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   )1(ايلندـت

  مقدمـة  1

                        ً     ً                                  ً                     يلعب القطاع الزراعي دورا  مهما  على الدوام في اقتصاد تايلند، نظرا  لوفر األراضي الصالحة 
ويبلغ مجموع . الشديدة             ً                      البعيد نسبيا  عن الكوارث الطبيعية  ُ    م تميزللزراعة، وموقعها المداري ال

 15وراضي الصالحة للزراعة  من األ في المائة34        ً      ً       كيلومترا  مربعا ، منها  5 140مساحة تايلند نحو 
                                 ً                         ويبلغ متوسط حيازة األراضي أقل قليال  من هكتار واحد لكل عامل، . في المائة تغطيها الغابات

ومع ذلك، تمثل المساحات . وبذلك يكون المزارعون في تايلند من أكبر حائزي األراضي في آسيا
ة، وبالتالي، يجري معظم النشاط  في المائة من مجموع األراضي المزروع24المروية أقل من 

  .الزراعي في تايلند في المناطق المطرية

ونتيجة . ، منذ منتصف ثمانينات القرن العشرينميزتها النسبية في الزراعة تفقدبيد أن تايلند 
 في المائة 22لذلك، تعرض نصيب الزراعة في إجمالي الناتج المحلي النخفاض شديد من 

ومع ذلك، بقيت الزراعة أكبر مصدر لفرص العمل . 1995  في في المائة11 إلى 1980 في
وبعد األزمة المالية الطاحنة التي أصابت تايلند .      ً      ً                  جانبا  كبيرا  من حصيلة الصادراتومازالت توفر 

        ُ                                                                  ، أصبح ي نظر إلى الزراعة على أنها شبكة األمان الرئيسية لحماية عمال الحضر من 1997 في
 في المائة 45 كبر من فرص العمل، حيث تعمل بها نسبةر العدد األومازالت الزراعة توف. البطالة

، بسبب األزمة المالية )البات(العملة الوطنية كذلك فإن تخفيض قيمة . من مجموع القوى العاملة
  .            ً                                   قد زاد كثيرا  من إيرادات تصدير المنتجات الزراعية

في تايلند، ومع ذلك فقد تغير لمحاصيل هو الذي يسيطر على الدوام على الزراعة اوقد ظل قطاع 
وكان األرز، وما . التركيب المحصولي كما تغيرت األهمية النسبية للقطاعات الفرعية األخرى

وأهم محاصيل . يزال، أهم المحاصيل الزراعية من حيث القيمة المضافة وإيرادات التصدير
. خيرة السكر، والفواكهالتصدير هي األرز، والمطاط، والكسافا، وقد أضيف إليها في الفترة األ

وخالل العقود األربعة الماضية، انخفض نصيب المحاصيل في القيمة المضافة الزراعية من 
المائة، وإن كانت قد صاحبت ذلك زيادة مقابلة في أهمية المنتجات  في 53المائة إلى  في 76

  .اتج المحلي من الزراعة                                    ً       ً              وبقي نصيب قطاع اإلنتاج الحيواني ثابتا  تقريبا  في إجمالي الن. السمكية

                                                      
كل من والزراعة، بمساعدة األغذية ، بتكليف من منظمة Dr Nipon Poapongsakorn دراسة أعدها )1(

Tosmai Puenpatomو Paisit Goolchaiستند هذه الدراسة إلى دراسة وت. ، من معهد بحوث التنمية في تايلند
تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة، ومصالح تايلند واهتماماتها في : الزراعة والتجارة في تايلند"أخرى أطول منها، بعنوان 

ِ                                        ً    ، أع دت بتكليف من منظمة األغذية والزراعة أيضا  في "دورة الدوحة    2002.  
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وكبقية البلدان النامية األخرى، كانت الزراعة في تايلند تخضع لضرائب ثقيلة منذ نهاية الحرب 
فباإلضافة إلى ضرائب التصدير، كانت بعض المنتجات الزراعية تخضع لنظام . العالمية الثانية

 التعريفات الجمركية وعالوة على ذلك، حدثت في الستينات زيادة كبيرة في. حصص التصدير
وكانت هذه الحماية بمثابة . المطبقة على المنتجات الصناعية كجزء من سياسة لحماية الصناعة

وبالرغم من هذه العقوبات، ازدهر القطاع الزراعي، مما يدل على قوة . عقوبة للقطاع الزراعي
  .قدرة تايلند على المنافسة في اإلنتاج الزراعي

                                        ً            الطويل في الستينات، فإن ذلك لم يكن سببا  في الشعور ند بدأت تدهورهاوعلى الرغم من أن تايل
بأي مخاوف من ناحية السياسات حتى أوائل الثمانينات عندما ظهرت عالمة واضحة على تضرر 

                                                    ً ومنذ منتصف الثمانينات، تغيرت السياسة الزراعية تغييرا  . (Siamwalla, 1996)القطاع الزراعي 
ن القطاع الزراعي يخضع للضرائب أصبح يحصل على الدعم والحماية، شبه كامل، فبعد أن كا

وكان رد الفعل األول على انخفاض األسعار العالمية . على غرار ما يحدث في البلدان المتقدمة
في أوائل الثمانينات أن وضعت الحكومة سياسة للتدخل في األسعار عن طريق شراء المنتجات 

وفي منتصف الثمانينات، كان رد الحكومة على حدوث انخفاض . بأسعار أعلى من أسعار السوق
آخر في األسعار العالمية إلغاء التدابير الخاصة بفرض ضرائب على الصادرات، وهي الضرائب 

اإلنعاش الزراعي في أواخر وبموجب برنامج .                    ً      ً              التي كانت تمثل عبئا  سلبيا  على المزارعين
ج الزراعي في أوائل التسعينات، بدأت الحكومة تقدم حوافز الثمانينات، وبرنامج إعادة هيكلة اإلنتا

ُ ائتمانية للمزارعين لكي يتحولوا عن زراعة المحاصيل التي ر  ئي أن إمداداتها زائدة عن الحاجة                                                       
وعلى الرغم من رصد عدة ". الواعدة"إلى المحاصيل التي وضعتها الحكومة في قائمة المنتجات 

وكان التغيير المهم . انت النتائج أبعد ما تكون عن المستهدفبات لهذين المشروعين، كمليارات 
 1991الرابع في السياسة المحلية هو اإلصالح الجمركي الذي شرعت تايلند في تحديد مالمحه في 

وعوقبت . ، وهي السنة التي اختتمت فيها جولة أوروغواي أعمالها1994وبدأت تنفيذه في 
وأسفرت عملية اإلصالح . من الحماية الجمركيةالصادرات الصناعية بفرض حاجز مرتفع 

                             ْ                                         تخفيضات في تعريفات الدولة األو لى بالرعاية أكبر مما ينبغي أن يحدث بموجب الجمركي عن 
ِ ، أدخ 1997وفي أعقاب األزمة المالية في . اتفاقية جولة أوروغواي لت تخفيضات أخرى على     

ن من نتائج اإلصالحات الجمركية تخفيض وكا. 2000و 1999                  ْ               تعريفات الدولة األو لى بالرعاية في 
  .مستوى التحيز السلبي ضد الصادرات الزراعية من جراء الحماية

 انضمت بأن       ً                                                               وخارجيا ، شاركت الحكومة بنشاط في المفاوضات التجارية إبان جولة أوروغواي 
عظم وكان هذا القرار استجابة لتشخيص مؤداه أن األسواق العالمية لم. إلى مجموعة الكايرينز

                         ً                                                        المنتجات الزراعية، وخصوصا  األرز، قد أصيبت بالكساد من جراء ممارسات الدعم والحماية، 
افع وراء قرار المشاركة في جولة دكذلك كان ال.       ً                         وخصوصا  من جانب البلدان المتقدمة

تعزيز قواعد النظام التجاري العالمي تايلند من تستفيد أن األمل في أوروغواي هو 
(Poapongsakorn and Ungphakorn, 1995) . وباإلضافة إلى ذلك، قررت الحكومة االنضمام إلى

دان آسيا لببين  يمجلس التعاون االقتصاد وإلى منطقة التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا



  521 تـايلند

                            ً                                               في أوائل التسعينات، اعتقادا  منها بأن التعاون االقتصادي اإلقليمي سيساعد على يوالمحيط الهاد
  .بقية البلدان األعضاءمنتجات وها الصناعية والزراعية واق أمام منتجاتزيادة األس

  تجربة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  2

النفاذ إلى األسواق، : يستعرض هذا القسم التزامات تايلند بموجب اتفاقية الزراعة في ثالثة مجاالت هي
غ عن تقديم أي دعم للصادرات،   ّبل                   ُا كانت تايلند لم ت ولم. والدعم المحلي، واالتفاقيات األخرى ذات الصلة
  )2(.فلن يتعرض هذه القسم لمناقشة هذا الموضوع

  النفاذ إلى األسواق  2-1

  االلتزامات

     ً                   بندا  من بنود التعريفة 740 الجمركية على ةالتزمت تايلند، بموجب اتفاقية الزراعة، بتخفيض التعريف
بحيث ال تقل نسبة التخفيض عن ، 2004-1995توسط خالل الفترة  في المائة في الم24الجمركية بنسبة 

 المربوطة من ةوتقرر تخفيض متوسط فئات التعريف.  في المائة على جميع بنود التعريفة الجمركية10
     ً     بندا  من 994 الجمركية على ةوربطت تايلند التعريف. 2004في المائة في  36 إلى 1995المائة في  في 49

ية، تمثل مائة في المائة من بنود التعريفة الجمركية على المنتجات الزراعية، بينما كانت المنتجات الزراع
كذلك استبدلت تايلند نظام .  في المائة فقط قبل مفاوضات جولة أوروغواي5 مربوطة على ةالتعريف

بأن حولتها إلى  سلعة من المنتجات الزراعية 23الجمركية التي كانت مطبقة على     َْ  َ َ               الت ع ر ف ة بالتدابير غير
.  في المائة65و في المائة 20حصص للتعريفة الجمركية بحيث تتراوح فئة التعريفة على الحصص بين 

 11 سلعة، أو على 111واحتفظت تايلند بحقها في اللجوء إلى تطبيق أحكام التدابير الوقائية الخاصة على 
  . بنود التعريفة الجمركية الزراعيةفي المائة من مجموع

  فيضات الفعلية في التعريفاتالتخ

باإلضافة إلى التزامها بتخفيض التعريفات المربوطة بمقتضى اتفاقية الزراعة، قامت تايلند بإجراء 
لتعريفات الجمركية من جانب واحد قبل انتهاء جولة أوروغواي وبعد اإصالحات أبعد من ذلك على 

مطبقة أقل من الفئات المربوطة لدى منظمة ونتيجة لذلك، أصبحت الفئات ال. 1997األزمة المالية في 
وانخفض متوسط الفئة . التجارة العالمية بالنسبة لجميع بنود التعريفة الجمركية باستثناء عدد قليل منها

 في المائة في 32,1 إلى 1995 في المائة في 43,1 منبالتدريج الجمركية المطبقة على المنتجات الزراعية 
ومع ذلك، مازالت هذه الفئة أعلى مما هو مطبق على . 2000  في سنة في المائة28 ثم إلى 1999

 1995 في المائة في 20,7المنتجات الصناعية، التي انخفضت متوسط الفئة الجمركية المطبقة عليها من 
أعلى بكثير من الفئة المطبقة على الواردات الزراعية الفئة هذه كما أن . 2000 في المائة في سنة 13إلى 
ويعد متوسط التعريفة المطبقة . 1 أتي معظمها من البلدان اآلسيوية األخرى، كما يتضح من الجدولالتي ي

 في المائة من 43 سبةحيث تتجاوز التعريفة الجمركية المطبقة على ن                            ً على المنتجات الزراعية مرتفعا  

                                                      
لسياسات المماثلة في طبيعتها لدعم الصادرات، مثل تقديم  استخدمت الحكومة، على الرغم من ذلك، بعض تدابير ا)2(

  .تسهيالت ائتمانية لخدمات تعبئة األرز المخصص للتصدير
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 الجمركية على اللحوم وتطبق الحدود القصوى للتعريفة.  في المائة30نسبة جميع بنود التعريفة الجمركية 
، ومعظمها يطبق بعد تجاوز ومنتجات األلبان، والسكر، والمشروبات الكحولية، والتبغ، والفواكه والخضر

 من دنى تكون عادة أوعالوة على ذلك، فعلى الرغم من أن الفئات المطبقة. حصص التعريفة الجمركية
 58ويندرج نحو . ت أعلى من الفئات المربوطة سلعة تطبق عليها فئا550الفئات المربوطة، مازالت هناك 

 وهذه التعريفات الجمركية المرتفعة تفسر )3(.في المائة من هذه البنود ضمن المنتجات الزراعية والسمكية
ولكن . السبب الذي من أجله لم تواجه تايلند أي صعوبات لدى حدوث زيادات حادة في الواردات الغذائية

  ).فيما بعدبيانه كما سيأتي (زيادات كبيرة في الواردات الزراعية ها لم تشهد هذا ال يعني أن

  في بعض البلدان اآلسيوية هاوتشتت فئات التعريفة الجمركية المنتجات األولية – 1الجدول 
  )متوسطات غير مرجحة(

  البلد
1980-

1981  
1985-

1987 
1988-
1990 

1991-
1992 

1993-
1997  
  الوسط

االنحراف 
  المعياري

(%) 
 19,4 40,3 26,2 33,4 28,0  26,3  دتايلن

 19,4 12,3 13,6 14,8 14,7 23,0  إندونيسيا
 21,2 4,1 7,3 7,7 8,6 4,3  ماليزيا
 4,5 28,9 – – – –  الفلبين
 18,2 17,8 – – – –  الصين
 10,7 9,1 – – – –  اليابان

 – – )أ(73,3 72,5 57,5 70,7  بنغالديش
 – – 44,9 69,9 90,8 69,6  الهند
  – – 54,1 53,7 65,5 65,1  ستانباك

  .1993 )أ( 

  .Panagariya (1999) :357؛ )الفئات المبينة قرين كل بلد ليست عن نفس السنة( Warr (2000) :223 1: المصدر

وهناك صفتان مهمتان أخريان لهيكل التعريفة الجمركية في تايلند تؤثران على إنتاج وتجارة 
ى ارتفاع متوسط فئة التعريفة الجمركية، تعد التعريفات فباإلضافة إل. المنتجات الزراعية

المطبقة على المنتجات الزراعية مشتتة بدرجة كبيرة، حيث تتراوح التعريفة المطبقة خارج 
وهذا يعني أن مستوى الحماية االسمية .  في المائة242والحصص على الحرير الخام بين صفر 

المبالغة في كن فئات التعريفة المرتفعة قد تؤدي إلى ول.                             ً      ًللمنتجات الزراعية يعد مرتفعا  نسبيا 
   ً          ً                                             أوال ، ألن كثيرا  من المنتجات التي تطبق عليها فئات خارج الحصص . المستوى الفعلي للحماية

في المائة،  58منتجات تصديرية، وعلى سبيل المثال فإن الفئة المطبقة على األرز بنسبة 
ولذلك تعد التعريفات المرتفعة على .  في المائة100  في المائة، والبن بنسبة104والسكر بنسبة 

ة  َر قة على عدد من المنتجات، مثل الذ     ً                     ثانيا ، تعد التعريفات المطب. هذه المنتجات من قبيل التزيد

                                                      
 على الرغم من أن السلع التي يكون منشأها من البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية تطبق عليها الفئات )3(

  .جمركيةاألدنى، ينبغي تقديم شهادة منشأ إلي السلطات ال
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     ً       ً                            ً ثالثا ، فطبقا  لما ذكره تجار الحبوب، وطبقا  .                       ً                   وفول الصويا، أقل كثيرا  من الفئات المربوطة
عة على الحدود، يتم تهريب عدد من المنتجات الزراعية من للمشاهدات في المقاطعات الواق

ومن بين هذه المنتجات البصل األحمر، والثوم، . البلدان المجاورة إلى داخل تايلند
  .وغيرها والبرتقال،

والصفة الثانية هي أن هيكل التعريفة الجمركية يكشف عن تطبيق تعريفة جمركية تصاعدية 
، تكون فئة ففي حالة بعض منتجات التصنيع الزراعي المهمة .كلما ازدادت القيمة المضافة

 كما هي في التعريفة الجمركية المطبقة على المواد الخام المستخدمة في الصناعة بنسبة الصفر،
ولكن التعريفات على منتجات التصنيع الزراعي مثل اللحوم تعد . َ  ر ةحالة فول الصويا والذ

تثناءات المهمة التعريفة التصاعدية السلبية في الصناعات ومن االس. مرتفعة بصورة مبالغ فيها
والمنتجات ويبلغ متوسط التعريفات المطبقة على المواد الخام . الغذائية وصناعة المشروبات

 في المائة 37 في المائة، على التوالي، مقارنة بنسبة 48و في المائة 43,5غير المنتهية الصنع 
وعلى الرغم من تأثر الصناعات . (WTO, 2000 chart III.5)على المنتجات منتهية الصنع 

                                                               ً                         بنسبة الحماية السلبية الفعلية، فإن الصادرات الغذائية أقل تأثرا  بالتعريفة المرتفعة على الغذائية
دل تو. مستلزمات اإلنتاج ألن مستلزمات اإلنتاج المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية

إلعفاءات الجمركية على المواد الخام المستوردة لصالح التعريفات التصاعدية اإليجابية وا
  .الصادرات الغذائية على وجود تحيز في السياسات في صالح الصناعات الزراعية

  الواردات بموجب حصص التعريفة الجمركية

            ً وتستخدم طرقا  ،  هي التي تتولى إدارة حصص التعريفة الجمركيةإدارة التجارة الخارجية
 من ، على األقل،طبق نظام التجارة الحرة على سلعتين   ُ إذ ي . حصصذه اله توزيعفي متعددة 

وعلى الرغم من .                                                    ُ             المواد الخام المهمة لصناعة األعالف، هما فول الصويا وك سب فول الصويا
، يجب على المستوردين طلب                  ُ              من فول الصويا وك سب فول الصوياعدم وجود حدود للواردات

