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 الشكـــــر والعـــرفــــــان 
 

 نقدم هذا اجملهود ال يسعنا ، إال أن نشكر هللا عز وجل جالله على توفيقه لنا .حنن و 

، وأخص ابلذكر  من عون ونأشكر الذين كانوا وراء هذا العمل وسامهوا كل من موقعه يف تقدمي ما يستطيعو 

املشرفة "حساين رقية  " على ما قدمته من مالحظات و تشجيعات وحث على االستمرار ،  ةاألستاذ

فكانت توجيهاهتا وإرشاداهتا ذات منفعة وفائدة يل يف حتديد ماهية موضوع الدراسة ويف تدوين املعلومات 

 القيمة الواردة فيه .

كما مصباحا أانر يل دروب احلياة  يل ا كما أشكر والداي الكرميني اللذان وقفا معي وشجعاين ، وكان دعاؤمه

  أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة مذكريت

  كماال أنسى كل زمالئي يف الدفعة ،

وأخريا أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل كّل من مّد يل العون من قريب أو من بعيد إلجناز هذا البحث وتقدميها يف 

 أحسن صورة له .
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 ملخص :
 

تعمل منظمة التجارة العالمية على زيادة االنفتاح التجاري الدولي وتحرير التجارة الدولية ، وهو ما 
يظهر جليا من خالل المفاوضات التجارية متعددة األطراف ، إال أن في السنوات األخيرة شهدت الساحة 

اتفاقية مفعلة سنة  290ها عددوأصبحت  بأشكالها ، اإلقليميةالدولية انتشار كبير لالتفاقات التجارية 
 كافة الحواجز الجمركية غير الجمركية أمام التجارة البينية إلغاء إلى االتفاقات  هذه تهدف ، حيث2018

 العديد من شأنه أن يطرح الذي مية للتجارة ،العال المنظمة معتتعارض في بعض األحيان قد   أنها ،إال
هل تتوافق طريقة لذلك تتبادر إلى أذهاننا اإلشكالية التالية : من المشاكل التي تعيق حركة التجارة الدولية 

عمل االتفاقات التجارية اإلقليمية مع االتفاقات متعددة األطراف في مجال تحرير التجارة الدولية  ؟ أم أن 
وع من الحمائية الخفية في ظل المنظمة التكتالت و على رأسها االتحاد األوروبي تستخدم التكتل كن

 العالمية للتجارة ؟
هي سالح ذو حدين قد استخدم لتحرير التجارة وقد توصلنا إلى أن االتفاقات التجارية اإلقليمية 

تشكل فإذا أدت تلك االتفاقات إلى خلق التجارة  ، كما أنها قد الدولية ، كما تستخدم أيضا لتقييد التجارة ، 
إذا قامت تلك التكتالت اإلقليمية بتحويل التجارة ، فتحديد اتجاه لمنظمة العالمية للتجارة ، خطرا يهدد ا

االتفاقات التجارية اإلقليمية باإليجاب أو السلب نحو تحرير التجارة الدولية ، يكمن في قرار الدولة في حد 
ون هذا القرار ذو تأثير قوي إذا كان ذاتها ، إذا قررت المساهمة في تحرير التجارة الدولية أو تقييدها ، ويك

، كاالتحاد ي النظام التجاري متعدد األطراف من طرف الدول المتقدمة الكبرى ، التي تستطيع التأثير ف
 األوروبي .

منظمة التجارة  –اتفاقات تجارية إقليمية  –سياسات تجارية  –: تحرير التجارة الكلمات المفتاحية
 االتحاد األوروبي . –العالمية 
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Abstract : 
The World Trade Organization (WTO) is working to increase international 

trade openness and to liberalize international trade, which is evident through 
multilateral trade negotiations. However, in recent years, there has been a 
large spread of regional trade agreements in their various forms. Agreements 
to eliminate all non-tariff barriers to trade, But they may sometimes conflict 
with the World Trade Organization, which would pose many problems that 
hinder the movement of international trade so come to the following mind 
problem: Is it compatible multilateral in the field of international trade 
liberalization, the modus operandi of regional trade agreements with the 
agreements? Or is the bloc, especially the European Union, using the bloc as a 
kind of hidden protectionism under the WTO? 

