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 المقدمة العامة :

     بدأت معظـ دوؿ العالـ سواء المنتصرة منيا  5921 مع انتياء الحرب العالمية الثانية سنة                

عمى االقتصاد أف يقػود السياسػة  "والعودة إلى مبدأ  ،لؾ ذحرب عالمية بعد  أو الميزومة  في إقرار أنو ال

ومف ىنا بدأ التفكير جديا في إقامة نظاما اقتصاديا عالميا جديدا يقـو عمى ثالث منظمات عالمية تعمؿ  "

و الػذي            IMFعمى إدارة ىدا النظاـ اقتصاديا وتتمثؿ ىده المنظمػات فػي صػندوؽ النقػد الػدولي 

وميمتو  كمنظمة مسؤلة عف إدارة النظاـ النقدي الدولي  ، 5921سنة  بريتون وودزأنشئ بموجب اتفاقية 

و             األساسػػػية وضػػػع القواعػػػد التػػػي تحكػػػـ سػػػموؾ كػػػؿ دولػػػة بالنسػػػبة السػػػتقرار أسػػػعار الصػػػرؼ 

سياسػػات ميػػزاف المػػدفوعات  وكيفيػػة عػػالج العجػػز مػػع العػػالـ الخػػارجي. أمػػا المنظمػػة الثانيػػة البنػػؾ الػػدولي  

WB كمنظمة عالمية مسؤولة عف دفع عجمػة التنميػة  بريتون وودزطبقا ال تفاقية  5920الذي أنشئ سنة

واالىتمػػػاـ بتطبيػػػؽ السياسػػػات االقتصػػػادية الكفيمػػػة  ،ظػػػاـ العػػػالمي الػػػدولي نفػػػي العػػػالـ مػػػف خػػػالؿ إدارتػػػو لم

تػي سػميت و ال          كذلؾ إنشاء منظمة التجارة العالمية . بتحقيؽ التنمية االقتصادية  لمدوؿ األعضاء

حيث طرحت فكرة إنشاؤىا عندما أصدر المجمس االقتصادي و  ITOبمنظمة التجارة الدولية  5920عاـ 

و الذي تـ استكماؿ  5920االجتماعي لألمـ المتحدة عقد مؤتمر دولي لمتجارة و التوظيؼ  في لندف سنة 

 أيضػاي عػرؼ ذالميثػاؽ والػا  ذحيػث أصػدر ىػ5920سػنة  ىافاناثـ اختتميا في  ،5920أعمالو في صيؼ

تكػػوف عمػػى نفػػس مسػػتو   ITOو الػػذي تضػػمف إنشػػاء منظمػػة التجػػارة الدوليػػة  ، بميثػػاؽ التجػػارة الدوليػػة 

 .صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي

حيث سحبت ىػده ، مف قبؿ اإلدارة األمريكية  ىافاناإال أنو تـ الرفض عمى التصديؽ عمى ميثاؽ             

           ITOالدوليػػػػػة الػػػػذي دعػػػػػا إلػػػػػى إنشػػػػاء منظمػػػػػة لمتجػػػػػارة  ،قتيػػػػػا المبدئيػػػػػة عمػػػػى ىػػػػػدا الميثػػػػػاؽ األخيػػػػرة مواف

و قد جاء ىدا الرفض خصيصا عمى عدـ إنشاء منظمة لمتجارة الدولية خشية أف تنقص ىده المنظمػة مػف 

ــامػػؤتمر  إال أنػػو فػػي الوقػػت الػػذي كػػاف يعقػػد فيػػو،  السػػيادة األمريكيػػة عمػػى تجارتيػػا الخارجيػػة التػػؼ   ىافان

وبسػػػػرعة أجػػػػرو مفاوضػػػػات جانبيػػػػة بعيػػػػدا عػػػػف  ،5920دولػػػػة  نيػػػػة فػػػػي جنيػػػػؼ فػػػػي أكتػػػػوبر 10 منػػػػدوبو



المفاوضػػات التػػي كانػػت تجػػري فػػي شػػأف ميثػػاؽ ىافانػػا فأسػػفرت ىػػده المفاوضػػات الجانبيػػة عػػف مولػػد ىػػده 

وقد دخمت  5920سارية مند عاـ  توالتي أصبح GATTاالتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية  و التجارة 

 ،وقامػػت بأعمػػاؿ السػػكرتارية لجنػػة تابعػػة لألمػػـ المتحػػدة ، ىػػده االتفاقيػػة حيػػز التنفيػػذ دوف تنظػػيـ مؤسسػػي 

يقػػارب مػػف نصػػؼ قػػرف  حيػػث  ظمػػت تيػػتـ بشػػؤوف النظػػاـ التجػػاري الػػدولي متعػػدد األطػػراؼ عمػػى مػػد  مػػا

نجػد أف ىػده الػدوؿ الموقعػة لػـ تػنجق فػي إقامػة دولػة ومػف ىنػا  550وصؿ عدد األعضاء التفاقيػة الجػات 

 ،بنفس الضمعاف اآلخراف )صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الػدولي   ،الضمع الثالث لمنظاـ االقتصادي الدولي 

إال ، حيث بقيت التنظيمات التجارية الدولية المشرفة عمى تحرير التجػارة الدوليػة تعػاني مػف قصػور شػديدة 

وأسػفرت ىػده الجولػة عػف  5990-5920سػنة أورغـواي ف جديد فػي رحػاب جولػةأف تفجرت ىده القضية م

 اإلعػالفالػذي تػـ WTO منظمػة التجػارة العالميػة  إنشػاءوىػو  حيػاء الشػؽ الثػاني المتعمػؽ بميثػاؽ  ىافانػاا

بمدينػػة مػػراكش المغربيػػة لتػػدخؿ حيػػز 5992دولػػة فػػي سػػنة 550عميػػو  ووقعػػت 5990عػػف التوصػػؿ إليػػو فػػي

االتفاقيػػة العامػػة  GATTكوسػػيمة لتنظػػيـ العولمػػة وىكػػذا انتيػػى عيػػد اتفاقيػػة  5991نػػايرالتنفيػػذ فػػي أوؿ ي

لمتعريفة الجمروكية والتجارة  فمتحي المنظمة العالمية لمتجارة  بيػده العبػارة الجوىريػة اسػتطاع ممثمػو الػدوؿ 

ى المبػادالت انطالؽ حكـ جديد يشػرؼ عمػ5991الفقيدة أف يباركوا في عاـ  GATT الجات المتعاقدة في

فعمميػػة إعػػادة التنظػػيـ الجذريػػة لمنظػػاـ التجػػاري المتعػػدد األطػػراؼ و الػػذي تػػـ إقػػراره فػػي ، التجػػارة العالميػػة 

نفسػيا وفػي ىػدا  GATTأف ينيض منطقيػا مػف نقػاط ضػعؼ اتفاقيػة  5991مراكش مند شير ابريؿ عاـ 

و منػػػد  ،االقتصػػػادية  و تأطيرىػػا كوسػػػيمة لتنظػػيـ العولمػػة  WTOالسػػياؽ تبػػرز المنظمػػػة العالميػػة لمتجػػارة

المنظمة سارعت مختمؼ الدوؿ بتقديـ طمبات االنضماـ إلييا خاصة الدوؿ النامية لإلسفادة مػف ىده ميالد 

و الػػدوؿ التػػي تمػػر بمرحمػػة انتقاليػػة و كػػذلؾ مػػف       مختمػػؼ المزايػػا التػػي تمنحيػػا المنظمػػة لمػػدوؿ الناميػػة

 .و االستفادة مف مزاياه   ي الجديد لمعمؿأجؿ الدخوؿ فيما يسمى بالتقسيـ الدول



وعمى ىدا األساس أوجدت مجموعػة مػف االتفاقػات و المػؤتمرات الوزاريػة تشػمؿ جميػع القطاعػات          

و ىػػي بمثابػػة اإلطػػار  .االسػػتثمار  ،حقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة  ، الزراعػػة ، الخػػدمات ، بمػػا فييػػا )الصػػناعة

      .بعد ما فتحت الباب أماـ الدوؿ الرا بة في االنضماـ إلييا WTOالقانوني لممنظمة العالمية لمتجارة

وقد صاحب ىذه االتفاقات الكثير مف القمؽ بشأف المسػتقبؿ خاصػة مػف جانػب الػدوؿ الناميػة التػي         

ذلؾ أف ىذه الدوؿ تعاني مف التخمؼ وعػدـ قػدرتيا  عمػى  ، تشكؿ الطرؼ األضعؼ في االقتصاد العالمي

االنطالؽ في التنمية مما ينتج عنو ضعؼ موقعيا مف ىذا النظاـ التجاري العالمي. واألمر بالنسػبة لمػدوؿ 

كمػػا ىػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لمػػدوؿ ، ىػػو ال يتعمػػؽ بمجػػرد تحسػػيف أوضػػاع التجػػارة والنمػػو االقتصػػادي . الناميػػة 

، المسألة بالنسبة لمدوؿ النامية أعقد فاألمر يتعمػؽ بمصػيرىا فػي ظػؿ ىػذا النظػاـ الجػػػديد  المتقدمة، بؿ أف

ىػػو ىػػؿ سػػتعمؿ المنظمومػػة الجديػػدة ، وبعبػػارة أخػػر  فػػؤف السػػؤاؿ الػػذي يفػػرض نفسػػو عمػػى الػػدوؿ الناميػػة 

ضػع تس او أنيػأ.  االنػدماج االيجػابي و تحقيػؽ مكاسػبعمى تسييؿ ميمة ىذه الدوؿ في ،لمتجارة العالميػة 

االقتصػػادي الحاليح.حيػػث ىنػػاؾ جػػدؿ  نظاميػػاأماميػػا عقبػػات جديػػدة زيػػادة عمػػى مػػا تعانيػػو مػػف تخمػػؼ فػػي 

كبير بيف المفكريف و االقتصادييف حوؿ مأالت اندماج الدوؿ النامية ضمف المنظومػة التجاريػة العالميػة إذ 

في حػيف ىنػاؾ مػف يعتبػر أف  ،ندماجىناؾ مف يدعو إلى عدـ تفويت الفرصة و تعظيـ المنافع مف ىدا اال

 .النظاـ التجاري العالمي سوؼ يمتيـ اقتصاديات الدوؿ النامية

و بمػػأف الجزائػػر دولػػة مػػف الػػدوؿ الناميػػة تسػػعى إلػػى االنضػػماـ إلػػى المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة            

واعتمػػػاد سياسػػػة تجاريػػػة  ، قطػػػاع التجػػػارة الخارجيػػػة قامػػػت بتحريػػػرالجزائػػػر أنػػػو مػػػف المعػػػروؼ أف  ،حيػػػث

بالموازاة مع ذلؾ كانت تتفاوض مع أعضاء  االتحاد األوربي ومع خاصة ، انفتاحية عمى العالـ الخارجي 

لقبػػوؿ عضػػويتيا فييػػا، وتمتحػػؽ بالركػػب وتسػػتفيد ىػػي كػػذلؾ كغيرىػػا مػػف  WTO. المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة

إلجػػراءات التفضػػيمية الممنوحػػة مػػف طػػرؼ المنظمػػة مػػف مختمػػؼ المزايػػا واإلعفػػاءات وكػػذا ا الناميػػة البمػػداف

يسػتياف بيػا و كػؿ ىػده الجوانػب  مػف الصػعوبات التػي تمثػؿ عراقيػؿ ال ،لمبمداف النامية إال أف ىناؾ العديػد

 ت



و بالتػػالي  منػػو  لالسػػتفادةىػػو الخطػػوات التػػي تمػػي االنضػػماـ  ،واف اسػػتطاعت المػػرور فييػػا فػػؤف األصػػعب

 النظاـ التجاري العالمي عمى القطاع الزراعيمثؿ انعكاسات  ، ىناؾ رىانات

 ىػده القطاعػاتعمى ما ىػو عميػو مػف تخمػؼ حومػا مصػير  يفي الدوؿ النامية وىو الصناعي و الخدمي  

في ىاتو الدوؿ  وكيؼ تواجو المنافسة األجنبية ح وما مقػدار حجػـ االسػتثمارات األجنبيػة فػي ىاتػو الػدوؿح 

ح ومد  اسػتجابتيا خاصة الجزائر ىده الدوؿ النامية و قتصادية فيوما ىو مستو  وعمؽ اإلصالحات اال

الػػدوؿ الناميػػة بشػػكؿ عػػاـ والجزائػػر تقػػؼ أمػػاـ الت ؤ لمتحػػوالت الدوليػػة ومتطمبػػات العولمػػة ح كػػؿ ىاتػػو التسػػا

 لمجابية قرارات االنضماـ إلى  المنظمة العالمية لمتجارة.بشكؿ خاص 

 يمكننا صيا ة إشكالية بحثنا والمتمثمة في السؤاؿ التالي:مف خالؿ ىذا الطرح البسيط           

ماىي االنعكاسات المرتقبة عل انضمام الدول النامية بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة في المنظمة 

 ح WTOالعالمية لمتجارة 

 ومف خالؿ ىدا التساؤؿ فقد تـ طرح األسئمة الفرعية التالية :          

 .ح اء إنشاء المنظمة العالمية لمتجارةماىي األىداؼ مف ور  -

 .ح  ىؿ ىيئة الدوؿ  النامية نفسيا لمواجية التحديات التي فرضيا النظاـ التجاري الدولي -

 .حما ىي أىـ المكاسب التي تجنييا الدوؿ النامية مف جراء االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة-

جزائػػر كافيػة لفػتق أسػواقيا أمػاـ أعضػاء المنظمػة العالميػػة ىػؿ اإلصػالحات االقتصػادية التػي قامػت بيػا ال-

 .ح لمتجارة

  ىؿ أعدت الجزائػر اسػترتجية واضػحة المعػالـ لمواجيػة تحػديات االنضػماـ إلػى المنظمػة العالميػة لمتجػارة -

 حأـ سيكوف ىناؾ تبعات االنضماـ .ح و تحقيؽ مكاسب االنضماـ

 فرضــيات البــحث :



البحػػث واإلجابػػة عمػػى مختمػػؼ التسػػاؤالت المطروحػػة، فؤننػػا نعمػػؿ عمػػى اختبػػار مػػف أجػػؿ بمػػوغ أىػػداؼ    

 الفرضيات التالية:

 اندماج الدوؿ النامية في النظاـ التجاري المتعدد األطراؼ أمر مفروض. -

مػا ا نيػو م  نعكاسات منيا مػا ىػو ايجػابياليعرضيا انضماـ الدوؿ النامية إلى المنظمة العالمية لمتجارة -

 إال أف االنعكاسات السمبية ستكوف أكثر شدة.ي.ىو سمب

و        تأخر انضماـ الجزائػر إلػى المنظمػة العالميػة لتجػارة يعػود بالدرجػة األوؿ إلػى المفػوض الجزائػري-

 .القناعة السياسية مف جية أخر 

ضعؼ الصادرات خارج المحروقات فػي الجزائػر سيعرضػيا إلػى خسػائر فػي المػد  القصػير           و -

 المتوسط.

 أىـــــداف البــحث :

 نيدؼ مف خالؿ تناوؿ ىدا البحث إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ و منيا :       

 تبياف أىمية االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة بدؿ البقاء عمى اليامش.-

 مسيرة تحرير التجارة الخارجية في االقتصاد الجزائري .-

 مى الدوؿ النامية  و الجزائر خاصة.تبياف االنعكاسات المتوقعة ع-

 أســباب اخــتيار المـــوضوع :

 يمي : ىناؾ عدة أسباب دفعتنا إلى اختيار ىدا البحث  نجمميا فيما          

يعتبػػر ىػػدا الموضػػوع مػػف مواضػػيع السػػاعة ، حيػػث يسػػتقطب اىتمػػاـ كافػػة المختصػػيف فػػي قطػػاع التجػػارة -

 الخارجية.



 ئر إلى المنظمة العالمية لمتجارة.أسباب تأخر انضماـ الجزا-

 الميؿ الشخصي لممواضيع ذات الصمة بالعالقات االقتصادية الدولية .-

 أىمــــــــــــية البحث :

تكمف أىمية ىدا البحث في إيجاد موقع الػدوؿ الناميػة و الجزائػر خاصػة فػي االقتصػاد العػالمي             

خاصػػة بعػػد ظيػػور بعػػض المتغيػػرات العميقػػة كعولمػػة االقتصػػاد ، و اإلعػػالف عػػف قيػػاـ المنظمػػة العالميػػة 

ماج و التكامػؿ العػالمي  لمتجارة التػي أصػبحت تحػتـ االنضػماـ إلييػا مػف خػالؿ التحػرر االقتصػادي و االنػد

حيػػث بقػػاء الػػدوؿ خػػارج المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة يجعميػػا تواجػػو مجموعػػة مػػف المخػػاطر و التيمػػيش فػػي 

 مجاالت التجارة الدولية و االستثمار و رؤوس األمواؿ.

 المنــــيج و األدوات المستخدمة :

فػي الدراسػات االقتصػادية حيػث بػدأنا  ا الموضوع استخدمنا جممػة مػف المنػاىج المعروفػةذلدراسة ى        

بػػػالمنيج التػػػاريخي عنػػػد استعراضػػػنا لماىيػػػة المنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارة و اسػػػتخدمنا المػػػنيج الوصػػػفي عنػػػد 

استعرضػػػنا لإلطػػػار النظػػػري لمكونػػػات برنػػػامج اإلصػػػالح االقتصػػػادي فػػػي الػػػدوؿ الناميػػػة و الجزائػػػر  كمػػػا 

صػػائيات و األرقػػاـ المتعمقػػة بالدراسػػة إضػػافة إلػػى المػػنيج اسػػتخدمنا المػػنيج التحميمػػي لشػػرح و تحميػػؿ اإلح

االسػػػتنباطي الػػػذي اسػػػتعنا بػػػو السػػػتخالص و اسػػػتنباط أىػػػـ النتػػػائج . أمػػػا األدوات المسػػػتخدمة فتتمثػػػؿ فػػػي 

 الجداوؿ اإلحصائية و الرسـو البيانية و األشكاؿ.

 تقســــيمات البحث:

 فصوؿ وخاتمة عامة. أربعة و لمعالجة ىذا الموضوع قمنا بتقسيمو إلى مقدمة عام 

 وكانت الفصوؿ عمى الشكؿ التالي:



تنػػػػاوؿ الفصػػػػؿ األوؿ ماىيػػػػة المنظمػػػػة العالميػػػػة لمتجػػػػارة ، و ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التطػػػػرؽ إلػػػػى المراحػػػػؿ                    

و التطػػػورات التػػػي مػػػرت بيػػػا اتفاقيػػػة الجػػػات إلػػػى  ايػػػة وصػػػوليا و تحوليػػػا إلػػػى المنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارة  

زيف عمػػػػى األجيػػػػزة المكونػػػػة ليػػػػده المنظمػػػػة ، و مستعرضػػػػيف أىػػػػـ االنجػػػػازات التػػػػي حققتيػػػػا المنظمػػػػة           مركػػػػ

 و أىـ المؤتمرات الوزارية ليده المنظمة . 

وتطػػرؽ الفصػػؿ الثػػاني إلػػى تنظػػيـ و تطػػور بػػرامج اإلصػػالح االقتصػػادي فػػي الػػدوؿ الناميػػة ، وفػػؽ        

ؿ األوؿ و الثػاني ، مبػرزيف أىػـ اإلجػراءات التػي اتخػذتيا الػدوؿ الناميػة برامج اإلصالحات االقتصادية لمجي

 في ظؿ ىذيف البرنامجيف ، باإلضافة إلى العقبات التي واجية ىاتو الدوؿ نتيجة تطبيؽ ىاتو البرامج.

أما الفصؿ الثالث فتعرض إلى تحميؿ االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصػاديات       

الدوؿ النامية ، حيث تـ خاللو عرض و تحميؿ أىـ االنعكاسات السمبية و اإليجابية و فػي شػتى القطاعػات 

ثمارات المرتبطػة بالتجػارة الخارجيػة ، ، الزراعية و الصناعية و الخدماتيػة و حقػوؽ الممكيػة الفكريػة و االسػت

حيث وجدنا أف االنعكاسات السػمبية أشػد أثػرا مػف االنعكاسػات االيجابيػة ، إال أنػو يمكػف لياتػو الػدوؿ تفػادي 

ىذه االنعكاسات السمبية عف طريؽ اسػتغالؿ أىػـ المزايػا و المعػامالت الخاصػة التػي منحتيػا المنظمػة ليػذه 

 الدوؿ.

ابع فتعرض إلػى الجوانػب المتعمقػة بالنظػاـ االقتصػادي و التجػارة الخارجيػة ، حيػث تػـ أما الفصؿ الر        

خاللػػػو عػػػرض مراحػػػؿ و جيػػػود التنميػػػة االقتصػػػادية فػػػي الجزائػػػر ، و بعػػػده التطػػػرؽ إلػػػى دراسػػػة المراحػػػؿ و 

ـ الخطػػػوات اإلجرائيػػػة المتخػػػذة مػػػف أجػػػؿ االنضػػػماـ فػػػي المنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارة ، و مػػػف ثػػػـ اسػػػتقراء أىػػػ

 االنعكاسات االيجابية و السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاعات االقتصاد الجزائري.

 

 

 

 

 



 ماىية المنظمة العالمية لمتجارة: األول الفصل

عمى مد  أكثر مف قرف حدثت تطورات كبيرة في النظاـ التجاري الدولي حيث بدأت ىده التطورات      

مرورا بالعديد مف الجوالت 5920سنة  GATTبتوقيع عمى االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة 

 إنشاءأسفرت ىده الجولة عف حيث 5990 ،أور واي سنة  جولةالتفاوضية حوؿ تحرير التجارة وصوال إلى 

دولة في سنة  550 اووقعت عميي ،5990سنة  في ياتـ اإلعالف عن التيWTOمنظمة التجارة العالمية 

و لقد شكؿ إنشاء ىده المنظمة  5991بمدينة مراكش المغربية لتدخؿ حيز التنفيذ في أوؿ يناير 5992

ارىا الدعامة الثالثة لمنظاـ االقتصادي العالمي حدثا ىاما في تاريخ العالقات االقتصادية الدولية باعتب

. االقتصادية و تأطيرىا  كوسيمة لتنظيـ العولمة الجديد إلى جانب صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي و

مف خالؿ  المباحث  و بالتفصيؿ و عمى ىدا سنتعرض في ىدا الفصؿ إلى ماىية المنظمة العالمية لمتجارة

 التالي:

 االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة  المبحث األول:GATT. 

 : الحكم الجديد لمنظام التجاري الدولي المبحث الثانيWTO. 

   المبحث الثالث : العضوية، االنسحاب في المنظمة العالمية لمتجارة و األجيزة التابعة ليا

 والية حل المنازعات.

  العالمية لمتجارة من سنغافورة إلى ىونغ كونع.المبحث الرابع :المؤتمرات الوزارية لممنظمة 

 

 

 

 

 

 

 .GATT:االتـفاقية العـامة لمتعريفة الجـمركية و التـجارة األولالمبحث 



 

 

 ITO  لقد جاءت االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة لتحؿ محؿ منظمة التجارة الدولية        

ينشئ قواعد السموؾ في مجاؿ التجارة الدولية و عمى ذلؾ قامت باعتبارىا تعاقدا متعدد األطراؼ ، 

االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة بوضع أسس لنظاـ التجارة العالمي ، كما ركزت االتفاقية عمى 

          تحرير التجارة الدولية مف القيود الجمركية و الغير الجمركية ، و يتـ ذلؾ مف خالؿ المفاوضات

 التشاور بيف األطراؼ المعنية. و

 .GATTاالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارةالمطمب األول : نشأة و تطور 

بموجب اتفاقية بروتف وودز  IMFو صندوؽ النقد الدولي  WBلقد قاد إنشاء البنؾ الدولي          

(Bretton woodsإلى التفكير في إنشاء منظمة التجارة الدولية  5922 . سنة .ITO    تكوف عمى نفس

مستو  إنشاء البنؾ الدولي و صندوؽ النقد الدولي و ىدا بيدؼ تعزيز التعاوف االقتصادي الدولي و 

  .1تجنب حرب عالمية أخر  و تخفيؼ القيود عمى التجارة الدولية

مػف قبػؿ الواليػات المتحػدة  ألنيػا تقػؼ   ITOء منظمػة التجػارة الدوليػة إال أنو تـ الرفض عمػى إنشػا       

عممػػػت الواليػػات المتحػػػدة عمػػػى  ،كبػػديؿ لمنظمػػػة التجػػارة العالميػػػةو  .2سػػدا منيعػػػا أمػػاـ مصػػػالحيا الشخصػػػية

 دولػة متقدمػة 51منيػا  ،–3دولػة 10بحضػور  5920بيف أفريؿ و اكتوبر سػنة  التحضير لمقاء تـ في جنيؼ

 GATTاالتفاقية العامة لمتعريفػات والتجػارة  امية ، وقد تـ خالؿ ىذا المؤتمر المصادقة عمىدولة ن 55و 

االتفاقيػػة بمثابػػة معاىػػدة ، حيػػث تعتبػػر ىػػده  59204جػػانفي 5و التػػي أصػػبحت سػػارية المفعػػوؿ ابتػػداء مػػف 

                                                           
1-Amrita Narlikar .  The world Trade organization A very short introduction . OXFORD  . univerity press  .  New York 

.2005   . p p-11-12. 

 
2 -Dougglas A   .  Lrwin and Alan O. Sykes .  The Genesis of the GAAT  . Cambridge . university  . press . ALE . 2008 . P 

99. 
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 بورما، 
4 -Bernarrd M . Hoekman and Petros C . Mavroidis . The world Trade organization ;law economics and politics published 

by Routledge  . NEW YORK .2007 .pp 7-8. 



و التػي     دوليػة متعػددة األطػراؼ تتضػمف حقوقػا و التزامػات متبادلػة بػيف حكومػات الػدوؿ الموقعػة عمييػا 

 و بمػأف          تعرؼ باألطراؼ المتعاقدة ألف ىده االتفاقية تختمؼ في حقيقتيا عف العديد مف المنظمات 

GATT 5لكف أطراؼ متعاقدةليست منظمة دولية فيي ال تضـ أعضاء و.  

 .GATTاالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارةالمطمب الثاني: أىداف ووظائف 

لقد ركزت االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة مند إنشائيا عمى التخفيؼ المتواصؿ لمرسوـ         

 :6إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ و ىي الجمركية و كؿ القيود و الحواجز التي تعيؽ التجارة ، وسعت

إقامة نظاـ تجاري دولي حر ييدؼ إلى رفع مستويات المعيشة و تحقيؽ مستويات التوظيؼ الكامؿ في -

 الدوؿ المتعاقدة.

 تنمية و توسيع اإلنتاج و المبادالت التجارية الدولية . -

 .7تطوير استعماؿ الموارد العالمية و تشجيع التنمية االقتصادية-

ىده االتفاقية إلى تمكيف الدوؿ المتعاقدة مف النفاد ألسواؽ بعضيا البعض ، وىدا ما يحقؽ  ؼكما تيد-

 . 8توسيع التجارة العالمية و استقرارىا

في ثالثة وظائؼ  GATTاالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة وظائفكما لقد تحددت       

 :9رئيسية و ىي عمى النحو التالي

مف اجؿ إحراز مستويات أعمى لتحرير التجارة  األطراؼتنظيـ جوالت المفاوضات التجارية المتعددة -

العالمية ، و مف أجؿ جعؿ العالقات االقتصادية الدولية و العالقات التجارية الدولية تحدد بيف الدوؿ عمى 

 النحو أكثر شفافية و أكثر قابمية لمتنبؤ و مف تـ أقؿ إثارة لممنازعات.

                                                           
5 -Michel Rainelli .   L’organisation Mondiale du commerce  . 8 . édition . Economica . paris . 2007 . p19. 

 .4، ص 2115المعيد العربي لمتخطيط ، الكويت ،  مجمة جسر التنمية ، ،   اتفاقية الجات و نتائج جولة أوروغواي،   أحمد طمفاح- 6
 .13، ص 1997، دار الكتاب الحديث ، مصر ،  الجات و الخصخصةحسيف عمر ، - 7
 .19، ص 1996، مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية ،  94التجارة العالمية والجات سمير محمد عبد العزيز ، -8 

 .29، ص  2113 ، الدار الجامعية  ، اإلسكندرية ، الجات و آليات منظمة التجارة العالمية،  عبد المطمب عبد الحميد - 9



المبادئ و القواعد و اإلجراءات التي تضعيا االتفاقات المختمفة التي تنطوي عمييا  تنفيذاإلشراؼ عمى -

المتعاقدة في االتفاقية العامة  األطراؼاالتفاقية العامة لمتجارة و التي تتعمؽ بتنظيـ التجارة الدولية بيف 

 لمتعريفة الجمركية و التجارة.

العمؿ عمى الفصؿ في المنازعات التي تحدث بيف الدوؿ في مجاؿ التجارة الدولية ، و ىدا مف خالؿ -

النظر و البحث في القضايا التي يرفعيا طرؼ متعاقد في االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة 

 األخر  المتعاقدة. األطراؼضد طرؼ أخر مف 

 .GATTاالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارةالمطمب الثالث: جوالت مفاوضات 

تفاقيػػػػػػػة العامػػػػػػػة لمتعريفػػػػػػػة الجمركيػػػػػػػة                  االإف مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ المبػػػػػػػادئ التػػػػػػػي ترتكػػػػػػػز عمييػػػػػػػا مفاوضػػػػػػػات          

، التفػػػاوض، وطبقػػػا ليػػػذا المبػػػدأ فقػػػد جػػػرت ثمانيػػػة جػػػوالت مػػػف المفاوضػػػات فػػػي إطػػػار  GATTو التجػػػارة

النحػػو   ، وكانػت ىػػذه الجػوالت عمػػى5990حتػػى عػاـ  5920االتفاقيػة العامػة لمتعريفػػات والتجػارة منػػذ عػاـ 

 التالي:

دولة ووقعت عمييا ، وذلؾ إلصرار الواليات المتحدة  10شاركت فييا  : 7491جولة جنيف سنة -

األمريكية عمى انعقادىا ر بة منيا في تحرير التجارة الدولية ، باعتبارىا إحد  الدعائـ الرئيسية لبناء 

تعريفة جمركية ، تغطي معامالت تجارية بقيمة  210000أوروبا الغربية ولقد تـ االتفاؽ فييا عمى تخفيض 

 .10مميار دوالر عمى أساس أسعار ما قبؿ الحرب العالمية الثانية 50

، حيث جرت مفاوضات بيف مجموعة الدوؿ  5929: عقدت ىده الجولة بفرنسا سنة 7494جولة انسي -

المؤسسة لالتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة و عشرة دوؿ أخر  ) اليوناف ، ايطاليا فنمندا  السويد 

ليبيريا  . و ىي تمؾ الدوؿ التي عرفت بالدوؿ  ،، الدنمارؾ ، الدومنيكاف ، ىايتي ، نيكاراجو ، أرجواي 

                                                           
 .28 -27ص ص  ،  2113 لدار الجامعية  ، اإلسكندرية  ، ا اآلثار االقتصادية التفاقية الجات ،  محمد محمد عمي إبراىيـ- 10



المتعاقدة حيث في ىده المفاوضات تـ التوقيع عمى بروتوكوؿ أنسي و كانت المفاوضات في ىده الجولة 

 عمى  رار مفاوضات جنيؼ السابقة أي عمى أساس نظاـ أف قاعدة المورد الرئيسي لمسمعة.

في توركاي بؤنجمترا خالؿ الفترة الممتدة مف سبتمبر جرت مفاوضات ىده الجولة : 7497جولة توركاي -

بيف الدوؿ السابقة األعضاء في االتفاقية العامة لمتعريفة الجمركية و التجارة  5915إلى أفريؿ سنة  5910

. و قد تـ خالؿ ىده الجولة 11و تركيا  و جواتيماال و البيرو و الفمبيف و بيف كؿ مف المانيا و نمسا

بالمقارنة بالمعدالت  %11بند مف بنود التعريفة الجمركية التي انخفضت بواقع  0000مناقشة حوالي 

و قد تميزت ىده الجولة باالرتفاع الممحوظ في عدد الدوؿ المشاركة حيث وصؿ  5920السائدة سنة 

 دولة و يرجع ذلؾ إلى انتشار الوعي و الر بة في تحرير التجارة الدولية.00عددىا إلى حوالي 

 10بسويسػرا حيػث اشػترؾ فييػا  5910إلػى  5911امتدت ىده الجولة مف :  7492ف الثانية جولة جني-

مميػار دوالر حيػث يعتبػر ىػدا الػرقـ ضػئيؿ 1,1و كانت قيمة التجارة التي شمميا التحرير تقدر بحوالي  دولة

و تمػنق      نسبيا كوف الواليات المتحدة األمريكية في المفاوضات كانت تسػتغؿ حقيػا الكامػؿ فػي التفػويض

مميػوف 200مميوف دوالر و بالمقابؿ تحصؿ عمى امتيازات تقػدر بحػوالي 900امتيازات عمى الواردات بقيمة 

 دوالر.

           جرت ىده الجولػة بجنيػؼ و سػميت بيػدا االسػـ نسػبة إلػى دو ػالس ديمػوف: 7427-7421جولة ديمون -

و            لمفاوضػات و كػاف المحػرؾ األساسػي فييػاو ىو نائب السكرتير العاـ األمريكي الذي اقترح ىػده ا

دولػػػػػة و تركػػػػػزت مفاوضػػػػػاتيـ عمػػػػػى تنسػػػػػيؽ التعريفػػػػػة مػػػػػع دوؿ المجموعػػػػػة  10شػػػػػاركت فػػػػػي ىػػػػػده الجولػػػػػة 

امتيػػػػاز تعريفػػػػي تغطػػػػي تعػػػػامالت التجاريػػػػة بقيمػػػػة 2200االقتصػػػػادية األوروبيػػػػة و انتيػػػػت الجولػػػػة بػػػػؤقرار 

 .12مميار دوالر2,9

                                                           
 .19، ص 2114دار النيضة العربية ، القاىرة ، ،    االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات و أثرىا عمى ميزان الخدمات المصري  سيد طو بدوي ،- 11

12 -Rene Sandretto . Le commerce international   . economica . paris 1996 . p42. 



  وسػميت بيػذا االسػـ نسػبة إلػى 1967-1964تمػت فػي الفتػرة )و التػي  : 1967-1964جولة كينيدي -

االتفػاؽ عمػى تخفػيض  الػذي دعػا لعقػدىا وأسػفرت ىػذه الجولػة عػف "جػوف كينػد "السػابؽ الرئيس األمريكي 

 .13مميار دوالر 41سنوات لسمع صناعية تبمغ قيمتيا  5تدريجيا عمى مد   %35التعريفات بنسبة 

دولػػة كمػػا شػػيدت الزيػػادة فػػي عضػػوية الػػدوؿ الناميػػة نتيجػػة إلضػػافة  51ه الجولػػة كمػػا قػػد ضػػمت ىػػذ      

نػص فػػي فقػػرة التجػػارة والتنميػػة تضػمف إلزاميػػة قيػػاـ الػػدوؿ المتقدمػػة بتخفػيض تعريفػػات عمػػى منتجػػات الػػدوؿ 

مميػوف دوالر مػف  41النامية ومنع وضع عراقيؿ جديدة ، وىذا ما أسيـ في التوصؿ إلػى تخفيضػات بمغػت 

التجػػارة الدوليػػة، وقػػد شػػيدت أيضػػا تعػػاظـ ظيػػور ونمػػو السػػوؽ األوروبيػػة واليابػػاف، ومكافحػػة سياسػػة  حجػػـ

 .14اإل راؽ

لقد كانت جولة طوكيو محاولة جادة لتوسيع و تحسيف نظاـ اتفاقية : 7414-7411جولة طوكيو -

ولة حيث تـ د 19الجات ليدا عدت مف أىـ جوالت المفاوضات التي عقدتيا الجات حيث شاركت فييا 

سنوات  0تخفيض التعريفة الجمركية عمى اآلالؼ مف السمع الزراعية والصناعية بمعدالت سنوية لمدة 

، وعميو فؤف الدوؿ الصناعية تمـز بتخفيض تعريفتيا الجمركية عمى الواردات 5900ابتداءا مف جانفي

المصنعة ، عمى أف ال تمتـز الدوؿ معاممة تفضيمية لمدوؿ النامية التي تصدر السمع .ومنق 15%02بمعدؿ 

النامية بالمعاممة بالمثؿ لمدوؿ المتقدمة، ويعتبر ىذا اعترافا واضحا بضرورة معاممة الدوؿ النامية بصورة 

لكف لألسؼ تـ إقصاء مف ىذا  .تمييزية نظرا النخفاض متوسط دخؿ الفرد فييا مقارنة بالدوؿ المتقدمة

المنسوجات الصناعات اإللكترونية  ،في صادرات الدوؿ النامية وىي االتفاؽ مجموعة مف السمع األساسية

 . 16و يرىا.األمر الذي قمؿ مف أىمية ىذا االتفاؽ

 صيا ة أوؿ مجموعة مبادئ  ير جمركية إلدارة تقديـ الدعـ و الرسوـ التعويضية  ىنا حيث تـ         

يراد  و رسوـ مكافحة اإل راؽ و الطيراف المدني و المشتريات الحكومية و تقييـ الجمارؾ و تراخيص االست

                                                           
13- C.  David   . International Trade Policy. LTD. London .1985  .  p.p.91-93. 

 .31-31ص ص، 2113، اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، ، تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي ، أحمد بديع   أحمد عبد الخالؽ - 14
 .417ص ،  2112، دار البياف لمطباعة والنشر، القاىرة ،  االقتصاد الدوليحمدي رضواف ،  -  15
 .448، ص  1999، مطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ،  التجارة الدوليةمحمد سيد عابد ،  -  16



. و الشئ المميز في ىده الجولة أف الدوؿ النامية طالبت بضرورة منحيا  و منتجات الباف و المحـو

 .17تعويضات عما سيمحقيا مف أضرار بسبب تحرير التجارة العالمية

جوالت الجػات عمػى اإلطػالؽ ، مف أشير و أىـ  تعتبر جولة االورو واي: 7449-7482جولة أوروغواي

 5992أبريػػؿ عػػاـ  51وانتيػػت فػػي  5990-5900بػػؿ و أطوليػػا مػػف ناحيػػة المفاوضػػات حيػػث امتػػدت مػػف 

دولػػة و  511بمػراكش بػػالمغرب، وكانػػت الػػدوؿ المشػػاركة فييػػا أكبػػر عػدد شػػيدتو الجػػات  حيػػث وصػػؿ إلػػى 

قػػد بمغػػت قيمػػة التجػػارة الدوليػػة ، و  18دولػػة أعضػػاء فػػي الجػػات 550الػػدوؿ الموقعػػة ، بالفعػػؿ عمييػػا كانػػت 

مميػػػار دوالر، و ىػػػو رقػػػـ لػػػـ تشػػػيده أي جولػػػة أخػػػر  مػػػف جػػػوالت الجػػػات بػػػؿ وصػػػؿ  011المحػػػررة حػػػوالي 

، و قػػد شػػممت العديػػد مػػف  %00إلػػى  %12و متوسػػط خفػػض التعريفػػة  %20الخفػػض فػػي التعريفػػات إلػػى 

 والت السػابقة عمييػا مػف حيػث نطاقيػاالجوانب الخاصة بمجاالت تحرير التجارة الدولية التي فاقت كؿ الجػ

والموضوعات التي انطوت عمييا. فجولة أوروجواي أدخمت ألوؿ مرة في تاريخ المفاوضات التفاوض حوؿ 

موضوع الخدمات والتجارة المتصمة بحقوؽ الممكية الفكرية و تدابير االستثمار المتصمة بالتجارة و مساعدة 

و األىػـ قيػاـ  بػؿ و المنسوجات و السمع الصػناعية ي مجاؿ الزراعةالبمداف النامية مف خالؿ التخفيضات ف

.ولمتوضيق أكثر أنظر إلى  الجدوؿ التالي الذي يمخص أىػـ تطػورات  WTOً  19المنظمة العالمية لمتجارة 

 .جوالت التفاوض لمجات و نتائجيا 

 : جوالت مفاوضات الجات17الجدول رقم  

الموضوعات األساسية  التاريخ الجولة
 لمجولة

 عدد المشاركين

 61 التعريفات الجمركية 7491 جنيف

                                                           
بحوث أوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الثاني بعنواف:التوجيات المستقبمية  ، الجماىيرية العربية الميبية و منظمة التجارة العالمية اسماعيؿ عبد المجيد المحيشي ، - 17

 .59ص،  2117مارس ،  عماف–لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أماـ الدوؿ العربية المنعقد في مسقط 
وقعوا عمى اتفاؽ منظمة التجارة العالمية و ذكر البعض أيضا أف عدد الدوؿ  114عضو وقعوا عمى الوثيقة الختامية و  112أف  ذكرت بعض المراجع:- 18

 دولة بانضماـ البحريف و بروتاي في األسبوع األخير لمجولة 114دولة أعضاء في الجات ارتفع عددىا إلى  112دولة منيا  117المشاركة في جولة أوروجواي بمغ 
 أما الدوؿ الثالث الباقية مف  ير األعضاء في الجات و شاركت في الجولة بصفة مراقب فيي الصيف و الجزائر و باراجواي. 1993في ديسمبر 

19 -Amrita Narlikar .   Op cit   . p p 20-21. 



 71 التعريفات الجمركية 7494 آنسي

 18 التعريفات الجمركية 7497 توركواي

 62 التعريفات الجمركية 7492 جنيف

7427-21 ديمز  62 التعريفات الجمركية 

7421-29 كيندي التعريفات الجمركية  
 المضادة لإلغراق

26 

7414-11 طوكيو التعريفة الجمركية و الغير  
 جمركية

716 

7449-82 األوروجواي إجراءات غير جمركية،  
الزراعة، المنسوجات و 

المالبس والخدمات، 
حماية حقوق الممكية 

الفكرية، و االستثمار و 
قيام منظمة التجارة 

 العالمية

761 

.(WTO Geneva)Understanding the WTO 3rd Édition August 2003 :  Source 

     و لعػػؿ النتيجػػة الميمػػة مػػف انعقػػاد جولػػة االورو ػػواي ىػػي قيػػاـ نظػػاـ تجػػاري جديػػد متعػػدد األطػػراؼ        

بمثابػة انجػاز تػاريخي و تحقيػؽ الحمػـ حيػث تعتبػر  WTOو المتمثؿ في إنشػاء المنظمػة العالميػة لمتجػارة ،

 سنة . 20الذي راود المجتمع الدولي منذ أكثر مف 

        

  

لقد كاف التوقيع عمى الوثيقة الختامية لمفاوضات جولة أورو واي في مدينة مراكش المغربية            

 والتي تعتبر اإلطار المؤسسي لسير العالقات،  WTOموافقة رسمية عمى إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة 

 .WTOالحكم الجديد لمنظام التجاري الدولي المبحث الثاني : 

 



التجارية فييا بيف أعضائيا ، مف اجؿ تحقيؽ حرية التجارة الدولية و ىدا باالعتماد عمى مجموعة مف 

 و سرعة.      األىداؼ و المبادئ و اإلشراؼ عمى حؿ الخالفات بفضؿ أنظمة أكثر فاعمية و إلزاما

 . WTOالمطمب األول : ميام و أىداف المنظمة العالمية لمتجارة 

و ىدا وفؽ المفاوضات  5991ءت المنظمة العالمية لمتجارة إلى حيز الوجود في جانفي قد جا          

ديسمبر 51التجارية المتعددة األطراؼ لجولة ألورو واي ، حيث اختتمت ىده المفاوضات التجارية في 

و ىـ دولة  512 مف قبؿ الوزراء المشاركوف حيث بمغ عددىـ 5992أفريؿ 51. و اعتمدت في 5990

و بالتالي قد أنشئ الركف الثالث  عف حكومات و الجماعات األوروبية وىدا بمدينة مراكش المغربية. عبارة

الدعامة الثالثة لمنظاـ االقتصادي العالمي الجديد ، إلى  WTOمف العمارة الدولية ، حيث تعتبر المنظمة 

العالمية سمسمة مف االتفاقيات جانب صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي ، و لقد اعتمدت منظمة التجارة 

التجارية البعيدة المد  في مجاؿ الزراعة و الخدمات و قواعد التجارة و التعريفة الصناعية و الممكية 

 .20الفكرية

التي تؤدييا ىذه األخيرة  الميام ف السر وراء استمرارية منظمة التجارة العالمية يكمف في حجـأ كما       

 :21ويمكف إجماليا في النقاط التالية

توفير منتد  لممفاوضات التجارية بيف دوؿ األعضاء و ىدا بشأف العالقات التجارية المتعددة األطراؼ -

 في المسائؿ المتعمقة بالتجارة في إطار االتفاقيات.

 تنفيد االتفاقات التجارية و المساعدات التقنية.-

كما  أي تدير المنظمة العالمية لمتجارة آلية مراجعة السياسات التجارية  ، ض السياسات التجاريةاستعرا-

و الممارسات التجارية  أف استعراض السياسات التجارية تمكف مف الدراسة و التعميؽ عمى السياسات

                                                           
20 -Alan M Rugman and Gavin Boyd . The World Trade Organization in the New Global Economy. MPG Boocks . 

Britain . 2001 . p23. 
21 -Eberhord Bohne .   The World Trade Organization institutional Development and Reform  . LTD . palgrave 

macmillan . England .2010 .p19. 



ى العمؿ التجاري ألعضاء المنظمة العالمية لمتجارة وكيؼ قد تؤثر ىده السياسات التجارية الفردية عم

 المتعدد األطراؼ.

تسوية النزاعات بيف األعضاء مف خالؿ القواعد و اإلجراءات التي تحكـ تسوية المنازعات في الممحؽ -

 مف اتفاقية مراكش التي تنص عمى أف يقدـ تسوية المنازعات لمحفاظ عمى الحقوؽ 01

 و االلتزامات األعضاء . 

و            والتعمير خر  كصندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي لإلنشاءالتعاوف مع المنظمات الدولية األ-

الوكاالت التابعة ليما بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف االنسجاـ و التوازف في عممية صنع السياسات 

 .22االقتصادية الدولية

االقتصاديوف المنضموف تقوـ بتقديـ المعمومات واإلحصائيات، باعتبارىا كقاعدة لممعمومات كما يقوـ -

 .23إلييا بدراسة وتحميؿ القضايا التجارية المعاصرة

             إلى المساعدة في سرياف و تدفؽ التجارة بسيولة تيدف المنظمة العالمية لمتجارة كما            

 : 24ىذا باإلضافة إلى األىداؼ التاليةو  و بحرية. 

ع الدوؿ في شبو منتد  أو نادي يتباحث األعضاء في شتى تيدؼ المنظمة العالمية لمتجارة إلى جم-

األمور التجارية و يتفاوضوف ضمف جوالت متعددة األطراؼ فمف جية تؤمف اجتماعات المجاف الفرعية 

الدورية في المنظمة فرصة المقاءات الدائمة بيف ممثمي األعضاء و تتيق المجاؿ أماميـ لمناقشة المشاكؿ 

ورات في شؤوف منظمة التجارة و مف جية ثانية فؤف منظمة التجارة العالمية تجمع الميمة و مواكبة التط

 الدوؿ األعضاء في جوالت محادثات منظمة بشأف عالقاتيـ التجارية المستقبمية.

                                                           
 .92ص ،1999، الطبعة الثانية ، دار الصفاء لمنشر ، عماف ،    الناميةمنظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول  عبد الناصر نزار العبادي ،-22 

 .67، ص مرجع سبق ذكره سمير محمد عبد العزيز ،  - 23
 .71ص ، 2118،  ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية التجارة العالمية و تحرير التجارة الدولية  ،محمد صفوت قابؿ -24 



تمنق المنظمة العالمية لمتجارة الدوؿ النامية معاممة تفضيمية خاصة بحيث تعطييا فترات سماح أطوؿ -

ا لمدوؿ المتقدمة و تمنحيا مساعدات تقنية و التزامات أقؿ تشددا مف  يرىا و تعفى مف تمؾ التي تمنحي

 الدوؿ األقؿ نموا مف بعض أحكاـ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

لـ تكف آلية الجات كافية لفض المنازعات بيف الدوؿ األعضاء التي قد تنشأ بسبب االختالفات حوؿ -

ة أورو واي نظرا لكثرتيا و تشعبيا و بسبب المشاكؿ التي عانت منيا عمى تفسير أحكاـ و اتفاقيات جول

و ذات قوة رادعة تمثمت في  المد  الخمسيف عاما الماضية لذلؾ كاف مف الضروري إنشاء آلية فعالة 

 منظمة التجارة العالمية .

اـ المبادالت التجارية تحرير التجارة الدولية عف طريؽ تخفيض التعريفات الجمركية و إزالة العقبات أم-
 .26.و القضاء عمى المعامالت التميزية في العالقات التجارية الدولية25

رفع مستو  المعيشة و تحقيؽ العمالة و استمرار نمو الدخؿ الحقيؽ و الطمب الفعمي مما يؤدي إلى -

و        ـ امثؿزيادة اإلنتاج و التجارة سواء كاف دلؾ لمسمع أو الخدمات و سوؼ يؤدي دلؾ إلى استخدا

 .27أفضؿ لموارد  العالـ و كؿ ذلؾ يجب أف يتـ في إطار المحافظة عمى البيئة

 .WTOالمطمب الثاني : مبادئ المنظمة العالمية لمتجارة 

مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ التي وجدت مف أجميا ىده المنظمة العالمية لمتجارة اتفقت        

األطراؼ المتعاقدة عمى االحتراـ و االلتزاـ بمجموعة مف المبادئ ، و التي تضمف إزالة كافة الحواجز 

 :المفروضة عمى التجارة الخارجية لمدوؿ األعضاء ، و تتمثؿ ىده المبادئ فيما يمي 

و ىو مفتاح التعددية في اتفاقيات الجات و المنظمة العالمية لمتجارة و لمبدأ عدـ  مبدأ عدم التمييز:-

 :28التمييز مكونيف أساسييف و ىما
                                                           

 .1994إلنشاء المنظمة العالمية لمتجارةالمادة الثالثة مف اتفاؽ مراكش - 25
العالمية ، ندوة االقتصاد القطري في ظؿ منظمة التجارة العالمية  الدوحة  الجات من البداية إلى جولة االوروغواي ووالدة منظمة التجارةأحمد الضو النعيـ ، - 26
 .77، ص 1999فبراير ،  رفة التجارة ، قطر ،  21-21في 
 .77ص ،  نفس المرجع - 27



مبدأ الدولة األكثر رعاية أي أف االمتياز الممنوح مف قبؿ أي دولة ألخر  فيجب في المنظمة العالمية -

جميع الدوؿ األطراؼ المتعاقدة كما أف مبدأ الدولة األكثر الرعاية  لمتجارة أف يشمؿ ىدا االمتياز إلى

ينطبؽ عمى جميع القضايا المدرجة ضمف والية المنظمة العالمية لمتجارة و االستثناءات المسموح بيا قميمة 

و      و محددة إلى في حالة االتفاقيات التجارية اإلقميمية التفضيمية و الصناعات الناشئة لمدوؿ النامية

 .29الدوؿ حديثة االنضماـ .و اليدؼ مف ىدا المبدأ تحقيؽ المساواة بيف جميع الدوؿ األعضاء

أف تعامؿ السمع المستوردة أي  ، الجانب الثاني مف مبدأ عدـ التمييز ىو المعاممة الوطنية أي ىنا       

 المنتجات األجنبية بنفس المعاممة التي تمنق إلى السمع المنتجة محميا.

فوفقا ليذا المبدأ  : و الذي تقـو عميو جميع اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة ، مبدأ المعاممة بالمثل -

فؤف عمى الدوؿ األعضاء الدخوؿ في اتفاقات لممعاممة بالمثؿ تنطوي عمى مزايا متبادلة لتحقيؽ خفض 

GATTكبير لمتعريفات وقد تحقؽ ذلؾ مف خالؿ جوالت 
30. 

و يقصد ىنا أف تقتصر حماية الصناعة الوطنية مف المنافسة األجنبية عمى استخداـ مبدأ الشفافية : -

         31أو تقييد كمياتو  ءات  ير الجمركية لحظر االستيرادإلى اإلجرا وءالرسوـ الجمركية فقط دوف المج

ؿ اإلعفاء و في ىدا اإلطار تنص االتفاقية عمى تبادؿ التنازالت الجمركية بيف الدوؿ األعضاء و تشم

الجمركي الكامؿ آو خفض شرائع التعريفة الجمركية او تثبيت ىده الشرائق عند حد أقصى ال يجوز 

 تجاوزه.

أنو يجب عمى الدوؿ المتعاقدة عدـ  1947مف اتفاقية  6: جاء في المادة مبدأ تجنب سياسة اإلغراق-

دىـ تجنبا لوقوع ضرر لممنتجيف تصدير منتجاتيا بسعر اقؿ مف السعر الطبيعي ليذه المنتجات في بال

                                                                                                                                                                                     
28

 - Amrita Narlikar . Op cit  p28. 
 ، بحوث أوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الثاني بعنواف   التوجييات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أمام الدول العربية عمي لطفي ،- 29

 .11ص،  2117 ،مارس فالعربية  مسقط عماالتوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أماـ الدوؿ 
30

 - Amrita Narlikar . Op cit  p29. 
31 -Emmanuel combe .   L’organisation ,mondiale du commerce  ..Armond colin .France   .  1999   . p27 . 



أو    المحمييف لدولة المستوردة وجاء في نفس المادة أنو يجب فرض رسـ تعويضي إللغاء أثر اإل راؽ 

 .32منع حدوثو أصال مف جانب دولة أخر 

 .WTOعناصر القوة بالمنظمة العالمية لتجارة:  الثالث المطمب

في مجموعة مف المسائؿ تتصؿ بجؿ مف  العالمية لمتجارةتتمثؿ عناصر القوة في المنظمة            

 : 33و مجاؿ ووسائؿ عمميا ،و الوسط الذي تتواجد فيو  ،النظاـ الذي تستند إليو ىده المنظمة 

دا كاف اتفاؽ ؤف ،البد مف رصد تقدـ واضق متعدد الجوانب  ، 20باتفاؽ  92بمقارنة اتفاؽ  النظام  :-

يخرج عف كونو مجرد ترتيبات ناجمة عف اعتماد قسـ مف ميثاؽ ىافانا كاف مف المتوقع السير  ال  20

في اعتماده لوال معارضة الكونجرس األمريكي و بعض الدوؿ منو و كانت ىده الترتيبات في أقصى 

يف تقدير مجرد اتفاؽ دولي في صورتو المبسطة أو اتفاؽ تنفيذي تـ تطبيقو بمقتضى بروتوكوؿ مؤقت ب

معاىدة تتوافر ليا بكؿ وضوح  5992فاف اتفاقية مراكش و مالحقيا المبرمة عاـ  ،الدوؿ الموقعة عميو 

 عناصر اإللزامية .

فؤف نطاؽ القانوني قد راعى إلى حد كبير التعايش  ، 5992ومع ىده اإللزامية المتوافرة التفاؽ          

 ادوؿ أعضاء منظمة التجاري العالمية.بالتماثؿ يبدو واضحبيف مسألتيف التماثؿ و التنوع في التعامؿ مع ال

و المعاممة الوطنية لرعاية الدوؿ في الدوؿ األخر  مع منق كؿ  ،بسرياف شرطي الدولة األكثر رعاية 

الدوؿ ذات الحقوؽ القانونية في إطار عضويتيا لممنظمة .أما التنوع فيبدو ظاىرا بؤقرار اإلعفاءات مف 

فاقيات متعددة األطراؼ .كما أف التماثؿ والتنوع صنواف متجاوراف  ير متعارضيف تـ تطبيؽ إحكاـ االت

بمقتضاىما كفالة أسس النجاح لعمؿ منظمة التجارة العالمية إف ىدا المنيج الذي يشكؿ عنصر قوة التفاؽ 

ثؿ فيما ينزع عف المنظمة الوقوع في احد محظوريف : التعمؽ بأىداب نظاـ يسعى إلى إحداث التما 5992

أو قياـ نظاـ متعددة وفقا لألوضاع المختمفة لمدوؿ . لدا أحسف  ،بيف الدوؿ دوف مراعاة أوضاعيا الفعمية 
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و إقرار اإلعفاءات في مجاالت محددة   واضعو االتفاقيات صنعا بجعؿ التماثؿ في المعاممة ىو القاعدة 

 .34مما يضمف وحدة النظاـ القانوني لمعالقات الدولية التجارية 

يعد الوسط الذي ستمارس فيو منظمة التجارة العالمية مواتيا لنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا  فمف  الوسط :-

ناحية لـ تعد ىناؾ مواجية إيديولوجية بيف دوؿ تنتمي إلى نظاـ اشتراكي و أخر تنتمي إلى نظاـ رأسمالي 

مف تحرر مف القيود الداخمية أو بات نظاـ اقتصاد السوؽ بما يتضمنو  ،فبعد انييار النظاـ اشتراكي 

الخارجية و انحسار دور الدولة المسيطرة في العالقات الدولية التجارية ىو السائد في معظـ الدوؿ  ومف 

أو تالشت تقريبا        خفت قد   المتخمؼ  و العالـ ،المتقدـ   العالـ  بيف فؤف المواجية  ،ناحية أخر  

حدتيا  فعوامؿ المواجية التي برزت و تصاعدت النشاء نظاـ اقتصادي عالمي جديد تراعى فيو 

و إف ىدا  تجاه نحو الحوار و ليس المواجيةوحؿ محميا اال ،احتياجات دوؿ العالـ الثالث  قد خدمت 

عمى األقؿ بصدد استمرار  ،ا الحوار الذي يحقؽ حتى اآلف آية نتائج ممموسة البد أف يشكؿ وسطا جديد

فدوؿ العالـ الثالث بانضوائيا تحت راية نظاـ اقتصاد السوؽ  و انتياء  ،اإلعفاءات أو مف نطاؽ سريانيا

و المستو  المتدني في معدالت نموىا اثر فشؿ آو تعثر كثير مف تجاربيا التنموية ، قد باتت  أزمة الطاقة

قية مراكش و مالحقيا .أي ما ارتضتو الدوؿ المتقدمة ، و الذي لـ تقبؿ ما انتيى أليو األمر بابراـ اتفا

تجد الدوؿ المختمفة أماميا مف سبيؿ إال الرضوخ فكما أف السالـ يصنعو األقوياء عسكريا، فؤف االقتصاد 

ف الوسط أيفرضو األقوياء اقتصاديا ، و أي كاف مف ىده تقديرات مثؿ التطورات  فؤنو مما الشؾ فيو 

 ارس فيو منظمة التجارة العالمية يعد مواتيا النجاز أىدافيا.الذي ستم

يعػػد مجػػاؿ منظمػػة التجػػارة العالميػػة عنصػػر قػػوة فػػي أداء مياميػػا .فشػػمولية اختصاصػػيا لكػػؿ  المجــال :-

قطاعػػػات التجػػػارة الدوليػػػة ، و عالميػػػة عضػػػويتيا بانضػػػواء معظػػػـ الػػػدوؿ إلييػػػا ، سػػػيمكنيا دوف شػػػؾ مػػػف 

التجػػاري ، فالمنظمػػة مػػف خػػالؿ االتفاقػػات التػػي ستشػػرؼ عمػػى تنفيػػذىا  و األجيػػزة  إداراتيػػا لمتنظػػيـ الػػدولي

المتعددة التي ستباشر عمميا عف طريقيػا سػتجعؿ منيػا المرجعيػة الدوليػة بالنسػبة لمػا قػد يثػور مػف مشػاكؿ 
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تبط تتعمػػؽ بالتجػػارة الدوليػػة . و تبػػدو أىميػػة ىػػده المرجعيػػة . و يعػػزز مػػف ىػػدا األسػػاس تناولػػو لمسػػائؿ تػػر 

ارتباطػػا رئيسػػػيا باحتياجػػػات الػػػدوؿ و األفػػراد مػػػف الناحيػػػة التجاريػػػة لػػػدا فػػؤف وجػػػود إطػػػار دولػػػي لممعػػػامالت 

الدولية التجارية البد أف يجعؿ الدوؿ تحاوؿ أف يتطابؽ سموكيا مع أسس ىدا اإلطار . فالقيػاـ بممارسػات 

لجماعػػة الدوليػػة  وىػػدا مػػا لػػػف سػػيعد خروجػػا مػػا ارتضػػتو ا ،خػػارج نطػػاؽ ىػػدا اإلطػػار الشػػامؿ و العػػالمي 

 .35تحاوؿ أال ترتكبو معظـ الدوؿ 

لػػػـ يكتػػػؼ واضػػػعو اتفاقيػػػة مػػػراكش و مالحقيػػػا بتحديػػػد األىػػػداؼ ، وبيػػػاف السياسػػػات  ووضػػػع  الوســـائل :-

بػػػؿ اقػػػامو  ،التػػػدابير الالزمػػػة ألداء التنظػػػيـ الػػػدولي التجػػػاري ألىدافػػػو مػػػف خػػػالؿ منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة 

زة التي تممؾ االختصاص لمنيوض بالمياـ الممنوحػة ليػا ، فػادا كػاف الييكػؿ التنظيمػي مجموعة مف األجي

لممنظمة متعددة الجوانب ، متشػعب النػواحي ، مثػار جػدؿ حػوؿ فاعميتػو ، فانػو ال يمكػف إ فػاؿ حقيقػة انػو 

لتعامػػؿ  قػاـ كػؿ جيػاز بػػأداء ميامػو ، فؤنػو فػي أعقػػاب الممارسػة ، ستصػبق القواعػد الدوليػػة التجاريػة محػال

مستمر  و تقويـ متعاقػب يمكػف فػي النيايػة مػف اسػتخالص الجوانػب االيجابيػة و الجوانػب السػمبية لفاعميػة 

ف دور األجيػزة لػف يقتصػػر فقػط عمػى ممارسػة االختصػػاص  بػؿ سيسػيؿ اسػتنتاج مػػد  أىػده القواعػد  أي 

لعالمية و يضاؼ إلى كؿ ما تقدـ بموغ التنظيـ الدولي التجاري ألىدافو المتوخاة مف إنشاء منظمة التجارة ا

، إف أسػػموب التوافػػؽ فػػي اتحػػاد العديػػد مػػف القػػرارات يتناسػػب مػػع طبيعػػة المسػػائؿ االقتصػػادية التػػي تتطمػػب 

 . 36الوصوؿ إلى حموؿ تصالحيو لممسائؿ محؿ الخالؼ

 

 

إف المنظمة العالمية لمتجارة ىي إطار مؤسسي لسير العالقػات التجاريػة ذات الييكػؿ التنظيمػي الػذي         

ساىـ في استمرارية نشاط المنظمة التي حددت شروط االنضماـ وكدا االنسحاب فييا و ىدا بالنسبة لمدوؿ 
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  لمتجارة و األجيزة التابعة ليا العضوية و االنسحاب من المنظمة العالميةالمبحث الثالث : 

  .و آلية حل المنازعات 

 



وىػػدا مػػا ولػػدا جممػػة مػػف االلتزامػػات و الحقػػوؽ تكاممػػت فيمػػا بينيػػا الرا بػػة فػػي التعاقػػد مػػع ىػػده المنظمػػة ، 

 يدؼ أساسا إلى تحقيؽ الحرية التجارية فيما بيف الدوؿ.يلؾ نظاـ سيرروة ذلتضمف ب

 . WTOالمطمب األول : الييكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية

جولة أور واي عمى إيجاد  ، عممت مفاوضات 5920نظرا إلى ضعؼ الييكؿ التنظيمي لمجات        

ىيكؿ تنظيمي مؤسسي دائـ يشرؼ عمى جميع االتفاقات التجارية التي تـ التوصؿ إلييا في نياية ىده 

         الجولة  مع إعطاء أجيزة المنظمة سمطة حقيقية في إصدار قرارات ممزمة لمدوؿ األعضاء في المنظمة 

و بموجب المادة الرابعة  والتي أطمؽ عمييا ىيكؿ المنظمة.و يمكف توضيق ذلؾ مف خالؿ أجيزة المنظمة 

 :37مف اتفاؽ مراكش فؤف ىيكؿ المنظمة العالمية لمتجارة يرد كمايمي

و يمثؿ أعمى ىيئة صنع قرار في المنظمة العالمية لمتجارة و يجتمع عمى األقؿ مرة  المؤتمر الوزاري :-

عضاء المنظمة العالمية لمتجارة و أىـ المؤتمرات كؿ سنتيف و يحضر المؤتمر الوزاري كافة  ممثمي أ

 5999مؤتمر سياتؿ  5990مؤتمر جنيؼ سنة  5990الوزارية التي انعقدت ىي ، مؤتمر سنغافورة سنة 

و لقد تميزت ىده المؤتمرات الوزارية 1001و ىونغ كونغ في  1000مؤتمر كانكيف  1005مؤتمر الدوحة 

 تالؼ المصالق.تقريبا بالفشؿ بيف دوؿ األعضاء إلخ

      يتألؼ مف كافة ممثمي جميع أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة و يتولى صالحيات  :المجمس العام -

و مياـ المؤتمر الوزاري و يجتمع عمى األقؿ مرة كؿ شيريف و يتولى اإلشراؼ عمى تسوية المنازعات بيف 

  مف خػالؿ آليػة اسػتعراض السياسػة التجاريػة التجارية لمدوؿ األعضاء اتاسيالدوؿ األعضاء و مراجعة الس

 :38و ىناؾ ثالثة مجالس تتفرع مف المجمس العاـ وىي

 مجمس التجارة في السمع.-

 مجمس التجارة في الخدمات.-
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 مجمس الجوانب التجارة لحقوؽ الممكية الفكرية.-

 و يوجد كذلؾ المجاف الفرعية و التي تتكوف مف أربع المجاف وىي :     

 تجارة و التنمية.لجنة ال-

 لجنة الميزانية و المالية و اإلدارة وميزاف المدفوعات .-

 لجنة التجارة والبيئة.-

و ىي تتكوف مف مدير عاـ المنظمة يساعده موظفوف يحظوف باالستقاللية عف الدوؿ  األمانة العامة:-

 و لتوضيق أنظر إلى الشكؿ التالي :.39التي ينتموف إلييا

  WTO:الييكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية 03الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 أنظر كالمف :- 39

 .65، ص مرجع سبق ذكرهاسماعيؿ عبد المجيد المحيشي ، _
، جامعة  11، مجمة العمـو االقتصادية و عمـو التسيير ، العدد  نظام فض المنازعات في المنظمة العالمية لمتجارة : دراسة مسحية تحميميةأحمد بموافي ، -

 .11، ص 2111سطيؼ ، 

      تسوية المنازعات مراجعة  السياسات التجارية  المجمس العام 

مجمس حقوق  الممكية 
    

 مجمس تجارة الخدمات مجمس تجارة السمع  

التجارة و التنمية لجنة  

 لجنة ميزان المدفوعات 

         مؤتمر الوزراء 



 

- Source: le guide de L'O. M. C,  édition M. L. P, Alger 1998. P26. 

 

 . WTOعضوية و االنسحاب من المنظمة العالمية لمتجارةالالمطمب الثاني: 

العالمية ىي األطراؼ عمى أف تكوف األعضاء األصمية في منظمة التجارة ،   55لقد نصت المادة)      

          وذلؾ اعتبارا مف تاريخ نفاذ االتفاقية الحالية و المجموعة األوربية 5920المتعاقدة في اتفاقية جات

) اإلتحاد األوربي حاليا ، وذلؾ بقبوليا االتفاقية الحالية واالتفاقات التجارية متعددة األطراؼ، والتي أرفقت 

والتي أرفقت جداوؿ التعيدات المحددة الخاصة بيا  5992جاتالتفاقية جداوؿ تنازالتيا وتعيداتيا با

 40باتفاقية التجارة في الخدمات.

