البيانات المسجلة بقاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر
  .منظمة األغذية والزراعة

  .1994-1985في الفترة اللوغاريتمي          ُ                                    القيمة الم ستقرأة محسوبة من واقع االتجاه الخطي : ملحوظة

ت وألن النمو في الواردات الغذائية كان أعلى نسبيا من النمو في الصادرات الغذائية، تغير
 مليون دوالر أمريكي في فترة 355التجارة الصافية للمنتجات الغذائية من فائض يبلغ نحو 

 مليون دوالر أمريكي في فترة 23 إلى عجز بنحو 1994السنوات الثالث التي تنتهي في 
صافي في ويكشف اتجاه التغيرات من سنة ألخرى . 2000ثالث التي تنتهي في سنة السنوات ال

، وكذلك من 4الصادرات الغذائية عن زيادة كبيرة في التقلبات، وهذا ما يتضح من الشكل 
 زيادة 2000 وسنة 1995االرتفاع الكبير في معامل االختالف خالل الفترة الواقعة بين سنة 

  .1994 وسنة 1989الواقعة بين سنة ترة الفعلى ما كان عليه في 
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      ً                                                                            وعموما ، فعلى الرغم من بقاء الفرق الصافي في تجارة المنتجات الغذائية في صالح الهند، 
 كانت فيها نسبة الواردات – 1999 و 1998، 1994 هي -هذه الفترة ثالث سنوات تخللت 

 على أن الزيادة في الواردات مما يدلأعلى من الواحد الصحيح الغذائية إلى الصادرات الغذائية 
    ً ساسا  أوكانت هذه الزيادة في الواردات ترجع . الغذائية تجاوزت الزيادة في الصادرات الغذائية

  .1999و 1998إلى ارتفاع الواردات من زيت الطعام خالل 

   الصادرات والواردات وصافي الصادرات الغذائية– 4الشكل 

 

 في المائة 42                                                           ً    ت الطعام أهم بنود الواردات الغذائية، حيث كان يمثل أعلى قليال  من ويعد زي
 1988المائة من مجموع الواردات الزراعية في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في  في 62 و

وخالل منتصف التسعينات، . ، على التوالي2000وفترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
ع هذه التغيرات المثيرة في ج وتر. في المائة13الواردات إلى  يت الطعام ضمنانخفضت نسبة ز

الواردات من زيت الطعام إلى اإلصالحات التي نفذتها الهند من جانب واحد في السياسة التجارية 
 وأوائل التسعينات، بقيت الواردات من زيت ففي الثمانينات،. ر الزيتيةوفيما يتصل بقطاع البذ

 ومؤسسة هندوستان للزيوت اتع لتوجيه المؤسسة التجارية على مستوى الواليالطعام تخض
تخضع إلدارة السلطة بغرض دعم أسعار زيت )                    ًمن زيت النخيل أساسا (وكانت الواردات . النباتية

 لزيادة أسعار البذور الزيتية وتشجيع إنتاجها الطعام في مستويات أعلى بكثير من األسعار العالمية
  .نتاج المحلي محل الواردات ولكي يمكن تحقيق االكتفاء الذاتيلكي يحل اإل
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   الواردات من منتجات زراعية مختارة– 11الجدول  

      : سنةالتي تنتهي فيالسنوات الثالث فترة  

 1988  1994  2000 
2000  

 معامل االختالف النسبة المئوية للتغيير )القيمة المستقرأةب(

 (1)  (2) (3) (4) )2)/(1(  )3)/(2(  )3)/(4(  
1989-
1994 

1995-
2000 

  الحبوب ومنتجات الحبوب

 82,3 99,5 306,1 73,2 36,0- 297,9 209,8 1 698,7 091,6 1  )بآالف األطنان(الكمية 
 73,7 85,5 126,8  17,2 28,5- 84,3 191,3 163,2 228,3  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 39,7 21,6 28,6- 26,6- 2,5- 283,1 202,0 275,4 282,3  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  القمح ودقيق القمح

 88,5 792,4163,4 169 98,9 18,6- 0,6 1064,9 535,3 657,8  )بآالف األطنان(الكمية 
 87,4 522,9171,3 112  49,6  11,2- 0,1 154,6 103,4 116,4  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 44,5 50,9 31,2- 23,5- 21,4-  218,2 150,2 196,2 249,7  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  البقول

 49,5 32,4 29,4- 22,9- 26,2- 590,8 416,8 540,3  732,1  )بآالف األطنان(الكمية 
 46,9 36,3 29,1- 24,0- 24,6- 184,4 130,7 171,9 228,0  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 14,7 9,1  1,8 1,0- 3,4 312,1 317,8 320,8 310,2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
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      : سنةالتي تنتهي فيالسنوات الثالث فترة  

 1988  1994  2000 
2000  

 معامل االختالف النسبة المئوية للتغيير )القيمة المستقرأةب(

 (1)  (2) (3) (4) )2)/(1(  )3)/(2(  )3)/(4(  
1989-
1994 

1995-
2000 

  الزيوت النباتية

 58,8 44,3 796,2 7 356,9 1 82,5- 47,3 735,6 3 256,4 464,0 1  )بآالف األطنان(الكمية 
 43,8 39,5 495,6 6 132,0 1 75,7- 25,9 708,4 1 138,7 570,9  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 25,9 18,1 11,3- 7,4- 33,0 549,5 487,6 526,4 395,9  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  السكر

 113,2 222,6 045,5 203  15,2 13,7 0,4 740,6 642,6  565,0  )بآالف األطنان(الكمية 
 98,0 221,9 909,9 114 27,3- 113,0 0,2 177,3 243,7 114,4  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 27,8 49,4 44,6- 29,7- 54,1 430,6 238,7 339,3 220,2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  الفواكه والخضر

 17,0 31,6 7,8- 91,8 92,6 605,2 558,0 290,9 151,0  )بآالف األطنان(الكمية 
 11,4 40,9 33,4- 61,8 165,8 622,8 414,7 256,4 96,4  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 11,7 18,3 27,6- 16,7- 35,0 026,2 1 743,2 892,7 661,2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  القطن الشعر