 
We have concluded that RTAs are a double-edged sword that has been 

used to liberalize international trade and is also used to restrict trade. If these 
agreements create trade and may pose a threat to the WTO, if these regional 
blocs transform trade, The trend of regional trade agreements to favor or 
liberalize international trade liberalization It lies in the state's decision in itself, if 
you decide to contribute to the liberalization of international trade or restriction, 
and this decision has a strong influence if by the major developed countries, 
which can influence the multilateral trading system, like the European Union. 

Keywords: Trade liberalization - trade policies - regional trade 
agreements -World Trade Organization - European Union. 
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 تمهيد :
 

تسارع  ، بفضللحد اآلن الحرب العالمية الثانية نهاية  منذ ت التجارة الدولية نموا متزايداشهد
الندماج في النظام محاوالت لو  لتجاريةاآلن باالقليمية اما يعرف أو  اقتصادية نشاء التكتالت الدول إل

من األزمات التي عرفها العالم آنذك خاصة أزمة الكساد العالمي  ، وذلك للخروجالتجاري متعدد األطراف 
لتحقيق الوحيد ل تحرير التجارة هو االتجاه في أوائل ثالثينيات القرن العشري ، فأدرك العالم حينها، أن

 . يةمعدالت نمو عال التنمية االقتصادية، ووكذا تحقيق
لغاء كافة الحواجز المعرقلة إل تسعى ،  االتفاقات التجارية اإلقليمية أوفالتكتالت االقتصادية  

هذه التكتالت،  ومن أمثلة  ء عليها بالنسبة للعالم الخارجي، مع اإلبقا ، فقطللتجارة بين الدول األعضاء 
وذلك ، المنتشرة بين القارات  من أشكال التكامل وغيرهااالتحاد األوروبي ، تكتل النافتا ، تكتل اآلسيان ...

فتح أسواق ، و ومواجهة الدول التي تتسم بقوة اقتصادهاتعزيز المركز التجاري للدول األعضاء من أجل 
االستفادة من المزايا التي يملكها أعضاء التكتل وتعظيم المكاسب اإلقتصادية و جديدة لتصريف المنتجات 

 .  والحصول على مزايا جديدةالمشتركة 

،  (GATT)االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة  في ةالمتمثل، و  االتفاقات التجارية متعددة األطرافأما 
والتي انبثق عنها ، أحد الركائز األساسية في تنظيم العالقات الدولية التي تعتبرو  ،GATTمن اتفاقية  بدال

 بالمغربُعقد في مدينة مراكش  ، وذلك في مؤتمر(OMC) العالمية للتجارةالتوقيع عن إنشاء المنظمة 
الجمركية وغير الجمركية،  هدفها تحرير التجارة الدولية ، عن طريق إزالة الحواجز التجارية،  1994سنة 

االنتعاش التي تضعها الدول في وجه التجارة الخارجية ، وفتح األسواق للمنافسة الدولية لتقود العالم إلى 
إلى  المنظمة مسؤولة عن اإلشراف على النظام التجاري العالمي المتعدد األطرافف االقتصادي والرخاء ،

جانب صندوق النقد الدولي المسؤول عن النظام النقدي الدولي والبنك الدولي المسؤول على النظام المالي 
 . الدولي

 مدن ناحيدة االتفاقدات التجاريدة متعدددة األطدراف عددقوا  مع االتفاقات التجارية اإلقليمية قواعد تتوافق
تقددوم فاالتفاقدات التجاريددة اإلقليميدة ،  التدي أسددل عليهداالتحريدر التجداري الدددولي ، ولكدن كدل حسددب مبادئده 

، وهدو مدا يتدرك  االتفاقدات التجاريدة متعدددة األطدرافقواعدد  مدع ةناقضدمتالتجاريدة  الدنظم مدن علدى أسدل
دول العدالم  الشفافية في التحرير التجاري مع من حيث تطبيق تتخالف الواحد التكتل داخل الدول األعضاء
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أ .م.الو بين مةئقاال حرة تجارة منطقة و األوروبية اإلقليمية التجربةك،األخرى التي ال تنتمي إلى ذلك التكتل
 في ظل النظام التجاري المتعددة األطراف .NAFTA)  ( المكسيك و كنداو 

