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ABSTRACT: Agricultural support policies are one of the most controversial points in all forums of 
the World Trade Organization, as they have been the subject of a long debate between the developed 
countries on the one hand and the developing countries on the other hand, as many opinions see that the 
laws in the agricultural agreement in their current state are still not made for it, which is Raising the 
ability of developing countries to develop their agricultural sectors, but despite the transformation of 
subsidy policies into other forms, they still work in the interest of the agricultural sectors in developed 
countries. The first is the problem of the study, the objective of the study, the description of the study 
sample, the data sources that were relied upon in the study. It also dealt with the research method used in 
the study and explained the theoretical framework of the research method used in the study. 
The second chapter dealt with two chapters, the first of which dealt with trade liberalization agreements 
and the emergence of thought related to liberation and globalization, and the historical developments that 
ended with the current legal form of international trade liberalization, while the second chapter dealt with 
the development of agricultural support policies and their laws in accordance with the World Trade 
Organization, and the classification of agricultural support categories and the impact of each category on 
global trade. In the third chapter, the reference review of the most important studies, research and 
scientific theses related to the subject of the thesis in general and the various aspects related to it was dealt 
with, to benefit from the results reached by others, and to try to overcome the obstacles they encountered, 
in addition to avoiding scientific and methodological errors, if any, in these studies. The studies in this 
section varied between local studies and global studies. As for the fourth chapter, it dealt with the analysis 
and description of the current situation of the study variables related to support and the relations among 
them in some developed and developing countries, as well as the development of agricultural policy in 
these countries, as well as the development of agricultural support policies in Egypt and their current 
status. 
As for the fifth chapter, it analyzed the impact of agricultural support policies on global trade in 
agricultural commodities, by studying the impact of different categories of support on: agricultural 
exports, agricultural imports, agricultural domestic product of the countries under study, and the 
European Union was dealt with as a case study for developed countries , where tests of co-integration 
models were conducted for the relationships between the aforementioned variables, and it should be noted 
that the results of the study showed the existence of long-term equilibrium direct positive relationships 
between green agricultural support and the ability of developed countries to increase their exports and 
reduce their exports, as well as its positive impact on GDP. agricultural. 
The study ended with recommending the need to reconsider the support policies that fall under the 
category of the green fund, as they also have a distorting effect on agricultural trade. developed countries 
globally and weakens the agricultural sectors in developing countries from meeting their basic needs and 
the ability of their products to access global markets. 
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   دراسة تحلیلیة للدعم الزراعي واشكالیة تحریر التجارة في بعض الدول وان الرسالة: عن

 محمد جمال سلیمان العكل اسم الباحـث : 

 )  زراعىإرشاد ال ( الزراعیةفى العلوم  اةالدكتور الدرجة العلمیة: 

 والمجتمع الریفى الزراعى اإلرشاد  القسم العلمى : 

 ۱۹/۱۰/۲۰۲۲ لكلیة :قة مجلس امواف  تاریخ

 المنوفیة  جامعة الزراعة، كلیة ،  االقتصاد الزراعي أستاذ  ىــــق علإبراھیم صدیأ.د/  لجنة اإلشراف:

 ، كلیة الزراعة، جامعة المنوفیة  االقتصاد الزراعيأستاذ   وضـــعادل یوسف ع.د/ أ 

 یة ، كلیة الزراعة، جامعة المنوف االقتصاد الزراعيأستاذ    خالد صالح الدین طھ  أ.د/ 

 جامعة المنوفیة  ، كلیة الزراعة  ، االقتصاد الزراعي  رسدم   د ــد/ علي عبد الفتاح السعی 

 العربى  الملخص
من  سياسات الدعم الزراعي من أكثر النقاط إاثرة للجدل يف كل حمافل منظمة التجارة العاملية، حيث ظلت حمل نقاش طويل بني الدول املتقدمة  عد  ت