 103,6 145,1 415,1 262,7 175,0 32,1 165,5 45,6 16,6  )بآالف األطنان(الكمية 
 86,0 153,3 174,3 155,6 246,4  78,0 213,9 83,7 24,2  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 37,1 12,1 43,0- 19,7- 13,5 2411,7 373,9 1 710,2 1 507,4 1  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
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      : سنةالتي تنتهي فيالسنوات الثالث فترة   

 1988  1994  2000 
2000  

 معامل االختالف النسبة المئوية للتغيير )القيمة المستقرأةب(

 (1)  (2) (3) (4) )2)/(1(  )3)/(2(  )3)/(4(  
1989-
1994 

1995-
2000 

  الحرير

 30,0 58,3 45,0- 6,4- 154,0 7,7 4,2 4,5  1,8  )بآالف األطنان(الكمية 
 26,0 27,8 59,8- 4,7- 158,2 221,4 88,9 93,3 36,2  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 9,2  30,7 26,0-  3,8- 5,7 713,6 28 246,9 21 078,2 22 896,8 20  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  لخامالصوف ا

 13,8 15,4 152,4 49,5 33,1- 11,5 29,0 19,4 29,0  )بآالف األطنان(الكمية 
 15,5 18,5 33,8  2,2 30,9- 48,0 64,3 62,9 91,0  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 26,9 27,6 46,9- 32,9- 3,9- 183,3 4 220,4 2 306,6 3 440,1 3  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  الجلود بأنواعها

 19,2 34,8 66,0- 107,9 182,9 66,3 22,5 10,8 3,8  )بآالف األطنان(كمية ال
 7,6 34,8 89,5-  57,0 258,7 514,0 53,9 34,4  9,6  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 22,5 9,4 68,4- 24,9- 40,1 593,0 7 401,2 2 195,4 3 280,8 2  )ألف طن/دوالر(قيمة الوحدة 

  .التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة) FAOSTAT(المسجلة بقاعدة البيانات اإلحصائية محسوبة من البيانات : المصدر

  .1994-1985في الفترة ريتمي االلوغ         ُ                                    القيمة الم ستقرأة محسوبة من واقع االتجاه الخطي : ملحوظة
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لمائة من  في ا26 أقل بنسبة 2000وكانت واردات البقول في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
وكان مقدار النقص في واردات . 1994مستوى الواردات في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في 

كذلك انخفض نصيب واردات البقول .             ً                                                البقول قريبا  من المستوى المتوقع بحسب القيمة المستقرأة لالتجاه
فترة في المائة في  4,7 إلى 1994 السنوات الثالث التي تنتهي في ة في المائة في فتر16,3من 

  .2000السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 

الترخيص العام نظام ، كانت واردات زيت النخيل التي تتم بموجب 1994ذار آ/وفي مارس
مثل حكومية،  المؤسسات في المائة، بينما كانت ال65طبق عليها رسوم جمركية بنسبة          ُالمفتوح ت 

 ُ                                    ي سمح لها باستيراد زيت النخيل برسوم ،األلبانالمؤسسة التجارية ومجلس تنمية منتجات 
، 1995شباط /وفي فبراير.  في المائة20                ً                           جمركية أقل كثيرا  من الرسوم السابقة تصل إلى 

ِ                        أعقبت هذا التحرير األولي للتجارة إصالحات أكثر شموال  و ض عت بموجبها جميع واردات   ُ  ً                                                
                       ُ          لترخيص العام المفتوح وط بقت عليها الزيوت النباتية، باستثناء زيت جوز الهند، تحت نظام ا

، تم تحرير استيراد جميع أنواع 1999أيار /وفي مايو.  في المائة30رسوم استيراد بنسبة 
ِ    وو ض عت البذور الزيتية   ُ                              ُ                             نظام الترخيص العام المفتوح وط بقت عليها رسوم استيراد بنسبة تحت  

             ِ               ت الطعام، أدخ لت تغييرات على وبعد هذه التغييرات بعيدة األثر في قطاع زي. المائة في 40
تمثل و. (Sharma, 2001)نسبة الرسوم الجمركية من حين آلخر، ولكن الواردات بقيت حرة 

                                                                              ً هذه اإلصالحات في قطاع البذور الزيتية وتطبيق رسوم جمركية معتدلة على الواردات تحوال  
االنخفاض في واردات       ً                                                          رئيسيا  عن السياسات السابقة في قطاع البذور الزيتية كما أنها تفسر 

زيت الطعام خالل فترة السنوات الست السابقة على اتفاقية الزراعة كما تفسر الزيادة في 
  .ذلك الواردات بعد

 إلى يعد القمح أهم بند في واردات الهند من الحبوب ومستحضرات الحبوب، وال تلجأ الهند
كانت واردات القمح تمثل و. استيراد القمح إال لسد العجز الذي تتعرض له من حين آلخر

ات الغذائية في فترة السنوات الثالث التي تنتهي في دفي المائة من مجموع قيمة الوار 8,6 نحو
وعلى الرغم من الزيادة الملموسة في واردات القمح خالل الفترة الواقعة بين فترة . 1988

، فإنها كانت 2000سنة  والسنوات الثالث التي تنتهي في 1994السنوات الثالث التي تنتهي في 
 في المائة فقط من مجموع الواردات الغذائية في السنوات الثالث التي تنتهي في 5,6تمثل نسبة 

                                            ً       ً                    وفي الستينات والسبعينات، كان القمح يمثل بندا  رئيسيا  في واردات الهند من . 2000سنة 
 اإلنتاج المحلي وقد تضاءل اعتماد الهند على الواردات بمرور الوقت، مع زيادة. الحبوب

  .واقتربت الهند من حالة االكتفاء الذاتي من الحبوب

ولم يحدث أي . وفيما يتعلق بواردات السكر، يكشف االتجاه عن وضع يتسم بالندرة المؤقتة
التي تغير رئيسي في المستوى الفعلي لواردات السكر في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث 