 بقيادةكبرى بإعادة تنسيق العالقات االقتصادية الدولية ، قامت الدول ال منتصف التسعينات،ومنذ 
كما توجه الواليات المتحدة األمريكية التي كان لها الفضل بإرساء قواعد النظام التجاري العالمي الجديد ، ،

ر المتوسط ،العتبارات دول شرق وجنوب البح معإعادة تقييم سياسته الجوارية نحو االتحاد األوروبي 
جنوب المتوسط في عملية تحرير التجارة مع االتحاد األوروبي، بهدف إنشاء  جغرافية، فشاركت دول

، وقد تم السعي إلى هذه العملية في إطار اتفاقيات  2020منطقة للتجارة الحرة في المنطقة بحلول عام 
وشمال أفريقيا،  وفي  ي منطقة الشرق األوسطاالرتباط الثنائي بين االتحاد األوروبي وكل من شركائه ف

بأنها تشمل إزالة الحواجز التجارية أمام السلع الصناعية،  خطوة أولى عرفت عملية التحرير هذه 
وتخفيض التعريفات الجزئية في القطاعات الزراعية وتجهيز األغذية ، في حين يجري التفاوض بشأن 

في القطاعات الزراعية والخدمات، فضال عن تخفيض  توسيع نطاق االتفاقات لتشمل تحريرا أعمق
شاركت بعض بلدان جنوب المتوسط في التحرير داخل  ر التعريفية  ، وبالتوازي مع ذلك الحواجز غي

تنطوي هذه االتفاقات على تنفيذ و متوسطية ، -المنطقة، وذلك أساسا من خالل اتفاقية الشراكة األورو
 الصناعي . الزراعي و لقطاعينتدريجي للتخفيضات الجمركية في ا

 
 إشكالية الدراسة : .1

، تؤثر وتتأثر به شكال من أشكال النظام التجاري العالمي  االتفاقات التجارية االقليميةتعتبر 
ته الخاصة حسب المبادئ يهدف كالهما إلى التحرير التجاري بين الدول األعضاء ، لكن كل على طريق

 عليها ، لذلك جاءت اإلشكالية كالتالي : القائم 
في مجال األطراف  متعددةاالتفاقات مع  ت التجارية اإلقليميةااالتفاق تتوافق طريقة عمل هل

أم أن التكتالت و على رأسها االتحاد األوروبي تستخدم التكتل كنوع من  ؟  الدولية تحرير التجارة
 في ظل المنظمة العالمية للتجارة ؟ الحمائية الخفية

 ويندرج تحت هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 الكالسيكية ؟االتفاقات التجارية اإلقليمية  ة ودالجدياالتفاقات التجارية اإلقليمية ما هو الفرق بين   -أ
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مددا هددي أسدداليب التحريددر التجدداري المسددتخدمة فددي االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة والمتعددددة  -ب
 األطراف ؟

 متعدد األطراف ؟الالتجاري العالمي االتفاقات التجارية اإلقليمية في النظام  هو موقع ما -ت
مزيد من التحرير في  رائد على العالم  كتكتل اقتصادي االتحاد األوروبينجاح  هل يساهم -ث

 ؟ الخاصة التجارية للتجارة الدولية أم أنه يستغله ألجل مصالحه
 

 : فرضيات الدراسة .2

 :لإلجابة عن االشكالية السابقة سنعتمد على الفرضية التالية 
ل يددرجح كفددة االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة للدددو داخددل النظددام التجدداري العددالمي ن ميددزان القددوى إ -أ

 .لدول األخرى المشاركة كالدول النامية ل متعددة األطرافالمتقدمة على حساب االتفاقات 
النظدددام التجددداري  لنجددداح يعتبدددر التزايدددد المسدددتمر لالتفاقدددات التجاريدددة اإلقليميدددة مؤشدددر قدددوي  -ب