  500  دولة وارتفع ىذا العدد إلى)550كانت عضوية المنظمة العالمية ) 11/50/5991فبحموؿ         

باعتبارىـ أعضاء عامميف، بخالؼ عدد مف الدوؿ كأعضاء مراقبيف في مراحؿ  5990دولة حتى سبتمبر

د التفاوض لمعضوية العاممة، )وىنا نشير إلى أف الجزائر تعتبر عضو مالحظ في المنظمة، وىي بصد

التفاوض لمحصوؿ عمى العضوية التامة في المنظمة ، ويبمغ عدد الدوؿ األعضاء اليوـ بعد مؤتمر 

 .1055عضو في ديسمبر  512و  دولة.  510 إلى) 1000ووصؿ عددىا سنة. دولة 520)كانكوف 

      تمػر إجػراءات التقػدـ لمعضػوية مػف قبػؿ أي دولػة : عضوية االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة-

 41أو إقميـ جمركي بالمراحؿ التالية :

إرساؿ طمب إلى مدير المنظمة تشير فيو الدولة إلى ر بتيا في االنضماـ لممنظمة  و يوزع ىدا الطمب  -

 عمى جميع دوؿ األعضاء .
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الميزانية لجنة   



يقوـ المجمس العاـ لممنظمة بالنظر في الطمب و ينشئ مجموعة عمؿ لفحص طمب االنضماـ لممنظمة  -

 ط المرجعية .طبقا لمشرو 

 تخطر سكرتارية المنظمة الدولية باإلجراءات المطموبة و المستمزمات الخاصة باالنضماـ . -

يػتـ تقػديـ المسػاعدات الفنيػة لالنضػماـ لمػدوؿ الرا بػة سػواء مػف خػالؿ سػكرتارية المنظمػة أو مػف خػػالؿ  -

 دوؿ أعضاء في المنظمة .

لؾ لتمكيف كؿ ذنضماـ قبؿ اجتماع مجموعة العمؿ ، و إتاحة وقت كاؼ لمرحمة اإلعداد المفاوضات اال -

مػػف طالػػب العضػػوية و أعضػػاء مجموعػػة العمػػؿ إلعػػداد مالحظػػاتيـ بشػػكؿ جيػػد  وكقاعػػدة يجػػب أف يكػػوف 

و  أسػابيع مػابيف التوزيػع الرسػمي لموثػائؽ الخاصػة باالنضػماـ 0إلػى  2ىناؾ فترة زمنيػة كافيػة تتػراوح بػيف 

د تواريخ االجتماعات بعد الموافقة عمى جدوؿ األعماؿ و إعداد الوثائؽ اجتماعات مجموعة العمؿ و تحدي

 الالزمة لكؿ اجتماع .

تقوـ السكرتارية بتفحص مد  توافؽ مذكرة االنضماـ مع شكؿ المحتو  المرفؽ و تخطر طالب العضوية  -

تعريفػػة و أعضػػاء مجموعػػة العمػػؿ بوجيػػة نظرىػػا و فػػي نفػػس الوقػػت تجيػػز السػػكرتارية نسػػخ مػػف جػػدوؿ ال

لمػػدوؿ الطالبػػة العضػػوية و القػػوانيف والتنظيمػػات األخػػر  المتعمقػػة باالنضػػماـ لتكػػوف متاحػػة لألعضػػاء فػػي 

مجموعة العمؿ أما فيما يخص بالتطبيؽ الجمركي فعمى الػدوؿ المتقدمػة لالنضػماـ أف ترسػؿ نسػخة كاممػة 

رجـ الوثػػػائؽ إلػػػى إحػػػد  المغػػػات وشػػػاممة مػػػف القػػػوانيف  و تعػػػديالتيا ذات العالقػػػة السػػػكرتارية  عمػػػى أف تتػػػ

 الرسمية لممنظمة .

يستدعي بعد ذلؾ ، أعضاء مجموعة العمؿ إلرساء أسئمة مكتوبة حوؿ وجية نظػرىـ فػي ىيكػؿ التجػارة  -

الخارجية بالدولة طالبة العضوية و طبقا لييكؿ مذكرة االنضماـ المعتمدة مػع المعمومػات التػي تػـ إعػدادىا 

ف األسئمة و اإلجابات التي تكوف معدة قبؿ االجتماع األوؿ لمجموعػة العمػؿ يكوف ىناؾ أكثر مف جولة م

 عمى أف تصمـ الجولة التالية الختيار ووضع قضايا قبؿ اجتماعات مجموعة العمؿ إدا كاف ضروري.



فػػي االجتمػػاع األوؿ لمجموعػػة العمػػؿ ، يقػػـو ممثمػػوف مػػف الدولػػة الطالبػػة لمعضػػوية و أعضػػاء مجموعػػة  -

مذكرة االنضماـ و األسئمة و اإلجابات المعدة بوجيات النظر لمبحث عف إيضاحات اظافيػة العمؿ بفحص 

يمكف  أف تكوف مطموبة في ضوء الشػروط المتعػددة التفاقيػة منظمػة التجػارة العالميػة و االتفاقػات المتعػددة 

لمطموبػػػة األطػػػراؼ و يحػػػدد رئػػػيس المجموعػػػة فػػػي نيايػػػة كػػػؿ اجتمػػػاع لمجموعػػػة العمػػػؿ الخطػػػوات التاليػػػة ا

و  إعػػػدادىا لالجتماعػػػات المسػػػتقبمية و بنػػػاءا عمػػػى استشػػػارات  يػػػر رسػػػمية مػػػع أعضػػػاء مجموعػػػة العمػػػؿ

 سكرتارية .

عندما يتـ الفحص بواسطة مجموعة العمؿ ، فؤف المفاوضات الثنائية يمكف أف تبدأ حوؿ النفاد إلى  -

ميا أف ذلؾ قد يكوف متداخال األسواؽ عمى السمع و الخدمات و موضوعات أخر  و يجب أف يكوف مفيو 

 أو متوازيا.

القرار، في نياية األمر تقدـ األوراؽ الكاممة لتقرير مجموعة العمؿ )البروتوكوؿ وجدوؿ االلتزامات  إلى -

  األعضاء لصالق عضوية الدولة 0/1المجمس العاـ والمؤتمر الوزاري لممنظمة، فؤذا صوت ثمثي)

 نيا توقيع البروتوكوؿ و تنضـ لممنظمة.كالمتقدمة بطمب العضوية، فؤنو يم

 ىناؾ عدة شروط عمى الدوؿ الرا بة في االنضماـشروط العضوية في منظمة التجارة العالمية: -

 42و ىي : 

 الجمركية : تتقديـ تنازالت لمتعريفا-

تشترط منظمة التجارة العالمية عمى الدولػة الرا بػة فػي االنضػماـ إلييػا تقػديـ جػدوؿ لمتنػازالت يحتػوي      

 عمى تعريفات جمركية تشكؿ التزامات ال يمكف رفعيا مف حيث المبدأ إال في حاالت خاصة .

 تقديـ التزامات في الخدمات :-

                                                           
 مطابع الدستور التجارية ، بالدول الخميجية و العربية االيجابية عمى أعمالنا الحالية و المستقبميةمنظمة التجارة العالمية ,أثارىا السمبية و  ،سمير المقماني - 42
 . 55ص،  2113،القاىرة  ،الطبعة األوؿ  ،



            عيا فػػي قطػػاع الخػػدمات يشػػتمؿ عمػػى قائمػػة بػػالحواجزالتػػي سػػتتب تتقػػدـ الدولػػة جػػدوال بااللتزامػػا         

 و الشروط التي تعترض القطاعات و النشاطات المينية الخدماتية ووضع جدوؿ زمني إلزالتيا .

 

 

 

 االلتزامات باتفاقيات منظمة التجارة العالمية :-

تتعيد الدولة الرا بة في االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع عمى بروتوكوؿ انضماـ       

يشمؿ الموافقة عمى تطبيؽ والتزاـ جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  ) ماعدا اتفاقية المناقصات 

ية   ، أي أف توافؽ عمى اتفاقيات جولة الحكومية و اتفاقية الطائرات المدنية فؤنيما مف االتفاقيات االختيار 

  أور واي و ذلؾ يعني انو ال سبيؿ أماـ الدولة لالختيار بيف االتفاقيات بعكس ما كاف سائدا أياـ )الجات 

 و خاصة بعد جولة طوكيو حيث لـ توقع معظـ الدوؿ النامية عمى نتائجيا التي تمثمت باتفاقيات خاصة .

مػػف اتفاقيػػة تأسػػيس منظمػػة التجػػارة  51قػػد تناولػػت المػػادة يــة لمتجــارة: االنســحاب مــن المنظمــة العالم-

) يمكف ألي دولة عضو االنسحاب مف المنظمػة  ويسػري ،العالمية  األحكاـ الخاصة باالنسحاب اإلداري 

ىدا االنسحاب عمى ىده االتفاقية التجارية متعددة األطراؼ  و يبدأ مفعولو بعد انتياء فترة ستة أشػير مػف 

بيػػدا نجػػد انػػو يمػػـز لكػػي يػػتـ االنسػػحاب مػػف    وخ تقػػديـ إخطػػار االنسػػحاب إلػػى مػػدير عػػاـ المنظمػػةتػػاري

 :43المنظمة توافر شروط وىي 

 _أف تتقدـ الدولة أو اإلقميـ الجمركي الذي ير ب في االنسحاب بؤخطار كتابي إلى مدير عاـ المنظمة.

لتجػػارة متعػػددة األطػػراؼ الممحقػػة باتفاقيػػة ينطبػػؽ االنسػػحاب مػػف عضػػوية المنظمػػة عمػػى جميػػع اتفاقػػات ا -

 تأسيس المنظمة .

                                                           
 . 118ص،  2112 ،الكويت  ،مجمس النشر العممي  ، مثمث قيادة االقتصاد العالمي ،خالد سعد ز موؿ - 43



يصبق االنسحاب ساريا بعد انتياء فترة ستة أشير مف تاريخ تقديـ اإلخطار باالنسحاب إلػى مػدير عػاـ  -

 المنظمة ، و ىده الميمة قصيرة بالمقارنة مع معظـ المنظمات األخر  .

اءات االنسحاب مف عضوية منظمة التجارة العالمية  لـ التي تنظـ إجر  51ف المادة أومف المالحظ      

و تركت  تضع قيودا عمى حؽ االنسحاب ، إنما حددت إجراءات االنسحاب فقط ، و لـ تبحث في أسبابو

 أمره لتقدير الدولة الرا بة في االنسحاب باعتبارىا صاحبة الشأف .

 WTOالتصويت في المنظمة العالمية لمتجارة  ،االلتزامات  ،الحقوق  المطمب الثالث:

  تفاىمات 0باإلضافة إلى سبعة ) 44  اتفاقا دوليا بما فييا الجات11أسفرت جولة أور واي عف )         

في صورة مالحؽ لالتفاؽ المنشأ لمنظمة التجارة العالمية  45وقد جاءت كؿ ىذه االتفاقات والتفاىمات

 47ويرجع وضعيا في ىذه الصورة إلى األخذ بمبدأ االرتباط صفقة واحدة، 46المعروؼ باتفاؽ مراكش

ف الدولة التي توافؽ عمى اتفاؽ مراكش، تصبق مرتبطة باالتفاقات والتفاىمات الممحقة كافة دوف أعناىا مو 

حاجة إلى التوقيع عمى كؿ اتفاؽ عمى حد  ومف ثـ فميس لمدولة الموقعة عمى اتفاؽ مراكش أو التي 

ما بعد إلى المنظمة  ، أف تختار مف ىذه االتفاقات ما يناسبيا وترفض ماال يناسبيا، فيي ترتبط تنظـ في

                                                           
  47 ، والفرؽ بيف االثنيف أف )جات47  تمييزا لو عف )جات94أصبق الجات جزءا مف االتفاقات التي أسفرت عنيا جولة أور واي، وأصبق يسمى )جات -  44

إلى جميع األعماؿ   فيو يشمؿ األوؿ باإلضافة 94مادة ومالحقو، وما طرأ عمييا مف تعديالت منذ التوقيع عمييا أما )جات38يعني اإلنفاؽ األصمي المكوف مف 

 ، ويدخؿ في ذلؾ بروتوكوؿ االنضماـ إلى الجات وبروتوكوالت اإلعفاءات و ير ذلؾ.     1995جانفي  1القانونية التي اتفقت عمييا األطراؼ المتعاقدة وكانت نافذة في 
بة ألطرافيا، أما الثانية فيي في حكـ التفسيرات التشريعية التي الفرؽ بيف االتفاقات والتفاىمات أف األولى معاىدات دولية منشئة لحقوؽ والتزامات بالنس -  45

تسوية المنازعات الذي تستيدؼ بصورة أساسية توضيق بعض األحكاـ الواردة في االتفاقات الدولية، ويستثنى مف ذلؾ التفاىـ بشأف القواعد واإلجراءات التي تحكـ 

 االتفاقات الدولية األخر . اشتمؿ عمى حقوؽ والتزامات تتجاوز ما جاء في الجات و 
تكوف منيا، وشروط يالحظ الفرؽ بيف اتفاؽ مراكش وبروتوكوؿ مراكش، فاألوؿ ىو االتفاؽ المنشئ لممنظمة العالمية لمتجارة مع بياف المجالس والمجاف التي ت -  46

تضمف التخفيضات الجمركية والتنا زالت المتفؽ عمييا أثناء جولة أور واي، االنضماـ إلييا وتعديؿ أحكاميا، أما الثاني فيو وثيقة مستقمة مف وثائؽ جولة أور واي ت

 .94وقد أصبحت جزءا ال يتجزأ مف جات 
   مف االتفاؽ نفسو.12جاء النص عمى ىذا المبدأ في الفقرة الثانية مف المادة الثانية مف اتفاؽ مراكش وفي الفقرة األولى مف المادة)- 47



ويترتب عمى مبدأ الصفقة الواحدة أف التوازف بيف الحقوؽ و االلتزامات المترتبة .48بيا جميعا دفعة واحدة

عمى أساس ما يترتب ال ينبغي أف يكوف عمى أساس كؿ اتفاؽ عمى حدة و إنما و عمى تمؾ االتفاقات 

عمى الدوؿ األعضاء مف حقوؽ و ما يقع عمييا مف التزامات في كافة االتفاقات التي أسفرت عنيا جولة 

 .49أور واي كما لو كانت تمؾ االتفاقات تمثؿ اتفاقا واحدا

إف كافة األعضػاء فػي المنظمػة العالميػة لمتجػارة يتمتعػوف بحقػوؽ  حقوق الدول األعضاء في المنظمة :-

تساوية ، كما يتساووف أيضػا فػي الواجبػات  فمكػؿ دولػة عضػو بمنظمػة التجػارة العالميػة الحػؽ فػي المزايػا م

 التالية :

التمثيػػؿ فػػي كافػػة أجيػػزة المنظمػػة الرئيسػػية ، والحػػؽ فػػي عضػػوية المجػػالس و المجػػاف الفرعيػػة  و كػػذلؾ  -

التػػي ىػي المحقػؿ الػدولي الػػذي  يحػؽ ألي دولػة عضػو المشػاركة فػػي اجتماعػات منظمػة التجػارة العالميػة ،

يتـ فيو وضع وصيا ة قواعد التجارة الدولية في مجاؿ التجارة السمعية  و في مجاؿ تجػارة الخػدمات  ممػا 

 .يييئ الفرصة أماـ ىده الدولة لمدفاع عف مصالحيا الوطنية 

الػػػوزاري  و تتخػػػذ قػػػرارات المػػػؤتمر ،يكػػػوف لكػػػؿ دولػػػة عضػػػو بالمنظمػػػة صػػػوت واحػػػد فػػػي كافػػػة األجيػػػزة  -

 والمجمس العاـ بأ مبية أصوات الحاضريف فقط .

                                                           
نما فقط ليؤالء -  48 األعضاء الذيف  ومثاؿ ذلؾ "المدونات" التي اتفؽ عمييا في جولة أور واي لممفاوضات التجارية، فيي لـ تكف ممزمة لكؿ األعضاء الجات، وا 

 وقعوا عمييا.
المنظمة ساسية لمبمدان النامية في ظل الجات و خاص بالحقوق األ، مقدـ مف طرؼ المجنة االقتصادية واالجتماعية لفريؽ آسيا  25تقرير األمـ المتحدة رقـ  -  49

 .13، ص 1999 ، نيويورؾ،  OMCلمتجارة) العالمية



لكؿ دولة بالمنظمػة الحػؽ فػي طمػب تعػديؿ أحكػاـ اتفاقيػة تأسػيس المنظمػة ، و كػذلؾ االتفاقػات التجاريػة -

 متعددة األطراؼ ، المشمولة في جولة أور واي .

مػػوظفيف دوليػػيف بػػأجيزة يحػػؽ لكػػؿ دولػػة عضػػو فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة ترشػػيق مواطنييػػا لمعمػػؿ ك -

المنظمػػة و فروعيػػا ، و لجانيػػا المختمفػػة ، و قػػد أشػػرنا أف ىػػؤالء الموظفػػوف دوليػػوف يتبعػػوف المنظمػػة و ال 

 يعمموف لصالق دوليـ .

كما يحؽ ألي دولػة االنسػحاب مػف عضػوية المنظمػة فػي أي وقػت وفقػا لمشػروط و اإلجػراءات المحػددة  -

 .50بأحكاـ المادة الخامسة عشر 

 التزامات الدول األعضاء في المنظمة: -

يجب عمى أي دولة تر ب في االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية االمتناع عف إبداء التحفظات عمى  -

أو بػداء تحفظػات عمػى القواعػد التجػارة أي حكـ مف أحكاـ اتفاقية تأسيس المنظمة ، و ال يجوز ليا أيضا إ

 .أي حكـ يتعمؽ باالتفاقات الممحقة 

        كػػذلؾ يجػػػب عمػػى الدولػػػة العضػػو التعػػػاوف و تحقيػػؽ التشػػػغيؿ الكامػػؿ لموصػػػوؿ إلػػى حجػػػـ أنمػػائي كبيػػػر  -

 و مستقر القتصاد عالمي حقيقي و فعاؿ .

يجػػب عمػػى كػػؿ عضػػو بمنظمػػة التجػػارة العالميػػة االمتنػػاع عػػف ممارسػػة أي ضػػغط أو نفػػوذ عمػػى أي مػػف  -

 .استقاللية ممارساتيـ لوظائفيـ المتعمقة بنشاط المنظمة موظفي المنظمة و ممثمي الدوؿ و أف تكفؿ 

و عمى كؿ عضو بمنظمة التجارة العالمية أف يتحمؿ جزء مف نفقات المنظمة و أف يسدد مساىمتو في  -

 أسرع وقت وفقا لألنظمة المالية التي يعتمدىا المجمس العاـ .

                                                           
 13، ص ، مرجع سبق ذكره مقدـ مف طرؼ المجنة االقتصادية واالجتماعية لفريؽ آسيا  25تقرير األمـ المتحدة رقـ  - 50



رارات المنظمػة و العمػؿ عمػى تسػوية المنازعػات وتمتـز كؿ دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية باحتراـ ق -

 بموجب القواعد المقررة ، ووثيقة التفاىـ الخاصة بتسوية المنازعات بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة .

المنظمات الدولية ليست سمطة فوؽ الدوؿ بؿ إنيا تمثؿ الدوؿ  التصويت في منظمة التجارة العالمية :-

ف المنطؽ أف المنظمة الدولية تجسد موافقة الدوؿ األعضاء عمى كؿ ما األعضاء وتعبر عف إرادتيا وم

 . 51تصدره مف قرارات .وىده القرارات تمتـز األطراؼ في المنظمة وال تمتـز  يرىـ

كما أف القرارات التي تصدر مف المنظمات الدولية تتطمب موافقة الدوؿ األعضاء عمييا عف طريػؽ        

لقػػرار عمػػى النسػػبة التػػي تػػنص عمييػػا اتفاقيػػة إنشػػاء المنظمػػة فؤنػػو يصػػبق نافػػدا التصػػويت . فػػؤذا مػػا حصػػؿ ا

وتختمؼ نسبة عدد األصوات التي ، بحؽ الدوؿ جميعا سواء أكانت تمؾ التي وافقت أـ التي لـ توافؽ عميو 

ة يتطمبيا كؿ القرار بحسب طبيعتو طبقا لنصوص اتفاقية أنشػاء المنظمػة فػبعض القػرارات قػد تتطمػب موافقػ

الػػػدوؿ األعضػػػاء جميعيػػػا وبعضػػػيا يتطمػػػب موافقػػػة ثالثػػػة أربػػػاع عػػػدد األعضػػػاء و بعضػػػيا يتطمػػػب ثمثػػػي 

عميػػو اتفاقيػػة إنشػػاء المنظمػػة و فػػي  صبحسػػب مػػا تػػن، األعضػػاء و بعضػػيا نصػػؼ األعضػػاء زائػػد واحػػد 

وؿ لـ يحصؿ عمى نسبة تقؿ عف نصؼ عدد الد األحواؿ جميعيا ال يصدر أي القرار مف منظمة دولية ما

 األعضاء المشتركة بالتصويت .

ىي وجوب موافقة الدوؿ األعضػاء جميعيػا فػي  5920و القاعدة التي أخدت بيا اتفاقية الجات عاـ       

االتفاقية عند إصدار أي قرار مػف الػدوؿ األعضػاء فػي االتفاقيػة و يتطمػب إلصػدار قػرار إجػراء مفاوضػات 

و اتفاقيػػة منظمػػة التجػػارة العالميػػة  5992فاقيػػة الجػػات عػػاـ لمػػدة طويمػػة إلقنػػاع الػػدوؿ األعضػػاء  يػػر أف ات

جاءت بقاعدة عامة و ىي موافقة الدوؿ األعضاء جميعيا عمى أي قرار يصػدر منيػا )توافػؽ اآلراء  ألنيػا 

لؾ ىو أف التجػارة الدوليػة عمػؿ متقابػؿ بػيف ذتحرص عمى أف تكوف جميع قراراتيا باإلجماع و الحكمة في 

تي ال توافػؽ عمػى قػرار معػيف فؤنيػا تضػر بحريػة التجػارة الدوليػة بسػبب االلتزامػات المتقابمػة الدوؿ فالدولة ال

 ير أف زيادة عدد الدوؿ األعضػاء فػي المنظمػة جعػؿ موافقػة جميػع الػدوؿ عمػى القػرارات التػي تصػدر مػف 
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مػػة وجعمػػت لكػػؿ المنظمػة أمػػرا مسػػتحيؿ و ليػدا لجػػأت منظمػػة التجػػارة العالميػة إلػػى مبػػدأ تفريػػد قػرارات المنظ

 .52فئة نسبة مف األصوات لصدورىا عمى وفؽ طبيعة القرار و الجية التي تصدره

 .WTOالمطمب الرابع : آلية تسوية النزاعات في إطار النظام التجاري المتعدد األطراف الـ

إف مف أبرز ما جاءت بو نتائج جولة أورو واي إحداث نظػاـ شػبو متكامػؿ لتسػوية النزاعػات الدوليػة       

و  التجارية في إطار منظمة التجػارة العالميػة اد خصػت تسػوية النزاعػات فػي النظػاـ الجديػد باتفاقيػة مسػتقمة

فػػػػػػاىـ تسػػػػػػوية النزاعػػػػػػات مرتبطػػػػػػة فػػػػػػي الوقػػػػػػت نفسػػػػػػو باتفاقيػػػػػػة منظمػػػػػػة التجػػػػػػارة العالميػػػػػػة بسػػػػػػبب إدخػػػػػػاؿ ت

DSU
و الواقع إف نظاـ تسػوية النزاعػات الػذي اسػتحدثتو جولػة أورو ػواي ، ضمف نظاـ الصفقة الشاممة 53

54لـ يأتي مف عدـ و انما كاف ثمرة تطور طويؿ لكيفية تسوية النزاعات في إطػار 
GATT47 الػذي يميػز.

في إطار منظمة التجارة العالميػة أنػو قمػب بعػض القواعػد التػي كانػت سػائدة  النظاـ الجديد لتسوية النزاعات

مما أعطى دفعػا قويػا لتغميػب النظػاـ القػانوني المحكػـ عمػى الممارسػات التحكميػة التػي GATT47في ظؿ 

و  و التفاىمػػات و التقنيػػات      و المالحػػؽGATTكانػػت تسػػاعد عمػػى بروزىػػا النصػػوص القانونيػػة لػػػ

و لقػد أدت  تي تـ االتفاؽ عمييا خالؿ جوالت الجات التعاقبية التي سبقت جولة اورو ػواي.البروتوكوالت ال

اآللية الجديدة لتسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية دورا ميمػا فػي تطػوير الوظيفػة القضػائية الدوليػة  

نزاعػػػات لكنيػػػا لػػػـ كمػػا نجحػػػت فػػػي اسػػتبعاد كثيػػػر مػػػف أوجػػو التحكميػػػة لصػػػالق األحكػػاـ فػػػي نظػػػاـ تسػػوية ال

 تتخمص نيائيا مف التحكمية التي بقيت موجودة في أحد أىـ جوانب تسوية النزاعات مف الناحية الفعمية.

            و بمػػػػأف آليػػػػة فػػػػض المنازعػػػػات مػػػػف أىػػػػـ انجػػػػازات النظػػػػاـ التجػػػػاري المتعػػػػدد األطػػػػراؼ الجديػػػػد           

و المتمثػػؿ فػػي قيػػاـ المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة فؤنيػػا تقػػـو عمػػى الخصػػائص التاليػػة و ىػػي أف نظػػاـ تسػػوية 
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 يكتسب عصوية المنظمة العالمية لمتجارة يعد حكما طرفا في جميع ىده االتفاقيات المشمولة و الموصوؼ بأنيا متعددة األطراؼ.
النزاعات في تسوية  في الواقع لـ تكف ىده النتيجة طفرة تاريخية بمقدار ما كانت حاجة ممحة أدركتيا الكيانات االقتصادية الكبر  التي سعت إلى تحسيف الية- 54

و سواء أقامت منظمة 1989إطار الجات و تمثمت الخطوة الميمة في ىدا المجاؿ بؤقرار تطوير نظاـ تسوية المنازاعات في أثناء مفاوضات جولة أورو واي سنة
د عمى عمى طمب التشاور في مواعيد قصيرة و أمورا عديدة كؤلزاـ الطرؼ المسؤوؿ بالر 1989التجارة العالمية أـ لـ تقـ.و لقد تضمف ىدا التعديؿ الذي أدخؿ سنة 

مى كيفية تكويف فريؽ محددة و أف يكوف لمدولة المضرورة الغاء طمب التشاور و أف تطمب بدال مف دلؾ تكويف فريؽ التسوية في محددة و كذلؾ تـ ادخاؿ تعديالت ع
 يـ بعيدة عف االنحياز.التسوية مف خبراء مستقميف بدال مف خبراء تابعيف لحكوماتيـ بحيث تكوف قرارت



النزاعػػات يعػػد نظػػاـ مبنػػي عمػػى القواعػػد و يتمتػػع بالشػػفافية فػػي اإلجػػراءات و التحديػػد الزمنػػي الواضػػق لكػػؿ 

ف فػػي المنظمػػػة يسػػػمق كمػػػا أنػػو عنػػػد قيػػاـ نػػػزاع تجػػػاري بػػيف عضػػػويمرحمػػة مػػػف مراحػػؿ النظػػػر فػػي النػػػزاع .

الطرؼ المتضرر فػي الغالػب برفػع القضػية لممنظمػة ادا فشػال فػي التوصػؿ إلػى حػؿ ثنػائي ودي –ألحدىما 

 بينيما .

 و عند تمقي المنظمة لشكو  أحد الدوؿ األعضاء فؤف نظاـ تسوية المنازعات يمر بالمراحؿ التالية:  

 الػػدوؿيعتبػػر التشػػاور المرحمػػة األولػػى مػػف مراحػػؿ تسػػوية المنازعػػات التجاريػػة مػػا بػػيف  مرحمــة التشــاور:-

األعضػػاء فػػي منظمػػة التجػػارة العالميػػة إعمػػاال لممبػػدأ الػػذي يقضػػي بعػػدـ عػػرض النػػزاع عمػػى جيػػاز تسػػوية 

.و قػػد 55المنازعػػات مػػف جانػػب حكومػػة أي بمػػد عضػػو إال بعػػد إخفػػاؽ تسػػويتو مػػف خػػالؿ المشػػاورات الثنائيػػة

حيػػػث تؤكػػػد األعضػػػاء عمػػػى تعزيػػػز و تقويػػػة فاعميػػػة ،56اولػػػت المػػػادة الرابعػػػة مػػػف التفػػػاىـ أحكػػػاـ التشػػػاورتن

و تعػػاطؼ إلػػى أي طمبػػات يقػػدميا عضػػو أخػػر   إجػػراءات التشػػاور كمػػا يتعيػػد كػػؿ عضػػو بػػالنظر باىتمػػاـ

ر بشػأنيا.و تتعمؽ بتدابير العضو األوؿ و تؤثر في تطبيؽ أي اتفاؽ مشموؿ مع توفير فرصة كافية لمتشاو 

طبقا ألحكاـ ىده المادة يتعيف عمى العضو الذي يقدـ إليو الطمب بالتشاور أف يرد عمى ىػدا الطمػب خػالؿ 

عشرة أياـ بعد تاريخ تسممو وأف يدخؿ في تشاور بحسف نية مع العضو مقدـ الطمب خالؿ فتػرة ال تتجػاوز 

لمطرفيف و في حالة عدـ التزاـ العضو  يثالثوف يوـ بعد تاريخ تسميـ الطمب بيدؼ التوصؿ إلى حؿ مرض

الذي يتـ تقديـ الطمب إليو بيػده الحػدود الزمنيػة المشػار الييػا حػاال يكػوف مػف حػؽ العضػو مقػدـ الطمػب أف 

يمجػػأ مباشػػرة إلػػى طمػػب إنشػػاء فريػػؽ التحكػػيـ كػػذلؾ يمكػػف لمطػػرؼ الشػػاكي أف يطمػػب انشػػاء فريػػؽ تحكػػيـ اد 

ـو تاليػػة لتػػاريخ تسػػمـ طمػػب التشػػاور فػػي التوصػػؿ إلػػى تسػػوية أخفػػؽ التشػػاور بػػيف الطػػرفيف خػػالؿ سػػتوف يػػ

مف االلتزاـ بيده الحدود الزمنية في حاالت االستعجاؿ بما فييا تمؾ  وتتيق أيضا ىده المادة استثناء لمنزاع.

المتعمقة بالسمع سريعة التمؼ حيث تقضى في مثؿ ىده الحاالت بأف يتـ الدخوؿ في التشاور خالؿ فترة ال 
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و كػذلؾ بؤمكانيػة قيػاـ الطػرؼ الشػاكي       عشرة أياـ بعد تاريخ تسػمـ الطمػب بػدال مػف ثالثػوف يػـو  تتجاوز

بطمب إنشاء فريؽ تحكيـ إدا أخفؽ التشاور فػي تسػوية المنازعػات و ىػدا خػالؿ فتػرة عشػريف يػـو بعػد تسػمـ 

لحػدود الزمنيػة التػػي و المالحػػظ مػف المقصػود مػف ىػده ا  الطمػب بػدال مػف سػتوف يػـو فػي الحػاالت العاديػػة

و خاصػة  تنظـ عممية التشاور ىو عدـ تػرؾ حريػة إدارتػو فػي أيػدي أطػراؼ النػزاع حتػى ال يمجػأ أي منيمػا

 .57الشاكي إلى استخداـ التشاور كؤجراء لممماطمة و إضاعة الوقت بيدؼ إىدار حقوؽ الطرؼ األخر

الحميدة و التوفيؽ و الوساطة المرحمة تعتبر المساعي  مرحمة المساعي الحميدة و التوفيق و الوساطة:-

الثانيػة مػػف مراحػؿ تسػػوية المنازعػات التجاريػػة حيػث تقضػػى المػادة الخامسػػة مػف التفػػاىـ بأنػو يمكػػف فػػي أي 

وقػػت ألي طػػرؼ فػػي المنازعػػة أف يطمػػب المسػػاعي الحميػػدة  أو التوفيػػؽ او الوسػػاطة بيػػدؼ التوصػػؿ إلػػى 

التوصػؿ إلػى حػؿ لممنازعػة مػف خػالؿ ىػده اإلجػراءات يمكػف  حموؿ مقبولة ليده المنازعات و في حالة عدـ

لمطػػػرؼ الشػػػاكي أف يطمػػػب إنشػػػاء فريػػػؽ تحكػػػيـ  يػػػر أنػػػو يجػػػوز مواصػػػمة إجػػػراءات المسػػػاعي الحميػػػدة او 

 .58التوفيؽ أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجر  فيو عممية إنشاء فريؽ التحكيـ

عرض النػزاع عمػى جيػاز تسػوية المنازعػات المرحمػة  يعتبر المجؤ إلى التحكيـ أيمرحمة فرق التحكيم : -

الثالثة لتسوية المنازعات و يتألؼ فريؽ التحكيـ عادة مف ثالثة أشخاص ما لـ يتفؽ أطراؼ النزاع عمى أف 

يتألؼ مف خمسة أشخاص و تقترح سكرتارية المنظمة أسماء المرشحيف مػف قائمػة تحػتفظ بيػا تضػـ خبػراء 

جػػب عمػػى فريػػؽ التحكػػيـ أف يقػػدـ توصػػياتو إلػػى جيػػاز تسػػوية المنازعػػات حكػػومييف و  يػػر حكػػومييف و ي

و يصدر قراراتو خالؿ تسػع      و ينظر الجياز في توصيات الفريؽ  أشير9-0خالؿ مدة تتراوح ما بيف 

أشير مف تاريخ تشكيؿ فريؽ التحكيـ )يتـ تنفيذ قػرارات جيػاز تسػوية المنازعػات فػورا بؤزالػة أسػباب الضػرر 

 .59تعويض لمدولة المتضررة أو بدفع 
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و يجوز ألي مف طرفي النزاع رفع االستئناؼ اد لـ يوافؽ عمى توصيات فريؽ التحكيـ و يتـ          

استدعاء ثالثة فقط مف األعضاء السبعة في ىيئة االستئناؼ لمباشرة الدعو  و يتعيف تقديـ تقريرا إلى 

يـو حيث يقتصر التقرير عمى المسائؿ القانونية 90لى ا00جياز تسوية المنازعات خالؿ مدة تتراوح مابيف 

الواردة في تقرير فريؽ التحكيـ و عمى التفسيرات القانونية المنبثقة عنيا و يصدر جياز تسوية المنازعات 

 قراراتو خالؿ اثني عشر شيرا مف تاريخ تشكيؿ التحكيـ.

منازعات حيث يتـ تنفيذ قرارات جياز و ىي المرحمة األخيرة لجياز تسوية ال مرحمة تنفيذ القرارات:-

لؾ يجوز لمجياز منحو ذتسوية المنازعات باالمتثاؿ الفوري مف جانب الطرؼ المخؿ فؤذا لـ يتيسر لو 

ميمة معقولة لمتنفيد فؤذا لـ يمتثؿ بعد انتياء الميمة يجوز لمطرؼ المدعي طمب تعويض كما يمكف لمطرؼ 

فؤذ لـ يمتثؿ الطرؼ المخؿ و رفض دفع التعويض يجوز المخؿ أف يعرض التعويض مف تمقاء نفسو 

لمطرؼ المتضرر أف يطمب مف الجياز تخويمو اتخاذ إجراء مضاد بتعميؽ التزاماتو تجاه الطرؼ المخؿ 

كرفع التعريفة الجمركية عمى المنتجات التي يستوردىا مف ىدا الطرؼ و بشرط أف يكوف حجـ التجارة 

و  .60كية عمييا مساويا تقريبا لتمؾ المتضررة مف التدابير موضوع الشكو التي سيتـ رفع التعريفة الجمر 

 الجدوؿ أدناه يوضق المدة المستغرقة لكؿ مرحمة مف مراحؿ تسوية المنازعات.

 

 

 

 

 بالمنظمة :المدة الزمنية لمنظر في القضايا المرفوعة من قبل جياز تسوية المنازعات16الجدول رقم

 المدة المستغرقة المرحمة أو جزء من المرحمة

يوم21 التشاور , التوسط , التوفيق....................الخ  
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يوم 99 تعيين المجمس و أعضاءه  

أشير2 صدور تقرير المجمس لألطراف المتنازعة   

أسابيع1 التقرير النيائي لمدول االعضاء بالمنظمة  

يوم21 تبني جياز التسوية لنتائج التقرير اد لم يكن ىناك طعن  

 سنة واحدة المجموع في حالة عدم و جود طعن 

يوم41و21ما بين تقرير الطعن  

يوم11 تبني جياز التسوية لنتائج تقرير الطعن  

 سنة واحدة و ثالثة أشير المجموع مع الطعن

Source :Disputes www.WTO.org 

 كذلؾ فيما يتعمؽ بتطور عدد النزاعات عبر  سنوات عمر المنظمة فؤف الشكؿ التالي يوضق ذلؾ:   

 .6171-7449:عدد النزاعات السنوية المرفوعة لجياز تسوية المنازعات في المنظمة خالل الفترة من 04الشكل رقم

 

 .12ص ، مرجع سبق ذكره ، : أحمد بموافيالمصدر

مف خالؿ الشكؿ أعاله نالحظ أف التوزيع لـ يكف برتيرة واحدة صاعدة أو نازلة بؿ يغمػب عميػو طػابع      

 10ثـ  09حالة إلى  11  يالحظ و تيرة متصاعدة مف 90, 90, 91التدبدب ففي السنوات الثالثة األوؿ )

وتيػػرة متنازلػػة أمػػا بعػػد  نالحػػظ 99الػػى 90 عمػػى التػػوالي و فػػي السػػنوات الػػثالث أتػػت بعػػدىا مباشػػرة أي مػػف



و  1001لؾ فمـ تكف األمور تسير عمى نفػس النسػؽ بػيف ثالثػة سػنوات متواليػة عػدا السػنوات األربػع بػيف ذ

كرنػا ال يقػارف ذنزاعػا و عمػى كػؿ فػؤف عػدد الحػاالت كمػا 55الػى 00يث نالحظ وتيرة متنازلة مف ح 1001

وضع تفسير عمى انو ايجابي حيػث أف التحسػينات بحاؿ بما كاف عميو الوضع أياـ الجات و قد قدـ ليدا ال

التػػي أدخمػػت عمػػى الجيػػاز مػػع التوجػػو القػػانوني لمموضػػوع شػػجع الػػدوؿ الناميػػة و الػػدوؿ ذات االقتصػػاديات 

 الكبيرة إلى المجوء إليو في حاؿ مواجيتيا لممنازعات التجارية .

 

 

 

عمػػػى عقػػػد مػػػؤتمرات وزاريػػػة لبحػػػث  5991يػػػنص اتفػػػاؽ منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة فػػػي أوؿ ينػػػاير            

           القضػػايا المطروحػػة عمػػى المنظمػػة فػػي كػػؿ مػػؤتمر بحيػػث يعقػػد مػػؤتمر وزاري مػػرة عمػػى األقػػؿ كػػؿ سػػنتيف 

و تعتبػػر ىػػده المػػؤتمرات أعمػػى سػػمطة فػػي أجيػػزة المنظمػػة وتقػػـو بؤتخػػاد القػػرارات الضػػرورية و اليامػػة التػػي 

و  تستيدؼ تحقيؽ مزيد مف التحرير لمتجارة و ضماف قياـ المنظمة بدورىا األكمػؿ مػف خػالؿ وضػع مػنظـ

ا مػف حيػث القضػايا التػي أسموب إداراتيػا ، ومنػو سػوؼ نتطػرؽ إلػى أىػـ المػؤتمرات الوزاريػة لممنظمػة و ىػد

 و ذلؾ مف خالؿ التحميؿ التالي : .61طرحت ومف حيث األبعاد المختمفة لكؿ مؤتمر

 

 

 

 .المطمب األول : المؤتمرات الوزارية من سنغافورة إلى سياتل

                                                           
61 - Frederic Andres . international Trade Theory .London . New York . 2008 . p56 . 

 من سنغافورة إلى ىونغ كونغ. لمتـجارةالمبحث الرابع : المـؤتمـرات الـوزارية لممـنظـمـة العـالمية 

 



يعتبر المؤتمر الوزاري األوؿ بمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بسنغافورة في  :7442مؤتمر سنغافورة -

ىو أوؿ مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية ينعقد بعد إنشائيا وبداية عمميا في أوؿ و  5990ديسمبر 

 :62. وقد تضمف إعالف سنغافورة النقاط التالية5991يناير 

 مشكمة الحقوؽ االجتماعية .-

 و التحديات التي تواجو دمج االقتصاد. الفرص-

 النمو االقتصادي و التجاري .-

 معايير العمالة المركزية المعروفة دوليا .-

 مشكمة تيميش الدوؿ الفقيرة .-

 دور المنظمة العالمية لمتجارة .-

 الدوؿ النامية و الفقيرة .-

 . تسييؿ التجارة-

لثاني لمنظمة التجارة العالمية ، ىده المرة بجنيؼ عقد ىدا المؤتمر الوزاري ا :7448مؤتمر جنيف -

و قد جاء ىدا المؤتمر ليطرح موضوعات جديدة بعد أف مر عمى إنشاء  ، 5990بسويسرا و ذلؾ عاـ 

 :63منظمة التجارة العالمية حوالي أربعة سنوات. وقد تضمف ىدا المؤتمر اإلعالف عف النقاط التالية 

ميف بتنفيذ االتفاقيات التي أسفرت عنيا جولة أورو واي مع إجراء تقييـ التأكد عمى ضرورة االلتزاـ األ -

لؾ التنفيذ في المؤتمر الوزاري الثالث الذي سيعقد في سياتؿ .عمى أف تتـ عممية التقييـ عمى حدة أخدا ذل

 في االعتبار أىداؼ تمؾ االتفاقيات . 
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مجموعة العمؿ حيث رفضت الدوؿ أشار اإلعالف إلى رفض طرح موضوع معايير العمؿ حتى عمى  -

 النامية طرح ىدا الموضوع نيائيا .

 تكميؼ المجمس العاـ لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ برنامج اإلعداد لالجتماع الوزاري القادـ في سياتؿ. -

دولة واتسـ بمحاولة  501عقد االجتماع بمدينة سياتؿ األمريكية بحضور ممثمي  :7444مؤتمر سياتل -

و يعد     األطراؼ التجارية القوية المتمثمة في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي والياباف

مؤتمر ىي أىـ الموضوعات التي طرحت في ىدا الالمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية و مف 

و تمديد مد             مسألة تطبيؽ اتفاقية جولة أورو واي و المناقصات الحكومية والتجارة االلكترونية

السماح الممنوع لمدوؿ النامية و معايير العمؿ و التجارة  و المعاممة التفضيمية لمدوؿ األقؿ نمو و البيئة و 

و تسييؿ التجارة  و التجارة  االستثمارو الخدمات و المنافسةالتجارة و الكائنات المحورة وراثيا و التجارة و 

 ير أف مؤتمر سياتؿ لقي معارضة مف  .64وقطاع الزراعة و قضايا اإل راؽ و المنسوجات و المالبس

طرؼ الواليات المتحدة األمريكية ألنيا تخشى مف منافسة الياباف وكوريا الجنوبية والعديد مف الدوؿ النامية 

اؿ عالوة عمى ما قد يسببو ىذا مف إعطاء الفرصة لمواجية قوانيف اإل راؽ التي تطبقيا في ىذا المج

 .65الواليات المتحدة األمريكية

 

 

 .المؤتمرات الوزارية من الدوحة حتى ىونغ كونغ المطمب الثاني :

و ىدا لمتفاوض مف أجؿ تسوية  1005انعقد مؤتمر الدوحة في نوفمبر : 6117مؤتمر الدوحة -

المنازعات و تحديد القضايا التي تحتاج إلى المزيد مف النقاش .و أىـ المواضيع التي تـ التطرؽ إلييا في 

ىدا المؤتمر ىي قطاع الزراعة و التي تمعب دور كبير في الدوؿ النامية و األقؿ نمو و التعريفة الجمركية 
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ممكية الفكرية المتعمقة بصناعة . وحقوؽ ال66و حصص التعريفة الجمركية و الدعـ المحمي و المنافسة

 األدوية.

إال أف مفاوضات مؤتمر الدوحة تميزت بالفشؿ بسبب الخالؼ الحاد بيف كؿ مف الواليات المتحدة       

األمريكية ، و االتحاد االوروبي  و الدوؿ النامية ، حيث ىنا قامت الواليات المتحدة األمريكية بؤصدار ما 

ارع األمريكية و قانوف االستثمار الريفي الذي قدـ زيادة في الدعـ الزراعي يعرؼ بالقانوف الخاص بالمز 

سنوات و إعالف االتحاد األوروبي عف مراجعة إضافية لمسياسة  50بميوف دوالر خالؿ 00,0بمقدار 

 الزراعية المشتركة لالتحاد األوروبي باإلضافة إلى موضوع القطف.

و   الخامس ، لمنظمة التجارة العالمية في كانكوف في سبتمبر عقد المؤتمر الوزاري: 6111نيمؤتمر كانك

ذلؾ بغرض تقييـ سير مفاوضات جولة الدوحة و القرارات التي اتخذت فيو  كانت أىـ نقاشات ىدا 

المؤتمر حوؿ ، الزراعة ، الخدمات ، نفاد المنتجات  ير الزراعية إلى األسواؽ الجوانب التجارية لحقوؽ 

و  مفاوضات البيئة و تسوية المنازعات  التجارة و نقؿ التكنولوجيا  تقرير لجنة التجارة  الممكية الفكرية ،

 . 67البيئة

 : 68إال أف ىدا المؤتمر فشؿ و ىدا لعدة أسباب و منيا      

عدـ و موافقة الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي عمى تخفيض مستويات الدعـ المحمي -

و       لممزارعيف و رفضيـ إلزالة دعـ الصادرات لممنتجات الزراعية ، كما طالبت بدلؾ الدوؿ النامية 

 التي تضررت مف ىده السياسات.

                                                           
66 - Harald Hohmann . Agreeing and Implememting The Doha Round of The WTO . CAMBRIDGE . University Press . 

2008 .pp51-272 

67 - Amrita Narlikar . Op cit . p109. 
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رحات دوؿ  رب إفريقيا الخاص بؤزالة الدعـ الذي تقدمو اعتراض الواليات المتحدة األمريكية عمى مقت-

لمزارعي القطف خالؿ ثالث سنوات باعتباره السبب الرئيسي في االنخفاض الحاد لعائدات صادراتيا مف 

 ىده السمع و التي تمثؿ عماد االقتصاد في ىده الدوؿ الفقيرة.

في اإلعالف الوزاري و إصرارىـ عمى بدأ  محاولة االتحاد األوروبي و الياباف إدراج مواضيع سنغافورة-

مفاوضات في مواضيع المنافسة ، االستثمار ، تيسير التجارة ، و شفافية المشتريات الحكومية جميعا. و 

قد رفضت الدوؿ النامية ذلؾ باعتبار أف اتخاذ القرار حوؿ البدء في ىده المفاوضات يجب أف يحظى 

نظمة و تتخوؼ الدوؿ مف أف تؤدي ىده المفاوضات إلى إضافة بتوافؽ أراء كؿ الدوؿ األعضاء في الم

أعباء و قيود جديدة عمى اقتصادياتيا و ىي الدوؿ التي لـ تنتو بعد مف التنفيذ الكامؿ لالتفاقيات الموقعة 

 مند عشر سنوات.

تمثؿ  بقيادة البرازيؿ و الصيف و اليند و جنوب إفريقيا و ماليزيا  كمجموعة ضغط15ظيور مجموعة الػ-

مصالق الدوؿ النامية ، و إصرارىا عمى الحصوؿ عمى تنازالت مف الدوؿ المتقدمة خاصة في مواضيع 

الدعـ الزراعي ، ورفضيا مقترح االتحاد األوروبي ربط تقديـ تنازؿ في موضوع الزراعة بموافقة الدوؿ 

 النامية عمى بدء مفاوضات في مواضيع سنغافورة.

ــغ كونــغ - وزيػػرا لمتجػػارة فػػي البمػػداف  10اجتمػػع  1001مػػف شػػير ينػػاير مػػف سػػنة  19فػػي  :مــؤتمر ىون

األعضػػاء فػػي المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة فػػي دافػػوس بحضػػور سويسػػرا االتحػػاد األوروبػػي الواليػػات المتحػػدة 

األمريكية كندا استراليا ينوزيمندا النرويج الياباف كوريػا األرجنتػيف تشػيمي مصػر ىػونج كػونج الينػد اندونيسػيا 

يػػا ماليزيػػا المكسػػيؾ باكسػػتاف سػػنغافورة جنػػوب إفريقيػػا و تيالنػػدا و كػػاف اليػػدؼ مػػف ىػػدا االجتمػػاع ىػػو كين

وضػػع المفاوضػػات فػػي الطريػػؽ الصػػحيق تمييػػدا لممػػؤتمر الػػوزاري السػػادس الػػذي عقػػد فػػي ىػػونج كػػونج فػػي 

 .100169شير ديسمبر مف سنة 
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 :70و يمكف تمخيص نتائج ىذا المؤتمر في النقاط التالية          

وافقت الدوؿ األعضاء عمى إنياء الدعـ الذي تقدمو الدوؿ الغنية لصادراتيا الزراعية في مجاؿ الزراعة :

، ويتـ 1000ابريؿ 00كذلؾ يتـ تحديد أساليب المفاوضات بنياية  .1050بشكؿ تدريجي بحموؿ سنة 

لية وقاية بالنسبة لمدوؿ النامية االنظر في وضع و  .1000بموعد أقصاه نياية  تقديـ جداوؿ االلتزامات

.وقد كاف ىدا االتفاؽ بمثابة حؿ وسط بيف الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية.أما في موضوع القطف ، فقد تـ 

اسيا ، و ىو ما كاف مطمبا أس1000االتفاؽ عمى إلغاء دعـ صادرات مف قبؿ الدوؿ الغنية بحموؿ سنة 

لممجموعة اإلفريقية ، التي طالبت أف يمغى الدعـ عمى صادرات القطف بوتيرة أسرع مما سيتـ االتفاؽ عميو 

و الواليات  بالنسبة لباقي المحاصيؿ . و قد كاف الخالؼ الرئيسي في ىدا الموضوع بيف دوؿ شرؽ إفريقيا

ميارات دوالر عمى شكؿ دعـ م 2المتحدة األمريكية )أكبر مصدر لمقطف في العالـ و التي تدفع

لصادراتيا حيث تر  دوؿ شرؽ إفريقيا أف دعـ القطف الذي تقدمو الواليات المتحدة سوؼ يؤدي إلى تقوية 

 األسواؽ و يجعؿ مف الصعب عمى الدوؿ الفقيرة الحصوؿ عمى أسعار عادلة لمنتجاتيا.

            ف عمى أف يتـ االتفاؽ عمى أساليبنص اإلعال : في مجاؿ النفاد إلى األسواؽ لممنتجات  ير الزراعية-

، و أف تقدـ جداوؿ االلتزامات في نياية يوليو 1000و آليات المفاوضات في موعد أقصاه نياية ابريؿ 

، و النظر في المبادرات القطاعية التي ستكوف عمى أساس طوعي بيف األطراؼ الميتمة.كما راع  1000

المنتجات الحساسة.و تـ اعتماد المعادلة السويسرية لمتخفيض في النص حؽ الدوؿ النامية في تحديد 

 الرسـو الجمركية.

متابعة االرتكاز عمى ما جاء في حزمة يوليو و أىمية النظر في حجـ في مجاؿ التجارة في الخدمات:-

اقتصاديات كؿ دولة عضو منفردة و بموجب القطاعات ، عمى أف يراعي في ذلؾ االىتمامات التصديرية 

 05مدوؿ النامية و أف توافؽ الدوؿ األعضاء عمى الدخوؿ في مفاوضات متعددة او ثنائية عمى أف يكوف ل

 موعد لرفع الجداوؿ النيائية اللتزامات الدوؿ. 1000اكتوبر 

                                                           
 .14ص 13،ص نفس  المرجع- 70



تؤمف الدوؿ األعضاء المتقدمة دخوؿ السمع مف في مجاؿ المعاممة الخاصة و التفضيمية لمدوؿ النامية :-

او عند تطبيؽ أية   1000إلى أسواقيا بدوف رسـو جمركية أو حصص و ذلؾ بنياية سنة الدوؿ النامية 

بالمائة مف المنتجات القادمة 90اتفاقية نيائية لتحرير التجارة يتـ إقرارىا ، بحيث يتـ إدخاؿ ما ال يقؿ عف 

و  مواليات المتحدةمنتج فؤنو يمكف ل200بالمائة المتبقية التي تعني حوالي 0مف دوؿ أقؿ نموا.أما نسبة 

 الياباف أف تمنعيا مف دخوؿ أراضييا.

كاف مف المؤمؿ مف مؤتمر ىونغ كونغ إعادة الثقة بمنظمة التجارة العالمية وزيادة الثقة  و باختصار ،     

بيف الدوؿ النامية و المتقدمة ، بحيث يزيد مف اندماج الدوؿ النامية و الدوؿ األقؿ نموا في االقتصاد 

و اختتاـ برنامج عمؿ الدوحة بكافة محاوره ، إال أف نتائج المؤتمر لـ تكف حاسمة بالدرجة العالمي 

 المطموبة ، و عمينا انتظار ما ستسفر عنو الجوالت القادمة مف المفاوضات.

و كذلؾ فؤنو بالر ـ مف التزايد الكبير النضماـ الدوؿ النامية إلى المنظمة العالمية لمتجارة طمعا في      

سيف أوضاعيا االقتصادية إال أف أماالىا باءت بالفشؿ نظرا لتصادـ المصالق مع الدوؿ المتقدمة التي تح

  .دوما إلى تحقيؽ مأربيا الخاصة و لو عمى سبيؿ الدوؿ األخر  ىتسع

 

 

 

 

 

 الخاتمة :

أف النظاـ التجاري يتضق مف خالؿ ىدا الفصؿ و المتمثؿ في ماىية المنظمة العالمية لمتجارة ،        

العالمي قد تطور بشكؿ سريع مف خالؿ الجوالت العديدة التي عقدت في إطار اتفاقية الجات .و بمجيء 

التي تعرؼ بجولة أورو واي تـ اإلعالف عف ميالد المنظمة  5990إلى  5900الجولة األخيرة مف عاـ 



و الرقابة عمى تنفيذ اتفاقيات أورو واي  ؼىده األخيرة أخدت عمى عاتقيا ميمة اإلشرا ،العالمية لمتجارة 

وحؿ ما ينشأ عنيا مف منازعات بيف الدوؿ األعضاء و العمؿ عمى إزالة كافة العوائؽ بالتعاوف مع 

و منو يمكف القوؿ أف المنظمة  ، الييئات و المنظمات الدولية التي تحوؿ دوف حرية التجارة العالمية

و تعمؿ ضمف  ةعالمية النشاط  ذات شخصية قانونية مستقم العالمية لمتجارة ىي منظمة اقتصادية

و تقويتو     عمى إدارة و إقامة دعائـ النظاـ التجاري الدولي  ،منظومة النظاـ االقتصادي العالمي الجديد 

في مجاؿ تحرير التجارة الدولية و زيادة التبادؿ الدولي و النشاط االقتصادي العالمي و تقؼ عمى قدـ 

 .في رسـ و توجيو السياسات االقتصادية الدولية  ،ع صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي المساواة م

ية ىدا النظاـ التجاري العالمي الجديد ، في تحرير التجارة الخارجية وفؽ عدة مكما أنو نظرا ألى     

دولة  519قواعد و مبادئ ، سارعت مختمؼ الدوؿ لالنضماـ إليو حيث وصؿ عدد الدوؿ األعضاء إلى 

يمكنيا مف االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة أف بما فييا الدوؿ النامية التي اعتبرت و  ، 1050سنة 

 ، االستفادة مف التقسيـ الدولي لمعمؿ خاصة في ظؿ المعاممة الخاصة التي تمنحيا المنظمة لمدوؿ النامية

 ؿ نفسيا لتحقيؽ مكاسب االنضماـ و المنافسةىؿ ىيئة ىده الدو ىو و لكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا 

 اإلجابة ستكوف في الفصوؿ الموالية. أو ستصبق أسواؽ لمدوؿ المتقدمة ح 

 

 

 

 

 

 .تنظيم وتطور برامج اإلصالح االقتصادي في الدول النامية الفصل الثاني:    

          الخدمية و انفتاح األسواؽفي ظؿ العولمة االقتصادية و التي كانت تشكؿ التجارة السمعية و       

، دفع ىدا كمو  الدوؿ النامية إلى تحرير اقتصادياتيا و االندماج في اضيعيا و الخوصصة أىـ مو 

لتحقيؽ ذلؾ قامت ىده الدوؿ بالعمؿ عمى إصالح اقتصادياتيا  و االقتصاد العالمي الذي تفرضو العولمة،



و ما نجـ عنيا مف أثار عمى  اإلصالحاتشؿ أ مبية ىده ما يسمى ببرامج الجيؿ األوؿ ،إال أف فضمف 

و  ية ىده الدوؿ لـ تنجق و تأخرت في إصالح اقتصاديتيا بحيث أف أ م، مؤشراتيا الداخمية و الخارجية

ثر سنتعرض كو لتوضيق أ أزمة حكمانية وانتشار الفساد في ىده الدوؿإلى أرجع البعض ىده األسباب 

وفؽ  تنظيـ وتطور برامج اإلصالح االقتصادي في الدوؿ الناميةمثؿ في و المت التالي  الفصؿ إلى

 المباحث التالية :

 . المبحث األولى : خصائص الدول النامية 
   . المبحث الثاني : برامج اإلصالح االقتصادي في الدول النامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

بالر ـ مػف تبػايف الظػروؼ االقتصػادية و الثقافيػة و اليياكػؿ السياسػية لمبمػداف الناميػة إال أنيػا تشػترؾ      

و في مايمي نعرض عدد مػف  ،في عدد مف الخصائص العامة التي تميزىا عف البمداف المتقدمة اقتصاديا 

 : ليده الدوؿالخصائص الرئيسية 

 .: خصـائـص الـدول النـاميـة  المبحث األول 



 .: الخصائص االقتصادية المطمب األول 

 يمكف تمخيص أىـ الخصائص االقتصادية لمدوؿ النامية فيمايمي :       

يعتمػػد سػػكاف الػػبالد الناميػػة اعتمػػادا شػػديدا عمػػى النشػػاط الزراعػػي كمجػػاؿ  الزراعــة و المــوارد الطبيعيــة :-

و كمصدر لمرزؽ فتكشؼ اإلحصائيات أف القطاع الزراعي يسيـ بحػوالي الثمػث مػف إجمػالي النػاتج  لمعمؿ

% مف القػوة العاممػة أي ثمثػي القػوة العاممػة فػي تمػؾ الػبالد  00القومي لمبمداف النامية كما يعمؿ في نطاقو 

إدا تصؿ نسبتيا إلى  ،لؾ تعيش الغالبية العظمى لسكاف الدوؿ النامية في المناطؽ الريفية ذ... وكنتيجة ل

عػػض الػػدوؿ المتقدمػػة كالواليػػات المقارنػػة مػػع الوضػػع فػػي ب مػػف مجمػػوع سػػكاف ىػػده الػػبالد كػػذلؾ عنػػد 00

% 1المتحدة و بريطانيا يظير الفرؽ الشاسع متمثال في حالة مسػاىمة القطػاع الزراعػي فػي ىػديف البمػديف 

وىناؾ حقيقة ىامػة أمكػف اسػتنتاجيا و ىػي ضػسلة نسػبة العػامميف فػي القطػاع الزراعػي فػي الػدوؿ المتقدمػة 

و يرتفع نصيب           يا العاممة في القطاع الزراعي.فقط مف قوت71% 1ففي الواليات األمريكية يعمؿ 

العامػػػؿ الزراعػػػي مػػػف اإلنتػػػاج الزراعػػػي أي ىنػػػاؾ ارتفػػػاع كبيػػػر فػػػي إنتاجيػػػة بالمقارنػػػة مػػػع إنتاجيػػػة العامػػػؿ 

.و الدليؿ عمى صدؽ ىدا االستنتاج أف اإلنتاج الزراعي الذي يقـو عمى تحقيقو  الناميةالزراعي في البالد 

عاممػة األمريكيػة يضػمف الغػداء لمشػعب األمريكػي كمػو و يحقػؽ فػائض يكفػي لجعػؿ أمريكػا % مف القوة ال1

% مػػػف 10أكبػػر مصػػدر لممػػواد الغذائيػػػة فػػي العػػالـ عمػػى حػػػيف أف دولػػة ناميػػة كمصػػر ال يػػػزاؿ أكثػػر مػػف 

و تضػطر إلػى         الشعب يجد مصدر رزقو في األرض ال تنتج أكثػر مػف نصػؼ حاجتيػا مػف الغػداء 

 .زء متصاعد مف حاجتيا الغذائيةاستيراد ج

كما أف الدوؿ النامية تختمؼ في ثروتيا الطبيعية سواء الطاقوية أو المعدنية ، إذ تتفاوت فييا           

بمد نامي تـ تقسيميا  90حالة الطاقة تفاوتا بارزا ، وحسب دراسة استقصائية أجرتيا االمـ المتحدة لػ 

 : 72إلى
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بمػػد بمػػا فييػػا البمػػداف المنتجػػة لمػػنفط ، تمتمػػؾ ىػػده المجموعػػة مػػف الناحيػػة  05 البمػػداف الطاقويػػة  وعػػددىا-

مػػف احتياطاتيػػا  ػػاز و أكثػػر مػػف  ℅90الفعميػػة جميػػع احتياطػػات البمػػداف الناميػػة مػػف الػػنفط التػػي تقػػدر بػػػ 

 مف احتياطاتيا فحـ. ℅51

مػف اسػتيالكيا ، تتمثػؿ فػي ثمانيػة بمػداف فقػط ، تتمتػع عمػى وجػو  ℅75إلػى  ℅25البمػداف التػي تسػتورد -

 العمـو بتوفر الموارد الطبيعية .

مػف اسػتيالكيا فيػي تعػاني مػف قمػة المػوارد الطبيعيػة باسػتثناء القػدرة  ℅75البمداف التي تستورد أكثر مف -

 الكيربائية .

ث تختص في استخراج و تصدير إضافة إلى ذلؾ توجد البمداف ذات األساس المعدني ، حي       

جمايكا  -بيرو–تتمثؿ في كؿ مف بوليفيا التشمي  73،المعادف الفمزية التي تشكؿ جزءا ىاما مف اقتصادياتيا

 النيجر و  يرىا مف البمداف النامية .– ينيا –موريتانيا -المغرب–

يقصػد بػالتحرر االقتصػادي نفػي التبعيػة االقتصػادية لمخػارج  وسػيطرة الدولػة عمػى  التبعية االقتصـادية :-

مواردىا االقتصادية عمى نحو يضع حدا لتسرب الفائض االقتصادي لمخارج  فالتحرر السياسي ليس كافيا 

لػػؾ أنػػو عمػػى الػػر ـ مػػف حصػػوؿ الػػدوؿ الناميػػة عمػػى اسػػتقالليا السياسػػي ذ ،لتحقيػػؽ التحػػرر االقتصػػادي 

إال أنيػػػػا بقيػػػػت فػػػػي حالػػػػة تبعيػػػػة  ،اب الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة و انفصػػػػاليا عػػػػف النظػػػاـ االسػػػػتعماري أعقػػػ

 :لؾ بفعؿ عامميف أساسييف ىماذو  ،لالقتصاد الرأسمالي العالمي 

نظاـ التخصص و تقسيـ العمؿ الدولي الذي ورثتو ىده الدوؿ مف مرحمة االستعمار الذي فرض عمييا  -

مف خالؿ اعتماده عمى إنتاج و تصدير المواد الخاـ لمسوؽ الرأسمالي العالمي و ىيكؿ اقتصادي مشوه 

 .استيراد المنتجات الصناعية
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        طبيعة التشكيالت االجتماعية التي تكونت في ظؿ االستعمار و التي تتميز بتعدد أنماط اإلنتاج  -

 و توجييا إلى األسواؽ الخارجية بشكؿ عاـ . و خضوعيا      

ــدخل القــومي : - و عػػدـ العدالػػة فػػي توزيػػع الػػدخؿ القػػومي فػػي الػػدوؿ  تػػزداد حػػدة التفػػاوتســوء توزيــع ال

و      فنػزويال  واتيمػاال جنػوب إفريقيػا  ،النامية عنيا في الدوؿ المتقدمة  حيث في دولة نامية كالبرازيػؿ 

دوؿ الخميج تظير عػدـ العدالػة فػي توزيػع الػدخؿ بصػورة أكبػر بكثيػر ممػا ىػي عميػو فػي دوؿ ناميػة أخػر  

السػػويد  كنػػدا   ،ىػػدا فػػي حػػيف تػػنخفض  ىػػده الظػػاىرة بدرجػػة كبيػػرة فػػي اليابػػاف  ،كالينػػد و ماليزيػػا وتشػػيمي 

المتحػػدة و  كالواليػػات و إف كانػػت تظيػػر فػػي دوؿ متقدمػػة أخػػر   ،سويسػػرا و  يرىػػا مػػف الػػدوؿ المتقدمػػة 

% فػي حػيف  20,2% مػف السػكاف الػى10حيث تصؿ نسبة ما يحصؿ عميو أ نى  ،لكف بدرجة أقؿ حدة 

 .74% فقط1,1% يصؿ إلى 10ما يحصؿ عميو أفقر 

ــة العمــل- : يتميػػز اقتصػػاد الػػدوؿ الناميػػة بانخفػػاض مسػػتو  اإلنتاجيػػة إذا قػػورف مػػع االقتصػػاديات  إنتاجي

 حيث نجد أف إنتاجية العمؿ منخفضة بشػكؿ واضػق فػي كافػة مجػاالت النشػاط االقتصػادي المتقدمةالدوؿ 

ففػي الصػػناعة مػػثال نجػػد أف مسػػتو  اإلنتاجيػػة السػػائد فػػي معظػـ الػػدوؿ الناميػػة ال يكػػاد يبمػػغ خمػػس مػػا ىػػو 

عمػػاؿ أو أكثػػر إلنتػػاج نفػػس الكميػػة مػػف السػػمع التػػي يسػػتطيع أف  1عميػػو فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة حيػػث يمػػـز 

نظػرا لشػػدة  ، و فػي الزراعػة قػػد تصػؿ ىػذه النسػػبة فػي انخفاضػيا إلػػى العشػر ينتجيػا عامػؿ أمريكػي بمفػػرده

كثافػػة السػػكاف الػػزراعييف فػػي الكيمػػومتر المربػػع مػػف األرض، وقػػد قػػدر أف اإلنتػػاج بالنسػػبة لمفػػرد الواحػػد مػػف 

مثيمػػو فػػي الشػػرقييف األدنػػى  رة أضػػعاؼػػػػرب أوربػػا يبمػػغ عشػػػػاؿ  ػػػػالسػػكاف الػػزراعييف فػػي شػػماؿ أمريكػػا وشم

 .ريكا الالتينيةػػػواألقصى وأم

، كػػؿ ىػػذا  ، انػػػتشار األمػػراض المتوطنػػة و قمػػة الرعايػػة الطبيػػة باإلضػػافة إلػػػى سػػوء تػػػغذية الػػػعماؿ      

 .75يجعؿ العامؿ في البالد النامية ضعيفا ال يقو  عمى العمؿ طوؿ الوقت الالـز

                                                           
74- Flammange .R . Economies Growth and Economie Devlopment : counterparts or competitors . Vol ,28,on 1,oct  . 1979 

. p12.  
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قبػػؿ الػػتكمـ عػػف الصػػادرات والػػواردات فػػي الػػدوؿ الناميػػة البػػد أف نشػػير إلػػى نقطػػة  : الصــادرات والــواردات-

وىػذا  ، وىي  ضعؼ إنتاجية القطاع الزراعي بصفة مطمقة ، وبقية القطاعات األخر  بيذه الدوؿ أساسية

أف  كمػػا،وسػػائؿ الزراعػػة وسياسػػاتيا و يعػػود ألسػػباب متداخمػػة تتعمػػؽ بمػػد  االىتمػػاـ بالزراعػػة والمػػزارعيف، 

ضعؼ إنتاجية الزراعة مف جيػة وضػعؼ قاعػدة الصػناعة التحويميػة مػف جيػة أخػر  يػنعكس عمػى موقػؼ 

 .التجارة الخارجية في الدوؿ النامية

وبالتالي فؤف حجـ الصادرات و الواردات بالدوؿ النامية أقػؿ بكثير مف حجـ الصادرات  والواردات         

سػػػي يعػػػود إلػػػى ضػػػعؼ مردوديػػػة القطػػػاع اإلنتػػػاجي بيػػػذه الػػػدوؿ ، و لعمػػػى السػػػبب األسا بالػػػدوؿ المتقدمػػػة

،  كمػػا نجػػد أف اقتصػػاديات الػػدوؿ الناميػػة لػػـ تسػػتطع لحػػد  واعتمػػاده عمػػى بعػػض الصػػناعات اإلسػػتخراجية

، و ىػػذا مػػػؤشر عمػى ضػػعؼ  اآلف أف تصػؿ إلػى مسػػتو  تحقػؽ فيػو صادراتػػػيا  التغطيػة الكاممػػة لػوارداتػػيا

لػذلؾ ال بػد عمػى ىػذه الػدوؿ أف تعيػد بنػاء إسػتراتيجية تنمويػة تمكػف . ط االقتصاديالػيياكؿ األساسية لمنشا

 .76مف رفع مردودية القطاع اإلنتاجي فػي مختمؼ المجاالت و فتق المجاؿ لتنشيط التجارة الخارجية

 

 

 

 .: الخصائص االجتماعية و الديمغرافي المطمب الثاني

الخصائص االجتماعية و الديمغرافية و فيما يمي سنحاوؿ أف تتميز مجموعة الدوؿ النامية بعدد مف       

 : نستعرض أىـ ىذه الخصائص

نظرا   تواجو معظـ البمداف النامية ما يعرؼ باالنفجار السكاني : الزيادة السريعة في عدد السكان-

عممية مقارنة سنقوـ بلدلؾ  و  الرتفاع نسبة الزيادة السنوية في عدد السكاف منذ الحرب العالمية الثانية

 لمعدؿ النمو السكاني بيف مجموعة مف الدوؿ المتقدمة وأخر  نامية حسب الجدوؿ التالي :

                                                           
  . 81، ص 1989، ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر  األجنبية تنظريات التدويل و جدوى االستثماراعبد السالـ أبو قحؼ ،  - 76



خالل الفترة : مقارنة معدل النمو السكاني لمجموعة من الدول النامية و مجموعة من الدول المتقدمة  11جدول رقم 

 الوحدة النسبة المئوية..(6111-6171)

 معدل نمو الدول المتقدمة

 السكان%

معدل نمو  الدول النامية

 السكان%

 

 كندا

 

 فرنسا

 

 السويد

 

1,4 

 

1,94 

 

1,99 

 

 الجزائر

 

 المغرب

 

 مالي

 

7,97 

 

7,61 

 

1,94 

 Source: Unctad.Hand book of statistics. 2010. P 23. 