 أو الفترة الواقعة بين السنوات الثالث 1994ثالث التي تنتهي في  والسنوات ال1988تنتهي في 
ومع ذلك، تعد الواردات . 2000 والسنوات الثالث التي تنتهي في سنة 1994التي تنتهي في 

الفعلية أكبر من ذلك بكثير مقارنة بالقيمة المستقرأة بحسب االتجاه في فترة السنوات الثالث 
ن تحرير واردات السكر من بين التغيرات الرئيسية التي وقعت وكا. 2000 التي تنتهي في سنة
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مستوى الرسوم الجمركية المطبقة على واردات  وفي البداية، كان. 1994في قطاع السكر بعد 
وقد أعيد النظر في مستوى الرسوم الجمركية المطبقة على السكر عدة .             ً    ًالسكر منخفضا  جدا 

  . في المائة60سبة مرات إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر بن

                                                   ً                                 كذلك بقيت واردات الهند من الفواكه والخضر مقيدة نظرا  لوجود حظر عام على استيراد السلع 
وعندما ارتفعت أسعار . 1998أيلول /ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة حتى سبتمبر. االستهالكية

ِ    و ض عت ل غير مألوف،                                                     ً     ً    عدد قليل من أصناف الخضر، مثل البصل والبطاطس، ارتفاعا  حادا  بشك  ُ
ِ    وكجزء من عملية التحرير، و ض عت . واردات البصل والبطاطس تحت نظام الترخيص العام المفتوح  ُ                         

) 2001و 2000و ،1999(واردات عدد من أصناف الفواكه والخضر خالل السنوات الثالث األخيرة 
 عن تغيرات كبيرة في تحت نظام الترخيص العام المفتوح، وال يكشف اتجاه واردات الفواكه والخضر

 1994 والسنوات الثالث التي تنتهي في 1988الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 
 والسنوات الثالث التي تنتهي في سنة 1994وكذلك الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 

                       ً     ً ن حيث القيمة أكثر وضوحا  نظرا   مالتغيراتأن         ً                             ، وخصوصا  من حيث الكمية، على الرغم من 2000
  .للتغيرات التي طرأت على قيمة الوحدة من الواردات

.  سياسة استيراد أنواع أخرى من المنتجاتفيوقد شهدت الفترة التالية إلبرام اتفاقية الزراعة تغيرات 
تويات ، ولكن مس1995ذلك تم تحرير منتجات األلبان مثل اللبن المجفف منزوع الدسم والمسلي في ك

  .الواردات من هذه المنتجات بقيت شديدة االنخفاض

  األمن الغذائيقضايا  وةيالمعيشقضايا ال  4

: السببان الرئيسيان لبقاء القضايا المعيشية وقضايا األمن الغذائي شديدة األهمية في بلد مثل الهند هما
 ووجود )2(ل وللدخل؛  اعتماد غالبية السكان الشديد على القطاع الزراعي كمصدر لفرص العم)1(

عدد كبير من السكان الذين يعانون من نقص التغذية، وغالبيتهم يعيشون دون خط الفقر وينفقون نسبة 
                 ً                             في المائة تقريبا  من السكان بالمناطق الريفية 72وتعيش نسبة . كبيرة من مجموع دخلهم على الغذاء

 في المائة من 60فرص العمل لنحو عي ويوفر القطاع الزرا) 2001حسب تقرير التعداد الصادر في (
  .)2002الحكومة الهندية، (مجموع القوى العاملة في الهند 

 في المائة من 23( مليون نسمة 225وقد أظهرت دراسة أخيرة لمنظمة األغذية والزراعة أن نحو 
) كان في المائة من مجموع الس24( مليون نسمة 260يعانون من نقص التغذية، ونحو ) مجموع السكان

وعلى الرغم من أن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط . )2002الحكومة الهندية، (تحت خط الفقر 
، فمن الالفت للنظر )12الجدول  (2000-1999و 1994-1993الفقر قد انخفض بدرجة كبيرة فيما بين 

ت الثالث التي أن عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية ارتفع خالل الفترة الواقعة بين السنوا
وتستند أرقام الفقراء على ). 13الجدول  (1999 والسنوات الثالث التي تنتهي في 1992تنتهي في 

البيانات العامة التي تقوم بتجميعها المنظمة الوطنية للمسح بالعينة، وتأخذ هذه األرقام في االعتبار 
 اأم. 2000-1999و 1994-1993 بين التغيرات الفعلية التي استجدت في توزيع إنفاق المستهلكين فيما

أعداد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمأخوذة من منظمة األغذية والزراعة فتستند إلى 
 .البيانات القديمة ولم تراع فيها هذه التغيرات
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   التغيرات في حالة الفقر– 12الجدول 

  السنة

عدد 
الفقراء 
 في الريف

نسبة 
  الفقراء
(%) 

 الفقراء عدد
  في الحضر

 )بالماليين(
 نسبة الفقراء

)(% 

مجموع عدد 
  الفقراء

 )بالماليين(
 نسبة الفقراء

(%) 

1987-1988  232  39,1 75 38,2 307 38,9 
1993-1994 244 37,3 76 32,4 320 36,0  
1999-2000  193 27,1 67 23,6 260 26,1 

  النسبة المئوية للتغيير

1993-1994  /
1987-1988 5,2 -4,6 1,3 -15,2 4,2 -7,5 
1999-2000  /
1993-1994  -20,9  -27,3  -11,8 -27,2 -18,8 -27,5 

  ).2002(الحكومة الهندية : المصدر
  

   تعداد السكان ونصيب الفرد من إمدادات أغذية الطاقة - 13الجدول 
   في الهندالنسبة المئوية لمن يعانون من نقص التغذيةو