والقضدداء علددى المسددائل  أكبددر قددد ممكددن مددن التبددادل التجدداري اإلقليمددي تحريددر  خدداللمتعدددد األطددراف مددن 
 .، وبالتالي تشجيع التحرير التجاري متعدد األطرافالعالقة ضمن النظام التجاري متعدد األطراف 

علددى حسدداب  االقليميددة التحدداد األوروبددياتفاقددات افددي حددق األفضددلية يددرجح كفددة التجددارة   -ت
 إطار المنظمة العالمية للتجارة  األطراف فياالتفاقات متعددة 

يمددارل االتحدداد األوروبددي نددوع مددن الالعدالددة فددي توزيددع المكاسددب مددن التجددارة الدوليددة مددع  -ث
 مة العالمية للتجارة األقل نموا .باقي دول المنظ

إلدددى لالتحددداد األوروبدددي تتعدددرض الددددول غيدددر األعضددداء فدددي االتفاقدددات التجاريدددة اإلقليميدددة  -ج
  . OMCخسائر نتيجة لتحويل التجارة رغم كونها أعضاء في 

فدددي ظدددل األزمدددات لتشدددجيع  كورقدددة رابحدددة التجاريدددة  حمائيدددةال ييسدددتخدم االتحددداد األوروبددد -ح
 .المنافسة األجنبية  التجارة األوروبية البينية وحماية أسواقه الداخلية من
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 :  حدود الدراسة .3
 الحدود المكانية :

ه اتفاقاتددلقددد تددم دراسددة الموضددوع وتدددعيم النتددائي المتوصددل إليهددا بدراسددة حالددة االتحدداد األوروبددي و 
، وكدددذلك موقفددده مدددن (، ودول شدددرق آسددديالددددول المتوسدددطية التجاريدددة  البينيدددة و كدددذلك مدددع دول الجدددوار  كا

 االتفاقات التجارية متعددة األطراف المتمثلة في المنظمة العالمية للتجارة .
 دود الزمانية :الح
اتفاقددات االتحدداد األوروبددي التجاريددة اإلقليميددة ، فإننددا تناولنددا  سددبب طبيعددة الموضددوع محددل الدراسددةب

المنشددأ لالتحدداد حيددز التنفيددذ واكتمددال التكامددل االقتصددادي والنقدددي  دخددول االتفاقيددةومتعددددة األطددراف بعددد 
 . 2016 غايةإلى لالتحاد األوروبي 

 : أهداف الدراسة .4

 نهدف من خالل هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية :
سواء كانت دول ضمن النظام التجاري العالمي الجديد  االتفاقات التجارية اإلقليميةمعرفة موقع  -أ

 .متقدمة أو الدول النامية 
ومقارنته بالتحرير التجاري في إطار   لالتحاد األوروبيرصد واقع التحرير التجاري  -ب

 .مع دول الجوار  الشراكة اتالمتعدد األطراف ، من خالل اتفاق ةالتجاري االتفاقات 
على االتفاقات التجارية متعددة األطراف  اإلقليميةمعرفة مدى  تأثير االتفاقات التجارية  -ت

 .على مسار تحرير التجارة الدولية خاصة تأثير االتحاد األوروبي على النظام التجاري متعدد األطراف 
معرفة مدى أهمية االتفاقات التجارية اإلقليمية التي زاد عددها في اآلونة األخيرة في ظل  -ث

 . تواجد المنظمة العالمية للتجارة المتخصصة أساسا في تحرير التجارة الدولية
 

 ة الدراسة  :أهمي .5
فددي ظددل   االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددةلمكانددة الهامددة التددي تكتسددبها اترجددع أهميددة هددذه الدراسددة إلددى 

صددبح المددنهي المعاصددر للتكامددل االقتصددادية لتالعولمددة  افرضددتهو التددي ، النظددام التجدداري متعدددد األطددراف 
، وكذا معرفدة   الجديد  النظام التجاري العالمي، وشكال جديدا من أشكال االندماج في الحديثاالقتصادي 
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، خاصة مدن طدرف  االتفاقات التجارية اإلقليمية على االتفاقات التجارية المتعددة األطرافتلك تأثير مدى 
 .الدول المتقدمة على رأسها االتحاد األوروبي صاحب أكبر وأقدم تكتل قائم لحد الساعة 