طبق عليها حصص                          ُوتوجد بعض المنتجات التي ت . قائية يصدر لهم بصورة تلتصريح استيراد
      ُ                                                                         عامة م لزمة، ومع ذلك ال توجد حدود معينة لما يمكن لكل مستورد استيراده، مثل الفلفل 

                                                           ً      ومع ذلك، ففي معظم الحاالت، تحدد إدارة التجارة الخارجية حدودا  قصوى . واللونجان المجفف
 ً ا  صوخصو(ين تنطبق عليهم الشروط للحصص الممنوحة لكل مجموعة من المستوردين الذ

وتشمل المنتجات التي ). جمعيات المنتجين، وهيئة المخازن العمومية وشركات القطاع الخاص
وهناك .  والبصلَ                        ر ة، وجوز الهند، والبطاطسا بهذه الطريقة زيت النخيل، والذهخصيصتيتم 

   ً             ادا  إلى تاريخهم  استنلمستوردينقدامى امعيار آخر وهو إعطاء نصيب ثابت من كل حصة ل
والمعيار األخير . السابق في مجال االستيراد ونصيب أصغر من الحصص للمستوردين الجدد

ويبدو أن الطرق المستخدمة في . المطبق على استيراد البطاطس هو األخذ بنظام األولوية
  . الصناعات الزراعية ومصالحها وارتباطاتهاةتوزيع الحصص تتأثر بمدى قو
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 سلعة، تجاوزت فيها 23لند بالتزاماتها فيما يتعلق بثمان أو تسع سلع، من بين ولقد أوفت تاي
أما الواردات من السع التسع فقد كانت أقل بكثير . الواردات الفعلية االلتزامات التي تعهدت بها

  .من االلتزامات، ولم تكن هناك واردات من ست سلع

 إلى أن 1999ا عن السياسات التجارية سنة وقد خلصت أمانة منظمة التجارة العالمية في تقريره
 .WTO, 2000, p)                      ً               ال يبدو أنه يمثل حاجزا  أمام التجارة نظام حصص التعريفة الجمركية في تايلند

 سلعة تشملها حصص التعريفة الجمركية، تجاوزت الواردات الفعلية من 23   ً          أوال ، فمن بين . (80
، مثل األلبان المركزة، وفول امات، بعدة مرات                                   ً      ثمان سلع حصص التعريفة الجمركية طبقا  لاللتز

تستورد أي كميات منها لم خمس سلع من بين السلع التي        ُ       تايلند م صدرة ل     ً      ثانيا ، تعد . الصويا
أقل من حصص التعريفة الجمركية، مثل األرز، منها أو كانت وارداتها ) اللونجان المجفف مثل(

عار العالمية أعلى من األسعار المحلية، لم يكن من لما كانت األسف. والسكر، والفلفل، وبذور البن
المنطقي استيراد هذه السلع، على الرغم من وجود كميات صغيرة من واردات بعض هذه السلع 

     ً                        ثالثا ، تعد معظم حصص التعريفة . المنتجات المنتجة في تايلندألنها من نوعية تختلف عن 
يستطيع                     ً       يات منها، صغيرة جدا  بحيث الالجمركية من المنتجات التي لم تستورد تايلند كم

المستوردون تغطية تكاليف معامالتهم، أو أنها في شكل سوائل مما تعد تكاليف نقله كبيرة، مثل 
توجد بشأنهما        ً                      وأخيرا ، يتم استيراد سلعتين ال. زيت جوز الهند، وجوز الهند المجفف واأللبان

                  ُ                      صين ولكنه لم يكن ي بلغ إلى منظمة التجارة                     ُ            إذ كان الحرير الخام ي ستورد من ال. أرقام رسمية
كذلك يتم تهريب البصل والثوم . 2001                    ً                    ألن الصين لم تكن عضوا  في المنظمة حتى سنة ة العالمي

  .بكميات كبيرة إلى داخل تايلند، وال توجد إشارة إلى ذلك في التقارير

تؤدي  من الحماية ويوجد العديد من المشاكل في إدارة الحصص يمكن أن تمثل درجةومع ذلك، 
المشكلة األولى هي توزيع الحصص على المؤسسات التجارية الحكومية . ه هيكل السوقيتشوإلى 

فلما كانت جمعيات المنتجين تمثل المنتجين .                             ً             وعلى جمعيات المنتجين، وخصوصا  السكر والثوم
 توزيع الحصص والمشكلة الثانية هي التأخير في. غريها على تقييد الواردات             ُ فليس هناك ما ي 

ولكن النتيجة األهم من ذلك فيما يتعلق بنظام توزيع الحصص . وتطبيق نظام التوزيع الموسمي
ن جميع الطرق المتبعة في توزيع الحصص تؤثر في توزيع الدخل وتؤثر كذلك على الهيكل أ يه

إذ تحصل شركات التصنيع الزراعي على ريع من نظام الحصص على حساب صغار . الصناعي
َ  الذر ةارعي مز وفول الصويا ألن حصص االستيراد تؤدي إلى خفض األسعار المحلية تسليم     

الهيكل الصناعي ألنه                                             ً     وعالوة على ذلك، يمكن أن يؤثر توزيع الحصص أيضا  على . المزرعة
فبينما تحصل مصانع األعالف . يميل إلى التمييز ضد الشركات الصغيرة والموردين الجدد

بار منتجي ومصدري الدواجن على المواد الخام المستوردة بأسعار أرخص، الحيوانية الكبيرة وك
 ممن قد يكونون أكثر –فإن صغار منتجي األعالف، وصغار مصدري الدواجن والمنتجين الجدد 

إذ يتعين عليهم الحصول على المواد  ال يستطيعون منافسة قدامى المنتجين والمصدرين –كفاءة 
واألداة الرئيسية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة لحل . سوق المحليةالخام بأسعار مرتفعة من ال

مشكلة الحواجز غير الجمركية قد أدت في الواقع إلى خلق مشكلة جديدة ربما تكون شبيهة 
  . إن لم تكن أسوأ منها،بمشكلة الحواجز غير الجمركية
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  التدابير غير الجمركية األخرى

                         ً      ً                  لى المنتجات األولية منخفضا  نسبيا  في تايلند مقارنة يعد مستوى الحواجز غير الجمركية ع
وال تطبق تايلند أي حصص . (Panagariya, 1999, p. 356)ببلدان جنوب وجنوب شرق آسيا 

واحد سبة ون. أخرى على الواردات، كما أن التدابير األخرى غير الجمركية التي تطبقها قليلة
 معظمها من الحبوب، وزيت –يفة الجمركية فقط من مجموع بنود التعر      ً تقريبا  في المائة 

 هي التي تخضع لضريبة واردات نوعية، مما يجعل –الطعام، والسكر، والمنتجات البترولية 
وباإلضافة إلى الضرائب اإلضافية التي تفرض على . من الصعب تقييم نسبة الحماية االسمية

َ  الذر ةمثل (سلع معينة  لصويا المستورد خارج نظام                         ُ        المخصصة لعلف الحيوان، وك سب فول ا    
قبل استيراد  ، ينبغي الحصول على موافقة على تصاريح استيراد)          ْ           الدولة األو لى بالرعاية

، وأكياس الخيش، ) في المائة60الذي ال يقل فيه مستوى البروتين عن (وق السمك حمس
 تتعلق                         ً                   وعالوة على ذلك، يمكن أيضا  حظر الواردات ألسباب. والجوت، والتيل وغزل الحرير

بالصحة العامة والسالمة، أو االستقرار االقتصادي، أو المنفعة العامة، أو األمن الوطني، أو 
وباستثناء حظر استيراد اللحوم . ذلك من المصالح الوطنية السالم والنظام العام، أو غير

خيرة، وأجهزة التبريد التي تستخدم الكلوروفلوروكابونات في السنوات األمن أنغوال واأللماس 
                      ً                        كذلك أصدرت تايلند بالغا  بشأن التدابير الوقائية .      ً                    ً             نادرا  ما فرضت تايلند حظرا  على الواردات

وفي مجال .      ً                                                                            تمشيا  مع ما تقضي به اتفاقية التدابير الوقائية التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية
     ً     بندا  من 111 في لخاصةالتدابير الوقائية اإلى إعمال الزراعة، تحتفظ تايلند بحقها في اللجوء 

، 1997      ً       وأخيرا ، فمنذ . 2000ومع ذلك، فإنها لم تلجأ إلى ذلك حتى سنة . بنود التعريفة الجمركية
. شرعت تايلند في برنامج لتحديث وإصالح نظامها الجمركي وأصدرت قانون التقييم الجمركي

البرامج ة باعتماد ومع ذلك، فعلى الرغم من محاولتها األخيرة لتنسيق اإلجراءات الجمركي
زال كثير من المستوردين يشكون من تفشي البيروقراطية ا لتبادل البيانات، مةلكترونياإلوالنظم 

بعد تخفيض                                                 ً الرغم من أن مظاهر البيروقراطية والفساد قلت كثيرا   على(والفساد 
  ).الجمركية الرسوم

ج المحلي لعدد قليل من وفي الماضي، كانت تايلند تطبق شروط المحتوى المحلي على اإلنتا
، 2000ومع ذلك، فمنذ سنة . المنتجات الزراعية، مثل زيت فول الصويا، واأللبان والحرير

ويقضي هذا النظام بأنه . تخضع واردات منتجات األلبان فقط لتطبيق شروط المحتوى المحلي
المستورد يجب على مستوردي اللبن المجفف منزوع الدسم شراء ما يعادل وزن اللبن المجفف 

بة سوفي حالة األلبان المجهزة، يكون المحتوى المحلي بن, عشرين مرة من اللبن الخام المحلي
وكان من المقرر أن تلغي تايلند شروط المحتوى المحلي بالنسبة لأللبان في نهاية . 1 إلى 2

               ً                                                          ، ومع ذلك فنظرا  للضغوط الشديدة من جانب المزارعين، طلبت الحكومة إرجاء ذلك 1999
ونتيجة لذلك، . التاريخ، ولكن وزارة الزراعة لم تستطع أن تفعل ذلك في حدود المهلة المحددة

 تمديد العمل بنظام المحتوى المحلي على لب من منظمة التجارة الموافقةكان عليها أن تط
وعلى الرغم من وجود . 2003وقد تم تمديد العمل بهذا النظام حتى نهاية . أساس استثنائي

دد األحد األدنى للسعر، لإلغراء على زيادة الكميات المعروضة، فإن المنافسة القوية سياسة تح
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من جانب مشروعات القطاع الخاص على شراء اللبن الخام ساعدت على بقاء األسعار في 
  .               ً                    مستوى أعلى قليال  من الحد األدنى للسعر

ركية كعامل رئيسي من                              ً                              وباختصار، ال تلجأ تايلند كثيرا  إلى استخدام التدابير غير الجم
  .الحماية عوامل

  تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة

تدابير الصحة أعلنت الهيئات الحكومية المختلفة عن تطبيق ، 2001و 1996في الفترة ما بين 
 حالة 190حالة، وعن تطبيق تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة في  90فيوالصحة النباتية 

وتخضع الواردات في الوقت الحاضر . )2 أنظر الجدول(وأبلغت منظمة التجارة العالمية بذلك 
ص بموجب تدابير الصحة والصحة النباتية، بما في ذلك المواد الغذائية، ومنتجات حللف

األسماك، والمنتجات الغذائية، والمواد الخطرة، والحيوانات الحية، والنباتات، والبذور، 
وجميع قواعد الحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية التي . توالشتال

ومعظم قواعد .  مبلغة إلى اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية1995طبقتها تايلند منذ 
أمام التجارة مطابقة للمعايير الدولية التي تحددها المنظمات الدولية قنية ومعايير الحواجز الت

 من الشروط الخاصة بوضع بطاقات البيانات والغرض. لمعتمدة من منظمة التجارة العالميةا
وال تعد . على العبوات هو حماية صحة المستهلكين وسالمتهم، وهذه القواعد تتسم بالشفافية

عملية التسجيل المطبقة في تايلند على المواد الغذائية المغلفة مقصورة بطبيعتها على تايلند، 
الي يستطيع المستوردون تسجيل هذه المنتجات والحصول على تصاريح الستيرادها وبالت
  .تايلند إلى

  الصحة والصحة النباتيةتدابير  البالغات الخاصة ب– 2الجدول 
  وتدابير الحواجز التقنية أمام التجارة في تايلند

 الحواجز التقنية أمام التجارة  تدابير الصحة والصحة النباتية  السنة
1995 0  7 
1996 4 13 
1997 1 22 
1998 9 35 
1999 8 24 
2000 4 9 
2001 53 75 
2002 8 5 

 190 90  المجموع

  .معهد المواصفات الصناعية في تايلند: المصدر

 فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الخاصة بالحواجز التقنية تومع ذلك، مازالت هناك بعض المشكال
فاألجهزة التنظيمية تفتقر إلى الموظفين والموارد . يةباتالصحة النأمام التجارة وتدابير الصحة و
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ولذلك، . الالزمة إلجراء عمليات الفحص واالختبارات على الواردات التي تخضع لهذه التدابير
كذلك ال يمكن تطبيق بعض . يضطر المسئولون في الجمارك إلى التساهل في عمليات الفحص

  .معدات االختبارالمعايير في تايلند لعدم توافر 

  االلتزامات الخاصة بالدعم المحلي  2-2

تقدم حكومة تايلند كافة تدابير الدعم المسموح بها بموجب اتفاقية الزراعة، باستثناء تدابير 
 وتايلند واحدة من البلدان القليلة التي .الصندوق األزرق، وتبلغ منظمة التجارة العالمية بها

مليار   21.8 فقد بلغ سقف مقياس الدعم الكلي )4(.دعم المحلي تخصيص مبالغ كبيرة للأبلغت عن
 ولقد ).3 الجدول (2004 مليار بات في سنة 19، وسوف ينخفض هذا الرقم إلى 1995بات في 

 في 72كان مستوى الدعم الفعلي أقل من مستوى الدعم المسموح به، ولكنه ارتفع بسرعة من 
وعلى . 2000 في المائة في سنة 100 واقترب من 1999 في المائة في 84 إلى 1995المائة في 

الدعم الفعلي سوف أن ، تشير التقديرات إلى 2001الرغم من عدم توافر بيانات كاملة عن سنة 
                           ً                                                          يتجاوز مستوى االلتزامات نظرا  للزيادة الكبيرة في الميزانية التي خصصتها الحكومة لبرنامج 

ِ                         أكثر من ض عف الدعم الفعلي في سنة  مليار بات، أي19,22نحو (تنمية إنتاج األرز           2000.(  

                                                                 ً            وعلى الرغم من زيادة اإلنفاق على برامج دعم أسعار األرز قد يكون مغريا  من الناحية 
السياسية للسياسيين الذين يحرصون على مصلحة المزارعين الفقراء، هناك قرائن تدل على أن 

منها غير حفنة من المزارعين الذين                 ُ                                ه البرامج التي ت حمل الدولة مبالغ طائلة ال تستفيد ذه
وعلى الرغم من . يستطيعون المشاركة في هذه البرامج والتجار الذين يكون لهم دور في ذلك

                                                                         ً       الميزانيات الكبيرة المخصصة لدعم أسعار المنتجات الرئيسية في تايلند، وخصوصا  األرز، 
ير الدعم على أسعار السوق فمازال تأث: والكسافا، والمطاط، مازال هناك الكثير من المشاكل

      ً    ً                                                                 ً       محدودا  جدا ، وتتعرض الدولة لخسائر فادحة في عمليات التخزين والبيع، وهناك أيضا  مشكلة 
  .الفساد، وغيرها

                                                      
 مليون دوالر 200، كان عدد البلدان النامية التي يتجاوز مجموع التزامات مقياس الدعم الكلي فيها 1995 في )4(

  .أمريكي سبعة بلدان فقط
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 ومقياس 2004-1995تشوه التجارة في الفترة تؤدي إلى  تؤدي والتي ال القيمة النقدية للتدابير التي – 3الجدول 
   1999-1995ة الدعم الكلي الفعلي في الفتر

  ) بات–العملة الوطنية الوحدات من بماليين (

 السنة
  القيمة النقدية للتدابير

  هاتخفيضالتي التزمت الحكومة ب
  للتدابير النقدية القيمة
  التخفيض التزامات من المستثناة

 

الحدود 
 القصوى

للدعم الكلي 
  المربوط

(1)  

الدعم مقياس 
 الكلي الفعلي

(2) 

نسبة الدعم 
لفعلي االكلي 

إلى الدعم 
  المربوط

)1) / (2(  
 الصندوق

 األخضر

 دعم

 مستلزمات

 اإلنتاج

  الزراعي
 المعاملة(

 الخاصة

 )والتفضيلية

 االستثمار دعم
 المعاملة(

 الخاصة

 )والتفضيلية
1995 21 816,41  15 773,25 72,3 33 594,33 4 310,38 1 051,51 
1996 21 506,64 12 932,47 60,1 41 145,31 9 323,35 2 893,96 
1997 21 196,87 16 756,58 79,1 47 595,87 4 999,69 1 902,23 
1998 20 887,10 16 402,10 78,5 42 826,82 4 600,43 529,28 
 78,22 058,70 3 948,93 35 84,1 303,37 17 577,33 20  )أ(1999
 – – – (100,0)  )ب((846,08 20) 267,56 20 2000
 – – –  )ج()100<(  ةغير متاح 957,79 19  2001
 – – – – غير متاحة 648,02 19 2002
 – – – –  غير متاحة 338,25 19 2003
 – – – – غير متاحة 028,48 19 2004

  .التجارة وزارة األعمال، قطاع إدارة :المصدر
  .أولية بيانات من مأخوذ الرقم  )أ(
 الزراعة بنكو ،)بات مليار 5 189,1( نالمزارعي مساعدة صندوق بيانات واقع من المؤلف وضعه تقدير )ب(

 ومازالت ).بات مليار BOT( )784,01 5( تايلند بنكو ،)بات مليار BAAC( )872,96 9( الزراعية والتعاونيات

  .التقدير في مبالغة على تدل األرقام
 الميزانية وكانت .تايلند به التزمت الذي الدعم من بكثير أكبر يكون قد الفعلي الدعم أن على المتاحة البيانات تدل )ج(