الدوؿ المتقدمة والدوؿ مف خالؿ ىذا الجدوؿ يتضق أف ىناؾ فارؽ في معدؿ  النمو السكاني بيف         

، وىذا ما يفسر الزيادة السريعة في عدد السكاف في كثير مف البالد النامية باإلضافة إلى ذلؾ فقد   النامية

في الوفيات بالدوؿ النامية ويقدر أف يصؿ تخفيض معدؿ  اممحوظ اشيدت السنوات األخيرة تخفيض

 .1051-5990الوفيات لألطفاؿ بمقدار الثمثيف بيف عامي 

إف الزيػػػادة السػػػريعة فػػػي عػػػدد السػػػكاف بػػػالبالد الناميػػػة يعنػػػي أف نسػػػبة كبيػػػرة مػػػف السػػػكاف تقػػػع فػػػي         

، ففي معظـ أجزاء آسيا، إفريقيا و أمريكا الالتينية تبمغ نسبة األطفاؿ دوف سػف  المجموعات العمرية الدنيا

بغػػرب  %11ىػػذه النسػػبة  تعػػد مػػف المجمػػوع الكمػػي لعػػدد السػػكاف، بينمػػا ال ت %20الخامسػػة عشػػر نحػػو  20 



أوروبا و شماؿ أمريكا، إلى جانب ذلؾ يمكف أف نشير إلى أف متوسط العمر في الدوؿ المتقدمة أكبر منو 

 .77في الدوؿ النامية

تعاني معظـ الدوؿ النامية مف حالة سوء التغذية و عدـ حصوؿ نسبة  الفقر و تدىور الحالة الصحية :-

و        لػػؾ مػػف تفشػػي لألمػػراض ذو مػػا يترتػػب عمػػى  عاليػػة مػػف السػػكاف عمػػى القػػدر الكػػافي مػػف الغػػداء 

إال أف معػػدؿ  ،و الطبيػػة   األوبئػػة. و عمػػى الػػر ـ مػػف التحسػػف الػػذي طػػرأ عمػػى مسػػتو  الخػػدمات الصػػحية

الفػرد بحػػوالي  مػرعمتوسػط  يقػدر الػدوؿ الناميػة مػازاؿ منخفضػا مقارنػة بالػدوؿ المتقدمػةالعمػر المتوقػع فػي 

 00و يبمػغ   سنة في الدوؿ الناميػة األخػر   01سنة في نيجيريا   و  20سنة في الدوؿ األكثر فقرا ) 11

ة سػػػنة فػػػي الػػػدوؿ المتقدمػػػة .و يعػػػود دلػػػؾ إلػػػى حرمػػػاف معظػػػـ سػػػكاف الػػػدوؿ الناميػػػة مػػػف الخػػػدمات الصػػػحي

و التغذيػػة السػػميمة و حتػػى الميػػاه الصػػالحة لمشػػرب  األمػػر الػػذي يترتػػب عميػػو تفشػػي األوبئػػة و  األساسػػية 

حالة  550األمراض و ارتفاع معدالت الوفيات خاصة بيف األطفاؿ . في الدوؿ النامية األكثر فقرا تسجؿ 

 20الناميػػة األخػػر  حػػوالي بينمػػا تسػػجؿ الػػدوؿ  ،طفػػؿ قبػػؿ بمػػوغ السػػنة األوؿ مػػف العمػػر  5000وفػػاة لكػػؿ 

 .5000\0ودوؿ المتقدمة  ،طفؿ  5000حالة وفاة لكؿ 

 .و السياسية : الخصائص الثقافية المطمب الثالث

، لػػذلؾ نجػػد حػػرص الػػدوؿ  يعتبػػر المسػػتو  الثقػػافي عػػامال أساسػػيا فػػي تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية         

المتقدمة عمى أف تصؿ بو إلى أرقى المستويات،  ير أف الدوؿ الناميػة، ال زالػت إلػى يومنػا تعػاني مشػكؿ 

، فؤذا قمنا بمقارنة نسبة المتعمميف البالغيف فػي الػدوؿ  الناميػة والػدوؿ  و التعميمي  تدني المستو  الثقافي 

بالػػدوؿ  %99فػػي الػػدوؿ الناميػػة متوسػػطة الػػدخؿ، مقابػػؿ  %11المتقدمػػة، نجػػد أف ىػػذه النسػػبة تصػػؿ إلػػى 

 في الصيف والشرؽ األوسط. %09في جنوب آسيا و  %21المتقدمة مرتفعة الدخؿ، و تصؿ ىذه النسبة 

، ممػػا يفسػػر التبػػايف الكبيػػر بػػيف  %00أمػػا بالنسػػبة إلػػى الػػدوؿ المتقدمػػة فيػػذه النسػػبة تصػػؿ إلػػى         

 .العمميالمجموعتيف مف حيث التكويف 
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                إف انخفػػػاض مسػػػتو  التعمػػػيـ الرسػػػمي مػػػف جيػػػة، وعػػػدـ انتشػػػاره عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع مػػػف جيػػػة أخػػػر      

) بالػػدوؿ الناميػػة ، يكػػوف لػػو تػػأثير مباشػػر عمػػى اإلعػػداد المينػػي والفنػػي الحػػديث لألجيػػاؿ الجديػػدة، األمػػر 

فػػػي و عجػػػزه عػػػف إمػػػداد السػػػوؽ المحمػػػي فػػػي مسػػػتو  التعمػػػيـ الفنػػػي و الحر  اخطيػػػر  االػػػذي ينػػػتج عنػػػو ىبوطػػػ

باحتياجاتػو مػػف األيػدي العاممػػة المػػاىرة، ممػا يجعػػؿ ضػرورة المجػػوء إلػػى إسػتيرادىا مػػف الخػارج، بػػالر ـ مػػف 

 .اآلثار السمبية التي يعود بيا ىذا الوضع عمى عممية النمو االقتصادي واالجتماعي 

ذا نظرنػػا إلػػى عػػدد المقيػػديف بالمػػدارس         عامػػا  50-51الثانويػػة إلجمػػالي عػػدد األطفػػاؿ مػػف سػػف) وا 

لمػػػدوؿ   %50دخؿػػػػػبالػػػدوؿ الناميػػػة متوسػػػطة ال %05ؿ،ػػفضة الدخػػػخػػػامية مػدوؿ النػػػػبالػػػ %10د نسػػػبة ػػػػػنج

 في شرؽ آسيا  %21في جنوب آسيا و  % 00األفريقية

ار أف نشػير إلػى تزايػد أما فيما يخص الخصائص السياسية لمدوؿ النامية ، فؤنو يمكف فػي ىػذا اإلطػ      

اإلدراؾ بأىميػػػة نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي التنميػػػة عبػػػر مختمػػػؼ أنحػػػاء العػػػالـ، فالمؤسسػػػات و القواعػػػد والعمميػػػات 

السياسػػية تمعػػب دورا كبيػػرا فيمػػا إذا كانػػت االقتصػػاديات تنمػػو أـ ال، و فيمػػا إذا كػػاف األطفػػاؿ يػػذىبوف إلػػى 

إلى األماـ أو إلى الخمؼ، و مػف ثػـ فػؤف تحقيػؽ التنميػة المدارس، و فيما إذا كانت التنمية البشرية تتحرؾ 

 78و اقتصاديا و تكنولوجيا فحسب و إنمػا ىػو تحػد مؤسسػي و سياسػي أيضػا البشرية ليس تحديا اجتماعيا

. 

تخمػػػؼ األنظمػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػي البمػػػداف الناميػػػة مػػػع افتقػػػاد إف لػػػـ يكػػػف انعػػػداـ  كػػػـ أف     

، المخمصة في أعماليا والتقدمية فػي أفكارىػا وسياسػاتيا التػي  قومية الواعية ألىدافياو ال القيادات الوطنية

و طبقتيا في مجتمعاتيا مػف أجػؿ تقػدميا و تطورىػا، خاصػة وأف ىنػاؾ العديػد مػف البمػداف التػي لػـ  اتبعتيا

تخضػػع أليػػة سػػيطرة إسػػتعمارية ، مثػػؿ: إيػػراف، الػػيمف الشػػمالية، السػػعودية...الخ، و لكػػف ر ػػـ ذلػػؾ فؤنيػػػا 

يركػػػا الالتينيػػػة وبمػػػداف أم تعتبػػػر دوؿ ناميػػػة، إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ فػػػاف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف البمػػػداف اآلسػػػياوية 
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واإلفريقيػػػة، قػػػد حصػػػمت عمػػػى اسػػػتقالليا السياسػػػي منػػػذ فتػػػرات زمنيػػػة طويمػػػة تعػػػود حتػػػى فتػػػرة أوائػػػؿ القػػػرف 

                                                               . 79اليند... الخ  ,مصر ,:  تركيا العشريف، و لكنيا ىي األخر  ال تزاؿ تعاني مف التخمؼ مثؿ

السياسية كؤحد  خصائص  االقتصادية واالجتماعية و فساد البيئة ما سبؽ نجد أف مف خالؿ و       

       جعمت ىده الدوؿ تعاني مف اختالالت في نظاميا االقتصادي مقارنة بالدوؿ المتقدمة  الدوؿ النامية

ي عرضتيا المؤسسات و لتصحيق ىده االختالالت قامت ىده الدوؿ بتبني برامج اإلصالح االقتصادي الت

المالية الدولية عمى الدوؿ النامية ، حيث تمثمت ىده اإلصالحات في ، برامج الجيؿ األوؿ لإلصالحات 

االقتصادية و المتمثمة في برامج إدارة الطمب و برامج إدارة العرض .أما النوع الثاني مف اإلصالحات 

الية الفساد و  ياب الرشاد في الحكـ و ألف ىده االقتصادية فيي برامج الجيؿ الثاني و المتمثمة في إشك

اإلصالحات االقتصادية كانت نتائجيا عمى درجة عالية األىمية بؿ نكاد نجـز بأنيا  يرت وجو النظاـ 

االقتصادي لبعض الدوؿ النامية تماما ، و عمى ىدا سنتعرض إلى برامج اإلصالح االقتصادي في الدوؿ 

 صالحات االقتصادية في المبحث الموالي .النامية بعد التعريؼ بمعنى اإل

 

 

 

 االقتصادية  إف التصحيق االقتصادي ىو عممية ضرورية لكؿ البمداف لمعالجة اإلختالالت        

و مف ىدا  ، التصحيحية إلقتصادياتياالبد عمى البمداف النامية إتباع مجموعة مف اإلجراءات  بالتاليو 

و        برامج الجيؿ األوؿ معنى اإلصالحات االقتصادية ثـ إلى المنطمؽ سوؼ نتطرؽ و بالتفصيؿ إلى

 ىدا كمايمي: والثاني  لإلصالحات االقتصادية في الدوؿ النامية 

 .: برامج اإلصالح االقتصادي ، المفيوم و األىداف األولالمطمب    
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  صالح االقتصادي في الدول النامية.برامج اإل :  المبحث الثاني

 



مف حيث المعنى المغوي يعني التعديؿ في االتجاه المر وب فيو، بينما اإلصالح  اإلصالح

. ومف وجية نظر صندوؽ النقد 80االقتصادي يعني تعديؿ النسؽ االقتصادي في االتجاه المر وب فيو

ف اإلصالح االقتصادي يعني الجيود المدروسة التي تبذليا الدولة لمعالجة وضع ميزاف ؤالدولي ف

 . 81فييا عمى الوجو الذي يتماشى مع تعزيز فرص النمو وزيادة الكفاءة في استخداـ الموارد المدفوعات

بينما يعني مف وجية نظر آخريف توجيو السياسات االقتصادية بما يضمف تحقيؽ عالقة مالئمة 

توازف إعادة ال بيف الموارد المتاحة لممجتمع ومتطمباتو بما يؤدي إلى تصحيق االختالالت االقتصادية و

 . 82االقتصادي العاـ

كذلؾ تعبر برامج اإلصالح االقتصادي عف تمؾ الحزمة مف اإلجراءات التي تتخذىا السمطات           

 .83االقتصادية بقصد تحسيف أداء النشاط االقتصادي وفؽ قواعد معيارية مختارة مسبقا )آلية السوؽ مثال 

كذلؾ يقصد بيا  عمى أنيا تمؾ الحزمة مف القواعد و األدوات و اإلجراءات و التدابير التي تتبعيا 

الحكومة في دولة معينة تعاني مف اختالؿ التوازف الداخمي و الخارجي ، و بالتحديد تعاني مف عجز كبير 

و منبع ىده   لخارجية في الموازنة العامة و عجز في ميزاف المدفوعات و تضخـ كبير في المديونية ا

و الجيود         الحزمة مف السياسات ىو التوسع و التطور الذي حدث في النظرية االقتصادية الكمية

التي بدلت مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي و التي تعمؿ في مجموعيا عمى تثبيت االقتصاد 

قتصادية التي تصب في إعادة التوازف و إحداث تصحيحات ىيكمية لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ اال

 .84خالؿ فترة زمنية معينة و الخارجي الداخمي

                                                           
 .137-134صص ، 1996،  ، العدد السابع ، مجمة بحوث اقتصادية عربيةاالصالح االقتصادي الفرضية الغائبةجودة عبد الخالؽ، - 80
 .8، ص1992 ،  صندوؽ النقد العربي، مسيرة التصحيق االقتصادي في الدوؿ العربية ودور صندوؽ النقد العربي، الدائرة الفنية واالقتصادية -81

82Robichek , E. Walter Financial Programming Exercises of the IMF in Latin America addressed toa seminear of 

Brazilian proepessors Economics . Riode Janero . September . 20 . 1967. PP. 12-13. 
 .41، ص1995، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  قضايا اقتصادية معاصرةعبد اهلل مولى ، - 83
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كما أف بعض االقتصادييف يعرؼ اإلصالح االقتصادي باعتباره عممية عالج لممشاكؿ التي تعاني        

 منيا معظـ دوؿ العالـ و يتـ ذلؾ مف خالؿ إتباع إجراءات زيادة الصادرات و خفض الواردات وجدب

 رؤوس األمواؿ األجنبية إلى الداخؿ و تشجيع النمو االقتصادي .

 كما أف ىده اإلصالحات االقتصادية تيدؼ في مجمميا إلى تحقيؽ مايمي :     

مف خالؿ إجػراء تخفػيض جػوىري فػي عجػز الموازنػة العامػة لمدولػة بمػا  :تحقيق التوازن المالي الداخمي-

 85يعيد التوازف المالي المحمي بحيث يصؿ عجز الموازنة إلى نسبة صغيرة مف الناتج المحمي اإلجمالي.

ويكوف فػي ىػذه الحالػة تحقيػؽ معػدؿ مػنخفض ومقبػوؿ : الوصول إلى حالة معينة من استقرار األسعار -

     .ىاما مف أجؿ إزالة التشوىات السعرية والوصوؿ إلى حالة معينة مف استقرار األسعارمف التضخـ ىدفا 

ـــزان المـــدفوعات - ـــوازن الخـــارجي و تحســـين وضـــع مي          مػػػف خػػػالؿ تحريػػػر سػػػعر الصػػػرؼ : إعـــادة الت

ومف ثػـ و تحرير التجارة الخارجية و تنمية الصادرات في إطار العمؿ عمى إعادة ىيكمة االقتصاد القومي 

إعػػادة ىيكمػػة الصػػادرات التػػي تػػؤدي بػػدورىا إلػػى اتسػػاع وتنويػػع قاعػػدة اإلنتػػاج حيػػث يكػػوف التصػػدير ىػػو 

، ويػػؤدي ذلػػؾ بالضػرورة إلػػى تعزيػز المنافسػػة الدوليػػة لمصػناعات المحميػػة فػػي  المحػرؾ لمنشػػاط االقتصػادي

 .86التصدير الموجو لمخارجإطار إتباع االقتصاد القومي سياسة اإلنتاج مف أجؿ التصدير واتخاذ سبيؿ 

مف خالؿ سياسات االستثمار وتطبيؽ سياسة الخوصصة بالتحوؿ مف  :زيادة معدل النمو االقتصادي -

نظاـ يقوـ بصفة أساسية عمى القطاع العاـ إلى نظاـ يعطي مكاف الصدارة لمقطاع الخاص ، أي يكوف 

ار السمع و الخدمات عمى أف يتوافؽ ذلؾ القطاع الخاص ىو القطاع القائد لعممية التنمية و تصحيق أسع

مع المزيد مف التحوؿ إلى سياسة اإلنتاج مف أجؿ التصدير التي تؤدي في مجموعيا إلى تحقيؽ تنمية 

اقتصادية ذات توجو خارجي بعد إعادة ىيكمة االقتصاد القومي و إحداث مجموعة مف اإلصالحات التي 

                                                           
 .43ص ، 1995الدار الجامعية ، اإلسكندرية  ،  ، قضايا اقتصادية معاصرةعبد الرحمف يسري ، - 85
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دؿ نمو اقتصادي مرتفع مع مرور الزمف و اكتماؿ تضمف عمى المد  المتوسط و الطويؿ تحقيؽ مع

 .87اإلصالحات المطموبة

 :أنواع برامج اإلصالح االقتصادي

يطمػػػؽ عمػػػى مجموعػػػة السياسػػػات االقتصػػػادية و اإلجػػػراءات الماليػػػة و النقديػػػة المصػػػاحبة لعمميػػػة          

جػراء تطبيػؽ  مػف اإلصالح عدة تسميات ، بحسب اليػدؼ المػراد تحقيقػو أو نتيجػة متوقعػة الحصػوؿ عمييػا

لعنصػر الرئيسػي فػي برنامج اإلصالح. فتسمى بػػ بػرامج التقػويـ المػالي عنػدما يكػوف اإلصػالح المػالي ىػو ا

ميػػػػػػػػػػػػػػػػزاف المػػػػػػػػػػػػػػػػدفوعات و إعػػػػػػػػػػػػػػػػادة التػػػػػػػػػػػػػػػػوازف الػػػػػػػػػػػػػػػػداخمي والخػػػػػػػػػػػػػػػػارجي                                        عػػػػػػػػػػػػػػػػالج اخػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ

كما تسمى بػ برامج التثبيت حيف يكوف اليدؼ ىو تحقيؽ استقرار االقتصاد الكمي فػي االجػؿ القصػير  مػف 

و  ، ليمعبوف دورا ىاما في عممية اإلصالح االقتصػادي.خالؿ استخداـ السياسة المالية و النقدية و  يرىما

يطمؽ عمييا أيضا برامج التكيؼ عمى أساس أف العناية بتصحيق ميزاف المدفوعات تتـ مف خالؿ تصػحيق 

و تعديؿ الطمب الكمي     اختالؿ مكوناتو ، و كذلؾ االىتماـ بالتطور العاـ لمختمؼ المؤشرات االقتصادية

و صفوة القػوؿ انػو ميمػا        ، و ذلؾ لمتخصيص األمثؿ لموارد عناصر اإلنتاج  بالنسبة لمعرض الكمي

تعددت التسميات و تنوعت فؤف عممية اإلصػالح المدعومػة مػف قبػؿ صػندوؽ النقػد الػدولي و البنػؾ الػدولي 

 : 88تتضمف شقيف أساسييف وىما

كانت منعكسة في التضخـ  : و تعنى بتصحيق االختالالت المالية سواء برامج التثبيت االقتصادي-

و تتصد  ىده البرامج ، 89أو في عجز القطاع الخارجي أو فييما معا، و ىي الحالة األكثر انتشارا الداخمي

التثبيثية إلى عالج المشكالت االقتصادية القصيرة االجؿ مثؿ مشكمة التضخـ ، و رصد االحتياطات النقدية 

و عجز الموازنة العامة إضافة إلى الموازنة بيف توفير  و كذلؾ ىروب رأس الماؿ الوطني إلى الخارج 

و المستقبمية مف جية  حاجات البمد مف التمويؿ الخارجي مف جية  و مقدرتو عمى خدمة مديونيتو الحالية 
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فمعدؿ االستدانة المتاح يحدد درجة التمويؿ الضروري لتخفيؼ االختالالت في االقتصاد ، و يتـ ، أخر 

برنامج تثبيت يضـ إجراءات تخفيؼ االختالؿ و توسيع إنتاج السمع القابمة لالتجار و  ذلؾ بواسطة تصميـ

 .90بالتالي تقميؿ حدة قيد ميزاف المدفوعات

ـــيأمػػػا فيمػػػا يخػػػص           ـــديل الييكم فتسػػػعى إلػػػى رفػػػع الطاقػػػة اإلنتاجيػػػة و درجػػػة مرونػػػة  بـــرامج التع

سػات االقتصػادية الجزئيػة ألف ىػدفيا األساسػي ىػو االقتصاد و يشار إلػى سياسػات التعػديؿ الييكمػي بالسيا

.إضػػػافة إلػػػى 91تحسػػػيف كفػػػاءة تخصػػػيص المػػػوارد بتقمػػػيص مختمػػػؼ التشػػػوىات التػػػي تعيػػػؽ عمػػػؿ األسػػػواؽ 

اىتماميا بالعوامؿ التي تؤثر عمى القػرارات الخاصػة باإلنتػاج و التوزيػع و االسػتيالؾ ،و مػوازرة مػع األثػر 

أيضػػا عمػػى بعػػض المتغيػػرات الكميػػة مثػػؿ األسػػعار ، أسػػعار الفائػػدة   الجزئػػي ليػػده اإلصػػالحات فؤنيػػا تػػؤثر

مف خالؿ مػا تقػدـ يتضػق لنػا أف سياسػات التثبيػت  عمى ىدا وعجز الموازنة العامة  و الميزاف التجاري. و 

ترتكز عمى جانب الطمب في حيف إف سياسات التعديؿ الييكمي الطويمة االجؿ ترتكز عمى جانب العػرض 

 .92قتصادييف أف سياسات التثبيت و التعديؿ الييكمي تتداخؿ و تكمؿ كؿ منيما األخر و ير  بعض اال

 : برامج الجيل األول من اإلصالحات االقتصادية في الدول النامية الثانيالمطمب 

تشمؿ برامج  الجيؿ األوؿ لإلصالحات االقتصادية ، برنامج إدارة الطمب و ىو إجراء يتكفؿ بو         

وتخفيض قيمة العممة   الميزانية العموميةصندوؽ النقد الدولي و ذلؾ مف خالؿ إتباع سياسة تقشفية في 

المؤسسات المالية ، وتخفيض األجور الحقيقية. ف ، وتحرير األسعار الوطنية والحد مف اإلصدار النقدي

 والنقدية الدولية تر  أف سبب المديونية المرتفعة لمبمداف النامية ىو اإلنفاؽ المفرط في ميزانية ىذه البمداف

مكاناتيا ليذا يجب عمييا تقميص ىذا اإلنفاؽ وذلؾ بؤتخاذ مجموعة مف   حيث أنيا تعيش فوؽ طاقاتيا وا 

 :نجد جراءاتاإلجراءات لتقميص الطمب، ومف بيف أىـ ىذه اإل
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سعيا   ،93و يعتبر ذلؾ مف أىـ أىداؼ التي تبناه صندوؽ النقد الدوليالتقشف في الميزانية العامة :-

منو إلى تحقيؽ وضع قابؿ لنمو ميزاف المدفوعات ألف العجز في ميزاف المدفوعات يرجع أساسا إلى معدؿ 

و ىو ما      اإلنفاؽ عف اإليرادات العامة التضخـ المرتفع الذي يرجعو بدوره إلى الزيادة الكبيرة في حجـ

يؤدي إلى وجود عجز كبير في الميزانية العامة لمدولة ثـ تمويمو بزيادة عرض النقود و عميو يوصي 

 صندوؽ النقد الدولي بالتخفيؼ مف ىدا العجز و القضاء عميو مف خالؿ:

، وبصفة أخص النفقات عمى الصحة والتعميـ )رفع االجتماعية وأساسا النفقات تخفيض النفقات           

الدعـ عمى أسعار األدوية، إلغػاء العػالج المجػاني والتعمػيـ المجػاني.. ، ىػذا مػع تخمػي الدولػة تػدريجيا عػف 

ميزانيػة العامػة وذلػؾ لمحػد مػف عجزىػا الػذي الكػذلؾ ضػرورة التخفػيض مػف و األساسػية.  االجتماعيػةمياميا 

%، ىػػػػذا التخفػػػػيض يمػػػػس ميزانيػػػػة التجييػػػػز والتسػػػػيير لمقطػػػػاع العمػػػػومي  5.1تعػػػػد  سػػػػنويا البػػػػد أف ال ي

العمػػػػػومي  التوظيػػػػػؼواإلدارات العموميػػػػػة والخػػػػػدمات، باإلضػػػػػافة لمضػػػػػغط عمػػػػػى التوظيػػػػػؼ، خاصػػػػػة فػػػػػي 

ولتحقيػػػؽ ىػػدا المبتغػػػى عمػػػى المػػد  القصػػػير يطالػػب خبػػػراء الصػػػندوؽ ، العموميػػة االقتصػػػاديةوالمؤسسػػات 

ؽ االستثماري العمومي ، بغض النظر عف اآلثار السمبية الناتجة عف العمميػة  أمػا المرحمػة بتخفيض اإلنفا

الثانية فتمس نفقات الموظفيف كتجميد األجػور و توظيػؼ و تسػريق المػوظفيف فػي القطػاع العػاـ فػي بعػض 

 سػتيالكيةاالرفػع الػدعـ عمػى السػمع التجييزيػة والسػمع  وكػذلؾ . 94األحياف ، كما حدث في  انا و المغػرب

السػػمع األساسػػية فػػي البمػػداف الناميػػة  األساسػػية وتحريػػر األسػػعار، ىػػذا اإلجػػراء األخيػػر يمػػس أساسػػا أسػػعار

 االنخفػاض كالقمق، واألرز والحميب، والسكر. وسػتكوف ليػذا اإلجػراء آثػار مباشػرة عمػى األجػور الحقيقيػة و

صنعة  ومواد التجييز التي تستوردىا البمػداف في القدرة الشرائية، كما يمس أسعار المواد األولية والنصؼ م

 النامية والتي تدخؿ في اإلنتاج الصناعي والزراعي. 

كما سيمس ىذا اإلجراء كذلؾ األسعار الداخمية لممواد األولية التي تنتجيا ىذه البمداف، وأساسا          

مة العالمية لمتجارة، أنو مف المحروقات، حيث تر  المؤسسات المالية والنقدية الدولية متبوعة بالمنظ

                                                           
 .51ص 2111، المركز األكاديمي لمدراسات ، مصر ،  مصرتقييم سياسات صندوق النقد الدولي لمتثبيت االقتصادي في عبد الستار عبد الحميد سممى ، - 93

94 -Hocine Benissad . L’ajustement Structurel Objectifs et expériences .OPU . Alger . 1994 . p50. 
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إجراءات لرفع الدعـ عف أسعار المواد األولية الطاقوية واألخر  التي تنتجيا البمداف  اتخاذالضروري 

النامية، وفي بعض األحياف الرفع مف أسعار ىذه المواد لجعميا في نفس مستو  أسعار السوؽ العالمية 

الطاقة مف جية، وجعؿ المنافسة متكافئة بيف ىذه البمداف والبمداف الرأسمالية  استخداـوذلؾ لترشيد 

 المتطورة.

و رفػػػع أسػػػعار   أمػػػا مػػػف ناحيػػػة اإليػػػرادات فيطالػػػب الصػػػندوؽ برفػػػع الضػػػرائب و الرسػػػـو الجمروكيػػػة       

 .بيدؼ ترشيد االستيالؾ.95السمع و الخدمات العامة

صػندوؽ بػأف إجػراء تخفػيض فػي قيمػة العممػة الوطنيػة يوصػي ال: تخفيض قيمة العممة الوطنية -

او      مف شأنو أف يحقؽ نتائج ايجابية لمبمد التي تقـو بالتخفيض سواء عمى مستو  االقتصادي الداخمي 

الخارجي كما أف تخفيض سعر العممة يؤدي إلى توحيد سعر الصرؼ في السوؽ الرسمية و سوؽ الموازنػة 

قد األجنبي لألسواؽ الموازية بحثا عف الربق ، باإلضػافة إلػى انػو يػؤدي إلػى و ىدا مف شأنو منع تسرب الن

ومػف جانػػب اخػػر فػػاف خفػػض قيمػػة  االسػتخداـ األمثػػؿ لمنقػػد األجنبػػي مػػف خػالؿ بيعػػو فػػي السػػوؽ الرسػػمية ،

العممػػة يػػؤدي الػػى جػػذب رؤوس األمػػواؿ األجنبيػػة، اذ يتنػػافس المسػػتثمروف األجانػػب عمػػى اسػػتغالؿ الفػػرص 

 96مف انخفاض أسعار عناصر اإلنتاج الناجمة عف خفض قيمة العممة المحمية لإلفادة

و تحويالت  كذلؾ لتخفيض قيمة العممة أثار عمى الصادرات و الواردات و كذلؾ تدفؽ رؤوس األمواؿ

لؾ باستعماؿ ذالعامميف بالخارج ، فؤف الصندوؽ ير  أنو مف الصواب التدرج في تخفيض قيمة العممة و 

لسائدة في السوؽ الموازية أو باستخداـ مرونة الطمب عمى الواردات و مرونة العرض الصادرات األسعار ا

أو بربط التعديؿ بيف األسعار المحمية و األسعار األجنبية او الجمع بيف كؿ ىده األساليبو يكوف مف 

ؤدي إلى أفضؿ األفضؿ في كؿ مف ىده الحالة التدرج في التعديؿ حتى يتـ الوصوؿ إلى التعديؿ الذي ي

 النتائج النسبية لميزاف المدفوعات.

                                                           
 .218ص، مرجع سبق ذكره  عبد المطمب عبد الحميد ،- 95
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ىذا اإلجراء سػيؤدي إلػى تخفػيض الػواردات والرفػع مػف الصػادرات، وىػو إجػراء فعػا ؿ لمضػغط كما أف       

عمى نفقات الدولة وتوجيو المداخيؿ الناجمة عػف ذلػؾ لػدفع خػدمات الػديوف، حسػب ىػذه المؤسسػات دائمػا. 

الغذائيػة  يالكيةاالسػتإال أف الواقع  ير ذلؾ تماما، حيث تعتبر أ مبيػة البمػداف الناميػة مسػتورد كبيػر لممػواد 

ومػػواد التجييػػز، كمػػا تسػػتورد بمػػداف ناميػػة أخػػر  المػػواد الطاقويػػة، وبالتػػالي فيػػي تخصػػص أجػػزاء ىامػػة مػػف 

لكػػػف فػػػي بعػػػض الحػػػاالت سػػػيؤدي إجػػػراء تخفػػػيض العممػػػة الوطنيػػػة إلػػػى  وميزانيتيػػػا بالعممػػػة الصػػػعبة لػػػذلؾ.

مػداخيؿ ىػذه  ارتفػاع ، واالسػتخراجع تنشيط بعض القطاعػات المرتبطػة بالتجػارة الخارجيػة، كالفالحػة وقطػا

ستتولى ميكانيزمات إعادة توزيع الدخؿ في البمداف الناميػة  المداخؿالقطاعات بالعممة الوطنية، إال أف ىذه 

 إعادة توجيييا لفائدة بعض الفئات المرتبطة بالتجارة الخارجية وبالريع داخؿ ىذه البمداف.

يوصػي صػندوؽ النقػد الػدولي فػي برامجػو ى الكتمـة النقديـة :الحد من اإلصدار النقدي و الضـغط عمـ-    

عمػػى إتبػػاع سياسػػة نقديػػة انكماشػػية لضػػبط نمػػو عػػرض النقػػود ، كوسػػيمة لتخفػػيض الطمػػب الكمػػي ومػػف ثػػـ 

         لػػػؾ بواسػػػطة ربػػػط معػػػدالت نمػػػو عػػػرض النقػػػود بمعػػػدؿ نمػػػو النػػػاتج القػػػومي الحقيقػػػي ذتقمػػػيص التضػػػخـ . و 

ديوف ضرورة ربط سعر الفائدة بظروؼ السوؽ ، بحيث يحقؽ السػيطرة عمػى و في ىدا الخصوص ير  النق

فوعات  فالفػػائض فػػي دبط مػػع ميػػزاف المػػا.و نشػػير إلػػى أف عػػرض النقػػود لػػو تػػر 97معػػدالت نمػػو كميػػة النقػػود

ف وبالتػػػالي إ .98ميػػػزاف المػػػدفوعات يسػػػتمـز توسػػػعا نقػػػديا اوتوماتيكيػػػا ، و العجػػػز يسػػػتمـز االنكمػػػاش النقػػػدي

اإلصػػدار النقػػدي ىػػو سػػبب التضػػخـ الػػذي تعػػاني منػػو إقتصػػاديات البمػػداف الناميػػة، وىػػو سػػبب  اإلفػػراط فػػي

 اإلنفاؽ المفرط في ىذه البمداف، وبالتالي سبب العجز في ميزانيتيا.

يفرض صػندوؽ النقػد الػدولي عمػى البمػداف المدينػة والتػي تشػرع فػي  تحرير سوق العمل وجعميا مرنة:  - 

، عػػػدـ التػػػدخؿ فػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ وجعميػػػا حػػػرة تخضػػػع لميكانيزمػػػات االقتصػػػادي راالسػػػتقراتطبيػػػؽ برنػػػامج 

لغػاء الػربط بػيف األجػور  العرض والطمب عمى اليد العاممة، ليذا فيو يقترح الضغط عمى األجور الحقيقية وا 

وبيف مستو  األسعار، كمػا يقتػرح إلغػاء الحػد األدنػى لألجػور، وعػدـ تػدخؿ الدولػة فػي تعيػيف الخػرجيف مػف 
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جامعات والمعاىد العميا، باإلضافة لمحد مف دور النقابات والتقميص مف قػوانيف العمػؿ التػي تعرقػؿ السػير ال

                                                       الحسف لسوؽ العمؿ.

التػوازف  الكميػة  االقتصػاديةىذه اإلجراءات التي تيدؼ إلى تحقيػؽ التوازنػات وعمى العموـ نجد أف         

في ميزاف المدفوعات وفي الميزانية العمومية، لتحقيؽ فائض يو جو لتسديد الديوف، ىي إجراءات  ير كافية 

و ىػػدا مػػا  والسياسػػية االقتصػػاديةوالبػػد أف تتبػػع بػػؤجراءات تمػػس ىياكػػؿ إنتػػاج البمػػداف الناميػػة ومؤسسػػاتيا 

 .يقودنا إلى برنامج إدارة العرض

العناصر و العوامؿ في نقؿ الممكية العامة إلى قطاع الخاص  برنامج إدارة العرض ،ؿ يشم             

فيما يعرؼ بالخصصة و تشجيع القطاع الخاص و تحرير األسعار و تحرير التجارة الخارجية  و إطالؽ 

يع يد االستثمار و تعديؿ بنود التعريفة الجمركية و  يرىا مف اإلجراءات  و القوانيف التي تخص تشج

 القطاع الخاص.و يمكف توضيق ذلؾ مف خالؿ مايمي:

إف الخصخصة في مضمونيا تعني تحوؿ القطاع العاـ وما يرتبط بو إلى القطاع  :الخصصة   -

الخاص و إخضاعو إلى آلية السوؽ بأساليب متعددة، كونيا تتضمف تحوال في األصوؿ الرأسمالية خاصة 

 الخوصصة تيدؼبالتالي و  ، 99خؿ الدوؿ في النشاط االقتصاديفيما يتعمؽ بتوزيع الموارد بعيدا عف تد

تحقيؽ مكاسب نتيجة لرفع  منوإلى عالج ضعؼ الكفاءة االقتصادية المرتبطة بالممكية العامة لممنشست، و 

الكفاءة اإلنتاجية مف جية، ورفع كفاءة توزيع الموارد مف جية أخر . فالعامؿ األساسي الذي دفع 

المؤسسات الدولية، وبعض الحكومات الدوؿ النامية إلى تبني سياسة الخوصصة ىو المشاكؿ التمويمية 

المدفوعات. وقد تحولت الكثير مػف وحدات  الناتجة عف وجود عجز مزمف في ميزانية الدولة وفي موازيف

القطاع العاـ إلػى وحدات تمتص مػوارد ميزانية الدولة، بعدما أصبحت تمثؿ مؤسسات لتشغيؿ القو  

 العاممة بعيدا عف مد  الحاجة ليا في ىذه المؤسسات.

                                                           
-99 Mohsin S. and Molcomlm D. Knight , Fund – Supported Adjustment programs and Economic Growth . Occasional 

paper  No. 41  Washington D.C . 1985 . p-p. 11-14. 



سػػػات االقتصػػػادية كمػػا أف التشػػػوىات الييكميػػة لمػػػدوؿ الناميػػة مػػػرده لػػألداء االقتصػػػادي السػػيئ لممؤس       

       لمقطػػػاع العػػػاـ ، فقػػػد كانػػػت إيراداتيػػػا اقػػػؿ مػػػف التزاماتيػػػا الماليػػػة الجاريػػػة و كػػػاف عائػػػد رأس المػػػاؿ ضػػػعيفا 

و قرارات االستثمار و التسعير و التوظيؼ تحػدد إداريػا مػف جانػب الدولػة تتحمػؿ أعبػاء ثقيمػة نتيجػة تحمػؿ 

صػػؿ ليػػا و نجػػد أف نظػػرة برنػػامج اإلصػػالح االقتصػػادي خسػػائر مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ نتيجػػة الػػدعـ المتوا
. لمخوصصة تطورت مف التخمص مف االحتكار الحكومي في إدارة المشروعات العامة إلى تأجير ىػده 100

 المشروعات ثـ التخمص منيػا جزئيػا أو كميػا ومػف ىنػا يوصػي صػندوؽ النقػد الػدولي بتصػفية ىػده الوحػدات 

مػى إداراتيػا عمػى أسػس اقتصػادية وتجاريػة  وتشػير أدبيػات الصػندوؽ أو بيعيا لمقطاع الخػاص أو العمػؿ ع

مف وضع برنامج ذي آليات خاصة يبذأ بمسق كامؿ لمشروعات القطاع العاـ و مشػكالتو ثػـ تحديػد المػراد 

خوصصتو ووضع أسس تقييـ األصػوؿ ووضػع جػدوؿ زمنػي لمبيػع و إنشػاء جيػاز خػاص يتػولى تنفيػد ىػدا 

 بسيطة و شفافة لمبيع. البرنامج مع إتباع قواعد

ونجػػد الػػدعوة لمخوصصػػػة جػػدورىا فػػي المدرسػػػة التقميديػػة الجديػػدة النيوكالسػػػيكية التػػي نػػادت بتصػػػفية      

المشػػروعات القائمػػة باعتبارىػػا أحػػد الحمػػوؿ لمخػػروج مػػف الكسػػاد التضػػخمي ، فالمشػػكمة لػػـ تعػػد نقػػص فػػي 

شروعات تعمؿ عمػى زيػادة جانػب العػرض الطمب الكمي الفعاؿ بؿ ىي نقص في العرض و تصفية ىده الم
،و يػر  الصػػندوؽ أف بيػع ىػػده الوحػدات اإلنتاجيػػة التابعػػة لمقطػاع العػػاـ سػوؼ يكػػوف إيجابيػا عمػػى عػػدة 101

 محاور ىي :

التخفيػػػؼ مػػػف أعبػػػاء ميزانيػػػة الدولػػػة فػػػي دعػػػـ الوحػػػدات و بالتػػػالي تػػػوفير أمػػػواؿ الػػػدعـ لتخصيصػػػيا فػػػي -

 .مجاالت اقتصادية أخر  أكثر إنتاجية

إف عائد ىده الوحدات يمكػف أف تسػتخدمو الدولػة لسػداد جػزء مػف ديونيػا و تمويػؿ نفقػات التقاعػد المسػبؽ -

 لمستخدمييا.
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اسػتفادة الدولػػة مػف المػػوارد الضػػريبية عنػد بيػػع الوحػدات العامػػة إلػػى القطػاع الخػػاص بسػبب زيػػادة إنتاجيػػة -

 ىدا األخير. 

تخفػػيض اإلنفػػاؽ الحكػػومي، وزيػػادة اإليػػرادات نتيجػػة لبيػػع بالتػػالي تيػػدؼ سياسػػة الخوصصػػة، إلػػى و        

بعػػض الوحػػدات القطػػاع العػػاـ، ممػػا يسػػاعد فػػي النيايػػة عمػػى تخفػػيض أو إزالػػة العجػػز فػػي الميزانيػػة العامػػة 

 .لمدولة باإلضافة إلى زيادة كفاءة مؤسسات القطاع العاـ

ػادة القدرة عػمى المنافسة سػواء محميا أو ييدؼ تحرير التجارة الخارجية، إلى زيتحرير التجارة الخارجية: -

عالميا، وسوؼ يكوف لمثؿ ىذه السياسة تأثيرا عمى الحساب الجاري وميزاف المدفوعات مف خالؿ 

االمتصاص كما رأينا في اإلطار النظري. ور ـ ذلؾ فقد تؤدي سياسة تحرير التجارة الخارجية إلى 

زيادة في  الوارداتالتخفيض في نسبة الضرائب عمى تخفيض اإليرادات الدولة، خاصة إذا لـ يصطحب 

 .102الضرائب األخر 

وعمػػى الػػر ـ مػػف األىميػػة االقتصػػادية لسياسػػات تحريػػر التجػػارة ومػػا تحققػػو مػػف مكاسػػب عمػػى صػػعيد     

الكفػػاءة أو النمػػو إال أف ىنػػاؾ أسػػباب أدخػػر  تؤكػػد أىميػػة ىػػذه السياسػػة، تمثمػػت فػػي أف اقتصػػاديات الػػدوؿ 

خػر  فػاف الرأسمالية تبحث عف أسػواؽ جديػدة لتصػريؼ الفػائض مػف منتوجاتيػا ىػذا مػف جيػة، ومػف جيػة أد 

 .103تحرير التجارة تساعد االقتصادات النامية عمى الوفاء بخدمة ديونيا مف حصيمة صادراتياسياسات 

أما في ظؿ  ياب نظاـ مالي جيد وفعاؿ، كما ىو الحاؿ في الكثير مف الدوؿ العربية فاف       

ناقشة الخارجية بشكؿ المصاعب المالية التي تواجييا المؤسسات المعنية لف تمكنيا مف االستجابة لمم

و الحقيقة أف مطمب الصندوؽ بتحرير التجارة الخارجية في البمداف النامية تكمف في أف إشكالية جيد.
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، مجمة الدراسات االقتصادية ، العدد األولى ، بيت الحكمة بغداد  المنظمات االقتصادية الرأسمالية المعاصرة المنيج االقتصادي لمعولمةسالـ توفيؽ النجفي ،  -103
 .14ص 3، ص1999، 



اقتصاديات الدوؿ الرأسمالية تتطمب البحث عف أسواؽ جديدة لتوسيع صادراتيا مف جراء الفائض اإلنتاجي 

 .104الوفاء بخدمة ديونيا مف حصيمة صادراتيا المتزايد الذي تعاني منو و تمكيف البمداف النامية مف

يػر  صػندوؽ النقػد الػدولي أف القطػاع الخػاص لػو توفير فرص لكل من القطاع العام و القطاع الخاص :-

يتطمػػػب عػػػدـ التمييػػػز بينػػػو وبػػػيف القطػػػاع العػػػاـ حتػػػى تسػػػود البيئػػػة  و دور كبيػػػر فػػػي اإلنعػػػاش االقتصػػػادي

 :مف خالؿالتنافسية و يكوف ذلؾ 

 س ماؿ القطاع العاـ لرأس ماؿ القطاع الخاص .فتق رأ-

 إعطاء ضمانات القروض لكؿ مف القطاعيف بالتساوي مع إلغاء الضمانات الخاصة لمقطاع العاـ.-

 جعؿ أسعار الفائدة الخاصة بالقروض متساوية بيف القطاع العاـ و القطاع الخاص .-

 التسعير االقتصادي لمنتجات القطاع العاـ.-

يتـ تحرير األسواؽ، مف خالؿ تحرير أسعار السمع، والخدمات، واألجور مف القيود  األسواق :تحرير -

، بحيث يتـ تحديدىا بناء عمى قو  العرض و الطمب مف جية. وتحرير االستثمار، بحيث ترفع اإلدارية

لى تعزيز ميكانيكية السوؽ، بحيث توجيو  الموارد إلى القيود المفروضة عمى الرا بيف في االستثمار، وا 

 أماكف استعماليا بكفاءة .

و عمى العموـ وبالر ـ مف جيود الدوؿ النامية في العمؿ عمى إصالح أنظمتيا االقتصادية وفؽ           

برامج اإلصالحات االقتصادية لمجيؿ األوؿ ، إال أنيا تأخرت في تنفيد تمؾ اإلصالحات فنجـ عنيا عدة 

إلى مجموعة مف األسباب أرجعيا البعض إلى أزمة حكما نية و  أثار عمى مجتمعاتيا ، و يعود ذلؾ

انتشار الفساد و الرشوة فأصبحت ىده األسباب مف اىتماـ ىده الدوؿ في الوقت الراىف و دخوؿ فيما 

 يسمى ببرامج الجيؿ الثاني.
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 : برامج الجيل الثاني لإلصالحات االقتصادية في الدول النامية الثالثالمطمب 

شكالية الفساد و  ياب الرشاذ في الحكـ ال يعتبر تحديا منفصال يعالج عمى طريقة خاصة  بؿ إف إ       

ىػػػػو جػػػػدوؿ أعمػػػػاؿ لإلصػػػػالحات االقتصػػػػادية يكمػػػػؿ و يعػػػػزز جيػػػػود الجيػػػػؿ األوؿ  و خاصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ 

ال  االستثمار و التجارة ، و عمى أنو ال يمثػؿ و ال يضػمف سياسػة اقتصػادية مثاليػة ، إال أنػو يشػكؿ حمايػة

تحظػى   نى عنيا لتفادي استمرار السياسة الرديئة و يضمف أف السياسات الجيدة المطموبػة لتحقيػؽ النمػو 

و السياسػات   بشرعية و تنفد بسرعة و إخالص ، و ترتبط  برامج اإلصالحات ارتباطا كبيرا بقظايػا الحكػـ

حكامػة أو الحكػـ الراشػد ، و قػد المرتبطة بو ، مف خالؿ إصػالح األنظمػة التقميديػة عػف طريػؽ مػا يسػمى ال

استخدـ ىده المفيػوـ فػي نيايػة ثمانينػات القػرف العشػريف و قػد شػاع فػي أدبيػات اإلدارة العامػة و السياسػات 

و الحكومات و يحمؿ ىدا المفيوـ في طياتو بعديف رئيسييف يعكس األوؿ فكػر البنػؾ العػالمي الػذي  العامة

ممفيـو ، أما البعد الثاني فيتعمؽ بالجانب السياسي لممفيـو و يشمؿ يتبنى الجوانب اإلدارية و االقتصادية ل

 .باإلضافة إلى اإلصالح الكفاءة و التمييز اإلداري 

و مف األسباب الداعية إلى الجيؿ الثاني نػذكر محدوديػة نتػائج الجيػؿ األوؿ ، اقتصػار الجيػؿ عمػى        

تحسيف الجوانب النقدية و المالية و إ فاؿ الجيؿ األوؿ لمعوائؽ الجذرية العميقة لمنمو ، فمف ىػده األسػباب 

ممارسػػػة السػػػمطة و  والفسػػػاد ظيػػرت الحاجػػػة إلػػػى الجيػػػؿ الثػػاني المتعمقػػػة بمنظومػػػة إدارة الحكػػػـ و محاربػػة 

.وحسػػػب البرنػػػامج اإلنمػػػائي لألمػػػـ المتحػػػدة فػػػؤف الحكػػػـ 105المسػػػاءلة ، اإلطػػػار المؤسسػػػاتي و كفػػػاءة اإلدارة

الراشد ىو عبارة عف ممارسة السمطة االقتصادية و السياسية إلدارة شؤوف الدولة عمى كافة المستويات مف 

ليػػػػػذا تنصػػػػػق  .106الجماعػػػػػات تحقيػػػػػؽ مصػػػػػالحيا خػػػػػالؿ آليػػػػػات و عمميػػػػػات و مؤسسػػػػػات تتػػػػػيق لألفػػػػػراد و

 االقتصػػػػاديةالمؤسسػػػػات الماليػػػػة والنقديػػػػة الدوليػػػػة بضػػػػرورة إتبػػػػاع بػػػػرامج التعػػػػديؿ الييكمػػػػي واإلصػػػػالحات 

"حكم السوؽ لف ينجق مف دوف الديمقراطية السياسية ومػف دوف  فاقتصادبؤصالحات سياسية ومؤسساتية ، 

                                                           
 .8ص 2119الجزائر ، العدد السابع ، -، جامعة شمؼ مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيااإلصالحات و النمو االقتصادي في شمال إفريقيا ، حاكمي بوحفص ، - 105
ديسمبر ،  ، ورقة مقدمة لمممتقى الدولي السادس لمجمعية الوطنية لالقتصادييف الجزائرييف  اقامة الحكم الصالح من خالل مكافحة الفسادبشير مصطفى ، - 106

 .15ص، 2116



 .راشد"

مى الدوؿ النامية إجراء إصالحات اقتصادية إضافية او بما يسػمى و عؿ ىدا أصبق مف الضروري ع     

باإلصػػػالحات مػػػف الجيػػػؿ الثػػػاني ألف اإلصػػػرار عمػػػى تطبيػػػؽ الحوكمػػػة و مكافحػػػة الفسػػػاد بمختمػػػؼ أشػػػكالو 

أصػػبحت مػػف الشػػروط الالزمػػػة مػػف أجػػؿ تحقيػػػؽ التنميػػة المسػػتدامة  و الشػػػاممة كمػػا أف ىػػده اإلصػػػالحات 

و الحكومة ىػدا   ة في أدوار المؤسسات الحكومية و التفاعالت بيف المواطنيفتنطوي عمى تعديالت أساسي

و إلػى التيمػيش   مف وعػدـ تطبيػؽ الحكػـ الراشػد فػي الػدوؿ الناميػة يػؤدي بيػا إلػى ضػعؼ مصػداقية الدولػة

فػػػي االقتصػػػاد الػػػدولي و إلػػػى إتاحػػػة الفرصػػػة لمتػػػدخؿ الخػػػارجي و الحرمػػػاف مػػػف فػػػرص االسػػػتثمار و مػػػف 

التي تمنحيا المؤسسات الدولية ، حيث أصبحت ىػده األخيػرة ال تمػنق القػروض و المسػاعدات المساعدات 

و عمػى ىػده األسػاس يجػب   لمدوؿ التي ال يكوف لدييا إدارة قوية و نظـ و أجيزة عمى مكافحة الفساد فييا

 : 107عمى الدوؿ النامية

 الفساد. وضع قوانيف ردعية قابمة لمتطبيؽ عمى كافة المستويات لمف يمارس-

 إشراؾ الرأي العاـ في إدانة الفساد و تشخيص األنظمة الفاسدة .-

 زيادة الوعي بخطورة الفساد بيف أطراؼ المجتمع المدني.-

 إصدار تشريعات أكثر فعالية و تقوية كؿ مف النظاـ القانوني و القضائي.-

 توفير اإلرادة السياسية مف قبؿ صانعي القرار الرا بيف في اإلصالح.-

 دعـ تأسيس ىيئات و مؤسسات أو جمعيات لمشفافية و النزاىة سواء كانت حكومية او  ير حكومية.-

 جدب االستثمارات األجنبية التي تر  في الفساد عبء اظافي .-

 إعطاء حرية المؤسسات المجتمع المدني لمساءلة الدولة السياسية .-
                                                           

، الممتقى الدولي جوؿ أبعاد الجيؿ الثاني مف اإلصالحات االقتصادية  حتمية اإلصالحات االقتصادية من الجيل  الثانيرميدي عبد الوىاب ، سماي عمي ، - 107
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 اـ لمقاومة االصطناع.إعطاء حوافز لمعامميف بالقطاع الحكومي و القطاع الع-

و عمى العموـ فؤف نجاح ىده اإلصالحات االقتصادية يتوقؼ عمى مد  كفاءة األطراؼ المسؤولة         

عف تطبيقيا ) سياسية ، إطارات فنية متخصصة   . و أيضا عمى مد  رضا و تقبؿ المجتمع المعني 

 ليده اإلصالحات .

 

 

 

 

 الخاتمة :

 اإلصالح االقتصادي في الدوؿ النامية يتضق مايمي:مف خالؿ دراستنا لبرامج    

ىناؾ عقبات كثيرة تواجو االقتصاديات النامية لتنجق في تطبيؽ إصالحاتيا االقتصادية و لعؿ  أف      

أىـ ىده العقبات إشكالية الفساد و إحتكار القناعات السياسية لمنشاط االقتصادي و  ياب ما يسمى مف 

 .الحوكمة الرشيدة في ىده الدوؿ ب

و التكامػؿ  في ظؿ العولمة وجدت الػدوؿ الناميػة نفسػيا أمػاـ التحػرر االقتصػادي و االنػدماجكما أنو       

أصػػػػػبق تعػػػػػديؿ مسػػػػػار  وعمػػػػػى ىػػػػػدا .WTOومنظمػػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػػة   العػػػػػالمي الػػػػػذي تفرضػػػػػو العولمػػػػػة

ر السمبية لالقتصػاد الػدولي عمػى االقتصػاد الػوطني اقتصاديات الدوؿ النامية ضروري مف أجؿ تجنب اآلثا

و      اطػر معينػة   ضػمف  توفرىػا العالقػات االقتصػادية الدوليػة مػف االيجابيػات التػي قػد  ، و االسػتفادة 

قصد التعرؼ عمى أىـ اآلثار المرتقبة لمنظاـ التجػاري الػدولي الجديػد المتعػدد األطػراؼ عمػى الػدوؿ الناميػة 

 في الفصؿ القادـ.يكوف وبالتفصيؿ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تحميل االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى   الفصل الثالث       
  .اقتصاديات الدول النامية

كوسيمة لتنظيـ العولمة ،بمدينة مراكش المغربية  5991سنة WTOمند إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة 

التجارة الدولية و تطوير العالقات االقتصادية بيف الدوؿ سارعت  االقتصادية و تأطيرىا ، و تحرير 

خاصة الدوؿ النامية لالستفادة مف مختمؼ المزايا التي  إلييا مختمؼ الدوؿ  بتقديـ  طمبات االنضماـ

و الدوؿ التي تمر بمرحمة انتقالية و كذلؾ لمدخوؿ فيما   تمنحيا المنظمة العالمية لمتجارة  لمدوؿ النامية

 مى بالتقسيـ الدولي لمعمؿ و االستفادة مف مزاياه .يس

الكثير مف القمؽ بشأف مستقبؿ التجارة العالمية خاصة مف جانب ا االنضماـ إال أنو قد صاحب ىد        

و بعبارة أخر  فؤف السؤاؿ الذي  مازالت تخوض صراعا لتحقيؽ التنمية االقتصادية ،الدوؿ النامية التي 

تحقيؽ مكاسب لمدوؿ وؿ النامية ىو ىؿ ستعمؿ المنظمة العالمية لمتجارة عمى يفرض نفسو عمى الد

أـ أنيا ستضع أماميا عقبات جديدة زيادة  النامية في مجاالت التجارة الدولية و االستثمار و رأس الماؿ



ي الذو  الفصؿ اعمى ما تعانيو ىده الدوؿ مف مشاكؿ اقتصادية. اإلجابة عف ىدا سؤاؿ تكوف مف خالؿ ىد

 قسمناه إلى المباحث التالية :

 .المبحث األول : االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى االقتصادي العالمي 
 .المبحث الثاني : االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدول النامية 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

سوؼ تكوف لو  WTOإف النظاـ التجاري العالمي الجديد و المتمثؿ في المنظمة العالمية لمتجارة          

  :108ولعؿ مف أـ ىده االنعكاسات يمكف إجماليا فيما يمي ، انعكاسات ىامة بال شؾ عمى االقتصاد العالمي

تحرير التجارة الخارجية إلى إلغاء أشكاؿ الدعـ و القيود  ير الجمركية و نظاـ الحصص  سوؼ يؤدي -

 و مف ثـ إلغاء التشوىات في التجارة العالمية .

 زيادة تحفيز دوؿ العالـ عمى تبني برامج لإلصالح االقتصادي و التحوؿ إلى اقتصاديات السوؽ الحر.-
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،  2119،  الدار الجامعية الجديدة ، اإلسكندرية ،  منظمة التجارة العالمية , نظاميا القانوني و دورىا في تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية جابر فيمي ،  - 
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 منظمة العالمية لمتجارة عمى االقتصادي العالمي.مالمبحث األول : االنعكاسات المرتقبة ل



نتاج لد  كؿ دولة ، مع إبراز المزايا النسبية لكؿ منيا  و مف الدعوة إلى االستخداـ األمثؿ لموارد اإل-

 شأفّ ذلؾ أف يؤدي في األجؿ الطويؿ إلى زيادة مستويات الرفاىية عمى المستو  المحمي.

استفادة المستيمكيف مف انخفاض األسعار في الدوؿ التي كانت تقيـ حواجز جمركية ، و تدعـ المنتجيف -

المنافسة في األسواؽ المحمية عمى الر ـ مف ارتفاع أسعار منتجاتيـ مقارنة فييا لجعميـ قادريف عمى 

 بأسعار المنتجات المناظرة في األسواؽ الدولية.

         استفادة المنتجيف مف زيادة الطمب الخارجي عمى إنتاج البمداف التي كاف إنتاجيا يواجو عوائؽ كمية-

 و جمركية مف التي تـ إلغاؤىا أو تخفيضيا في إطار اتفاؽ الجات.

تزايد االعتماد المتبادؿ بما لو مف مزايا و عيوب ومف المزايا زيادة االندماج عمى الصعيد العالمي بما -

يؤدي إلى خمؽ مصالق متشابكة يمكنيا تخفيؼ ىده الصراعات الدولية ، أما أبرز عيوبو فيو أنو عند 

 االعتماد المتبادؿ فؤف الدوؿ الداخمة في تشابؾ قو  تنقسـ إلى دوؿ تابعة و دوؿ مييمنة.اختالؿ 

زيادة معدالت التضخـ وزيادة تكمفة الواردات في البمداف المستوردة سمعا سوؼ ترتفع أسعارىا في -

 األسواؽ العالمية بعد تخفيض الدعـ الذي كاف يقدـ لمنتجييا و مصدرييا.

لبطالة في الدوؿ التي كاف المنتجوف الصناعييف و الزراعيوف يعتمدوف فييا عمى الدعـ ارتفاع معدالت ا-

 الحكومي أو عمى الحواجز الجمركية العالمية لمحفاظ عمى قدرتيـ التنافسية بشكؿ مصطنع.

، بما يعني زيادة حجـ التجارة %51و  %1زيادة معدؿ النمو في التجارة العالمية بنسب تتراوح بيف -

 .109مميوف دوالر 021مية بنحو العال

إال أف ىده التقديرات تستند إلى تخمينات و إسقاطات يمكف المنازعة فييا و عميو فؤف القدر           

و بشكؿ متفاوت بيف  . 110المتيقف ىو أف ىده االنعكاسات سوؼ تكوف في اتجاه إيجابي بصورة واضحة

 عمى النحو التالي:دوؿ العالـ سواء منيا المتقدمة أو النامية و ىدا 

                                                           
  109-خالد سعد ز موؿ حممي  ، مرجع سبق ذكره ، ص499.



 المطمب األول  : االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدول المتقدمة

و     تتميز الدوؿ المتقدمة بالتطور االقتصادي و امتالؾ تكنولوجيا و ارتفاع مستويات الدخؿ           

حيث ىده العوامؿ سوؼ توفر رؤوس األمواؿ الضخمة مع توفر العوامؿ الطبيعية و اليد العاممة المؤىمة  

تجعؿ مف تحرير التجارة العالمية ذات منفعة ميمة ليا ، و عمى سبيؿ المثاؿ فؤف الواليات المتحدة 

ية لمتجارة أو في إطار معاىدة  سواء في إطار المنظمة العالم ااقتصاديااألمريكية سوؼ تسعى إلى الييمنة 

أمريكا الشمالية لمتجارة الحرة، و ذلؾ بما تممكو مف إمكانيات ىائمة في تصدير السمع الزراعية و المواد 

. أما دوؿ االتحاد األوروبي فؤنيا سوؼ تكوف المنافس األقو  لمواليات المتحدة في جني ثمار 111المصنعة

و بشريا خاصة و قد        بما تممكو مف قو  شرائية ضخمة ماليا ىدا النظاـ العالمي لمتجارة الجديد 

السيطرة عمى أسواؽ البمداف النامية و  توحدت في إطار ما يسمى بالسوؽ المشتركة و ذلؾ لمحاولة

محاولة دخوؿ السوؽ األمريكية نفسيا  ير أنيا تخشى في نفس الوقت سيطرة إنتاج الواليات المتحدة 

بيف ىاتو الدوؿ المتقدمة لجني ثمار أكثر في شرسة  ا لذلؾ ستكوف ىناؾ منافسة قويةالزراعي عمى أسواقي

 ظؿ ىدا النظاـ التجاري الجديد المتعدد األطراؼ.

 المطمب الثاني : االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدول األسيوية 

لقد تزايدت أىمية أسيا في التجارة العالمية بشكؿ فجائي عمى مد  العقد و النصؼ الماضي حيث         

مف التجارة العالمية  كما يغمب  1050سنة  112، % 10,5بمغ إجمالي نسبة الصادرات التجارية لممنطقة  

جات صناعية في مف صادرات أسيا كانت منت % 00,5عمى صادرات أسيا السمع المصنعة ، حيث أنو 

مف التجارة  %50,1فقط مف صادرات أسيا و  % 9,0أما المنتجات الزراعية فأنيا تمثؿ  5991سنة 

الزراعية العالمية .كما يتوقع بأف تستفيد منطقة أسيا كنتيجة لخفض الدعـ الزراعي في الدوؿ النامية   

المستمر لمزراعة المحمية سوؼ يزيد  حيث يجني المصدروف الزراعيوف الكبار أكبر األرباح و أف التحرير
                                                                                                                                                                                     

  110-مصطفى سالمة ، مرجع سبق ذكره  ، ص43.
، مجمة الباحث التكتالت االقتصادية اإلقميمية كإستراتجية لمواجية تحديات االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة :دراسة حالة الجزائر سميماف ناصر،   - 111

 .84ص  2112 ،  ورقمة جامعة،   2العدد 
112 -Rapport sur le commerce mondiale ; LOMC et les accords  préférentiels de la coexistence à la cohérence . 2011 .p22.  

02 



مف ىده المكتسبات عمى الر ـ مف انخفاض السعر العالمي المتوقع لبعض البضائع المصدرة و في مجاؿ 

السمع المصنعة ستستفيد دوؿ أسيا بشكؿ مميز مف اتفاؽ السمع المصنعة ألنيا مصدر كبير بجانب الميزة 

و معدات  وىرية مثؿ قطاعات تصنيع  اآلالت و معدات النقؿالنسبية الموجودة في عدد مف القطاعات الج

في مجاؿ صناعة األقمشة و  ةالمكاتب و االتصاالت و المنسوجات .كما سيكوف ىناؾ مكاسب واسع

و صمت مساىمة دوؿ أسيا  و اختزاؿ التعريفات  حيث MFA  113 المنسوجات كنتيجة لتطبيؽ مراحؿ

مف صادرات المالبس و  % 21وحوالي5991ة في سنة مف صادرات المنسوجات العالمي % 20إلى 

و ماليزيا و  الدوؿ األكثر استفادة مف ىده المكاسب ىي بنجالديش و الصيف و ىونج كونج و اليند

باكستاف و كوريا الجنوبية و سريالنكا و تايواف و تايالند و اندونيسيا إلى مد  أقؿ  أما الرابحوف 

و عمى وجو  لئؾ في المجموعة السابقة الديف لدييـ حصص أقؿ نسبيا الحقيقيوف فمف المرجق أف يكوف أو 

 .114الخصوص بنجالديش و الصيف المنتجيف األقؿ تكمفة 

 المطمب الثالث: االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى دول إفريقيا   

نظرا إلى الصعوبات االقتصادية بالنسبة ألقطار ىده المنطقة و التي تحتؿ عمى كاىميا العديد           

مف المشاكؿ خاصة السياسية . و عمى العموـ سوؼ تتضرر دوؿ ىده المنطقة مف جراء ارتفاع السمع 

اؾ مجاالت قد تستفيد الغذائية خصوصا و أف دوؿ ىده المنطقة مستوردا كبير لمسمع الزراعية إال أف ىن

حيث بمغ إجمالي نسبة الصادرات التجارية لممنطقة    فييا دوؿ المنطقة  مثؿ قطاع المالبس و المنسوجات

و خصوصا دولة المغرب و مصر لقربيا مف أسواؽ االتحاد األوروبي و  115. 1050سنة  %0,1حوالي 

 الذي يعتبر أكبر سوؽ مستقبؿ لمنتجات ىدا القطاع.