  الفترة
 السكانمجموع 

  )مليونبال(

نصيب الفرد من 
إمدادات أغذية الطاقة 

  )سعر حراري يوميا(

عدد من يعانون 
 من نقص التغذية

  )بالمليون(

نسبة من يعانون من 
إلى نقص التغذية 
  (%)مجموع السكان 

السنوات الثالث التي 
 25 214,6 370 2 861,3  1992تنتهي في 

السنوات الثالث التي 
 23 225,3 430 2 976,3  1999تنتهي في 

  ).2001(منظمة األغذية والزراعة : المصدر

 في السنوات  التغيرات التي طرأت على مؤشرات األمن الغذائي الرئيسية14ل وويلخص الجد
وقد ارتفع نصيب الفرد من إنتاج األغذية في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي . األخيرة

 بمعدل أبطأ بكثير من المعدل في 2000 ي في سنة والسنوات الثالث التي تنته1994تنتهي في 
 والسنوات الثالث التي تنتهي 1988الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 

 في 2وارتفع إمدادات األغذية المخصصة لالستهالك البشري المباشر بنسبة . 2000 سنة في
 والسنوات الثالث التي 1994 تنتهي في المائة فقط في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي

 وكانت هذه الزيادة في اإلمدادات الغذائية أدني من القيمة المستقرأة 2000  تنتهي في سنة
، وكذلك أدنى من مستوى النمو 2000بحسب االتجاه لفترة السنوات الثالث التي تنتهي في سنة 
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 والسنوات الثالث التي 1988نتهي في الذي تحقق في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي ت
  .2000  سنة  تنتهي في

   إنتاج األغذية، واإلمدادات الغذائية، والواردات الغذائية – 14الجدول 
  وأسعار المواد الغذائية في الهند

  رةـالفت

نصيب الفرد مؤشر 
 إنتاج األغذية من 
  فترة األساس(

1989-1991 
=100( 

نصيب الفرد 
من اإلمدادات 

  ة الغذائي
سعر (
  )     ًيوميا /حراري

نصيب الفرد 
دات رالومن ا

  الغذائية 
دوالر في (

  )السنة

الواردات 
الغذائية كنسبة 

مئوية من 
الصادرات 

 (%)السلعية 

أسعار المنتجات 
الغذائية 

منسوبة إلى 
أسعار جميع 

 )أ(السلع 

التي السنوات الثالث 
 0,98 11,6 1,7 251,3 2 92,9  1988تنتهي في 
التي الث السنوات الث
 1,01 4,5 1,2 360,7 2 102,7  1994تنتهي في 

التي السنوات الثالث 
 1,07 7,4 2,8 408,0 2 107,5  2000تنتهي في سنة 

التي السنوات الثالث 
 2000تنتهي في سنة 

 1,05 1,3 0,6 507,5 2 112,7  )القيمة المستقرأةب(
  النسبة المئوية للتغيير

التي السنوات الثالث 
 1988تنتهي في 

التي السنوات الثالث و
  2,8 61,2– 30,9– 4,9 10,5  1994تنتهي في 

التي السنوات الثالث 
 1994تنتهي في 

التي السنوات الثالث و
 6,6 65,3 138,5 2,0 4,7  2000تنتهي في سنة 

  االختالفمعامل 

1989-1994  1,84 2,50 41,33 29,19 2,06 
1995-2000  1,26 1,73 30,26 33,27 4,10 

  التي تحتفظ بها ) FAOSTAT(محسوبة من البيانات المسجلة بقاعدة البيانات اإلحصائية : لمصدرا
  . وبيانات الحكومة الهنديةمنظمة األغذية والزراعة

  .1994-1985في الفترة اللوغاريتمي          ُ                                    القيمة الم ستقرأة محسوبة من واقع االتجاه الخطي : ملحوظة
سلع الغذائية األولية والمنتجات الغذائية بعد طرح مؤشر أسعار الجملة المؤشر المرجح ألسعار الجملة لل )أ(

  .لجميع السلع
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وتكشف المؤشرات األخرى مثل نصيب الفرد من الواردات الغذائية والواردات الغذائية كنسبة 
الواقعة بين السنوات                                     ً                           مئوية من مجموع الصادرات السلعية أيضا  عن زيادات كبيرة في الفترة 

، بعد أن كان النمو 2000 والسنوات الثالث التي تنتهي في سنة 1994تي تنتهي في الثالث ال
 والسنوات الثالث التي 1988بالسالب في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في 

كذلك كانت الزيادة في األسعار الحقيقية للمنتجات الغذائية بأكثر من . 1994تنتهي في سنة 
ْ          ض ع ف النمو ا  والسنوات 1988لملحوظ في الفترة الواقعة بين السنوات الثالث التي تنتهي في ِ 

  .1994الثالث التي تنتهي في سنة 

لى حد إولقد كانت بعض هذه التغيرات في واردات المنتجات الغذائية وأسعار األغذية متوقعة 
يبعث على مزيد  أن الشيء الذي دبي. سعيناتتما بعد تحرير تجارة المنتجات الزراعية في ال

من القلق هو وجود عالمات في الوقت الحاضر على هبوط نمو اإلنتاجية، وهو أمر قد تكون 
ستظل برامج ولهذه األسباب، ). 15الجدول (له آثار عكسية في المستقبل ما لم يتم تداركه 

 أهم تحقيق االكتفاء الذاتي من األغذية، وبرامج تثبيت األسعار وبرامج توفير فرص العمل من
  .األهداف التي تتوخى سياسات التنمية الزراعية تحقيقها

  محاصيلبعض ال معدالت النمو السنوي ل– 15الجدول 

  2001-2000 إلى 1991-1990  1990-1989 إلى 1980-1981 

 الغلة اإلنتاج المساحة  الغلة اإلنتاج المساحة المحصول

 1,16 1,79 0,63  3,19 3,62 0,41  األرز
  1,81 3,04 1,21  3,10 3,57 0,47  القمح

 1,65 0,06 1,84-  1,62 0,40  1,34-  الحبوب الخشنة
 0,27 0,58- 1,02-  1,61 1,52 0,09-  البقول