 ،)FAF( المزارعين مساعدة صندوق من بات مليار 6,18و ،تايلند بنك من بات مليار 5,2 تشمل المقترحة
  .الزراعية والتعاونيات الزراعة بنك من بات مليار 19,96و

ة فمن المؤآد أن زياد.          ً                       ً                              وهناك أيضا  نتائج قد تكون أشد خطرا  على مستقبل الزراعة في تايلند
مقياس الدعم الكلي الفعلي، (ميزانية جميع أشكال تدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة 

األدنى، بل وجزء من تدابير المعاملة الخاصة  الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد و
ّ                                                         سوف ت حم ل الحكومة أعباء طائلة ال تستطيع مواصلة تحملها في المستقبل) والتفضيلية ولألسف .     ُ  
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 وقد آانت تايلند في الماضي من بين البلدان )5(.ون الضحية هي برامج البحوث والتطويرستك
وعالوة على ذلك، فإن برامج التدخل الشديد . النامية القليلة التي آانت تستثمر بسخاء في البحوث

والمتزايد في األسعار من جانب الحكومة قد تؤثر بدرجة خطيرة على قدرة محاصيل التصدير 
فقد أوجدت برامج التدخل في أسعار األرز .                        ً              سية على المنافسة، وخصوصا  األرز والمطاطالرئي

   ً                                                          ً                           نوعا  من الحوافز السلبية لدى المزارعين، إذ جعلتهم يزرعون أصنافا  رديئة من األرز يمكن بيعها 
             ً                ومع ذلك، فنظرا  الرتفاع تكاليف . إلى البرامج الحكومية بأسعار مرتفعة بدرجة غير واقعية

                                 ً                                                   نتاج، لن يكون األرز التايلندي قادرا  على الصمود في المنافسة أمام األرز الفيتنامي واألرز اإل
  .          ً             الهندي نظرا  لرخص ثمنهما

األدنى يصل إلى  الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد                      ً      ً          آذلك تقدم الحكومة دعما  سلعيا  في حدود 
ر المعاملة الخاصة والتفضيلية، وآان آما تقدم الدعم المحلي بموجب تدابي. مليار بات في السنة

. 1998 و1995 مليار بات في الفترة ما بين 12,2 مليارات بات و3هذا النوع من الدعم يتراوح بين 
ومع ذلك، فإن أآبر قدر من الدعم الذي ال يبرر اتخاذ إجراءات مضادة يتم في نطاق الصندوق 

                       ً     ويأتي ترتيب تايلند قريبا  من . نفس الفترة مليار بات في 47,6 و33,6األخضر، وآان يتراوح بين 
  ).4 الجدول(قمة قائمة البلدان النامية من حيث القيمة النسبية للدعم الذي تقدمه للزراعة 

   ترتيب تايلند بين البلدان النامية من حيث قيمة الدعم– 4الجدول 

  نوع الدعم
ترتيب تايلند 

      ً بلدا 41بين 
بماليين (الدعم 

 )الدوالرات
  ن التي تقدمالبلدا

 أكبر قدر من الدعم
  المكسيك) 2( جمهورية كوريا) 1( 486 3  مقياس الدعم الكلي

الدعم كنسبة مئوية من 
من إجمالي الناتج المحلي 

  الزراعية

  فنزويال) 3( تايلند) 2( جمهورية كوريا) 1(  %)11,6( 7

الدعم بموجب الصندوق 
  األخضر

  الهند) 3( لالبرازي) 2( جمهورية كوريا) 1( 290 1 4

الدعم بموجب المعاملة 
  الخاصة والتفضيلية

  تركيا) 2( الهند) 1( 247 3

الدعم المسموح به بموجب 
  األدنى الحدقواعد 

  جمهورية كوريا) 3(تركيا ) 2(الهند ) 1( 12 10

  البرازيل) 3( جمهورية كوريا) 3(الهند ) 1( 035 2 4  مجموع الدعم
  

 الدعم بموجب المعاملة الخاصة والتفضيلية، والدعم المسموح به بموجب قواعد الحد لم تبلغ عدة بلدان عن: ملحوظة
  .األدنى، والدعم بموجب مقياس الدعم الكلي

ِ                                                                                     ج م عت البيانات من النشرات األخيرة الصادرة عن المكتب األسترالي القتصاديات الزراعة والموارد : المصدر  ُ
  .2002أيار /لند، مايوبشأن الدعم المحلي في تاي) ABARE(الزراعية 

                                                      
 انخفضت نسبة القيمة الفعلية لبند اإلنفاق على البحوث إلى قيمة إنتاج المحاصيل الثالثة الرئيسية وهي األرز، )5(

َ   وكانت النسبة الخاصة بالذر ة.والمطاط والسكر           ً                 ويوجد أيضا  نقص شديد في عدد . ثابتة خالل السنوات األخيرة                          
  .(TDRI, 2000)الباحثين 
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   ً  أوال ، . وهناك أشكال أخرى من الدعم المستتر التي ال تظهر كجزء من مقياس الدعم الكلي
                 ً                                                       قدمت الحكومة دعما  من أجل التدخل في أسعار منتجات المطاط التي ال تندرج ضمن 

دعم كذلك فإن ال.                       ً                                            المنتجات الزراعية طبقا  لتعريف منظمة التجارة العالمية لهذه المنتجات
                                                        ً                       الضمني للسكر، الذي يدفع بمقتضاه المستهلكون المحليون سعرا  أعلى للسكر من أجل دعم 

. ، ال يؤخذ في الحسبان)التي تباع في السوق العالمية بسعر منخفض(صادرات السكر 
     ً                                                                        ثانيا ، ال تؤخذ في الحسبان الخسائر المترتبة على برامج التدخل الحكومي في األسعار 

وتشمل هذه الخسائر انخفاض مستوى جودة المنتجات ). الكسافا والمطاطبالنسبة لألرز، و(
 بما وانخفاض معدل تصريف المخزوناتالتي تتدخل الحكومة في أسعارها أثناء تخزينها، 

 )6(، وانخفاض معدالت التجارة من الحكومة إلى حكومة أخرىيترتب على ذلك من خسائر
  .مة العاملين في برامج التدخلوكذلك تكلفة الفرصة بالنسبة لموظفي الحكو

  قانون حماية األصناف النباتية في تايلند: حقوق الملكية الفكرية  3- 2

                            ِ                                                  هناك نوعان من حقوق حماية الم لكية الفكرية المتصلة بالزراعة، هما قانون البراءات 
 والصفة الرئيسية لقانون البراءات هي أن االبتكار ينبغي. وقانون حماية األصناف النباتية

أن من الالزم إنفاق استثمارات وهذا معناه ". غير واضحة أو إبداعيةخطوة "أن يكون 
ومن ). وهي تشمل عادة المواد الوراثية( في قطاع الزراعة طائلة على البحوث والتطوير

بين الشروط الواجب توافرها لدى التقدم للحصول على شهادة براءة نشر جميع تفاصيل 
ذلك، فإن قانون حماية األصناف النباتية يتطلب فقط أن يتمتع ومع . البحث على الجمهور

وصفة التميز ليست بالتشدد الذي . الصنف المبتكر بصفات التجانس، واالستقرار والتميز
وبالتالي، يستطيع المنافسون ". الخطوة اإلبداعية"ينص عليه قانون البراءات فيما يتعلق بـ
لى حد كبير لمنتجات سابقة ومع ذلك تحصل على اآلخرون ابتكار منتجات جديدة مماثلة إ

التشعبات كثيرة بدرجة ال تشجع الباحثين في القطاع وقد تكون . الحماية بموجب القانون
ومع ذلك، قد يكون قانون حماية األصناف النباتية . تشجع على االستثمارال الخاص و

إجراء بحوث على لى سب من قانون البراءات بالنسبة للبلدان النامية ألنه يشجع عنأ
نون مضطرين إلى إثبات وبتكلفة منخفضة ألن الباحثين في هذه الحالة ال يكجديدة صناف أ

وبالتالي، فإن تكاليف البحوث والتطوير ستكون أقل من . أنهم قد حققوا خطوة إبداعية
  .التكاليف المترتبة على قانون البراءات

ة الحكومية المسئولة عن هذا الموضوع األجهزختار توبالتالي، لم يكن من الغريب أن 
ومع ذلك فقد ضغطت بعض .                                ً                  قانون حماية األصناف النباتية بدال  من قانون البراءات

الحكومية والدوائر األكاديمية في تايلند على الحكومة من أجل إتباع نظام   المنظمات غير
االتفاقية الدولية لحماية قائم بذاته قائلين إن قانون حماية األصناف النباتية الذي يقوم على 

                                                      
والمشكلة هي أن األجهزة الحكومية  المكلفة .  ينبغي من حيث المبدأ حساب هذه الخسائر في مقياس الدعم الكلي)6(

  .كن من إقفال الكشوف المالية بالشكل المناسب                         ً     ً           ببرنامج الدعم تستغرق وقتا  طويال  قبل أن تتم
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 وعلى سبيل .األصناف النباتية الجديدة يعاني من العديد من جوانب الضعف الرئيسية
المثال، فإن االستثناء الممنوح للمزارعين باالحتفاظ بجزء من المحصول بغرض استخدامه 

يد وعالوة على ذلك، فلن يستف. بعد ذلك في األغراض اإلنتاجية ينطوي على تقييد شديد
المزارعون والمجتمعات المحلية من عمل شركات تربية النباتات التي تنجح في استنباط 

، وافق البرلمان على قانون حماية 1999  وفي. أصناف جديدة من النباتات المحلية
ِ                                                    األصناف النباتية الذي و ض ع على غرار قوانين حماية األصناف النباتية في البلدان   ُ                      

وينص هذه القانون، في . ة لحماية األصناف النباتية الجديدةاألخرى واالتفاقية الدولي
األساس، على أن الصنف الجديد الذي يكون من المطلوب حمايته ينبغي أن تنطبق عليه 

وعلى خالف االتفاقية الدولية لحماية األصناف ". التجانس، واالستقرار والتميز"معايير 
ص على اقتسام المنافع كحافز على المضي في النباتية الجديدة، يتضمن هذا القانون فقرة تن

ويسمح هدا . إجراء البحوث، في الوقت الذي يوفر فيه حماية كافية ألصحاب الحقوق
بمواصلة إجراء البحوث وعمليات االستنباط طالما أن ذلك ال يكون القانون للباحثين 
 النباتية المحلية، كذلك، يوفر القانون الحماية لثالثة أنواع من األصناف. ألغراض تجارية

ومثل هذه النوع من . وتكون الحقوق الخاصة بها من حق المجتمع أو من حق الحكومة
 )7(.الحماية يحول دون استفادة الباحثين األجانب من األصناف النباتية الموجودة في تايلند

ا لحكومة سحب الشهادة ونقل الحق إلى آخرين، في حالة ملق  ِح يولحماية مصالح المجتمع، 
 مادة الصنف الجديد أو بيعها بكميات غير كافية ن بإكثاروإذا لم يقم أصحاب الحق األصلي

  .لتلبية احتياجات المزارعين خالل ثالث سنوات

، فإنه لم ينفذ بالكامل 1999وعلى الرغم من إصدار قانون حماية األصناف النباتية في 
ن جانب وزارة الزراعة، وقد حتى اآلن، ألن بعض أقسامه مازال في حاجة إلى توضيح م

وفي الوقت الحاضر، تسمح القواعد .  من الوقت إلى أن تكتملةتستغرق هذه العملية فتر
التي وضعتها الوزارة بتسجيل أربعة أنواع فقط من المنتجات لفترة تجريبية، هي األرز، 

تقييم ومن الصعب، لهذه األسباب، .  وقصب السكر، والمانجو، ونوع من أزهار األوركيد
  .التأثير الحقيقي لهذا القانون في تايلند

  تأثير اتفاقية الزراعة على أسواق التصدير  3

ا كانت الضوابط التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية ذيتناول هذا القسم بالتحليل ما إ
ساعدت على تحسين النفاذ إلى األسواق أمام منتجات تايلند الزراعية في أسواق   قد

ويناقش هذا القسم أربع سلع رئيسية من سلع التصدير ألن األسواق . لرئيسيةالتصدير ا
                                                             ً                   الرئيسية لكل من هذه السلع مختلفة، كما أن كل بلد يستخدم أنواعا  مختلفة من الحواجز 

ثم يتناول التحليل تأثير فقدان األفضليات بموجب النظام المعمم . أمام الواردات المختلفة
                                                      

وعالوة على ذلك، فألن تايلند .  ومع ذلك، قد تترتب على هذا القسم من القانون مشاكل خطيرة عند التطبيق)7(
َ تعد م  ال     ً       ً                                                                                    صدرا  رئيسيا  للتنوع البيولوجي مثل بلدان أمريكا الالتينية، قد تترتب على هذا القسم نتائج سلبية على     

  .عين في تايلند في حالة توقف نقل الحبوب على المستوى الدوليالمزار
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ا القسم مناقشة منفصلة لتطبيق ذ      ً         وأخيرا ، يتضمن ه. رات تايلندسبة لصادنلألفضليات بال
  . في غير صالح المنتجات التي تصدرها تايلندتدابير الصحة والصحة النباتية

َ  َ الت ع ر ف ةوالحواجز الجمركية   1- 3  َْ     

الزراعية هي بلدان آسيوية في معظمها، حيث كانت تايلند إن أكبر األسواق بالنسبة لمنتجات 
، تليها، بحسب الترتيب التنازلي، القارة 2000في المائة من صادرات تايلند في سنة  62تستوعب 

وعلى الرغم من أن متوسط التعريفات الجمركية شديد . األمريكية، واستراليا، وأوروبا وإفريقيا
االرتفاع في معظم البلدان اآلسيوية، تميل الحكومات اآلسيوية إلى تخفيض فئات الرسوم المطبقة 

وإذا كانت الواردات تتم . ا يكون اإلنتاج المحلي أقل مما يلبي احتياجات االستهالك المحليعندم
بموجب حصص للتعريفة الجمركية، فإن الحكومات إما أن تخفض التعريفات المطبقة على 

وعلى سبيل المثال، طبقت ماليزيا تعريفة . الحصص أو تزيد من كمية الواردات بموجب الحصص
في المائة على األرز؛  40   ً                            بدال  من التعريفة المربوطة بنسبة  1999الصفر في جمركية بنسبة 
 تعريفة بنسبة الصفر بينما كانت التعريفة المربوطة على الكميات التي تدخل في وطبقت إندونيسيا

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الكميات الفعلية التي استوردتها .  في المائة90نطاق الحصص بنسبة 
 تتجاوز الكميات 1995السكر والكميات الفعلية التي استوردتها إندونيسيا من األرز في ماليزيا من 

  .الحصص نظامبموجب التي التزمت بها الدولتان 

  األرز

أفضل مما كان ) 2001-1995الفترة (كان األداء العام لصادرات تايلند من األرز بعد اتفاقية الزراعة 
بزيادة معدل نمو صادراتها من األرز من حيث الكمية ع تايلند ولم تتمت. 1994-1985عليه في الفترة 
والقرائن اإلحصائية .                  ً      ُ   ِّ                بل إنها بقيت أيضا  أكبر م صد ر لألرز في العالم) 5 الجدول(والقيمة فحسب 

سواق الخارجية ألاا كانت اتفاقية الزراعة قد ساعدت على تحسين نفاذ األرز التايلندي إلى ذعلى ما إ
ُ               ي عزى أداء األرز  – وإن كانت في تناقص –اإلضافة إلى ميزته النسبية الكبيرة فب. ليست مطلقة

 على المحافظة على كثير من األسواق البديلة المهمة لتعويض حدوث هالتايلندي الجيد إلى قدرت
ومعظم البلدان المستوردة لألرز ربطت تعريفاتها الجمركية . لب في بعض البلدانطانخفاض في ال
. فئات مرتفعة، ولكنها تطبق تعريفات أقل منها بكثير في حالة انخفاض إنتاجها المحليعلى األرز ب

ولذلك فإن العامل المهم الذي يؤثر على . ومن بين هذه البلدان ماليزيا، والفلبين، والصين وإندونيسيا
دان كميات األرز التي تصدرها تايلند إلى هذه البلدان هو مستوى اإلنتاج المحلي في هذه البل

                                                     ً                     وال يعد النفاذ إلى األسواق بموجب اتفاقية الزراعة معنويا  من الناحية اإلحصائية . ومستوى دخلها
  )8(.في تحليل االنحدار الذي يفسر صادرات األرز

                                                      
 تفاصيل نتائج تحليل االنحدار يمكن الحصول عليها من المؤلف، كما أنها واردة في دراسة أطول مشار إليها في )8(

  .1الحاشية رقم 
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   أداء صادرات تايلند الزراعية الرئيسية– 5الجدول 

 لحوم الدواجن  الكسافا  السكر  األرز 

   نشا  أقراص   
  )بماليين األطنان(حجم الصادرات 

2001 7,69 3,26 4,68 0,86 0,31 
 

  )نسبة مئوية في السنة(معدل نمو الصادرات 
1985-1994 4,15 4,93 0,67 4,56 15,24 
1995-2001  3,88 2,91 3,00 6,18 12,65 

 
  )؛ نسبة مئوية في السنة1995بأسعار (معدل نمو قيمة الصادرات 

1985-1994  1,50 4,87 0,47 7,13 11,36 
1995-2001  5,11 3,48 1,92 3,66 13,73 

 

  (%)نصيب تايلند في سوق الواليات المتحدة 
  ال شيء – – 0,83 77,20 1994
  ال شيء – – 5,19 78,50 2000

الحادية عشرة  ىاألول  2000-1994الترتيب في الفترة 
 – – –  العاشرة←

غواتيماال، المكسيك،  الهند  المنافسون الرئيسيون
 – – –  برازيلال

 

  (%)نصيب تايلند في سوق االتحاد األوروبي 
1994 30,10 0,04 >90 n.a. 1,54 
2000  23,60 0,02 >90 n.a. 3,05 

الترتيب في الفترة 
1994-2000  

الحادية عشرة   الثانية
  الخامسة عشر←

  الرابعة .n.a األولى

المنافسون 
  الرئيسيون

الواليات المتحدة، 
 الهند

وروبي، االتحاد األ
 موريشيوس، فيجي

االتحاد األوروبي،  .n.a إندونيسيا
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  (%)نصيب تايلند في سوق اليابان 
1994 30,70 41,58 – n.a. 25,64 
2000 19,60 31,62 – n.a. 22,00 

الترتيب في الفترة 
1994-2000  

  الثالثة .n.a –  الثانية ←األولى  الثانية

المنافسون 
 نالرئيسيو

الواليات المتحدة، 
 أستراليا

أستراليا، جنوب 
الصين، البرازيل،  .n.a – إفريقيا

 الواليات المتحدة

n.a. : البيانات غير متاحة.  