ا أنو لف يكوف ىناؾ أثر صافي إيجابي ليده المنطقة مف تحرير التجارة ، ألف ىده المنطقة كم        

محممة بالمشاكؿ االقتصادية حيث البنية الرديئة و اإلنساف الفقير و النمو السكاني السريع و السياسات 

                                                           
  113-عبد الناصر نزاؿ ألعبادي ،  مرجع سبق ذكره ، ص128.
  114-عبد الناصر نزار العبادي ، مرجع سبق ذكره ، ص128.

115 - Rapport sur le commerce mondiale . Op cit   .2011. p22 



نبيي و المساعدات   و في الجانب العالمي ىناؾ التناقص في تدفؽ االستثمار االج الحكومية  ير المالئمة

 و الكساد المفاجئ في التجارة حيث تناقص نصيب إفريقيا في التجارة العالمية .

 المطمب الرابع: االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدول العربية

ة العالمية إف البمداف العربية بكونيا جزءا مف النظاـ العالمي لف تكوف بمنأ عف ثأثيرات المنظم       

لتجارة  حيث أشارت بعض الدراسات التي أعدتيا جامعة الدوؿ العربية إلى اآلثار السمبية المتوقعة 

 اآلثارالدوؿ العربية و تتمخص أىـ تمؾ  اقتصادياتلتطبيؽ اتفاقيات النظاـ التجاري العالمي الجديد عمى 

      :116فيمايمي

 الغذائية ثالثة أضعاؼ.ارتفاع أسعار الواردات العربية مف المواد -

 اختالالت في الموازيف التجارية العربية بسبب إلغاء نظاـ حصص استيراد المالبس. -

 مصاعب صناعة البتروكيماوية العربية بسبب المنافسة الحادة.-

 ارتفاع تكمفة الواردات مف المنتجات الكيماوية. -

 مف العمالة العربية.% 12ارتفاع نسبة البطالة في قطاع الصناعة الذي يستوعب -

 عدـ استفادة الدوؿ العربية مف تحرير قطاع الخدمات كونيا مستوردا صافيا ليا.-

تأثير المنتجات الفكرية العربية تأثيرا سمبيا مف خالؿ ارتفاع أسعار تمؾ المنتجات و تزايد تيديدات الغزو -

 الثقافي.

أو االنعكاسات عمى الدوؿ العربية اد ير   كما قد اختمفت اآلراء حوؿ طبيعة ىده التأثيرات        

البعض أنيا سوؼ تؤدي إلى إزالة الحواجز الجمركية بيف الدوؿ العربية مما يمكف أف يترتب عنو المزيد 
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.بينما يحدر البعض األخر مف أضرار التي يمكف أف تمحؽ ببعض الدوؿ 117مف التبادؿ التجاري العربي

و عموما فؤف تأثيرات ىده المنظمة العالمية  لممواد الغذائية بشكؿ كبيرالعربية و خاصة تمؾ المستوردة 

و برامجو          لمتجارة عمى الدوؿ العربية تتوقؼ عمى الوضعية االقتصادية لكؿ بمد و مد  استعداداتو

 و يمكف إجماؿ بعض االنعكاسات التالية:،لممواجية 

 

 

 في مجال صناعة النفط و الغاز

و   لؾ في دوؿ الخميجذالنفط و الغاز أكثر مف ثمثي حجـ الصادرات العربية و يزيد عف يمثؿ           

لؾ لف ذادا كانت ىده االتفاقات الجديدة قد استبعدت كال مف النفط و الغاز مف الخضوع ألحكاميا فؤف 

ة لؾ ىو فرض ضريبذيمنع الدوؿ المتقدمة مف فرض ضرائب و قيود عمى دخوؿ ىده السمع و ما يؤكد 

الوقود مف طرؼ ىده الدوؿ في السنوات األخيرة مما يؤدي إلى انخفاض اإليرادات النفطية ر ـ الطمب 

 .118المتزايد عمى النفط العالمي

ففي القطاع الزراعي ، تتصؼ الدوؿ العربية بحساسية شديدة تجاه تقمبات السوؽ العالمية ألنيا      

مف تجارة الحبوب ، لدلؾ فتحرير  %50تجارة العالـ مف القمق فقط ، و حوالي  %10تستورد حوالي 

التجارة الزراعية الدولية سيمحؽ أثار سمبية بالقطاع الزراعي الذي يتصؼ بالتخمؼ و ال يؤمف بمواصفات 

ا الجودة المطموبة ، ألف اآلثار ستتضق في األسعار و اإلنتاج معا . حيث تشير التوقعات إلى أنو إذ

تحررت تجارة السمع الزراعية و توقؼ دعـ الحكومات العربية النسبي لمنتجاتيا الزراعية فؤف احتماؿ 

ارتفاع األسعار سيكوف في حدود ثالثة أمثاؿ ما ىي عميو اآلف . و إذا ما عممنا بأف الدوؿ العربية دوؿ 

و الثالثة          لضعفيفمستوردة لممنتجات الزراعية ، يتبيف أف فاتورة المستوردات ستكوف بيف ا
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أضعاؼ  وبسبب ارتفاع نسبة الواردات العربية مف ناتجيا المحمي اإلجمالي فؤف نسبة العجز في ميزاف 

 .119المدفوعات ستزداد و كذلؾ زيادة العجز في الموازنة

 :في مجال صناعة النسيج 

سبب إلغاء الدعـ اإلنتاجي و إلغاء دعـ بمف المتوقع أف ترتفع تكمفة بعض المصنوعات العربية      

إضافة إلى ارتفاع ،الصادرات و ارتفاع تكمفة الفحص قبؿ الشحف و ارتفاع تكمفة القيود الفنية االخر  

بقواعد فتق االسواؽ سيؤدي  تكمفة التقنيات و االختراعات كما أف تزايد حدة المنافسة الدولية نتيجة االلتزاـ

  عدـ قدرتيا عمى مواجية المنافسة الدولية سواء كانت منافسة سعرية عض الصناعات نتيجةبإلى اختفاء 

مما سيزيد معدالت البطالة في االجؿ القصير و  ،أو منافسة مرتبطة بجودة السمعة و كفاءة استخداميا 

ديد مف الدوؿ العربية مف قواعد النظاـ التجاري العالمي مف ناحية أخر  تستفيد الصناعات القائمة في الع

الجديد المتعمقة بمكافحة اإل راؽ و الدعـ و إجراءات الوقاية مف الواردات  فطالما عانت الصناعات 

العربية مف منافسة  ير عادلة مف قبؿ واردات السمع المدعمة أو منخفضة السعر بشكؿ مبالغ فيو خاصة 

وباعتبار قطاع المنسوجات و المالبس مف الفروع الميمة في الصناعة العربية  مف الدوؿ االسيوية.

.ازدىار صناعة الغزؿ و المنسوجات في البنود 120فؤف اآلثار عمى ىدا القطاع تتمثؿ في، لبعض الدوؿ 

حيث تتمتع الدوؿ العربية ، التي ال يتـ تحريرىا و التي يستمر فرض حصص عمييا مف الدوؿ المستوردة 

لؾ دخوؿ تجارة الغزؿ و ذك ممة تفضيمية في تصدير ىده البنود لكف سيكوف ىدا االزدىار مرحميا.بمعا

وىدا في  ،و خطيرة مع باقي الدوؿ المصدرة         المالبس العربية في منافسة حادة والمنسوجات 

االدوية في صناعة  كذلؾ البنود التي يتـ تحريرىا و إلى جانب صناعة المنسوجات و المالبس ستواجو

و بالر ـ مف  ،الدوؿ العربية تحديات كبيرة نتيجة تنفيد االتفاقية التجارية المرتبطة بحقوؽ الممكية الفكرية 

أىمية ىده االتفاقية في تشجيع االستثمار االجنبي المباشر و نقؿ التقنية بواسطة رخص استخداـ براءة 
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االختراع إال أنيا ستتسبب في ارتفاع رسوـ اقتناء براءة االختراع التي تدفع لمشركات العالمية مما يؤثر 

 .121سمبا عمى تكاليؼ أنتاج الدواء بالدوؿ العربية

 

و عمى الر ـ مف أف ىناؾ منافع كبيرة مترتبة مف تحرير التجارة في الخدمات لمدوؿ األعضاء          

تريميوف دوالر سنويا نتيجة لتنشيط أسواؽ الخدمات ، كما 5,1في منظمة التجارة العالمية تقدر بأكثر مف 

الجنسيات بعد تحرير تجارة تقدر أيضا قيمة الزيادة في التجارة العالمية عف طريؽ فروع الشركات متعددة 

تريميوف دوالر سنويا . فؤنو مف المتوقع أيضا أف يكوف األثر سالبا عمى الدوؿ العربية  0الخدمات بحوالي 

بعد تحرير تجارة الخدمات ، نظرا ألف الدوؿ العربية مستورد صافي لمخدمات و تعاني مف عجز في 

 .122موازيف خدماتيا

ف المكاسب و االنعكاسات االيجابية التي قد تحققيا الدوؿ العربية مف جراء و ىكذا فؤنو بالر ـ م         

انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، إال أف المخاوؼ تزيد مف تغمب االنعكاسات السمبية نتيجة 

 األوضاع التي تعيشيا اقتصاديتيا.

ف انعكاسات النظاـ التجاري و عمى العموـ  ومف خالؿ ما سبؽ ذكره في ىدا المبحث فؤ          

سوؼ تكوف متفاوتة بيف دوؿ األعضاء   WTOالعالمي الجديد  و المتمثؿ في المنظمة العالمية لمتجارة 

 و حسب الوضع االقتصادي لكؿ دولة عضو .
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و األقؿ  إقرار مبدأ حؽ الدوؿ النامية  WTOقد تضمنت اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة          

نموا في معاممة خاصة و أكثر تميزا سواء مف ناحية مستويات التعريفة الجمركية التي تطبقيا أو درجة 

و فترات انتقالية تقوـ خالليا  المرونة التزاميا بالقواعد أو بتوقيت تنفيذىا و ذلؾ إلتاحة درجة أعمى مف

بتوفيؽ أوضاعيا فضال عف التزاـ الدوؿ المتقدمة بؤتاحة المساعدات و المعونات الفنية الالزمة ليده الدوؿ 

لمتكيؼ مع القواعد الجديدة و معاونتيا عمى إقامة األجيزة الضرورية لتنفيذىا و تدريب المسؤوليف عف 

معاونة الدوؿ النامية التي تشكؿ أكثر مف ثالثة أرباع العدد الكمي لمدوؿ  التنفيذ  حيث ييدؼ ذلؾ إلى

استفادت الدوؿ النامية مف معاممة خاصة في  كما أف األعضاء في المنظمة لتحقيؽ المزيد مف النمو.

بعض الحاالت نظرا إلدراؾ الدوؿ المتقدمة أف التبادؿ الدولي ال يمكف أف يتـ بعيد عف مشاركة الدوؿ 

ف منحيا بعض االمتيازات في الواقع جاء في المقاـ األوؿ الن امية التي تعتبر أىـ أسواؽ الدوؿ المتقدمة. وا 

لحماية مصالق الدوؿ المتقدمة ولتمكيف الدوؿ النامية مف تحرير تجارتيا الخارجية عف طريؽ منحيا 

 .123وسياستيا التجارية بعض الحوافز المؤقتة لتمكينيا مف إعادة ىيكمة اقتصادىا وتعديؿ تشريعاتيا

ويمكف تقسيـ أحكاـ المعاممة الخاصة و التفضيمية التي تتيحيا اتفاقيات منظمة التجارة العالمية         

 :124لمدوؿ النامية إلى ثالثة مجموعات رئيسية

ا : أحكاـ تمتـز بمقتضاىا الدوؿ األعضاء بتيسير نفاد صادرات الدوؿ النامية إلى أسواقي المجموعة األولى

و ذلؾ إما عف طريؽ خفض تمييزي لمتعريفة الجمركية عمى الواردات مف ىده الدوؿ عمى نحو ما يتـ في 

أو عف  بالنسبة لوارداتيا مف الدوؿ النامية، إطار التزاـ الدوؿ المتقدمة بتطبيؽ قواعد النظاـ المعمـ لممزايا 

بيف االتحاد األوروبي ودوؿ إفريقيا و  طريؽ األنظمة اإلقميمية األخر  الشبيية مثؿ معاىدة لومي فيما

بيف الواليات المتحدة األمريكية و دوؿ الكاريبي أو تقديـ ، ومبادرة حوض الكاريبي  ،الكاريبي و الباسفيؾ 

معاممة خاصة و تفضيمية لمواردات مف ىده الدوؿ فيما يتعمؽ بالقيود  ير التعريفية كنظـ الحصص و 

 المضادة لإل راؽ.إجراءات الوقاية و اإلجراءات 
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أحكػػػاـ تمػػػنق لمػػػدوؿ الناميػػػة و األقػػػؿ نمػػػو المرونػػػة فػػػي تنفيػػػد االلتزامػػػات الػػػواردة فػػػي  المجموعـــة الثانيـــة :

اتفاقيػػات المنظمػػة ، مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ عػػدـ إلػػزاـ الػػدوؿ الناميػػة بتقػػديـ تخفيضػػات عمػػى تعريفاتيػػا الجمركيػػة 

مسػػتويات نموىػػا و ظروفيػػا الماليػػة كمػػا سػػمق لمػػدوؿ مماثمػػة لمػػا التزمػػت بػػو الػػدوؿ المتقدمػػة أو ال تتفػػؽ مػػع 

الناميػػة بػػربط تعريفاتيػػا عنػػد مسػػتويات أعمػػى مػػف مسػػتويات تعريفاتيػػا المطبقػػة أو المخفضػػة إلعطػػاء ىػػده 

           الػػػػػدوؿ مرونػػػػػة لرفػػػػػع تعريفاتيػػػػػا إلػػػػػى مسػػػػػتويات الػػػػػربط عنػػػػػد الحاجػػػػػة لتػػػػػوفير حمايػػػػػة إلنتاجيػػػػػا الصػػػػػناعي

ر ذلؾ خرقػا اللتزاماتيػا. و بالنسػبة التفاقيػة الخػدمات فقػد سػمحت لمػدوؿ الناميػة أو الزراعي و دوف أف يعتب

بقػدر مػف المرونػة فػي فػتق قطاعاتيػا الخدميػة لممنافسػة و تحريػر نوعيػات اقػؿ مػف الخػدمات مقارنػة بالػدوؿ 

 و بما يتفؽ مع مستويات نموىا فضال عػف السػماح ليػده الػدوؿ بوضػع شػروط لفػتق أسػواقيا حيػث المتقدمة

عمػػػػى أسػػػػس  تيػػػػدؼ إلػػػػى تقويػػػػة قػػػػدراتيا المحميػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت الخػػػػدمات و نقػػػػؿ التكنولوجيػػػػا الالزمػػػػة ليػػػػا

. كما تتيق االتفاقيات درجة أكبر مف المرونة لمدوؿ النامية في إتخاد إجراءات لحماية صناعاتيا 125تجارية

خػر  األعضػاء ، إضػافة الجديدة أو تطػوير صػناعاتيا القائمػة و ذلػؾ بعػد الحصػوؿ عمػى موافقػة الػدوؿ األ

إلػػػى ذلػػػؾ تتػػػيق االتفاقػػػات لمػػػدوؿ الناميػػػة اتخػػػاذ إجػػػراءات لتقييػػػد الػػػواردات عنػػػد مواجيتيػػػا لمصػػػاعب تتعمػػػؽ 

بموازيف مدفوعات و تسمق كذلؾ اتفاقيات المنظمة لمدوؿ النامية أيضا بفترات انتقالية تتراوح ما بيف خمسة 

تيا و تعيداتيا كما قد تعفي القواعد الػدوؿ الناميػة و األقػؿ إلى إحد  عشر سنة إلعداد نفسيا لتنفيذ التزاما

نمو مف االلتزاـ ببعض القيود كؤعفائيا مف قاعدة حظر تقديـ الدعـ لمصادرات إدا كانت دولػة أقػؿ نمػوا أو 

دوالر سػػنويا ، ذلػػؾ فضػػال عػػف االسػػتثناءات  5000دولػػة ناميػػة يقػػؿ متوسػػط الػػدخؿ الفػػردي لمواطنييػػا عػػف 

 .126يسمق ليا اتفاؽ الزراعة لمدوؿ النامية في مجاؿ تقديـ الدعـ لممنتجات الزراعية الكثيرة التي

     أحكاـ متعمقة بتقديـ الدعـ الفني لمدوؿ النامية مف جانب الدوؿ و المنظمات الدوليةالمجموعة الثالثة :

قانونيػػة لزيػػادة قػػدرتيا و سػػكرتارية منظمػػة التجػػارة العالميػػة لمعاونتيػػا عمػػى تطػػوير قػػدراتيا المؤسسػػية و ال  

 عمى تنفيد التزاماتيا الواردة في اتفاقية المنظمة.

                                                           
 .6ص،  مرجع سبق ذكره عادؿ محمد خميؿ ،- 125
126

 .6، ص نفس المرجع - 



اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة  المعاممة التفضيمية التي تمنحيالكف بالر ـ مف ىده و            

بقدرات الدوؿ المتقدمة ودرجة تطورىا يجعؿ ىذه االمتيازات ر ـ  لمدوؿ النامية فؤنو إدا ما قورنت 

أىميتيا  ير كافية لتمكيف الدوؿ النامية مف الوصوؿ إلى تطوير ىياكميا اإلنتاجية وقاعدتيا 

سنبحث في ما يمي عف عميو األضرار الناجمة مف تطبيؽ ىذه االتفاقيات و  تتفاد  التكنولوجية حتى

عمى اقتصاديات الدوؿ  WTOاتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارةد تطبيؽ المحتممة عن االنعكاسات

 المطالب الموالية.في النامية 

قطاع الزراعة في الدول عمى  WTO ت المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارةاالنعكاساالمطمب األول : 

 النامية.

لقد كاف االتفاؽ بشػأف الزراعػة نتػاج تضػافر جيػود ائػتالؼ الػدوؿ المتقدمػة و الناميػة إلػى جانػب           

 Cairnsحؿ وسطي بيف االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة و التػي عرفػت أنػداؾ باسػـ مجموعػة كيرنػز

Group و شػيمي و كولومبيػا  كنػدا   التي تضـ الدوؿ المصدرة لممنتجات الزراعية و اسػتراليا و البرازيػؿ و

و أورو ػػواي. و لقػػد           و فيجػػي  و المجػػر و اندونيسػػيا  و ماليزيػػا و نيوزلنػػدا و الفمبػػيف و تايالنػػدا  

و دعػـ الصػادرات و      كانت أىـ مواضػيع االتفػاؽ حػوؿ الوصػوؿ إلػى األسػواؽ و آليػات الػدعـ المحمػي 

صػفحة مػف الوثيقػة الختاميػة المتضػمنة نتػائج  00راعػة فػي .كمػا يقػع اتفػاؽ الز 127الحواجز الغيػر جمروكيػة

.ومف أىـ خطوات تحريػر التجػارة فػي 128مادة و خمسة مالحؽ   15 جولة أورو واي و يتكوف مف ديباجة

 :129 ما يمي المنتجات الزراعية ىي مف خالؿ

ويؿ كافة القيود حظر استخداـ اإلجراءات الجمركية المفروضة عمى المنتجات الزراعية وتح أوال         

 ير الجمركية )القيود الكمية ، الحصص الموسمية ، حصص االستيراد  إلى ضرائب جمركية ثـ تثبيت 

لؾ ، و كذلؾ تخفيض الضرائب الجمركية عمى السمع ذالحدود العميا منيا ثـ تخفيضيا تدريجيا بعد 
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عشر سنوات لمدوؿ النامية  % و 12% عمى مد  ست سنوات  لمدوؿ المتقدمة مقابؿ 00الزراعية بنسبة 

و تضمف االتفاؽ أحكاما خاصة بكيفية تحويؿ القيود  ير القيود الجمركية إلى ضرائب جمركية و االلتزاـ 

. كما يعترؼ االتفاؽ بحؽ الدوؿ في اتخاذ  بفتق األسواؽ أماـ الواردات الخاضعة حاليا لقيود  ير جمركية

بشرط أف ال يطبؽ بشكؿ  ير تعسفي أو دوف  ،الحيوانات  اإلجراءات المالئمة لحماية صحة اإلنساف و

كما ينبغي أف تقوـ ىده اإلجراءات عمى أسس معايير و  ،أف يطبؽ ضد بعض الدوؿ دوف مبرر حقيقي 

 . توصيات دولية بقدر اإلمكاف

      % مف متوسط الدعـ 00وينص االتفاؽ كذلؾ عمى تخفيض دعـ الصادرات الزراعة بنسبة          

 91-95عمى مد  ست سنوات  و أيضا تخفيض كميات الصادرات المدعومة لمفترة  ،  91-95خالؿ  )

و    % عمى الترتيب 52% و 12% عمى مد  نفس الفترة الزمنية و بالنسبة لمدوؿ النامية 15بنسبة 

شاكؿ لفترة عشرة سنوات . كما أقر المشتركوف في دورة أورو واي فيما يخص الزراعة باحتماؿ ظيور م

لؾ بسبب تقييد الصادرات المدعومة مف ذو  ،مرحمة االنتقاؿ لمدوؿ النامية المستوردة الصافية لمغداء 

% بسبب انخفاض مرونة  50السمع الزراعية مما يرفع معو فاتورة الواردات الغذائية بنسبة ال تقؿ عف 

فية تقديـ المعونات الغذائية في . و لدا يحدد القرار كي130الطمب عمى الغداء المستورد في الدوؿ النامية

شكؿ منق و كذلؾ المعونات النقدية لمتنمية الزراعية ، إضافة إلى إمكانية قياـ الصندوؽ و البنؾ بتمويؿ 

قصير األجؿ لمواردات الغذائية ، و ستتولى لجنة الزراعية متابعة تقيد ىدا القرار كما سيخضع القرار 

 .الوزاري لمنظمة التجارة العالميةلممراجعة المنتظمة مف جانب المؤتمر 

أف تمتـز األطراؼ المتعاقدة بتخفيض الدعـ المحمي لمزراعة بمقياس الدعـ  إلىاالتفاؽ  كما دعى        

 5900عف القيمة المتوسطة في فترة األساس   % 10كاف الدعـ مباشرا أو  ير مباشرا بنسبة سواء الكمي

خالؿ عشر سنوات لمدوؿ  % 50,0و  5991تقدمة بدء ا مف خالؿ ستة سنوات لمدوؿ الم ، 5900إلى 
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و ال يطمب مف الدوؿ األقؿ نمو االلتزاـ بأي تخفيض، عمى أف يترؾ لمدوؿ حرية – النامية  –المتخمفة 

 اختيار السياسات أو المنتجات التي تراىا مالئمة إلحداث ىذا التخفيض.

الزراعة لمنظمة التجارة العالمية سنقوـ بتحميؿ أىـ  و منو و مف خالؿ التعرض إلى واقع اتفاؽ          

االنعكاسات المحتممة ليدا االتفاؽ عمى الدوؿ النامية حيث سنبدأ برصد االنعكاسات السمبية وىدا ليس مف 

لكف عمى سبيؿ دؽ أجراس الخطر و استشارة اليمـ لتغيير الواقع االقتصادي في الدوؿ و قبيؿ التشاؤـ 

 مواجية تحديات اتبتت ال ريب فييا و لعؿ مف أىـ ىده االنعكاسات السمبية نجد:النامية في اتجاه 

ف تحرير تجارة في مجاؿ الزراعة يترتب عنو انخفاض كبير في حصيمة الرسـو أ أوال       

، خصوصا بالنسبة لمبمداف النامية التي تشكؿ نسبة كبيرة مف مجموع إيراداتيا حيث أف   131الجمركية

ا مب السمع الزراعية المتداولة في األسواؽ العالمية بالمقارنة مع إجمالي إنتاجيا تنتج فييا و ىي تمثؿ 

بالتقمبات في  لكثير مف ىده البمداف مصدر رئيسي لمعمالت األجنبية ما يجعميا في وضع شديد التأثر

فالدوؿ العربية مثال ستزيد نسبة خسارتيا نتيجة لتراجع أو انخفاض في حجـ  . أسواؽ ىده السمع

الصادرات الزراعية إلى األسواؽ التي تعتبر أسواقيا ليا لضعؼ القدرة التنافسية مع المنتجات الزراعية 

 .132القادمة مف الدوؿ األخر 

ـ المقدـ لممنتجيف الزراعييف في الدوؿ الصناعية سيؤدي إلى تغيرات اإللغاء التدريجي لمدعكذلؾ        

في البنية الجغرافية لمعرض السيما بعد أف تـ تحويؿ القيود الكمية المفروضة عمى الواردات مف السمع 

ذلؾ ألف الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حّد كبير عمى القيود  ير  ، الزراعية إلى قيود سعرية

ر المنتجات الزراعية اأسع أي أف ، مف جراء ىذه اإلتفاقية الناميةو عميو ستزداد مشاكؿ الدوؿ  ،التعريفية

و            و األمريكي عمى كسب األسواؽ  يعف إلغاء الدعـ مف جية و التنافس األوروب ةالناتج

التي تعاني مف  الناميةالدوؿ  أعباؤهيؤدي إلى تدىور شروط التبادؿ الذي تتحمؿ مف جية  تقسيميا 
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و ىذا ما يفسق مجاؿ واسع أماـ تدخؿ صندوؽ  ، موازيف مدفوعاتيابدوره  وىذا ما ييدد  التبعية الغذائية

مما  الدوؿليدا ينظر بعض االقتصادييف إلى موضوع الدعـ بأنو ال يخدـ إطالقا ىده  .133النقد الدولي

 .134يستدعي التعامؿ معو بحدر شديد

إلى األسواؽ يترجـ حصوؿ عمالقة صناعة اال دية عمى كامؿ الحرية في دخوؿ حكـ النفاد كذلؾ        

ىدا المفيـو المدمر ،135أسواؽ البمداف النامية و امتالكيا حقوؽ الممكية الفكرية و تدمير التنوع االحيائي

تجد البمداف النامية نفسيا عاجزة عمى أخد أي إجراء ، حيث ىنا الذي ينتج المجاعة عمى نسؽ واحد 

مثال قد ازدادت فأو ندا   وقائي أو تنافسي حيالي مما يجعميا تفقد السيادة الغذائية لمواطنييا شيئا فشيئا .

بموجب و         فييا الواردات الغذائية بما يتجاوز ثالثة أضعاؼ ما كانت عميو قبؿ إبراـ اتفاؽ الزراعة

 و سمبية عمييا حيث زاحمت اإلنتاج المحميحكـ تحسيف النفاد إلى األسواؽ كاف ليده الواردات تأثيرات 

بقي العماؿ الديف فقدوا  فرص عمميـ في القطاع الزراعي بدوف عمؿ بحيث ال يستطيع صغار المزارعيف 

المحاصيؿ التي تتوجو نحو التصدير و قد يواجيوف منافسة أكثر ضراوة فيما يتعمؽ بالحصوؿ عمى المواد 

 ي بمدانيـ.مما يؤدي إلى زيادة تيميش و ضعيـ ف

وير  بعض المختصيف في التجارة الدولية أف تفكيؾ الحماية الجمركية مف شأنو أف يؤدي إلى        

إ راؽ االسوؽ المحمية و منو تدمير القدرة اإلنتاجية الزراعية ما ينجر عنو تدمير االكتفاء الذاتي بالنسبة 

 .136لمبمداف الفقيرة و زيادة كبيرة في التبعية الغذائية 

المتوقعة  النضماـ الدوؿ النامية إلى المنظمة العالمية  السمبية بعد رصد بعض مف االنعكاسات         

عمى المنتجات الزراعية سنتطرؽ إلى أىـ االنعكاسات االيجابية المحتممة الوقوع عمى اقتصاديات لمتجارة 

 كاسات ىي :الدوؿ النامية مف جراء تحرير قطاع الزراعة و لعؿ مف أبرز ىده االنع
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تخفيض الرسوـ الجمركية عمى احتياجات الدوؿ النامية مف السمع األساسية ومستمزمات  أف         

اإلنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء وتكاليؼ اإلنتاج المحمي، وتخفيض معدالت التضخـ الناشئ عف التكمفة 

لغاء الدعـ إلالدوؿ، وقد يكوف  ومف ثـ استقرار المستو  العاـ لألسعار، وكذلؾ زيادة اإلنتاج في تمؾ

المقدـ لممنتجيف الزراعييف في الدوؿ الصناعية أثر إيجابي عمى انتعاش بعض المنتجات الزراعية في 

الدوؿ النامية التي تقوـ باستيرادىا مف الدوؿ المتقدمة وعمى األخص الحبوب والمحوـ ومنتجات األلباف 

ارتفاع أسعار تمؾ السمع المستوردة مف الدوؿ المتقدمة حيث أف ، %50  – 2وىذا بنسب تتراوح بيف 

نتيجة إلغاء الدعـ تدريجيا قد يؤدي إلى زيادة ربحية تمؾ المنتجات محميا وبالتالي تحفيز المنتجيف 

 . 137الزراعييف في الدوؿ النامية عمى إنتاجيا

د الغذائية و التي قد تعاني كذلؾ تضمف اتفاؽ الزراعة مادة خاصة بالدوؿ النامية المستوردة لمموا      

مف بعض الصعوبات في تمويؿ وارداتيا مف السمع الغذائية أثناء فترة إصالح تجارة السمع الزراعية 

سنوات و فقا لقرار اتخذه الوزراء في نياية جولة االورو واي تضمف كيفية مساعدة تمؾ الدوؿ في 0بػ

قدمة لمدعـ الممنوح لصادراتيا مف السمع الدوؿ المت مواجية أية أثار سمبية تترتب عمى تخفيض

لؾ مراجعة مستو  المساعدات الغذائية بصفة دورية في لجنة المساعدات الغذائية ذالزراعية.باإلضافة إلى 

"منظمة اال دية و الزراعة" و إجراء مفاوضات لوضع مستويات مساعدات  دائية تكفي احتياجات الدوؿ 

كما تضمنت نتائج جولة أورو واي إعالنا أقره الوزراء يحث فيو  سنوات0النامية خالؿ فترة اإلصالح 

صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي عمى دعـ الدوؿ النامية المستوردة لمغداء التي تواجو صعوبات قصيرة 

 .138االجؿ مف جراء تجارة السمع الزراعية 

ت االنعكاسات اإليجابية و ىدا مف مف خالؿ ما سبؽ ذكره نجد أف االنعكاسات السمبية قد فاق          

جراء تحرير القطاع الزراعي في الدوؿ النامية . و لمواجية ىده االنعكاسات السمبية يتعيف عمى الدوؿ 

النامية وضع إستراتجية في المد  المتوسط و الطويؿ لتنمية القطاع الزراعي و زيادة اإلنتاج مف 
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الفجوة الغذائية و يخفض كميات الغداء المستورد باإلضافة  المنتجات الغذائية عمى النحو الذي يقمؿ حجـ

إلى تطوير عمميات اإلنتاج لمواكبة متطمبات الجودة و النوعية و ىدا مف أجؿ الوصوؿ إلى مستو  

 مناسب مف المنافسة.

عمى قطاع الصناعة في الدول  WTO ت المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارةاالنعكاسا المطمب الثاني :

 النامية . 

مف أىـ ما توصمت إليو جولة أورو واي في مجاؿ السمع المصنعة ىو تعدد أشكاؿ التنازالت        

إعفاء ىدا القطاع  الجمركية المتبادلة و التي قد تأخذ شكؿ التحرير الكامؿ في قطاع سمع معينة  بمعنى

النسب التي تحددىا الدولة في جداوؿ التزاماتيا و التي تـ االتفاؽ كميا مف الرسوـ الجمركية أو تخفيضيا ب

 :139عمييا فيمايمي

%أي بنسبة 0,0% إلى 0,0خفض تعريفات السمع المصنعة في الدوؿ الصناعية مف متوسط           

و تقميص حجـ شريحة  %و كدا مضاعفة الجزء مف وارداتيا مف السمع الصناعية الذي يدخؿ أسواقيا .20

%مف إجمالي الواردات 1%إلى 0% فأكثر مف 51واردات التي تدخؿ أسواؽ الدوؿ الصناعية بتعريفة ال

 % بالنسبة لمدوؿ النامية .1% إلى 9في حيف تخفض مف 

% في الدوؿ الصناعية و مف 99% إلى 00رفع نسبة الربط لمتعريفة مف السمع المصنعة مف         

كذلؾ خفض التعريفة و %لالقتصاديات المتحولة . 90%إلى 00%في الدوؿ النامية و مف 00%إلى 15

% مف إجمالي خطوط التعريفة 20% مف إجمالي الواردات الخاصة بالدوؿ المتقدمة و 02الجمركية إلى 

 في الدوؿ النامية .

في اتفاؽ الصناعة نسبة تخفيضات أكبر عمى المعادف حيث ألزمت البمداف  كذلؾ قد تقرر و        

و عمى  %01المتقدمة بتخفيض تعريفاتيا عمى الواردات مف المعادف مف كؿ المصادر بنسبة تصؿ إلى 
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أما المنتجات الكيماوية فتقرر عمى البمداف المتقدمة  %00وارداتيا مف البمداف النامية بنسبة تصؿ إلى 

       أما األسماؾ %2تعريفاتيا عمى البتر و الكيمياويات و األسمدة مف البمداف النامية بنسبة تخفيض 

و بخصوص آالت و معدات النقؿ فقد بمغت نسبة التخفيضات لألولى  %20و منتجاتيا فقد حددت بػ 

نجد أف ىدا  و عمى .%20أما آالت الكيربائية فقد بمغت نسبة التخفيضات فييا  %00بػ و الثانية %50بػ

قطاع الصناعة يعد مف أىـ القطاعات اإلنتاجية التي ستواجو تحديات كبيرة مف جراء تطبيؽ اتفاقيات 

المنظمة العالمية لمتجارة حيث يعتبر القطاع الوحيد الذي تعتبر المنافسة عمى منتجاتو منافسة حادة بسبب 

التفاؽ عمييا في نياية جولة أورو واي و التخفيضات الجمركية الكبيرة عمى السمع الصناعية التي تـ ا

المحتممة النضماـ الدوؿ النامية إلى المنظمة  السمبية عمى ىدا األساس يمكف رصد أىـ االنعكاسات

 العالمية عمى القطاع الصناعي فيمايمي:

سة إف تحرير تجارة السمع أد  إلى تعرض الصناعات الوليدة في البمداف النامية إلى منافأوال         

لؾ ألف األفراد سيطمبوف ىده ذو ، شرسة قد ال تستطيع مواجيتيا حتى بالمجوء إلى اإلجراءات الحمائية 

يقمؿ مف استيالؾ اإلنتاج بدوره  .و ىدا 140السمع األجنبية كنوع مف التفاخر باستيالكيا ر ـ ارتفاع سعرىا

 الوطني و بالتالي تعتبر ىي الخاسرة في ىده الحالة .

فيما يخص بروتوكوؿ النفاد إلى األسواؽ بالر ـ مف أنو ييدؼ إلى زيادة حجـ التجارة الدولية كذلؾ        

إال أنو بالنسبة لمدوؿ الفقيرة فؤنيا ستواجو بارتفاع التعريفات الجمركية عند دخوؿ سمعيا أسواؽ الدوؿ 

لؾ إلى التعريفات ذفي المتقدمة ر ـ االتجاه إلى تخفيض ىده التعريفات الجمركية عموما و يرجع السبب 

حيث ستكوف ىي السارية بالنسبة لمسمع التي تيـ البمداف النامية و  %51الجمركية المرتفعة التي تزيد عف 

في  %10بندا في البمداف المتقدمة السبع الكبار 2000مف بنود التعريفة التي تبمغ  %50تبمغ حوالي 

في كندا و مف أمثمة السمع  %51وروبي و الياباف و في االتحاد األ %11الواليات المتحدة األمريكية و 

و   % 00التي تتعرض الرتفاع التعريفة عمييا المنتجات الجمدية حيث تتراوح في الواليات المتحدة ما بيف 
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مف فرض الواليات لؾ فالحماية التقميدية ال تزاؿ قائمة كما يتضق ذو ىدا حسب نوعيا.و مف  10%

.و ىدا يخدـ الدوؿ 141عمى واردات الفوالذ %00و  %0تتراوح بيف  رسوما 1001المتحدة في مارس

 المتقدمة التي تجعؿ أسواؽ الدوؿ النامية مربحة ليا.

حيث استبعدت اتفاقات المنظمة العالمية  قطاع المحروقات،كذلؾ لـ يتطرؽ ىدا االتفاؽ إلى         

    ضاع ىده الصناعات لمقيود الحمائيةلؾ ما يعني إخذلمتجارة الصناعات النفطية مف مجاؿ التحرير و 

 و األعباء الضريبية الثقيمة العبء مف قبؿ البمداف المتقدمة.حيث أف تحرير تجارة ىده السمع معناه تطوير

و تدعيـ اقتصاديات الدوؿ المنتجة ليا و ىدا يسير في عكس تمؾ الدوؿ دوف إدراج ىده السمع ضمف 

و مؤكد أف ىدا االستبعاد سيعظـ خسائر البمداف النامية المصدرة لمنفط اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة 

 الخاـ خاصة و أف الكثير مف ىده الدوؿ تعتمد اعتمادا كميا عمى صادراتو.

كذلؾ فيما يخص صناعة المنسوجات و المالبس حيث تعتبر ىده األخيرة ذات أىمية إستراتجية         

تعتمد عمييا في صادراتيا .و بالتالي فؤف  إدمنيا كا مصر و المغرب لبعض الدوؿ النامية خاصة العربية 

اء نظاـ الحصص و عميو تكوف البمداف النامية إف لـ تطور غالتحرير الكمي لصناعة المنسوجات سيتـ ال

صناعاتيا في صناعة المنسوجات و المالبس ال ىي استفادت مف التحرير لمتجارة في ىدا القطاع و ال 

 .142ة في ظؿ الحماية التي تـ إلغائيا و ىدا يزيد مف تيميش دورىا في التجارة الدوليةبقيت ليا حص

التحرير الكامؿ لتجارة المنسوجات والمالبس قد يؤدي إلى زيادة التنافس في مجاؿ الصادرات  أف كما     

األقؿ، والكفاءة خاصة مف قبؿ المنتجيف أصحاب التكاليؼ  النامية، إضافة إلى حضر المنافسة بيف الدوؿ

 .143العالية كاليند وباكستاف والصيف، وىونغ كونغ التي تعتبر أكبر مصدر لدوؿ االتحاد األوروبي
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بعد التعرض إلى ىده االنعكاسات السمبية التفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الصناعة         

في الدوؿ النامية نتطرؽ إلى أىـ الجوانب االيجابية التفاقية المنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع التصنيع 

 في الدوؿ النامية و ىي :

سيتسع نطاؽ السمع 1001اية جولة االورو واي إنو بحموؿ عاـ حسب ما اتفؽ عميو في ني            

حو نصؼ السمع التي تستوردىا الدوؿ الصناعية و إلى نالمصنوعة المشمولة باإلعفاء الجمركي إلى 

     % 0% و 2خفض كبير في الرسوـ الجمركية المفروضة عمى السمع الصناعية األخر  لتتراوح بيف 

.و بمعنى أخر فؤننا 144الرسوـ المفروضة عمى المنسوجات و السمع الزراعيةو إلى تخفيض بنسبة أقؿ في 

بصدد ىيكؿ جمركي عالمي جديد متناسؽ تجمس في قاعدتو السمع الزراعية ثـ يتدرج ارتفاعا بالمنسوجات 

لكف ىدا اليـر  ،والمالبس و ينتيي عند قمتو بالسمع المصنوعة المحدودة الرسوـ أو المعفاة تماما 

ؽ لييكؿ الرسوـ الجمركية عمى المستو  العالمي ال يقابمو ىيكؿ متناسؽ لإلنتاج بؿ عمى العكس المتناس

و القيود التجارية        سيؤدي اليـر الجمركي الجديد و ىو ىـر مؤقت ييدؼ مرحميا إلى إلغاء الجمارؾ 

عمؿ عمى المستو  الدولي تماما أو إلى إبقائيما عند أدنى مستو  ممكف إلى قيادة عممية إلعادة تقسيـ لم

تضع الدوؿ ذات المزايا النسبية الطبيعية و السياسية و االقتصادية و التكنولوجيا في مرتبة أعمى قياسا 

. وطبقا لمتحميالت األولية يقدر أف ترتفع نسبة واردات 145إلى الدوؿ األخر  التي ال تتمتع بنفس المزايا

% نتيجة  21% إلى  11ؿ معفاة مف الرسوـ الجمركية مف الدوؿ الصناعية مف الدوؿ النامية التي تدخ

دراؾ أف الدوؿ إدلؾ ينبغي  التخفيض الناتج مف جولة أورو واي في تعريفات السمع الصناعية و مع

النامية ستظؿ تواجو قيودا ىينة عمى دخوؿ صادراتيا أسواؽ الدوؿ الصناعية دلؾ أف نسبة ميمة مف ىده 

و الجمود و االحدية و        صة لمدوؿ النامية كالمالبس و المنسوجات الصادرات ذات األىمية الخا

و المنتجات الزراعية  ير االستوائية المجيزة أو المصنعة  كما أف الكثير مف ىده  األسماؾ و الصمب

الصادرات سيظؿ يعاني ظاىرة تصاعد التعريفة الجمركية مع ازدياد درجة تصنيع المنتج األوؿ األمر 
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الجدير  ومف زيادة صادرات الدوؿ النامية ذات القيمة المضافة األعمى إلى الدوؿ الصناعية.  الذي يحد

بالذكر أف كثير مف الدوؿ النامية قد قدمت تنازالت ميمة في مجاؿ خفض التعريفات الجمركية و تحرير 

ر و التكييؼ لؾ في إطار برامج االستقراذالتجارة بالنسبة إلى السمع الصناعية و  ير الصناعية و 

 ف لـ تزد عما قدمتو الدوؿ الصناعية في كثير مف الحاالت.إالييكمي و ىده التخفيضات ال تقؿ 

 .عمى  الدول النامية لممنظمة العالمية لمتجارة : انعكاسات االتفاقيات الغير القطاعية  الثالثالمطمب 

و          تتضمف اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة كما أسمفنا مف خالؿ اتفاقات قطاع الزراعة         

لؾ فحسب بؿ يتعدىا إلى اتفاقيات أخر  تـ التطرؽ إلييا في ذال يقتصر األمر عمى  ىنا الصناعة حيث

ايجابية او سمبية عمى الدوؿ  مفاوضات المنظمة العالمية لمتجارة و التي سوؼ يكوف ليا انعكاسات سواء

 النامية و لعؿ مف أبرز ىده االتفاقيات نجد:

       إف فكرة تجارة الخدمات في إطار اتفاقية الجات ىي اقتراح أمريكي : GATSاتفاقية الخدمات -     

مف الناتج المحمي  %00خاصة و أف الخدمات تشكؿ حوالي  5901و ىدا خالؿ مؤتمر وزاري سنة 

كما أف إدراج الخدمات في التجارة وجد بعض الصعوبات  مف عمميـ. %00لمدوؿ المتقدمة و  اإلجمالي

،  G10و دوؿ  بيف الدوؿ كاألرجنتيف و البرازيؿ و مصر و اليند كوبا و نيكارجوا و نيجيريا و البيرو ما

ظؿ اتفاقيات لؾ تـ إدراج قطاع الخدمات في ذتـ إيجاد حؿ وسطي ما بيف ىاتو الدوؿ و مند  وال أنإ

. كما أف االتفاؽ العاـ بشأف التجارة في 146متعددة األطراؼ و إعداد قاعدة لممفاوضات في ىدا القطاع

لقد نما بشاؿ سريع في ساحة التجارة الدولية خاصة في مجاؿ االستثمار و االستيالؾ   GATSالخدمات 

التمويؿ كالعمؿ  الجوي و البحري و اإلنتاج مثؿ االتصاالت السمكية و الالسمكية بؤضافة إلى النقؿ 

المصرفي و التأميف و تداوؿ األوراؽ المالية باإلضافة إلى الخدمات المينية و السياحة و البناء و اليندسة 
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و يدور  .147قدر كبير مف الفائدة مقارنة مع اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة األخر  GATSلؿ و  يرىا

 :148الخدمات حوؿ مايمي اتفاؽ

 شروط الدولة األولى بالرعاية.-

 الوضوح و الشفافية في اإلجراءات و القواعد المتعمقة بتجارة الخدمات.-

          توفير القوانيف و القواعد المنظمة بتجارة الخدمات في كؿ دولة و إتاحة الفرصة لالطالع عمييا-

 و تطبيقيا بأسموب موضوعي بعيدا عف التعسؼ أو التمييز.

 عتراؼ بالمؤىالت العممية و الخبرات العممية في مجاؿ الخدمات المينية.شروط اال-

فتق أسواؽ الدوؿ الموقعة في قطاع الخدمات المالية )و ىي أي خدمات ذات طابع مالي يقدميا موردو  -

مثؿ البنوؾ و شركات التأميف و أسواؽ الماؿ و التجارة اإللكترونية  ،الخدمات المالية مف بمد عضو  

و تضمف االتفاؽ حؽ الدوؿ في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية WTO المنظمة كنشاط مستجد مف أنشطة

 و حاممي بوالص التأميف و المستثمريف و استقرار النظاـ المالي . ،أصحاب الودائع 

عالمية لمتجارة تفتق تجارة الخدمات لدييا لبقية الدوؿ حسب قائمة كؿ دولة تنظـ إلى المنظمة ال-

القطاعات وااللتزامات التي تتفاوض بشأنيا عمى أف تعمـ اإلجابات المتفقة عمييا عمى جميع الدوؿ عمى 

الصعيديف الثنائي ومتعدد األطراؼ بغرض الوصوؿ إلى اتفاؽ ثنائي بشأف قائمة التعيدات والقطاعات 

كؿ بمد، عمى أف تمنق لمدوؿ ذات الوضعية الخاصة ) القدرة التنافسية الضعيفة مثال  ميمة المفتوحة ل

 .سنوات لفتق أسواقيا أماـ الخارج 50قدرىا 
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يمكف لكؿ دولة أف تتفاوض بشأف الشروط التي تضعيا أماـ المورد األجنبي لقاء تمتعو بالسوؽ الوطني  -

شراكة أو نقؿ التكنولوجيا أو تكويف إطارات مواطنة أو فتق فروع وقدرات االستيالؾ الداخمي مثؿ اشتراط ال

 لممؤسسة في داخؿ البمد أو تشغيؿ اليد العاممة المحمية.

كؿ دولة تريد االنضماـ إلى النظاـ العالمي الجديد يشرع في مفاوضات ثنائية تـ متعددة األطراؼ الغاية -

ع سمة القطاعات المعرضة لممعاممة المتساوية، بيف منيا تحرير تجارة الخدمات لدييا بشكؿ يسمق بتوسي

يعرؼ بتحرير التجارة العالمية وقد شرع في  المتعامؿ األجنبي والقطاع المحمي عمى أف تتوج العممية لما

العممية العديد مف الدوؿ أبرزىا دولة الصيف أنيت مؤخرا جولة أخر  مف المفاوضات عمى نظيرتيا 

.و حسب ما سبؽ ذكره فؤف تحرير قطاع الخدمات يخمؽ صعوبة شديدة 149ةالواليات المتحدة األمريكي

عمى البمداف النامية مف جراء تحرير التجارة في ىدا المجاؿ اد أف الدوؿ الكبر  تكاد تحتكر قطاع 

.في حيف يمقى ىدا القطاع في الدوؿ  150مف براءات االختراع العالمية %90الخدمات العالمية بنسبة تبمغ 

تحرير الكبر  في حالة  النامية مستو  ضعيؼ ال يقو  عمى الوقوؼ في وجو المنافسة القادمة مف الدوؿ

ىدا القطاع و بالتالي يمكف رصد أىـ الجوانب السمبية المحتممة نتيجة تحرير قطاع الخدمات في الدوؿ 

 :النامية

دوؿ النامية مستورد صافي لمخدمات، وبالتالي فؤف تحرير التجارة في الخدمات تعتبر أ مب ال         

عمى المستو  العالمي لف تستفيد منو ىذه الدوؿ، كما أف معظميا يعاني مف عجز ميزانيا الخدمي.كما 

تسيطر الشركات متعددة الجنسيات عمى حصة معتبرة في التجارة العالمية في مجاؿ الخدمات، لذلؾ فؤف 

ير التجارة يعتبر فرصة كبيرة ليذه الشركات لفرض سيطرتيا عمى أسواؽ الدوؿ النامية، وبالتالي تحر 

 القضاء عمى شركات الخدمات المحمية ليذه الدوؿ.
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وبمغة األرقاـ فؤف الدوؿ المتقدمة تسيطر عمى التجارة العالمية في الخدمات، حيث بمغت صادرات       

مميار دوالر أي  909ألمريكية واالتحاد األوروبي والياباف وكندا ما مقداره الخدمات في الواليات المتحدة ا

مميار دوالر ما يعادؿ  00مف صادرات العالـ، في حيف ال تتعد  صادرات الدوؿ اإلفريقية  %00ما يعادؿ 

. وقد حاولت الدوؿ المتخمفة  1000فقط مف صادرات الخدمات في العالـ، وذلؾ حسب إحصائيات 105%

ج موضوع انتقاؿ العمالة لكونو عنصرا مف عناصر الخدمات التي يقصد بيا ىنا الخدمات المصرية إدرا

والتأميف وسوؽ الماؿ، والنقؿ البري، البحري والجوي والمقاوالت والسياحة واالتصاالت السمكية والالسمكية، 

أو المياجرة، إال أف  مالة المتنقمةو ايتيا في ذلؾ إزالة العوائؽ التي تضعيا البمداف المتقدمة في مواجية الع

ىذه األخيرة رفضت التفاوض في ىذا الموضوع والتزمت بتوفير حقوؽ المقيميف بيا فقط، وىذا يعد تقييد 

لتصدير العمالة األجنبية التي تعتمد عمييا الدوؿ المتخمفة كؤحد  المصادر الرئيسية لزيادة دخميا 

 .151الوطني

 االيجابية فيمكف رصد أىميا فيمايمي:أما فيما يخص االنعكاسات   

إف إقامة فروع لمبنوؾ األجنبية في الدوؿ النامية في ظؿ تحرير تجارة الخدمات المالية سوؼ يؤدي        

إلى جمب التكنولوجيا الحديثة إلى السوؽ المحمي و ىو ما لـ يتوفر في السوؽ المصرفي لبعض الدوؿ 

نيا و سيترتب عف دلؾ تعزيز روح المنافسة في ىدا الجانب إضافة إلى دلؾ إتاحة النامية خاصة العربية م

الفرصة أماـ البنوؾ التجارية لممارسة أنشطة و خدمات مصرفية جديدة لـ تكف تزاوليا مف قبؿ إلى جانب 

 .152توفير المزيد مف اإلطارات المصرفية المؤىمة لمتعامؿ مع السوؽ المالي الدولي

الدوؿ النامية مف الوصوؿ إلى األسواؽ المالية الدولية لمحصوؿ  ،االنفتاح المالي ىدا كفلؾ يمذك       

عمى ما تحتاجو مف أمواؿ لسد النقص في المدخرات الموجية لتمويؿ االستثمارات مما يؤدي إلى زيادة 

 .االستثمار المحمي و بالتالي معدؿ النمو االقتصادي
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باإلضافة إلى أف انفتاح المؤسسات المالية لمدوؿ النامية عمى العالـ الخارجي و تحديدا عمى         

أسواؽ الماؿ العالمية يؤىميا المتالؾ قدرة أكبر عمى مواكبة ظاىرة األعماؿ المالية الشاممة البعيدة عف 

ف يؤدي دلؾ إلى . ومف المتوقع و بعد فتق مجاؿ التأميف أماـ الخواص أ153التخصص القطاعي الضيؽ

زيادة المنافسة في السوؽ و ىو ما يعود بالنفع و الخير عمى المواطف الذي سوؼ تسمق لو الفرصة في 

الحصوؿ عمى خدمات تأمينية متميزة أضؼ إلى دلؾ أنو مف الممكف أف تستفيد الدوؿ النامية مف مزايا 

أخر  أقؿ نموا و بأسعار تنافسية  النسبية في ىدا المجاؿ و دلؾ مف خالؿ تصدير خدماتيا نحو بمداف

لؾ ال ننسى قطاع السياحة الذي يمعب دور ميـ في الخدمات ذمقارنة بخدمات الدوؿ المتقدمة .إضافة إلى 

حيث سيؤدي فتق سوؽ الخدمات السياحية لممنشست األجنبية إلى توافر الخدمات كما و كيفا بسبب 

رة مما يؤدي إلى زيادة تطورىا مع دخوؿ المنشست األجنبية و المنافسة الدولية كما سيتـ نقؿ التقنية المتطو 

 تنافسية قطاع الخدمات السياحية المحمية و ىدا سينعكس ايجابيا بدوره عمى القطاعات األخر .

لمدوؿ النامية إمكانية الحصوؿ عمى التكنولوجيا الحديثة في مجاالت  يتيق إف تحرير ىذا القطاع      

المكاتب االستثمارية، ذلؾ أف انخفاض تكمفة العمالة في الدوؿ النامية ستؤدي عديدة مثؿ: خدمات 

حالليـ محميا في إدارة تمؾ المكاتب  .154بالمكاتب االستثمارية العالمية إلى االستعانة بيـ وتدريبيـ وا 

نتاج الممكية الفكرية ىي قيـ معنوية ذات جوانب تجارية تمثؿ  :TRIPSاتفاقية حقوق الممكية الفكرية -

إبداع أو ابتكار العقؿ البشري، ويتجسد ىذا النتاج في أشكاؿ مختمفة مف أفكار وفنوف واختراعات وتمنق 

العديد مف الدوؿ أصحاب ىذه اإلبداعات واالبتكارات حقوؽ ممكية، تكفؿ ليـ االستئثار لوحدىـ باستخداـ 

عدـ السماح لمغير باستخداميا أو التصرؼ األشياء التي تتجسد فييا إبداعاتيـ وابتكاراتيـ والتصرؼ فييا، و 

فييا دوف الحصوؿ عمى تصريق أو ترخيص منيـ. وتعرؼ ىذه الحقوؽ التي ترد عمى الممكية الفكرية باسـ 

"حقوؽ الممكية الفكرية"، وتكوف لفترة زمنية محددة. وبوجود ليذه الحقوؽ جوانب تجارية، أي أنو يمكف 

وىو ما يطبؽ عميو اسـ "الجوانب المتصمة بالتجارة لحقوؽ الممكية االتجار فييا والحصوؿ عمى عوائد، 
                                                           

 .221،صمرجع سبق ذكرهعبد الناصر نزاؿ العبادي ، - 153
 .42-41، ص صمرجع سبق ذكرهعبد العظيـ حمدي،  - 154



. وحتى يتمتع أصحاب حقوؽ الممكية الفكرية بالحماية القانونية عمى المستو  الدولي فؤنو كاف 155الفكرية"

يستوجب توفر حد أدنى مف القواعد المتشابية في مختمؼ البمداف تتعمؽ باالعتراؼ بحقوؽ الممكية الفكرية 

وحتى جولة  59جيودا كبيرة منذ نياية القرف الػ -خاصة المتقدمة منيا -ايتيا، ولذلؾ بذلت الدوؿوحم

.  156أور واي بيدؼ التوصؿ إلى اتفاقيات دولية بشأف حماية حقوؽ الممكية الفكرية في عدد مف المجاالت

موضوع إعادة إنتاج  ير وانطالقا مف واقع أف عددا مف المنتجات قد منعت مف التبادؿ ال لسبب إال ألنيا 

قانونية ومزورة، فقد شجعت الدوؿ الصناعية الكبر  وعمى رأسيا الواليات المتحدة األمريكية التوقيع عمى 

اتفاؽ دولي مكره قانونا في مجاؿ الممكية الفكرية. وقد تحقؽ ىذا االتفاؽ حوؿ أشكاؿ حقوؽ الممكية الفكرية 

وييدؼ االتفاؽ  157رعاية المنظمة العالمية لمتجارة.تحت  5992سنة  ADPICالمتعمقة بالتجارة 

ADPIC  أو كما يسمى باإلنجميزيةTRIPS،  ،إلى المحافظة عمى الممكية الفكرية سواء كانت اختراع

ابتكار أو معارؼ، لمبمداف األعضاء في المنظمة، وليذا فيو يشجع عمى إنشاء واالعتراؼ والمحافظة 

. وقد منحت ىذه الحقوؽ لمفاعميف الخواص لمساىمتيـ في تطوير القانونية لحقوؽ الممكية الفكرية

التكنولوجية الجديدة، مما يمكنيـ مف مراقبة اختراعاتيـ، ويمكف أف تتخذ أشكاال مختمفة منيا: براءات 

اختراع، حقوؽ الطبع، عالمات مسجمة إشارات جغرافية، أسرار تجارية،...إلخ وعميو ولضماف ىذه الحماية 

ؿ بؤعادة النظر في تشريعاتيا الوطنية بما يتوافؽ مع ىذه الضوابط والمعايير لكي تصبق تدابيرىا تمتـز الدو 

جراءاتيا فعالة ضد أي اعتداء عمى الممكية الفكرية، عمى أف تكوف ىذه التدابير منصفة وعادلة و ير  وا 

كما تضمنت االتفاقية معقدة، كما أنو ال يجب أف تتحوؿ في الوقت نفسو إلى قيود معيقة لمتجارة 

اإلجراءات الكفيمة والفعالة لمحد مف تسوية المنازعات المتعمقة بحقوؽ الممكية الفكرية.مف خالؿ نص اتفاقية 
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 مف أشير االتفاقيات الدولية المتوصؿ إلييا في مجاؿ حقوؽ الممكية الفكرية نجد:- 156
 .1883مارس  21أ/ اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية في 

 .1886سبتمبر  9لحماية األعماؿ األدبية والفنية في   Berneب/ اتفاقية برف )
 .1961لمفنو رافيا وىيئات اإلذاعة، جػ/ اتفاقية روما لحماية المؤديف والمنتجيف 

 .1979د/ معاىدة واشنطف الخاصة بالدوائر المتكاممة، عاـ 
 .1961  لعاـ UPOVىػ/ اتفاقية حماية حقوؽ مستنبتي األصناؼ النباتية الجديدة )

 .1998نفاذ في عاـ ، ودخمت حيز ال1991ويشرؼ عمى تنفيذىا االتحاد الدولي لحماية األصناؼ النباتية الجديدة، وعدلت عاـ 

 .151، ص ، مرجع سبق ذكره ، سامة المجذوب أ -157
90 



يمكف إبراز أىـ اآلثار  حقوؽ الممكية الفكرية سوؼ يكوف ليده األخيرة انعكاسات سواء ايجابية أو سمبية.و

 :158كرية عمى الدوؿ النامية فيما يمياإليجابية التفاقية حقوؽ الممكية الف

ىذا االتفاؽ سوؼ يسيؿ االنتشار الدولي لممعرفة والتقنيات وبالتالي يستعجؿ النمو االقتصادي          

وسينقص تحرير التجارة مف إنتاج نسخ طبؽ األصؿ مف تصميـ المنتج، وستشجع التجارة عمى الجديد 

ف، وعمى كؿ حاؿ لف تستطيع الدوؿ النامية منافسة الدوؿ والنمو بتوسيع حجـ السوؽ الحقيقي لممنتجي

 الصناعية إال في األجؿ الطويؿ.

سنوات قبؿ 1كما أنو في إطار اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية يمنق لمدوؿ النامية فترة انتقالية مدتيا        

تنفيذه في حيف يمنق الدوؿ المتقدمة عاـ واحد فقط و ال يتضمف دلؾ عدـ االلتزاـ بتطبيؽ شرط المعاممة 

سنوات 1كذلؾ يمنق لمدوؿ النامية ، 159الوطنية و شرط الدولة األولى بالرعاية الذي يطبؽ مف بداية االتفاؽ

إضافية باإلضافة إلى السنوات الخمس المشار إلييا سابقا قبؿ االلتزاـ بتطبيؽ أحكاـ االتفاؽ الخاص ببراءة 

الخاصة باال دية و العقاقير الطبية و المركبات  ةاالختراع عمى المنتج فيما يتعمؽ باالختراعات الكيميائي

فاؽ بحؽ الدوؿ النامية في تطبيؽ الترخيص اإلجباري آدا ما تعسؼ صاحب كما يقضي االت ،الصيدالنية 

 .البراءة في استخداـ الحقوؽ المخولة لو أو مارس إجراءات  ير تنافسية

ادا كاف ألحكاـ اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية في المنظمة العالمية لمتجارة ايجابيات عديدة  كما أنو      

 ا بعض السمبيات و التي يمكف رصدىا فيمايمي :عمى الدوؿ النامية فؤف لي

د مع إعطاء خإف الفترة التي أعطيت لمدوؿ لتنفيذ االتفاقية تعتبر طويمة جدا، إذ حددت بعاـ وأ      

الدوؿ النامية فترة سماح تمتد ألربع سنوات، واالستثناء الوحيد ىنا يتمثؿ في قطاعي صناعة األدوية 

سنوات باإلضافة إلى العاـ الواحد المعمـ عمى  0والعقاقير وكذلؾ المنتجات الزراعية حيث تمتد الفترة إلى 
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ألدوية األساسية، األمر الذي سيكوف لو أسوء الجميع وىذا ما يقود فعال إلى ارتفاع األسعار بالنسبة ل

 األثر عمى الصحة العامة في بعض الدوؿ النامية. 

سنة يعد تفضيال لمدوؿ الصناعية المتقدمة عمى  10إلى  50وؿ مدة حياة البراءة، مف طف كما أ     

ة نقؿ التقنية الدوؿ النامية، ألف تطويؿ المدة عوضا عف تقصيرىا سيترؾ آثارا سمبية جديدة عمى سرع

وبالتالي تكمفة إنتاج السمع والخدمات، وفيما يخص حماية البيئة، فؤف الدوؿ المتقدمة تتابع بشكؿ مثالي 

قوانيف الحماية البيئية مما سيرفع تكمفة إنتاج السمع والخدمات ويترؾ أثرا سيئا عمى بعض الدوؿ 

اية عمى الممكية الفكرية الذي يمثؿ جمع الحم WTOالمنظمةيمكف القوؿ أف إقرار بالتالي  و .160النامية

ثالث مؤسسات في ىذا المجاؿ، والذي يعد في الواقع قيدا يعوؽ الدوؿ المتخمفة عف التطور ىو الواقع 

رسالة رمزية موجية ليذه الدوؿ مفادىا أف عصر تكرار المعجزة اليابانية ومعجزة شرؽ آسيا قد انتيى وال 

 .161يمكف تكراره

أف بعض  WTOالمنظمة تبيف في مفاوضات  :TRIMSالستثمار المرتبطة بالتجارةاتفاق إجراءات ا-

و لدا تضمنت ىده االتفاقية عدـ قياـ أي ، تقيدىا أو تشوىيا قد شروط االستثمار قد تضر بالتجارة ف

           المتعمقة بتوحيد معاممة الواردات المنظمةعضو باتخاذ إجراءات لالستثمار تتعارض مع مبادئ 

 و السمع المحمية و عدـ فرض القيود الكمية عمى الواردات ومف أمثمة ىده الشروط :                                      

 استخداـ المستثمر األجنبي لنسبة محددة مف المكوف المحمي في المنتج النيائي.  -

ألنيػػا تتعػػارض مػػع شػػػروط ضػػرورة تحقيػػؽ التػػوازف بػػيف صػػادرات وواردات المسػػتثمر األجنبػػي ) ودلػػؾ  -

 المعاممة الوطنية أو شرط فرض القيود الكمية  .

 بيع نسبة معينة مف اإلنتاج في السوؽ المحمية.  -

 الربط بيف النقد األجنبي المتاح لالستيراد و النقد األجنبي العائد مف الصادرات.  -
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ويسمق االتفاؽ بتوفير شرط المنافسة و المساواة بيف المشروعات القائمة و االستثمارات الجديدة          

سنوات  1)     و منحت الدوؿ فترة انتقالية مدتيا عاميف لتوفيؽ األوضاع ليده اإلجراءات لمبمداف المتقدمة

و األقؿ         أف تطمب الدوؿ النامية و يمكف ، لمبمداف النامية و سبع سنوات لمبمداف األقؿ تقدما   

 ميمة إضافية لاللتزاـ باالتفاقية.ل

سيتـ تحميؿ  ،TRIMSإجراءات االستثمار المرتبطة بالتجارةبعد التطرؽ إلى نص اتفاقية        

 عمى الدوؿ النامية و ىدا كمايمي: ليده االتفاقيةاالنعكاسات السمبية و االيجابية 

 

 

 اآلثار اإليجابية التفاقية االستثمار عمى الدوؿ النامية فيما يمي:تتمثؿ أىـ ف      

تستفيد الدوؿ النامية مف الستثمار األجنبي بزيادة مواردىا مف الضرائب التي تفرضيا عميو ىذه         

 الضرائب تؤدي إلى زيادة موارد الدولة، وبالتالي زيادة االتفاؽ عمى المشروعات االقتصادية واالجتماعية

الدوؿ النامية المستضيفة لالستثمار األجنبي عف طريؽ تقديـ برامج تدريبية سواء  كذلؾ المختمفة.و تستفيد

في المجاؿ الفني أو المجاؿ اإلداري، وعميو ستحاوؿ المشاريع القائمة االستفادة مف تمؾ البرامج أو سوؼ 

 نتاج وتحسيف النوعية.تعمؿ عمى تدريب موظفييا وعماليا، حتى تتمكف مف تخفيض تكاليؼ اإل

يعود االستثمار األجنبي بالفائدة عمى المستيمكيف حيث يتـ استعماؿ اآلالت والمعدات المتطورة         

وىذا يؤدي إلى انخفاض تكاليؼ اإلنتاج، وبالتالي انخفاض األسعار لتمؾ السمع، كما أف االعتماد عمى 

 دة.آالت حديثة وتقنيات متطورة تؤدي إلى تحسيف الجو 

كما تعاني أ مب الدوؿ النامية مف نقص وضعؼ البنية التحتية، كالطرؽ والجسور ... التي تعتبر        

قامتو لبعض المشاريع المختمفة سوؼ يقـو  ضرورية جدا لمنشاط االقتصادي، بوجود االستثمار األجنبي وا 



وعميو فؤف ىذه المشاريع تستفيد  ،كذلؾ بؤنجاز بعض مشاريع البنية التحتية، لتسييؿ نقؿ المواد األولية 

 منيا المشروعات المحمية واألفراد وينعكس ذلؾ بالفائدة عمى الدولة.

بالر ـ مف المزايا والفوائد التي يعود بيا االستثمار األجنبي عمى الدوؿ النامية كما سبؽ سردىا إال كما أنو 

 :162أف ىناؾ بعض الجوانب السمبية نذكر منيا

ف االستثمار األجنبي يتركز عمى الوسائؿ ذات التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة وىذا ما أ        

يؤدي إلى تخفيض تكمفة اإلنتاج، وتحسيف جودتو، بينما المشاريع الوطنية ال تمتمؾ ىذه الوسائؿ والتقنيات 

وىذا ما يؤدي إلى منافسة  ولذلؾ تكوف تكمفة المنتوج مرتفعة عف تمؾ المقدمة مف طرؼ المشروع األجنبي

 . ير عادلة، التي قد تؤدي إلى إفالس المشاريع الوطنية

إف اليدؼ األساسي لالستثمار األجنبي ىو تحقيؽ األرباح السريعة، وبالتالي العمؿ عمى إقامة           

لنامية باإلضافة المشاريع التي تحقؽ ىذا اليدؼ، وىو  البا ما يتنافى وأىداؼ التنمية االقتصادية لمدوؿ ا

إلى ذلؾ يتـ تحويؿ أرباح المشروع مف الدوؿ النامية إلى الدوؿ المتقدمة صاحبة المشروع وىو ما يؤدي 

 إلى زيادة الدخؿ الوطني لمدوؿ المتقدمة وانخفاض الدخؿ الوطني لمدوؿ النامية.