درة الدول  مقتضاها وهو رفع ق  نخرى، حيث ترى كثري من اآلراء أن القوانني يف اتفاق الزراعة بوضعها احلايل ما زالت مل تفرز عجهة والنامية من جهة أ
مة،  قطاعات الزراعة يف الدول املتقدعمل يف صاحل  وإمنا رغم حتول سياسات الدعم إىل أشكال أخرى إال أ�ا ما زالت تالنامية على تنمية قطاعاهتا الزراعية  

ب، حيث تناول الباب األول مشكلة  لدراسة يف مخس أبوااولدراسة أتثري سياسات الدعم هذه على حركة التجارة العاملية للمنتجات الزراعية فقد جاءت  
حثي املتبع يف الدراسة  مصادر البيا�ت اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة. كما تناول األسلوب الب ،  الدراسة، اهلدف من الدراسة، توصيف عينة الدراسة

 راسة. وشرح اإلطار النظري للطريقة البحثية املتبعة يف الد
ول األول منهما اتفاقيات حترير التجارة ونشأة الفكر اخلاص ابلتحرير والعوملة، والتطورات التارخيية اليت انتهت للشكل  ، تناالثاين فصلني   بوتناول البا

صنيف  تجارة العاملية، وتلة، بينما تناول الفصل الثاين تطور سياسات الدعم الزراعي والقوانني اخلاصة هبا وفقا ملنظمة االقانوين احلايل لتحرير التجارة الدولي
ويف الباب الثالث مت تناول االستعراض املرجعي ألهم الدراسات والبحوث والرسائل العلمية ذات  .  فئات الدعم الزراعي وأتثري كل فئة على التجارة العاملية

اليت تتعلق به، لالستفادة مما توصل إليه اآل ال الرسالة بصفة عامة واجلوانب املختلفة  التغلب على ما صادفهم من خرون من نتائج، وحم صلة مبوضوع  اولة 
حمللية والدراسات  عقبات، ابإلضافة إىل تفادى األخطاء العلمية واملنهجية إن وجدت يف هذه الدراسات. وتنوعت الدراسات يف هذا الباب بني الدراسات ا

لدعم والعالقات فيما بينها يف بعض الدول املتقدمة والدول  الدراسة املتعلقة اب  أما الباب الرابع فقد تناول حتليل وتوصيف الوضع الراهن ملتغريات  العاملية.
 ي يف مصر ووضعها الراهن. النامية، فضال عن تناول تطور السياسة الزراعية يف هذه الدول، كما تناول تطور سياسات الدعم الزراع

سلع الزراعية، ولك من خالل دراسة أتثري فئات الدعم املختلفة  لتجارة العاملية للاأما الباب اخلامس فقد تناول حتليل أتثري سياسات الدعم الزراعي على  
قد مت تناول االحتاد األورويب كدراسة حالة للدول املتقدمة،  على كل من: الصادرات الزراعية، الواردات الزراعية، الناتج احمللي الزراعي للدول حمل الدراسة، و 

ات بني املتغريات السابق اإلشارة إليها، وجتدر اإلشارة إىل أنه تبني من نتائج الدراسة وجود عالقات  امل املشرتك للعالقكحيث مت إجراء اختبارات مناذج الت
خضر وقدرة الدول املتقدمة على ز�دة صادراهتا وختفيض صادراهتا، فضال عن أتثره اإلجيايب على معنوية طردية توازنية طويلة األجل بني الدعم الزراعي األ 

 عي.  لناتج احمللي الزراا
للتجارة  وقد انتهت الدراسة إىل التوصية بضرورة إعادة النظر يف سياسات الدعم اليت تندرج حتت فئة الصندوق األخضر حيث أن هلا أتثري مشوه أيضا

تجارة العاملية يزيد وهو ما  لصندوق على حركة الامع تعاظم قيمة االنفاق على السياسات التابعة هلذا الصندوق يف الدول املتقدمة فإن أتثري هذا  الزراعية و 
 النفاذية لألسواق العاملية. يعزز مكانة الدول املتقدمة عامليا وُيضِعف قطاعات الزراعة يف الدول النامية عن تلبية احتياجاهتا األساسية وقدرات منتجاهتا على  
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