  .WITSوبيانات أخرى قامت منظمة األغذية والزراعة بتجميعها من هيئة إدارة قطاع األعمال في تايلند؛ : المصدر
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 وهما من األسواق المهمة التي ،ابان واالتحاد األوروبيوقد انخفض نصيب تايلند في سوق الي
وعلى الرغم من محافظة تايلند على المركز . تطبق حصص التعريفة الجمركية على األرز

الثاني بين أكبر مصدري األرز في سوق االتحاد األوروبي، فقد فقدت حصة كبيرة حصلت 
 وغيانا، التي تتمتع –ن أسعار تايلند قل مأ وهي من البلدان المنافسة بأسعار –عليها الهند 

، انخفض 2000  وسنة1994وفي الفترة ما بين . بأفضليات تجارية كبيرة في االتحاد األوروبي
 في المائة 31                                                    ً               نصيب تايلند من كميات األرز التي تستوردها اليابان أيضا  من ما يقرب من 

            ُ        الذين كانت ت عطى لهم ن اليابانيون فبعد اتفاقية الزراعة، زاد المستوردو.  في المائة19,6 إلى
حصص التعريفة الجمركية من واردات األرز من الواليات المتحدة، واستراليا، والصين 

وتنتج كل من الواليات المتحدة، واستراليا، والصين صنف األرز جابونيكا . وفيتنام
)Japonica rice(تنتج الصنف إنديكا أما فيتنام، التي. ، الذي يعد الغذاء الرئيسي في اليابان 
)Indica rice( ولكن تكلفة اإلنتاج في فيتنام أقل من –، وهو نفس الصنف الذي تنتجه تايلند 

ومع ذلك، ارتفع نصيب تايلند من كميات األرز التي تستوردها . تكلفة اإلنتاج في تايلند
ومعظم . 2000 في المائة في سنة 78,5 إلى 1994 في المائة في 77,2الواليات المتحدة من 

األرز الذي يتم تصديره إلى الواليات المتحدة من النوعية العالية التي تفضلها الجالية اآلسيوية 
ولما كان مزارعو الواليات المتحدة قد تحولوا عن زراعة األرز . المقيمة في الواليات المتحدة

ربما تكون ، إلى زراعة الصنف جابونيكا ألغراض التصدير) من الصنف إنديكا(ويل الحبة ط
                               ً      ً                                          اتفاقية الزراعة قد أحدثت تأثيرا  مفيدا  بشكل غير مباشر على سوق األرز التايلندي في 

  .الواليات المتحدة

  السكر

ل أسرع في الفترة التالية لجولة أوروغواي د، كان معدل نمو صادرات السكر التايلندي بمعكذلك
مدادات المحلية المتوافرة وليست أسعار السوق ويبدو هنا أن العامل الرئيسي هو زيادة اإل). 5 الجدول(

. أو تخفيض قيمة العملة الوطنية أو زيادة فرص النفاذ إلى األسواق نتيجة اتفاقية الزراعة )9(العالمية،
 إعطاء دفعة للصادرات ألن إنتاج السكر انخفض 1997ولم يستطع التخفيض الحاد لقيمة العملة في 

وربما كان التفاوت الكبير في إنتاج . 1998  في) في المائة16سبة أو بن( مليون طن 0,95بأكثر من 
 1994قصب السكر هو الذي يفسر فقدان تايلند لجزء من نصيبها في السوق اليابانية في الفترة ما بين 

كذلك لم تستطع اتفاقية الزراعة زيادة فرص نفاذ السكر التايلندي إلى أسواق ). 5 الجدول (2000وسنة 
                            ً                   ً       ، ألن كليهما مازالت تخصص حصصا  لواردات السكر طبقا  لنظام وروبي والواليات المتحدةاالتحاد األ

األفضليات التجارية الذي تمليه عوامل سياسية، وتايلند ال تنتمي إلى مجموعات البلدان التي تنطبق 
  ).دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهاديمثل مجموعة (عليها هذه المعايير السياسية 

                                                      
) العالمي شديد االرتفاعإال إذا كان السعر ( ال يؤثر السعر العالمي للسكر عادة على كمية صادرات تايلند )9(

عن طريق الدعم (سياسة السكر في تايلند تقوم على المحافظة عل مستوى سعر السكر في السوق المحلية  ألن
. والتخلص من فائض اإلمدادات في السوق العالمية بسعر عالمي معين) الضمني للمنتجين على حساب المستهلكين
  ).8أنظر الجدول (ر إيجابي ملموس على قيمة صادرات السكر ومع ذلك، فإن السعر العالمي للسكر له تأثي
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   الدواجنمولح

وتتميز . كذلك كان معدل نمو الصادرات من لحم الدواجن أسرع في الفترة التالية لجولة أوروغواي
األسواق التي تتجه إليها صادرات تايلند من الدواجن بالتركيز الشديد، ألن أكبر ثالثة أسواق، وهي 

وعلى الرغم من . ن المجموع في المائة م93اليابان، واالتحاد األوروبي وجمهورية كوريا، تمثل نسبة 
 لصالح المنتجين قليلي التكلفة في الصين والبرازيل، فقدان تايلند لجزء من نصيبها في السوق اليابانية

. 2000 وسنة 1994                                                         ً                  زادت صادراتها إلى االتحاد األوروبي بمقدار ثالثة أمثال تقريبا  في الفترة ما بين 
رة بموجب ترتيبات ثنائية خاصة لتصدير الدواجن إلى وفي الوقت الذي تتمتع فيه تايلند بحصة صغي

سوق االتحاد األوروبي بموجب نظام حصص التعريفة الجمركية، كان العامالن الرئيسيان وراء هذا 
النمو هما مرض جنون البقر وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما جعل الدواجن التايلندية أكثر قدرة 

 مشكلة مرض جنون البقر، وانخفاض أسعار اللحم البقري، بدأ وبعد السيطرة على. على المنافسة
أنظر (االتحاد األوروبي يتشدد في فرض تدابير الصحة والصحة النباتية على الدواجن المستوردة 

  ).القسم الخاص بتدبير الصحة والصحة النباتية فيما يلي

  الكسافا

. اد األوروبي هي التي تسيطر عليها بالكاملوتكاد سوق االتح                                    ً  أقراص الكسافا سلعة أسواقها قليلة جدا ، 
وعلى الرغم من الحصة الكبيرة الممنوحة لالتحاد األوروبي، شهدت صادرات تايلند من أقراص 

ومع ذلك، كان ذلك نتيجة للسياسة .                ً       ً                                 الكسافا انخفاضا  متواصال  في الفترة التالية لجولة أوروغواي
 التفاقية الزراعية، على الرغم من أن اإلصالحات التي                                 ً       ًالزراعية المشتركة ولم يكن تأثيرا  مباشرا 

ُ                                                                                    و ضعت على أساسها السياسة الزراعية المشتركة كانت مدفوعة في جزء منها بالحاجة إلى إعداد 
وعالوة على ذلك، فقد اختفي الريع . االتحاد األوروبي لقبول الضوابط التي تنص عليها اتفاقية الزراعة

ومنذ ذلك الحين، بدأ المزارعون في تايلند يقللون . إلى االتحاد األوروبياالقتصادي لصادرات تايلند 
ويعتمد تصدير نشا الكسافا . من إنتاج الكسافا، وكان لذلك بدوره تأثير على صادرات أقراص الكسافا

مواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات لعلى الدخل في البلدان المستوردة ألن النشا من ا
  .صنعة                  ُ ل الورق واألغذية الم ث مالمهمة،

  األفضليات التجارية  3-2

     ً       ً        طرفا  تجاريا  بموجب 28من حق تايلند، كدولة نامية، الحصول على أفضليات تجارية من 
وقد ارتفع معدل استفادة تايلند . 1968النظام المعمم لألفضليات الذي أقره األونكتاد في 

 تحصل على معاملة تفضيلية مقسومة على الصادرات التي(النظام المعمم لألفضليات  من
 في المائة في 0,65من ) مجموع الصادرات إلى البلدان التي تطبق النظام المعمم لألفضليات

 في المائة 15,7 ثم انخفض بالتدريج إلى 1992   في المائة في22 إلى ذروة بلغت 1971
متوقع أن يكون لخروج ومن ال. ، بعد أن خرجت بعض صادرات تايلند من هذا النظام1999 في

  .المنافسة  تايلند من هذا النظام تأثير سيء على قدرة صادراتها على
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، عندما بدأ االتحاد األوروبي تخفيض األفضليات التجارية لمنتجات تايلند بنسبة 1997وقبل سنة 
، 1998وفي سنة .  في المائة62 في المائة، كان معدل االستفادة من النظام المعمم لألفضليات 50

 في المائة، والبد أنه انخفض إلى مستوى أقل من ذلك بكثير في 39انخفض معدل االستفادة إلى 
كان معدل االستفادة من النظام وألسباب عديدة، .  عندما ألغيت جميع األفضليات التجارية1999

 من المعمم لألفضليات الذي منحته حكومتا الواليات المتحدة واليابان أقل من معدل االستفادة
فعلى الرغم من أن تأثير تخفيض هامش األفضليات المعطاة . هذا النظام في االتحاد األوروبي

فإنه يعد كافيا للتأثير على في المدى القريب                                              ً لصادرات تايلند إلى االتحاد األوروبي ال يعد كبيرا  
 ,Thammavit and Chanin)النسبة المئوية لنصيب صادرات تايلند إلى سوق االتحاد األوروبي 

ومع ذلك، ال يبدو أن التدفقات التجارية الفعلية قد تعرضت لتأثيرات ضارة، باستثناء . (2001
 كذلك، فسوف يزداد انخفاض معدل استفادة المصدرين التايلنديين .الفواكه والخضر الطازجة

  .بالرعاية                                              ً                          ْ   إلى األسواق الثالثة أكثر من ذلك في المستقبل نظرا  لتخفيض تعريفات الدولة األو لى 

                                 ً                                تتأثر صادرات تايلند الزراعية أيضا  باألفضليات التجارية الخاصة التي وباإلضافة إلى ذلك، 
يمنحها االتحاد األوروبي لمجموعة دول األنديز وبلدان السوق المشتركة ألمريكا الوسطى 

فضليات وقد دفعت حكومة تايلند بأن هذه األ. بموجب نظام التقليل من زراعة النباتات المخدرة
 التي – فمنتجات هذه البلدان )10(.مبدأ عدم التمييز الذي تنص عليه اتفاقية الجاتمع تناقض ت

ولما .  تدخل سوق االتحاد األوروبي بدون رسوم جمركية–تنافس منتجات تايلند بشكل مباشر 
كانت قائمة البلدان التي تحصل على األفضليات بموجب نظام التقليل من زراعة المواد 

ِ        ً                                                             خدرة قد و ض عت طبقا  لمعايير سياسية غير واضحة، أبلغت حكومة تايلند االتحاد األوروبي الم  ُ         
فقرة التمكين المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، أي أن مع  تعارضبأن هذا النظام ي

 عندما بدأ - 1995ومنذ . وأال تقوم على التمييز" معممة"األفضليات الممنوحة يجب أن تكون 
                    ً                      بدأ التقليل تدريجيا  من األفضليات المعممة -  نظام التقليل من زراعة المواد المخدرةذتنفي

البلدان ضمن الممنوحة لتايلند، وفشلت حكومة تايلند في إقناع االتحاد األوروبي بإدراج تايلند 
ر                                                       ً                            التي يشملها نظام التقليل من زراعة المواد المخدرة، نظرا  لسجل تايلند في مكافحة االتجا

ومازالت حكومة تايلند تتفاوض مع االتحاد األوروبي . المشروع للمواد المخدرة غير
  .الشأن  هذا في

  اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة  3-3

  ً صا  تتزايد الحاالت التي تتعرض فيها صادرات تايلند الزراعة للحواجز غير الجمركية، وخصو
                       ً      ً ويتضمن هذا القسم تقييما  وصفيا  . تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة

ومع . لتأثير الحواجز الناتجة عن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على صادرات تايلند
أثر باألحكام                                                          ً      ً          ذلك، ينبغي التنبيه إلى أن هذا التقييم ال يتعدى كونه تقييما  وصفيا ، وربما يت

                                                      
ومع ذلك، فقد منحت .  األفضليات التجارية النوعية التي تقتصر على بلدان نامية معينة ال تتفق مع اتفاقية الجات)10(

وعية منظمة التجارة العالمية استثناءات في الماضي تسمح للبلدان المعنية باإلبقاء على هذه األفضليات الن
(Tangermann, 2001: 3).  
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ويرجع ذلك إلى عدم وجود بيانات . الشخصية لألفراد الذين أجرى الباحثون مقابالت معهم
  )11(.منتظمة عن قيمة التجارة نتيجة لتأثير تدابير الصحة والصحة النباتية

 سلعة زراعية تخضع ألربعة 34قائمة تتضمن ) إدارة قطاع األعمال(وتوفر وزارة التجارة 
بير غير الجمركية، أي تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام أنواع من التدا

 سلعة ال تغطيها 11وتشمل هذه السلع ). 6 الجدول(التجارة، وتدابير حماية البيئة وغيرها 
خمسة منها من الفواكه (اتفاقية الزراعة، وسبعة أنواع من الخضر، وتسعة أنواع من الفواكه 

). األرز، والمطاط والسكر(منتجات حيوانية وثالثة منتجات أخرى ، وخمسة )الطازجة
     ً     بلدا  من 16     ً                                                               بلدا  تفرض التدابير غير الجمركية على منتجات تايلند الزراعية،  منها 30 وهناك

ويتضمن موقع وزارة الزراعة على شبكة اإلنترنت، وكذلك موقع معهد . البلدان المتقدمة
فاصيل عن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية المواصفات الصناعية في تايلند ت

أمام التجارة التي تفرضها البلدان األعضاء في منظمة التجارة العالمية مما يؤثر على صادرات 
     ً وطبقا  .  حالة177وقد بلغ مجموع الحاالت التي اتخذت فيها تدابير ضد صادرات تايلند . تايلند

 خمس من هذه الحاالت لم يكن من الممكن من الناحية التجارية لتعليقات القطاع الخاص، فإن
  .(Chulalongkorn University, 2001)االمتثال لها، وسبع حاالت أخرى مشكوك في صحتها 

والبلدان التي طبقت تدابير الصحة والصحة النباتية كنوع من العقوبات ضد الواردات التي تأتي 
ومع ذلك، تشير التقارير .                  ً           المتقدمة، وخصوصا  في أوروبامن تايلند هي في معظمها من البلدان

             ً                                                 ً                     إلى أن بلدانا  نامية وبعض البلدان المتقدمة في آسيا استخدمت أيضا  تدابير الصحة والصحة 
وينبغي اإلشارة إلى أن معظم البلدان النامية . النباتية الحتجاز الواردات التي تأتيها من تايلند

 تنافس منتجاتها الزراعية، بينما تطبق معظم البلدان المتقدمة هذه تميل إلى وقف الواردات التي
                                                    ً                 التدابير من قبيل حرصها على صحة المستهلكين فيها وخوفا  من مخاطر انتشار 

  .النباتية األمراض

 حالة من حاالت تطبيق التدابير غير الجمركية ضد 260وقد كشفت دراسة أجريت على 
 في المائة من هذه الحاالت كانت من جراء تطبيق تدابير 35 أن نسبة 1999صادرات تايلند في 

 في المائة منها كانت من جراء تطبيق الحواجز التقنية أمام 3الصحة والصحة النباتية وأن 
وكان االتحاد األوروبي هو الذي طبق أكبر عدد من تدابير الصحة والصحة النباتية . التجارة

، وبلدان رابطة دول ) في المائة14(ه جمهورية كوريا ، تلي) في المائة17(ضد صادرات تايلند 
) في المائة 8(والواليات المتحدة )  في المائة11(، واليابان ) في المائة13(جنوب شرق آسيا 

(Chulalongkorn University, 2001) . ومع ذلك ال تتضمن هذه البيانات معلومات عن قيمة
  .غير الجمركيةالصادرات التايلندية التي تأثرت بالتدابير 

                                                      
) US-FDA Web site( يتضمن موقع إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة على شبكة اإلنترنت )11(

ومع ذلك، ال يستطيع الباحث . معلومات تفصيلية عن احتجاز السلع المستوردة من تايلند إلى الواليات المتحدة
كذلك، ال تتضمن البيانات قيمة الواردات التي تعرضت . 2001قة لسنة الحصول على بيانات عن الفترة الساب

  .لالحتجاز
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   هذه التدابيرفرض المنتجات الزراعية التي تخضع للتدابير غير الجمركية والبلدان التي ت– 6الجدول 
  البلدان التي تفرض
 التدابير غير الجمركية

 بلدان متقدمة بلدان نامية )وعددها(نوع التدابير غير الجمركية   المنتجات
  ،)2(ة تدابير الصحة والصحة النباتي األرز

 )6(تدابير أخرى 
  ثمانية بلدان 

   في آسيا 6(
 ) في أمريكا2و

0 

  ،)1(تدابير الصحة والصحة النباتية   السكر
  ،)1 (رسوم مكافحة اإلغراق

  )5(تدابير أخرى 

7 1 

  ،)38(تدابير الصحة والصحة النباتية  الخضر والفواكه
 )1(تدابير أخرى 

5 6 

أصناف معينة من الخضر والفواكه، 
جان، والدوريان، نل المانجو، واللومث

بيل، جنزوالباباي، والمانجوستين، وال
  والكرنب المخلل

  ،)12(تدابير الصحة والصحة النباتية 
  )1(تدابير أخرى 

5 7 

 6 1  )7(تدابير الصحة والصحة النباتية   الزهور
  ،)2(تدابير الصحة والصحة النباتية   علبة                 ُ الفواكه والخضر الم 