، وبالتالي تطبيؽ المبادئ ةالمنظمكما أف إخضاع التجارة العالمية المتصمة باالستثمار إلى قواعد        

األساسية ليذه االتفاقية سيؤثر سمبا عمى الكثير مف الدوؿ النامية، حيث أف تطبيؽ مبدأ المعاممة الوطنية 

سيمـز الدوؿ النامية بعدـ التفريؽ بيف االستثمار الوطنية واألجنبية، وىذا ما يؤدي إلى زيادة حجـ 

 لوطني.االستثمار األجنبي عمى حساب االستثمار ا

مف جية أخر ، فقد كاف االتفاؽ بشأف التجارة العالمية في االستثمار  ير متوازف، حيث أنو لـ        

يتعرض لمعظـ إجراءات االستثمار المقيدة لمتجارة، الشائعة االستعماؿ في الدوؿ المتقدمة كاإلعالنات 

 ؿ النامية.مثال، بينما يشمؿ االتفاؽ معظـ اإلجراءات المستعممة مف قبؿ الدو 

                                                           
، مذكرة ماجستير  ير منشورة، المدرسة العميا لمتجارة، المنظمة العالمية لمتجارة وانضمام الجزائر إلييا واآلثار المرتقبة عمى االقتصاد الوطني متناوي محمد،- 162

 38، ص2113الجزائر، 



يعتبر ىدا االتفاؽ مكمال ال تفاؽ الزراعة و ىدا الرتباط :  SPSاتفاق الصحة و الصحة النباتية-

المنتجات الزراعية بصحة اإلنساف و الحيواف و النبات ، حيث جاء ىدا االتفاؽ لحماية كؿ دولة عضو 

       مف أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ، مف األخطار الناشئة عف إنشاء أو دخوؿ أو انتشار اآلفات 

ائنات الناقمة لألمراض او الكائنات العضوية المسببة لألمراض و المعالجة بالحجر الكو و األمراض 

الصحي باإلضافة إلى األخطار الناشئة عف المواد المضافة لأل ذية و المموثات و الكائنات المسببة 

ضو لألمراض في المواد الغذائية و المشروبات و األ مفة و الحد كذلؾ مف أي ضرر في أراضي البمد الع

 .163مف دخوؿ أو إنشاء او انتشار األمراض

         و يشمؿ كذلؾ ىده االتفاؽ جميع القوانيف ذات الصمة و المراسيـ و الموائق و المتطمبات                

         و اإلجراءات بما في ذلؾ معايير المنتج النيائي و عمميات اإلنتاج ، إصدار الشيادات و اعتمادىا

الحيواف و النبات أو مع المواد الالزمة لبقائيا عمى قيد الحياة أثناء النقؿ ، باإلضافة إلى و عمميات نقؿ 

 . 164أساليب التعبئة و التغميؼ و كؿ اإلجراءات المتعمقة مباشرة بسالمة المواد الغذائية

شكؿ منصؼ  مف المالحظ أف ىدا االتفاؽ جاء ليخدـ كؿ مف الدوؿ المتقدمة و الدوؿ النامية ب            

و بحكـ          إال أف الواقع  ير ذلؾ ألف الدوؿ المتقدمة تأتي دئما بالحجج لتخدـ مصالحيا التجارية

يعتبر حاجز أماـ  SPSأف أ مب الدوؿ النامية تعتمد عمى تصدير المنتجات الزراعية ، و بمأف اتفاؽ 

دمة ، و تعتبر كذلؾ تدبير الصحة و صادرات المنتجات الزراعية لمدوؿ النامية في أسواؽ الدوؿ المتق

الصحة النباتية كحاجز  ير جمركي أماـ الدوؿ النامية و بالتالي تقميؿ نفاد المنتجات الزراعية إلى أسواؽ 

الدوؿ المتقدمة  و ىد ألف دوؿ النامية تفتقر إلمكانية تحقيؽ المواصفات الصارمة و المعايير التي تطبقيا 

 .SPSتفاؽالدوؿ المتقدمة في ىدا اال

 لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدول النامية. اتفاقيات حماية اإلنتاج الوطنيانعكاسات المطمب الرابع : 
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في إطار اتفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة تـ التوصؿ إلى ثالثة اتفاقات استيدفت الموائمة بيف          

حماية اإلنتاج الوطني في الدولة المستوردة مف الواردات المسببة لمضرر، وحؽ الدولة المصدرة في نفاذ 

االتفاقات ىي: اتفاؽ مكافحة صادراتيا إلى األسواؽ طالما تمتـز بقيـ المنافسة النزيية والعادلة، وىذه 

 .165اإل راؽ، اتفاؽ الدعـ واتفاؽ الوقاية

تكفؿ المادة السادسة مف االتفاقية العامة لمتعريفات والتجارة حؽ األطراؼ  :ADAاتفاقيات اإلغراق -

المتعاقدة في وضع إجراءات لمكافحة اإل راؽ توجو ضد الواردات التي تكوف أسعارىا أقؿ مف قيمتيا 

)القيمة السائدة في السوؽ المحمية والدوؿ المصدرة ، وأف يكوف اإل راؽ تسبب في اإلضرار العادية 

بالصناعة المحمية في الدوؿ المستوردة بؤثبات عالقة بيف الواردات محؿ اإل راؽ والضرر الواقع عف 

عمى إجراءات صناعتيا المحمية، وتجدر اإلشارة إلى أف مف التعديالت العامة التي شمميا االتفاؽ النص 

 .166سنوات مف تاريخ تطبيقيا 01مكافحة اإل راؽ بعد 

لحماية  ةتتضمف حؽ كؿ دولة عضو في اتخاذ إجراءات و وقائيف ، اتفاقية الوقايةأما فيما يخص     

       الصناعة المحمية بيا نتيجة  ير متوقعة في الواردات مف أي سمعة بشكؿ يسبب ضرر كبير لمصناعة 

 2سحب التزاـ تنازالت جمركية لمدة  ،ضرائب إضافية  ،و تتخذ اإلجراءات في شكؿ فرض حصص 

 سنوات في حاؿ استمرار ثبوت الضرر لمصناعة المحمية . 0سنوات يمكف مدىا إلى 

         يدؼ ىدا االتفاؽ عموما إلى تطبيؽ الضرائب التعويضية في حاالت معينة يف اتفاقية الدعمأما        

 :فرؽ االتفاؽ بيف أنواع مف الدعـ و ي

الػػػدعـ المحظػػػور : و ىػػػو يسػػػتخدـ لزيػػػادة صػػػادرات سػػػمعة معينػػػة او لتفضػػػيؿ سػػػمعة محميػػػة عمػػػى سػػػمعة -

 التعويضية عمى تمؾ السمع المدعمة.مستوردة  و يحؽ لمدوؿ المستوردة تطبيؽ اإلجراءات 
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لذي يسبب ضررا لممصالق التجاريػة لػدوؿ الدعـ الذي يزيد عف خمسة في المائة مف قيمة السمعة :وىو ا-

و إال يحػػؽ لمػػدوؿ المتضػػررة فػػرض  ، وأخػػر   سيصػػبق عمػػى عػػاتؽ الػػدوؿ التػػي تسػػتخدـ ىػػدا الػػدعـ وقفػػ

 الرسـو التعويضية لمواجية اآلثار السالبة .

إيجابية  انعكاسات  ، نجد أف ىناؾ  حماية اإلنتاج الوطنيمف خالؿ نص ىده االتفاقيات )          

لؾ بسبب ضعؼ و حداثة ىياكميا ذالتي تبقى أكثر البمداف حاجة إلجراءات الوقاية و النامية ى البمداف عم

 اإلنتاجية و عدـ استيالكيا بعد لعناصر القدرة عمى المنافسة في كثير مف قطاعات النشاط االقتصادية

نتجات المصدرة لمنحيا قدرة كأف يتـ بيع المنتجات في األسواؽ األجنبية بسعر إ راؽ، أو تقديـ دعـ لمم

تنافسية  ير حقيقية في األسواؽ العالمية، أو حالة تعرض بمد ما لزيادة مفاجأة لوارداتو التي مف شأنيا 

 الضرر بالصناعة المحمية المماثمة.

حاجة ىده البمداف إلى االتفاقيات السالفة فقد وردت كثير مف األحكاـ المنصوص  ذلؾ إلى جانب        

فييا تضمف المعاممة التفضيمية لمدوؿ النامية إلتاحة الفرصة لحماية صناعتيا الوطنية و تمكينيا مف 

دولية  المنافسة و تنمية تجارتيا الخارجية و دعـ اليياكؿ الناشئة باإلضافة إلى كونيا قد و فرت خمفية

 .167لمتعامؿ األكثر مرونة مع صادرات البمداف النامية

لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدول  االتفاقات المتعمقة بانتقال الواردات انعكاساتالمطمب الخامس :
 النامية.

لقد تمخض عف جولة أور واي عدد مف االتفاقات لتنظيـ انتقاؿ الواردات السمعية مف الدولة           

المصدرة العضو في المنظمة العالمية لمتجارة إلى دولة أخر  عضو مستوردة، وتغطي ىذه االتفاقات 

اؽ التقييـ مختمؼ القواعد والجوانب اإلجرائية المصاحبة لمتبادؿ التجاري الدولي في السمع، ومنيا اتف

الجمركي، الفحص قبؿ الشحف، اتفاؽ قواعد المنشأ وتراخيص االستيراد، والتي مف حؽ الدولة المستوردة 
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اتخاذىا لتحقيؽ أىداؼ مشروعة، وتعتبر ىذه االتفاقات كضماف أال تستخدـ ىذه القواعد كقيود  ير 

 :168تعريفية تحد مف حرية التجارة، ونستعرضيا في النقاط التالية

تعرؼ قواعد المنشأ عمى أنيا القوانيف و النظـ و األحكاـ اإلدارية التي  تفاق بشأن قواعد المنشأ:اإل -

و التي يطبقيا أي عضو لتحديد باب منشأ السمعة عمى شرط أف يكوف قواعد   تكوف ذات التطبيؽ العاـ

المنشأ ىذه تتعمؽ بالنظـ التجارية التعاقدية أو المستقمة التي تؤدي إلى منق أفضميات تعريفية عبر ما ينتج 

  1994.169جات المف تطبيؽ اتفاقية 

كأدوات لتحقيؽ األىداؼ التجارية سواء وينص ىذا االتفاؽ عمى عدـ استخداـ قواعد المنشأ            

بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة، وأف ال تخؿ بحرية التجارة، ويكوف ذلؾ تحقيقا لمبدأ الشفافية. واستنادا إلى 

مبدأ معاممة الدولة األكثر رعاية والمتعمؽ بالمعاممة الجمركية التفضيمية فيما بيف البالد التي تدخؿ في 

ت التجارة التفضيمية أو التكتالت االقتصادية، تقوـ السمطات الجمركية في الدوؿ شكؿ مف أشكاؿ اتفاقيا

 170المستوردة بوضع األسس واالعتبارات التي تمكنيا مف معرفة البمد الذي يعد أصؿ كؿ سمعة مستوردة

 وذلؾ لمنق الواردات معاممة جمركية تفضيمية مقارنة بغيرىا مف السمع التي ليست مف نفس المنشأ.

باعتبار أف تراخيص االستيراد مف األدوات المشروعة لتنظيـ التجارة الخارجية  فاق تراخيص االستيراد:ات

لمدوؿ، فؤف ىذا االتفاؽ ييدؼ إلى تبسيط ىذه اإلجراءات والممارسات المرتبطة بيا والخاصة بالحصوؿ 

جب أف ال تنطوي ىذه عمى رخص االستيراد، وإلضفاء المزيد مف الوضوح والشفافية عمييا، كما أنو ي

 اإلجراءات عمى تقييد مصطنع لمتجارة أو حماية مستترة لممنتجيف المحمييف مف المنافسة األجنبية.    

وينص االتفاؽ عمى التزاـ الدوؿ األعضاء بنشر التعديالت التي تجربيا عمى رخص االستيراد قبؿ         

إلزاـ الدوؿ األعضاء بتبسيط اإلجراءات الخاصة بطمب   يوما، إضافة إلى 15تنفيذ تمؾ التعديالت بػ )

 رخص االستيراد أو تجديدىا.
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يقصد بالفحص قبؿ الشحف كافة اإلجراءات واألنشطة التي تتخذىا الدولة  :اتفاقات الفحص قبل الشحن

 المستوردة لمتحقؽ مف نوعية الواردات والكميات واألسعار بما في ذلؾ أسعار الصرؼ والشروط العالية

والتصنيؼ الجمركي لمبضائع المصدرة إلى أراضي العضو المستورد، ولقد أقر اتفاؽ حقوؽ التزامات كؿ 

مف المصدريف والمستورديف، وأحكاـ قضت بتوفير الشفافية لعمميات ىيئات التفتيش قبؿ الشحف والقوانيف 

ـ التمييز اتجاه كافة والنظـ المتصمة بيذا الشأف، كما تضمنت االلتزامات لألعضاء المستورديف بعد

 المصدريف عند تنفيذ األعماؿ الخاصة بالتفتيش قبؿ الشحف.

ويمـز االتفاؽ العضو المستخدـ إلجراءات التفتيش أيضا توفير كافة المعمومات الضرورية لتمكيف  

المصدريف مف االمتثاؿ لشروط التفتيش مع مراعاة حماية المعمومات التجارية السرية ألي مف الطرفيف 

 فوعدـ إتاحتيا ألطراؼ ثالثة، كما حدد االتفاؽ اإلجراءات الخاصة بالتحقيؽ مف األسعار لمحيمولة دو 

رفعيا أو تخفيضيا في الفاتورة ولمنع الغش والتزوير عموما، ويضمف االتفاؽ حؽ التظمـ لممصدريف إذا ما 

 جراءات التفتيشأرادوا ذلؾ، كما تضمف االتفاؽ أسموب تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب إ

تضمف ىذا االتفاؽ وضع نظاـ منصؼ وموحد ومحايد لتحديد قيمة السمع  :اتفاقية التقييم الجمركي-
المستوردة بيدؼ فرض الرسـو الجمركية المالئمة عمييا، وذلؾ لمحيمولة دوف استخداـ ىذه القواعد لمتيريب 

 مف أداء الرسـو الجمركية الصحيحة أو تيريب رؤوس األمواؿ.

 

 : 171  ،تمكف الدوؿ النامية مفاالتفاقات المتعمقة بانتقال الواردات)مف خالؿ نص ىده االتفاقيات     

تحديد قيمة البضائع الواردة و ىدا عمى أساس القيمة الفعمية المدفوعة فييا أو مستحقة الدفع مف جانب -

 المستورد.

أو القيمة أو الجودة أو المواصفات  فحص السمع المستوردة قبؿ دخوؿ أراضييا سواء مف حيث الكمية-

 الفنية أو القياسية.
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 حماية المستورديف مف التصرفات التعسفية و مف التأخير الغير الضروري لوصوؿ السمع الواردة.-

 تحديد منشأ السمعة المستوردة.-

و عمى العموـ و مف خالؿ ما سبؽ نجد أف الدوؿ النامية تر  أف المنظمة تسعى إلى تحقيؽ حرية       

التجارة بأي ثمف  حتى ولو أد  ذلؾ إلى إجياض جيود التنمية فحيف تر  الدوؿ المتقدمة إف زيادة 

لنامية مطالبة بالمزيد التجارة تؤدي تمقائيا إلى دعـ جيود التنمية في الدوؿ النامية. و عمى ىدا فؤف الدوؿ ا

مف الجيود لتطوير اقتصادياتيا لمواجية األوضاع االقتصادية العالمية الجديدة خاصة في ظؿ المعاممة 

قد ذكرت صحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" فالخاصة و التفضيمية التي منحيا ىدا النظاـ لمدوؿ النامية . 

لنامية :" لقد كانوا و عمى مد  أسابيع ينتظروف عمى لساف محررىا "لورنس أنفراسيا" مصورا حاؿ البرد ا

 و ذلؾ في الوقت الذي يتفاوض فيو المسئولوف األمريكيوف ،ما يجري في الداخؿ ففي الخارج و يرتقبو 

واألوروبيوف بشأف مف يحصؿ عمى جزء مف الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية فقد كانت البالد النامية 

 تستغرب ما بقي ليا".

اإلضافة إلى ما سبؽ ، فؤف توقعات الدوؿ النامية فيما يخص المكاسب التي ستجنييا مف خالؿ ب       

المعاممة الخاصة و التفضيمية لـ تكف في محميا ، إذ أف ىده المكاسب لـ تتحقؽ ر ـ مرور أكثر مف ست 

ة التفضيمية االتفاؽ سنوات عف بداية نشاط المنظمة العالمية لمتجارة . و مف بيف األحكاـ الخاصة بالمعامم

العاـ لمتجارة في الخدمات و خاصة المتعمقة بنقؿ التكنولوجية باإلضافة إلى األحكاـ التي تحث عمى 

تأميف المساعدات الفنية و التعاوف الالزميف بيدؼ مساعدة الدوؿ النامية عمى إرساء نظـ متطورة في 

رة ، و لكف لكونيا  ير ممزمة بالقدر الكافي لـ مجاالت التدابير الصحية ، و الحواجز الفنية أماـ التجا

 .172تعتمد البمداف المتقدمة عمى تطبيقيا بشكؿ فعاؿ حتى أالف
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 الخاتمة :

 لالنعكاسػػات المرتقبػػة لممنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة عمػػى اقتصػػاديات الػػدوؿ الناميػػةمػػف خػػالؿ دراسػػتنا         

 يتضق مايمي:

أف تبمغ أىدافا لـ يكف باإلمكاف تحقيقيا WTOالعالمية لمتجارة أنو فعال فقد استطاعت المنظمة        

 -001بعدما كاف ) 1055سنة  %0,0في إطار الجات حيث زاد نمو حجـ التجارة العالمية ليصؿ معدلو 

وذلؾ بفعؿ شموليتيا ، %50نسبة  1000، وبمغ معدؿ االنفتاح في االقتصاد العالمي سنة 1005  سنة %



جراءات  لكافة جوانب التجارة مف السمع المصنعة ، المنتجات والمالبس السمع الزراعية والخدمات وا 

االستثمار المرتبطة بالتجارة وكذا حقوؽ الممكية الفكرية و يرىا مف االتفاقيات  ير القطاعية، وكذا بسبب 

 .ف األعضاء دوف استثناءإلزامية التطبيؽ ليذه االتفاقيات مف طرؼ كؿ البمدا

         إشكالية االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، يعد مف أبرز اىتمامات الدوؿ النامية  أف       

و لكف  و دوؿ المتقدمة عمى حد سواء ، إال أف انعكاسات ىده المنظمة سوؼ تمس كافة دوؿ العالـ

مة العالمية لمتجارة لمدوؿ النامية و األقؿ نموا معاممة و مف جية أخر  فقد منحت المنظ بدرجات متفاوتة.

 خاصة و تفضيمية بما يمكنيا مف االستفادة مف االستثناءات مف قواعد المنظمة األساسية.

أف ىناؾ انعكاسات ايجابية و أخر  سمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية     

تكوف أشد أثرا و في شتى القطاعات ، الزراعية و الصناعية و الخدمات و حيث أف االنعكاسات السمبية 

، و لكف يمكف لمدوؿ حقوؽ الممكية الفكرية و ىدا  نتيجة األوضاع التي تعيشيا اقتصاديات الدوؿ النامية 

غمت النامية تفادي ىده االنعكاسات السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصادىا المحمي فقط إدا است

تمؾ المزايا  و المعامالت الخاصة التي منحتيا المنظمة ليا. وباعتبار الجزائر دولة مف ىده الدوؿ النامية 

سنوات وفؽ عدة إجراءات و جوالت ، و  50تسعى لالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة مند أكثر مف 

 والي.لمتعرؼ عمى ممؼ الجزائر و المنظمة يكوف وبالتفصيؿ في الفصؿ الم

 الفصل الرابع : تحميل االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة     

  .عمى االقتصاد الجزائري

مع بدية التسعينيات وبروز أزمة اقتصادية و سياسية واجتماعية أدت إلى فشؿ اإلصالحات       

و ىدا مف أجؿ ،  1994إلى المجوء لممؤسسات المالية الدولية سنة  بيا مما دفع االقتصادية بالجزائر

الحصوؿ عمى المساعدات في تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي حيث شممت ىده األخيرة جميع جوانب 

كذلؾ خصت الدولة قطاع التجارة الخارجية بعناية فائقة و  االقتصاد عمى المستو  الكمي و الجزئي .



ئز األساسية في االقتصاد الوطني فخصتو بنظاـ يضمف الرقابة عمى كؿ أنواع باعتباره أحد الركا

المبادالت التجارية كمرحمة أولية ليمييا بسط السيطرة التامة عمى ىدا القطاع عف طريؽ فرض االحتكار 

عميو استكماؿ لمنيج االشتراكي ، إال أنو مع مرور السنيف و محدودية ىدا النظاـ طفت عمى السطق 

ؿ لـ تكف في الحسباف األمر الذي استدعى انتياج أسموب في التسيير مغايرة تماما لألسموب السابؽ مشاك

 و مف ىنا بدأت بوادر تحرير التجارة الخارجية تموح في األفؽ . 

و        و قصد االنفتاح أكثر فأكثر عمى العالـ الخارجي قامت الجزائر باالتفاؽ مع االتحاد األوروبي    

التوجو نحو االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، حيث بدأت الجزائر مفاوضاتيا مع المنظمة العالمية 

في اتصاالت أولية في إطار االتفاقية قبؿ أف تتحوؿ إلى منظمة التجارة العالمية في  5900لمتجارة مند 

و الفعمي        التصاؿ الرسمي لتدشف مرحمة ا 5990، إال أف جاءت سنة  5992مراكش المغربية سنة 

لمجزائر مع المنظمة و حتى يومنا ىدا ما تزاؿ المفاوضات قائمة بيف الطرفيف، حيث أف النتيجة مف ىده 

المفاوضات تأخر انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة دائما، و عمى ىدا سنطرح عدة أسئمة و 

و فرضا أف  . كذلؾحإلى المنظمة العالمية لمتجارة  الجزائر ، ما ىي أىـ أسباب تأخر انضماـ مف بينيا

.و كيؼ يمكف ح فيؿ ىيئة نفسيا ليدا لالنضماـالجزائر قد انضمت فعال  إلى المنظمة العالمية لمتجارة 

.و ما ىو حجـ المكاسب حلمجزائر االندماج في المنظمة العالمية لمتجارة . بما يحقؽ  ليا  أقصى  فائدة 

 . حمف جراء ىدا االنضماـ و الخسائر 

 :كؿ ىده األسئمة سنحاوؿ اإلجابة عنيا مف خالؿ تقسيـ ىدا الفصؿ إلى المباحث التالية      

  االقتصادية في الجزائر اإلصالحاتالمبحث األول :  مسار. 

 المبحث الثاني:  الجزائر و المنظمة العالمية لمتجارة. 

  المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاعات االقتصاد المبحث الثالث : تحميل االنعكاسات

 الجزائري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظيور ما يسمى و ، اتسـ االقتصاد الجزائري  داة االستقالؿ بالتبعية لالقتصاد الفرنسي قد            

المجاالت لعدة أسباب أىميا عدـ توفر اإلطارات المؤىمة التي يمكنيا أف تحدث تبعية شاممة في كؿ بال

لذلؾ  ، و توجييو الوجية الصحيحة التي تكفؿ لو النمو. التغييرات الالزمة لمنيوض باالقتصاد الوطني

 االقتصادية في الجزائر اإلصالحاتالمبحث األول :  مسار 



قامت الجزائر بعدة إصالحات مست الجانب الكمي و الجزئي لالقتصاد الجزائري و يمكف توضيق ذلؾ مف 

 الؿ المطالب الموالية.خ

 القتصادي في الجزائر.اإلصالح ا مراحلالمطمب األول :   

 يمكف توضيق برامج اإلصالح التي مرا بيا االقتصاد الجزائري مف خالؿ المراحؿ التالية:       

تعتبر ىده المرحمة بمرحمة  :7411-7421مرحمة اختيار النظام االشتراكي و إتباع نظام المخططات-

و إتباع  االقتصادية لضماف تنظيـ االقتصادالبناء التنموي حيث تميزت بتزايد تدخؿ الدولة في الحياة 

ىو المخطط الثالثي ثـ يميو الجزائر   األسموب التخطيط ألداء العممية االقتصادية و كاف أوؿ مخطط أقرتو

  .المخطط الرباعي األوؿ و الثاني 

نتيجة لإلختالالت التي عرفيا االقتصاد الوطني خالؿ  :  7488-7481التنمية الالمركزية  مرحمة-

المرحمة السابقة تـ انجاز مخططيف تنموييف و ىما المخطط الخماسي األوؿ و المخطط الخماسي الثاني 

خروج مف حيث تـ التركيز عمى إعادة تقويـ االقتصاد و ىدا بتفنيد جممة مف اإلصالحات سعيا منيا لم

باإلضافة إلى التكيؼ مع الوضع في المرحمة السابقة الوضعية الصعبة التي عرفيا االقتصاد الوطني 

المرحمة و بالذات في المخطط الخماسي  همف أىـ األىداؼ التي برمجت في ىدو  الدولي الجديد.

 :173  ، ىي5902-5900األوؿ)

  االستثمار في قطاع اليياكؿ األساسية مراجعة سياسة التنمية عمى أساس اعتماد أولوية

 مف مجموع استثمارات الفترة. %15و االجتماعية بنسبة عالية ىي أكثر مف   االقتصادية

  تطبيؽ المركزية التخطيط بالرجوع إلى مخططات األعواف االقتصادييف كالمؤسسات في إعداد

 المخططات الوطنية.
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 5999،   ، الجزائر ، الجزء الثاني ، ديواف المطبوعات الجامعية سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارىا في الجزائرمحمد بمقاسـ حسف بيموؿ ،   - 
 .1،ص



 حة و الري.رفع قيمة االستثمارات العمومية في قطاع الفال 

 .إدماج القطاع الخاص في عممية التنمية الشاممة 

 .تطوير صناعات متنوعة و متطورة 

-5901)المخطط الخماسي الثاني  كما تـ خالؿ ىده المرحمة بعقد مخطط ثاني أطمؽ عميو إسـ    

 : 174  و الذي سعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية5909

 سنويا مع مواصمة النمو بالنسبة  %0,1عددىا بوتيرة  تمبية الحاجيات األساسية لمسكاف المتزايد

 لالنتاج و االستثمار.

 .المحافظة عمى االستقالؿ االقتصادي و ذلؾ بالتحكيـ في التوازنات المالية الخارجية 

  تدعيـ المكتسبات المحققة في مختمؼ المجاالت خاصة عمى صعيد تنظيـ االقتصاد و الفعالية

 الالمركزية األنشطة المسؤوليات.في تسيير المؤسسات و 

 و          المحافظة عمى موارد البالد  ير القابمة لمتجديد نظرا لضخامة االحتياجات االقتصادية

 االجتماعية المطموب تمبيتيا .

_تخفيض التكاليؼ و آجاؿ انجازات االستثمار في جميع القطاعات و التحديد الصاـر و الحتمي لمجوء 

 ارجية العاممة في حقؿ االنجازات و الخدمات .إلى القطاعات الخ

_تحسيف فعالية جياز اإلنتاج و التنمية المكثفة ككافة الطاقات البشرية و المادية المتوفرة و التوزيع 

 التدريجي و األكثر اتزانا ألعباء التنمية بيف الدولة و األعواف االقتصادييف.

الفترة ضغوطات مالية  خالؿ ىدهالجزائر عرفت نجد ىنا أنو بالر ـ  مف مميزات ىده المرحمة إال أف    

و في          حادة سببيا يرجع إلى انخفاض أسعار النفط مما أحدث عجزا مزدوجا في ميزاف المدفوعات

ؾ حؿ لألزمة المالية سو  ميزانية الدولة مما أثر سمبا عمى فعالية اإلصالحات المعتمدة و لـ يكف ىنا
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إلى المؤسسات المالية الدولية فاقتربت الجزائر مف صندوؽ النقد الدولي مع نياية الثمانينات و  المجوء

 .بداية التسعينيات

  : 7448-7449مرحمة تطبيق برامج اإلصالح المدعمة من طرف المؤسسات المالية الدولية-

 1994أفريؿ  11 فيلـ تنطمؽ إال ابتداءا  ات المالية الدوليةالمؤسسإف المفاوضات الفعمية مع          

أيف تـ إبراـ جممة مف االتفاقيات أىميا برنامج التثبيت االقتصادي مع صندوؽ النقد الدولي  و الثاني 

برنامج التعديؿ الييكمي باالتفاؽ مع البنؾ الدولي و عميو سنتطرؽ إلى محتو  ىديف البرنامجيف و ىدا 

 :175التاليعمى النحو 

 :1995-1994برنامج التثبيت االقتصادي 

لقد تـ تنفيذ ىدا البرنامج بيف الحكومة الجزائرية و صندوؽ النقد الدولي خالؿ الفترة الممتدة مف           

أي عمى مدار سنة كاممة حيث تحصمت الجزائر بموجبو  1995مارس  31إلى  اية  1994أفريؿ  1

مميوف وحدة  45712مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة مقسمة عمى حصتيف  731152عمى قرض يقدر بػ 

مميوف وحدة حقوؽ سحب خاصة في إطار  274132حقوؽ سحب خاصة في إطار اتفاؽ التثبيت و 

التمويؿ  ير المتوقع مف أجؿ تعويض العجز في المداخيؿ المتأتية مف التصدير أو نتيجة الرتفاع 

 :176األىداؼ التي كاف يرمي إلييا ىدا البرنامج ىي  التكاليؼ الواردات .و مف بيف أىـ

  استعادة وتيرة النمو االقتصادي و ذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى تحقيؽ معدؿ نمو في الناتج الداخمي

 .1995و 1994خالؿ عامي  %6و  %3الخاـ يتراوح بيف 

  1997سنة  %2و  %3تخفيض معدؿ التضخـ ليصؿ في حدود. 

  14تعديؿ قيمة الدينار و كبق نمو الكتمة النقدية في حدود% . 
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  القضاء عمى العجز في الميزانية أو عمى األقؿ تخفيضو عف طريؽ تقميص حجـ اإلنفاؽ العاـ     

 و زيادة الضرائب.

 . إعادة التوازف لميزاف المدفوعات و ذلؾ عف طريؽ تخفيض عبء خدمة الديوف الخارجية 

 ية تحرير االقتصاد و خاصة تحرير المبادالت التجارية.االستمرار في عمم 

و مف أجؿ تحقيؽ ىده األىداؼ اتخذت السمطات المركزية تدابير و إجراءات جد حازمة توصمت          

 مف خالليا إلى جممة مف النتائج و تتمثؿ ىده اإلجراءات فيمايمي :

  دج.00دوالر الواحد إلى ليصؿ سعر الصرؼ ال  %20,50تخفيض العممة الوطنية بقيمة 

  وضع برنامج لتحرير التجارة الخارجية بيدؼ إدماج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي مع

 العمؿ عمى زيادة اإلنتاج الزراعي و ترقية قطاع البناء العمومي .

   مف الناتج الداخمي  اإلجمالي.  %0,0تقميص عجز الخزينة إلى مستو 

 

 برنامج التعديؿ الييكمي 5990-5991

إلى  5991ماي 11قد تـ تنفيذ ىدا البرنامج باالتفاؽ مع البنؾ الدولي خالؿ الفترة الممتدة مف              

تحصمت بموجبو الجزائر عمى قرض في إطار التمويؿ الموسع قدره بحوالي 5990ماي 15

مميوف  011,10 مميوف وحدة سحب خاصة و قد قامت الجزائر بسحب القسط األوؿ و المقدر5509,10

مميوف وحدة حقوؽ سحب 022وحدة حقوؽ سحب خاصة عمى أف يتـ السحب و استخداـ المبمغ المتبقي 

 .1775990،ماي 15خاصة عمى أقساط يتـ استنفادىا قبؿ تاريخ 

 : 178و مف أىـ أىداؼ ىدا البرنامج ىي
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  مف إجمالي اإلنتاج الخاـ خارج المحروقات .  %1تحقيؽ نمو متوسط قدره 

 50,0نسبة تضخـ إلى حوالي  تحقيؽ%  . 

 .التحرير التدريجي لمتجارة الخارجية و تحرير األسعار و إلغاء التدعيـ لمسمع 

 . الشروع في الخوصصة مف خالؿ وضع إطار تشريعي 

 أشير مف الواردات. 0ف يعادؿ احتياطي الصرؼ أ 

-11مرسوـ الرئاسيباإلضافة إلى ذلؾ قد صدر قانوف خوصصة المؤسسات العمومية في ال       

و بدأ في تنفيذ ىده  5990-51في األمر  5990المعدؿ في مارس  5991أوت  51المؤرخ في 5991

     مؤسسة عمومية محمية صغيرة أ مبيا في قطاع الخدمات 100حيث مست  5990العممية في أفريؿ 

يوية قابضة شركات ج01تسارعت وتيرة حؿ لشركات و خوصصتيا بعد إنشاء  5990و في نياية سنة 

 .5990179مؤسسة محمية و ىدا في شير أفريؿ  000كما تواصمت عممية الخوصصة أكثر مف 

  تقييم برامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر:

ال تزاؿ النتائج االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التصحيق الييكمي تشكؿ موضوع جدؿ واسع فقد           

و  اآلثػار المترتبػة عمػى تطبيػؽ الجزائػر لبرنػامج االسػتقرار و التعػديؿ الييكمػياختمؼ اآلراء حػوؿ النتػائج و 

و  ىدا عمى المستو  االقتصادي و االجتماعي فبالنسبة لمييئات المالية الدولية اعتبرت أف النتائج مشػجعة

احترمػت  جد إيجابية خاصة و أف الجزائر نفدت حرفيا كؿ بنود االتفاؽ المبـر مع ىده المؤسسات كما أنيا

كؿ التزاماتيا الدولية بما فييا تسػديد خدمػة الػديوف الخارجيػة و ىػدا بػاعتراؼ مػدير صػندوؽ النقػد الػدولي ، 

أمػػا بالنسػػبة لمجزائػػر فقػػد أسػػفرت ىػػده اإلصػػالحات عػػف اسػػتعادة التوازنػػات الماليػػة الداخميػػة و الخارجيػػة و 

 ىدا ما يوضحو الجدوؿ التالي:و   تحسف في العديد مف المؤشرات عمى مستو  االقتصاد الكمي
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 . 6177-7441تطور المؤشرات االقتصادية األساسية لالقتصاد الجزائري خالل الفترة  :03الجدول رقم 

مجموعة 
 471دوالرالديون

نسبة تغير 
سعر صرف 
دينار مقابل 

 دوالر

االحتياطات 
بالعممة 
الصعبة 
 471)الوحدة 

 دوالر(

رصيد ميزان 
المدفوعات 

 دوالر ( 471)

رصيد 
الميزانية 
 )الوحدة 

دينار 271
 جزائري(

معدل البطالة 
 (  %)الوحدة

معدل التضخم 
 ( %)الوحدة 

معدل النمو 
االقتصادي 

   (%)الوحدة 

68,847 61,61 1,8 1,66- 72111 74,1 71,4 6,6-  1990 



61,81 712,12 7,2 1,9 12811 67,6 69,4 1,7-  1991 

62,21 78,69 7,9 1,61 718621- 61,8 17,1 6-  1992 

69,16 2,82 7,97 _ 726218- 61,79 61,9 6,7-  1993 

64,98 91,67 6,29 9,18- 84798- 69,12 64,19 1,4-  1994 

17,91 19,49 6,77 2,16- 791882- 68,71 64,18 1,8  1995 

11,29 79,89 9,61 6,14- 711998 61,44 78,24 1,1  1996 

17,66 9,92 8,19 7,72 87916 68,21 9,11 7,6  1997 

11,91 7,24 2,89 7,91- 717668- 68,16 9,49 9,2  1998 

68,17 71,91 9,97 6,18- 77782- 64,44 6,29 1,4  1999 

69,62 71 77,47 1,91 96427- 64,11 1,19 6,6  2000 

66,91 6,1 71,42 2,74 789948 61,1 9,61 6,1  2001 

66,29 1,7 61,77 1,22 771892- 69,6 7,96 9,1  6116 

61,19 6,4- 16,46 1,91 619178- 61,1 6,94 2,4  6111 

67,78 2,4- 91,77 4,69 792411- 71,1 1,92 9,6  6119 

71,74 7,8 92,78 72,49 189691- 69,1 7,29 9,7  6119 

9,27 7- 11,18 71,11 111841- 76,1 6,91 6  6112 

9,21 9,26- 771,78 64,99 76911,41- 77,8 1,97 1,7  6111 

9,12 2,46- 791,71 12,44 76299,29- 77,1 9,9 6,9  6118 

1,4 76,97 792 64,99 -7771,117 71,8 9,1 6,7  6114 

9,287 1,4 726,6 79,98 7942,9- 71 1,47 1,1  6171 

 9,91 2.1  182.2  74,47  -6149,9  10  4.52  2.6   2011 

Source :  

-Banque d’Algérie . evoulution économique et monétaire en Algérie . Rapport juin 2000 . 

2008 .2010. 



-Ministere des finances . évaluation économique et monétaire en Algérie . Rapport annule 

2000. 

-Ministère des finances . principaux indicateurs économiques et financiers Afin Décembre 

2008 . 2011. 

 

 مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف : 

لقد سجؿ معدؿ النمو االقتصادي نتائج سمبية و ىدا خالؿ الفترة الممتدة مف  معدل النمو االقتصادي :-

و ىدا بسبب السياسة التقشفية الممارسة في االقتصاد الوطني خصوص اتجاه استعماؿ  5990-5992

العمالت الصعبة الشيء الذي صعب مف الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لمقطاعات اإلنتاجية  و لكف بعد 

حيث وصؿ إلى ما  5991بدأ معدؿ النمو االقتصادي بتسجيؿ نتائج ايجابية ابتداءا مف سنة ىده الفترة 

و ىدا بفضؿ ارتفاع أسعار النفط في األسواؽ الدولية و إلى الظروؼ المناخية الجيدة التي  %0,0يقارب 

تج الداخمي سمحت بتحسيف المردود الفالحي مما أد  إلى ارتفاع نسبة مساىمة القطاع الزراعي في النا

. ير أف النمو المسجؿ في الناتج عاود االنخفاض 5990سنة  %15,1إلى 5991سنة  %51الخاـ مف 

و ىدا بسبب الضعؼ المسجؿ في القطاع الفالحي و القطاع الصناعي  %5,1الى حوالي 5990سنة 

فترة عرؼ معد و ىو ما يتوافؽ و أىداؼ االتفاؽ و بعد ىده ال %2,0إلى حوالي  5990ليرتفع مجدد سنة 

خالؿ   %0,00النمو االقتصادي نوعا مف االستقرار النسبي حيث بمغ معدؿ نموه في المتوسط حوالي 

و ىي أعمى  1000سنة  %0,9ثـ %2,0إلى ما يقارب  1001ليعاود االرتفاع سنة  1001-5999الفترة 

ب االرتفاع في أسعار النفط نسبة مسجمة خالؿ فترة الدراسة و التي حققيا االقتصاد الجزائري و ىدا بسب

في السوؽ الدولية و بعد ىده الفترة سجؿ معدؿ النمو نتائج بنسب متدبدبة خالؿ السنوات الموالية  حيث 

.و عمى العموـ يمكف القوؿ أف ىدا النمو ال يزاؿ  ير كاؼ و ىشا %1,0إلى ما يقارب 1055بمغ سنة 

و ىما قطاعيف متجاىاف نحو الخارج أي أنو حبيس  كونو ال يزاؿ يرتكز عمى المحروقات النفط و الغاز

 العوامؿ الخارجية و المتمثمة في أسعار المحروقات في األسواؽ الدولية.



: يتضق مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف الفترة التي سبقت برنامج التعديؿ الييكمي تميزت بمعدالت  التضخم-

مؾ الفترة حيث بمغ معدؿ التضخـ أقصاه سنة مرتفعة لمتضخـ بسبب عدـ إتباع سياسة نقدية صارمة في ت

بفعؿ تنفيذ  5992.ليعرؼ بعد ذلؾ تراجعا مع بداية سنة   %05,0و ىو بمعدؿ يقدر بحوالي  5991

سنة  %50,09الى 5992سنة  %19,52الجزائر لبرنامج التعديؿ الييكمي حيث تراجع معدؿ التضخـ مف 

كانت مبيرة سجؿ فييا معدؿ التضخـ قفزة  حيث ىده النتيجة  %1,00الى 5990ليصؿ سنة 5990

و ىو ما  %9,1نوعية في وقت كانت فيو تقديرات اتفاؽ القرض الموسع تتوقع معدؿ تضخـ يقدر بحوالي 

يعني في حالة اقتصاد بعرض متصمب كحالة االقتصاد الجزائري أف الطمب قد تعرض لتخفيض شديد و 

و  %0002إلى حوالي 1000ض لتصؿ نسبتو سنة .ليواصؿ بعدىا معدؿ التضخـ انخفا 180بصفة جدية

ىي أدنى نسبة تضخـ عرفيا االقتصاد الجزائري و ىدا بسبب عدة إجراءات و سياسات تقييدية اتخذتيا 

الحكومات المتعاقبة في إطار برنامج التعديؿ الييكمي مثؿ تخفيض قيمة الدينار و تحرير األسعار و 

زانية و كذلؾ التحكـ في حجـ الكتمة النقدية و إتباع أساليب تحكـ في األجور و تخفيض العجز في المي

عاود  2111جديدة في تمويؿ األنشطة االقتصادية بدال مف اإلصدار النقدي. إال أنو مع بداية سنة 

و ىدا بسبب ارتفاع الكتمة النقدية و التي بمغت نسبة نموىا  %2,10االرتفاع مف جديد ليصؿ إلى حوالي 

إلى  2112بسبب برنامج اإلنعاش االقتصادي و عمى الر ـ مف تراجعو سنة   %12,9في تمؾ السنة 

وبحسب   %1,0إلى حوالي 2119إلى أنو ارتفع مجددا خالؿ السنوات الموالية حيث وصؿ سنة  1142%

 ارتفاع أسعار إلى % 5.7 إلىري، يرجع ارتفاع التضخـ في الجزائر تقرير صادر عف الديواف الجزائ

لممنتجات الزراعية الطازجة وارتفاع أسعار الخدمات   % 21.54، بينيا  % 8.23الغذائية بنسبة  المواد

. و عمى العموـ يمكف القوؿ أف كؿ % 4152حوالي وفي نياية الدراسة بمغت نسبتو ،   % 4.14بنسبة 

تعود في الحقيقة إلى إتباع الجزائر إلى سياسة دخوؿ متشددة و موقفا نقدي حازما و ىدا ما ىده النتائج 

جعؿ المعدالت المسجمة تقارب تمؾ السائدة في دوؿ االتحاد األوروبي و أحسف ما ىو عميو في الكثير 

 مف الدوؿ النامية .
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معدؿ البطالة حيث انتقؿ معدؿ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف ىناؾ ارتفاع مستمر في  البطالة :-

و ىو 5999سنة   %19,99ثـ إلى  5990سنة   %10,00إلى  5990سنة   %10,51البطالة مف 

أكبر معدؿ لمبطالة سجؿ خالؿ فترة الدراسة .ليعرؼ بعدىا معدؿ البطالة انخفاضا متتاليا وصؿ سنة 

و يعود االرتفاع المسجؿ في معدؿ البطالة في نياية التسعينات إلى عامميف  % 10إلى حوالي  1055

 أساسيف

 :181وىما  

التسريق الكبير لمعماؿ نتيجة حؿ و خوصصة العديد مف المؤسسات العمومية بحثا عف النجاعة       

ة المتاحة أف االقتصادية و تقميص دور الدولة مما ينسجـ و المرحمة الجديدة حيث تؤكد المعطيات الكمي

نتيجة تصفية و خوصصة حوالي  5990-5992ألؼ خالؿ الفترة 100عدد العماؿ المسرحيف قد تجاوز 

مؤسسة تأتي في  900مؤسسة خاصة أي مجموع 01مؤسسة عمومية و  100مؤسسة محمية و 000

تمييا   %05,19مقدمة ذلؾ مف ناحية القطاعات االقتصادية مؤسسات البناء و األشغاؿ العمومية حوالي 

أما القطاع  %51,05تـ المؤسسات الصناعية بحوالي  %15,00مؤسسات القطاع الخدمي بحوالي 

األمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في %5,21الزراعي األقؿ تضررا مف ناحية التشغيؿ بحوالي 

اليف في الجزائر سنة الجزائر كما تشير البيانات اإلحصائية لمديواف الوطني لإلحصاء تبرز أف عدد البط

مميوف بطاؿ  1,2مميوف بطاؿ مقابؿ 1,1الى 1005مميوف بطاؿ ليصؿ سنة   %1,0قد تجاوز 5990

و ىدا العدد مؤىؿ إلى االرتفاع.و عمى العموـ يتضق أف نتائج اإلصالحات مف الجانب  1000سنة 

ى انخفاض مستو  المعيشة االجتماعي البطالة كانت سمبية عمى معظـ فئات المجتمع األمر الذي أد  إل

و األخالقي و التعميمي       و ارتفاع معدالت البطالة مما انعكس سمبا بدوره عمى الجانب الصحي 

 لفئات واسعة مف المجتمع.
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لقد تركزت جيود عمميات اإلصالح االقتصادي مند بدايتيا عمى تخفيض عجز الميزانية الميزانية : -

تبعت في ىدا اإلطار سياسة مالية تيدؼ إلى ترشيد اإلنفاؽ  العاـ و تقميصو العامة بصورة ممموسة و ا

إضافة إلى الجانب الثاني و ىو زيادة اإليرادات العامة خاصة الضريبة منيا كما أف انتياج سياسة 

الخصخصة أد  إلى تخفيض أعباء الميزانية العامة مف خالؿ تجنب الدعـ الذي كانت تستفيد منو 

اع العاـ و عميو فقد اعتمدت الدولة عمى سياسة تقشفية صارمة مع بداية اتفاؽ أفريؿ مؤسسات القط

       و مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف رصيد الميزانية العامة سجؿ فائضا مع بداية التسعينات  5992

مميوف دج سنة 50000و ذلؾ نتيجة اإلصالحات التي انتيجتيا الدولة حيث بمغ الفائض حوالي 

مف الناتج  %2,10و ىو ما يمثؿ نسبة 5995مميوف دج سنة  00000لينتقؿ ىدا الفائض إلى 5990

الداخمي الخاـ كما أف ىدا التحسف في رصيد الميزانية يعود إلى تضاعؼ إيرادات الجباية البترولية حيث 

اال أف ىدا الفائض لـ يستمر 5995مميوف دج سنة 505100الى 5990مميوف دج سنة 00100انتقؿ مف 

مميوف دج 501000إلى  و يصؿ 5990ليتفاقـ ىدا العجز سنة 5991حتى ضير العجز ابتداءا مف سنة 

مف الناتج الداخمي الخاـ و يعود دلؾ إلى تراجع أسعار النفط اد بمغت   %50,00و ىو ما يمثؿ 

باإلضافة إلى ارتفاع حجـ  5990دوالر لمبرميؿ سنة 12,02عوض  5990دوالر لمبرميؿ سنة 50,10

تقمص عجز الموازنة العامة  5992النفقات العمومية و خدمة المديونية الخارجية إال أنو مع بداية سنة 

و المتمثمة في      مميوف دج و السبب في ذلؾ ىو اإلجراءات المنتيجة مف طرؼ الدولة09520إلى 

بسبب تفاقـ النفقات التي كانت 5991تعميؽ اإلصالحات الييكمية إال أف ىدا العجز زادت حدتو سنة 

عرؼ رصيد الميزانية 5990الى  اية 5990مف سنة وتيرة زيادتيا أكبر مف وثيرة زيادة اإليرادات إال انو 

نتائج ايجابية و ىدا يعني أف الحكومة قد وقفت في تمويؿ نفقاتيا بما لدييا مف إيرادات و ذلؾ عف طريؽ 

الضغط الكبير الممارس عمى مصاريؼ التجييز و تزايد اإليرادات الجبائية و نخص بالذكر إيرادات 

اد  إلى تدىور الجباية البترولية و التي تمثؿ 5990ر السوؽ البتروؿ سنة الجباية البترولية  ير إف تدىو 

عرؼ رصيد الميزانية 1055إلى  5999مف مجموع إيرادات الميزانية إال أنو خالؿ الفترة %10في العادة 

مف 2,0مميار دج أي ما يعادؿ 502290أيف حقؽ فائضا قدره حوالي 1005عجزا مستمر باستثناء سنة 
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مي الخاـ و ىو راجع إلى ارتفاع اإليرادات بمعدؿ أكبر مف النفقات و يبقى أف نشير إف اكبر ناتج الداخ

مميار دج. و عمى العموـ نجد أف رصيد  5120أيف قدر بحوالي  1000عجز مسجؿ ىو في سنة 

ازف الميزانية العامة قد تميز بعجز مزمف و الذي يعتبر أحد العوامؿ االختالؿ األساسية التي خمت بالتو 

المالي الداخمي و يمكف حصر دلؾ إلى األسباب التالية نمو اإلنفاؽ العاـ أكبر مف اإليرادات تدبدب 

 أسعار النفط باإلضافة إلى التيرب و الغش الضريبي.

يتضق مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف ىناؾ نتائج متدبدبة في رصيد ميزاف المدفوعات ميزان المدفوعات :-

 5991ليعرؼ بعد ذلؾ عجزا حيث وصؿ أقصاه سنة  5992إلى  5990تدة مف و ىدا خالؿ الفترة المم

و ىي سنوات األزمة الحاد في المدفوعات الخارجية التي عرفتيا الجزائر حيث قدر ىدا العجز بحوالي 

مميار دوالر .و ىدا بسبب انييار أسعار المحروقات و زيادة خدمة الديوف الخارجية و مستحقات 0,01

بدأت نتائج اإلصالحات المتخذة  5990و بداية سنة  5990رة االجؿ و مع نياية سنة الديوف القصي

 5990بخصوص القطاع الخارجي تبرز مف خالؿ الرصيد الموجب لميزاف المدفوعات الذي حقؽ سنة 

مميار دوالر و الناتج أساسا عف الرصيد الموجب لمميزاف التجاري و الذي معزه 5,50فائضا قدر بحوالي 

سجؿ ميزاف المدفوعات عجزا قدرت قيمتو 5999و  5990ر االيجابي لسعر النفط أما في سنتي التطو 

مميار دوالر عمى التوالي و ذلؾ نتيجة تراجع حصيمة إيرادات الصادرات التي 1,00و  5,10بحوالي 

 0,000اي بتراجع قدر بحوالي 5990دوالر سنة  50,150دوالر إلى  50,009انخفضت بدورىا مف 

إلى  اية  نياية فترة الدراسة عرؼ رصيد ميزاف المدفوعات نتائج ايجابية و  1000و مع بداية سنة  دوالر

ىدا راجع إلى ارتفاع صادرات المحروقات و التي صاحبيا ارتفاع في سعر برميؿ النفط الذي انتقؿ مف 

 .  1000دوالر لمبرميؿ سنة 02,91الى حوالي 1000دوالر لمبرميؿ سنة 10,1

مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضق أف احتياطات الصرؼ قد عرفت ارتفاعا محسوسا ات الصرف : احتياط-

شيرا مف واردات السمع و 2,1مميار دوالر و ىو ما يعادؿ 2,10الى حوالي 5990و صؿ في نياية سنة 

مميار دوالر و ىو ما يعادؿ تغطية أكثر  0,1ارتفاعا وصؿ إلى  5990الخدمات لتسجؿ في نياية سنة 



أشير مف االستيراد لممواد و الخدمات و يعود ىدا االرتفاع إلى كذلؾ ارتفاع أسعار النفط في السوؽ 9ف م

عرفت احتياطات الصرؼ انخفاضا نتيجة تدىور أسعار  5999و  5990الدولية إال أنو خالؿ سنتي 

مميار 55,95 عرفت احتياطات الصرؼ زيادة معتبرة حيث انتقمت مف1000النفط إال أنو مع بداية سنة 

مميار دوالر سنة 550,0شيرا مف االستيراد إلى حوالي  51و ىو ما يعادؿ تغطية  1000دوالر سنة 

مميار دوالر ،  501,1إلى حوالي  1055شيرا مف االستيراد ليصؿ في سنة 20و ىو مؿ يعادؿ 1000

ات الجزائرية في الزيادة في احتياطي الصرؼ الجزائري بالخارج يعود إلى ارتفاع صادرات المحروق

 األسواؽ الخارجية .

نتيجة االرتفاع المبـر مع صندوؽ النقد الدولي خفض الدينار الجزائري ألوؿ مرة سنة سعر الصرف :-

حيث انتقؿ سعر صرؼ الدينار مقابؿ الدوالر األمريكي مف   %500,00بنسبة تقدر بحوالي  5995

تـ تعديؿ  5992دينار لمدوالر الواحد إال أنو و انطالقا مف سنة 50,20دينار لمدوالر الواحد إلى 0,91

مقابؿ الدوالر األمريكي كما تـ العمؿ  %10سعر الصرؼ حيث تـ تخفيض قيمة الدينار مف جديد بنسبة 

بنظاـ التعويـ الموجو لمعممة مف خالؿ جمسات لتحديد السعر بيف بنؾ الجزائر و البنوؾ التجارية تـ تحويؿ 

كؿ الضوابط 5991و عميو فقد أزيمت في سنة  5991سوؽ لمنقد األجنبي بيف البنوؾ في نياية  دلؾ إلى

عمى سعر الصرؼ في تجارة السمع و تقرر اإللغاء التدريجي لكؿ القيود عمى المدفوعات  ير المنظورة 

جنبي لممستورديف بالنسبة لمتعميـ و الصحة كمرحمة أولى و فسق المجاؿ لمبنوؾ التجارية في تقديـ النقد األ

بناءا عمى طمبات مدققة و موثوقة و ىو ما جعؿ نسبة التدىور في سعر الصرؼ تقؿ شيئا فشيئا حيث 

 5990عمى التوالي خالؿ سنتي   %5,09و   %1,20و إلى حوالي 5991سنة   %01,92وصمت إلى 

ترتيف و كنتيجة أي إف نسبة التدىور كانت اقؿ مف معدؿ التضخـ المسجؿ خالؿ ىاتيف الف 5990و 

أي 5990لضعؼ إيرادات الدولة مف العممة الصعبة المنعكسة سمبا عمى عرضيا في السوؽ المحمية سنة 

ليصؿ سعر الصرؼ في حدود  1000و5999إلى ارتفاع نسبة االنخفاض مف جديد خالؿ سنتي 

تدىور قدره و ىو ما يعني  1000دج لمدوالر في سنة  01,10و إلى  5999دج لمدوالر في سنة 00,02
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و انطالقا مف معطيات         وىي نسبة مرتفعة جدا إال أنو 1000و  5990بيف سنتي 02,55%

بدأت قيمة الدينار في االرتفاع حيث انتقؿ سعر صرفو  1000الجدوؿ أعاله يتضق انو مع بداية سنة 

حيث استمر بنؾ الجزائر في سنة 1000دج لمدوالر الواحد في 00,00مقابؿ الدوالر األمريكي مف 
ارتفع متوسط سعر الدينار .في التعويـ الموجو لضماف استقرار صرؼ العممة الوطنية حيث  1821000

دج خالؿ الربع الرابع 00,50الى 1000دج لكؿ دوالر واحد خالؿ الربع الثالث مف سنة 00,00مف 

فقد بقي سعر صرؼ الدينار الجزائري مقابؿ  1050.أما في الثالثي مف سنة 1000األخير مف سنة 

دج لكؿ دوالر واحد في سنة 00,0 و1009دج لكؿ دوالر واحد في سنة 01,02الدوالر مستقرا نسبيا بواقع 

1050183. 

مميار 10,00نالحظ أف حجـ المديونية الخارجية قد انخفض مف  مف خالؿ الجدوؿ أعالهالمديونية : -

لترتفع بعد ذلؾ و بشكؿ مستمر حيث بمغ  5990مميار دوالر سنة  11,01إلى حوالي  5990دوالر سنة 

و لكف بعد ىده  5990مميار دوالر سنة 05,11لى مميار دوالر ثـ  إ 19,20إلى  5992حجميا سنة 

مميار دوالر 2,2الفترة عرؼ حجـ المديونية الخارجية في الجزائر انخفاضا و بشكؿ مستر و صوال إلى 

 و ىدا بفضؿ ارتفاع حجـ التدفقات المالية الخارجية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مف جية1050سنة 

 يدة لتخفيض حجـ الديف الخارجي .و إلى اعتماد الجزائر عمى طرؽ جد

وعمى العمـو يمكف القوؿ أف مؤشرات االقتصاد الجزائري الداخمية و الخارجية مرتبطة ارتباطا             

و بالتالي  و ثيقا بقطاع المحروقات ، و الذي بدوره يخضع لتغيرات أسعار المحروقات في السوؽ الدولية 

في مؤشرات االقتصاد الجزائري و انخفاضيا يؤدي إلى تدىور ، ما  ارتفاع ىده األسعار يؤدي إلى تحسف

 ىده المؤشرات سواء الداخمية أو الخارجية لالقتصاد الجزائري.

 المطمب الثاني :  التجارة الخارجية في الجزائر من التقييد إلى تحرير
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تراكـ مجموعة مف الضغوط الداخمية  جاء نتيجة عممية تحرير التجارة الخارجيةب قياـ الجزائر إف          

 عمييا التطورات الدولية الحاصمة و التطورات الداخمية مف جية أخر . والخارجية، والتي فرضتيا

تسعى الجزائر مف خالؿ تحرير تجارتيا الخارجية إلى  :أىداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر   

 :184تحقيؽ جممة مف األىداؼ و ىي 

قتصادي الحر أصبق الوحيد عمى الصعيد العالمي األكثر جذبا لمنمو االقتصادي وتحقيقا أف النظاـ اال-

 لمنجاعة االقتصادية.

، أد  إلى اعتبار األعواف االقتصادييف الجزائرييف مجرد  أف طريقة تسيير الدولة لمتجارة الخارجية-

لتفاوض والبحث عف تحقيؽ مصالق ، ويتحمموف أعباء كبيرة لعدـ قدرتيـ عمى ا مشتريف في السوؽ الدولي

 الدولة.

أف استخداـ نظاـ الرخص اإلدارية لمحصوؿ عمى العممة الصعبة بواسطة إجراءات إدارية بيروقراطية أد  -

 إلى سوء تخصيص الموارد.

 واؿ.األم ة أكثر مرونة خاصة بتسيير حركة رؤوسيإحداث ىيئة إدار - 

 لإلجراءات المضادة لعممية الترشيد االقتصادي.تشجيع االستثمارات الضرورية ووضع حد -

 .جنبيـ الدولي والفصؿ في القضايا المتعمقة باالستثمار األيوضع تشريعات خاصة بالتحك-

البحث عف الفعالية االقتصادية والمردودية المالية بالنسبة لعمميات التجارة الخارجية، يتحمؿ األعواف -

 تيـ كاممة.ااالقتصاديوف لمسؤولي
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اف تمويف منتظـ لمجياز اإلنتاجي بكؿ مستمزمات اإلنتاج )مواد أولية، قطع  يارتجييزات...إلخ  وىو ضم-

 .ما يتطمب تدفؽ أكبر لمواردات

احات الالزمة توليذا فؤف عممية تحرير التجارة الخارجية كاف ىدفيا األساسي ىو توفير الم          

ريجي لمتطمبات األعواف االقتصادييف في تحقيؽ ، ومنو تحقيؽ اندماج تد185لممؤسسات االقتصادية

صفقاتيـ بالخارج كما أف تحرير الواردات كاف ييدؼ إلى توفير المدخالت والتجييزات الضرورية لضماف 

 .186سيرورة الجياز اإلنتاجي

 مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر:

 يمكف توضيق أىـ المراحؿ التي مرت بيا التجارة الخارجية بالجزائر مف خالؿ مايمي:       

إف منطمؽ الرقابة عمى التجارة الخارجية تـ التأكيد  المرحمة األولى : الرقابة و االحتكار لمتجارة الخارجية:

لذي يمكف أف تمعبو التجارة عميو في كؿ مف برامج طرابمس و ميثاؽ الجزائر إيمانا مف السمطات بالدور ا

الخارجية في االقتصاد الوطني و مد  مساىمتيا في التنمية المر وبة و عميو فقد نص برنامج طرابمس 

عمى ضرورة قياـ الدولة بتأميـ كؿ مف التجارة الخارجية و تجارة الجممة و  5901المنعقد في شير جواف 

لة بفرض رقابتيا الفعمية عمى الواردات و الصادرات اإلشراؼ عمى تنظيميا حيث يسمق ىدا التنظيـ لمدو 

عمى اعتبار أف القطاع التجاري يمثؿ وسيمة ذات أىمية إستراتجية لتوجيو السياسة االقتصادية و مراقبتيا 

و بالتالي فسيطرة الدولة عمى التجارة الخارجية و تجارة الجممة كاف ينظر ليا خالؿ ىده المرحمة عمى أنيا 

انيا عممية الزمة و حتمية لتأميـ النظاـ اإلنتاجي و عامال فعال لحماية اإلنتاج الوطني و  أمر طبيعيا و

بدوره فؤف ميثاؽ الجزائر لـ يحد عف ىدا المنحى إد أكد عمى مبدأ تحكـ الدولة ذات الطابع االشتراكي في 

ة السمع التي يجب تصديرىا التجارة الخارجية و ذلؾ بالتركيز عمى تأميـ التجارة الخارجية مثؿ تحديد طبيع
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186 -  Nachida M. Bouzidi  . la Transition vers l'Economie de Marché- le cas commerce extérieur. Revue de I.S.E, 

N°4.1992. p66.   



. ولكف ىنا الرقابة عمى التجارة الخارجية مف قبؿ السمطات الجزائرية 187و كدا السمع التي يجب استيرادىا 

لـ تستطيع أف تعالج االختالؿ في مجاؿ االستيراد و التعارض ما بيف القطاعات اإلنتاجية و أماـ ىدا 

سياسات التجارة الخارجية مرحمة جديدة و المتمثمة في  الوضع أتت مرحمة الرقابة عمى نيايتيا لتعرؼ

احتكار الدولة لمتجارة الخارجية و ىدا مف اجؿ تحقيؽ رقابة صارمة عمى التجارة الخارجية الجزائرية ، 

الذي نص عمى أف . 1988188،جويمية  19المؤرخ في  88-29حيث أنو  في إطار القانوف القانوف رقـ 

التي تمنحيا الدولة  » Les concessions»خارجية يكوف عف طريؽ الوكاالت ممارسة احتكار التجارة ال

لألعواف االقتصادييف و الييئات العمومية و المجموعات ذات المصالق المشتركة عمى أساس دفتر 

كيؿ عمى حد . ىذا و يمكننا و الذي تحدد فيو حقوؽ و واجبات كؿ  » Cahier de charge»الشروط 

 يسعى إلى تنفيذىا ىذا القانوف فيما يمي: تمخيص األىداؼ التي

تنظيـ الخيارات و األولويات في المبادالت الخارجية بؤتباع التوجييات و القرارات المحددة مف طرؼ -
 الحكومة.

 تنشيط عممية التنمية و تكامؿ اإلنتاج الوطني. - 

 .ترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات - 

و           المؤسسات العمومية و الخاصة لألسواؽ الدولية بالتنسيؽ بيف المتعامميفتنظيـ عممية دخوؿ -

 المتدخميف في التجارة الخارجية.

فالمالحظ إلجراءات ىذا القانوف ،لـ تطبؽ عمى أرض الواقع باستثناء استبداؿ تراخيص               

تحدد ىذه ذ ر البرنامج العاـ لمتجارة الخارجية، افي إطا االستيراد الشاممة بميزانية العممة الصعبة السنوية

الميزانية بموجب قرار وزاري بيف وزارتي التجارة و المالية، تحدد فييا إيرادات تصدير و نفقات استيراد 

السمع و الخدمات خالؿ السنة الجارية لممؤسسات العمومية المعنية. و بيذا تعوض ميزانية العممة الصعبة 
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.1988.P-P .112-113.  
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تستعمميا بكؿ   دارية و المالية السابقة، اد يمكف لممؤسسة المستفيدة مف ىده الميزانية أفكؿ اإلجراءات اإل

حرية في إطار معامالتيا التجارية دوف تدخؿ أي مف طرؼ أخر، أما المؤسسات  ير المستفيدة مف ىذه 

يراد السابقة. الميزانية سواء كانت عمومية أو خاصة تبقى خاضعة في معامالتيا الخارجية لتراخيص االست

و في األخير يمكننا القوؿ أف ميزانية العممة الصعبة ما ىي إال أداة خاصة بضبط المبادالت التجارية 

الخارجية و جزء ال يتجزأ مف المخطط المؤسسة المتوسط األجؿ، إذ تدخؿ طرؽ تطبيقيا في إطار وكالة 

ومة ليا بدفتر الشروط حيث ىكذا  ير احتكار الدولة لممؤسسات الوكيمة ليا، و ذلؾ في الحدود المرس

إال انو بقيت بعض التناقضات تميزه خاصة عمى مستو   78/02بعض إجراءات القانوف  88/29القانوف 

أىدافو، إذ ييدؼ إلى تنظيـ التجارة الخارجية مف جديد عمى أساس قواعد أو آليات السوؽ مع الحفاظ في 

 ميزانية العممة الصعبة و تراخيص االستيراد. نفس الوقت عمى توجيييا بالحصص المختمفة في

          و بالتالي فؤف مرحمة احتكار الدولة لمتجارة الخارجية و التي بدأت في أوائؿ السبعينات                  

و استمرت حتى نياية الثمانينات شكمت في حقيقة األمر عائقا كبيرا أماـ نشاط القطاع الخاص نتيجة 

         مية عمى الواردات ىدا األخير األمر الذي أد  إلى التفكير في تبني إستراتجية جديدةالسيطرة الحكو 

 و بالتالي التجوؿ إلى مرحمة جديدة و ىي تحرير  المقيد التجارة الخارجية .

و     تبدأ ىده المرحمة مع صدور القانوف المتعمؽ بالنقد المرحمة الثانية :التحرير المقيد لمتجارة الخارجية :

و الذي يعتبر نواة التغيرات في السياسة التجارية الجزائرية و قد جاء ىدا القانوف  5990القرض في أفريؿ 

مف أجؿ تعزيز االستثمار األجنبي بالجزائر و كاف ليدا القانوف أثر عمى التجارة الخارجية و ىنا بدأت أوؿ 

حيث أف في ظؿ ىدا القانوف ووفقا لممادتيف البوادر لكسر االحتكار الذي مورس عمى التجارة الخارجية 

، يمنق المشرع الحؽ لتجارة الجممة و الوكالء المعتمديف الديف يقيموف داخؿ التراب الوطني 25189و20

و الصرؼ كما تـ   باستيراد البضائع ألجؿ إعادة بيعيا و إعفائيا مف إجراءات مراقبة التجارة الخارجية 

مف  25لالستيالؾ عند الضرورة إال أف ىدا االنفتاح الذي أقرتو المادة تحديد قائمة البضائع المعروضة 
                                                           

-15المؤرخة في  27، 34العدد ، و المتضمف النظاـ الخاص بعمؿ تجار الجممة و الوكالء ، الجريدة الرسمية ،  1991أوت 7المؤرخ في  16-91القانوف - 189
18-1991. 