 1,34 1,66 0,20-  2,74 2,85 0,23-  الحبوب الغذائية
الحبوب غير 

 0,59 1,86 0,84  2,31 3,77 1,12  الغذائية

 0,61 0,66 0,44  2,43 5,20 2,81  البذور الزيتية
 0,89 2,62 1,72  1,24 2,70 1,44  قصب السكر

 1,26- 0,92 2,21  4,10 2,80 1,25-  القطن
 1,02 1,73 0,08  2,56 3,19 0,10  جميع المحاصيل

  ).2000(الحكومة الهندية : المصدر
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  القضايا التي تهم الهند وآثارها على التنمية الزراعية واألمن الغذائي  5

هذه االتفاقية تترتب مناقشة لتجربة الهند خالل فترة تنفيذ اتفاقية الزراعة أن يتضح من هذه ال
  قضايا شديدة الخطورة بالنسبة للهندعليها 

   ً                                ً                                               أوال ، أنه لما كانت الهند ال تقدم دعما  للمنتجات الزراعية فإن من مصلحتها أن يتم تخفيض 
عم إلى د الزراعية إلى أن يصل هذا ال                                      ً      ً         الدعم المحلي في البلدان التي تقدم دعما  كبيرا  للمنتجات

أما دعم . المستويات المحددة في االتفاقية على أنها مستويات الحد األدنى المسموح به للدعم
                                                   ً  والسبب في ذلك هو أن الدعم المحلي ودعم الصادرات، معا ، .                             ًالصادرات فينبغي إلغاؤه تماما 

ومن .              ً     ً عليها تأثيرا  سيئا انؤثريافسة ويجعالن الصادرات من بلدان كالهند غير قادرة على المن
تخفيض البلدان المتقدمة لدعم الصادرات وللصادرات المدعومة ستكون له             ً    الواضح تماما  أن 

البلدان التي تستطيع دعم الصادرات، فنتيجة ل. آثار ملموسة على صادرات البلدان النامية
لى حساب البلدان التي ال تستطيع دعم تتمتع بميزة تنافسية المحافظة على قدرتها التنافسية ع ال

              ً                                                             ومن المهم أيضا  التأكد من أن التوسع في استخدام التسهيالت االئتمانية التصديرية . صادراتها
  .لن يحل محل تخفيض دعم الصادرات

فلما كانت مرافق البنية األساسية في البلدان النامية غير كافية في العادة، سيظل ومع ذلك، 
أعباء ثقيلة تمثل التي تكاليف النقل والتسويق راعية في هذه البلدان يتحملون ُ               م صدرو السلع الز

، ولن تكون أي محاولة في المستقبل دعم تكاليف النقل والتسويقومسموح للبلدان النامية .    ًجدا 
  .لتقييد استخدام هذا النوع من الدعم في مصلحة الهند

صاعدية واالتفاقات الثنائية بشأن سلع معينة مازالت القمم التعريفية، والتعريفات الت     ً  ثانيا ، 
 مازالت تمثل قضايا رئيسية تحد من قدرة المنتجات على النفاذ إلى –واالستثناءات الخاصة 
تجات نوتشمل مجموعات الم.  يكون لهذا البلد ميزة تنافسية فيهااألسواق الخارجية التي

ت األلبان، والفواكه والخضر،  مشكلة منتجاالتعريفيةالرئيسية التي تمثل فيها القمم 
 .والمستحضرات المنتجة من الفواكه والخضر، واللحوم واألسماك ومنتجات الصناعات الغذائية

ُ ويعد توسيع أسواق البلدان المتقدمة بطريقة م  جدية من المقتضيات األساسية لزيادة فرص نفاذ                                          
  .منتجات التي تهم الهند إلى األسواقال

                                                         ً         غموض الذي تتسم به أجزاء عديدة من االتفاقية لكي ال يشكل قيدا  على دعم ينبغي إزالة ال     ُ  ثالثا ، 
هذا الغموض بحساب مقياس الدعم جوانب تصل بعض تو. الزراعة في الهند في المستقبل

  . وهي مبينة فيما يلي.الكلي

ثابتة على أساس  في حساب دعم أسعار السوق، بقيت األسعار الخارجية المرجعية )أ(
ردنا حساب مستوى الدعم الكلي، يجب حساب الفرق أوهكذا، فإذا . 1988-1986الفترة 
سعر الدعم والسعر الخارجي المرجعي على أساس سعر الدعم الجاري ومستوى بين 
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وتكتسب مشكلة السعر الخارجي المرجعي . األساس بالنسبة للسعر الخارجي المرجعي
جداول الدعم في البيانات األصلية الثابت في حساب مقياس الدعم الكلي أهمية خاصة ألن 

وقد . التي قدمتها البلدان األعضاء لمنظمة التجارة العالمية كانت محسوبة بالعمالت المحلية
، أوجد ذلك مشكالت في حساب مقياس الدعم الكلي بالنسبة للبلدان النامية، بما في ذلك الهند

وعلى سبيل المثال، ففي . لمتقدمة                                 ُ                  حيث تعد معدالت التضخم مرتفعة عموما  مقارنة بالبلدان ا
حالة الهند، كان التغير في مؤشر أسعار الجملة بالنسبة لجميع السلع في الفترة الواقعة بين 

                 ً        في المائة تقريبا ، وكان 146، بنسبة 2001-2000 وسنة 1989- 1988سنة األساس، أي 
لما كانت البيانات و.  في المائة في نفس الفترة214انخفاض قيمة الروبية الهندية بنسبة 

الخاصة بفترة األساس بالعملة المحلية، أي الروبية الهندية، فما لم تؤخذ هذه التغيرات 
.                                                                             ًالخاصة بالتضخم وسعر الصرف في االعتبار، سيكون مقياس الدعم الكلي الجاري إيجابيا 
ح وهذه المشاكل المرتبطة بحساب مقياس الدعم الكلي ما كان لها أن تنشأ في حالة وضو