  )6(تدابير أخرى 
0 2 

ُ األناناس الم    ،)74(تدابير الصحة والصحة النباتية   علب          
  )1(تدابير بيئية 

0 5 

 2 1  )5(تدابير الصحة والصحة النباتية   الفواكه والخضر المجففة
  ،)1(تدابير الصحة والصحة النباتية   جان المجففناللو

  ،)1 (رسوم مكافحة اإلغراق
  )5(تدابير أخرى 

0 1 

  ،)5(بير الصحة والصحة النباتية تدا  منتجات الدواجن
  )1(تدابير أخرى 

0 3 

  ،)12(تدابير الصحة والصحة النباتية   الدواجن المجمدة والمطبوخة
  )1(الحواجز التقنية أمام التجارة 

  )4(تدابير أخرى 

4 11 

ُ لحم الخنزير الم    ،)8(تدابير الصحة والصحة النباتية   جمد              
  )1(تدابير أخرى 

2 5 

  ،)1(ابير الصحة والصحة النباتية تد  جاجكبد الد
  ،)1 (رسوم مكافحة اإلغراق

  )5(تدابير أخرى 

1 0 

 1 0  )1(تدابير أخرى   المطاط
األغذية البحرية ومنتجات األسماك 

ُ الم  ُ جمدة والم      علبة        
  ،)48(تدابير الصحة والصحة النباتية 

  ،)2(الحواجز التقنية أمام التجارة 
  ،)3(تدابير بيئية 

  )5(تدابير أخرى 

4 13 

  .؛ ومن وزارة التجارةChulalongkorn University ،2001بيانات حصل عليها المؤلف من جامعة : المصدر
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) US-FDA Web site(إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة على شبكة اإلنترنت ويتضمن موقع 
يتضمن  ب االحتجاز، ولكنه الصنفة بحسب بلد المنشأ وأسبا                     ُ حاالت احتجاز الواردات م معلومات عن 

 حالة الحتجاز الواردات طبقت ضد 1 340ويشر هذا الموقع إلى . معلومات عن قيمة الواردات
وكان عدد البلدان التي تجاوزت حاالت احتجاز منتجاتها عدد حاالت . 2001واردات تايلند في 

ع هذه البلدان، باستثناء الهند، ولكن جمي.  بلدان فقط10االحتجاز التي تعرضت لها منتجات تايلند هي 
، كان 2002وفي الشهرين األولين من . كان نصيبها من الواردات األمريكية أكبر من نصيب تايلند

وتشير الدراسة التفصيلية إلى . ترتيب تايلند في المرتبة الثامنة من حيث عدد حاالت احتجاز الواردات
ها إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة كانت منتجات تايلند التي احتجزت في المائة من 66أن 

 في المائة منها 11,75من المنتجات الزراعية والمنتجات التي دخلت عليها عمليات تجهيز بسيطة، وأن 
  . في المائة كانت من المنتجات الصناعية22صنعة، وأن                  ُ كانت من األغذية الم 

 أكثر من غيرها من جراء ترية التي تعرضت للمشكالوباإلضافة إلى منتجات األسماك واألغذية البح
                                                                           ً              تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، كان تطبيق هذه التدابير بنسبة عالية أيضا  على الدواجن، 

كذلك تعرضت صادرات تايلند من زهور األوركيد إلى االتحاد ). 7 الجدول(والفواكه والخضر 
 لعدد مرتفع من حاالت االحتجاز )2000ات في سنة  مليون ب509بلغت قيمتها التي (األوروبي 
 في المائة من صادرات أزهار األوركيد، ولكن 1، بلغت الكمية التي تم تدميرها 1997ففي . والتدمير

 المصدرون التايلنديون من أنه عندما اوشك. 2000 في المائة في سنة 0,5هذه النسبة انخفضت إلى 
 في االتحاد األوروبي، أن صادرات تايلند إليها بها مشاكل تتعلق                                 ًيتبين في كثير من البلدان، وخصوصا 

مثل المنتجات التي توجد (بالصحة والصحة النباتية، فإن كمية الصادرات بأكملها إما أن يتقرر تدميرها 
أو يتأخر اإلفراج عنها إلى أن يتم إجراء ) بها نسب عالية من بقايا المبيدات أو البقايا الكيماوية

مثل أزهار القطف التي توجد بها حشرات وقد تكون (الت المناسبة عليها في جهة الوصول المعام
. ومثل هذه الممارسات تؤدي إلى تعرض المصدرين التايلنديين لخسائر فادحة). مصابة بأمراض

  )12(.ولألسف ال توجد معلومات تساعد على تقدير حجم هذه الخسائر

منتجات التايلندية تتعرض ال كانت المزاعم الخاصة بأن وهناك سؤال مهم يطرح نفسه وهو ما إذا
               ً ومن الصعب كثيرا  . لمشاكل من جراء تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية تعد حقيقية وصادقة

صحيح أن . التعرض لهذه المسألة، إذ ينبغي تحليل الشكاوى بعناية على أساس كل حالة على حدة
 من جراء تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ولكن بعد  حقيقيةتصادرات تايلند تعرضت لمشكال

. ، كانت هذه البلدان تسمح باستئناف الوارداتتالتشاور مع البلدان المستوردة ومناقشة هذه المشكال
 في الدواجن المجمدة المصدرة إلى الجمهورية التشيكية VRE اكتشاف بكتريا ومن أمثلة ذلك مشكلة

(Chulalongkorn University, 2001).  

                                                      
 استخدام طريقة تحليل االنحدار في تقدير (Chulalongkorn University, 2000) تضمنت إحدى الدراسات )12(

. ي لهذه التدابيرتأثير تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية على الصادرات التايلندية، ثم حساب المعادل الجمرك
 في المائة، 54,7 - 4 في المائة، وأن المدى يتراوح بين 29وخلصت الدراسة إلى تقدير المعادل الجمركي بنسبة 

  .ولكن هذه التقديرات تعاني من بعض المشاكل اإلحصائية
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   صادرات تايلند الزراعية التي تواجه مشكالت مما يتصل بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية– 7الجدول 

   المتصلة بتطبيق تالمشكال/المنتجات
  تدابير الصحة والصحة النباتية

  البلدان التي تطبق تدابير 
 الصحة والصحة النباتية

 المكسيك، بيرو  Tilletia Barclayara: األرز
  الفواكه والخضر

أستراليا، نيوزيلندا، سويسرا، الواليات المتحدة، كندا،   الحشرات وأمراض النبات) 1(
 االتحاد األوروبي، فرنسا، السويد

جمهورية كوريا، اليابان، الفلبين، بروناي، ماليزيا،   بقايا المبيدات) 2(
  سنغافورة

  االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة، اليابان،  األوركيد والحشرات التي تصيب الزهور
 جمهورية كوريا، المكسيك

ُ الفواكه والخضر الم    صنعة                 
 الواليات المتحدة، فنلندا، أسبانيا، السويد، نيوزيلندا  التلوث بمواد غريبة) 2(البكتريا ) 1(

ُ األغذية الم    صنعة         
  ندا،أستراليا، نيوزيلندا، الواليات المتحدة، ك  البكتريا) 1(

 االتحاد األوروبي
 اليابان، جمهورية كوريا  بقايا العقاقير) 2(

  الدواجن
االتحاد األوروبي، نيوزيلندا، اليابان، جمهورية كوريا،   أمراض الحيوان وشروط المعاملة بالحرارة) 1(

 تايوان
  الفلبين، سنغافورة  بقايا العقاقير) 2(

  ورقائق التابيوكاأقراص 
  الحرجة في تحليل المخاطرنقطة التحكم ) 1(
 تتبع العمليات حتى المزارعين) 2(

 االتحاد األوروبي

  .Chulalongkorn University (2001): المصدر

                  ً                                                                 ومع ذلك، هناك أيضا  العديد من الحاالت المشكوك فيها لفرض تدابير الصحة والصحة النباتية 
وعلى سبيل . ي تأتيهم من تايلندمن جانب بعض الشركاء التجاريين على الواردات الغذائية الت

تشترط القواعد المطبقة في االتحاد األوروبي على أجزاء الدواجن المستوردة أن تكون المثال، 
، بدأ االتحاد 2002وفي .  درجات مئوية4درجة حرارة الدواجن التي يتم تقطيعها أقل من 

كون أعلى من المعايير الدولية األوروبي يطبق معايير جديدة على بقايا المواد الكيماوية التي ت
وتعرضت كميات كبيرة من الدواجن والروبيان المستوردة . بالنسبة للدواجن والروبيان المستوردة

وبعد ذلك، كانت كل شحنة من الواردات تخضع للتفتيش بتطبيق . من تايلند لالحتجاز واإلبادة
توصل إلى اتفاق بين االتحاد ، عندما تم ال2002تدابير الصحة والصحة النباتية حتى أواخر 

                         ً                                   أوفدت حكومة الفلبين عددا  من المسئولين لمعاينة مرافق الذبح كذلك. األوروبي وحكومة تايلند
 وعندما كانت السلطات الكورية تكتشف .، ولكنها لم تعلن تقريرها حتى اآلن1998والتجهيز في 

ا لم تكن تحدد كمية الدواجن وجود بكتريا في الدواجن المجمدة المستوردة من تايلند، فإنه
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كما توجد . ولم يحدث أن وافقت السلطات األسترالية على الدواجن التي تأتيها من تايلند. المصابة
 . تتعلق بصادرات األرز التايلندي إلى المكسيكتمشكال

وقد وضعت الحكومة التايلندية إجراءات رسمية لحل هذه المشاكل الخطيرة المتصلة بتطبيق 
بين أن الصادرات التايلندية قد تعرضت لالحتجاز تفعندما ي. لصحة والصحة النباتيةتدابير ا

   ً                         أوال  بجمع المعلومات والحقائق في البلد المستورد التايلندي الحظر، يقوم المكتب التجاري   أو
فإذا كان الحظر يستند إلى معلومات مغلوطة، . ويطلب من المصدرين التايلنديين فحص منتجاتهم

ة المصانع راوضات ثنائية، مع دعوة ممثلي السلطات التجارية في البلد المستورد إلى زياتبدأ مف
وإذا تعثرت هذه الجهود، تثير الحكومة هذه القضية إمام منظمة التجارة العالمية أو في . المنتجة

ومع ذلك، تختلف ردود فعل الدوائر الحكومية إزاء . اجتماعات المنظمات الدولية المعنية
فبعضها يكون شديد الحماس واالستجابة والدعم، .  التي يثيرها المصدرون التايلنديونتكالالمش

وتستغرق بعض األجهزة فترة طويلة بال مبرر للرد على . بينما ال يكون البعض اآلخر كذلك
  . التي يواجهها المصدرونتالمشكال

     ً                       أيضا  في حد ذاتها كما أنها تة النباتية مثيرة للمشكالحوتعد اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والص
 لتدابير  دوليةييراعنه على الرغم من وجود مأل   ً  أوال ، . تفرض على البلدان النامية أعباء ثقيلة

الصحة والصحة النباتية، مازال الكثير من البلدان النامية يفرض معايير مختلفة، ينجم عنها 
ى سبيل المثال، فبينما تطبق الواليات وعل. تحميل البلدان المصدرة ألعباء ثقيلة لكي تتقيد بها

اليابان معايير نقطة التحكم الحرجة في تحليل المخاطر على الواردات الغذائية، والمتحدة، وكندا 
. ISO 9000يطبق االتحاد األوروبي معايير نقطة التحكم الحرجة في تحليل المخاطر ومعايير 

طبق معايير نقطة التحكم الحرجة في تحليل ، كان عدد الشركات التايلندية التي ت2001وفي سنة 
، تعرضت تايلند لبعض الحاالت التي تقوم شارة اإلت     ً          ثانيا ، وكما سبق.  شركة فقط155المخاطر 

على ممارسات تمييزية من جانب عدد قليل من الشركاء التجاريين الذين استندوا إلى معايير 
      ً                      وأخيرا ، لم تستطع تايلند حتى .  ُ      م جحفةالصحة والصحة النباتية في حظر واردات تايلند بطريقة

اآلن التوصل إلى اتفاقيات مع االتحاد األوروبي بشأن االعتراف المتبادل بالمعايير المطبقة على 
يعترف بالمعايير   ، كما حدث مع الواليات المتحدة، وبالتالي فإن االتحاد األوروبي الالواردات

  .معايير التي يطبقهالل" ُ      م كافئة"التي تطبقها تايلند على أنها 

يلقي الضوء ) وكذلك تدابير الحواجز التقنية أمام التجارة(وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية 
وعلى الرغم . على حاجة البلدان النامية الماسة إلى تعزيز قدراتها على تلبية متطلبات األسواق

طبيق اتفاقية تدابير الصحة من صعوبة وضع تقديرات كمية لألعباء والمنافع المترتبة على ت
 الحكومة وكر كثيرون من المصدرين وموظفذوالصحة النباتية بالنسبة للصادرات التايلندية، فقد 

الذين التقى بهم الباحثون أنه على الرغم من عدد المشاكل التي واجهتها الصادرات التايلندية من 
                  ً           تايلند أكثر تطورا  بكثير من جراء تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، تعتبر صادرات

 الختبار                                                                      ًمنتجات البلدان المنافسة، ألن معظم كبار المصدرين لديهم تسهيالت حديثة جدا 
ولما كانت تكاليف اإلنتاج في تايلند . منتجاتهم، وبذلك تكون المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية
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ها على المنافسة إال باالمتثال تشهد زيادة سريعة، لن يكون بوسع تايلند المحافظة على قدرت
  .لتدابير الصحة والصحة النباتية التي يفرضها عليها شركاؤها التجاريون

                                                    ً       ً                         وفي ضوء ما سبق، يكون المصدرون التايلنديون أكثر تفاؤال  وتطلعا  إلى المستقبل فيما يتعلق 
فعلى العكس . ت قد اختفتولكن هذا ال يعني أن جميع المشكال. بتدابير الصحة والصحة النباتية

من ذلك، مازال الكثيرون من المصدرين، الكبار والصغار، يشكون من ارتفاع عدد حاالت 
  .الحماية التجارية التي تتخفى وراء تدابير الصحة والصحة النباتية

 خطيرة فيها يتعلق بتدابير الحواجز التقنية أمام التجارة تالوال يواجه المصدرون التايلنديون مشك
قون المعايير والمواصفات الدولية التي تكون محل قبول على نطاق واسع من جانب ألنهم يطب

  .اء التجاريينكالشر

                   ًات المحورة وراثيا كائنتدابير الصحة والصحة النباتية وال

                   ً      ً                                                ً             ُ      تهتم تايلند اهتماما  كبيرا  بالمناقشات الجارية بشأن الكائنات المحورة وراثيا ، بحكم كونها م صدرة 
اج األغذية ائية ومستوردة لبعض المنتجات الزراعية المستخدمة كمكونات في إنتللمنتجات الغذ

وعلى سبيل المثال، حظرت مصر استيراد التونة التايلندية المعلبة في ). َ  ر ةمثل فول الصويا والذ(
وتقدمت تايلند .              ً                                                            ًالزيت استنادا  إلى مفاهيم تتعلق بالمخاطر المتصلة بفول الصويا المحور وراثيا 

.                                              ً                                  وى زعمت فيها أن زيت فول الصويا المحورة وراثيا  لم يستخدم في تحضير التونة المعلبةبشك
وعلى الرغم من أن وجود برنامج إلصدار الشهادات ووضع بطاقات البيانات على العبوات يمكن 
أن يكون وسيلة لتسوية هذا النزاع، ليس هناك توافق في اآلراء حتى اآلن يبين أعضاء منظمة 

 يناسب المحاصيل المحورة  العالمية بشأن العناصر األساسية لوضع منهاج تنظيميالتجارة
 وما إذا كانت الضوابط التي ،      ً                                                     وراثيا ، وأعباء وفوائد برامج وضع بطاقات البيانات على العبوات

تنص عليها اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية 
ومع ذلك، فإن كبار المنتجين والمصدرين . (Wilson, 2002)ب هذا النوع من التكنولوجيا تناس

ة من  َر بون فول الصويا والذالتايلنديين لم ينتظروا التوصل إلى هذا التوافق في اآلراء، وبدأوا يطل
اإلنتاج                                   ً                      الخالية من الكائنات المحورة وراثيا ، كما أنهم فصلوا خطوط ) المقاطعات  من  أو(البلدان 

  .      ً                     وراثيا  عن خطوط اإلنتاج األخرى  التي ال تستخدم فيها الكائنات المحورة) المرافق  أو(

 الشركات األجنبية المنتجة للبذور ووزارة الزراعة من ناحية، ويوجد نزاع شديد داخل تايلند بين
ات غير وقد نشأت هذه المشكلة عندما أعلنت المنظم. والمنظمات غير الحكومية من ناحية أخرى

                                     ً                                         الحكومية أن بذور القطن المحورة وراثيا  التي كانت مخصصة للزراعة في حقول التجارب 
الحكومية تم تهريبها إلى خارج هذه المحطات وزراعتها في أراضي الزراعية بمحطات البحوث 

يمكن التحكم فيها،   وبدافع خشيتها من مخاطر األضرار البيئية الشديدة التي ال. المزارعين
 المنظمات غير الحكومية من أجل فرض حظر مؤقت على إجراء التجارب الحقلية على ضغطت

وقد يتحول هذا الحظر المؤقت إلى حظر دائم ما لم تستطع وزارة .                        ًالكائنات المحورة وراثيا 
نيسان /أبريل  وفي.                                                   ُ                 الزراعة إيجاد وسيلة فعالة لمنع تهريب البذور التي ت جرى عليها التجارب

 عدم السماح بإجراء تجارب حقلية باستخدام البذور المحورة وراثيا س الوزراء، قرر مجل2001
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، باإلضافة إلى القانون الحالي الذي يحظر إنتاج المنتجات إلى حين صدور قانون للتنوع الحيوي
وتستطيع مؤسسات البحوث الحكومية إجراء بحوث معملية .               ً               المحورة وراثيا  على نطاق تجاري