، كانت 190كاف لو طابع تقييدي و جزئي و ذلؾ لعدة أسباب منيا  5990قانوف المالية التكميمي لعاـ 

تخص فئة معينة مف المتعامميف االقتصادييف يعرفوف بالممتزميف أو البائعيف بالجممة ، كذلؾ كاف نشاط 

يف أو البائعيف بالجممة يستوجب موافقة البنؾ الجزائري ال اإلدارة التجارية   كذلؾ أنو يتطمب انتقاؿ الممتزم

رؤوس األمواؿ دلؾ ألنو تسديد ثمف البضائع يستوجب و جود رصيد بالعممة الصعبة . و ىنا قصد تحرير 

و تنظيمية تيدؼ في  عدة نصوص تشريعية 5990التجارة الخارجية أصدر بنؾ الجزائر في شير سبتمبر 

مجمميا إلى تمكيف المتعامميف االقتصادييف مف انجاز عمميات التجارة الخارجية المتعمقة بالسمع و الخدمات 

،الذي حدد الطرؽ العممية لفتق و  01-90و دلؾ عف طريؽ بنؾ و سيط معتمد ووفقا ليدا جاء النظاـ 

ؾ جزائري مف قبؿ األشخاص المعنوييف تشغيؿ حساب أو عدة حسابات بالعممة الصعبة لد  أي بن

و التصرؼ في كؿ إيراداتيـ أو جزء          الجزائرييف ظؼ إلى دلؾ فقد أعطي لممصدريف حؽ الحيازة

منيا عمى شكؿ عمالت صعبة و المتأتية مف الصادرات خارج المحروقات و المواد المعدنية و تتراوح 

بالمائة وفقا  500بالمائة و  50العممة الصعبة بيف النسب التي يحتفظ بيا المصدروف مف إيرادات ب

الذي أظير أنو لممتعامميف و ، 02-90كما جاء النظاـ ،191لطبيعة السمعة أو الخدمة موضوع التصدير 

حرية استيراد السمع ألجؿ بيعيا لمدولة  5990تجار الجممة المخوؿ ليـ حسب قانوف المالية التكميمي لسنة 

قد حدد بأف ترحيؿ األمواؿ خارج الوطف يجب أف ، 00-90حيف أف النظاـ  حالما تعطي رخص بدلؾ في

حيث  00-90مف النظاـ  52و 50يسبقو الحصوؿ عمى تأشيرة مف بنؾ الجزائر و ىدا طبقا لممادتيف 

يعتبر ىدا النظاـ إجراء  ير مسبوؽ تـ مف خاللو إلغاء كؿ اإلجراءات االحترازية المطبقة سالفا في منظمة 

الخارجية , حيث يتضق مف كؿ ىدا أف البنوؾ التجارية و مف وراءىا بنؾ الجزائر قد ساىمت  التجارة

بقسط وافر في تسيير التجارة الخارجية في ظؿ إجراءات االنفتاح عمى العالـ الخارجي  ير أف ىدا 

قبؿ االنفتاح شابتو بعض النقائص خاصة فيما يخص اإلجراءات المتعمقة باالستيراد و التصدير مف 

المؤسسات الوطنية أو األجنبية و لعؿ مف ىده النقائص عدـ إمكانية إجراء منافسة بيف البنوؾ لغرض 
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تمويؿ عمميات التصدير و االستيراد و بدلؾ أصبق المجؤ إلى السوؽ الحر بالدينار نشاطا االلتزاـ بعدـ 

. و ألجؿ تجاوز ىده 192المحميةمعالجة أو شراء أو بيع السمع إال بعض المنتجات بالتكفؿ بؤنتاج السمع 

و المتعمؽ  00-95العراقيؿ و تسريع عممية تحرير التجارة الخارجية تـ إصدار المرسوـ التنفيذي رقـ 

بشروط التدخؿ في ميداف التجارة الخارجية و الذي جاء بمبدأ تحرير التجارة الخارجية بصفة فعمية ليمغي 

يادات االستيراد و التصدير و أصبق بؤمكاف كؿ مؤسسة ممارسة احتكار التجارة الخارجية كما يمغي ش

عمومية أو خاصة و كؿ شخص طبعي أو معنوي يمارس وظيفة التجارة بالجممة يعمؿ لحسابو أو لحساب 

 يره بما في دلؾ اإلدارة أف يقـو بعمميات التجارة الخارجية تحت شرط وحيد و أساسي ىو تسجيؿ 

بصفة بائع بالجممة و دلؾ ميما كانت نوعية البضاعة المستوردة إال  المتعامؿ التجاري في السجؿ التجاري

فيما يخص المواد ذات االستيالؾ الواسع التي تخضع لدفتر الشروط مف وراء التجارة قبؿ االستيراد و دلؾ 

لمسير عمى انتظاـ المخزوناف و مراقبة توزيع و تطور أسعار ىده المواد و المنتجات. أما فيما يخص 

و التي صدرت مف  00-95المالي الذي تخضع لو عمميات التجارة الخارجية فقد حددتيا التعميمة  الجانب

قبؿ بنؾ الجزائر و التي تعالج شروط و قواعد تمويؿ عمميات االستيراد التي يقوـ بيا تجار الجممة 

 : 193المعتمديف مف قبؿ مجمس النقد و القرض حيث وضعت ثالثة شروط و ىي

 الواردات.إجبارية توطيف -

إجبارية الحصوؿ و تعبئة التحويالت الخارجية المناسبة لطبيعة و حجـ السمع المستوردة و دلؾ باالتفاؽ -

 مع بنؾ التوطيف. 

 إلغاء ميزانية العممة الصعبة بالنسبة لممؤسسات العمومية .-

ة ، حيث مف ىدا و عمى العمـو فؤف تمويؿ الواردات يعد قيد يقؼ أماـ تحرير التجارة الخارجي      

 المنطمؽ تـ االنتقاؿ إلى المرحمة الموالية .
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مف أجؿ دائما دفع عجمة تحرير التجارة الخارجية  .المرحمة الثالثة : إعادة مراقبة الدولة لمتجارة الخارجية

و المتعمؽ بشروط تدخؿ الدولة  5995فيفري  00المؤرخ في  09-95تـ إصدار المرسوـ التنفيذي رقـ 

لتجارة الخارجية و المعروؼ باسـ قانوف تحرير التجارة الخارجية و قد صدر ىدا المرسوـ أثناء في مجاؿ ا

مفاوضات اتفاؽ التثبيت مع صندوؽ النقد الدولي و يتضمف تحرير التجارة الخارجية و يمغي احتكار 

ؾ ال يمكف لوحده الدولة لمتجارة الخارجية كما يمغي أيضا  نظاـ تراخيص االستيراد و التصدير  ير أف دل

أف يشجع عمى حرية المنافسة ماداـ الحصوؿ عمى العممة الصعبة يتـ تسييره بصورة مركزية و بواسطة 

نظاـ التوزيع وسائؿ الدفع األجنبية ىو  ير شفاؼ مما جعؿ بنؾ الجزائر يعيد النظر في قواعد تنظيـ 

لميزانية بالعممة الصعبة لممؤسسات بنشر تعميمة متعمقة بؤلغاء ا 5995ابريؿ  15الصرؼ حيث قاـ في 

شيرا و إيداع مبمغ  50العمومية و إجبار المستورديف عمى الحصوؿ عمى وسائؿ دفع أجنبية ألجؿ يفوؽ 

الواردات بالدينار الجزائري باإلضافة إلى إلغاء الدفع بالعممة الصعبة عمى مستو  السوؽ الوطني لمسمع 

ويضو بالتسوية بالدينار الجزائر و إعادة المتعامميف االقتصادييف المستوردة مف قبؿ أصحاب االمتياز و تع

الديف يقيموف باستيراد بدوف دفع في الحاؿ أف تكوف أرصدتيـ و اعتماد مبادالتيـ لد  بنوؾ تجارية 

 . 194محمية

أوت 50المؤرخة في  011تـ إصدار التعميمة  5991 ير أنو مع تجدد االختالؿ المالي لسنة         

و التي ترسـ إطار سياسة تجارية ذات بعديف أوليما ،195و المتعمقة بالتجارة الخارجية و تمويميا  5991

يتعمؽ بالنصوص التنظيمية حيث تـ تحديد معايير دقيقة لمحصوؿ عمى العممة الصعبة مف جية و مف 

 .جية أخر  تحديد كيفية إدارة وسائؿ التمويؿ الخارجي

بالمتعامميف التجارييف فالبد مف الضغط عمى النفقات بالعممة الصعبة إلى  أما البعد الثاني فيتعمؽ        

في ad-hocأقؿ ما يمكف ألنيا تنيؾ االقتصاد الوطني وفي ىدا المجاؿ تـ إنشاء لجنة خاصة تعرؼ باسـ

بنؾ الجزائري  وزارة التجارة  ،تحت وصاية رئيس الحكومة و تضـ ممثميف مف كؿ مف 5991نوفمبر 
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و تصحيق      وزارة الصحة حيث ىده المجنة ذات طابع انتقالي مكمفة بمراقبة عمميات التجارة الخارجية ،

األخطاء أو االختالالت التي يمكف أف تحدث و كدا السير عمى التسيير الجيد لمختمؼ الموارد كما تقوـ 

كوف مكمفة بتخصيص  الؼ مالي بؤتحاد اإلجراءات الالزمة لضماف االستعماؿ األمثؿ لمموارد المالية و ت

مف العمالت الصعبة لممستورديف العمومييف و الخواص كما تسير عمى توفير أفضؿ تمويؿ موجو 

إال أف ىده ،لمعمميات االستيرادية ضمف أفاؽ الحد مف المديونية القصيرة المد  وتفادي مشاكؿ الخزينة 

افريا  51س الحكومة الجزائرية حمت رسميا في المجنة لـ تدـ طويال و بمجيء السيد مقداد سيفي عمى رأ

 .5992ومف ىدا المنطمؽ تـ تحرير الكمي لمتجارة الخارجية بدأ مف سنة  5992

شيدت ىده المرحمة تطبيؽ برنامج شامؿ لإلصالح  5992مرحمة التحرير الكمي لمتجارة الخارجية

لدولية حيث تـ التوقيع في مرحمة أولى االقتصادي و ىدا بعد اتفاؽ تـ مع المؤسسات النقدية و المالية ا

عمى اتفاؽ ستاندباي  تـ االتفاؽ في المرحمة الثانية عمى برنامج لمتمويؿ الموسع مصحوبا ببرنامج إلعادة 

جدولة الديوف الخارجية مدتو ثالث سنوات و اليدؼ منو تنمية القدرات الوطنية و خمؽ ثروة بتنمية القطاع 

اتي .و يعد قطاع التجارة الخارجية مف أىـ القطاعات التي مسيا ىدا الصناعي و الفالحي و الخدم

و إجراء تشجيع       البرنامج حيث كانت تتمحور سياستو التجارية الخارجية حوؿ تحرير التجارة الخارجية

الصادرات خارج المحروقات و اإلسراع  في إجراءات اندماج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي و 

 عف مكانة في التقسيـ الدولي الجديد لمعمؿ محاولة بدلؾ الخروج مف إطار االقتصاد الريعي.البحث 

و التي بموجبيا أصبق كؿ  10-92كما أنو في ىده الفترة أصدر بنؾ الجزائر التعميمة رقـ          

ى شخص معنوي و طبيعي يمارس النشاط التجاري و المسجؿ في السجؿ التجاري إمكانية الحصوؿ عم

العممة الصعبة و بالتالي ممارسة نشاط االستيراد ضؼ إلى دلؾ أف ىده التعميمة جاءت لتمغي كؿ 

التعميمات السابقة خاصة لعممية تمويؿ الواردات كما أزالت الحدود الدنيا المفروضة عمى أجاؿ سداد 



القات جديدة ائتمانات المستورديف إضافة إلى أنيا حددت شروط منق القروض المصرفية عمى أساس ع

 :196بيف البنؾ و العميؿ و تتمثؿ ىده الشروط و الواجب توفرىا في العوف االقتصادي فيما يمي

 القدرة عمى السداد أي حيازة خزينة معتبرة مف العمالت المحمية .-

االحتراؼ و يقصد بيدا االخير مد  قدرة المتعامؿ االقتصادي عمى إيجاد أحسف السمع عمى مستو  -

 لي و استيرادىا بأحسف األسعار في ظروؼ حسنة مف حيث االستقباؿ و النقؿ و التخزيف.السوؽ الدو 

 5991كما نشير إلى أنو في ظؿ اإلصالحات تـ إلغاء الحظر عمى الواردات تماما في منتصؼ        

ارة أصبق نظاـ التج 5990و عمى جانب الصادرات الغي تقريبا كؿ الحظر السابؽ حيث أنو في جواف 

الخارجية خاليا مف كؿ القيود الكمية كما عرؼ النصؼ األخير مف عشرية التسعينيات إنشاء العديد مف 

الصناديؽ و الييئات و الوكاالت التي تصب كميا في مجر  واحد يقود حسب أىدافيا إلى ترقية 

و        رية الصادرات خارج المحروقات مف خالؿ انجاز الدراسات الالزمة فيما يخص أسواؽ التصدي

بؤقرار إعفاء  5990و تشجيعا لدلؾ قامت السمطات حسب قانوف المالية لسنة ،دراسة أسعار الصرؼ 

مؤقت لمدة خمس سنوات مف الضريبة عمى أرباح الشركات و اإلعفاء مف الدفع الجزافي لصالق 

تاح و تعزيز التكامؿ المؤسسات التي تقوـ بعمميات تصدير السمع و الخدمات .ومف أجؿ كذلؾ زيادة االنف

اإلقميمي خفضت الحماية الجمركية و كدا الحدود القصو  لمتعريفة الجمركية عمى الواردات حيث تـ 

إلى  5990لتصؿ سنة  5990بالمائة سنة  21ثـ  5990بالمائة سنة  10تخفيض المعدؿ األقصى إلى 

ىيكمة كمية لمتعريفة الجمركية و  بؤعادة 1005بالمائة ىدا وقد قاـ اإلصالح التعريفي األخير سنة  20

و           التي كاف مف نتائجيا أف أصبحت التعريفة الحالية تمتاز بؤخفاض عدد النسب التعريفية 

مستو  توزيعيا و كدا انخفاض معدالتيا .و توالت النصوص القانونية المنطمة و المعدلة لقطاع التجارة 

و المتعمؽ بالقواعد العامة المطبقة  1000-00-59في  المؤرخ 02-00الخارجية حيث صدر االمر رقـ 
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عمى عمميات االستيراد و التصدير السمع و تضمف تسييالت لمعمميات التجارية و في نفس التاريخ صدر 

 .197المتعمقة بالمناطؽ الحرة تشجيعا لالستثمار  1000-00 -59المؤرخ في  01-00االمر رقـ 

 الخارجية و الميزان التجاري في الجزائرحجم التجارة  تطور المطمب الثالث:

يعتبر الميزاف التجاري أحد أىـ المؤشرات االقتصادية في التجارة الخارجية التي توضق             

الوضع االقتصادي ألي بمد فيما يخص معامالتو مع العالـ الخارجي ، و قصد التعرؼ عمى وضعية 

 :يوضق ذلؾ 00الميزاف التجارة الجزائري و حجـ التجارة الخارجية فؤف الجدوؿ رقـ أدناه

 

 

 . الوحدة مميون دوالر.6177-6111: حجم التجارة الخارجية و تطور الميزان التجاري في الجزائر خالل الفترة 04الجدول رقم 

 البيانات

 والسنوات

النــــــــــــــــــــــاتج 
ــــــــــــــــــي  المحم

 اإلجمالي

حجــم التجــارة  الواردات الصادرات
 الخارجية

صـــــــــــــــــــــافي 
الميـــــــــــــــــــزان 

 التجاري

درجــــــــــــــــــــــــة 
االنكشـــــــــــاف 

   %االقتصادي

6111 99141 66117 4711 17619 76898 56.94 

6117 99419 74716 4491 64116 4746 96,1 

6116 92199 78869 76114 11819 2872 99,16 

6111 21829 69276 71919 18792 77118 92,6 

6119 89196 16181 78119 91147 71119 94,11 

6119 711711 92117 61119 22198 69299 92,91 

6112 771688 99271 67992 12124 11791 29,88 

6111 719791 21721 61217 81149 16916 29,99 

6118 711111 14648 14914 778111 14874 21,19 

6114 714961 99749 14649 89988 9411 21,99 
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6171 727491 91191 91911 41962 72981 21,66 

6177 621227 11984 91691 761112 62696 99,8 

:  Source 

-Les réalisations des échanges extérieurs de L’Algérie période ;1963-2010 . Ministère des 

Douanes .  2010 . P7 . 

- Les réalisations des échanges extérieurs de L’Algérie période 2011 .p4 Ministère des 

Douanes .  

 مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ :   

: يمعب قطاع التجارة الخارجية دورا كبيرا في حركة النشاط االقتصادي حجم التجارة الخارجية الجزائرية -

، و ذلؾ مف خالؿ مختمؼ األنشطة االقتصادية و اإلنتاجية و مف ثـ في الناتج المحمي اإلجمالي . فمف 

الجزائرية قد تطور مقارنة مع  الجدوؿ أعاله نالحظ أف حجـ التجارة الخارجيةخالؿ البيانات الواردة في 

إلى  1000الناتج المحمي اإلجمالي و ىدا خالؿ فترة الدراسة ، حيث بمغ حجـ التجارة الخارجية في سنة 

مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي .و بدأت  %10,92مميوف دوالر أي ما نسبتو حوالي  05102حوالي 

 21,0أي شكمت حوالي  مميوف دوالر510000ي إلى حوال 1055تنمو و تنخفض حتى و صمت في سنة 

مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي و ىدا يدؿ عمى األىمية التي تمثميا التجارة الخارجية ضمف  %

االقتصاد الجزائري .أما مف حيث الصادرات الجزائرية  فقد تطورت كذلؾ خالؿ فترة الدراسة ، حيث بمغت 

مميوف دوالر و 59501إلى جوالي  1005والر.لتنخفض سنة مميوف د11005حوالي  1000قيمتيا سنة

ىدا بسبب تراجع أسعار المحروقات في السوؽ الدولية و بعد ذلؾ عرفت الصادرات الجزائرية ارتفاعا 

مميوف دوالر وىدا بسبب ارتفاع سعر البتروؿ في السوؽ 09190الى حوالي 1000مستمر و صؿ سنة 

، و لكف بعد ىده  1000دوالر لمبرميؿ سنة  500إلى  1001نة دوالر لمبرميؿ س 11,12الدولية مف 

و ىدا بسبب األزمة المالية العالمية التي أثرت  1009في سنة  21592الفترة انخفضت قيمتيا إلى حوالي 

ارتفعت  1055عمى أسعار النفط مما أد  إلى انخفاض قيمة الصادرات الجزائرية و لكف مع بداية سنة 

ميار دوالر وىدا بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوؽ العالمية و يمكف مالحظتو أف م00209قيمتيا إلى 



حجـ الصادرات الجزائرية مرتبط ارتباطا و وثيقا بالصادر المحروقات عمى  رار صادرات خارج 

 و ىدا ما يوضحو الشكؿ التالي: المحروقات التي تمثؿ إلى جزء ضئيؿ مف الصادرات اإلجمالية

-6119تغير قيمة الصادرات اإلجمالية بالنظر إلى تغير قيمة  صادرات المحروقات خالل الفترة  :03الشكل رقم
الوحدة مميون دوالر.6171

 

 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التالية :

 .00معطيات الجدوؿ رقـ -

-Direction Générale des Douanes .statistiques du commerce de l’Algérie .C.N.I.S. 

أف منحنى صادرات المحروقات لو تقريبا نفس منحنى  01نالحظ مف خالؿ الشكؿ أعاله رقـ       

الصادرات اإلجمالية و ىدا دليؿ عمى االرتباط الوثيؽ بيف الصادرات اإلجمالية الجزائرية بالصادرات 

و            المحروقات و بالتالي فؤف نمو الصادرات اإلجمالية يجد أصمو في نمو صادرات المحروقات

لنفط .في حيف نجد أف صادرات خارج المحروقات و إف كانت قد عرفت في المرتبطة بدورىا بأسعار ا

بعض السنوات تزايدا إؿ أنيا تبقى ضئيمة مقارنة بالصادرات المحروقات و ىدا ناتج عف عدـ فعالية 

اإلجراءات التي اتخدت في مجاؿ ترقيتيا ، حيث يالحظ مشاكؿ عديدة يعاني منيا القطاع الصناعي و 
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. و ىدا أد  بدوره إلى فقداف السمع الجزائرية لمميزة التنافسية 198اف ذلؾ العاـ و الخاص الزراعي سواء ك

األمر الذي أد  إلى عدـ قدرة الجزائر عمى اقتحاـ األسواؽ الخارجية و عمى ىدا بقيت الصادرات 

 اإلجمالية حبيسة صادرات المحروقات و خاصة أسعار البتروؿ .

أف قيمتيا في تزايد مستمر خالؿ 00اردات فنالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ أما بالنسبة لحجـ الو          

مميوف دوالر  أما في نياية فترة الدراسة فقد  9500إلى حوالي  1000فترة الدراسة ، فقد بمغت في سنة 

مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي ، و  % 50,95مميوف دوالر أي ما نسبتو  20120بمغت حوالي 

النقص في  بعض المواد الضرورية في األسواؽ الوطنية نتيجة  الواردات اإلجمالية سببو االرتفاع في 

بالنسبة ألنواع السمع المستوردة خالؿ ىذه الفترة تتمثؿ أساسا في: سمع التجييز الصناعية منيا و 

ة إلى السمع الزراعية، المواد الغذائية و المواد األولية و المنتجات الخاـ و الطاقة و الزيوت باإلضاف

تحرير التجارة ودخوؿ السمع األجنبية المنافسة لمسمع الوطنية وما صاحبو مف االستيالكية و كذلؾ بسبب 

 . مؽ لممؤسسات اإلنتاجية العامة والخاصة  ير القادرة عمى المنافسة

نجد أف صافي  فؤنو بالنظر إلى معطيات الجدوؿ أعالهأما فيما يخص صافي الميزان التجاري : -

مميوف دوالر سنة  51010الميزاف التجاري قد عرؼ فائضا طيمة فترة الدراسة كبير إد انتقؿ رصيده مف 

و ىدا بفضؿ ارتفاع أسعار النفط في السوؽ العالمية و  1000مميوف دوالر سنة  09059إلى  1000

 1900إلى  1000مميوف دوالر سنة  09059انخفض رصيد الميزاف التجاري مف  1009لكف في سنة 

 1000و ىدا بسبب األزمة المالية العالمية التي عصفت باالقتصاد العالمي سنة  1009مميوف دوالر سنة 

مميوف 92,2حيث كانت نتائجيا سمبية عمى االقتصاد العالمي بحث أدت إلى انخفاض أسعار النفط مف 

مة صادرات و ىدا ما أد  إلى انخفاض قي 1009مميوف دوالر سنة  05,0إلى  1000دوالر سنة 

المحروقات الجزائرية مما أثر عمى الصادرات اإلجمالية و ىدا بدوره أد  إلى انخفاض في رصيد الميزاف 

مميوف دوالر و ىدا نتيجة  10121ارتفع رصيد الميزاف التجاري 1055التجاري  و لكف مع بداية سنة
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يزاف التجاري سجؿ نتائج ايجابية دوالر لمبرميؿ .و عمى العموـ فؤف الم00,2ارتفاع أسعار البتروؿ إلى 

خالؿ فترة الدراسة ، وىدا التحسف بفضؿ ارتفاع قيمة صادرات المحروقات الجزائرية في السوؽ العالمية و 

التي يعتمد عمييا االقتصاد الجزائري و لكف نحف نعمـ أف صادرات المحروقات تخضع إلى تقمبات أسعار 

 الجزائري مرىوف بالصادرات المحروقات.النفط العالمي و بالتالي فؤف االقتصاد 

الصادرات ، أىم العمالء ، الموردين في  والتوزيع الجغرافي لمواردات ،  المطمب الرابع :التركيب السمعي

  الجزائرية:

إف دراسة التركيب السمعي و التوزيع الجغرافي لمتجارة الخارجية تعتبر مسألة في  اية األىمية             

مف الناحية العممية و ذلؾ لتحديد طبيعة التجارة الخارجية في مرتكزاتيا و مكوناتيا مف السمع و المواد 

ىؿ ىناؾ تنوع في السمة السمعية في األولية و ىؿ ىناؾ واردات استيالكية أـ رأسمالية أـ وسيطة ، و 

الجزائر أـ أف ىناؾ تشابو و تماثؿ ، باإلضافة إلى ضرورة تحديد الوجية التي تسير إلييا تمؾ السمع 

التصديرية ىؿ تتجو إلى البمداف المتقدمة مف الناحية االقتصادية ، أـ تتجو إلى البمداف النامية و األقؿ 

و ىدا كمو      ت التركيز في التجارة الخارجية سواء سمعيا أو جغرافيانموا ، و ما ىي اتجاىات و مستويا

 سنوضحو مف خالؿ مايمي: 

الجزائر ال تصدر سمعا مصنعة أو سمع زراعية بنسبة كبيرة ويغمب  التركيبة السمعية لمصادرات الجزائرية :

ي صادراتيا وىدا ما قطاع المحروقات و الذي يمثؿ حصة األسد فعمييا منتوج واحد في التصدير وىو 

 .05يوضحو الجدوؿ رقـ

 الوحدة : مميون دوالر 6177-6111: التركيب السمعي لمصادرات الجزائرية خالل الفترة  05الجدول رقم

 البيانات

 و السنوات

مواد 
 غدائية

الطاقوية 
 والمحروقات

منتجات  مواد خام
نصف 
 مصنعة

سمع 
تجييز 
 فالحية

سمع 
تجييز 
 صناعية

سمع 
 استيالكية

6111 16 67974 99 929 77 91 71 



6117 68 78989 11 919 66 99 76 

6116 19 78147 97 997 61 91 61 

6111 98 61414 91 914 7 11 19 

6119 29 11469 716 996 7 96 72 

6119 21 99149 719 292 _ 12 79 

6112 11 91964 749 868 7 99 91 

6111 88 98817 724 441 7 92 19 

6118 774 11127 119 7189 7 21 16 

6114 771 99768 711 246 _ 96 94 

6171 179 99961 49 7192 7 11 11 

2011 355 71427 161 1496 _ 35 15 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التالية :

 C.N.I.Sالمديرية العامة لمجمارؾ ، المركز الوطني لإلحصائيات و اإلعالـ اآللي لمجمارؾ -

يالحظ مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف القاعدة األساسية التي تقوـ عمييا الصادرات الجزائرية              

ىي صادرات قطاع المحروقات إد تحتؿ حصة األسد مف إجمالي الصادرات السمعية و ىدا بتحقيقيا 

إلى التوسع في استكشاؼ مساحات خالؿ الفترة المدروسة .و ىدا راجع   % 90,20معدؿ متوسط يقدر بػ 

النفط بفضؿ الشراكة مع الشركات األجنبية .إال أننا نجد كذلؾ أف قيمة الصادرات مف المحروقات قد 

تبمغ حوالي  مميوف  1000مميوف دوالر بعد أف كانت سنة  50202إلى  1005انخفضت سنة 

دوالر  10,5إلى  1000رميؿ سنة دوالر لمب10,0و ىدا سببو انخفاض أسعار البتروؿ مف  50202دوالر

مميوف دوالر و ىدا بسبب تحسف أسعار البتروؿ  00005إلى  1000لترتفع  في سنة  1005لمبرميؿ سنة 

مميوف دوالر بسبب تأثر أسعار بالبتروؿ باألزمة المالية أنداؾ حيث  22510إلى  1009و لتنخفض سنة 

قـ   1009دوالر لمبرميؿ سنة  05,0إلى  1000دوالر لمبرميؿ سنة  92,2انخفض سعر البرميؿ مف

مميوف و ىدا راجع  إلى االرتفاع في أسعار البتروؿ العالمية حيث  05210إلى حوالي  1055لترتفع سنة 
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دوالر لمبرميؿ أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات عرفت تراجع  00,2وصؿ سعر البرميؿ حوالي 

ـ فعالية اإلجراءات التي إتخدت في مجاؿ ترقية الصادرات كبير مقارنة بقطاع المحروقات و بسبب عد

خارج المحروقات إذ تأتي في المرتبة األولى المواد الخاـ تـ المواد الغذائية تـ سمع التجييز الصناعية و 

 في األخير تأتي كؿ مف السمع االستيالكية و سمع التجييز الفالحي 

اقتصادىا يعتمد عمى عائدات النفط دوف مساىمة  يره مف أف الجزائر مازاؿ نجد  عمى العموـ و        

بسبب كوف ىده القطاعات مازلت تعاني مف  القطاعات اإلنتاجية لمختمؼ السمع في تمويؿ االقتصاد

العجز و فقداف الميزة التنافسية حيث أد  ىدا بدوره إلى عدـ قدرة ىده القطاعات خارج المحروقات عمى 

مف شأنو أف يعرض االقتصاد الوطني لمخاطر عديدة في حالة تدىور ىدا ، و اقتحاـ األسواؽ الخارجية 

  التي تعتمد عمييا الصادرات الجزائرية. أسعار النفط

تستورد  الجزائر أكثر مما تصدره و ىدا لتمبية حاجيات المواطنيف و  أما بالنسبة لتركيبة الواردات:     

ظرا لطبيعة السياسة المنتيجة لتغطية مشاريعيا االقتصادية ترتكز وارداتيا عمى السمع الخاصة بالتجييز ن

يوضق مختمؼ  00و الجدوؿ أدناه رقـ  . 199الضخمة باعتبارىا تتطمب الكثير مف األمواؿ و التجييزات

 الواردات الجزائرية .

 الوحدة: مليون دوالر6177-6111:التركيب السلعي للواردات الجزائرية خالل الفترة  06الجدول رقم

                                                           
 2118، الجزائر ، دار الخمدونية  لمنشر و التوزيع ، الطبعة االولى , لمية لمتجارة : معوقات االنضمام و افاقوالجزائر و المنظمة العاسميـ سعداوي ، - 199
 .77ص

مواد  
 غدائية

الطاقة و 
 الزيوت

مواد نصف  مواد خام
 مصنعة

سمع 
تجييز 
 فالحية

سمع 
تجييز 
 صناعية

سمع 
 استيالكية

6111 6979 764 968 7299 89 1128 7141 

6117 6149 714 918 7816 799 9119 7922 

6116 6191 799 926 6112 798 9961 7299 

6111 6218 779 284 6891 764 9499 6776 



 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التالية:

 C.N.I.Sالمديرية العامة لمجمارؾ ، المركز الوطني لإلحصائيات و اإلعالـ اآللي لمجمارؾ -

إد نالحظ أف  سمع التجييز الصناعي قد احتمت المرتبة األولى مف إجمالي الواردات .حيث           

مميوف 0000 حوالي  إلى 1000كانت قيميا في ارتفاع مستمر مف سنة إلى أخر  أد سجمت قيمتيا سنة 

-2911عمى التوالي  1000-1001-1000دوالر مف إجمالي الواردات لترتفع بعد ذلؾ خالؿ سنوات 

- 1050            مميوف دوالر تـ لترتفع كذلؾ خالؿ السنوات و عمى التوالي  0211-50010

اردات مف مميوف دوالر مف إجمالي الواردات. و ىدا االرتفاع في قيمة الو  51000-50010إلى  ،1055

السمع الصناعية راجع إلى ضعؼ القطاع الصناعي في الجزائر في اإلنتاج و المنافسة مما دفع معظـ 

 المؤسسات الجزائرية في ىدا المجاؿ إلى اإل الؽ أو اإلفالس.

 1251إلى حوالي  1000ثـ تأتي في المرتبة الثانية المواد الغذائية حيث  بمغت قيمتيا سنة            

مميوف دوالر و ىدا  9010إلى حوالي  1055دوالر. و بدأت تنمو و تنخفض حتى وصمت سنة مميوف 

راجع إلى التحسف ثـ ضعؼ القطاع الفالحي عمى تمبية الطمب في المواد الغذائية .و إلى كذلؾ  الطفرة 

ة الزراعية البترولية بحيث عرفت أسعار البتروؿ ارتفاعا متزايد وكذلؾ عدـ فعالية برامج مخططات التنمي

 في توفير المواد الغذائية الالزمة لتغطية الطمب المحمي.

6119 1219 618 811 1947 618 1161 6129 

6119 1981 676 197 9188 721 8996 1711 

6112 1811 699 891 9419 42 8968 1177 

6111 9499 169 7169 1719 792 71162 1197 

6118 1871 949 7149 71179 719 71141 2141 

6114 9821 994 7611 71729 611 79714 2799 

6171 2198 499 7914 71148 197 79112 9812 

2011 4891 1164 1783 10685 387 16050 7328 



تـ تأتي في المرتبة الثالثة المنتجات النصؼ المصنعة حيث كانت قيميا متزايدة و بشكؿ             

مميوف دوالر لترتفع كذلؾ  5001-5011إلى حوالي 1005-1000كبير حيث بمغت قيمتيا في سنوات 

مميوف دوالر مف اجمالي الواردات ثـ لترتفع خالؿ  0501-0195إلى  1000-1002خالؿ السنوات 

و      مميوف  دوالر مف إجمالي الواردات  50001-50090إلى 1055- 1050السنوات و عمى التوالي 

و       ىدا االرتفاع سببو زيادة الطمب عمى ىده المنتجات النصؼ المصنعة مف قبؿ المواطف الجزائر

 ؼ القطاع الصناعي الجزائري عمى تمبية ىده السمع في السوؽ المحمية كذلؾ إلى ضع

        و في المرتبة الرابعة و الخامسة و السادسة وعمى التوالي  تأتي كؿ مف السمع االستيالكية      

و المواد الخاـ و الطاقة و الزيوت مف إجمالي الواردات حيث سجمت قيميا ارتفاع مستمر و لكف بشكؿ 

مقارنة بالمواد المصنعة و النصؼ مصنعة و المواد الغذائية . و في األخير تأتي سمع التجييز  ضئيؿ

 الفالحية حيث سجمت قيـ ضئيمة مف إجمالي الواردات .

و عمى العموـ نجد أف الواردات الجزائرية مف المواد الصناعية و الغذائية في ارتفاع مستمر عند        

الصادرات خارج المحروقات اد تمثؿ ىده األخيرة إلى جزء ضئيؿ مف الصادرات اإلجمالية بالر ـ مقارنتيا ب

يدؿ عمى النتائج السمبية التي ترتبت عف تحرير  مف جيود الدولة في ترقيتيا .و االرتفاع في الواردات

ت اإلنتاجية العامة التجارة ودخوؿ السمع األجنبية المنافسة لمسمع الوطنية وما صاحبو مف  مؽ لممؤسسا

 .غير القادرة عمى المنافسةالوالخاصة 

تتميز بالتركيز الشديد حوؿ سمعة وىي  الصادرات الجزائريةإف  التوزيع الجغرافي لمصادرات الجزائرية :

و ىدا  الموجودة في العالـ  مختمؼ المناطؽ الجغرافية النفط ومف الطبيعي أف تتجو ىده الصادرات عبرا

 عمى النحو التالي:و  04ما يظيره الشكؿ رقـ  

 .الوحدة النسبة المئوية. 6177:التوزيع الجغرافي لمصادرات الجزائرية خالل سنة  04الشكل رقم

520 

520 



 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التالية

 اآللي لمجمارؾ  .المديرية العامة لمجمارؾ ، المركز الوطني لإلحصائيات و اإلعالـ -

 مف خالؿ الشكؿ أعاله نالحظ أف :

 10,00الشريؾ التجاري األوؿ لمجزائر، وىي تحتؿ المرتبة األولى بنسبة  دول االتحاد األوروبي-

لى العالقات  خالؿ الفترة قيد الدراسة% وىو راجع إلى التقارب الجغرافي بيف ضفتي المتوسط وا 

إيطاليا  فرنسا إسبانيا : والمجموعة األوربية.ونجد في مقدمة ىذه الدوؿاالقتصادية والتاريخية بيف الجزائر 

 ىولندا  ألمانيا. ،

وىنا  % 01,02حيث نجد أف نسبة صادرات الجزائر نحوىا بمغت  منظمة التعاون و التنمية االقتصادية-

 .تعتبر الزبوف رقـ واحد بالنسبة لمجزائر األمريكية نجد الواليات المتحدة

 %0,00الصادرات الجزائرية نحوىا تقدر ب   حيث تمثؿ نسبة الثالثةوتأتي في المرتبة  اسيا :دول  -

 .% 1,05 بػالصادرات الجزائرية نحوىا تقدر  حيث تمثؿ نسبة الرابعةوتأتي في المرتبة  أمريكا الجنوبية:-

 %50,77االتحاد االوروبي 

منظمة التعاون و التنمية 
 %32,74االقتصادية

 %5,81امريكا الجنوبية

 %7,03دول اسيا 

 %2,16دول المغرب 

 %1,1الدول العربية

 %0,2دول افريقيا

 %0,14دول اوروبية اخرى



ر ـ وجود اتفاقية إقامة تكتؿ اقتصادي مغاربي  تأتي في المرتبة الخامسة بمدان المغرب العربي-

(U.M.A وىذا ما يفسر ضعؼ المبادالت التجارية بيف بمداف االتحاد ألسباب مختمفة جوىرىا ،  

 .% 1,50 ػحيث تقدر نسبة الصادرات الجزائرية نحوىا بسياسي.

و % 5,5 ػائرية نحوىا بحيث تقدر نسبة الصادرات الجز  ،و تأتي في المرتبة السادسة  البمدان العربية

االتفاؽ العربي الخاص باستثناء سوؽ عربية مشتركة إال أف التجارة  مف وجود  ر ـىي نسبة ضعيفة  بال

 البينية العربية تبقى ضعيفة ودوف المستو 

 . % 0,1و تمثؿ نسبة الصادرات الجزائرية نحوىا ب  ،تأتي في المرتبة الثامنة  دول افريقية :-

الجزائرية المتجية   مف الصادرات  % 0,52و في المرتبة األخيرة تأتي بمداف أروبية اخر  بنسبة      

 نحوىا.

الواردات الجزائرية تخطوا نفس خطوات الصادرات، إف  أما بالنسبة لمتوزيع الجغرافي لمواردات الجزائرية :

 أنظر الشكؿ رقـ أدناه: و التاليححيث تتوزع جغرافيا عمى الن

 .الوحدة النسبة المئوية. 6177الجزائرية خالل سنة  لمواردات:التوزيع الجغرافي  05الشكل رقم

 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التالية

 %52,1أوروبا 

 OCDE 13,16%منظمة 

 %18,78دول اسيا 

 %8,32امريكا الجنوبية 

 %1,46المغرب العربي 

 %3,73الدول العربية 

 %1,22دول افريقيا 

 %1,23دول اوروبية أخرى 



 المديرية العامة لمجمارؾ ، المركز الوطني لإلحصائيات و اإلعالـ اآللي لمجمارؾ  .-

 مف خالؿ الشكؿ أعاله نالحظ أف :

. و في %  11,5بنسبة  و ىدا  وىي الشريؾ التجاري رقـ واحد بالنسبة لمواردات دول االتحاد األوربي:-

مقدمة ىده الدوؿ لدينا فرنسا , إيطاليا , إسبانيا , ألمانيا ,و ىدا بحكـ القرب الجغرافي بيف الجزائر و دوؿ 

 أوروبا , باإلضافة أف أوروبا تضـ أىـ الدوؿ الصناعية الكبر .

 كمورد لمجزائر، حيث بمغت نسبة الواردات الثانيةتأتي مجموعة الدوؿ اآلسيوية في المرتبة  آسيا: دول-

تعتبر الصيف   ونجد عمى رأس ىذه الدوؿ الصيف, . مف إجمالي الواردات الجزائرية% 50,00إلى حوالي 

 .ييزات الصناعيةمموف لمجزائر خاصة في مجاؿ السمع اإللكترونية واأللبسة واألحذية وبعض التج

تأتي في المرتبة الثالثة بعد دوؿ االتحاد  (:O.C.D.Eدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )-

 . و في مقدمة ىده الدوؿ الواليات المتحدة األمريكية .%  50,50األوروبي و ىدا بنسبة 

. %  0,01و ىدا عمى التوالي بنسبة  العربيةبمداف التـ تأتي في المرتبة الرابعة كؿ مف أمريكا الجنوبية و 

 .صادرات موجية لمجزائر.%  0,00و 

بنسب ضعيفة  و دوؿ اوروبية اخر  و في المرتبة األخيرة تأتي كؿ دوؿ المغرب العربي و الدوؿ اإلفريقية

جدا و ىدا بحكـ تماثؿ و تشابو الييكؿ االقتصادي و اإلنتاجي و تخصص في تصدير المواد األولية 

 محروقات.خاصة ال

و عمى ضوء تحميؿ التوزيع الجغرافي لمصادرات و الواردات الجزائرية ، يتضق لنا أف أىـ زبائف و       

موردي الجزائر يتموقعوف في الغالب في كؿ مف قارتي أوروبا و اسيا و امريكا ، و ىدا ما يوضحو الشكؿ 

 رقـ و الشكؿ رقـ أدناه:

 .الوحدة النسبة المئوية.6177األوائل لمجزائر خالل سنة  العشرة: العمالء  06الشكل رقم



 

Source :  

-Principaux indicateurs économiques et financiers .Alger  A fain Décembres  P 18.2111.  

األوائػػؿ  العشػػرةمػػف خػػالؿ الشػػكؿ أعػػاله نالحػػظ أف الواليػػات المتحػػدة قػػد احتمػػت صػػدارة قائمػػة العمػػالء     

مػػػف الصػػػادرات اإلجماليػػػة الجزائريػػػة ، ثػػػـ تػػػأتي فػػػي المرتبػػػة  %10,20لمجزائػػػر و دلػػػؾ بؤسػػػتحوادىا بنسػػػبة 

مػػف إجمػػالي الصػػادرات اإلجماليػػة الجزائريػػة و فػػي المرتبػػة الثالثػػة  %52,11بػػػ  هالثانيػػة ايطاليػػا بمعػػدؿ قػػدر 

تػأتي كػؿ و الخامسػة   الرابعػة المرتبػة مف إجمالي الصػادرات الجزائريػة و فػي % 9,09تأتي اسبانيا بنسبة 

و فػػي        عمػػى التػػوالي مػػف إجمػػالي الصػػادرات اإلجماليػػة % 0,00و  % 0,9مػػف فرنسػػا و كنػػدا بنسػػبة 

عمى التػوالي  أمػا فػي % 0,09و % 2,2المرتبة السادسة و السابعة تأتي كؿ مف البرازيؿ وبريطانيا بنسبة 

 1,95و  %0,01و  %0,22اليند و الصيف بنسػب ضػعيفة و ىػي المرتبة األخيرة تأتي كؿ مف توركيا و 

وقصػػد معرفػػة أىػػـ المػػورديف األساسػػييف لمجزائػػر فػػؤف الشػػكؿ رقػػـ أدنػػاه يبػػيف لنػػا المػػورديف عمػػى التػػوالي. %

  .1055الخمس األوائؿ لمجزائر خالؿ سنة 

 

 %15,07فرنسا 

 %10,03الصين 

 %9,9ايطاليا 

 %7,26اسبانيا 

 %5,42المانيا 

الواليات المتحدة األمريكية 
4,57% 

 %3,77االرجنتين 

 %3,73البرازيل 

 %2,96توركيا 

 %2,31الهند 



 .الوحدة النسبة المئوية.6177:الموردين العشرة األوائل لمجزائر خالل فترة  07الشكل رقم

 

Source :  

-Principaux indicateurs économiques et financiers A fain Décembres 2112 . Ministère des 

finances . Direction Générale de la prévision et des politiqués 2012. P18 

مف خالؿ الشكؿ رقـ أعاله نالحظ أف فرنسا تعتبر المورد األوؿ لمجزائر و تحتؿ حصة األسد             

مف الواردات اإلجمالية ، و مف أىـ ما تستورده  %51,00حيث تقدر نسبة واردات الجزائر مف فرنسا بػ 

اد الغذائية .ثـ تأتي في الجزائر مف فرنسا آالت و األجيزة و المنتجات الصيدالنية و الحبوب و المو 

مف اجمالي الواردات الجزائرية و مف أىـ ىده الواردات السيارات و  %50,00المرتبة الثانية الصيف بنسبة 

مف إجمالي الواردات الجزائرية أما في  %9,9األجيزة االلكترونية .و في المرتبة الثالثة تأتي ايطاليا بنسبة 

عمى التوالي مف  %1,21و  %0,10مف اسبانيا و ألمانيا بنسبة  تأتي كؿ الرابعة و الخامسةالمرتبة 

و في المرتبة السادسة و السابعة تأتي كؿ مف الواليات المتحدة و االرجنتيف  إجمالي الواردات اإلجمالية .

عمى التوالي . أما في المرتبة األخيرة تأتي كؿ مف البرازيؿ و توركيا و اليند  0,00%و % 2,10بنسبة 

 %15,07فرنسا 

 %10,03الصين 

 %9,9ايطاليا 

 %7,26اسبانيا 

 %5,42المانيا 

الواليات المتحدة األمريكية 
4,57% 

 %3,77االرجنتين 

 %3,73البرازيل 

 %2,96توركيا 

 %2,31الهند 



كذلؾ نالحظ مف خالؿ ىدا الشكؿ  ياب الدوؿ عمى التوالي.% 1,05و % 1,91و % 0,00بنسبة 

 العربية و ىدا سببو ضعؼ التجارة العربية البينية و تشابو المنتجات.

مف خالؿ ما سبؽ ذكره نجد أف نتائج اإلصػالح االقتصػادي  عمػى المسػتو  الػداخمي و الخػارجي أف         

و           سمبية ، حيث النتائج اإليجابيػة تعػود إلػى ارتفػاع أسػعار المحروقػاتىناؾ نتائج ايجابية و أخر 

نمػو احتياطػات الصػرؼ و فػائض فػي ميػزاف المػدفوعات ، أمػا النتػائج السػمبية مثػػؿ  مػف أىػـ ىػده النتػائج ،

يير الموازنة السالبة طيمة فترة الدراسة و ضعؼ الصادرات خارج المحروقات و مشاكؿ البطالة و سوء التسػ

و            الفعػػاؿ و إلػػى الفسػػاد و  البروقراطيػػة  وبقػػاء االقتصػػاد الجزائػػري مرىػػوف بأسػػعار المحروقػػات 

لكػػف السػػؤاؿ المطػػروح إلػػى متػػى سػػتبقى الجزائػػر ذات اقتصػػاد ريعػػي مرىػػوف بأسػػعار المحروقػػات خاصػػة و 

، حيث ىده األخيرة لـ تأخذ في الحسباف حWTOأنيا عمى مشارؼ االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة

المحروقػػات فػػي اتفاقياتيػػا و بقػػاء ىػػده السػػمع تخضػػع إلػػى التعريفػػات الجمروكيػػة مقابػػؿ تحريػػر كافػػة السػػمع 

األخر  مف القيود الجمروكية ، حيث أف ىده السمع تكاد تنعدـ فػي الجزائػر و بشػكؿ ضػعيؼ.و بالتػالي مػا 

اإلجابػػػة سػػػتكوف مػػػف خػػػالؿ   حعمػػػى االقتصػػػاد الجزائػػػري WTOرة ىػػػي انعكاسػػػات المنظمػػػة العمميػػػة لمتجػػػا

 المباحث الموالية.

 

 

 

 

 

 



 

 

كانت سباقة تعد الجزائر مف الدوؿ التي تطالب باالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة حيث              

، لكنيا لـ تحصؿ عمى العضوية بحكـ 5900 سنة GATTعف  يرىا في تقديـ طمب العضوية لمجات 

المساعدة  لما قدمت المذكرة  5990الظروؼ االجتماعية واالقتصادية الصعبة التي عاشتيا حتى سنة 

و مند  . مية لمتجارةطمب رسمي لالنضماـ لممنظمة العال و ، حوؿ النظاـ االقتصادي والتجاري الجزائري

، وقصد التعرؼ  WTOتمؾ الفترة  وحتى اآلف و الجزائر تطالب باالنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة 

 أكثر فأكثر عمى ممؼ انضماـ الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة يكوف مف خالؿ مالي:

 .WTOتجارةالمطمب األول : أىداف و دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لم

 :دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة 

      ىناؾ مجموعة مف الدوافع التي دعت الجزائر إلى طمب االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة     

 :200و لعؿ مف أىما مايمي

مصمحة الجزائر البقاء  إف إنشاء المنظمة العالمية لمتجارة مف متطمبات النظاـ العالمي الجديد و ليس مف-

 خارج ىدا النظاـ حيث أف مشاركتيا في معالـ النظاـ الجديد يكوف انتمائيا لممنظمة.

التحوالت العالمية التي شيادتيا الساحة العالمية و التي ساىمت في تكريس ظاىرة العولمة و التي تقتضي -

و الجمركية              و الحواجز التعريفيةالحركة النشيطة والمتسارعة لممبادالت العالمية بؤلغاء الحدود 

و السياسية أماـ حرية تنقؿ السمع و رؤوس األمواؿ مما جعؿ اقتصاديات معظـ دوؿ العالـ تتجو نحو ىدا 

االتجاه الذي ينصب ضمف متطمبات االندماج في النظاـ الجديد الذي يعتبر المنظمة العالمية لمتجارة طرفا 

 فيو .

                                                           
 .213،ص  مرجع سبق ذكرهزايد مراد ، - 200

 المبحث الثاني:  الجزائر و المنظمة العالمية لمتجارة

 



جي لمعظـ البمداف و تبنييا المبادئ الميبرالية حيث تميزت سنوات التسعينيات بانتصار التحوؿ االيدولو -

فبر ـ الوحدة االيدولوجية ،  التيار الميبرالي عمى حساب النظاـ االقتصادي والسياسي الذي كاف سائدا 

أف انييار التي ميزت البمداف النامية في السبعينيات مف أجؿ مواجية مبادئ الميبرالية لمجات  ير 

المعسكر الشيوعي في أواخر الثمانينات و انفتاح معظـ دوؿ االتحاد السوفياتي سابقا اعتمادىا عمى 

 سياسات االقتصاد الحر سرعاف ما أد  بيا إلى انطواءىا تحت لواء الميبرالية.

ادية المدعمة تزامف مسعى الجزائر لالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة مع عممية اإلصالحات االقتص-

مف صندوؽ النقد الدولي فاالتفاقيات المبرمة مع ىدا األخير و خاصة المتعمقة منيا بالنظاـ الجمركي 

دفعت بالجزائر إلى طمب االنضماـ لممنظمة و االستفادة مف قوانينيا خاصة و إدا عممنا أف طمب 

وجود تناسؽ بينو و بيف المنظمة االنضماـ ىدا كاف في سياؽ تطبيؽ توصيات صندوؽ النقد الدولي نظرا ل

 .201العالمية لمتجارة

إضافة لكؿ ما سبؽ ىناؾ دافعيف رئيسيف فاألوؿ يكمف في األزمات المالية و االقتصادية التي مرت بيا -

الجزائر جعمتيا تبحث عف تحرير تجارتيا . و الثاني يرجع إلى الحفاظ عمى الموارد المالية الضخمة التي 

الدولة خاصة في مجاؿ التنقيب البترولي و المناجـ و ىدا مف خالؿ اشتراؾ رأس ماؿ كانت تنفقيا 

 .202أجنبي

 أىداف طمب الجزائر لالنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة:

          تسعى الجزائر إلى تحقيؽ  مجموعة مف األىداؼ مف جراء انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة     

 :203ىداؼ ىي و أىـ ىده األ

                                                           
، الممتقى الدولي األوؿ حوؿ العولمة  و انعكاساتيا عمى البمداف العربية  الجزائر و النظام الجديد لمتجارة العالمية الفرص المتبقية و التحدياتمولو عبد اهلل ، - 201

 .221ص،  2111 ماي  14-13،  سكيكدة 
 .49ص،  مرجع سبق ذكره سميـ سعداوي  ، - 202

ص ص ،  2115، مجمة الباحث ، ورقمة ، العدد الثالث ،  ، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية  األىداف و العراقيلنا صر دادي عدوف  منتاوي محمد  203
71-73 



مع انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة سيرتفع حجـ و قيمة  إنعاش االقتصاد الوطني :

المبادالت التجارية خاصة بعد ربط التعريفة الجمركية عند حد أقصى و حد أدنى ، و االمتناع عف 

ء باحتكاؾ المنتجات المحمية استعماؿ القيود الكمية مما ينتج عنو زيادة في الواردات مف الدوؿ األعضا

بالمنتجات األجنبية و بالتالي االستفادة مف التكنولوجيا الحديثة و التقنيات المتطورة المستعممة في عممية 

اإلنتاج و بالتالي زيادة المنافسة التي يمكف أف تستغميا الجزائر كأداة ضغط إلنعاش اقتصادىا عف طريؽ 

مف حيث الجودة و الفعالية و الكفاءة و التسيير الجيد مف أجؿ البقاء  تحسيف المنتجيف المحمييف منتجاتيـ

 في السوؽ و ىو ما يساىـ في إنعاش االقتصاد.

: إف تشجيع االستثمارات و تحفيزىا مرتبط بنجاح اإلصالحات االقتصادية  تحفيز و تشجيع االستثمار

فقد قدمت الجزائر عدة مزايا لممستثمريف في الجزائر التي انطمقت في أواخر الثمانينات و في ىدا الصدد 

تضمف عدة  5990الصادر في سنة  50-90سواء المحمييف أو األجانب حيث أف قانوف النقد و القرض 

تحفيزات كالمساواة بيف المستثمريف األجانب و المحمييف في مجاؿ االمتيازات و اإلعفاءات الضريبية إال 

مف بيف مجموع الممفات المودعة لد  الوكالة الوطنية لتطوير  أنو لـ يتوصؿ إلى اليدؼ المنشود إد أف

منيا فقط .وبالتالي  % 50تـ تجسيد  1005حتى  5990ألؼ مف سنة  20االستثمار و التي بمغ عددىا 

فؤف انضماـ الجزائر إلى المنظمة قد يفتق ليا المجاؿ و يمنحيا فرصة أكبر لجمب االستثمارات األجنبية 

المباشرة و ذلؾ مف خالؿ استفادتيا مف االتفاقية الخاصة باالستثمارات في مجاؿ التجارة و التي تعود 

 باستثمارات ميمة عمى الجزائر.

: يتميز االقتصاد الجزائري بالتبعية لمخارج و ذلؾ بسبب اعتماده عمى قطاع  وليةمسايرة التجارة الد

مف الصادرات الجزائرية ، ومف جيتو يتميز الجياز اإلنتاجي  %91المحروقات الذي ساىـ بأكثر مف 

بضعفو و عدـ قدرتو عمى المنافسة مف ناحية مدخالتو مف السمع الوسيطة و المعدات اإلنتاجية التي 

 ورد في أ مبيا و عدـ مسايرتو لمتطورات الحديثة مما يتسبب في ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج.تست



أف ىذه المزايا واإلعفاءات الممنوحة مف طرؼ حيث  : مزايا الممنوحة لمدوؿ الناميةالاالستفادة مف 

لالنضماـ إلييا  زفالمنظمة العالمية لمتجارة لمدوؿ األعضاء خاصة الدوؿ النامية تعتبر بمثابة دوافع وحوا

المنظمة، ومف بينيا حؽ الدوؿ النامية  في عضويةالوالجزائر تحاوؿ االستفادة مف ىذه المزايا عف طريؽ 

في حماية منتجيا الوطني مف المنافسة في المد  القصير بؤمكانية إبقائيا عمى تعريفة جمركية مرتفعة 

نتقالية لمبمد لمتأقمـ مع قواعد المنظمة حتى ال ، كذلؾ مدة التحرير والتي تعتبر بمثابة فترة ا204نوعا ما

 يتضرر اقتصادىا ويسمق لو بالدخوؿ التدريجي في التقسيـ الدولي لمعمؿ وفؽ مبدأ الميزة النسبية.

 .WTO الونظوت مع المطمب الثاني : إجراءات االنضمام التي قامت بيا الجزائر

قبؿ أف  5920تقدمت بو لالنضماـ إلى الجات تاريخ أوؿ طمب  5900تعمؿ الجزائر مند عاـ         

بمراكش المغربية كما تمقت طيمة مسار 5991تتحوؿ ىده األخيرة إلى المنظمة العالمية لمتجارة سنة 

بعدما توقفت خالؿ العشرية السوداء و ىدا مرورا بمراحؿ وعدة  1005المفاوضات التي تحركت فعميا عاـ 

 كوف بؤتباع اإلجراءات التالية:جوالت.كما أف الحصوؿ عمى العضوية ي

  في GATTتـ تقديـ طمب انضماـ الجزائر رسميا إلى الجات )في ىده الفترة  تقديـ طمب االنضماـ :

ولما كانت  ،group de travail 205تـ تشكيؿ مجموعة العمؿ ) 50/00/5900وفي  00/00/5900

ثـ المشاكؿ السياسية  5909ىناؾ صعوبات اقتصادية ومالية أدت إلى مشاكؿ اجتماعية، وصدور دستور 

طمبت الجزائر مف المنظمة أف تأخذ طمبيا  5991مع بداية التسعينات لـ ينجق ذلؾ المسعى، وفي سنة 

 .206.بعيف االعتبار 

مذكرة تشرح فييا السياسة التجارية و الوضعية لقد قدمت الجزائر  تقديـ مذكرة السياسة التجارية :

االقتصادية خالؿ العشر سنوات السابقة و تـ إعداد ىده المذكرة مف طرؼ لجنة وطنية نصبت وفقا لمقرار 

                                                           
 .311، ص2113، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ،   عولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادؿ الميدي ،  204
 M. GUELLERMO VALLES المنظمة العالمية لمتجارة السيدرئيس مجموعة العمؿ الخاصة بمتابعة ممؼ انضماـ الجزائر ىو سفير األور واي لد  - 205

GALMEZ   
 .138، ص  2113، أكتوبر  4، مجمة الفكر البرلماني ، العدد   (OMCالنظام التجاري المتعدد األطراف وممف انضمام الجزائر إلى )نور الديف بوكروح ،  - 206



برئاسة وزير التجارة و بعد تقديـ ىده المذكرة إلى  5991-50-50و المؤرخ بتاريخ 01الحكومي رقـ 

يرة بتوزيعيا عمى الدوؿ األعضاء حيث تـ إعداد فريؽ عمؿ يتكوف مف سكرتارية المنظمة قامت ىده األخ

عدة خبراء برئاسة سفير األرجنتيني لد  المنظمة حيث كمؼ ىدا الفريؽ بمتابعة ممؼ انضماـ الجزائر إلى 

عمى 5990-00-01و تحتوي مذكرة السياسة التجارية المقدمة لممنظمة بتاريخ  المنظمة العالمية لمتجارة.

 :207صر التاليةالعنا

عرض دقيؽ لجميع القواعد المرتبطة بتسيير المبادالت الخارجية و السياسة االقتصادية المعتمدة بعد -

 االنتقاؿ مف سياسة التخطيط المركزي إلى سياسة االنفتاح الخارجي عمى العالـ.

 تقديـ جميع المعمومات المتعمقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيميا و تأثيرىا.-

التطرؽ إلى تقسيـ الصالحيات ما بيف السمطات التنفيذية و القانونية و التشريعية باإلضافة إلى تقديـ -

 القوانيف و التشريعات التي تتحكـ في التجارة الخارجية بصفة مباشرة و  ير مباشرة 

أيف يمكف  تقديـ شرح مفصؿ لتجارة السمع مف خالؿ الصادرات و الواردات في مجاؿ السياسة الصناعية-

توجيو السمطات العمومية إلى تقميؿ عوامؿ الضعؼ في الييكؿ الصناعي الجزائري كما ىو الحاؿ في 

 المجاؿ الزراعي حيث تيدؼ السمطات إلى رفع النمو في ىدا المجاؿ.

يركز فريؽ العمؿ عند استغاللو لنظاـ التجارة الخارجية لمدولة عمى  االجتماعات الخاصة بفريؽ العمؿ :

أو           مطابقة قوانيف الدولة طالبة االنضماـ مع متطمبات المنظمة العالمية لمتجارة عند االنضماـمد

بعد انتياء فترات السماح و في إطار دلؾ يقدـ الفريؽ أسئمة مكتوبة لمدولة المعنية كما يتمقى اإلجابات 

  سؤاؿ تتعمؽ أساسا بالزبائف5000عنيا بنفس الطريقة و لقد أجابت الجزائر في ىدا اإلطار عمى حوالي 

و المورديف و قد طرحت ىده األسئمة مف طرؼ الواليات المتحدة األمريكية أجابت عنيا الجزائر في 

 و كذلؾ ردت عمى األسئمة التي طرحيا االتحاد االروبي. 5990ديسمبر 
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حيث  WTOاء  يشارؾ في المفاوضات المتعددة األطراؼ جميع أعض المفاوضات المتعددة األطراؼ :

        يتـ خالليا معالجة نظاـ التجارة الخارجية و النظاـ االقتصادي لمدولة التي تقدمت بطمب االنضماـ 

و البحث في مد  توافقيما مع اتفاقية المنظمة، حيث يجب عمى الدولة الطالبة أف تقدـ مذكرة مساعدة 

اسة طمبيا و كذا طرح أسئمة مختمفة تكوف األساس الذي ترتكز عميو مجموعة عمؿ تعيف خصيصا لدر 

كتابية و شفيية و عمى الدولة الطالبة اإلجابة بكؿ شفافية ، حيث أف ىذه األسئمة تكوف مركزة في الغالب 

عمى نظاـ األسعار، ميزاف المدفوعات، التعريفات الجمركية، التبادالت الخارجية، الدعـ الموجو لقطاعات 

 خاصة كقطاع الزراعة.

يتـ خالؿ المفاوضات الثنائيػة التفػاوض حػوؿ سمسػمة تنػازالت تخػص تحريػر  الثنائية األطراؼ:المفاوضات 

ذلػػؾ فػػػي تقػػػديـ قػػوائـ عمػػػى شػػػكؿ جػػداوؿ و تتفػػػاوض مػػػف التجػػارة الخاصػػػة بالسػػمع و الخػػػدمات ، و يتػػػرجـ 

 خالليا الدولة المعنية باالنضماـ مع كؿ عضو مف المنظمة عمى حد .

و تقوـ الجزائر بالتحضير ليذه المفاوضات و ذلؾ مف خالؿ عمؿ المجنة الوزارية المشتركة المكمفة       

 بالتحضير و متابعة المفاوضات.

عمما أنو بعد إختتاـ إجراءات االنضماـ  إلى المنظمة العالمية لمتجارة تقدـ مجموعة العمؿ            

نضماـ تقريرا نيائيا حوؿ كؿ المجريات الخاصة بالمفاوضات لممؤتمر المكمفة بدراسة ممؼ الدولة طالبة اال

و تتـ المصادقة عميو بأ مبية ثالثي األعضاء و يدخؿ بروتوكوؿ االنضماـ حيز التنفيذ  WTOالوزاري لػ 

 يـو مف قبولو مف طرؼ الدولة المعنية بالطمب.  00بعد 

إلى المنظمة العالمية لمتجارة متوقؼ عمى مجريات  و بالتالي يتضق أف انضماـ الجزائر                 

المفاوضات الثنائية و نتائجيا، و بالتالي عمى قدرة المفاوضات الجزائرية و مد  التحكـ في تقنيات 

             التفاوض لمحصوؿ عمى حقوؽ و شروط انضماـ متوازنة مع عدـ اإلفراط في تقديـ التنازالت

ضرر الكبير باقتصادنا. و تجدر المالحظة إلى أف المفاوضات الثنائية تعتبر و االلتزامات حتى ال يمحؽ 



االنضماـ إلى المنظمة عندما األكثر تعقيدا و تعطميا يزيدىا تعقيدا أيضا، حيث أف الجزائر لـ تطمب 

ذات قوة ناجمة   WTOكانت ىذه األخيرة تبحث عف تعزيز سمطتيا و إنما انتظرت إلى أف أصبحت الػ 

ادة عدد المنضميف إلييا و عف تعقد العالقات التجارية الدولية و ظيور التكتالت االقتصادية القوية عف زي

 أو بصفة عامة العولمة االقتصادية.

و ذلؾ بعد االنتياء مف األشواط المذكورة سابقا يقدـ فريؽ  نياية التفاوض و توقيع بروتوكوؿ االنضماـ :

و يتـ     النضماـ توصيات إلى المجمس العاـ أو المؤتمر الوزاريعمؿ المنظمة الخاص بالدولة طالبة ا

 قبوؿ عضوية أي دولة و يكوف بموافقة ثمثي األعضاء و يصبق نافدا بعد ثالثيف يـو مف توقيعو.