 : أسباب اختيار الموضوع .6
 : تني الختيار هذا الموضوع منهادفعهناك أسباب عدة 

 : تتمثل فياألسباب الذاتية : 
 ؛ها تحرير متعلق بالتجارة الدولية و الميول الشخصية لموضوع  -أ
 التطرق لموضوع يناسب تخصص الباحث أال وهو االقتصاد الدولي . -ب
 المتمثلة في : األسباب الموضوعية :أما 
متعددددة األطدددراف وتأثيرهمدددا علدددى ات التجاريدددة سدددواء اإلقليميدددة أو االتفاقددا لحداثدددة موضدددوع نظددر  -أ

 . النظام التجاري العالمي الجديد
معرفدددة مسدددتويات التحريدددر التجددداري المطبقدددة فعدددال فدددي ظدددل االتفاقدددات التجاريدددة االقليميدددة  -ب

 ومتعددة األطراف وخاصة خالل األزمات الداخلية والعالمية .
 : منهج الدراسة .7

 المناهي التالية : إلعداد هذه الدراسة ارتأينا أن نستخدم
المنهي التاريخي في سرد التطور التداريخي لمسدار التجدارة الدوليدة عبدر األنظمدة االقتصدادية ،  -

 .  ،ورصد المراحل التاريخية لالتحاد األوربي مراحل اإلقليمية الجديدةوكذا 
 أما المنهي الوصفي نستخدمه في تحديد المفاهيم ؛  -
 :صعوبات الدراسة  .8

 في اإلحصاءات تضارب الموجود، في ال الدراسة هذه في مواجهتها تكمن الصعوبة التي تم
، ونقص في المعلومات الدولية واألوروبية  المنظمات عن الصادرة التقارير مختلف بين والبيانات

 الجمركية وغير الجمركية المطبقة فعال من طرف االتحاد األوروبي .اإلحصائية عن القيود 
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  : الدراسات السابقة .9

التحديات الراهنة للتجارة العالمية وتأثيرها  بعنوان :خير الدين بلعز ،الدراسة التي نشرها  .1
أطروحة   -الجزائرمع اإلشارة إلى حالة -على الدول النامية على ضوء نظام تجاري متعدد األطراف

، تناول فيها النظام التجاري العالمي  2014/2015جامعة محمد خيضر بسكرة ، دكتوراه ل م د من 
الجديد ، والصراع القائم بين االتفاقات التجارية االقليمية والمتعددة األطراف ، وكذا تأثير األزمات على 

 واألزمات اإلقليمية التجارية اتتفاقاال لبيئية،ا التجارة الدولية ، وتوصل من خاللها إلى أن المتطلبات
 التجارة العالمية. تواجه التي العالمية هي أهم التحديات قتصاديةاال

تأثير تحرير التجارة الخارجية على العمالة  بعنوان:فلة عاشور الدراسة التي نشرتها  .2
جامعة محمد خيضر بسكرة  من   أطروحة دكتوراه علوم   -1994دراسة حالة الجزائر منذ  -الوطنية
تناولت فيها التجارة الخارجية بين الحمائية والتحرير ، وتطور التجارة الخارجية في  ظل  ،2012/2013

العولمة وتأثير مؤسساتها عليها ، وتوصلت فيها إلى أنه في ظل العولمة ، كانت السياسة التجارية في 
ر وأن انشاء المنظمة العالمية للتجارة هو نتيجة لتكبد الدول الدول المتقدمة تتأرجح بين الحمائية والتحري

المتقدمة لخسائر كبيرة كالو م أ ،جراء  التشدد في اتباع اإلجراءات حمائية ، وأيضا أن االتفاقات التجارية 
متعدد األطراف أصبحت تشكل النظام التجاري الجديد بعد أن كانت الدول المتقدمة مستحوذة على 