وقد أثار هذا القرار معارضة شديدة من جانب اللجنة الوطنية المعنية . رفقط على هذه البذو
  .                        ً                   ً                                   بالكائنات المحورة وراثيا ، وهي لجنة تضم عددا  من أعضاء المؤسسات والمعاهد العلمية

                                          ً                                        وفيما يتعلق بتجارة المنتجات المحورة وراثيا  والمنتجات التي تدخل فيها، فقد قرر مجلس 
 ُ     وي سمح .                                 ً                    راد بذور المنتجات المحورة وراثيا  إال ألغراض البحوث فقطالوزراء عدم السماح باستي

َ  الذر ةمثل (                                                         ً باستيراد المنتجات الزراعية المشتقة من كائنات محورة وراثيا   بغرض ) وفول الصويا    
وقد رصدت . تهالك بشرط أال تكون البذور نابتة وبشرط عدم استخدامها كبذور للزراعةاالس

تمادات المالية ألغراض البحوث العامة وبحوث التكنولوجيا الحيوية، بما              ً       الحكومة مزيدا  من االع
  .في ذلك التوسع في مرافق البحوث الحكومية

توجد في الوقت الحاضر هيئتان حكوميتان مسئولتان عن وضع ا يتعلق بسالمة األغذية، موفي
ما مكتب األغذية                                                               ً   اللوائح الخاصة بسالمة األغذية المشتقة من الكائنات المحورة وراثيا ، ه

ود مواد مشتقة من ج ولكن قدرة األجهزة الحكومية على تحديد و.والعقاقير ومصلحة الزراعة
                       ً                                                             الكائنات المحورة وراثيا  في المنتجات الغذائية تقتصر فقط على تحديد وجود هذه المواد من 

د التي تساعدها وعالوة على ذلك، فإن الموار. نسبة هذه المواد عدمه، ألنها ال تقدر على تحديد
ومثل هذه المعوقات سوف .                                                ً           ًعلى إجراء االختبارات على الكائنات المحورة وراثيا  محدودة جدا 

تحول دون شروع تايلند في تنفيذ سياسة لوضع بطاقات البيانات على األغذية المصنوعة من 
 اضطرار وهذا يفسر.                    ً                                            منتجات محورة وراثيا ، ما لم تستطع تعزيز القدرات والمرافق البحثية

ُ                                                                                         م صدري األغذية التايلنديين الذين يعتمدون على المواد الخام المستوردة إلى شراء هذه المواد من 
  .      ًوراثيا   المنتجين الذين ال يستخدمون الكائنات المحورة

  اتجاهات تجارة المنتجات الزراعية والغذائية  4

                              ً  الزراعية والغذائية، ويركز أوال  يتناول هذا القسم من الدراسة االتجاهات الخاصة بتجارة المنتجات
ثم يتطرق . على مجموع تجارة المنتجات الزراعية والغذائية والتغيرات التي طرأت على توجهاتها

النظام المنسق لتوصيف السلع صنفة بثمان أرقام من        ُ  سلعة، م 16التحليل إلى االتجاهات الخاصة بأهم 
وقد أمكن . ية والغذائية من حيث الكمية والقيمةوسيكون تحليل تجارة المنتجات الزراع. ميزهاروت

من إدارة قطاع ) البات(الحصول على البيانات الدالة على قيمة المعامالت التجارية بالعملة الوطنية 
األعمال، بينما اعتمد التحليل على قاعدة البيانات اإلحصائية التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة 

)FAOSTAT (القيمة الدوالرية لهذه المنتجاتفيما يتعلق ب.  

  السياسات االقتصادية الكلية والسياسات التجارية  4-1

، وأصبحت سياسات االقتصاد الكلي 1959 في الكليأقامت الحكومة مؤسسات قوية إلدارة االقتصاد 
 والفترة 1984-1977باستثناء ما حدث في الفترة (تخضع إلدارة مقتدرة، بفضل هده المؤسسات 

االقتصادية  كبيرة في سعر الصرف الحقيقي نتيجة للسياسات ، ولذلك لم تحدث تشوهات)1994-1996
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كانت ولقد . (Siamwalla and Poapongsakorn, 1995)الكلية التي من شأنها التأثير على القطاع الزراعي 
الضرائب ( القطاعية السياسات االقتصادية الكلية الجيدة قوية بما فيه الكفاية للتغلب على تأثير السياسات

، وبذلك أتيحت الفرصة )المرتفعة على تصدير المنتجات الزراعية، والحماية المرتفعة من الواردات
  .1980                    ً                                               للزراعة ألن تنمو طبقا  للميزة النسبية التي كانت تتمتع بها تايلند قبل 

ندما ازدهرت الصادرات بيد أن الميزة النسبية تحولت بالتدريج إلى غير صالح الزراعة في الثمانينات ع
ازدهار اقتصادي وهمي في وقد أعقب ازدهار الصناعة ازدهار النشاط العقاري وحدوث . الصناعية

ثم . الومس األؤوأوائل التسعينات عندما بدأ بنك تايلند في تحرير القطاع المالي والسماح بحرية انتقال ر
ضافة إلى الخطأ الكبير المتمثل في اإلبقاء على نظام فباإل. وقعت الحالة الثانية لسوء إدارة االقتصاد الكلي

، )1997الذي كان أحد األسباب الرئيسية وراء األزمة االقتصادية التي وقعت في (سعر الصرف الثابت 
 الطلب من أجل درء) أو الضوابط الرأسمالية(لم تستطع الحكومة تطبيق إجراءات الفوائض النقدية 

اختارت تايلند األخذ بسياسة نقدية متشددة لم تكن فعالة     ً         وبدال  من ذلك، . الالم اإلجمالي المفرط على رأس
وكان من . ألنها أدت إلى زيادة تدفق رأس المال إلى داخل البالد لالستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة

كز  عندما قوي مر1996وتفاقمت المشكلة في . 1996-1994نتائج ذلك أن ارتفع معدل التضخم في الفترة 
ألن قيمة البات كانت ال تزال ) 1 الشكل(الدوالر بشكل مؤقت، مما أدى إلى المغاالة في تحديد قيمة البات 

وانهارت بشدة قدرة صادرات تايلند على المنافسة، سواء المنتجات الزراعية أو . ثابتة بالنسبة للدوالر
وتوقف النمو االقتصادي فجأة في . المنتجات التي تقوم على استخدام أعداد كبيرة من األيدي العاملة

 في المائة في السنة، مما أدى إلى تعرض العملة 10، بعد أن كان معدل النمو االقتصادي يتجاوز 1996
بعد أن بدأ المستثمرون يفقدون الثقة في  1997  وأوائل1996الوطنية لسلسلة من األزمات في أواخر 

  .االقتصاد التايلندي

                                          ً                            لند جميع احتياطياته من النقد األجنبي تقريبا  في محاولة الدفاع عن العملة وبعد أن استنزف بنك تاي
 2الوطنية، اضطر إلى التحول من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر صرف مرن في 

فبعد تعويم . وأدى تعويم البات إلى أزمة اقتصادية في تايلند وفي بلدان آسيوية أخرى. 1997تموز /يوليو
كانون /بات مقابل الدوالر في يناير 45 بات مقابل الدوالر إلى 25,5ضت قيمة البات أوال من العملة، انخف

بات للدوالر األمريكي بعد منتصف  45-43، ثم استقر سعر الصرف في حدود ما بين 1998الثاني 
لتجاريين ومنذ ذلك التاريخ، استطاع البات المحافظة على قدرته التنافسية في مواجهة المنافسين ا. 1998

  .1 والشركاء التجاريين، كما يتبين من سعر الصرف الحقيقي المطبق المبين في الشكل

 في المائة في المتوسط خالل 2وبعد األزمة، أصبح معدل التضخم شديد االنخفاض، إذ كان أقل من 
ن معدل وساعد كل م.  كذلك بقيت أسعار الفائدة أقل من أسعار الفائدة العالمية.2001-1999الفترة 

الصادرات التايلندية قادرة على المنافسة، بينما على بقاء التضخم المنخفض وسعر الفائدة المنخفض 
كذلك ساعدت اإلصالحات الجمركية . أصبحت الواردات أكثر تكلفة نتيجة النخفاض قيمة العملة الوطنية

دت على إيجاد درجة من التحيز المشار إليها فيما سبق على تخفيض المعدل الفعلي للحماية، وبالتالي ساع
  .ضد الزراعة
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   أسعار الصرف الحقيقية المطبقة في التعامل – 1الشكل 
  مع الشركاء التجاريين والجهات المنافسة 

ومؤشرات  سعر الصرف                                                               ً            من واقع البيانات المتاحة بمعهد بحوث التنمية في تايلند، واستنادا  إلى بيانات محسوبة (
  )كن الحصول عليها من بنك تايلند ومن مصادر رسمية أخرى التي أمأسعار المستهلكين

  أسعار الصرف الحقيقية المطبقة) لفأ(

  

  

  

  

  

  

  
   الصرف في المعامالت التجاريةأسعار) باء(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Siamwalla 2000: المصدر
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  اتجاهات الصادرات والواردات  4-2

ترتفع في الفترة السابقة على جولة ) بالعملة الوطنية (حصيلة الصادرات وقيمة الوارداتكانت 
        ً                        واستنادا  إلى التعريف الذي وضعته . أوروغواي بمعدل أسرع مما حدث في الفترة التالية لها

وهو التعريف الذي يستثني المنتجات السمكية ومنتجات (منظمة التجارة العالمية للزراعة 
في الفترة التالية لجولة ) طنيةبالعمل الو(كان معدل نمو حصيلة الصادرات ) التصنيع الزراعي

؛ 1995-1998(المائة مما كان في الفترة السابقة لها   في  1 أقل بنسبة) 2001-1985(أوروغواي 
والنتيجة التي يمكن الخروج بها . 1995بعد كذلك تباطأت الواردات الزراعية ). 8 أنظر الجدول

اردات من حيث حصيلتها بالعملة واحدة سواء بالنسبة للقيمة السوقية أو القيمة الثابتة للو
  .    ًقليال   تحسند قي                  ً                                    وبأخذ االتجاهين معا  في االعتبار، يتبين أن الميزان التجار. الوطنية

 لحصيلة الصادرات، كان معدل النمو االسمي والحقيقي لكل من يةوفيما يتعلق بالقيمة الدوالر
) عار الجارية أو األسعار الثابتةباألس(الصادرات والواردات في الفترة التالية لجولة أوروغواي 

     ً                   ً                                                            سلبيا ، بينما كان إيجابيا  في الفترة السابقة على جولة أوروغواي، مع مراعاة أن معدل نمو 
ويرجع معدل النمو السلبي بالقيمة الدوالرية . الواردات كان أعلى من معدل نمو الصادرات

ملة الوطنية واتجاه األسعار لكل من الصادرات والواردات إلى عاملين، هما تخفيض قيمة الع
وانخفاض قيمة العملة يفسر السبب الذي من أجله . العالمية لمعظم السلع الزراعية نحو الهبوط

 أعلى مما كان عليه في الفترة 2001-1995كان النمو في حجم الصادرات في الفترة 
لتالية لجولة  النمو في كمية الواردات في الفترة اؤ تباط، كما يفسر السبب في1991-1994

وعلى الرغم من انخفاض القيمة الحقيقية للصادرات، كان معدل ). 8 الجدول(أوروغواي 
انخفاض الصادرات أسرع من معدل انخفاض الواردات، وكان الفائض التجاري 

  .1994-1988     ً                         قليال  مما كان عليه في الفترة ى أعل2001-1995في الفترة ) الحقيقية بالقيمة(

 السابقة على 1997-1995 إلى فترتين فرعيتين، أي الفترة 2001-1995الفترة وفي حالة تقسيم 
حدوث األزمة المالية والفترة التالية لحدوثها، يصبح من الممكن تقييم تأثير تخفيض قيمة 

بحسب قيمتها االسمية بالعملة (ومما يبعث على الدهشة أن نرى أن نمو الصادرات . العملة
وربما كان ذلك يرجع إلى . 1997-1995قل مما كان عليه في الفترة  كان أ1997بعد ) الوطنية

 كان أقل مما كان عليه في الفترة 2001-1997أن معدل نمو االقتصاد العالمي في الفترة 
وعلى الرغم من أن تخفيض قيمة البات ساعد على زيادة حصيلة الصادرات . 1995-1997

لى تخفيض سعر الصرف أمام انخفاض األسعار بالعملة الوطنية، تالشت الزيادة المترتبة ع
                        ً                                  ومع ذلك، فكما كان متوقعا ، تباطأ نمو قيمة الواردات بالعملة . العالمية للمنتجات الزراعية

ومن حيث القيمة الحقيقية، كان معدل نمو كل من الصادرات والواردات . 1997الوطنية بعد 
، وكان ذلك يرجع إلى 1997-1995 مما كان عليه في الفترة 2001-1997أعلى في الفترة 

  .انخفاض معدل التضخم بعد األزمة
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   نمو الصادرات والواردات الزراعية– 8الجدول 

 
قبل اتفاقية 
   اتفاقية أوروغوايبعد أوروغواي

 2001-1997 1997-1995 2001-1995 1994-1988  التجارة
  )                    ًالنسبة المئوية سنويا (الصادرات 

  بات  ال-بالعملة الوطنية 
 5,11 10,09 7,96 8,95 )أسعار السوقب(

   البات -بالعملة الوطنية 
  7,21  4,92 6,87 7,98  )1995أسعار ب(
  مريكي األدوالر بال
  ) ب (    5,26-     1,86-  ) أ (    6,10- 3,69  )أسعار السوقب(

  بالدوالر األمريكي 
   ) ب (    8,70-     5,30-   ) أ (    9,54- 0,24  )1995أسعار ب(

 –  5   0,4- 2,93 2,63  )2001-1991(الكمية 
   )                    ً النسبة المئوية سنوياً (         الواردات 

   البات -بالعملة الوطنية 
 9,30 11,26 8,42 13,96  )أسعار السوقب(

   البات -بالعملة الوطنية 
 11,40 6,09 7,33 12,99  )1995أسعار ب(

  بالدوالر األمريكي 
   ) ب (    4,40 2,47  ) أ (   5,3- 11,92  )أسعار السوقب(

  بالدوالر األمريكي 
   ) ب (    7,84-      0,97-   ) أ (    8,75- 8,47  )1995أسعار ب(

 – 2,73 6,84 14,41  )2001-1991(الكمية 
                 الميزان التجاري

   باتمليون
 – – 947,0 11 706,0 5  )1995أسعار ب(

  مليون دوالر
  –  – 153,8 150,8  )1995أسعار ب(

 المؤشر الدال على قيمة ستخدموا. ة من دليل أسعار المزرعةأخوذ م)باتال(للعملة الوطنية القيمة الثابتة : ملحوظات
فرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة (الوحدة من الصناعات في مجموعة البلدان الصناعية الرئيسية الخمسة 

                   ُ              وجميع معدالت النمو م قدرة باستخدام .  األمريكيفي استخالص القيمة الثابتة لإليرادات بالدوالروالواليات المتحدة، 
  .ارتحليل االنحد

  .2000-1995  )أ(
  .2000-1997 )ب(

  وكمياتها مأخوذة من إدارة قطاع األعمال؛ ) البات(العملة الوطنية  قيمة التجارة ب:المصدر
  .وقيمة التجارة بالدوالر مأخوذة من منظمة األغذية والزراعة
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   والغذائيةمعدالت النمو الحقيقي والنسبة المئوية لنصيب تجارة المنتجات الزراعية– 9الجدول 

        الفترة
  )أ( المنتجات الزراعة

  )                    ًالنسبة المئوية سنويا (
  )أ(الغذائية المنتجات 

 )                    ًالنسبة المئوية سنويا (
  )ب(المجموع 

 )                    ًالنسبة المئوية سنويا (
   ) ب (              نمو الصادرات

1991    -1994      13,33 -1,70 3,36 
1995    -2000      13,74 3,32 7,00 
1995    -1997      7,50  3,57 4,92 
1997    -2000      10,60 6,51 7,95 

   ) ب (             نمو الواردات 
1991    -1994      -4,43 11,30 1,64 
1995    -2000      8,93 2,32 6,20 
1995    -1997      15,27  4,81 10,77 
1997    -2000      9,52 5,49 7,96 

                                          النسبة المئوية لنصيبها من مجموع الواردات
1991    -1994      60,44 39,56  
1995    -2000      59,61 40,39  

   .     ألسماك                 باستثناء منتجات ا     ) أ (  
        وجميـع    .     1995                                    بحسب دليل األسعار تسليم المزرعة في     1995                                       معدالت النمو السنوي لقيمة التجارة في   ) ب (

ُ                                    معدالت النمو ُمقدرة بطريقة االنحدار شبه اللوغاريتمي             .   
   .         بتايلند                   إدارة قطاع األعمال :      المصدر

المنتجات ا كانت هناك فروق في معدل نمو التجارة في ذوهناك قضية أخرى وهي ما إ
 توزيع مجموع تجارة المنتجات الزراعية إلى منتجات 8 ويتضمن الجدول. الزراعية والغذائية

      ً رئيسيا    ً را  ُ   ِّم صد  ومن المدهش أنه على الرغم من أن تايلند تعد )13(.زراعية ومنتجات غذائية
منتجات المن  2000-1995 في المائة من صادراتها في الفترة 62لكثير من السلع، كان أكثر من 

ومع ذلك، فإن معظم ). 1994-1991 في المائة في الفترة 67بعد أن كانت هذه النسبة (الغذائية 
 في المائة من مجموع 60من المنتجات الزراعية، وكانت تمثل ما يقرب من كانت وارداتها 

  .2000-1995الواردات في الفترة 

           ً                          انخفض قليال  فيما بين الفترة السابقة وخالصة القول أن األداء العام لتجارة المنتجات الزراعية
وكان للفترة القصيرة التي عانت خاللها تايلند من سوء . على جولة أوروغواي والتالية لها