 .WTOإلى المنظمة المراحل و األحداث التي مرت بيا الجزائر من أجل االنضمامالمطمب الثالث: 

االنضػػماـ إلػػى المنظمػػة العالميػػة لمتجػػارة و المػػرور –مػػف أجػػؿ وصػػوؿ الجزائػػر إلػػى اليػػدؼ المنشػػود          

بالمراحؿ السابقة الذكر تـ عمى حد اآلف انعقاد إحد  عشرة جولػة منػد تػاريخ طمػب االنضػماـ نوجزىػا فيمػا 

 يمي:

المنظمة العالمية  انطمقت أوؿ جولة لممفاوضات بيف الجزائر وأعضاء: 7448-7442المرحمة األولى 

، مباشرة بعد تقديـ مذكرة السياسة التجارية ، وأثناء المفاوضات المتعددة األطراؼ   5990لمتجارة سنة 

 :208تمقت الجزائر مجموعة مف األسئمة مف عدة دوؿ ىي

 سؤال. 500الواليات األمريكية ،  -

االقتصادي والتجاري  سؤال حوؿ تنازالت مختمؼ أوجو النشاط  512دوؿ االتحاد األوروبي ،  -

وبعض األسئمة عف حماية الممكية الفكرية، تأسيس الشركات النظاـ الجمركي الجبائي والمصرفي 

 و يرىا.
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سؤال، حوؿ األنظمة الضريبية الجزائرية، ونشاطات البنوؾ والتأمينات وتنقؿ رؤوس  00سوسيرا ،  -

 ا.األمواؿ، وشروط تأسيس الشركات وفروع البنوؾ األجنبية و يرى

 أسئمة. 9والياباف،  -

 أسئمة. 0أستراليا ،  -
إف اإلجابة عمى ىذه األسئمة تكوف بشكؿ كتابي، وقد كاف أوؿ لقاء بيف الوفد الجزائري               

، حيث دار النقاش حوؿ المذكرة 5990فيفري مف سنة  50-50وأعضاء المنظمة العالمية لمتجارة ، يومي 

اإلجابة عف األسئمة، كما تمقت الجزائر دفعة ثانية مف األسئمة حيث بمغ المقدمة مف قبؿ الجزائر وكذلؾ 

. وبصفة عامة، فقد امتدت الجولة 209"سؤاال 100مجموع األسئمة المطروحة عمى الجزائر أكثر مف " 

إلى سنة  5990األولى لممفاوضات متعددة األطراؼ بيف الوفد الجزائري وأعضاء المنظمة  مف سنة 

 الجولة تـ تقديـ إجابات مف قبؿ الوفد الجزائري ألىـ األسئمة المطروحة.، خالؿ ىذه 5990

و كانت مواضيع التفاوض  5999بدأت مفاوضات ىده المرحمة سنة  :6117-7444المرحمة الثانية  :

فييا تتمحور في مختمؼ القطاعات ، لكف فشؿ مؤتمر سياتؿ حاؿ دوف متابعة المفاوضات مما أد  إلى 

تـ إنشاء مجمس التنسيؽ يشرؼ عمى عمؿ المجاف الخاصة  1000الحؽ و خالؿ سنة  تأجيميا لتاريخ

استفاد الخبراء الجزائريوف مف  1005و بداية  1000بالقطاعات و المجمس الوطني و في نياية سنة 

  ة لممنظمة العالمية لمتجارة و دلؾ بمقرىا.يسياسة التجار الدورات تكوينية حوؿ 

اوضات وىكذا وضع في جويمية فتقرر إنعاش الممؼ واستئناؼ الم ىنا :6116-6117المرحمة الثالثة :

                                                                          1001إلى المنظمة، وفي شير فيفري  الجزائر ىيكؿ لتسيير وتفعيؿ ممؼ انضماـ 1005

السمع الصناعية والتجارية والخدمات، ثـ عقد اجتماع  قدمت الجزائر ألوؿ مرة عروضا أولية فيما يخص

سؤاؿ تتمحور حوؿ دراسة  010مرة ثانية مع فوج العمؿ، وبعد االجتماع تمقت الجزائر سمسمة مف 

المنظومة القانونية الخاصة بالبمد في كؿ المياديف لمعرفة ما يخالؼ األحكاـ والقواعد واالتفاقيات المؤسسة 
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  .210مية لمتجارة واالستفسار عف التناقض وىؿ ىناؾ ر بة مف أجؿ إلغاء العائؽ أـ العمييا المنظمة العال

خاصة بالييكؿ الجديد لمتعريفة الجمركية، ووثائؽ  استكماليةقدمت الجزائر وثائؽ  1001في شير أفريؿ  و

 .211أخر  حوؿ مطابقة التشريعات القانونية الجزائرية مع أحكاـ المنظمة

 10بجنيػؼ بوفػد الجزائػري مػف  1000بدأت مفاوضػات ىػده الجولػة فػي ديسػمبر : 6111المرحمة الرابعة :

عضػػػوا يمثمػػػوف اإلدارة و القطاعػػػات االقتصػػػادية ذات األىميػػػة فػػػي المنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارة إضػػػافة إلػػػى 

 الشركاء االجتماعيف برئاسة وزير التجارة السيد نورديف بوكروح و قد تضمف جدوؿ األعماؿ مايمي: 

 ؿ اإلطار التشريعي لمنظمة التجارة العالمية.تأىي-

 محادثات متعددة األطراؼ مرتبطة بالفالحة.-

 التطرؽ إلى المستجدات المتعمقة بمنع استيراد الخمور مف قبؿ البرلماف الجزائري.-

بدأت ىده الجولة مف مفاوضات انضماـ الجزائر إلى المنظمة : 6119-6119المرحمة الخامسة :

 00حيث كاف وزير التجارة نور الديف بوكروح يرأس الوفد الذي ضـ  1002العالمية لمتجارة في نوفمبر 

خبيرا يمثموف عدة وزارات و قد تضمنت ىده المرحمة بحث تطور المفاوضات الثنائية المتعمقة بدخوؿ 

العالمية و دراسة مشروع تقرير فريؽ العمؿ و مد  التقدـ الذي أحرز في أجندة الجزائر إلى األسواؽ 

التحوالت في المنظومة التشريعية الجزائرية و مد  مطابقتيا لتشريعات و قوانيف المنظمة العالمية لمتجارة 

يالت ، حيث أعمف وزير التجارة أف الجزائر قد أحرزت تقدما جيدا في المفاوضات و أصدر معظـ التعد

عمى النصوص القانونية المتطابقة مع قواعد المنظمة عف طريؽ التشريع بأوامر موقعة مف طرؼ رئيس 

الجميورية السيد عبد العزيز بوتفميقة  دوف المرور عمى  رفتي البرلماف بيدؼ تسريع عممية االنضماـ 

ييؼ التشريعات فؤف وفيما يخص تكسؤاؿ مكتوب.  0000أكثر مف  1002كما تمقت الجزائر حتى نياية 

نص قانوني" تـ إعدادىا ومناقشتيا  51الجزائر خالؿ ىذه الفترة خطت خطوة ىامة، حيث أف مف بيف "
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نص" تـ الموافقة عمييا مف طرؼ أعضاء المنظمة، ولـ يبقى سو  النص المتعمؽ بالزراعة الذي  55فؤف "

حيث  1001تيت ىده المرحمة فيوان .212مجمس الحكومة ومجمس الوزراء 1002وقعو مؤخرا في بداية 

جزائري بقيادة وزير التجارة وزير الداخمية بوكروح المفاوضات مع الوفد تميزت ىده المرحمة بػ قياـ ال

في جنيؼ، وتنظـ البالد إلى سمسمة مف االجتماعات مع بمداف أخر  لمناقشة  المنظمة العالمية لمتجارة

والتشريعات والتاجرة الربحية التي تتماشى مع مقاييس قضايا مف قبيؿ الدعـ المالي لقطاع الفالحة 

 ، كما سيتناوؿ النقاش موضوعا آخرا ىو تحرير قطاع الطاقة. المنظمة العالمية لمتجارة

 3صرح وزير التجارة السيد الياشمي جعبوب يوـ اإلثنيف إلى يومنا ىدا:  2006المرحمة السادسة من 

ضات الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة تستأنؼ في شير ماي أف الجولة القادمة مف مفاو  2116أفريؿ 

 القادـ دوف أف يعطي توضيحات أكثر عف محتو  الجولة القادمة مف المفاوضات التي تجر  في جنيؼ

و         ذكر وفد المفاوضيف الجزائرييف أف الجزائر قد تنضـ خالؿ ىده السنة 2117أما في سنة 

و          لحؿ بعض الخالفات المتعمقة بمقاييس و تنظيمات التصدير يتواصؿ العمؿ عمى قدـ و ساؽ

.ليعرب مرة أخر  وزير التجارة الذي قاد الوفد الجزائري في المفاوضات في اجتماع مجموعة 213االستيراد

يناير في جنيؼ عف 18و16العمؿ حوؿ انضماـ الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية و الذي انعقد بيف 

دولة بدأت المفاوضات و اإلجابة عف أكثر مف 35حيث أنو مف بيف 2118النضماـ الجزائر سنة تفاؤلو 

 96ما مجموعو  2119و  2118الجزائر بيف  كذلؾ  و قد تمقت . 214سؤاؿ مف الدوؿ األعضاء1511

ليا تأثير عمى اقتصادىا و التي  ة سؤاال مف االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة منيا خمسة عشر 

 سببيا ال زالت مسالة انضماميا إلى ىذه المنظمة تراوح مكانيا منذ سنوات عدة. ب

                                                           
212

 -. Declartion de cherif zuaf le coordinateur principale des si négociation algerienne à l’agence of ficielle, APS-D2cember 

le 25-01-2004  .  

 
213

 http//www.maghrebia .comعلى المىقع: 2118-17-19الجسائر قذ تنظم للمنظمت العالمٍت للتجارة  ،نظٍم فتحً -
 www.ma3hd.net/vb/ma3hd3/arabe4936على املوقع:2119-15-19جولة مفاوضات جديدة بني اجلزائر و منظمة التجارة العاملية - 214



بالجزائر العاصمة أف سنة  الحالي وزير التجارة الخارجية أكد وزير التجارة مصطفى بف بادة كما         

 ية لمتجارةستكوف "حاسمة" بالنسبة لمجزائر فيما يتعمؽ بمسار انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالم 2112

ستكوف سنة االستئناؼ الجدي لممفاوضات مع  2112و أوضق عمى ىامش لقاء مع إطارات القطاع أف "

و ىو الرأي  أف ممؼ الجزائر "كامؿ"، كذلؾ و أشار  ىذه المنظمة بحيث سنقوـ بخطوة ىامة و حاسمة"،

و المدير العاـ لممنظمة الذي يشاطره كؿ مف رئيس مجموعة العمؿ المكمفة بممؼ االنضماـ فرانسوا رو 

سؤاال ألعضاء  96عمى  2111و تجدر اإلشارة إلى أف الجزائر أجابت خالؿ سنة  باسكاؿ المي،

مجموعة العمؿ ، و اعتبر بف بادة أف الدعـ مف قبؿ الواليات المتحدة و االتحاد ألوروبي مف شأنو 

الوزير في ىذا الصدد إف كاتب الدولة تمكيف الجزائر مف االنضماـ إلى ىذه المنظمة بسرعة أكبر، و قاؿ 

األمريكي المساعد المكمؼ بالشؤوف االقتصادية و التجارية خوسي فرنانديز أعرب عف استعداد الواليات 

و أعتبر أنو "بيف التصريحات و   المتحدة لتقديـ دعـ لمجزائر لتصبق عضوا في المنظمة العالمية لمتجارة

و  مجموعة العمؿ السيما عمى مستو  الخبراء فؤف الواقع مختمؼ"،اإلرادة السياسية و المفاوضات مع 

كاف الوزير قد أوضق أف اتصاالت  ير رسمية ستجر  خالؿ شير مارس المقبؿ مع أعضاء مجموعة 

مف المفاوضات المتعددة األطراؼ المزمع انعقادىا خالؿ شير جواف أو  11العمؿ لتحضير الجولة اؿ

 .2112سبتمبر 

، قد كشؼ رئيس فوج  العمؿ المكمؼ بممؼ انضماـ الجزائر  2112نوفمبر 17نو في كما أ        

لممنظمة العالمية لمتجارة ألبرتو دالوتو عف قائمة شروط جديدة تقدمت بيا المنظمة لمجزائر قصد تمبيتيا  

و عمى          حيث ستكوف الجزائر مطالبة بتزويد المنظمة العالمية لمتجارة بمعمومات جديدة ومتجددة

المد  القصير ، و ىده الشروط تتضمف السمع و الخدمات و الصادرات الجزائرية و قطاع الفالحة و 

نظاـ االستثمار و المؤسسات العمومية  و مساىمة الدولة و الوضع المالي . كما بيف وزير التجارة 

الييئة الدولية ، مصطفى بف بادة بأف ىناؾ  موضا يمؼ النصوص و التشريعات التي تنظـ عمؿ ىده 

مشيرا إلى أف أي مفاوضات تقتضي تقديـ تنازالت لكف الطرؼ الجزائري حريص عمى أال تكوف التنازالت 



باالقتصاد الوطني و الرسوـ الجمركية لف تنزؿ إلى صفر بؿ ستبقى في المستو  الذي بمغتو عند  مضرة

 نياية المفاوضات.

 .الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارةالمطمب الرابع : أسباب تأخر انضمام 

 :215ىناؾ عدة أسباب منيا ما ىو سياسي و اقتصادي و يمكف ذكر أىميا في ما يمي       

 ياب إستراتجية تفاوضية واضحة عمى المد  القصير و المتوسط و ارتكاز الجزائر عمى نفس النمط -

 ف الرىانات و المعطيات المختمفة.مف المفاوضات التي جرت مع االتحاد االروبي عمى الر ـ م

  ض الجزائػػري صػػالحيات كبيػػرة و تضػػييؽ مسػػاحات التفػػاوض و ىػػوامش الحركػػة لديػػو و عػػدـ إعطػػاء المفػػ-

و تبنػػػي النظػػػرة المعتمػػػدة عمػػػى التغميػػػب السياسػػػي عمػػػى الخبيػػػر و االعتبػػػارات االيدولوجيػػػة السياسػػػية عمػػػى 

سياسػػػي أكثػػػر منػػػو اقتصػػػادي و يعطػػػي األلويػػػة المعطيػػػات التقنيػػػة و ىػػػو مػػػا يحػػػوؿ التفػػػاوض إلػػػى عمػػػؿ 

 لالعتبارات السياسية و ىو ذات المعطى الذي كانت حاضرة في اتفاؽ الشراكة مع االتحاد األوروبي.

 مف أىـ العوائؽ التي حاؿ دوف االنضماـ ، الترسانة القانونية في الميداف التجاري و التي بقيت متأخرة -

و  لمجاؿ حيث اقتصر العمؿ في السنوات الماضية عمى تكثيؼ التكويفو ال تساير مع العصرنة في ىدا ا

 التحسيس بأىمية االنضماـ و الشروع في التحرير االقتصادي في حيف أىمؿ اإلصالح التشريعي.

إف عدـ تحديد أي برنامج واضق و عدـ دقة المعطيات السيما اإلحصائيات إضافة إلى عدـ االستقرار -

تشريعي و كدا البطء المسجؿ في تجسيد اإلصالحات و التعيدات المقدمة قمؿ مف المؤسساتي و اإلطار ال

وزف الممؼ الجزائري الذي لـ يستوعب بعد مجمؿ التغيرات المسجمة عمى مستو  المنظومة االقتصادية 

 الدولية.
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جارة القائمة احتكار قطاع التجارة الخارجية و ىدا األمر يتنافى مع فمسفة و مبادئ المنظمة العالمية لمت-

 عمى تحرير التجارة الخارجية مف كافة القيود.

لـ تتناوؿ اتفاقيات الجات في مفاوضاتيا قضية تصدير المنتجات الطاقوية في حيف أف الصادرات -

 الجزائرية قائمة عمى ىدا المنتوج و لدا رأت أف انضماميا لالتفاقية في وقت سابؽ ال يخدـ مصالحيا.

جديدة إلعادة النظر في القطاعيف الصناعي و الزراعي أي عدـ تجديد بنية عدـ وجود إستراتجية -

 صناعية وزراعية جديدة.

 عدـ توفر عامؿ الكفاءة لد  المكمؼ بالتفاوض مع مسؤلي المنظمة العالمية لمتجارة.-

 

 

أف صانع القرار الجزائري أو المفوض الجزائري  ير نجد  و عمى العموـ ومف خالؿ ما سبؽ            

متحكـ في تقنيات التفاوض مع أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة مما أد  إلى تأخر انضماـ الجزائر إلى 

و زادت إجراءات تأخرت الجزائر في االنضماـ كمما كمماالمنظمة العالمية لمتجارة ىدا مف جية ، و كذلؾ 

، خاصة كـ تزايد عدد األعضاء في المنظمة الذيف يوجيوف أسئمة إضافية لمجزائرتعقيدا بح )االنضماـ 

 تمؾ الدوؿ الميتمة باالقتصاد الجزائري 

باإلضافة إلى النظرة التشاؤمية مف قبؿ بعض خبراء االقتصاد الجزائري و خاصة أصحاب السياسة      

الجزائرية اتجاه المنظمة العالمية لمتجارة حيث يزعـ ىؤالء المعارضيف أف انضماـ الجزائر إلى المنظمة 

كؿ دولة تنضـ إلى  العالمية لمتجارة سوؼ تخدـ الدوؿ المتقدمة فقط ، وىدا  ير  منطقي كوف أف

المنظمة العالمية لمتجارة فؤنيا تقوـ بتقديـ تنازالت و التزامات مثميا مثؿ البمداف  ير أف الدوؿ النامية تمقى 

معاممة خاصة و تفضيمية ، ليدا يجب عمى صانع القرار الجزائري االستفادة مف تجارب الدوؿ النامية مثؿ 



ازيؿ و  يرىا مف الدوؿ التي نجحت في طمب االنضماـ و مف ماليزيا و جنوب إفريقيا و الصيف و البر 

 جية أخر  يجب عمى صانع القرار ، وضع استراتجيات و التخطيط الجيد لتسريع عممية االنضماـ. 

 

 

في المنظمة  ىناؾ جدؿ بيف المفكريف و االقتصادييف حوؿ مأالت اندماج الدوؿ النامية             

ؾ مف يدعو إلى عدـ تفويت الفرصة و تعظيـ المنافع  و االستفادة مف العالمية لمتجارة حيث ىنا

االمتيازات المتاحة مثؿ إمكانية النفاد إلى األسواؽ العالمية و زيادة الطاقة التصديرية باإلضافة إلى تحويؿ 

و           تكنولوجيا و تقنيات اإلنتاج بتكاليؼ منخفضة إلى جانب استفادة مجموع المستيمكيف مف سمع

الخدمات ذات جودة عالية...الخ. فحيف أف ىناؾ مف يعتبر أف ىده المنظمة العالمية لمتجارة سوؼ تكوف 

 .  216ليا أثار جد قاسية سوؼ تمتيـ اقتصاديات الدوؿ النامية

و بمأف الجزائر دولة مف الدولة النامية تسعى إلى االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة                

ة و بعد أف أصبحت اإلجابة عمى انضماـ الجزائر مف عدمو مفصوال فيو يبقى التساؤؿ مطروحا بعد خاص

أف قطعت الجزائر أشواطا كبيرة و أصبحنا عمى وشؾ التوقيع عمى االنضماـ الرسمي لمنظمة التجارة 

و  .حة لمتجارة العالمية حوؿ ما ىي االنعكاسات المحتممة مف وراء انضماـ الجزائر في المنظمة العالمي

 االجابة ستكوف في المطالب الموالية و بالتفصيؿ .

عمى القطاع الزراعي في  WTO المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة المطمب األول : االنعكاسات

 الجزائر.

 شيدت الجزائر منذ النصؼ الثاني مف الثمانينات تحوالت ىامة في اتجاه اإلصالح االقتصادي          

التكييؼ الييكمي عمى مستو  االقتصاد الكمي وأيضا عمى المستويات القطاعية ، و قد كاف قطاع و 
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و ذلؾ بحكـ        الزراعة في بؤرة تمؾ التحوالت و مجاال أساسيا لما يجري مف اإلصالحات والتعديالت

عظـ العامميف في ىذا فيما يتعمؽ بمعيشة م اإلستراتيجيةأىميتو المحورية في االقتصاد الوطني و أىميتو 

القطاع ، و جميع السكاف وتوفير متطمباتيـ االستيالكية األساسية مف منظور التنمية االقتصادية 

في االقتصاد الوطني حيث  ةالقطاع الزراعي مف أىـ القطاعات األساسي كذلؾ يعتبر و .واالجتماعية

زراعية و تحقيؽ االستغالؿ األمثؿ لكافة الموارد المتاحة مف  ةيمثؿ اليدؼ األساسي األوؿ ألي إستراتيجي

و أحسف طريقة إليضاح المكانة التي يحتميا قطاع  .طبيعية و بشرية و مالية و تحقيؽ االكتفاء الذاتي

الزراعة الجزائري و مد  مساىمتيا في االقتصاد الكمي الجزائري و خاصة في التجارة الخارجية ىي مف 

 لتالي :خالؿ الجدوؿ ا

 .الوحدة مميون دوالر.6171-6111: تطور الميزان التجاري الزراعي في الجزائري لمفترة 06الجدول رقم

 السنوات الصادرات الزراعية الواردات الزراعية الميزان التجاري

-2671 2782 111 2000 

- 2872,23 3024,08 151,85 2001 

- 3315 3441 126 2002 

- 3426 3561 135 2003 

-4619 4773 154 2004 

- 4375 4539 164 2005 

-4512 4677 165 2006 

-5896 6077 181 2007 

- 6841 7031 190 2008 

-7043 7252 209 2009 

-9191 2198 179 2010 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات



 . 1050 ،أبوظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة، التقرير االقتصادي العربي الموحد ,صندوؽ النقد العربي -

-Direction des statistique agricole est des systèmes d’information .statistique 

agricole ;commerce extérieur agricole année 2009. 

ستمر بحيث لواردات الزراعية قد ارتفعت بشكؿ كبير و ممف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف ا          

دوالر  مميوف 2109إلى حوالي  1001دوالر لترتفع في سنة  مميوف 1001إلى حوالي  1000بمغت سنة 

دوالر و ىدا  مميوف 0111دوالر و إلى  مميوف 0005ارتفعت عمى التوالي  1009و 1000ثـ في سنوات 

إلى كذلؾ خاصة إلى ارتفاع االرتفاع المستمر راجع إلى كوف الجزائر مستور لممواد الغذائية الزراعية و 

و خاصة ىدا في المواد ذات االستيالؾ الكبير مثؿ الحبوب و الحميب و . 217األسعار الزراعية العالمية

مشتقاتو و السكر و الزيوت و البف.كما نجد أف الحبوب تحتؿ المرتبة األولى في قائمة الواردات الزراعية 

تـ  % 15,00تـ يمييا الحميب و مشتقاتو بنسبة  % 21,0الجزائرية حيث بمغت نسبتيا إلى ما يقارب 

مف إجمالي الواردات  % 9,00و السكر في المرتبة الرابعة بنسبة  % 55,15الزيوت و الشحوـ بنسبة 

الغذائية الجزائرية  كما صنفت الجزائر في المرتبة العاشرة ضمف قائمة الدوؿ المستوردة لممواد الزراعية 

 الغذائية.

 1000ما فيما يتعمؽ بالصادرات الزراعية فقد سجمت نتائج متدبدبة  و ىدا إبتداءا مف سنة أ           

و ىدا راجع إلى انخفاض الكميات المصدرة مف المواد الزراعية . ولكف مع بداية  1001إلى  اية سنة 

بػ      1009سجمت الصادرات الزراعية نتائج ألبأس بيا حيث قدرت سنة  1009حتى سنة  1000سنة 

دوالر و ىدا مشاريع زراعية باإلضافة  مميوف 590أيف قدرت ب  1000دوالر مقارنة بسنة  مميوف 109

. التمور تـ األسماؾ و 218إلى تحسف الظروؼ المناخية . و مف أىـ الصادرات الزراعية الجزائرية فنجد

التجاري مف الجدوؿ أعاله يمييا الزيوت و الشحوـ ، كذلؾ عند مالحظة األرقاـ التي سجميا الميزاف 

فنالحظ أف ىده األرقاـ تظير بشكؿ سمبي مما يدؿ عمى أف الميزاف التجاري الزراعي في الجزائر يعاني 

مف عجز مزمف و بشكؿ متزايد و ىدا راجع لكوف الجزائر دولة مستوردة لممواد الغذائية الزراعية و بشكؿ 
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revue commerce extérieur .2009.p27 
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طاع الزراعي وكذلؾ بسبب ارتفاع فاتورة الواردات و كذلؾ بسبب االختالؿ الذي يعاني منو الق كبير

 الزراعية الجزائرية .

و لمعرفػػػة االنعكاسػػػات المرتقبػػػة لممنظمػػػة العالميػػػة لمتجػػػارة عمػػػى القطػػػاع الزراعػػػي فػػػي  و عمػػػى ىػػػدا      

 .السمبيةو ىدا مف باب التفاؤؿ ثـ إلى االنعكاسات  الجزائر، سنتطرؽ أوال  إلى االنعكاسات االيجابية 

 أوال: االنعكاسات المرتقبة االيجابية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الزراعة الجزائري

يمكف لمجزائر أف تستفيد مف جراء االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة في مجاؿ القطاع         

 الزراعي مف عدة ايجابيات ومنيا مايمي: 

عود بالفائدة عمى الجزائر في المد  الطويؿ ألف رفع الدعـ عف إف زيادة الدعـ عمى القطاع الفالحي قد ي-

الصادرات الفالحية مف المنتظر أف يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الفالحي الوطني و بؤعتبار أف نسبة الدعـ 

فؤنو بؤمكانيا رفع الدعـ إلى الحد األقصى الذي  %2,1الذي تقدمو الجزائر لمقطاع الزراعي ال يتجاوز 

وبالتالي فؤنو يمكف القوؿ أنو أماـ الجزائر  %50المنظمة العالمية لمتجارة و المقدر بحوالي تسمق بو 

 219فرصة حقيقية إلنعاش ىدا القطاع و جعمو قادرا عمى المنافسة في السوؽ الدولية.

نتيجة إف تحرير السمع الغذائية مف شأنو أف يؤدي إلى تنمية الميزة التنافسية لالقتصاد الزراعي الجزائري -

لزيادة الحافز االستثماري الزراعي و ارتفاع األرباح بالنسبة لممؤسسة الفالحية األمر الذي يساعد عمى 

 .220تحقيؽ التنمية

إف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الزراعية في السوؽ المحمية الجزائرية قد يكوف دافع و عامؿ محفز -

  مع التي تتمتع الجزائري فييا بخبرة في اإلنتاج كالحبوبإلنعاش وزيادة اإلنتاج المحمي و بالذات في الس

 و القمق و التمور و الحمضيات و الموالق.
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سوؼ تستفيد الجزائر مف المعاممة الخاصة و التفضيمية الممنوحة لمدوؿ النامية حيث يسمق االتفاؽ في  -

واؽ ، الدعـ الداخمي ، دعـ التصدير مجاؿ الزراعة لمدوؿ النامية بتنفيد التزاماتيا في مجاؿ النفاد إلى األس

 عمى مد  عشر سنوات بدال مف ست سنوات التي تمتـز بيا الدوؿ المتقدمة.

قد تضمف اتفاؽ الزراعة كذلؾ مادة خاصة بالدوؿ النامية المستوردة لممواد الغذائية التي قد تعاني  -

 0صالح لمتجارة السمع الزراعية  بعض الصعوبات في تمويؿ وارداتيا مف السمع الغذائية أثناء فترة اإل

سنوات وفقا لقرار إتخده الوزراء في نياية جولة أورو واي تضمف كيفية مساعدة تمؾ الدوؿ في مواجية أي 

أثار سمبية تترتب عمى تخفيض الدوؿ المتقدمة لمدعـ الممنوح لصادراتيا مف السمع الزراعية و بمأف 

 راد لممواد الغذائية سوؼ تستفيد مف ىدا االتفاؽ.الجزائر مف الدوؿ النامية و األكثر استي

و عمى العموـ يمكف القوؿ أف اآلثار اإليجابية النضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية              

لمتجارة تأتي عمى المد  البعيد والمتوسط ، أي أف فتق السوؽ الزراعي الجزائري عمى العالـ سوؼ يؤدي 

شركاء األجانب الرا بوف في توسيع نشاطيـ ، وذلؾ إلى ما تتمتع بو الجزائر حتما إلى جمب مختمؼ ال

مف إمكانيات في األراضي الصالحة والمياه الجوفية ، وكذلؾ اليد العالمة كذا فؤف تخفيض التبعية الغذائية 

 لمخارج سيمنق الجزائر أكثر استقرار وضمانا مف حيث ارتفاع أسعار المواد األساسية في األسواؽ

 العالمية، زيادة أف المنافسة تحسف مف إنتاجية المزارعيف الجزائرييف.

 ثانيا: االنعكاسات المرتقبة السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الزراعة الجزائري

يعتبر مجاؿ الزراعة مف أىـ مواضيع التفاوض األكثر تعقيدا وحساسية في جولة أور واي نتيجة          

الق الدوؿ المشاركة في المفاوضات، ويعتبر االتفاؽ عمى تخفيض قيمة الدعـ عمى المنتجات لتبايف مص

 الزراعية بمثابة حؿ توفيقي بيف مصالق الدوؿ المختمفة، ونظرا ألىمية ىذا القطاع نسجؿ اآلثار التالية:

أسعار المنتجات الغذائية تعد الجزائر مف البمداف التي تعاني مف تبعية لمخارج و مف المحتمؿ أف ترتفع -

وقد قدرت األمـ المتحدة الزيادة  في ظؿ النظاـ التجاري الجديد مما يزيد مف فاتورة الغداء الجزائري.



وفقا لمتوسط أسعار  %00إلى  %12المتوقعة في أسعار السمع الغذائية األساسية بنسب تتراوح مف 

ؿ المستوردة لمغذاء، حيث قدرت تمؾ ، وىذا ما سيحمؿ خسائر لمعظـ الدو 5900221-5900السنوات 

إلى  000الخسائر بحوالي خمسة ماليير دوالر بالنسبة لمدوؿ العربية إذ ال يقؿ نصيب الجزائر منيا عف 

، وىذا يعني أف فاتورة الواردات الغذائية الجزائرية سوؼ ترتفع بشكؿ معتبر أو قد 222مميونا دوالرا 200

 تبقى ثابتة إذا زادت معدالت الفقر.

يترتب عمى انضماـ الجزائر المحتمؿ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، أف تصبق السوؽ الجزائرية المحمية -

محؿ اىتماـ العديد مف المزارعيف األجانب بسبب عدـ قدرة المنتجيف المحمييف عمى تغطية الطمب المحمي 

و ينجـ عنو    الجزائري في ىدا المجاؿ و ىو ما يؤدي إلى دخوؿ منتجات فالحية عديدة إلى السوؽ

منافسة  ير عادلة و يصبق المنتوج المحمي  ير قادر عمى منافسة المنتوج األجنبي الذي يتميز  البا 

 .223بتكمفة أقؿ وجودة البأس بيا 

تحرير التجارة الدولية عمى مستو  قطاع الزراعة سيؤدي إلى أزمات حقيقية لمكثير مف الدوؿ و دلؾ -

بسبب فمسفتيا في تحرير المنتجات الزراعية مع عدـ تقديـ بديؿ معقوؿ ، و ىدا يعني أف التحرير لف 

قتصادية لممعونات يكوف إال وسيمة إلى تفاقـ أزمات أخر  ، و ينجـ عف دلؾ تزايد و تأثر التبعية اال

 .224الغذائية الخارجية 

وأف رفع ىذا الدعـ مف شأنو أف باعتبار أف القطاع الزراعي في الجزائر يعتمد عمى الدعـ الحكومي  -

ذا عممنا أف مجموع الصادرات الغذائية ال يمثؿ سو   يحدث آثارا سمبية خاصة عمى المد  القصير وا 

مف  %0000أف التجييزات الزراعية ال تمثؿ سو  نسبة مف مجموع الصادرات الكمية، كما  5000%

مجموع الصادرات، إضافة إلى ذلؾ وجود عجز واضق في الميزاف التجاري لممواد الغذائية ونتيجة ليذه 
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العوامؿ السمبية نقوؿ أنو مف الصعب عمى الجزائر أف تحقؽ أمنيا الغذائي، فكيؼ يمكنيا أف تكوف طرفا 

 ي العالمي الجديد .منافسا في النظاـ التجار 

وعمى ىدا األساس عمى  الجزائر أف تسعى جاىدة لتطوير قطاعيا الزراعي في المد                

القصير  والمتوسط في ظؿ المعاممة الخاصة  و التفضيمية الممنوحة لمدوؿ النامية ، ألنو في حالة ما إذا 

ض تصديره ، و بالتالي فؤف االتفاؽ تحسنت وضعية القطاع الزراعي سيفرز فائض في اإلنتاج لفر 

 سيضمف إمكانية دخوؿ األسواؽ الخارجية  بسيولة شريطة أف تكوف منتجاتنا قادرة عمى المنافسة.

عمى القطاع الصناعي في  WTO ت المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارةالمطمب الثاني : االنعكاس

 الجزائر.

التصنيعية مف العدـ، وبذلت جيودا معتبرة لبناء قاعدة صناعية لقد انطمقت الجزائر في مسيرتيا          

حقيقية مف خالؿ األولوية التي أولتيا لمصناعة الثقيمة التي تسمق برفع اإلنتاجية في القطاعات األخر  

االستثمارات الصناعية خالؿ الفترة  ت، حيث قدر  وتؤدي إلى تنميتيا وتزويدىا بالمدخالت الضرورية

، لترتفع مع نياية المخطط الخماسي الثاني إلى 225مميار دينار جزائري 110092بنحو   5900/5900)

و الصناعة أساسا نحو تمبية احتياجات السوؽ الداخمي يمميار دينار جزائري، ومنذ البداية تـ توج 50201

وخمؽ مناصب الشغؿ وتوفير منتجات بأقؿ تكمفة ممكنة دوف المجوء إلى االستيراد أي أنيا كانت 

التوجو الداخمي. ومنذ مطمع التسعينات وانتياج الجزائر اقتصاد السوؽ بدؿ االقتصاد المخطط  إستراتيجية

وبعد تطبيؽ برنامج التعديؿ الييكمي  الذي أد  إلى ىدـ الكثير مف المؤسسات االقتصادية العمومية التي 

عادة ىيكمتيا مف حالتيا لمتكيؼ مع اقتصاد السوؽ، بعد تطبيؽ عدة إجراء ميئوسأصبق  ات صارمة وا 

بغطاء االستغاللية وتصفية ديونيا مع الخزينة العمومية ودراسة حاالتيا المختمفة إما عف طريؽ 

خوصصتيا أو تصفيتيا أو إجراء تعديالت مف أجؿ استعادة قدرتيا اإلنتاجية، وىو ما اصطمق عمى 

 تسميتو باإلصالحات االقتصادية.
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فؤف  WTOات القائمة بغية االنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة ؿ المفاوضظ كما أنو في       

المؤسسات االقتصادية الجزائرية تواجو العديد مف التحديات التي ينبغي مواجيتيا ورفعيا خاصة فيما 

ال فؤنيا لف يتعمؽ بتوفير منتجات ذات جودة عالية تتماشى مع المواصفات العالمية تقنيا  وتجاريا، وا 

، ونحف نر  في ظؿ األسواؽ العالمية، بؿ وحتى في السوؽ الجزائرية ذاتيفي اتستطيع مواجية نظيرتيا 

العولمة المؤسسات الكبر  تميؿ إلى االندماج والتكتؿ بغية السيطرة عمى األسواؽ ورفع قدراتيا التنافسية 

سات الجزائرية تسير نحو التجزئة واالنفصاؿ عف والضغط عمى تكاليؼ اإلنتاج، في حيف نجد المؤس

بعضيا بحجة ضخامة اليياكؿ وعدـ القدرة عمى التسيير، ور ـ كؿ ذلؾ ما زاؿ القطاع الصناعي 

وسوء استغالؿ لمموارد المتاحة، وىنا نطرح السؤاؿ حوؿ السياسة الصناعية  دالجزائري يعيش حالة ركو 

التحديات المطروحة أماميا ح ومف أجؿ ذلؾ سنتطرؽ في ىذا المعتمدة مف طرؼ الجزائر لمواجية ىذه 

إلى االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية ، ثـ التجارة الخارجية إلى مكانة القطاع الصناعي في  المطمب

 لمتجارة عمى قطاع الصناعة في الجزائر.

جية ىي مف خالؿ و أحسف طريقة إليضاح مكانة الصناعة ومد  مساىمتيا في التجارة الخار     

 التعرض إلى الجدوؿ التالية :

 

في الجزائر   تطور نسبة مساىمة الصناعة التحويمية و االستخراجية في الناتج المحمي اإلجمالي: 07الجدول رقم
 .الوحدة مميار دوالر. 6171- 6111لمفترة

نسبة 
مساىمة 
إجمالي 
القطاع 

الصناعي في 
الناتج المحمي 

 PIBاإلجمالي

 القطاع الصناعيإجمالي 

نسبة 
مساىمة 
الصناعة 

التحويمية في 
 الناتج

المحمي 
 PIBاإلجمالي

الصناعة 
 التحويمية

نسبة مساىمة 
الصناعة 

االستخراجية 
 في الناتج

المحمي 
 PIBاإلجمالي

الصناعة 

 االستخراجية

 السنوات



48 25831 7.24 3896 40.77 21935 2000 

41.27 22584.1 6.07 3323.1 35.2 19261 2001 

39.68 22547.2 6.08 3456 33.6 19091.2 2002 

41.9 28448.7 5.4 3658.2 36.5 24790.5 2003 

43.5 37120.8 4.9 4185.5 38.6 32935.3 2004 

49.4 50926.5 4.2 4347.8 45.2 26575.7 2005 

50.35 59058.3 3.87 4537.1 46.48 54521.2 2006 

51.45 69029.8 4.0 5378.6 47.45 63651.2 2007 

49.3 83994.7 3.8 6540.4 45.5 47454.2 2008 

34.2 47708 4.2 5814 30 41894 2009 

39.7 64221 5.0 8036 34.7 56185 2010 

 المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات:

 .1055العربية المتحدة أبوظبي دولة اإلمارات ، صندوؽ النقد العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد -

        الصناعة االستخراجية و التي تشمؿ كؿ مف النفط و الغاز مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف        

و المعادف بكؿ أنواعيا و الفوسفات و المحاجر و  يرىا حيث يشكؿ كؿ مف النفط و الغاز الطبيعي 

الرئيسي لمناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر و  حجر الزاوية في النشاط االقتصادي الجزائري و المصدر

 10501ارتفعت بنحو  1050يتضق مف الجدوؿ أعاله أف القيمة المضافة لمنشاط االستخراجي سنة 

مميار  25092حيث سجمت القيمة المضافة لمنشاط االستخراجي حوالي  1009مميار دوالر مقارنة بسنة 

في السوؽ العالمية .كما أف نسبة مساىمة الصناعة دوالر و يعود دلؾ إلى تحسف أسعار النفط 

االستخراجية في الناتج المحمي اإلجمالي سجمت تدتدبات حيث بمغت نسبة مساىمة الصناعة االستخراجية 

و صمت           1002أما في سنة   %20,00إلى ما يقارب  1000في الناتج المحمي اإلجمالي سنة 

   .%00,0إلى ما يقارب 

و  %02,0و صمت نسبة المساىمة إلى حوالي  1050و في سنة % 21,1إلى حوالي  1000ثـ في سنة 

 ىدا تدبدب راجع إلى عدـ استقرار أسعار النفط في السوؽ العالمية .



أما بالنسبة لمصناعة التحويمية و التي تشمؿ صناعة مواد البناء مثؿ االسمنت ، الحديد             

اج و الصناعات الييدروكربونية مثؿ صناعات التكرير و الغاز و البتروكيماويات االلومنيوـ و الزج

باإلضافة إلى صناعة األسمدة . و مف خال الجدوؿ أعاله نجد أف القيمة المضافة لمصناعة التحويمية قد 

مميار دوالر  1052أيف بمغت  1009مميار دوالر مقارنة بسنة  0000إلى حوالي  1050ارتفعت في سنة 

، إال أف مساىمة الصناعة التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي تظير بشكؿ ضعيؼ جدا مقارنة 

بالصناعة االستخراجية و ىدا راجع إلى محدودية القاعدة اإلنتاجية لمجزائر التي الزالت ترتكز عمى 

ائد الصناعات الصناعات الخفيفة التي تحقؽ قيمة مضافة ضئيمة و مف ىنا لو قامت الجزائر بتوظيؼ عو 

االستخراجية في الصناعات التحويمية ال تحسنت الصناعات التحويمية خاصة في مجاؿ البتروكيماويات و 

 الطاقة .

يتبيف لنا بأف القطاع الصناعي الجزائري يعتمد في تموينو عمى مدخالت  ماسبؽ ذكره  مف خالؿ           

وفي ظؿ تشغيؿ  ير كامؿ لمموارد المتاحة ال يغطي  مف الخارج، أي أنو يعاني مف تبعية قاتمة كما أنو

.و بمأف المنتجات البترولية و الغازية  ير مدرجة ضمف اتفاقيات المنظمة السوؽ الوطني تغطية كاممة 

و  عمى البتروؿ الخاـ و منتجاتو  % 90العالمية لمتجارة و بمأف الجزائر تعتمد في صادراتيا عمى نسبة 

مف  %1محدودية و ضعؼ الصادرات خارج المحروقات التي ال تتعد  الغاز الطبيعي و بحكـ 

فكيؼ سيكوف أثار أو انعكاس المنظمة العالمية لمتجارة عمى القطاع الصناعي . الصادرات الجزائرية 

 و اإلجابة يمكف رصدىا كمايمي :الجزائري 

 الجزائريفي ع الصناعة أوال: االنعكاسات المرتقبة االيجابية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطا

إف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة في مجاؿ الصناعة سيترتب عميو بعض اآلثار          

 :226االيجابية و التي يمكف إجماؿ البعض منيا كاألتي

 تحسيف كفاءة الفرد و فعالية المؤسسات اإلنتاجية في ظؿ المنافسة األجنبية .-
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 الصناعية و تنويعيا و بجودة عالية .توفير السمع -

 االستفادة مف التطور التكنولوجي الذي تعرفو الصناعة األجنبية مف أجؿ تطوير الصناعة المحمية.-

 تطوير الجياز الوطني و اكتساب خبرات جديدة مف خالؿ االحتكاؾ مع األجانب.-

بالتالي التخفيؼ مف معدؿ خمؽ مجاالت إنتاج جديدة الشيء الذي يؤدي إلى خمؽ مناصب شغؿ و -
 البطالة 

مف المتوقع أف يكوف ىناؾ تأثير عمى صادرات الجزائر مف المنتجات البتروكيماوية ، فتحرير التجارة -

العالمية  و رفع القيود و الحواجز أماـ دخوؿ ىده المنتجات إلى األسواؽ العالمية سيؤدي إلى زيادة 

،كما ستستفيد الجزائر مف الزيادة المتوقعة  227ب قدرتيا التنافسيةالصادرات الجزائرية لمختمؼ األسواؽ بسب

في الطمب العالمي عمى المنتجات الكيماوية الناجمة عف تخفيض التعريفات الجمركية بنسبة تصؿ إلى 

00%228. 

يترتب عمى االنضماـ ليده المنظمة اكتساب الحؽ في معاممة متميزة أو أكثر تفضيال ،  ذلؾ ألف -

ة نامية كما تمنق فرصة حماية الصناعات الناشئة مف خالؿ التمتع بفترات أطوؿ لتنفيذ الجزائر دول

 .229التزامات أحؽ مما ىو مطموب عمى صادرات الدوؿ المتقدمة 

تخفيض الرسوـ الجمركية و ير الجمركية عمى تجارة السمع الصناعية سيساعد عمى محاولة االستخداـ -

و           االقتصاد الوطني بالجزائر، والتوسع في قاعدة تقسيـ العمؿاألمثؿ لمموارد المتاحة في 

التخصص مما يؤدي إلى خفض التكاليؼ األسعار وزيادة الطمب العالمي عمى السمع الصناعية بالجزائر، 

ولكف قدرة الصادرات الجزائري عمى اقتحاـ األسواؽ الخارجية سيعتمد عمى عدة اعتبارات متوقعة أىميا 
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االجتماعية واالقتصادية السائدة في ىذه األسواؽ ومعدالت النمو االقتصادي ومعدالت المرونة  الظروؼ

 السعرية لمطمب عمى الواردات في تمؾ األسواؽ ومقدار منافسة الدوؿ األخر .

مميار دوالر الستيراد السمع األجنبية ، فمف األفضؿ فتق  51إف السوؽ الجزائرية تمتص سنويا ما يقارب -

وؽ الجزائرية مف خالؿ االنضماـ إلى المنظمة و االلتزاـ بقواعدىا و قواعد المنافسة ، لتصبق القيمة الس

 .230المخصصة لالستيراد موجية لرفع جودة الصناعة الجزائرية عف طريؽ الدعـ

و لكف لتحقيؽ ىده االيجابيات و االستفادة منيا توجب عمى الجزائر مواجية االنعكاسات السمبية      

 ممنظمة عمى القطاع الصناعي الجزائري.ل

 الجزائري في ثالثا: االنعكاسات المرتقبة السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الصناعة

السمبية المرتقبة الوقوع في حالة انضماـ الجزائر لممنظمة العالمية  االنعكاساتيمكف تمخيص أىـ     

 يمي : ما الجزائري في في لمتجارة عمى قطاع الصناعة

مف إجمالي الصادرات الجزائرية و عمى اعتبار أف المنتجات %90تمثؿ صادرات المحروقات حوالي -

البترولية و الغازية  ير مدرجة ضمف اتفاقية المنظمة العالمية لمتجارة فيدا يعني أف الجزائر لف تستفيد 

التجاري أماـ السمع بحكـ محدودية و ضعؼ الصادرات مف خالؿ انضماميا لممنظمة مف مزايا االنفتاح 

مف إجمالي الصادرات الغير النفطية و بالتالي ضعؼ ىده السمع  % 1خارج المحروقات التي ال تتعد  

الصناعية يجعميا  ير قادرة لموقوؼ أماـ المنافسة الدولية نتيجة الرتفاع تكاليؼ اإلنتاج و ضعؼ 

قمة التكنولوجيا في ىدا المجاؿ و باعتبار كذلؾ أف الصناعة الجزائرية  المؤسسات الصناعية الجزائرية و

 ىي صناعة ناشئة  ير قادرة عمى المنافسة .

كذلؾ انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة سيؤدي إلى فتق األسواؽ الجزائرية المحمية أماـ دوؿ -

ؽ المحمية الجزائرية بالسمع األجنبية ذات الجودة أعضاء المنظمة العالمية لمتجارة وبالتالي إ راؽ السو 
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العالية و األسعار المنخفضة و بسبب المنافسة الغير متكافئة بيف المنتج الجزائري و المنتج األجنبي 

 .231سوؼ يكوف ىناؾ كساد في صناعة الجزائرية بسبب تفضيؿ المستيمؾ الجزائري السمع األجنبية 

لسمع الصناعية و خاصة في فروع األنشطة األساسية و يعود ىدا إلى و مف المرتقب أف ترتفع أسعار ا-

و         ىيمنة الشركات المتعددة الجنسيات عمى الصناعات اليامة األمر الذي يجعؿ تحكميا احتكاري

ىو ما ينعكس بشكؿ سمبي عمى معظـ االقتصاديات ذات الميزة التنافسية المحدودة و بالتالي سترتفع 

 . 232المصنعة و النصؼ مصنعةفاتورة السمع 

كذلؾ مف المحتمؿ أف تمجأ الدوؿ خاصة الدوؿ التقدمة إلى فرض حماية أسواقيا مف السمع الواردة مف -

 .233الدوؿ النامية بحجة احتراـ معايير الجودة و الصحة 

خاصة  كذلؾ بالنسبة لممنسوجات و المالبس حيث ىدا القطاع يعتبر دو أىمية إستراتجية لمدوؿ النامية -

العربية منيا إذ تعتمد ىده الدوؿ عمى ىدا القطاع في صادراتيا الصناعية و مف ىده الدوؿ المغرب و 

مصر و تونس ، و لكف إلغاء حصص االستيراد و القيود التي كانت تفرضيا الدوؿ المستوردة لممنتجات 

لألسواؽ أماـ الدوؿ و كدا إخضاع ىدا القطاع لنظاـ التخفيضات الجمركية سيزيد مف فرص النفاد 

المصدرة و ستزداد استفادتيا مف التجارة الدولية . و الجزائر ستتعرض لخسائر مف خالؿ مؤسساتيا الكثير 

في ىدا القطاع بحكـ أف الجزائر بمد مستورد لمثؿ ىده المنتجات و ىنا الخسائر تكوف بسبب المنافسة 

 .234سيوية كالصيف التي تعتبر رائدة في ىدا المجاؿالشديدة في األسواؽ العالمية خاصة مف قبؿ الدوؿ األ
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ستفقد الجزائر قدرتيا عمى حماية االقتصاد الوطني بصفة عامة و النسيج الصناعي بصفة خاصة -

باستعماؿ التعريفة الجمركية كما ىو االف ، ألف ىدا النوع التقميدي لحماية االقتصاد الوطني أصبق  ير 

 .235لمتعريفة الجمركية ال يمكنيا تجاوزهفعاؿ ألف الجزائر ستمتـز بسقؼ 

و عمى العموـ ومف خالؿ ما سبؽ نجد أف الجزائر و بحكـ أف الصناعات االستخراجية كالنفط             

  ير مدرجة في أحكاـ المنظمة العالمية لمتجارة فؤنيا سوؼ تواجو انعكاسات سمبية أكثر مف االيجابية 

نتيجة عدـ قدرتيا عمى المنافسة بشكؿ يسمق ليا بالنفاد لألسواؽ الخارجية خاصة أماـ منتجات الدوؿ 

المتقدمة و الناشئة ، و عمى ىدا يجب عمى الجزائر إقامة شراكة مع الدوؿ األجنبية في مجاؿ الصناعة 

لتصديرية و العمؿ عمى مف أجؿ اكتساب الخبرة و التقنية في ىدا القطاع ، و كدا االىتماـ بصناعات ا

 تطويرىا وفقا لممواصفات و المعايير العالمية.

 عمى قطاع الخدمات في الجزائر. WTO ت المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارةالمطمب الثالث : االنعكاسا

 %00إلى   %00قطاع الخدمات يشيد نموا متسارعا في مختمؼ االقتصاديات، إذ أنو يشكؿ إف        

في االقتصاديات النامية، األمر الذي يؤكد حجـ   %10مف الناتج في االقتصاديات المتقدمة، وأكثر مف 

مف   %10التوسع المتوقع في التجارة الدولية المرتبط بتحرير تجارة الخدمات التي تشكؿ حاليا أكثر مف 

قطاع كغيره مف القطاعات . وبما أف ىذا ال236مميار دوالر 5100حجـ التجارة الدولية بمبمغ يزيد عف 

االقتصادية يتميز بمستويات تطور متفاوتة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية التي تتميز بالضعؼ الكبير 

في درجات التقدـ لمنشطات الخدمية، فؤف التحرير المشروع ليذا القطاع يعني تعويـ أشكاؿ مف المنافسة 

الكبر  ، وبيف األطراؼ الضعيفة كالجزائر بمؤسساتيا   ير المتوازنة بيف األطراؼ القوية بشركاتيا

األضعؼ وستكوف نتائج تمؾ المنافسة المزيد مف اإلصطفاء السوقي لصالق المؤسسات القوية ، فيؤدي 

ذلؾ إلى اختراؽ انتشاري واسع لمنشاط االقتصادي الخدمي في البمداف النامية ، وليذا كانت الدوؿ 
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ت المتحدة األمريكية تدفع بقوة مف أجؿ إخضاع ىذه التجارة لمتحرير ور ـ المتقدمة وعمى رأسيا الواليا

مف قطاع الخدمات في البمداف المتقدمة   %11محدودية اتفاقية التجارة مف الخدمات حيث ستغطي حوالي

في البمداف النامية حاليا، إال أف أىميتيا تتجمى في كونيا أساس المزيد مف المفاوضات  %0ونسبة 

و لمعرفة واقع  و مساىمة قطاع الخدمات في التجارة الخارجية الجزائرية . 237ة بتحرير ىذا القطاعالمتعمق

 أنظر الجدوؿ التالي:

 الوحدة مميار دوالر6118-6111:تطور ميزان الخدمات الجزائري خالل الفترة  08الجدول رقم

صافي ميزان  معدل التغطية
 الخدمات

 السنوات واردات الخدمات صادرات الخدمات

38,56 1,45 0,91 2,36 2000 

37,29 1,53 0,91 2,44 2001 

52,42 1,18 1,03 2,48 2002 

53,77 1,35 1,57 2,92 2003 

47,93 2,01 1,85 3,86 2004 

52,51 2,27 2,51 4,78 2005 

53,97 2,20 2,58 4,78 2006 

41,70 4,04 2,89 6,93 2007 

92,11 6,29 6,29 9,21 2008 

 

Source ;Banque DAlgerie . Rapport annuel de le banque DAlgerie 2008. 

        يتضق مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف ميزاف الخدمات قد سجؿ نتائج سمبية طيمة فترة الدراسة              

و كوف أف حجـ الواردات مف الخدمات يفوؽ حجـ صادرات الخدمات .حيث سجؿ ميزاف الخدمات عجز 

مميار دوالر 5,50إلى حوالي  1000مميار دوالر لينخفض ىدا العجز سنة 5,21وصؿ إلى  1000سنة 

ؿ إلى بالمائة ، ليعاود ىدا العجز في ميزاف الخدمات باالرتفاع مف جديد حيث وص 10,00بمعدؿ تغطية 

و  بالمائة وىدا بسبب تزايد تكاليؼ النقؿ البري25,0و بمعدؿ تغطية  1000مميار دوالر سنة 2,02
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البحري و خصوصا نقؿ البضائع و تأمينيا و األخص منيا نقؿ المحروقات عف طريؽ أساطيؿ الدوؿ 

و العسكرية             األجنبية إلى جانب تكاليؼ الصيانة و كدا تكاليؼ البعثات الدبموماسية و الطالبية

إلى  يرىا مف المصاريؼ التي أثقمت كاىؿ االقتصاد الوطني.كذلؾ يعود ىدا العجز إلى ضعؼ القطاع 

السياحي في الجزائر مقارنة بالدوؿ العالـ و ىدا بسبب إىماؿ مختمؼ برامج التنمية لقطاع الساحة اظافة 

إليواء لممؤسسات الفندقية إلى جانب كؿ ىدا  ياب إلى عدـ االستقرار السياسي و األمني و تدني طاقات ا

 ثقافة السياحة في الجزائر.

       وبالتالي إف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة ستتكبد جممة مف االنعكاسات السمبية            

 و االيجابية المتوقعة مف جراء تحرير قطاع الخدمات و لعؿ مف ىده االنعكاسات نجد:

 الجزائري في : االنعكاسات االيجابية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الخدماتأوال

البنوؾ المصارؼ النقؿ  نظرا لألىمية التي يحضى بيا قطاع الخدمات في مجاالتو المختمفة            

مد  مساىمتو و المدفوعات لما يمثمو مف مورد ىاـ المواصالت و السياحة. و أثره االيجابي عمى ميزاف 

في اإلنتاج الداخمي الخاـ ، فؤنو بعد انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة سيترتب عميو عدة أثار 

 :238ايجابية و منيا

استفادة المستيمؾ مف ىده الخدمات مف حيث السعر و الجودة و الوقت و الكفاءة و التنوع في تشكيمة  -

 الخدمات.

األجنبية في السوؽ المالية و المصرفية الجزائرية يعتبر بمثابة ضماف لممستثمر إف تواجد المصارؼ -

 األجنبي في الجزائر و كدا تسييؿ عممياتو المالية .

كذلؾ مف خالؿ تحرير تجارة الخدمات سيتيق لمدولة الحصوؿ عمى التكنولوجيا في عدة مجاالت مما -

  يساعد عمى زيادة كفاءة و جود اإلنتاج .
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المناخ الذي تعمؿ فيو البنوؾ و تطوير النظـ اإلشرافية و الرقابية مف جانب السمطات اإلشرافية  تحسيف-

و  في ضوء االحتكاؾ و التواجد األجنبي و دعـ األساليب الرقابية عمى البنوؾ لضماف السالمة المصرفية

 . 239ىو ما يزيد القدرة عمى مواجية العولمة المالية

       يف السياسات النقدية و المالية و السياسات المتعمقة بأسعار الصرؼ الضغط عمى الحكومات لتحس-

و إجراء إصالحات تشريعية تساعد عمى تحقيؽ المنافع المرجوة مف عممية التحرير و التي ستؤدي إلى 

 .240المزيد مف االستقرار االقتصادي و المالي

اؽ المالية الدولية لمحصوؿ عمى ما تحتاجو كذلؾ يمكف االنفتاح المالي الجزائري مف الوصوؿ إلى االسو -

مف أمواؿ لسد النقص في المدخرات الموجية لتمويؿ االستثمارات مما يؤدي إلى زيادة االستثمار المحمي 

.و يمكف كذلؾ انفتاح المؤسسات المالية الجزائرية عمى العالـ 241و بالتالي معدؿ النمو االقتصادي

العالمية يؤىميا المتالؾ قدرة أكبر عمى مواكبة ظاىرة االعماؿ الخارجي و تحديدا عمى أسواؽ الماؿ 

 .242المالية الشاممة البعيدة عف التخصص القطاعي الضيؽ

           كذلؾ تستفيد الجزائر مف إعالف الدوحة  و توجييات و إجراءات مفاوضات التجارة في الخدمات -

.أف التنفيد الفعاؿ لممادة 243دمات مف مجمس التجارة  في الخ 1005مارس  19و التي صدرت في 

الخاصة بالتحرير  59الرابعة الخاصة بزيادة مساىمة الدوؿ النامية في التجارة في الخدمات و المادة 

التدريجي مع مراعاة الدوؿ النامية مف اتفاقية الجاتس بأف يراعي مجمس التجارة في الخدمات في جمساتو 
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ات في المد  الذي يجري فيو تطبيؽ المادة الرابعة الخاصة الخاصة عندما يراجع التقدـ في المفاوض

 :244بزيادة مساىمة الدوؿ النامية في التجارة في الخدمات النظر في 

 اقتراح طرؽ لوسائؿ التقدـ في اتجاه تحيؽ األىداؼ المتضمنة في تمؾ المادة . -

 األخذ في االعتبار احتياجات موردي الخدمات الصغار مف الدوؿ النامية . -

 جراء تقييـ لمنتائج المحرزة في تنفيذ ىده المادة.إ -

كذلؾ في ظؿ المعاممة الخاصة و التفضيمية التي تمنحيا المنظمة العالمية لمتجارة لمدوؿ النامية ستستفيد -

الجزائر مف االتفاؽ في مجاؿ الخدمات الذي يمـز الدوؿ المتقدمة بؤنشاء مراكز اتصاؿ في  ضوف عاميف 

نفاؽ لتسييؿ حصوؿ الدوؿ النامية عمى معمومات عف أسواؽ الخدمات في الدوؿ المتقدمة مف بدء تنفيذ اإل

و خاصة الجزائر     فيما يتعمؽ بالجوانب التجارية و الفنية و التكنولوجية التي تحتاج إلييا الدوؿ النامية

 لتطوير صادراتيا مف الخدمات وزيادة نصيبيا في تجارة الخدمات .

الخدمات االستشارية والدراسات فؤنو يتوقع عدـ حدوث أي تأثير عمى أداء المكاتب بخصوص  كذلؾ  -

االستشارية المحمية بالجزائر حيث أنو يستبعد أف تقدـ ىذه المكاتب خدماتيا في السوؽ المحمية بتكمفة أقؿ 

بية تحاوؿ المجوء مف الخدمة التي تقدميا المكاتب القائمة، األمر الذي قد يجعؿ المكاتب االستشارية األجن

حالليا محؿ األجانب في اإلدارة نتيجة رخصيا، وىذا يعتبر  إلى الموظفيف والكوادر المحمية لتأىيميا وا 

مكسبا لالقتصاد الجزائري حيث يستفيد الجزائريوف مف التكنولوجيا المتقدمة التي تجعميا تمؾ المكاتب عالوة 

 ضافة إلى أنيا توفر فرص العمؿ لمجزائرييف.عمى تدريب الخبرات المحمية عمى استخداميا باإل

فؤف الجزائر تعتبر بمد مستورد لمثؿ ىذه  كذلؾ بخصوص خدمات االتصاؿ ونظـ المعمومات         

 245إيجابا يتوقؼ عمى األسعار التي ستسود في السوؽ العالمية أو الخدمات، وبالتالي فؤف تأثيرىا سمبا

تشدد عمى مبدأ عدـ التمييز بيف المنظمة العالمية لمتجارة   لكف يمكف القوؿ بأنو ما دامت قوانيفو 
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المتعامميف المحمييف واألجانب في عممية استغالؿ شبكة االتصاالت العامة وخدماتيا بشروط معقولة وبدوف 

وذلؾ بالنسبة لمقطاعات التي تمتـز الدولة بتحريرىا، فؤف أثر االنفتاح عمى الخدمات بالنسبة  تمييز بينيـ

 ائر سيكوف إيجابيا عمى المد  الطويؿ بسبب الشراكة واالحتكاؾ مع الخبرات الغربية.لمجز 

امكانية تطور قطاع السياحة في الجزائر و الذي يعتبر كنموذج سياحي متكامؿ ليا لما تممكو مف        

حيث ىناؾ مناطؽ أثرية فؤف عرفت  ،شواطئ و  ابات و مناطؽ جبمية و حتى السياحة الصحراوية 

الجزائر كيؼ تستغميا يمكنيا األمر مف أف تتفاوض بشكؿ يسمق ليا باالستفادة مف التجارة العالمية في 

ىدا المجاؿ و تحقيؽ العوائد. باإلضافة إلى أف فتق سوؽ الخدمات السياحية لممنشست األجنبية يؤدي إلى 

المتطورة مما يؤدي إلى زيادة توافر الخدمات كما و كيفا بسبب المنافسة الدولية كـ سيتـ نقؿ التقنية 

تطويرىا مع دخوؿ المنشست األجنبية و تنافسية قطاع الخدمات السياحية المحمية و ىدا سينعكس ايجابيا 

 .246بدورىا عمى القطاعات األخر 

 الجزائري في ثانيا: االنعكاسات السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع الخدمات

 مايمي: الجزائري فيفي يمكف تمخيص أىـ اآلثار السمبية الناتجة مف تحرير قطاع الخدمات          

مف المتوقع أنو بعد انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة سيؤدي إلى منافسة حقيقية بيف -

المنافسة ستكوف  ير متكافئة ألنيا  ير المؤسسات المصرفية الجزائرية و األجنبية و بكؿ تأكيد فؤف ىده 

مؤىمة و ال تمتمؾ المؤسسات المصرفية الجزائرية مف الخبرات و الميارات ما يؤىميا إلى الصمود أماـ 

البنوؾ األجنبية المتطورة التي تتميز بجودة و تنوع خدماتيا و كفاءتيا و قدرتيا التسويقية و اإلعالنية 

و  معظـ الودائع و توجيييا إلى مجاالت االستثمار مع ما يتناسب األمر الذي يمكنيا مف استقطاب

 .247استراتجياتيا بغض النظر عف مصمحة االقتصاد الجزائري

                                                           
، الممتقى  صناعة السياحية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات السياحية مع االشارة إلى حالة الدول العربيةمتطمبات وصاؼ عتيقة صالق مفتاح ، - 246
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كذلؾ اختالؿ توازف حجـ الخدمات المقدمة مف طرؼ الدوؿ الغنية و حجـ الخدمات المقدمة مف طرؼ -

 .248الدوؿ المتقدمة الدوؿ النامية و مف بينيا الجزائر و تفاقـ ىدا الفرؽ يخدـ 

جانػػػب  تزايػػػد نفػػػوذ منتجػػػات الخػػػدمات األجنبيػػػة فػػػي سػػػوؽ الخػػػدمات السػػػياحية المحميػػػة نظػػػرا المػػػتالؾ األ -

و بسػبب عػدـ تػوفر   كفاءة أعمى في إنتاج الخدمات السياحية بالمقارنة بالمنتجيف المحميف في ىدا الوضع

يؤدي ىدا إلى سيطرة األجانب عمى بعػض القطاعػات قد ، الخبرات و اإلمكانات الالزمة لممنافسة العالمية 

 . 249السياحية

قد يؤدي تحرير قطاع الخدمات إلى تعرض الجياز المصرفي إلى أزمات بنكية و يعتبر ىدا االثر أىـ -

 .250اآلثار السمبية لمعولمة

ف سوؼ يؤدي التحرير الدولي لمخدمات المالية و المصرفية إلى عجز في ميزاف المدفوعات نظرا أل-

الدوؿ التي ال تتمتع بميزة كبيرة في قطاع الخدمات سوؼ تمجأ إلى استيراد ىده الخدمات و سيساعدىا في 

دلؾ التحرير الدولي ليا و فتق أسواؽ الخدمات المحمية الستيرادىا مما يؤدي إلى زيادة أعباء إضافية في 

   لى زيادة بالمقابؿ في الجانب الدائفالجانب المديف مف ميزاف التجارة  ير المنظورة دوف أف يؤدي دلؾ إ

و ينتج عنو ازدياد المشاكؿ التي يمكف أف يواجييا ميزاف المدفوعات التي أىميا العجز الدائـ في اجمالي 

 بنوده.

وعمى العموـ يمكف القوؿ أف أثار انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة في الخدمات ستكوف       

المد  القصير ، و ذلؾ نتيجة عدـ تييئة ىدا القطاع لممنافسة و عمى ىدا األساس  مكمفة جدا خاصة في

و  يتعيف عمى الجزائر وضع خطة إستراتجية لمنيوض بيدا القطاع الحساس الذي أصبق يدر أرباحا طائمة

 خاصة في الفترة االنتقالية.
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 الجزائر.في عمى اإليرادات  WTO المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة المطمب الرابع: االنعكاسات

، يشػترط عمييػا أف تقػدـ ثمنػا لتمػؾ  WTOلقبوؿ أي دولة عضوا فػي المنظمػة العالميػة لمتجػارة            

العضوية وىدا مف خالؿ تقديـ تنازالت أو تخفيضات جمركية لمدوؿ األعضػاء فػي مقابػؿ مػا تتمتػع بػو مػف 

 بػااللتزاـ بقواعػد حريػة التجػارة الػواردة فػي أحكػاـ المنظمػة.مزايا جمركية في أسواؽ الدوؿ األخر  و التعيػد 

% 121تخفيض النسبة القصو  لمحقوؽ الجمركية مػف ب، 1992ىدا شرعت الجزائر فعال منذ سنة عمى  و

، ثػػػـ اسػػػتمر تخفػػػيض التعريفػػػة الجمركيػػػة تطبيقػػػا لالتفاقػػػات 1992% فػػػي سػػػنة 61إلػػػى  1992قبػػػؿ سػػػنة 

ثػػػـ  1996% سػػػنة 51ليػػػة الدوليػػػة، حيػػػث خفضػػػت النسػػػبة القصػػػو  إلػػػى المتوصػػػؿ إلييػػػا مػػػع الييئػػػات الما

1997% سنة 45
تـ تقميص  2112، وبداية مف سنة 2111، لتستقر عند ىذا المستو  إلى  اية سنة 251

 %.41ىذه النسبة إلى 

ؤدي إلى اتفاؽ تس، المنظمة العالمية لمتجارة  بيف الجزائر والمفاوضات الجارية حاليا  كما أف          

تعديميا إال  لمجزائر ال يمكف ىنا و  ، لالنضماـ الجزائرلتعريفة الجمركية لمسمع في جداوؿ تمتـز بيا ايحدد 

مع   بعد إجراء مفاوضات جديدة و تكوف التعريفات الجديدة عند أدنى مستوي ليا عمى ما ىو عميو حاليا

محميا تعوض انخفاض  ، يمة المضافةبفرض ضريبة عمى الق WTOالمنظمة ذلؾ تسمق اتفاقيات 

الحصيمة الجمركية بسبب تحرير التجارة و لكف ىذه الضريبة ستحؿ محؿ ضرائب و رسـو  ير مباشرة 

مطبقة حاليا و لذا فيي ال تشكؿ في النياية رقما يعوض انخفاض الحصيمة الجمركية، كما صرح وزير 

و بالتالي  مميار دوالر. 501 ت بحواليجمركية قدر التجارة أف خسائر الجزائر مف إجراء رفع الحواجز ال

حصيمة الرسوـ الجمركية في  االنخفاض يؤدي بيا إلى الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة انضماـ فؤف

 .في  مصادر اإليرادات صنق  و في األخير

اإليرادات العامة وقصد إبراز أىمية حصيمة اإليرادات الجمركية البد مف إبراز مسا ىمتيا ضمف        

 .أنظر الجدوؿ أدناه: 1002-5991خالؿ الفترة  يةالجزائر 

                                                           
251- Nachida Bouzidi, 5 Essais sur l'ouverture de l'économie Algérienne. OPU. Alger. 1998.p.15. 



 .6119-7449:نسبة مساىمة اإليرادات الجمركية في اإليرادات العامة في الجزائر خالل الفترة 09الجدول رقم 

 الوحدة :مميار دينار.

 المعطيات التالية.المصدر :من إعداد الطالب باالعتماد عمى 

 C N I Sالمديرية العامة لمجمارؾ ، المركز الوطني لإلعالـ اآللي و اإلحصائيات.-

مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتضق الدور الذي تمعبو اإليرادات الجمركية في اإليرادات العامة  حيث        

، مما يعني أف التفكيؾ الجمركي  1002-5991.خالؿ الفترة  % 50,0مثمت نسبة متوسطة مقدارىا 

يؤثر تأثيرا معتبرا عمى اإليرادات العامة في الجزائر و مف ثـ عمى اإلنفاؽ العاـ .  كما أف تخفيض النسبة 

القصو  لمتعريفة الجمركية ، أد  إلى انخفاض الحصة النسبية لإليرادات الجمركية في اإليرادات العامة 

 .1002سنة  %50,0إلى ما نسبتو  5991سنة  % 15,0مف 

وعمى ىدا فؤف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة و ما يترتب عميو مف التزامات           

 : 252حوؿ تعريفاتيا الجمركية ، سيؤدي إلى انخفاض اإليرادات العامة لمدولة و ذلؾ نتيجة إلى

مميار  5,1مميار دوالر و تصؿ إلى  5جمركية و التي تقدر بػ الخسائر الناتجة عف تخفيض الرسوـ ال-

 دوالر.