وقد جاءت . أحكام االتفاقية ونصها على مراعاة التضخم في حساب مقياس الدعم الكلي
، ولكن هذه المادة تفتقر إلى 4-18ة إلى التضخم في االتفاقية في المادة داإلشارة الوحي

  )1(.الوضوح بشأن ما يعنيه ذلك

عليها شروط  تفتقر االتفاقية إلى الوضوح فيما يتعلق بكمية اإلنتاج التي تنطبق )ب(
للبيع اإلنتاج ، أو الفائض الذي يطرح مجموع الحصول على السعر التحكمي وهل هي 
. آليات دعم األسعاربموجب لحكومة يتم توريدها لويباع بالفعل في السوق، أو الكمية التي 

، بينما  الكمية التي يقوم المنتجون بتوريدها، مثل باكستان،وقد استخدمت بعض البلدان
ومنطق استخدام مجموع اإلنتاج في هذه الحسابات . بلدان أخرى مجموع اإلنتاجاستخدمت 

                           ً            بشراء كل ما يعرض عليها طبقا  لسعر الدعم أن الجهة التي تعينها الحكومة تكون ملزمة 
 نومع ذلك، فهناك حد لذلك ألن الكمية التي ستطرح في السوق لن تكو. المعلن من قبل

                                        ً      ً    ً     على اعتبار أن االستهالك الذاتي يمثل جانبا  كبيرا  جدا  من أكثر من الفائض القابل للتسويق
وهذه مسألة ينبغي الوصول إلى حل لها . إنتاج المواد الغذائية األساسية في بلد مثل الهند

  .في المفاوضات الحالية

هل ينبغي ن حساب قيمة اإلنتاج؟ ككيف يم: والمسألة األخرى المهمة في هذا السياق هي
                                        ً الحدود؟ فلما كانت أسعار الحدود تعد أساسا  تسليم  باألسعار المحلية أو بأسعار جتقييم اإلنتا

      ً                                                                              مناسبا  للمقارنة، ينبغي استخدامها في تقييم اإلنتاج وعدم استخدام األسعار المحلية كما هو 
  .متبع في الوقت الحاضر

                                                      
ي االستعراض متعدد األطراف لتنفيذ االلتزامات بموجب برنامج اإلصالح الذي أتفق  جاء في هذا النص أنه ف)1(

 وهو االستعراض الذي تقوم به لجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشكل -عليه في جولة أوروغواي 
لتضخم المفرط على قدرة معان أثر معدالت اإتلتزم البلدان األعضاء أثناء عملية االستعراض بأن تدرس ب: "منتظم

  ."أي من البلدان األعضاء على التقيد بالتزاماته بتخفيض الدعم المحلي
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المشكلة هنا هي و.  في نطاق مقياس الدعم الكلييع يفتقر تفسير القيم السلبية للدعم السل)ج(
وتنص . للزراعةأي دعم ستهان بها بالنسبة للهند التي ال تقدم                          ُ أن هذا التفسير له آثار ال ي 

، ال يجوز جمالي للدعمزام بمجموع الحجم اإلحين ال يوجد الت: " على أنه)ب(2- 7 المادة
به للدعم الحد األدنى المسموح للبلد العضو المعني تقديم دعم للمنتجين الزراعيين يتجاوز 

وجد عليها ت وهذا يعني أن البلدان التي ال ".6 من المادة 4في الفقرة المنصوص عليه 
. التزامات بتخفيض الدعم تستطيع زيادة الدعم المحلي إلى مستوى الحد األدنى المسموح به

على أن الدعم المحلي الذي تنطبق عليه أحكام االتفاقية ) 2)(ب(13ومع ذلك، تنص المادة 
ير ال تنطوي على منح دعم لسلعة بتوجب اتخاذ إجراءات مضادة إذا كانت هذه التداال يس

     ً                      ونظرا  لهذا الغموض، فليس من .  التسويقية1992معينة يتجاوز ما تقرر خالل سنة 
الواضح ما إذا كانت البلدان تستطيع أن تستفيد من مستوى الحد األدنى المسموح به للدعم 

  .وضات الجاريةا مما يتطلب التوضيح في جولة المف         ًوهذا أيضا . بموجب االتفاقية

ِ عام                           ُوباإلضافة إلى ذلك، فعندما ت  لدعم السلعي في البلدان األرقام السلبية الكبيرة لل االتفاقية   
    ً                                                       صفرا ، فإنها بذلك تعاقب البلدان التي تفرض ضرائب على الزراعة تمثل  االنامية على أنه

وتستطيع البلدان األعضاء مواصلة تقديم الدعم . عة                            ً      وتعفي البلدان التي تقدم دعما  للزرا
 في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي بالنسبة للدعم السلعي 5لإلنتاج الزراعي في حدود 

 بالنسبة للدعم  في المائة10 أو في حدود ، في حالة البلدان المتقدمة- وغير السلعي
  .في حالة البلدان النامية -وغير السلعي  السلعي

النظام الحالي لدعم سمح االتفاقية للهند باإلبقاء على تهذا الغموض، عن ف النظر صروب
             ً                                                                   الزراعة، نظرا  لعدم وجود التزامات بتخفيض الدعم المحلي ألن الدعم المقدم للزراعة في 

 وبصرف النظر عن .الهند أقل بكثير من مستوى الحد األدنى المنصوص عليه في االتفاقية
تفاقية على أال يتجاوز مستوى الدعم السلعي وغير السلعي الذي هذه المرونة، تنص اال

 في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي، 10 تقديمه في المستقبل نسبة ةتستطيع الحكوم
  .منهما لكل

                           ُ                                     من اتفاقية الزراعة على أن ي عفى من التزامات تخفيض الدعم المحلي 2-6تنص المادة  )د(
         ً                                            كون متاحا  عادة للمزارعين منخفضي الدخل وقليلي الموارد دعم مستلزمات اإلنتاج الذي ي