ومع ذلك، . ، تأثير سلبي على سعر الصرف1996-1994إدارة السياسات االقتصادية الكلية، 
 الذي أحدثه سعر الصرف الجديد ، تالشى جزء من التأثير اإليجابي1997فبعد تعويم البات في 

                                                      
  .2001 يود المؤلف أن يشير إلى أنه ليست لديه جميع البيانات التفصيلية عن التجارة في )13(



  549 تـايلند

، وأمام انخفاض 2000 وسنة 1998على التجارة أمام انخفاض النمو االقتصادي العالمي في 
  .العالمية أسعار المنتجات الزراعية في األسواق

   الزراعيةوارداتهاالتي تأتي منها والزراعية البلدان التي تتجه إليها صادرات تايلند   4-3

 على البلدان التي تتجه إليها صادرات تايلند الزراعية ومنشأ 1995 منذ لم يطرأ تغير كبير
ففيما يتعلق بالبلدان التي تتجه إليها الصادرات، انخفضت النسبة المئوية  .وارداتها الزراعية

لنصيب صادرات تايلند إلى اليابان واالتحاد األوروبي كما انخفض معدل نمو الصادرات إلى 
ويوجد سببان محتمالن على األقل . ن تمثالن أكبر سوقين لصادرات تايلندهاتين الجهتين اللتي

أولهما أن تايلند بدأت تفقد . لالنخفاض الحاد في نصيب صادرات تايلند إلى االتحاد األوروبي
وضعها فيما يتعلق بالتعريفة التفضيلية في السنوات األخيرة، وبالتالي، أصبحت صادراتها إلى 

     ً            ثانيا ، ربما تكون . بما في ذلك المنتجات الزراعية، تخضع اآلن لرسوم أعلىاالتحاد األوروبي، 
 قد أثرت على صادرات التدابير المشددة للصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية على التجارة

وربما يرجع انخفاض نصيب صادرات تايلند إلى اليابان إلى حالة . تايلند إلى االتحاد األوروبي
ولحسن الحظ، استطاعت تايلند زيادة معدل . تعرضت لها اليابان لمدة عشر سنواتالكساد التي 
واألسواق التي أصبحت لها أهمية .  ونصيبها من الصادرات إلى جهات أخرىانمو صادراته

  .متزايدة في السنوات األخيرة هي الصين، والواليات المتحدة، وماليزيا، وإندونيسيا وإفريقيا

طرأت على مصادر الواردات الزراعية أكثر أهمية مما طرأ على وتعد التغيرات التي 
 -  التي تعد أهم مصدر لوارداتها الزراعية- فقد سجلت واردات تايلند من الهند. الصادرات

 في المائة في الفترة 16 إلى 1994-1991 في المائة في الفترة 31       ً     ً               انخفاضا  حادا ، إذ انخفضت من 
                 ً                          في المائة تقريبا  من واردات تايلند تأتيها 6,7ات، كانت نسبة وفي أوائل التسعين. 1995-2000

بدأ ومع ذلك، . من سنغافورة ألنها كانت المستودع الرئيسي للواردات في جنوب شرق آسيا
 يتحولون نحو المصدر الرئيسي لإلمدادات، مما في السنوات األخيرةالمستوردون في تايلند 

كذلك، انخفضت . واردات التي تحصل عليها تايلندالمن أدى إلى انخفاض نصيب سنغافورة 
                                                         ً      ً                 نسبة نصيب تايلند من الواردات التي تأتيها من الصين انخفاضا  كبيرا  فيما بين الفترة 

على (وفي السنوات األخيرة، أصبحت بلدان آسيوية أخرى . 2000-1995 والفترة 1991-1994
فقد . للواردات الزراعية بالنسبة لتايلندأكبر مصدر ) رأسها إسرائيل والمملكة العربية السعودية

 في المائة في الفترة 21,5 إلى 1994-1991 في المائة في الفترة 6,2ازدادت نسبة نصيبها من 
كذلك أصبحت القارة األمريكية وأستراليا من المصادر متزايدة األهمية لواردات . 1995-2000

  .خيرةتايلند في السنوات األ

وربما يدل ذلك على .                                           ًواردات تايلند الزراعية قد أصبحت أكثر تنوعا وبالتالي، تكون مصادر 
وربما . زيادة القدرة على المنافسة العالمية كلما اتسعت التجارة العالمية في المنتجات الزراعية
  .                                   ً                                            تكون اتفاقية الزراعة قد أسهمت جزئيا  في زيادة واردات تايلند من المنتجات الزراعية
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  األمن الغذائي  5

 وتشير تقديرات منظمة األغذية . 1999-1995خالل الفترة                              ً ت حالة التغذية في تايلند قليال  تحسن
كيلوكالوري إلى  2 382والزراعة إلى أن نصيب الفرد من إمدادات أغذية الطاقة ارتفع من 

 وقد تحقق هذا التحسن نتيجة لزيادة معتدلة )14(. في المائة1,2 كيلوكالوري، أي بزيادة 2 411
، 2000-1998 في الفترة 160 إلى 1995-1994 في الفترة 133شر إنتاج األغذية من في مؤ

بيد أن زيادة طفيفة في .               ً                                           واتضح ذلك أيضا  في شكل زيادة طفيفة في نصيب الفرد من اإلنتاج
وقد . نسبة الصادرات الغذائية إلى الواردات الغذائية أبطلت تأثير جزء من الزيادة في اإلنتاج

 في المتوسط في 10الصادرات الغذائية إلى الواردات بشكل حاد من مستوى انخفضت نسبة 
ألن معدل نمو الواردات كان أعلى من معدل نمو ، 6أوائل التسعينات إلى مستواها الحالي وهو 

 الذي ساعد على دعم - 1997ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية في . الصادرات
كذلك .  األجل النخفاض النسبة بين الصادرات والواردات أوقف االتجاه طويل- الصادرات

وارتفع اإلنفاق الحقيقي للفرد على األغذية بنسبة .                          ً           أظهر استهالك األغذية اتجاها  نحو التحسن
  .1998و 1994 في المائة فيما بين 14

. الوصول إلى مؤشر بديل على حالة األمن الغذائيويمكن استخدام مسح اإلنفاق األسري في 
ذا المؤشر يتم تقديره بتحويل اإلنفاق الحقيقي على جميع بنود األغذية التي تشتريها وه
 نسبة األسر التي بولحسا. ما يمثلها من السعرات الحراريةإلى األسرة حصل عليها ت أو/و

لمتطلبات األسرة من أغذية الطاقة كنقطة فاصلة الحد األدنى  تعاني من سوء التغذية، يستخدم
في   18ويتضح من النتائج أن نحو . سط السعرات الحرارية التي تستهلكها كل أسرةويقارن بمتو

وقد ارتفعت النسبة المئوية لسوء التغذية فيما . المائة من األسر في تايلند تعاني من سوء التغذية
  .1997، وهي السنوات التي أعقبت األزمة المالية في 2000 وسنة 1998بين 

ى انتشار سوء التغذية بين الفقراء؟ باستخدام التعريف القياسي الذي ما مد: والسؤال التالي هو
، نجد أن )وهو نحو دوالر واحد في اليوم(وضعه معهد بحوث التنمية في تايلند النتشار الفقر 

 في المائة من األسر الفقيرة كانت تعاني من نقص التغذية 40من الالفت للنظر أن نسبة أقل من 
                     ً     وقد ازداد الموقف سوءا  بعد . نسبة اتجهت إلى الزيادة منذ ذلك التاريخولكن هذه ال. 1994في 

  .، وبذلك ارتفعت نسبة انتشار الفقر1997األزمة التي وقعت في 

وعلى الرغم أن من السهل أن نقول إن الفقر ربما كان أحد العوامل المهمة التي تفسر ارتفاع 
ما كان لها تأثير ب العوامل الدورية التي رمستوى نقص التغذية بين الفقراء، فمن الصعب تحليل

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن أسعار األغذية هي . دخل الفقراء وتوافر األغذيةعلى معنوي 
ومع ذلك، فإن . (Siamwalla, 1998)العامل األهم الذي يؤثر على التباين في درجة انتشار الفقر 

                                                      
        ً                                                                                          استنادا  إلى تقديرات إمدادات أغذية الطاقة، تكشف تقديرات منظمة األغذية والزراعة أن نسبة انتشار نقص )14(

أنظر تعليقات (ويقول المؤلف إن ذلك ربما يرجع إلى طريقة التقدير . التغذية في تايلند أعلى منه في إندونيسيا
  .)والزراعةالمؤلف في التقرير الكامل الذي قدمه إلى منظمة األغذية 
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، رى إيجابية على األغذية المتوافرة للفقراءاألسعار يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية وأخ
ُ وتكشف الدراسات االجتماعية واالقتصادية أن الع . وبالتالي على مستوى تغذيتهم شير األفقر من                                          

).   في المائة40نحو (سكان الريف هم الذين يحصلون على أكبر نسبة من دخلهم من الزراعة 
فلو أنهم اشتغلوا . ل لحساب اآلخرينكذلك يحصل هؤالء على نسبة كبيرة من دخلهم بالعم
. هم، بانخفاض أسعار المنتجات الزراعيةتكمزارعين، فسوف تتأثر دخولهم، وبالتالي تتأثر تغذي

ولكنهم إذا اشتغلوا كعمال باألجر، سواء في القطاع الزراعي أو القطاعات غير الزراعية، 
 الغالب مسألة تعتمد على القرائن وتحديد التأثير. فإنهم يستفيدون من انخفاض أسعار األغذية

، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار المنتجات الزراعية قد يكون له تأثير إيجابي صاف التجريبية
                                                            ً                  على مستوى تغذية األسر الفقيرة ألنها ال تملك إال حيازات صغيرة جدا  وألن معظم أفرادها 

يرات في نمط الدخول التي وعالوة على ذلك، قد تكون التغ. يعملون باألجر على مدار السنة
                               ً                                                   تحصل عليها األسر الفقيرة متوافقا  مع االنخفاض في نسبة األسر الفقيرة التي تعاني من نقص 

أن أفقر األسر ، أظهر المسح االجتماعي واالقتصادي 1998و 1994وفي الفترة ما بين . التغذية
تفع نصيب األجور في تعرضت النخفاض في نصيبها من الزراعة بينما ار)    ُ ْ         الخ مي س الخامس(
، انخفض نصيبها من األجور، بينما ارتفع نصيبها من 2000ومع ذلك، ففي سنة . يراداتهاإ

  . نهامالدخل الزراعي، وهي نتيجة تتفق مع الفرضية التي انطلقنا 

  موقف تايلند واهتماماتها في المفاوضات  6

تفاقية التي اللتالي فإنها تهتم باتايلند من البلدان المصدرة الرئيسية للمنتجات الزراعية، وبا
ومع ذلك فإن . يمكن أن تؤدي إلى زيادة تحرير التجارة العالمية في المنتجات الزراعية

المزارعين الذين يزرعون محاصيل منافسة للواردات يريدون توفير حماية لهم في نفس 
ية التي تعد وعالوة على ذلك، فعندما تخفض األسعار العالمية للمنتجات الزراع. الوقت

تايلند من المصدرين الرئيسيين لها، تكون الحكومة أمام ضغط من أجل تقديم دعم 
                                                     ً              فإن المعنيين بتصنيع األغذية لهم اهتمامات متناقضة، تبعا  لما إذا كانت كذلك . لألسعار

ولذلك، فإن . منتجاتهم منافسة للواردات أو ما إذا كانوا يعتمدون على مواد خام مستوردة
وعة ممن يهمهم األمر لها اهتمامات تختلف عن اهتمامات المجموعة األخرى فيما كل مجم

ويناقش هذا القسم بإيجاز وجهات نظر أصحاب . يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية
. والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الشأن في هذا الخصوص، وهم الحكومة
رئيسية التي تهم تايلند في جولة المفاوضات وسوف نحاول بعد ذلك تحديد األمور ال

      ً                                                          وأخيرا ، سنحاول تقييم القضايا المطروحة في المفاوضات بقدر ما تؤثر . الزراعية الجارية
  .على مصالح تايلند واهتماماتها
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  شأنقف الجهات صاحبة الامو  6-1

  موقف الحكومة

مقترحات مجموعة  كامل بشكل تايلند عضو في مجموعة كايرينز، ولذلك تؤيد الحكومة
كايرينز في جميع المجاالت الرئيسية، وهي الدعم المحلي، والنفاذ إلى األسواق والمنافسة في 

  .مجال التصدير، ومع ذلك هناك بعض الفروق الطفيفة في المواقف

  :ومقترحات الحكومة فيما يتعلق بإصالح الدعم المحلي هي كما يلي

انخفاض كبير في الدعم المحلي الذي                        ُ             ينبغي التوصل إلى صيغة ت مكن من تحقيق  •
يؤدي إلى تشويه التجارة واإلنتاج، بما في ذلك مقياس الدعم الكلي، والصندوق 
األزرق، بما يؤدي إلى إلغاء مثل هذا الدعم، وبالتالي إزالة أشكال التفاوت في 

 .مستويات الدعم الذي تقدمه البلدان المختلفة
ترة الزمنية، والمعايير األخرى، لصيغة ينبغي االتفاق في المفاوضات على الف •

 .تخفيض الدعم المحلي الذي يؤدي إلى تشويه التجارة واإلنتاج
ينبغي أن تشمل صيغة تخفيض الدعم إجراء تخفيض كبير خالل السنة األولى من  •

 في المائة، كتخفيض مبدئي للدعم المحلي الذي 50         ً    ال يقل مثال  عن (فترة التنفيذ 
 ).جارة واإلنتاجيؤدي إلى تشويه الت

 وأن تكون للدعم) أو المطبق(ينبغي أن يقوم تخفيض الدعم على المستوى الفعلي  •
لبلدان المتقدمة لمنع البلدان من زيادة الدعم في ل بالنسبة 2000سنة األساس هي سنة 

 . قبل بداية تنفيذ االتفاق الجديدةالسنوات األخير
 األصفر، ويجب أال يتجاوز يجب إلغاء الصندوق األزرق أو دمجه بالصندوق •

مجموع الدعم السقوف المربوطة للصندوق األصفر بموجب اتفاقيات جولة 
 .أوروغواي

 على أساس الدعم الكلي كي يمكن إتاحة قدر ينبغي أن يقوم تخفيض الدعم المحلي •
 .من المرونة في السياسات

ام وهو في كجزء من الهدف الع) 13 ةالماد(السماح بانقضاء فقرة السالم ينبغي  •
 .إخضاع الزراعة للضوابط العامة التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية

التي تقدمت  (رابطة دول جنوب شرق آسيا          ً         حكومة أيضا  مقترحات وعالوة على ذلك، تؤيد ال
  :، وأهم النقاط التي وردت فيها ما يلي)2000تشرين األول / أكتوبر3بها في 

 األساسية ومعايير تحديد سياسات الصندوق األخضر إعادة النظر في المعاييرينبغي  •
للتأكد من انطباق )  التفاقية الزراعة2الملحق (غير الخاضعة للتخفيض أو اإللغاء 

ن تأثيره ال يؤدي إاالشتراطات األساسية على جميع أشكال الدعم المحلي، من حيث 
 .                                                  ًإلى تشويه التجارة أو اإلنتاج، أو أن تأثيره ضئيل جدا 
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      ً                        محددا  كنسبة مئوية من إجمالي أن يكون دعم الصندوق األخضرينبغي  •
 .المحلي الناتج

 دعم االستثماربرامج  البلدان النامية استثناءات فيما يتعلق بينبغي منح •
 .اإلنتاج ومستلزمات

       ً              مقصورا  على البلدان األدنى الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد أن يكون ينبغي  •
 .النامية فقط

 .كون بوسع البلدان النامية استخدام تدابير السياسات لضمان األمن الغذائيأن يينبغي  •

كذلك تتفق حكومة تايلند مع مجموعة كايرينز في أن تخفيض التعريفات الجمركية في الجولة 
ِ       العناصر وليس على الصيغة الحالية التي و ض عت في متعددة يقوم على صيغة ينبغي أن الجديدة   ُ                                      

وثمة اختالف . ذلك، ال يوجد اتفاق حتى اآلن على الصيغة المناسبةومع . جولة أوروغواي
جوهري بين تايلند وكل من أستراليا ونيوزيلندا حول تعريف المستوى األقصى للرسوم 

 في المائة، بينما تريد نيوزيلندا أن 20إذ تقترح أستراليا أن تكون الفئة القصوى هي . الجمركية
ري وزارة الزراعة في الوقت الحاضر دراسة لتحديد الفئات   ُ وت ج.  في المائة60تكون بنسبة 

 وفيما يتعلق بحصص .المناسبة للتعريفة الجمركية وكذلك لتحديد الصيغة متعددة العناصر
التعريفة الجمركية، اقترحت وزارة الزراعة توسيع قائمة حصص التعريفة الجمركية لتشمل 

 التربية الحية، والدواجن الكاملة، وكبد سبعة منتجات أخرى، هي منتجات الكسافا، ودواجن
ُ الطيور، والدواجن الم                          ً                     وتوصي وزارة الزراعة أيضا  بزيادة الكميات التي . جهزة، واألحشاء                   

تشملها الحصص وتخفيض فئات الرسوم المطبقة على الكميات التي تشملها الحصص والزائدة 
  . سلعة23عنها بالنسبة لعشرين سلعة من بين 

  خاصموقف القطاع ال

لت ثالث جمعيات من القطاع الخاص، هي اتحاد الصناعات التايلندية، والغرفة التجارية،   ّشك 
تقف إلى جانب  ،وجمعية رجال البنوك في تايلند، لجنة مشتركة لشئون منظمة التجارة العالمية

) أو جولة تقوم على قاعدة واسعة(الحكومة في المطالبة بإجراء جولة شاملة من المفاوضات 
  .ريد االنتهاء من المفاوضات في عملية واحدةوت

  :ة جمعيات القطاع الخاص ست قضايا هينوفيما يتعلق بالزراعة، تؤيد لج

تؤيد اللجنة تخفيض الرسوم الجمركية وتوسيع حصص التعريفة الجمركية كأداة  •
لضمان النفاذ إلى األسواق، كما تعارض تدابير الدعم المحلي التي تؤدي إلى 