                                                           
 .91ص،   12العدد  جامعة الشمؼ ،، مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا ، ، أثر االنفتاح التجاري عمى االقتصاد الجزائريخالدي خديجة - 252

 6119 6111 6116 6117 6111 7444 7448 7441 7442 7449 السنوات

 687 627 611 781 791 791 791 716 719,1 716,2 اإليرادات الجمركية

 7968 7997 7918 7619 7164 826 189 411 871,7 277,1 اإليرادات العامة

حصة اإليرادات 
الجمركية من 

 العامة

 

67,1 

 

72,1 

 

79 

 

78 

 

72,69 

 

71,2 

 

79,8 

 

79,4 

 

71,4 

 

78,1 



     الخسائر الناجمة عف إلغاء القيود الكمية عمى الواردات و االنعكاسات المتعمقة بزيادة تدفؽ الواردات-

 و خمؽ جو مف المنافسة القوية التي ال تستطيع معظـ المؤسسات اإلنتاجية الصمود أماميا.

ناجمة عف ارتفاع السمع الغدائية و التكاليؼ الناتجة عف زيادة الدعـ و التحويالت االجتماعية الخسائر ال-

 المتعمقة بالبطالة وزيادة معدالت الفقر.

و            انخفاض التعريفات الجمركية يمارس ضغطا عمى توازف المالية العامة في االجؿ القصير-  

 .   253ار المحروقات المتوسط خاصة إدا صاحب ذلؾ انخفاض أسع

كذلؾ كوف أف االقتصاد الجزائري كغيره مف اقتصاديات الدوؿ المغاربية ، يتميز بمساىمة كبيرة      

لمرسوـ عمى التجارة الخارجية في التحصيؿ الجبائي، حيث تمثؿ الرسوـ الجمركية موردا جبائيا تتجاوز 

ات الخزينة العمومية. وتصؿ حصة مف إيراد %50أىمية عدة مصادر أخر  لمجباية ، فيي تمثؿ 

مف الناتج  % 109، أي ما يعادؿ 254الجبائية تمف إجمالي اإليرادا %10اإليرادات الجمركية إلى نسبة 

 المحمي اإلجمالي. ومف ىنا تأتي أىمية قطاع الجمارؾ بالنسبة لالقتصاد الوطني.

ومع انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة ، تجد الجزائر نفسيا مجبرة عمى فتق أبوابيا  

أماـ المنتجات األجنبية ، مف خالؿ التفكيؾ التدريجي لكؿ الرسوـ الجمركية المفروضة عمى المنتجات 

ات الصيد البحري الصناعية، وكذا التحرير التدريجي لممبادالت التي تخص المنتجات الزراعية ومنتج

األمر الذي سيفقد قطاع الجمارؾ أىميتو ، كمصدر مف مصادر التحصيؿ الجبائي، إضافة إلى اآلثار 

 األخر  التي ستحدثيا عممية تفكيؾ التعريفات الجمركية.     

 و عمى ىدا يجب عمى الجزائر البحث والتفكير في الكيفية ، التي يتـ مف خالليا حماية االقتصاد الوطني 

 وتعويض الخسارة الناتجة عف تخفيض أو إلغاء الرسـو الجمركية.
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وبالتالي البد عمى الجزائػر أف تػدافع عمػى جػدوؿ التزامػات ال يضػحي بتمػؾ األولويػات واألىػداؼ،          

ويتوقػػؼ ذلػػؾ عمػػى القػػدرة التفاوضػػية لمجزائػػر عمػػى اسػػتغالؿ ىػػامش المنػػاورة المتػػاح فػػي ىػػذا المجػػاؿ، مػػف 

 :255منطمؽ االعتبارات التالية

 بات النظاـ الجديد لمتجارة الدولية .الحماية حؽ مشروع و مؤسس و معترؼ بو في ترتي-

ال توجد أي ترتيبات تفرض عمػى الدولػة التػي تسػعى إلػى االنضػماـ إلػى المنظمػة العالميػة لمتجػارة االلتػزاـ -

 بمستو  محدد لمتعريفات الجمركية باستثناء بعض الرسـو الخاصة.

 ال توجد أي ترتيبات تفرض تثبيت كؿ بنود التعريفة الجمركية .-

وجد أي ترتيبات تمـز بأف يكوف مستو  التعريفة الجمركية الساري المفعوؿ ىو المرجعية لتثبػت جػدوؿ ال ت-

 االلتزامات.

يسػػػمق المجػػػؤ إلػػػى فػػػرض رسػػػوـ جمركيػػػة إضػػػافية بالمسػػػتو  المر ػػػوب مػػػع االلتزامػػػات بتثبيتيػػػا عنػػػد ىػػػدا -

 المستو .

ورة يسػػػمق بؤعػػػػداد جػػػدوؿ التزامػػػػات ال بنػػػاء عمػػػػى ىػػػذه االعتبػػػػارات ،  يتبػػػيف أف ىنػػػػاؾ ىػػػامش منػػػػا        

يتعارض مع مصالق االقتصاد الوطني ، وال يخؿ في الوقت نفسو بقواعد النظاـ الجديػد لمتجػارة العالميػة  ، 

 ويتمثؿ ىذا  اليامش تحديدا  في : 

وطني إمكانية رفع المتوسط الحالي لمتعريفػة الجمركيػة، اسػتجابة لممطمػب الممػق المتعمػؽ بحمايػة اإلنتػاج الػ-

 في الظروؼ الراىنة؛

إمكانية إعادة النظر في ىيكؿ التعريفة الجمركية عف طريؽ تثبيت معدالت أكبر لػبعض المنتجػات مقابػؿ -

 حاليا. جتنازالت في منتجات أخر  أقؿ أىمية أو ال تنت

                                                           
العمـو االقتصادية فرع اقتصاد  ، كمية ، مذكرة ماجستير المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة في مجال تجارة السمع، اآلثار جميمة معمـ - 255

 . 118، ص 2114-2113تنمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

   



فرض  كما توجد إمكانيات أخر ، تتمثؿ في مبدأ التدرج في تخفيض التعريفة الجمركية، وحؽ المجوء إلى-

جراءات الدعـ.  حواجز  ير تعريفية وكذلؾ إعفاءات وا 

عمى حقوق الممكية الفكرية  WTO المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة : االنعكاساتالخامسالمطمب 

 بالجزائر.

المتضمنة  5900 مادة و قد جاءت مكممة التفاقية باريس 00إف حقوؽ الممكية الفكرية تحكميا       

الخاصة بحقوؽ تأليؼ و تبقي االتفاقية عمى منق  ،5905الصناعية و اتفاقية بارف سنة حقوؽ الممكية 

 :256ػاألعضاء نفس المعاممة التي تمنحيا لمواطنييا فيما يخص حقوؽ الممكية الفكرية و تتعمؽ ب

 ضماف حقوؽ الممكية الفكرية ونطاؽ استخداميا .-

 براءاة االختراع.-

 الرسومات الطبو رافية .-

 ة المعمومات السرية.حماي-

 الرقابة عمى الصادرات  ير التنافسية.-

إف ىدا الجانب ييـ كثيرا الدوؿ األعضاء المفاوضة لمجزائر و خاصة ما تعمؽ منيا بظاىرة تقميد         

المنتجات و تعد مف بيف االلتزامات التي يضمف االستجابة ليا الوصوؿ إلى العضوية و قد تمت مناقشة 

أيف طمبت الدوؿ المفاوضة لمجزائر مف  1000-51-01بيف الجزائر و ىده الدوؿ بتاريخ ىده القضية 

حتراـ ىده االلتزامات وبالطبع ستكوف عف قوانيف و أفعاؿ إلىده األخيرة حماية عالماتيا و تقديـ ضمانات 

و ىدا ما  و لكف الواقع يطرح صعوبة كبر  في الحد مف الظاىرة ،تؤكد دلؾ ىدا مف الناحية القانونية

يؤكده مفتشو الجمارؾ إذ أنو ال يمكف في كثير مف الحاالت التمييز بيف المنتج المقمد و األصمي و  ياب 
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اآلليات المنظمة و الفعالة لمحاربة ىده الظاىرة.كؿ ىدا سيمقي عمى الجزائر مسؤولية تحقيؽ مستو  عالي 

مأنة الدوؿ المفاوضة و خاصة استصدار قوانيف في القوانيف و اآلليات التي بؤمكانيا الحد مف الظاىرة وط

صارمة تقمع التعدي عمى حقوؽ الممكية الفكرية و المثاؿ الواضق ىو التأخر في انضماـ الصيف إلى 

المنظمة العالمية لمتجارة نتيجة اإلصرار األمريكي عمى تقديـ الصيف الدليؿ القانوني و العممي في محاربة 

 األمريكية. الظاىرة التي أضرت بالشركات

وبمأف الجزائر كغيرىا مف الدوؿ النامية التي تعتبر مستوردة ىامة لمتكنولوجيا تر  بأف التوازف 

العالمي بيف الدوؿ ال يستند إلى المنافسة الدولية ألف ىناؾ فروؽ شاسعة بيف الدوؿ بؿ ينبغي أف يأخذ 

نسانية، وبالتالي لـ يبقى أماـ الجزائر  مف بديؿ آخر لمحد مف استيراد التكنولوجيا مف اعتبارات اجتماعية وا 

الدوؿ المتقدمة سو  تطوير القدرات الذاتية لمدولة في مجاؿ البحث، ولكف ىذا البديؿ يحتاج إلى موارد 

ىائمة سواء مالية أو بشرية وفترة زمنية قبؿ أف يؤتي ثماره، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف تكاليؼ الوصوؿ 

مميوف دوالر مف نفقات البحث  500وفعالة وقابمة لالستخداـ تصؿ إلى  إلى تركيبة دوائية جديدة

 .257والتطوير، وىي تفوؽ في كثير مف األحياف قدرات األقطار النامية و منيا الجزائر

و بناء  عمى ما تقدـ، فؤنو مف المتوقع أف ينجر عف تطبيؽ بنود اتفاقية حقوؽ الممكية الفكرية جممة مف 

 التجارة الجزائرية يمكف تمخيصيا فيما يمي : عمى -انت سمبية أو إيجابيةسواء ك –االنعكاسات 

قطاع حقوؽ الممكية الفكرية مف أىـ العناصر االيجابية و المتمثمة في  رستستفيد الجزائر في مجاؿ تحري-

التحفيز عمى العمؿ و اإلبداع و االعتماد عمى النفس و التحسيف و جودة المنتج و دخوؿ أسواؽ جديدة و 

االستفادة مف التطور التكنولوجي لمدوؿ المتقدمة باإلضافة إلى سعي المستثمر المحمي لمحصوؿ عمى 

258تجارية عالية و شيادات كشيادة االيزو  عالمات
ISO. 

                                                           
 .62، ص. مرجع سبق ذكرهصالحي صالق، 257

 .85، ص  مرجع سبق ذكرهسميماف ناصر ، - 258



كذلؾ ستستفيد الجزائر مف االتفاؽ  في مجاؿ الممكية الفكرية الذي يمنق لمدوؿ النامية فترة انتقالية مدتيا -

سنوات قبؿ تنفيذه في حيف يمنق الدوؿ المتقدمة عاما واحد فقط و ال يتضمف دلؾ عدـ االلتزاـ بتطبيؽ 1

 . 259نية و شرط الدولة األولى بالرعاية الذي يطبؽ مف بداية تنفيذ االتفاؽشرط المعاممة الوط

سوؼ تكتسب الجزائر قدرة عمى جدب االستثمارات االجنبية نتيجة وجود التشريعات التي تحمي -

 .260االبداعات و االبتكارات ، وىدا شرط أساسي بالنسبة لشروط جدب االستثمار

الديواف الوطني لحقوؽ  5902ف الجزائر قد أنشأت منذ سنة فيما يتعمؽ بمجاؿ حقوؽ المؤلؼ فؤ -

 ةمف أجؿ مطابقة القوانيف الجزائري 5990مارس 1كما تـ سف قانوف خاص في ىذا المجاؿ في  ،المؤلؼ

وىذا األمر بالطبع يمكف الجزائر مف  ،مع القوانيف الدولية خاصة في مجاؿ حقوؽ الممكية األدبية والفنية

أو المسموع   معتبرة خاصة في اإلنتاج الفكري والفني سواء المكتوب أو المرئيالحصوؿ عمى مزايا 

 .261السيما بعد تطور وسائؿ االتصاؿ الدولية

إف حماية تـ تحرير ما يسمى بحقوؽ الممكية الفكرية سوؼ يكوف بالتأكيد لصالق البمداف المتقدمة ألف -

دلؾ يعني حماية حقوؽ المؤلفيف و براءات االختراع و النمادج التجارية و مكافحة التزوير ...الخ خاصة 

ف الواليات المتحدة األمريكية مف براءات االختراع في العالـ في حيف أ % 90و أف الدوؿ المتقدمة تممؾ 

مف بينيا الدوؿ النامية بصفة خاصة حيث تستفيد كثيرا مف ىدا التنظيـ بؿ يكوف لو أثر بعد  %01تممؾ 

 و التقاليد .      رفع القيود حيث يؤدي إلى انتشار الفساد األخالقي الذي يتعارض مع الديف و العادات

ات استعماؿ التكنولوجيا و االختراعات و قيمتيا المادية     و إف االحتكار و التحكـ الخارجي في سموكي-

صعوبة نقؿ التكنولوجيا و براءات االختراع المبتكرة بشكؿ كبير في الدوؿ المتقدمة ، كؿ ىدا سيزيد مف 

 .262تكاليؼ استعماليا بالنسبة لمجزائر
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لي مف المتوقع أف تحصؿ كما أف التقميد الصناعي يكبد الدوؿ الصناعية عشرات المميارات و بالتا-

شركات األدوية و المستحضرات الصيدالنية العالمية ، عمى المزيد مف النفود لفرضيا حؽ براءة االختراع 

و حماية تراخيصيا في الدوؿ النامية ومنو الجزائر المنتجة ليا و ىدا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

 .263األدوية مع صعوبة الحصوؿ عمييا 

     بالتالي يمكف القوؿ أف الجزائر تواجو العديد مف العقبات والمشاكؿ التي تحوؿ دوف تقدـو            

و نمو قطاع الممكية الفكرية نظرا النخفاض القدرة التنافسية في مواجية الدوؿ المتقدمة  و يرجع انخفاض 

اإلطار المؤسسي و  ياب  القدرة التنافسية في الجزائر في ىدا المجاؿ إلى عوامؿ عديدة منيا عدـ مالئمة

الروح العممية و عدـ االىتماـ باالبتكار و انخفاض اإلنفاؽ عمى البحوث و التطور .و عمى ىدا األساس 

يتعيف عمى الجزائر في ىدا المجاؿ مراجعة و تعديؿ األطر القانونية لحماية حقوؽ الممكية الفكرية 

بالد و كدا توفير التمويؿ الالـز لتنمية البحوث و لتتماشى مع برنامج التنمية و التطور التكنولوجي لم

 تشجيع البحث العممي و االبتكار.

مما سبؽ يمكف القوؿ أف االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية عمى قطاعات االقتصاد الوطني        

  القصير في مجاؿ الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ، و حقوؽ الممكية الفكرية ستكوف مكمفة جدا في المد

و المتوسط و ذلؾ نتيجة عدـ تييئة ىده القطاعات لممنافسة و التصدير و عميو يتعيف عمى الجزائر وضع 

و خاصة في       خطة إستراتجية لمنيوض بيده القطاعات الحساسة التي أصبحت تدر أرباحا طائمة

المزايا        و المعامالت  ىدا مف جية ، أما مف جية أخر  يمكف لمجزائر أف تستغؿ الفترة االنتقالية

الخاصة الممنوحة مف قبؿ المنظمة لمدوؿ النامية ، مف أجؿ حماية االقتصاد الوطني مف المنافسة 

 األجنبية.
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 الخاتمة :

يتضػػق  لالنعكاسػػات المرتقبػػة لممنظمػػة العالميػة لمتجػػارة عمػػى االقتصػػاد الجزائػػريمػف خػػالؿ دراسػػتنا         
 مايمي:

الجزائر نحو اقتصاد السوؽ جاء بعد المشاكؿ الخطيرة التي يعاني منيا االقتصاد الوطني بعد توجو -

،  فأصبحت تر   مرحمة االحتكار والحماية التي فرضتيا السمطات تبعا لمنظاـ االشتراكي المنتيج آنذاؾ

حت لواء ىذا أف تحرير التجارة الخارجية في ظؿ المنافسة الحرة يمكف أف يقضي عمى ىذه المشاكؿ ت

 العالـ الجديد السائر نحو تبادؿ عالمي دوف قيود.

و  انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة متوقؼ عمى مجريات المفاوضات الثنائية و مجرياتيا -

عمى قدرة المفوض الجزائري عمى التحكـ في تقنيات التفاوض ، لمحصوؿ عمى طمب االنضماـ  حيث 

النظاـ التجاري العالمي الجديد و الذي تمثمو منظمة التجارة العالمية سيؤثر سمبا عمى  بقاء الجزائر خارج

تجارتيا مع العدد الكبير مف الدوؿ المنضوية تحت لوائو ، كـ أف ىدا االنضماـ أصبق أمرا ممحا و ذلؾ 

 مف أجؿ تحسيف صورة الجزائر عالميا .

جارة يعود إلى تضييؽ صالحيات التفاوض لممفوض تأخر انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمت-

الجزائري ، و تبني النظرة المعتمدة عمى تغميب السياسي عمى الخبير حيث أصبق ىدا التفاوض عمؿ 

 سياسي أكثر منو اقتصادي في الجزائر ،و يعطي األولوية لالعتبارات السياسية.



قتصاد الجزائري في المد  القصير و المتوسط االنعكاسات المتوقعة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اال-

ستعوضيا المكاسب المتوقعة في المد  الطويؿ ، ىدا ادا استغمت مجموعة المزايا و اإلجراءات التفضيمية 

 الممنوحة لمدوؿ النامية .

لتفادي الجزائر اإلنعكاسات السمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى االقتصاد الجزائري ، يجب عمييا -

عطاء االعتبار و ترقية الصادرات خارج المحروقات ، كالزراعة ، الصناعة ، الخدمات .فالمتتبع إ

لالقتصاد الجزائري في الوقت الحالي يجد أنو اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة عمى قطاع المحروقات النفط و 

لمية لمتجارة  و ىدا الغاز ، و نحف نعمـ أف لـ يتـ إدراج قطاع النفط و الغاز ضمف بنود المنظمة العا

بدوره يجعؿ استفادة الجزائر مف انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة محدودا أي أف مقدار الفائدة 

 فقط مف إجمالي صادراتيا. %2يتركز في حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ة :ــاتمة العامــالخ  

المرتقبة عمى انضماـ الدوؿ النامية في المنظمة يتضق مف خالؿ دراستنا لموضوع االنعكاسات              
قد تطور بشكؿ سريع  الجديد أف النظاـ التجاري العالمي العالمية لمتجارة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، إلى

بمجيء الجولة األخيرة مف عاـ  ، حيث مف خالؿ الجوالت العديدة التي عقدت في إطار اتفاقية الجات
ىده  ،عرؼ بجولة أورو واي تـ اإلعالف عف ميالد المنظمة العالمية لمتجارة التي ت 5990إلى  5900

و الرقابة عمى تنفيذ اتفاقيات أورو واي وحؿ ما ينشأ عنيا مف  األخيرة أخدت عمى عاتقيا ميمة اإلشراؼ
الدولية منازعات بيف الدوؿ األعضاء و العمؿ عمى إزالة كافة العوائؽ بالتعاوف مع الييئات و المنظمات 

لؾ المجالس و األجيزة المختمفة لإلشراؼ عمى ذو تساعدىا في  ،التي تحوؿ دوف حرية التجارة العالمية
ذات  ،وظائفيا .و منو يمكف القوؿ أف المنظمة العالمية لمتجارة ىي منظمة اقتصادية عالمية النشاط 

عمى إدارة و إقامة  ،الجديد  و تعمؿ ضمف منظومة النظاـ االقتصادي العالمي ةشخصية قانونية مستقم
و تقويتو في مجاؿ تحرير التجارة الدولية و زيادة التبادؿ الدولي و النشاط  دعائـ النظاـ التجاري الدولي 

في رسـ و  ،االقتصادي العالمي  و تقؼ عمى قدـ المساواة مع صندوؽ النقد الدولي و البنؾ الدولي 
ثرة عمى األطراؼ المختمفة في العالـ  لموصوؿ إلى أكثر كفاءة و توجيو السياسات االقتصادية الدولية المؤ 

 أفضؿ لمنظاـ االقتصادي العالمي .

المنظمة العالمية لمتجارة سارعت مختمؼ  ىده  مند ميالدكما نجد مف خالؿ ىده الدراسة ، أنو          
مؼ المزايا و المعامالت لالستفادة مف مخت الدوؿ بتقديـ طمبات االنضماـ إلييا خاصة الدوؿ النامية

أف ىناؾ انعكاسات ايجابية و أخر  سمبية لممنظمة إال  الخاصة التي منحتيا المنظمة لياتو الدوؿ.
العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية حيث أف االنعكاسات السمبية تكوف أشد أثرا و في شتى 

و ىدا  نتيجة األوضاع  ، حقوؽ الممكية الفكرية وأو الخدمات أو الصناعية أالزراعية   سواء القطاعات



، و لكف يمكف ليده الدوؿ تفادي ىده االنعكاسات السمبية لممنظمة التي تعيشيا اقتصاديات الدوؿ النامية 
العالمية لمتجارة عمى اقتصادىا المحمي فقط إدا استغمت تمؾ المزايا  و المعامالت الخاصة التي منحتيا 

 المنظمة ليا.

و باعتبار الجزائر دولة مف الدوؿ النامية قامت بعدة إصالحات إلقتصادىا الوطني و ىدا تماشيا       
 WTOمع اقتصاد السوؽ ، كما سارعت الجزائر كغيرىا مف الدوؿ النامية بطمب االنضماـ إلى المنظمة 

يتضق  خالؿ ىده الدراسة  إال أنو مف ،مف أجؿ االندماج في االقتصاد العالمي و االستفادة مف تطوراتو .
و  و نتائجيا أف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة متوقؼ عمى مجريات المفاوضات الثنائية

بالتالي عمى قدرة المفاوضات الجزائرية و مد  التحكـ في تقنيات التفاوض لمحصوؿ عمى حقوؽ و شروط 
ت، و االلتزامات حتى ال يمحؽ ضرر الكبير باقتصادنا. انضماـ متوازنة مع عدـ اإلفراط في تقديـ التنازال

و تجدر المالحظة إلى أف المفاوضات الثنائية تعتبر األكثر تعقيدا و تعطميا يزيدىا تعقيدا أيضا حيث أف 
االنضماـ إلى المنظمة عندما كانت ىذه األخيرة تبحث عف تعزيز سمطتيا و إنما الجزائر لـ تطمب 

ذات قوة ناجمة عف زيادة عدد المنضميف إلييا و عف تعقد العالقات   WTOالػ انتظرت إلى أف أصبحت 
 أو بصفة عامة العولمة االقتصادية.  التجارية الدولية و ظيور التكتالت االقتصادية القوية

ويتضق كذلؾ مف خالؿ ىده الدراسة أف ىناؾ انعكاسات سمبية و ايجابية لمنظاـ التجاري العالمي       
مى االقتصاد الجزائري ، إد نجد أف االنعكاسات السمبية سوؼ تكوف أشد أثرا مف االنعكاسات الجديد ع

مف  % 1االيجابية و ىدا بسبب ضعؼ صادرات خارج المحروقات في الجزائر و التي تمثؿ إال 
 الصادرات اإلجمالية ىدا مف جية و كذلؾ سيطرة قطاع المحروقات عمى الصادرات اإلجمالية في الجزائر

.حيث مف المعمـو أف قطاع المحروقات ال يزاؿ خارج نطاؽ اتفاقيات المنظمة العالمية  % 90و بنسبة 
و ىدا بدوره يجعؿ استفادة الجزائر مف انضماميا إلى المنظمة العالمية لمتجارة محدودا أي أف لمتجارة  

 فقط مف إجمالي صادراتيا. %2مقدار الفائدة يتركز في حدود 

 : الدراسةاختبار فرضيات 

بعد عرض ىدا البحث و محاولة اإلحاطة ببعض جوانبو يمكننا إجراء اختبار لفرضياتو وىدا        
 كمايمي:

أف اندماج الدوؿ النامية إلى المنظمة العالمية ليس خيار متاح و إنما أمر مفروض  الفرضية األولى :
، اد تـ التطرؽ إلى أىـ اإلصالحات االقتصادية  حيث في الفصؿ الثاني تبث مد  صحة ىده الفرضية



التي تبنتيا الدوؿ النامية كؤستراتجية ليده الدوؿ لتحقيؽ نموا اقتصاديا ، و مسايرة التطورات العالمية 
 خاصة مع ظيور ما يسمى بالعولمة.

كاسات منيا ما ىو يعرضيا النعانضماـ الدوؿ النامية إلى المنظمة العالمية لمتجارة  : أفالفرضية الثانية 
ايجابي و ما ىو سمبي ، تـ تأكيد صحة ىده الفرضية في الفصؿ الثالث ، و ىدا عمى اعتبار أف حجـ 
االنعكاسات لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصادية الدوؿ النامية متماشي مع الظروؼ االقتصادية ليده 

المي ، إال أنو سوؼ تكوف االنعكاسات السمبية الدوؿ و مد  مسايرتيا لمتطورات التي يعرفيا االقتصاد الع
أشد أثرا مف االنعكاسات االيجابية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى الدوؿ النامية  وبدرجات متفاوتة ، وفي 
األخير يمكف تفادي ىده االنعكاسات السمبية لممنظمة مف خالؿ االستفادة مف مختمؼ المزايا و المعامالت 

  المنظمة لمدوؿ النامية.الخاصة التي تمنحو 

: لقد تـ التأكيد عمى صحة ىده الفرضية في الفصؿ الرابع كوف أف انضماـ الجزائر إلى  الفرضية الثالثة
المنظمة العالمية لمتجارة ، يعود إلى مد  مجريات المفاوضات الثنائية بيف الجزائر و المنظمة العالمية 

المفوض الجزائري الغير المتحكـ في تقنيات التفاوض مع أعضاء المنظمة لمتجارة ىدا مف جية و إلى 
العالمية لمتجارة مما أد  إلى تأخر انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة ىدا مف جية  و كذلؾ 

تعقيدا بحكـ تزايد عدد األعضاء في  و )االنضماـ زادت إجراءات تأخرت الجزائر في االنضماـ كمما كمما
 ، خاصة تمؾ الدوؿ الميتمة باالقتصاد الجزائري . المنظمة الذيف يوجيوف أسئمة إضافية لمجزائر

لقد تـ التأكيد عمى صحة ىده الفرضية في الفصؿ الرابع ، كوف أنو بالر ـ مف   الفرضية الرابعة :
         تت بالفشؿ مجيودات الدولة في إصالح منظومتيا االقتصادية إال أف ىاتو اإلصالحات في معظميا با

و ىدا بحكـ ضعؼ قطاعات الزراعة و الصناعة و الخدمات و االستثمار في الجزائر و االعتماد عمى 
بعيف االعتبار قطاع المحروقات  تأخد قطاع المحروقات ، و في ظؿ كوف أف المنظمة العالمية لمتجارة لـ

و             الجزائري في المد  القصيرية عمى االقتصاد سقاتكوف  في اتفاقياتيا فؤف النتيجة سوؼ 
المتوسط .و بالتالي عمى الجزائر تييئة قطاعاتيا الزراعية و الصناعية و الخدماتية مف االجؿ اإلنتاج و 

المنظمة لمدوؿ  االتصدير و المنافسة الخارجية في ظؿ استغالؿ المزايا و المعامالت الخاصة التي تمنحي
 النامية.

 نتائج الدراسة :

االنعكاسات المرتقبة عمى انضماـ الدوؿ النامية في المنظمة العالمية مف خالؿ دراستنا لموضوع     
 :توصمنا إلى النتائج التالية حالة الجزائرية   إلىلمتجارة مع اإلشارة 



      ةذات شخصية قانونية مستقم ،أف المنظمة العالمية لمتجارة ىي منظمة اقتصادية عالمية النشاط  -
عمى إدارة و إقامة دعائـ النظاـ التجاري  ،و تعمؿ ضمف منظومة النظاـ االقتصادي العالمي الجديد 

 .الدولي و تقويتو في مجاؿ تحرير التجارة الدولية و زيادة التبادؿ الدولي و النشاط االقتصادي العالمي 

دوؿ إلى اندماج أسواؽ العالـ جميعا في أف المنظمة العالمية لمتجارة ، استراتيجية تسعى مف خالليا ال-
مجاؿ تجارة السمع والخدمات وحركة انسياب رؤوس األمواؿ وانتقاؿ تكنولوجيا المعمومات، عمى أساس مف 
نظاـ اقتصاد السوؽ الحر الذي يفتق المجاؿ واسعا أماـ الفرص االستثمارية لالستفادة مف المزايا النسبية، 

أف تستجمع قواىا وتواجو تحديات المستقبؿ بخطى ثابتة كما تعتبر ىده لذا عمى المؤسسة االقتصادية 
المنظمة العالمية لمتجارة  ىده  مند ميالد حيث، وسيمة لتنظيـ العولمة االقتصادية  و تأطيرىا المنظمة  

مة لالستفادة مف المزايا و المعامسارعت مختمؼ الدوؿ بتقديـ طمبات االنضماـ إلييا خاصة الدوؿ النامية 
 الخاصة التي تمنحيا المنظمة لمدوؿ النامية .

و في سياؽ ىدا اإلطار التنظيمي تسعى كؿ الدوؿ لالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة بغية  -   
و   تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ في جميع القطاعات ، خاصة في قطاع الزراعة و الصناعة و الخدمات

مختمؼ المزايا و المعامالت التي تمنحيا المنظمة لمدوؿ النامية .كما  االستثمار باإلضافة االستفادة مف
أنو لما ليدا االنضماـ مف أىمية كبر  عمى مستو  االقتصاد عمدت الدوؿ النامية عمى إصالح قطاعاتيا 

و الظروؼ         االقتصادية و ذلؾ عبر  عدة إصالحات بغية تكييؼ ىده القطاعات مع كؿ التغيرات
 الخاصة.

أف ىناؾ انعكاسات ايجابية و أخر  سمبية لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية حيث -
أف االنعكاسات السمبية تكوف أشد أثرا و في شتى القطاعات ، الزراعية و الصناعية و الخدمات و حقوؽ 

 .لنامية الممكية الفكرية و ىدا ، نتيجة األوضاع التي تعيشيا اقتصاديات الدوؿ ا

   أف انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة متوقؼ عمى مجريات المفاوضات الثنائية و نتائجيا  -
     و بالتالي عمى قدرة المفاوضيف الجزائرييف ، و مد  التحكـ في تقنيات التفاوض لمحصوؿ عمى حقوؽ 

و االلتزامات حتى ال يمحؽ الضرر الكبير  و شروط انضماـ متوازنة مع عدـ اإلفراط في تقديـ التنازالت
 باالقتصاد الجزائري.

تأخر انضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة يعود إلى تضييؽ صالحيات التفاوض لممفوض -
الجزائري ، و تبني النظرة المعتمدة عمى تغميب السياسي عمى الخبير حيث أصبق ىدا التفاوض عمؿ 

 اقتصادي في الجزائر ،و يعطي األولوية لالعتبارات السياسية.سياسي أكثر منو 
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االنعكاسات المتوقعة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى االقتصاد الجزائري في المد  القصير و المتوسط -
ستعوضيا المكاسب المتوقعة في المد  الطويؿ ، ىدا ادا استغمت مجموعة المزايا و اإلجراءات التفضيمية 

 مدوؿ النامية .الممنوحة ل

 التوصيات و االقتراحات :

قصد االندماج االيجابي لمجزائر في المنظمة العالمية لمتجارة قمنا برصد بعض مف التوصيات و         
 االقتراحات كؤستراتجية لتخفيؼ مف حدة االنعكاسات السمبية لممنظمة عمى االقتصاد الجزائري:

زة التنافسية أي يجب استبداؿ التركيز عمى نمودج الميزة النسبية توديع الميزة النسبية و الترحيب بالمي-
كأساس لمتجارة ، بنمودج الميزة التنافسية الذي ير  بأف تكمفة السمعة ميمة و لكنيا ليست كؿ شيء  فيو 
       يركز عمى تطوير مزايا اإلبداع التي تعتمد عمى تطوير اإلنتاجية وتحسيف جودة السمع و الخدمات 

اعاة تفضيؿ المستيمكيف مثؿ لوف السمعة و شكميا و حجميا ...الخ ، أي التركيز عمى جانب و مر 
 الطمب.

و         تشجيع القطاع الخاص ليكوف عونا لمقطاع العاـ في تحمؿ مسؤوليات تنويع االقتصاد الوطني-
لدولة بدعـ القطاع تطويره  و إف ذلؾ ال يعني انسحاب لمدولة مف الساحة االقتصادية ، بؿ أف تستمر ا

و       الخاص و توجييو مف خالؿ سياساتيا االقتصادية الكمية ) المالية ، النقدية ، التجارية ،...الخ 
بالوقت نفسو فؤف القطاع الخاص مطالب باستثمار كؿ طاقاتو لموصوؿ إلى إنتاج ما تحتاجو األسواؽ 

 رفع اإلنتاجية. المحمية و العالمية مف خالؿ تحسيف النوعية و الجودة و 

وضع إستراتجية في المد  المتوسط و الطويؿ لتنمية القطاع خارج المحروقات عمى النحو الذي يقمؿ -
حجـ الفجوة لمنتجات ىدا القطاع و يخفض كميات استراده مف الخارج ، و رسـ سياسة جمركية بالنسبة 

نفيذ التزامات التخفيض الجمركي مف لمواردات مف السمع خارج قطاع المحروقات بما يحقؽ التوازف بيف ت
و الرسوـ        ناحية وتوفير الحماية لالنتاج المحمي و ما يرتبط ذلؾ مف حصيمة لمرسوـ الجمركية

 اإلضافية األخر . 

تطوير و تقوية الترابط التكاممي بيف القطاعات و ذلؾ بتحديد نقاط الضعؼ و القوة في قنوات شبكة -
تسمى بالشبكة العنقودية   ، و مف ثـ تقوية الضعؼ و تدعيـ القوة حتى  التداخؿ القطاعي ) أو ما

تستطيع السمع المنتجة أخد موقعيا بيف مثيالتيا العالمية في األسواؽ . و ىنا سيكوف دور الدولة فاعال 
مف خالؿ سياساتيا االقتصادية الموجية التي يجب أف تعمؿ في ظؿ مفيوـ دعـ الناجحيف ال إنجاح 

 ف.         الفاشمي



تحسيف الكفاءات التشغيمية وىدا مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لمدخالت اإلنتاج ) العمؿ ، رأس الماؿ  -
–المواد الخاـ ، التكنولوجيا المتوفرة و تطويرىا  . و رفع كفاءة اإلدارة و التنظيـ و تطبيؽ معيار الكفاءة 

 عالية الجودة و بكمفة مناسبة .األجر ، لموصوؿ إلى منتجات –التشغيؿ ، و اإلنتاجية 

إف عممية االنضماـ شاقة و مكمفة ماديا و بشريا بالنسبة لمجزائر و تحتاج إلى تعاوف و تكامؿ جميع -
القطاعات في المجتمع ، و عميو يجب التريث و الدراسة بجدية لبنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  و 

وصا في مرحمة االعداد لالنضماـ و تقديـ التنازالت أماـ الدوؿ ما ينجـ عف االنضماـ إلييا مف أثار خص
االعضاء في منظمة التجارة العالمية التي يتـ التفاوض معيا لكوف ىده الدوؿ تسعى لمصالحيا بما يتوافؽ 
مع إمكانياتيا المادية و البشرية ، باإلضافة إلى أىمية إعداد التشريعات الالزمة في المجاالت المختمفة و 

ي مف المواضيع التي يتـ مناقشاتيا في إطار المباحثات و العمؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف أ
 االيجابيات و تفادي أكبر قدر ممكف مف السمبيات.

العمؿ عمى تفعيؿ و تشكيؿ تكتالت اقتصادية إقميمية ، مع الدوؿ العربية و اإلسالمية بيدؼ زيادة -
عتماد عمى بعضيا البعض مف اجؿ التقميؿ مف االعتماد عمى الدوؿ التعاوف و التنسيؽ فيما بينيا و اال

                  الصناعية  في معظـ صادراتيا ووارداتيا ، مف خالؿ العمؿ عمى زيادة تشجيع المشروعات
           و االستثمارات المشتركة في المجاالت االقتصادية و ذلؾ لتحقيؽ االستفادة القصو  مف اإلمكانيات

 و الموارد الطبيعية المتوفرة لدييا.

ما ىي السبل أو الطرق الالزمة لتفادي  :ىو السؤال التالي و خير ما نختتم بو دراستنا ليذا الموضوع)       
 .لممنظمة العالمية لمتجارة عمى االقتصاد الجزائري ؟.(و التحديات  االنعكاسات السمبية

 صعــوبات البـــحث :

واجيتنا عدة صعوبات ومشاكؿ أثناء إعداد ىذه المذكرة التي قد تواجو أي باحث خاصة في           
مجاؿ حداثة ىذا الموضوع و بينيا عدـ دقة و تضارب اإلحصائيات مف مصدر ألخر ، باإلضافة لعدـ 

 توفرىا بسيولة بسبب البروقراطية التي تعيؽ الطالب لموصوؿ إلى المعمومة.

لى قمة المراجع والمعمومات التي واجيتنا في الفصؿ الرابع المتعمؽ بؤجراءات انضماـ الجزائر باإلضافة إ
، نظرا ألنو في كؿ جولة مف المفاوضات الجزائرية مع المنظمة العالمية لمتجارة  يصرح WTOإلى 

 المسؤولوف أف االنضماـ وشيؾ.ولكف دوف جدو .
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 .5999، دار النيضة العربية ، القاىرة ،   الدخول إلى األسواق الدوليةرابق رتيب  ،  -50

 .5990إلشعاع ، اإلسكندرية ، ، مكتبة ا 49التجارة العالمية والجات سمير محمد عبد العزيز ،  -50



بالدول الخميجية و  منظمة التجارة العالمية ,أثارىا السمبية و االيجابية عمى أعمالنا الحالية و المستقبمية ،سمير المقماني  -59
 .1000،القاىرة  ،الطبعة األوؿ  ، مطابع الدستور التجارية ، العربية

 .1000، عماف  ، الثقافة لمنشردار ، الطبعة األولى  ، منظمة التجارة العالمية ،سييؿ حسيف الفتالوي  -10

 . 1000, ، الطبعة االولى ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، معركة سياتل حرب من أجل الييمنةسمير صاـر ،  -15

، الجزائر ، دار الخمدونية  لمنشر و التوزيع   الجزائر و المنظمة العالمية لمتجارة : معوقات االنضمام و افاقوسميـ سعداوي ،  -11
 . 1000بعة االولى ,الط

دار النيضة العربية  ،    االتفاقية العامة لمتجارة في الخدمات و أثرىا عمى ميزان الخدمات المصري  سيد طو بدوي ، -10
 .1002القاىرة ، 

  .5991، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر الخوصصة و التصحيحات الييكمية اراء و اتجياتضياء مجيد المساوي ،  -12

 .1000، الدار الجامعية  ، اإلسكندرية ،  الجات و آليات منظمة التجارة العالمية،  عبد المطمب عبد الحميد  -11

 .1001العربية  القاىرة.، مجموعة النيؿ  السياسات االقتصادية عمى مستوى االقتصاد القوميعبد المطمب عبد الحميد ،  -10

 .5991الجامعية ، اإلسكندرية  ،  ، الدار معاصرةقضايا اقتصادية عبد الرحمف يسري ،  -10

 .5991، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  قضايا اقتصادية معاصرةعبد اهلل مولى ،  -10

، المركز  تقييم سياسات صندوق النقد الدولي لمتثبيت االقتصادي في مصرعبد الستار عبد الحميد سممى ،  -19
 .1005األكاديمي لمدراسات ، مصر ، 

 . 1000، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، مصر ، العولمة و الجات عبد الواحد الغفوري ،  -00

 .1000، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ،  عولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادؿ الميدي ،  -05

دار الصفاء  ، الطبعة الثانية ،   منظمة التجارة العالمية و اقتصاديات الدول النامية نزار العبادي ،عبد الناصر  -01
 .5999لمنشر عماف ، 

 .5990، أكاديمية السادات لمعمـو اإلدارية ، القاىرة ،  ، الجات والتحديات  حمدي عبد العظيـ -00

 .1989،، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر األجنبية تاالستثمارانظريات التدويل و جدوى عبد السالـ أبو قحؼ ،  -34
 . 2112، مجموعة النيؿ العربية ، القاىرة ،  الجات و العالم الثالثعاطؼ السيد ،  -35
 . 1988الجامعية ، بيروت ،  ،  الدارالتنمية االقتصادية كامؿ بكري ،   -36
، منشورات دار الكتب الوطنية، الطبعة االولى، ليبيا    العولمةمستقبل االقتصاد العربي في ظل قدور نجاح ،  -37
،2116 . 

 . 2113 لدار الجامعية  ، اإلسكندرية  ، ا اآلثار االقتصادية التفاقية الجات محمد محمد عمي إبراىيـ، -38



اإلسكندرية     ،  مؤسسة شباب الجامعة ، منظمات اقتصادية دولية في زمن العولمةمحمد ابرىيـ عبد الرحيـ،  -39
2118 . 

 .1999، مطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ،  التجارة الدوليةمحمد سيد عابد ،  -41
 .1983، ديواف المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  التخمف االقتصاديمحمد أحمد الدوري  ،  -41
 .2118الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، ،  التجارة العالمية و تحرير التجارة الدولية  ،محمد صفوت قابؿ  -42
اإلسكندرية  ،الدار الجامعية الجديدة  ، منظمة التجارة العالمية ,النظام الدولي لمتجارة الدولية  مصطفى سالمة، -43

2116. 
 .5990يع ، الطبعة األولى، بيروت ،، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوز  قواعد الجاتمصطفى سالمة ،  -22

 .0222، .دار المسيرة، األردف ،مبادئ االقتصاد الكمي مصطفى و آخروف ،  -21

، مركز دراسات الوحدة  التصحيحات الييكمية و التحول إلى اقتصاد السوق في البمدان العربيةمصطفى عبد اهلل ،  -64
 .5999العربية ، بيروت ، 

النتائج المرتقبة و –أسباب االنضمام –لمية لمتجارة الجزائر و المنظمة العاناصر دادي عدوف متناوي محمد ،  -20
 .1000دار المحمدية العامة ، الجزائر ،   معالجتيا

 . 5990، دار المستفبؿ ، القاىرة ،  انعكاسات دورة أوروغواي عمى الدول العربيةىناء خير الديف ،  -20

، مؤسسة شباب   و القومية في البمدان النامية معالم اإلستراتجية لمتنمية االقتصاديةىشاـ محمود االقداحي ،   -29
 .1009امعة   اإلسكندرية ، الج

 :و التقاريرالمجالت و المؤتمرات و الندوات -2
 

 : المجالت 

المعيد العربي لمتخطيط ، الكويت   مجمة جسر التنمية ، ،   اتفاقية الجات و نتائج جولة أوروغواي،   أحمد طمفاح -1
2115. 

، مجمة جسر التنمية ، المعيد العربي لمتخطيط  ، المنظمة العالمية لمتجارة من الدوحة إلى ىونج كونجأحمد طمفاح  -2
 .2116الكويت  

، مجمة العمـو االقتصادية  نظام فض المنازعات في المنظمة العالمية لمتجارة : دراسة مسحية تحميميةأحمد بموافي ،  -0
 .1055،  ، جامعة سطيؼ 55و عمـو التسيير ، العدد 

 .1002 ،الكويت  ،المعيد العربي لمتخطيط  ، مجمة جسر التنمية ،  النظام الجديد لمتجارة الدولية ،أحمد الكواز  -2

مجمة   ، النظام التجاري المتعدد األطراف و ممف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارةالسيد حاليقية محمد  -1
 .1000 02الفكر البرلماني العدد 

 11، مجمة مركز الدراسات السياسية و اإلستراتجية  باألىراـ  ، العدد   اتفاقات الجات و الدول العربية ابراىيـ أنور،  -0
 .5992القاىرة،  ،



حوليات ، جامعة  ، مجمة ، انعكاسات برامج التعديل الييكمي عمى مستوى العمالة في الجزائربف الطاىر حسيف  -0
 .،اكتوبر 2منتوري قسنطينة ، العدد

، مجمة جسر  واقع السياسات التجارية العربية و افاقيا في طل اتفاقية منظمة التجارة العالميةجماؿ الديف زروؽ ،  -0
 .5990العربي لمتخطيط ، الكويت ،  التنمية  المعيد

، المجموعة  مجمة البرلمان الجزائريالعالمية لمتجارة ،  تحديات و رىانات االنضمام لممنظمةجالطو جياللي ،  -9
 .5990الجزائر ، العدد األوؿ ، جويمية  ،البرلمانية مجتمع السمـ

 .5990، مجمة بحوث اقتصادية عربية، العدد السابع، االصالح االقتصادي الفرضية الغائبةجودة عبد الخالؽ،  -50

 .1001 ،الكويت  ،مجمس النشر العممي  ، االقتصاد العالميمثمث قيادة  ،خالد سعد ز موؿ  -55

، مجمة النائب ، العدد األوؿ ، منشورات المجمس الشعبي  سيادة الدول في ظل العولمةدحدوح عبد الرزاؽ ،  -51
 .1000الوطني، 

ألوؿ ، جواف ، المجمة المصرية لمتنمية و التخطيط ، العدد ا الخوصصة و االصالح االقتصاديرمزي زكي ،  -50
5992. 

، مجمة الدراسات  المنظمات االقتصادية الرأسمالية المعاصرة المنيج االقتصادي لمعولمةسالـ توفيؽ النجفي ،  -52
 .5999العدد األولى ، بيت الحكمة ، بغداد ،  ،االقتصادية

التكتالت االقتصادية اإلقميمية كإستراتجية لمواجية تحديات االنضمام إلى المنظمة العالمية سميماف ناصر ،   -51
 .1001، جامعة ورقمة  ، 1، مجمة الباحث العدد لمتجارة :دراسة حالة الجزائر 

أىيل االثار المتوقعة النضمام الجزائري إلى المنظمة العالمية لمتجارة و دور الدولة في التصالق صالحي ،  -50
 .1001، مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير ، جامعة سطيؼ  العدد األوؿ ،  االقتصادي

، مجمة الدراسات االقتصادية   دور المنظمة العالمية لمتجارة في النظام التجاري العالمي الجديدصالحي صالق ،  -50
 .1000العدد الثاني  الجزائر ، 

،مجمة جسر التنمية ،  المعيد العربي لمتخطيط  عالمية لمتجارة إنشاؤىا و آلية عممياالمنظمة العادؿ محمد خميؿ ،  -50
 .1001، الكويت  

، مجمة جسر التنمية ، المعيد العربي لمتخطيط ،الكويت  المنظمة العالمية لمتجارة أىم االتفاقياتعادؿ محمد خميؿ ، -59
،1002. 

، مجمة اقتصاديات  الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة بين التفاؤل التشاؤمأثار انضمام عياش قويدري ابراىيـ ،  -10
 .1001شماؿ افريقيا ، العدد الثاني ، جامعة الشمؼ ، 



، مجمة الحقوؽ ، مجمس النشر العممي   جامعة  أثر انضمام االردن إلى المنظمة العالمية لمتجارةعبد اهلل الخرشـو ، -15
 .1001،  الكويت ، العدد الثالث

، مجمة العمـو االنسانية ،  جامعة بسكرة  نظرة عامة عمى التحوالت االقتصادية في الجزائركربالي بغداد ،  -11
 .1001-00،العدد

، مجمة الباحث ، جامعة ورقمة   انعكاسات تحرير التجار العالمية عمى اقتصاديات الدول الناميةمحمد قويدري ،  -10
 .1001العدد األوؿ  

، مجمة الباحث ،  ، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية  األىداف و العراقيلنا صر دادي عدوف  منتاوي محمد   -12
 .1001ورقمة  العدد الثالث ، 

، مجمة الفكر البرلماني   (OMCالنظام التجاري المتعدد األطراف وممف انضمام الجزائر إلى )نور الديف بوكروح ،  -11
 .1000، أكتوبر  2، العدد 

 : المؤتمرات 

بحوث أوراؽ عمؿ المؤتمر  ، الجماىيرية العربية الميبية و منظمة التجارة العالمية اسماعيؿ عبد المجيد المحيشي ،-1
العربي الثاني بعنواف: التوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أماـ الدوؿ العربية المنعقد في 

 .2117 ،عماف مارس–مسقط 
جولة  مستقبل تحرير التجارة في السمع الزراعية في إطار اتفاق الزراعة و مفاوضاتالسف عادؿ عبد العزيز ،  -2

 .2119المؤتمر العربي الرابع منشورات المنظمة العربية لمتنمية االدارية ، اليمف ، فبراير ،   الدوحة الفرص و التحديات
        ، بحوث  االقتصاد العربي و منظمة التجارة العالمية بين االختالالت و تحديات االنضمامحافظ شعيمي عمرو ،  -3

ثاني بعنواف :التوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية  الفرص و التحديات أماـ الدوؿ و أوراؽ المؤتمر االعربي اال
 .2117عماف ،مارس ،  ،العربية المنعقد في مسقط

، بحوث أوراؽ    التوجييات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أمام الدول العربيةعمي لطفي ،  -4
بي الثاني بعنواف ، التوجيات المستقبمية لمنظمة التجارة العالمية الفرص و التحديات أماـ الدوؿ العربية  عمؿ المؤتمر العر 

 .2117مسقط عماف مارس 
و           ، مؤتمر الجوانب القانونية أثار تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة السمعقابؿ محمد صفوت ،  -5

 .2118االقتصادية التفاقيات المنظمة العالمية لمتجارة ، 
,بحوث و أوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الثاني ،  ، مفاوضات التجارة في الخدمات  برنامج عمل الدوحةمحسف ىالؿ  -6

 .2117،منشورات المنظمة العربية لمتنمية االدارية ، القاىرة 
و              ، مؤتمر الجوانب القانونية  مية في رسم سياسات منظمة التجارة العالميةدور الدول الناوجيو عبد الصدؽ عتيؽ،  -7

 .2114االقتصادية التفاقية المنظمة العالمية لمتجارة  رفة التجارة و الصناعة ، دبي، 
 الندوات: 

العالمية ، ندوة االقتصاد القطري  الجات من البداية إلى جولة االوروغواي ووالدة منظمة التجارةأحمد الضو النعيـ ، -5
 .5999فبراير ،  رفة التجارة ، قطر ،  15-10في ظؿ منظمة التجارة العالمية ، الدوحة في 



 :الممتقيات 

، ورقة مقدمة لمممتقى الدولي السادس لمجمعية الوطنية  اقامة الحكم الصالح من خالل مكافحة الفسادبشير مصطفى ،  -1
 .2115 ،ف ديسمبرلالقتصادييف الجزائريي

، الممتقى الدولي حوؿ تأىيؿ عمى مستوى تجارة الخدمات OMCرىانات انضمام الجزائر إلى بشير مصطفى،  -2
 .2111أكتوبر  31-29المؤسسات االقتصادية، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، سطيؼ، 

، الممتقى الدولي جوؿ أبعاد  من الجيل  الثانيحتمية اإلصالحات االقتصادية رميدي عبد الوىاب ، سماي عمي ،  -3
 .2116نوفمبر 26و25الجيؿ الثاني مف اإلصالحات االقتصادية في الدوؿ النامية ، بومرداس يومي 

، ممتقى المنظومة البنكية في ظؿ  أثر تحرير الخدمات المالية عمى النظام المصرفي في الجزائرزايري بمقاسـ ، ، -4
 .2115،  14و القانونية ، جامعة بشار ، يـو  التحوالت االقتصادية

، ورقة مقدمة إلى الممتقى  ، اآلثار االقتصادية و االجتماعية لبرنامج التصحيح الييكمي في الجزائر ياط شريؼ  -1
 .1001ماي  11-15الوطني األوؿ حوؿ االقتصاد الجزائري في األلفية الثالثة ، جامعة البميدة أياـ 

، الممتقى الدولي حوؿ تأىيؿ  اآلثار المحتممة لالنضمام الجزائر عمى قطاع التجارة و الخدماتفريد كورتؿ ،  -0
 .1005اكتوبر  00-19المؤسسات االقتصادية ، سطيؼ ,

، الممتقى الدولي األوؿ حوؿ  الجزائر و النظام الجديد لمتجارة العالمية الفرص المتبقية و التحدياتمولو عبد اهلل ،  -0
 .1005ماي  52-50العولمة و انعكاساتيا عمى البمداف العربية ،  سكيكدة 

متطمبات صناعة السياحية في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات السياحية مع االشارة وصاؼ عتيقة ,صالق مفتاح ،  -0
كمية العمـو التجارية و سياحة و دورىا في التنمية المستدامة ، ، الممتقى الدولي حوؿ اقتصاديات ال إلى حالة الدول العربية

 . 1050 ،50-09جامعة بسكر يومي ، االقتصادية 

 :التقارير 

 .1000،  تقرير التنمية البشرية ،منظمة األمـ المتحدة -5

 . 1001، ، تقرير التنمية البشرية منظمة األمـ المتحدة -1

رة الفنية التصحيق االقتصادي في الدوؿ العربية ودور صندوؽ النقد العربي، الدائصندوؽ النقد العربي، مسيرة -3
 .1992واالقتصادية، 

. 1050 ، أبوظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة، التقرير االقتصادي العربي الموحد ,صندوؽ النقد العربي -2  

.1055 ، أبوظبي دولة اإلمارات العربية المتحدة، صندوؽ النقد العربي ، التقرير االقتصادي العربي الموحد -1  

 0- التقرير العاـ لممخطط الخماسي الثاني ، وزارة التخطيط و التييئة العمرانية ،  5909-5901.

 0- النشرة اإلحصائية الثالثية ،  بنك الجزائر سبتمبر  ، 1050.  

 



 الرسائل و األطروحات :-1

العمـو االقتصادية ، جامعة  كمية، مذكرة ماجستير ، ، من الجات إلى المنظمة العالمية لمتجارة  بف موسى كماؿ -5
 .5990الجزائر، 

قياس اثر برامج االصالح االقتصادي عمى الفجوة الغذائية في الوطن العربي )مصر، االردن ،  جميؿ كامؿ  يداف -2
 .2117واالقتصاد ، جامعة بغداد ، اطروحة دكتوراه،  كمية االدارة ،   دراسية( حالة

العمـو االقتصادية فػرع تسػيير  دكتورة ، كمية ، اطروحة دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق ، حالة الجزائرزيد مراد ،  -3
 .2116-2115امعة الجزائر ، ج، 

، أطروحة دكتورة ، كمية العمـو  2004-1970، المصادر الداخمية لتمويل التنمية حالة الجزائر زيتوني عمار  -4
 .2117-2116و عمـو التسيير ، جامعة الجزائر ،  االقتصادية 

، كمية العموـ ، مذكرة ماجستير 2004-1989التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التطورات الراىنة سنيني سمير ،  -5
 .2116، التحميؿ االقتصادي ، جامعة الجزائر ،  االقتصادية

اآلثار المحتممة النضمام الجزائر لممنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع صناعة األدوية ,حالـة مجمـع وشنافة ، صادؽ ب -6
 .2117-2116العمـو االقتصادية ، جامعة الجزائر ،  ،كمية، أطروحة دكتورة   صيدال

دكتورة ، جامعة المنصورة ، أطروحة  اآلثار االجتماعية لبرنامج اإلصالح االقتصادي في مصرطارؽ فاروؽ الحصر، -7
 .2113، مصر ، 

العمـو االقتصادية جامعة  ،كمية، أطروحة دكتورة   ،  تنظيم و تطور التجارة الخارجية ,حالة الجزائرعبد الرشيد ديب  -8
 .2113-2112الجزائر ،  

الضريبي في الجزائر في  فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية دراسة حالة النظامقدي عبد المجيد،   -9
 .5991، جامعة الجزائر، معيد العمـو االقتصادية، أطروحة دكتوراه  ير منشورة،  7449-7488الفترة 

،  مذكرة  6111-7441فعاليات السياسة المالية و سياسات الصرف في الجزائر خالل الفترة قطوش بشري  ،  -50
 .1009-1000ائر ، العمـو االقتصادية ، جامعة الجز  ،كميةماجستير 

، مذكرة المنظمة العالمية لمتجارة وانضمام الجزائر إلييا واآلثار المرتقبة عمى االقتصاد الوطني متناوي محمد، -55
 .1000ماجستير  ير منشورة، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانـيا :بالمغة األجنبية 
 Les ouvrages : 

 

1- Amrita N . ( 2005)  1  «  The world trade organization A very short introduction ». 

OXFORD univerity press . New York .  

 

2- Alan M.  1  Gavin B .(2001)  1   « The World Trade Organization in the New Global 

Economy ». MPG Boocks . Britain . 

3- Bernarrd H.  1  Petros C .(2007)  1  « The world Trade organization ;law economics and 

politics » . published by Routledge . NEW YORK  . 

4- Benissad H. (1991) «  Le Reforme économique en Algérie ».OPU . ALGER . 

 

5- Benissad H . ( 1994)  1  «  L’ajustement Structurel Objectifs et expériences ».OPU . 

ALGER.  

 

6-David C. (1985)  1 « International Trade Policy». LTD. London . 

 
7- Dougglas A .(2008)  1   « The Genesis of the GAAT ». Cambridge . university  . press . ALE  

 

8- Eberhord B .(2010)  1 «The World Trade Organization institutional Development and 

Reform » LTD . palgrave macmillan . England . 

9- Evans P .  1  Walsh J .(1994)  1  « The EIU Guide to the New GATT ; The Economist 

Intelligence Unit ». London . United Kingdom . 

10- Emmanuel C .(1999)  1  «  L’organisation ,mondiale du commerce  ».Armond colin .

France   .   

11- Frederic A .(2008)1  « international Trade Theory. » London . New York .  

12- Flammange R .(1979) 1 « Economies Growth and Economie Devlopment : counterparts 

or competitors ». Vol Armond colin .France   .   

 

13- Gary P .(2008)  1  « The WTO and global governance » . university Press .  New Youk  .  

 

14- Harald H . (2008) 1 « Agreeing and Implememting The Doha Round of The WTO ». 

CAMBRIDGE . University Press . New Youk .  

 

15- Benissad M.(1999)1 «  L'Ajustement Structurel, l'expérience du Maghreb ». O.P. U. 

Alger . 

 

16- Michel R .(2007)  1  « L’organisation Mondiale du commerce  » . 8  édition . Economica . 

paris .  

17- Mohsin S.  1  Molcomlm D. (1985) , « Fund – Supported Adjustment programs and 

Economic Growth », Occasional paper  No. 41 , Washington D.C . 

 

18- Nachida M . (1988)1 «Le Monopole de l’état sur le commerce extérieur ;l’expérience 

algérienne »  . OPU.Alger .  



 

19- Patrick F, . Arthur E . (2005) , « The world Trade organization ;Legal economic and 

political Analysis ». VOL1 . SPRINGER SCIENCE . USA . 

20- Rabah B.(1992) , « le Partenariat et la Relance des Investissements».  OPU .  Alger. 

21- Rene S .(1996)  ,  « Le commerce international »  . economica . paris. 

 

 Les Revue : 

1-Chossudovsky M. (1999) , « La Mondialisation de la pauvrete » .Revue de Nouvelle 

pratiques sociales. Vol 12. les de Lunivesite du Quebec . 

2- Christophe J.(2005)  ,  « La politique agricole commune Vidée de son contenu. » Revue  

in Monde diplomatique Janvier . 

3- Nachida M.(1992)  , « la Transition vers l'Economie de Marché- le cas commerce 

extérieur». Revue de I.S.E, N°4.1992. 

4- The Results of the Uruuay Round of  Multilateral Trade Negotiations the Legat Texts .first 

published 1994 by GATT Secrétariat Reprint éd in 1995 by the WTO Center William 

Rappond Geneva Switzer land. 

 Les Rapport : 

1- Rapport sur le commerce mondiale ; LOMC et les accords  préférentiels de la coexistence à 

la cohérence . 2011 . 

 

2--Banque d’Algérie . evoulution économique et monétaire en Algérie . Rapport juin . 2008 

.2010. 

3-Ministere des finances . évaluation économique et monétaire en Algérie . Rapport annule 

2000. 

4-Ministère des finances . principaux indicateurs économiques et financiers Afin Décembre 

2008 . 2011. 

5-Les réalisations des échanges extérieurs de L’Algérie période ;1963-2010 . Ministère des 

Douanes .  2010 . P7 . 

6- Les réalisations des échanges extérieurs de L’Algérie période 2011 . Ministère des 

Douanes . 

7-Principaux indicateurs économiques et financiers A fain Décembres 2111. Ministère des 

finances . Direction Générale de la prévision et des politiqués 2011 

8-Direction des statistique agricole est des systèmes d’information .statistique agricole ;commerce 

extérieur agricole année 2009. 

9-Banque DAlgerie . Rapport annuel de le banque DAlgerie . 2008.2111. 



 ممخص الدراسة :

نتيجة لمتطورات السريعة و المتالحقة التي شيدىا العالـ ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية سعت     
عدة دوؿ عمى اختالؼ نظاميا االقتصادي إلى إنشاء منظمة دولية لمتجارة تكوف ميمتيا تنظيـ التجارة 

صمت مجموعة مف الدوؿ الدولية ، و تجنب النزعة الحمائية . ومع فشؿ تجسيد مشروع ىده المنظمة تو 
، حيث بعقد ثماني 5920إلى ابراـ اتفاقية متعددة ، و قد أصبحت ىده االتفاقية سارية المفعوؿ في أوائؿ 

جوالت كانت أخرىا باالورو واي و التي انتيت باإلعالف عف قياـ المنظمة العالمية لمتجارة لتتولى ميمة 
مختمؼ دوؿ العالـ مند ميالد المنظمة العالمية لمتجارة  تنظيـ التجارة الدولية و عمى ىدا األساس سارعت

بتقديـ طمبات االنضماـ إلييا ، خاصة تمؾ التي كانت ميمشة في االقتصاد العالمي بفعؿ سياساتيا 
 االقتصادية و التجارية الغير منسجمة مع منطمؽ اقتصاد السوؽ.

اـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة حيث أنو و بمأف الجزائر دولة مف الدوؿ النامية تسعى إلى االنضم    
قطاع التجارة الخارجية واعتماد سياسة تجارية انفتاحية عمى العالـ  قامت بتحريرالجزائر مف المعروؼ أف 

بالموازاة مع ذلؾ كانت تتفاوض مع أعضاء المنظمة العالمية  االتحاد األوربي ومع خاصة ، الخارجي 
مف  النامية يا، وتمتحؽ بالركب وتستفيد ىي كذلؾ كغيرىا مف البمدافلقبوؿ عضويتيا في WTO لمتجارة

.  ير مختمؼ المزايا واإلعفاءات وكذا اإلجراءات التفضيمية الممنوحة مف طرؼ المنظمة لمبمداف النامية
أف ىدا االنضماـ سيترتب عميو حدوث انعكاسات ايجابية و أخر  سمبية في مختمؼ القطاعات 

أىـ ىده القطاعات المتأثرة ، قطاع التجارة الخارجية عمى اعتباره بأنو قطاع حيوي لو االقتصادية و لعؿ 
 تأثيرات عمى اقتصاديات الدوؿ النامية و منيا الجزائر خاصة.

وقد جاءت ىده الدراسة مف أجؿ تحميؿ أىـ االنعكاسات المرتقبة مف جراء انضماـ الدوؿ النامية في     
و منيا الجزائر ، و بغية بموغ اليده المتوخى مف ىده الدراسة فقد تضمف ىدا المنظمة العالمية لمتجارة 

الموضوع أربعة فصوؿ ، حيث تـ التطرؽ في الفصؿ األوؿ إلى ماىية المنظمة العالمية لمتجارة  أما 
تـ الفصؿ الثاني فقد تطرقنا إلى برامج اإلصالح االقتصادي في الدوؿ النامية ، أما في الفصؿ الثالث فقد 

التطرؽ إلى أىـ االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة عمى اقتصاديات الدوؿ النامية       و 
 خمصت الدراسة إلى تحميؿ االنعكاسات المرتقبة لممنظمة العالمية لمتجارة  عمى االقتصاد الجزائري .

 الكممات المفتاحية :

امية ، اإلصالحات االقتصادية، الواردات ، الصادرات  الجات ، المنظمة العالمية لمتجارة ، الدوؿ الن
 الميزاف التجاري ، التجارة الخارجية ، المفاوضات المتعددة األطراؼ ، المفاوضات الثنائية األطراؼ .



 

Résumé : 

Les développements  rapides et successifs qu’a connu le monde, surtout après la 

seconde guerre mondiale, ont incité plusieurs pays et en dépit de leurs systèmes 

économiques différents, a la création d’une organisation internationale du 

commerce qui aurait comme mission l’organisation du commerce international  

et la lutte contrele protectionnisme .Apres l’échec de cette tentative , un groupe 

de pays a conclu un accord multilatéral dénommé « GATT » qui pris effet dès le 

début de 1948. Depuiscette date huit rounds ont été tenus et dont le dernier fut 

en Uruguay et qui fut couronné par la proclamation de la création de 

l’organisation mondiale du commerce. Depuis la création de l'Organisation 

mondiale du commerce, une  vague de demande d'adhésion a été observé en 

particulier  par les  pays qui ont été marginalisés dans l'économie mondiale en 

raison de leurs politiques économiques et commerciales incompatibles avec la 

logique de l'économie de marché. 

      Et l'Algérie comme tant d'autres, s'est empressé de présenter une demande 

officielle au prêt du Secrétariat de l'Organisation, ceci afin de bénéficier des 

avantages accordés par cette dernières aux pays en voie de développement et 

d'intégration dans la nouvelle organisation commerciale mondiale. L’accession à 

l’OMC aurai des répercutions et des conséquences à la fois positives et 

négatives sur les différents secteurs économiques, et plus spécifiquement sur le 

secteur du commerce extérieur, qui est considéré comme vital et qui influe sur 

les économies des pays  en développement. 

    Cette étude analyse les impacts de l’adhésion à l’OMC, sur le économie des 

pays en développement   et cas de de l’Algérie, et  pour arriver à cette fin, 

l’étude comporte quater  chapitres. le chapitre premier traite du GAAT et du 

parcours vers l’organisation mondiale du commerce , le chapitre deuxième 

traite,  et analyse les réformes économique sur les pays en développement  . le 

chapitre trois traite,  du analyse les effets de l’adhésion à l’OMC sur le 

commerce extérieur des pays en développement . le chapitre quatre sont 

consacrés respectivement à organisation et au développement du commerce 

extérieur de l’Algérie et analyse les effets de l’adhésion à l’OMC sur le 

commerce extérieur, de l’Algérie. 
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ملخص 

خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة سعت نتیجة للتطورات السریعة و المتالحقة التي شھدھا العالم ،
عدة دول على اختالف نظامھا االقتصادي إلى إنشاء منظمة دولیة للتجارة تكون مھمتھا تنظیم التجارة 

ومع فشل تجسید مشروع ھده المنظمة توصلت مجموعة من الدول . الدولیة ، و تجنب النزعة الحمایة 
، حیث بعقد ثماني 1948ده االتفاقیة ساریة المفعول في أوائل إلى إبرام اتفاقیة متعددة ، و قد أصبحت ھ

جوالت كانت أخرھا أوروغواي و التي انتھت باإلعالن عن قیام المنظمة العالمیة للتجارة لتتولى مھمة 
تنظیم التجارة الدولیة و على ھدا األساس سارعت مختلف دول العالم مند میالد المنظمة العالمیة للتجارة 

بات االنضمام إلیھا ، خاصة تلك التي كانت مھمشة في االقتصاد العالمي بفعل سیاساتھا بتقدیم طل
.االقتصادیة و التجاریة الغیر منسجمة مع منطلق اقتصاد السوق
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