               ً                                              وينطبق ذلك أيضا  على الدعم المحلي الممنوح لتشجيع تنويع اإلنتاج . في البلدان النامية
. لمخدراتفي إنتاج اة ستخدمبما يبعده عن زراعة المحاصيل غير المشروعة المالزراعي 

.  منخفضي الدخل وقليلي المواردوالمشكلة في هذه الفقرة هي تعريف المزارعين
  .تتضمن االتفاقية أي توجيه في هذا الشأن وال

تستخدم التعاريف القائمة على حيازة األرض في تعريف المزارعين وقليلي       ً  وعموما ، 
                                                       ً          ومع ذلك، قد ال يكون التعريف القائم على حيازة األرض مناسبا  لو أخذنا . الموارد

وحتى ذلك يختلف من سنة . ث القدرة على اإلنفاقبالتعريف الفعلي لخط الفقر من حي
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وعالوة على ذلك، فإن . ألخرى كما يختلف تعريف خط الفقر المستخدم في هذه الحسابات
دوالر أمريكي بالنسبة للبلدان  1 000التعاريف القائمة على متوسط للدخل في حدود 

 يؤدي بنا إلى ،لتدابير التعويضيةعانات وا المشار إليها في الملحق السابع التفاقية اإل،النامية
ئيسية، ألن االستثناءات الخاصة بالدعم وتعد هذه قضية ر. مجموعة مختلفة من األرقام

  .غير السلعي للمزارعين قليلي الموارد تسمح بمجال واسع لدعم المنتجين الزراعيين

: لى ثالثة محاوروفيما يتعلق بتثبيت األسعار، اعتمدت الهند على استراتيجية تقوم ع     ً  رابعا ، 
وتوضح . الدعم السعري، والمخزونات العامة من الحبوب، والقيود على التجارة الخارجية

سبق، أن الهند تتمتع بقدر كاف من المرونة بموجب ما حسابات الدعم المحلي، المبينة في 
ات ومع ذلك، تتضح عيوب هذه السياسات في مخزون. االتفاقية لدعم أسعار المنتجات الزراعية

اتفاقية الزراعة بتخزين وتسمح . الحبوب الكبيرة التي تراكمت لدى الهند في السنوات األخيرة
من حيث التكلفة أصبحت جدوى هذه البرامج ولكن مخزونات عامة ألغراض األمن الغذائي، 

في ضوء انخفاض األسعار الدولية ة أمام قيمة هذه السياسات كبيرتضع عالمات استفهام 
  .م الذي تقدمه البلدان المتقدمةوالدعم الضخ

ردات من أجل تثبيت األسعار، فإن إلغاء القيود الكمية اوفيما يتعلق بالقيود المفروضة على الو
                                                ً                             يعني أن تثبيت األسعار ينبغي أن يتم، من اآلن فصاعدا ، عن طريق التعريفات الجمركية 

على السلع الزراعية، التي  ويتضح من توزيع التعريفات المربوطة .المفروضة على الواردات
                              ً       ً                                                 سبقت مناقشتها، أن ذلك يعد بديال  مناسبا  ألن التعريفات المربوطة عالية بما فيه الكفاية على 

الجارية عن   إذا أسفرت جولة المفاوضاتفي المستقبلقد تنحسر هذه المرونة و. غالبية السلع
ن اآلليات األخرى مثل وفي هذه الحالة، ستكو. تخفيضات جديدة في التعريفات الجمركية

ومع ذلك، تفتقر . الواردات والتدابير الوقائية الخاصة أكثر جدوىالتعريفات المتغيرة على 
السعرية في اتفاقية الزراعة ألن حاشية نطاقات االتفاقية إلى الوضوح فيما يتعلق بقانونية ال

السعرية نطاقات ت هذه العتبرافإذا . تحظر استخدام الرسوم المتغيرة على الواردات 2- 4 المادة
           ً        عتبرت رسوما  جمركية ا، فإنها تكون قانونية، أما إذا "الرسوم الجمركية العادية"من قبيل 

  .(Sharma, Greenfield and Konandreas, 1999)متغيرة، فإنها ال تكون قانوينة 

 اإلضافية ح باستخدام الرسوماوالغرض من األحكام الخاصة بالتدابير الوقائية الخاصة هو السم
 مثل حدوث ظروف معينةحدوث زيادة على الرسوم المربوطة التي يمكن تطبيقها في حالة 

أحكام التدابير وتنص . ارتفاع شديد في الواردات أو انخفاض في األسعار الخارجية المرجعية
دان على أن هذه التدابير تكون متاحة فقط للبل) 5المادة ( في اتفاقية الزراعة الوقائية الخاصة

ْ  َ َ           التي تكون قد ربطت مستويات التعريفات الجمركية فيها مستخدمة صيغة الت ع ر ف ة وتكون قد  َ                                                                  
 وأن  تنظر المفاوضات المقبلة في هذه القضايانوينبغي أ. أدرجت ذلك في جداول التزاماتها

الوقائية تدابير وعندئذ، ستصبح ال. تسمح باستخدام هذه اآلليات ألغراض تثبيت األسعار
  .شديدة األهمية لبلدان مثل الهند ةالخاص
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 ينبغي توسيع نطاق مستوى الحماية المعطى في الوقت الحاضر للنبيذ والمشروبات      ً خامسا ،
الكحولية بموجب المؤشرات الجغرافية ليشمل منتجات أخرى مثل الشاي الدارجيلنج واألرز 

 ألن التمييز بين سواقوتندرج هذه المسألة ضمن نفاذ المنتجات الزراعية إلى األ. البسماتي
وهذا يعود بالفائدة على المستهلكين حيث تكون .                   ً     ً                    المنتجات يعد عنصرا  مهما  في المنافسة العادلة

كما أنه يفيد المنتجين، . الخواص الفعلية للمنتجاتأمامهم خيارات أوسع ومعلومات أكثر عن 
ُ حيث يكون بوسعهم تطوير منتجات جيدة مع حمايتهم من المنافسة الم  جحفة أو القائمة على                                                            