 .ارةالتج تشويه
تؤيد اللجنة المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وتريد أن تقدم البلدان المتقدمة  •

مساعدات فنية وأن توافق على نقل التكنولوجيا لزيادة قدرة القطاع الزراعي في 
 .البلدان النامية على المنافسة
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      ً            مقصورا  على تدابير ينبغي أن يكون الدعم المحلي أن ترى اللجنة  •
 .األخضر  صندوقال

تؤيد اللجنة التفاوض بشأن الوظائف المتعددة التي تؤديها الزراعة ألن ذلك يمكن ال  •
 أن يستخدم في تشويه التجارة العالمية

 .                                     ُ                    تري اللجنة أن دعم الصادرات ينبغي أن ي لغي في أقرب وقت ممكن •
الحاالت                                     ً                               وفيما يتعلق بالكائنات المحورة وراثيا ، ينبغي أن تقتصر المفاوضات على  •

 .التي توجد بشأنها قرائن علمية واضحة

                                  ً                                                وباإلضافة إلى ذلك، تريد اللجنة أيضا  أن يعمل أعضاء منظمة التجارة العالمية على تحسين 
  .                                                         ًبحيث تنتفي عنها صفة التمييز واإلجحاف ويكون تطبيقها تلقائيا تدابير األفضليات التجارية 

  موقف المنظمات غير الحكومية

المنظمات غير الحكومية بنشاط في الجولة الحالية من مفاوضات منظمة ال تشترك معظم 
واحدة فقط ال تريد أن تشارك حكومة تايلند في جولة وهناك منظمة . التجارة العالمية

وتقول هذه المنظمة إن قواعد منظمة التجارة العالمية تنتقص من سيادة . المفاوضات الحالية
َ  الذر ةالمثال، فإن توسيع حصص واردات فول الصويا ووعلى سبيل . المزارعين في تايلند     

يحظى بقبول المزارعين، على الرغم من أن الحصص تؤثر بدرجة شديدة على معيشة  ال
 وهناك منظمات غير حكومية أخرى. المزارعين ألنها تؤدي إلى خفض أسعار هذه المنتجات

نطاق االتفاقية المقبلة فيما يتعلق  تريد توسيع - لكية الفكرية المجتمعية       ً         ِ  وخصوصا  منظمة الم -
  .بالتحديد الجغرافي لتشمل أسماء النباتات الطبيعية المحلية

  مصالح واهتمامات تايلند في جولة الدوحة  6-2

ة تايلند في حصلمفأين تكون      ً                                         ونظرا  الختالف مواقف كل مجموعة من أصحاب المصلحة، 
بلدان المصدرة الرئيسية للمنتجات جولة المفاوضات الزراعية الجارية؟ إن تايلند من ال

الزراعية، ولذلك فهي تهتم بالوصول إلى اتفاق يؤدي إلى زيادة فرص النفاد إلى األسواق، 
                                              ْ                              عن طريق تحقيق تخفيض كبير في تعريفات الدولة األو لى بالرعاية أو زيادة الواردات  إما

وتريد تايلند ).  للنفاذأي زيادة مستوى الحد األدنى(بموجب نظام حصص التعريفة الجمركية 
ة كي يمكن تضييق الفروق بين التعريفات التفضيلية يالتخلي بالتدريج عن األفضليات التجار

وفي حالة وجود حاجة إلى أفضليات تجارية .                    ْ                        وتعريفات الدولة األو لى بالرعاية، بدرجة كبيرة
 تنص على عدم التمييز                       ً                                         خاصة للبلدان األقل نموا ، ينبغي أن يتقيد النظام بمبادئ الجات التي

  .وعلى الشفافية

كذلك سوف ترتفع صادرات تايلند لو أن البلدان المتقدمة وافقت على إجراء تخفيض كبير 
وباإلضافة إلى ذلك، فسوف تجد تايلند نفسها أمام ضوابط . للدعم المحلي ودعم الصادرات

بيد أن تايلند ستكون في . الدعم الذي يؤدي إلى تشويه التجارةاستخدام نبغي التقيد بها في ي
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نها ك         ً                         ً                                                حاجة أيضا  لتخصيص مبالغ كبيرة نسبيا  لبرامج التنمية التي ال تؤدي إلى تشويه التجارة ول
  .تساعد على تحقيق االستقرار أو زيادة دخل المزارعين

بل  يفيد فقط مزارعي تايلند الذين ينتجون من أجل التصديرلن وتحسين النفاذ إلى األسواق 
في القطاع الزراعي ألن الموارد التي الموارد             ً                      نتائجه أيضا  زيادة كفاءة استخدام ستكون من

سيتوقف استخدامها في إنتاج المنتجات التي تتمتع بحماية عالية رغم عدم كفاءتها سيتم تحويلها 
  .إلى استخدامات تتسم بمزيد من الكفاءة

نفاذ إلى أسواقها أمام أعضاء ومع ذلك، فسوف يتعين على تايلند نفسها أن تزيد من فرص ال
كأن يكون ذلك بتوسيع نطاق عدد كبير من حصص التعريفة (منظمة التجارة العالمية اآلخرين 

وسوف يتأثر بشدة عدد كبير من المزارعين الذين ينتجون في الوقت الحاضر ). الجمركية
 التعريفة الجمركية منتجات تتمتع بالحماية، والسيما في حالة إدخال تخفيضات عميقة األثر على

وحكومات (وينبغي أن تسمح الحكومة التايلندية . مع تنفيذها خالل فترة قصيرة من الوقت
باستخدام تدابير من نوع ما تضمن تعديل هؤالء المزارعين لنشاطهم ) البلدان النامية األخرى

اصة أو اتخاذ وقد يكون من الالزم تقديم إعانات خ. بالتدريج في مواجهة المنافسة المتزايدة
  .غير ذلك من التدابير مثل التعريفات المربوطة المرتفعة لفترة محددة من الوقت

وربما كان أهم ما يشغل المنتجين والتجار التايلنديين هو سوء تطبيق تدابير الصحة والصحة 
در من وتود تايلند أن تتسم عملية التطبيق بأكبر ق. النباتية واستخدامها كتدابير لحماية التجارة

وعلى الرغم من أنها تعترف بحق . الشفافية كما تود إلغاء أو تبسيط القواعد التي ال لزوم لها
أي دولة في فرض معايير ومواصفات وطنية أعلى من المعايير والمواصفات الدولية، فإنها 

أولهما أن البلدان التي تفرض هذه المعايير والمواصفات ينبغي أن . تطمع في تحقيق أمرين
أو إقامة نظام إلجراء االختبارات /كون على استعداد للمساعدة في بناء قدرات البلدان النامية وت

وينبغي أن تتقيد البلدان . في البلدان النامية عن طريق االلتزام بموارد حقيقية لهذا الغرض
راف المعايير عن طريق اإلسراع في عملية الوصول إلى اتفاقات لالعت" تكافؤ"المتقدمة بمبدأ 

     ً                                                              ثانيا ، ينبغي أن تسمح البلدان المتقدمة بدخول واردات البلدان النامية . المتبادل مع البلدان النامية
التي تنطبق عليها المعايير والمواصفات الحالية وإن كانت أقل من المعايير والمواصفات 

ة بالشكل الوطنية بشرط أن تحمل المنتجات بطاقات بيانات مناسبة أو أن تكون درجاتها مبين
  .مه، ألن هذه البطاقات تسمح للمستهلكين، وليس للموظفين المعنيين، بأن يختاروا بأنفسالمناسب

                                        ً      ً                                      وعلى الرغم من أن حكومة تايلند أصدرت عددا  كبيرا  من تدابير الصحة والصحة النباتية التي 
لمتاحة للبلدان فالموارد والقدرات الفنية ا. تطبق على الواردات، فإنها لم تستطع بعد تنفيذها

.  التي تضعهاالنامية، ومن بينها تايلند، ال تمكنها من تنفيذ جميع تدابير الصحة والصحة النباتية
 التي هي –وفي هذه الحالة، فإذا هي اضطرت إلى إجراء تخفيضات كبيرة على التعريفات 

لن تكون  وما لم تكن لديها رغبة في فرض حماية على منتجاتها، ف–آخر قلعة تحتمي بها 
ولما كان من . أمامها أي أداة فعالة تحميها من أي زيادة سريعة وكبيرة في الواردات

المستصوب للبلدان النامية أن تستخدم التدابير الوقائية الخاصة، أو رسوم اإلغراق أو  غير
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الرسوم التعويضية، يجب أن يكون أمامها مجال الستخدام التعريفات المربوطة المرتفعة لدرء 
  .رضها الضطرابات شديدةتع

  تقييم تأثير المفاوضات الجارية  6-3

 فإن                                                                  ً              على الرغم من أن القطاع الزراعي في تايلند هو من أكثر القطاعات توجها  نحو التصدير، 
تطبق أعلى متوسط للتعريفات الجمركية على المنتجات الغذائية من البلدان التي تايلند 

لزراعة مترددة في إدخال تخفيضات كبيرة على وعلى الرغم من أن وزارة ا. والزراعية
التعريفات المطبقة على المنتجات الزراعية، فإن االقتراح الذي تقدمت به إلى لجنة السياسات 
                              ً      ً                                         االقتصادية الدولية ال يتضمن رفضا  مطلقا  لفكرة إجراء تخفيضات كبيرة على التعريفات 

 تعكف على تحديد الفئات الجمركية المناسبة والحكومة التايلندية، كما سبقت اإلشارة،. الجمركية
ز ي                                          ً                وعالوة على ذلك، فسوف يتعين على الحكومة أيضا  أن تقلل من التح. للتفاوض بشأنها

، وهو التحيز الناجم عن هيكل السلبي ضد المواد الخام المستخدمة في قطاع الصناعات الغذائية
 التعريفات سيكون له تأثير شديد على والشك في أن التخفيض الكبير في. التعريفات التصاعدية

المزارعين الهامشيين الذين ينتجون في الوقت الحاضر المنتجات المنافسة للواردات، مثل زيت 
وسوف يتعين على عدد كبير من هؤالء المزارعين أن يتحولوا إلى . النخيل، وفول الصويا

فسوف يبقى عدد صغير من ومع ذلك، . أقل ربحية ولكنها أكثر قدرة على المنافسةمنتجات 
وسيكون من نتائج استبدال المنتجات أن تركيب األنشطة الزراعية ربما . متوسطي المزارعين

وفي حالة تخفيض التعريفات .                                                ًيتغير ويتجه نحو عدد أقل من المنتجات األكثر تخصصا 
ات التصاعدية، سيكون من الممكن استثمار قدر أكبر من الموارد في تحسين نوعية المنتج

  .الزراعية المستخدمة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية

وبالنسبة للمحاصيل التي يمكن تصديرها، سيكون للجولة التالية من التخفيضات الجمركية 
                                                                          ً              الكبيرة تأثير جوهري على صادرات تايلند من المنتجات الزراعية والغذائية، نظرا  لتمتع تايلند 

جموعة كبيرة من المنتجات، وألن القطاع الزراعي بها يتمتع                      ً     بميزة نسبية كبيرة جدا  في م
كذلك فإن مستوى جودة منتجاتها أفضل من مستوى جودة الجهات  .بأكبر درجة من االنفتاح
وسوف تسفر التخفيضات الجمركية في تايلند عن زيادة في وارداتها . المنافسة لها في التجارة

حوم ومنتجات األلبان، وهي من المنتجات التي                                 ً    من بعض المنتجات الغذائية، وخصوصا  الل
ومن الصعب التنبؤ بتأثير ذلك على صافي الصادرات من . تتمتع فيها تايلند بميزة نسبية ال

                  ً صافي الصادرات نظرا  ومع ذلك، فالبد من حدوث زيادة في . المنتجات الزراعية والغذائية
 كبير من المواد الخام الزراعية ضت الرسوم الجمركية بالفعل على عدد               ّألن تايلند قد خف 

وسوف يقوم المزارعون الذين يزرعون اآلن منتجات تتمتع بحماية الدولة بتحويل . 1995 منذ
مواردهم إلى زراعة المحاصيل التي تتمتع فيها تايلند بميزة نسبية، بما يترتب على ذلك من 

إذ سيكون بوسعهم  لمستهلكونكذلك سوف يستفيد ا. مكاسب نتيجة لزيادة كفاءة استخدام الموارد
  .الحصول على المنتجات الغذائية بأسعار أقل كما سوف تتسع أمامهم فرص االختيار
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وقد يكون االقتراح بزيادة حجم حصص التعريفة الجمركية قليل الفائدة، من وجهة نظر 
افا، التصدير، بالنسبة للمنتجات األربعة الرئيسية التي تصدرها تايلند، وهي األرز، والكس

أولهما أن واردات السكر في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي . والدواجن، والسكر، لسببين
وتعد سوق .  متشددة تقوم معاييرها األساسية على عوامل سياسيةمازالت تخضع إلدارة

                                     ً     ً                                       الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ناديا  خاصا  ال تستطيع تايلند دخوله وال ينبغي لها أن 
 يكون بوسع تايلند أن تخترق نوما لم يتم إلغاء األفضليات التجارية في تجارة السكر، فل. تدخله

     ً          ً                     ثانيا ، أن كثيرا  من البلدان الرئيسية . أسواق السكر في الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
                               ً                                              المستوردة لألرز في آسيا، وخصوصا  إندونيسيا، وماليزيا والفلبين، مازالت المؤسسات

وتعتمد الكمية الفعلية للواردات على مدى توافر . الحكومية هي التي تنفرد فيها بحق االستيراد
 ض                         ً     فعندما يكون المحصول وفيرا  تنخف.                ً            ، وتتفاوت كثيرا  من سنة ألخرىاإلمدادات في كل سنة

 والسبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع مستوى الحماية في شكل.                          ً     ًالواردات الغذائية انخفاضا  حادا 
تعريفات جمركية مرتفعة على الكميات التي تدخل في نطاق الحصص وكذلك في شكل حواجز 

وفي حالة منتجات الكسافا، فقد التزم عدد قليل من البلدان بزيادة كميات . غير جمركية
ومع ذلك، فمازالت التعريفات الجمركية المطبقة على . الواردات بموجب نظام الحصص

ومن األفضل . راص الكسافا أو النشا، مرتفعة في جمهورية كورياالحصص، سواء بالنسبة ألق
                                              ُ       ً                         لتايلند لو أن التعريفات المطبقة على الحصص قد خ فضت أوال ، ثم يعقب ذلك تخفيض شديد 

  .للرسوم الجمركية على الكميات التي تتجاوز الحصص

ليل من وعلى جانب الواردات، فليس هناك ما تخشاه تايلند عندما تعرض استبعاد عدد ق
المنتجات من قائمة حصص التعريفة الجمركية، مثل األرز، والسكر، واللونجان المجفف، ألن 

منتجات ال                                    ً وينبغي أن تستبعد من هذه القائمة أيضا  .  بتكلفة منخفضةتايلند من أكبر المصدرين
ِ                                         التي س م ح بحرية استيرادها في تايلند برسوم مطبقة األخرى كثيرة ال  ُ ربوطة، لمقل من الرسوم اأ     

وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة في سوق . َ                   ُ             ر ة، وفول الصويا، وك سب فول الصويامثل الذ
وسوف تنخفض نتيجة لذلك قوة بعض شركات . إنتاج األعالف وتصنيع الزيوت النباتية

  .التصنيع الزراعي في السوق

مة حصص ومن الغريب أن وزارة الزراعة تنظر في إضافة مزيد من المنتجات إلى قائ
التعريفة الجمركية، السيما أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية ترمي إلى إلغاء جميع 

وليس هناك تفسير منطقي لسبب رغبتها في إضافة منتجات الكسافا . الحواجز غير الجمركية
                                                   ُ   ِّ                         إلى قائمة حصص التعريفة الجمركية، ألن تايلند هي أكبر م صد ر لمنتجات الكسافا، بينما 

  .إال على نصيب ضئيل من السوق العالميةتليها في األهمية طر الدولة التي تسي ال

وفيما يتعلق بالدعم المحلي، فإن تحقيق تخفيض حاد في دعم الصندوق األصفر وتشديد 
الضوابط على تدابير الصندوق األخضر يعود بالفائدة على دافعي الضرائب وعلى المزارعين 

    ً                                                   نظرا  للنمو االقتصادي المنخفض المتوقع في السنوات القليلة    ً      أوال ، ألنه .      ً          عموما  في تايلند
المقبلة، سيساعد تخفيض الميزانية المخصصة للتدخل في األسعار على إعادة االنضباط المالي 

     ً            ثانيا ، فإن تشديد . عن طريق تخفيض العجز المالي، وبالتالي تخفيض االقتراض الحكومي
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ضمن توجيه الموارد الشحيحة نحو البرامج ذات الضوابط على تدابير الصندوق األخضر سي
ومع ذلك، فإذا . األولوية المتقدمة التي تخدم مصلحة المزارعين والمجتمع ككل في المدى البعيد

حذت بلدان متقدمة أخرى حذو الواليات المتحدة وزادت من دعمها لمزارعيها، فسوف تكون 
 من المؤكد أنه سيؤدي إلى انخفاض النتيجة وجود فائض كبير من بعض المنتجات الزراعية

ولن يكون بوسع البلدان النامية التي تنتج هذه المنتجات بتكلفة منخفضة دخول . األسعار العالمية
  .المنافسة أمام أسعار بهذا االنخفاض

                                     ً                                         ومن المؤكد أن تايلند سوف تستفيد كثيرا  من إلغاء دعم الصادرات، ولهذا السبب، تقف 
وسوف تتحسن أسعار السكر . ة في تايلند بقوة وراء هذا االقتراحاألطراف صاحبة المصلح

كذلك فإن األرز التايلندي سيكون أكثر . نتيجة لتخفيض صادرات االتحاد األوروبي من السكر
قدرة على المنافسة في مواجهة صادرات األرز األمريكي الذي يتم تمويلها بتسهيالت ائتمانية 

ها تخفيض التسهيالت االئتمانية التي تمنحها لتعبئة كميات مدعمة، ولكن تايلند سيتعين علي
  ..األرز التي تصدرها إلى الخارج
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