  .التضليل في األسواق الخارجية

 ال تقل المشاكل التي يواجهها المصدرون من جراء اتفاقية تطبيق تدابير الصحة      ً سادسا ،
فعلى الرغم من أن الغرض من هذه االتفاقية هو . والصحة النباتية في أهميتها عن ما سبق

 المطبقة لحماية صحة اإلنسان والحيوان الحيلولة دون استخدام البلدان األعضاء للمعايير
والنبات في أغراض الحماية، فإن لكل بلد قواعده الخاصة به فيما يتعلق بهذه القيود، مثل 
التفتيش على المنتجات المستوردة، والتأكد من تطبيق طرق معينة في معاملة المنتجات أو 

                               ُ    لمبيدات الحشرية أو االستخدام الم باح  المسموح بها من بقايا اتصنيعها، وتحديد المستويات الدنيا
                    ً                                 ومما يزيد األمور سوءا  أن معايير الصحة والصحة النباتية . إلضافات معينة إلى األغذية

                 ً                                                           أصبحت أكثر تعقيدا ، كما أن التكنولوجيا الالزمة إلجراء االختبارات األساسية وإصدار 
وسوف تستفيد بلدان . دات الخلو من اآلفات واألمراض ليست متاحة على نطاق واسعاشه

كالهند لو أن البلدان المتقدمة وافقت على اعتبار المعايير التي تضعها هيئة الدستور الغذائي 
  .على أنها مكافئة

 فيما يتعلق بااللتزامات الخاصة بالمساعدات الفنية والمالية، يوجد نوعان من القضايا      ً سابعا ،
 األحكام المتصلة بهذه المساعدات ينبغي أن ومن بين هذه القضايا أن. ينبغي التعامل معهما

ِ    م لز مة تكون  فاألحكام الحالية التي تنص عليها اتفاقية . من الناحية القانونية للبلدان المتقدمة ُ 
قبيل هي من تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والمالية 

ِ                          ه األحكام ليست م لز مة من الناحية القانونية، وألن هذ". أفضل ما يمكن عمله" بـااللتزام  ُ               
ِ يمكن الشروع في رفع قضايا أمام هيئة تسوية المنازعات بدعوى أن البلدان المتقدمة لم تف  ال                                                                                   

وعالوة على ذلك، فإن المساعدات التطوعية التي كان ينبغي تقديمها للبلدان . بهذه االلتزامات
فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد آلية .  بترتيبات التمويلوتتعلق القضية الثانية. النامية لم تأت

مؤسسية خاصة لدعم التحرير أو العولمة وتخصيص هذه األموال على أساس مستديم لكي 
وتعد هذه المساعدات أساسية لمساعدة البلدان . خاضعة للسلطة التقديريةتبقى هذه الترتيبات  ال

موارد الالزمة لتغطية التكاليف المرتفعة ة الالنامية على تنفيذ برامج اإلصالح وكذلك لزياد
المترتبة على تنفيذ األحكام الالزمة لجعل القواعد المحلية مطابقة للقواعد الدولية وللتغلب على 

  .المعوقات الخطيرة على جانب العرض
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ـد
الهن

 على الرغم من أن مشكلة األمن الغذائي تبقى من المشاكل الحرجة بالنسبة لبلد كالهند،      ً ثامنا ،
وسوف يكون من الخطر أن تستغل المجموعات ذات . نبغي التعامل معها بأكبر قدر من العنايةي

. المصالح المكتسبة هذا األمر بطريقة مثيرة للعواطف من أجل مواصلة تطبيق الدعم والحماية
وسيظل يمثل قضية حيوية بالنسبة للبلدان المتقدمة  وهذا ال يعني إنكار أن األمن الغذائي كان

ومع ذلك، هناك فرق بين اهتمامات األمن الغذائي بالنسبة للبلدان المتقدمة . نامية على السواءوال
واهتمامات األمن الغذائي المشروعة بالنسبة للبلدان النامية التي مازالت غالبية سكانها تعتمد في 

 النتشار                                ً للعمل خارج القطاع الزراعي نظرا ةمعيشتها على الزراعة وال توجد أمامهم سبل كثير
في اإلبقاء على البلدان المتقدمة نجحت وإذا . األساسيةمرافق البنية  واالفتقار الشديد لاألمية

مستويات الدعم المرتفعة التي تطبقها وواصلت تطبيقها تحت ستار االهتمامات غير التجارية، 
  .فلن يكون ذلك في مصلحة البلدان النامية

ام لالتفاقية، ضمن األحكام المتصلة بالمعاملة الخاصة  ينبغي أن يتضمن اإلطار الع     ً تاسعا ،
ُ أحكاما  توفر القدرة على النفاذ الحقيقي والم والتفضيلية،  جدي للسلع التي تنتجها بلدان كالهند       ً                                   

 االلتزامات الخاصة بتخفيض الدعم المحلي ذ           ً                            وتوفر مزيدا  من المرونة فيما يتعلق بتنفي
       ً                                         أساسيا  بالنسبة للمنتجات الحساسة التي تهم سكان ويعد ذلك. ومستويات الرسوم الجمركية

ولذلك، ينبغي أن تعترف . همأمامالريف للمحافظة على أسباب معيشتهم وفرص العمل المتاحة 
صالح في بلد إ بالعائقين الرئيسيين أمام تنفيذ أي األحكام الجديدة للمعاملة الخاصة والتفضيلية

ير في المؤسسات الالزمة لتنفيذ تدابير اإلصالح  وجود نقص كب هوولالعائق األو. كالهند
د ووجأما العائق الثاني فهو . وتحمل التكاليف الباهظة المترتبة على تنفيذ التغيرات المطلوبة

ْ                                             معوقات خطيرة في جانب العرض مثل ض ع ف مرافق البينة األساسية، مما يؤدي إلى صعوبات   َ                                
  .سواق الدوليةفي مجال بناء القدرات الالزمة للمنافسة في األ
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