 الصناعية واستيراد المواد األولية من الدول النامية الذي يسمى بالتجارة النمطية .  تصدير السلع
التكتالت المقال المنشور من قبل  عبد السالم مخلوفي وسفيان بن عبد العزيز ،بعنوان  .3

، في مجلة رؤى  االقتصادية : وجه جديد للحماية التجارية في ظل األزمات االقتصادية العالمية
، تناولت هذه الدراسة إلى القاء الضوء على ظاهرة الحماية التجارية الحديثة عن  2012اقتصادية  سنة 

طريق التكتالت االقتصادية ، بالتركيز على قواعد المنشأ وسيرورتها في ظل األزمة المالية العالمية 
راجعة الضوابط التي تحكم أساليب عملها ، وقد توصال إلى أن إقامة التكتالت االقتصادية دون م2008

أحدث شرخا كبيرا خاصة ببنيان الدول النامية ، التي ال تزال تعاني من ممارسات تمييزية  من خالل 
التكتالت ، والتي أصبحت حاليا القالب الحمائي الجديد في ظاهرها ، ولكنها بوسائل ممنوعة ِتثر على 

 الدلو النامية .
المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها  بعنوان:آيات هللا مولحسان ،الدراسة التي نشرها  .4

جامعة الحاج لخضر  أطروحة دكتوراه من ، مصر( -على قطاع التجارة الخارجية ) دراسة حالة الجزائر
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وتحليل انعكاسات المنظمة العالمية للتجارة ، تناول فيها تطور التجارة الخارجية  ،  2010/2011باتنة ، 
لتجارة الخارجية للجزائر ومصر، وتوصل فيها إلى أن هناك آثار سلبية وأخرى ايجابية على التجارة على ا

الخارجية للدولتين جراء االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة ، حيث أن اآلثار السلبية تكون أشد تأثير على 
 األوضاع التي تعيشها الدولتين .

اإلقليميةةة الجديةةدة :المةةنهج المعاصةةر سددن ، عددالوي محمددد لحالمقددال المنشددور مددن قبددل  .5
،تنداول فيهدا موضدوع تطدور  2010-2009في مجلة الباحدث، سدنة  منشور، للتكامل االقتصادي اإلقليمي

اإلقليمية االقتصادية، والدوافع الكامنة وراء انتشار اإلقليمية الجديدة ،  ومدى تأثيرهدا علدى النظدام التجداري 
 و لالتفاقدات التجاريدة اإلقليميدة السدريع االنتشدارالعدالمي متعددد األطدراف ، وفدي األخيدر توصدل إلدى أن 

 على فقط ليل التأثير شأنها من قضايا ظهور نامية، أدى إلى  دول و متقدمة دول بين الثنائية فاقياتاالت
 كحماية عدة مجاالت في اإلقليمية االتفاقيات في واضح تشدد فهناك سلبي، العالمي بشكل التجاري  النظام
المنازعدات... وغيرهدا  فض قضايا االقتصادي، األداء في التفاوت ، المنشأ قواعد و الفكرية، الملكية حقوق 

 من العوائق .
االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية فةي ظةل بعنوان :حشماوي محمد ، الدراسة التي نشرها  .6

، تناول فيها مراحل  2006، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر ، العولمة االقتصادية
الحدرب العالميددة الثانيدة إلدى اجتيدداح العولمدة لده ، اتجاهددات التجدارة الدوليددة ، تطدور النظدام االقتصددادي مدن 

النظددام التجددار الجديددد والدددول الناميددة ، وتوصددل فيهددا إلددى أن المصددادقة علددى نتددائي جولددة األوروغددواي ، 
ري وتحددديث النظددام االقتصددادي العددالمي الجديددد باسددتكمال أحددد دعائمدده الرئيسددية أدت إلددى مدديالد نظددام تجددا

عدددالمي جديددددد تحددددت إشددددراف و قيدددادة منظمددددة التجددددارة العالميددددة ، يقدددوم علددددى التخفدددديض التدددددريجي للرسددددوم 
الجمركيددة و تخفددديض الحدددواجز و القيدددود التعريفيدددة لتصددبح هدددذه الرسدددوم و التعريفدددات أدوات فعالدددة لتشدددجيع 

إلدى تندامي ظداهرة التكدتالت التبادل التجاري الدولي و لديل عائقدا أو قيددا علدى التجدارة الدوليدة ، باإلضدافة 
 التجارية و تأثيراتها على اتجاهات التجارة الدولية .

المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري بعنوان :بن موسى كمال ، الدراسة التي نشرها  .7
،تناول فيها إلى  2004، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر ،  العالمي الجديد

تحرير التجارة تدعم بتسهيالت  التحرير التجاري داخل المنظمة العالمية للتجارة وأساليبه ، وتوصل إلى أن
لغاء اإلجراءا ت الرمادية، وكذا كثيرة ومتنوعة، كالتخفيض في التعريفة الجمركية لمختلف السلع ، وا 

االمتناع عن إعادة إدخالها، وأصبح هدف النظام الجديد إقامة قيود تعريفية بدال من القيود الكمية مع 



 ..................................................................................................ة :ـــمقدم

 

  ذ

 

التنفيذ التدريجي لها، والتقليل من التمييز لبعض المجاالت التي تحض بها التجمعات التجارية اإلقليمية، 
 .يد من اإلجراءات لتحرير وفتح األسواقوتسطير برامي زمنية للتفاوض قصد الوصول على المز 

،يكمن في كونها تدرل أهمية التحرير التجاري في  موقع دراساتنا من الدراسات السابقةأما 
 أثر التكتالت إبراز واالتفاقات التجارية اإلقليمية ،وموقعها ضمن النظام التجاري متعددة األطراف ، 

 كانت إذا ما حول الدولية ،من خالل دراسة االتحاد األوروبي ، و التجارة تحرير على اإلقليمية االقتصادية
 وهو تحرير  النهائي لالتفاقات التجارية متعددة األطراف الهدف دعم و تكملة تعمل على التكتالت هذه

 التوجه السائد . هذا تعيق و تناقض أنها أم الدولية التجارة

 تقسيمات الدراسة : .10
 فصول :أربع تم تقسيم الدراسة إلى 

األول من خالل أربع مباحث ، ، تم تناوله تحرير التجارة الدولية بين التاييد والمعارضة : الفصل األول
المعارضون لتحرير  و المؤيدون لتحرير التجارة الدولية، ثم  اإلطار المفاهيمي لتحرير التجارة الدولية

 . تحرير التجارة الدوليةالتي تحد من عوائق ، بعدها  التجارة الدول
 الدولية  االتفاقات التجارية متعددة األطراف في تحرير التجارة دور، جاء بعنوان  الفصل الثانيأما 

 العولمة المشهد البارز لتحرير التجارة الدولية ، ما يلي ، أوال إلى، مقسمة  أربع مباحث تم التطرق فيه
ثم المؤتمرات الوزارية لدد  العالمية للتجارة ،ميالد المنظمة و  GATTبعدها االتفاقة العامة للتعرفة والتجارة 

OMC ، المنظمة العالمية في ظل تقييم تحرير التجارة الدولية وأخيرا ومسارات تحرير التجارة الدولية
 . للتجارة

 ،االتفاقات التجارية متعددة اإلقليمية في تحرير التجارة الدولية ر دو  ، بعنوان الفصل الثالث
اإلقليمية ثم    ،التأصيل النظري للتكامل االقتصاديفيه  إلى  ناتطرق تقسيمة إلى أربع مباحث ، حيثتم

النظام التجاري متعدد األطراف  عالقة اإلقليمية التجارية ب ، بعدها الجديدة الطرح الجديد لمفهوم االقليمية
 . التكتالت االقتصادية : اإلستراتيجية الجديدة للعودة لتطبيق الحماية التجارية في ظل األزماتوأخيرا ،

التجارة  مسار تحرير كتكتل اقتصادي على تأثير االتحاد األوروبيبعنوان   الفصل الرابعوأخيرا 
على االتحاد األوروبي  نعكاسات قيام اثم التأصيل التاريخي لالتحاد األوروبي ، تم التطرق فيه إلى الدولية

تأثير االتحاد  وأخيرا  ، والمنظمة العالمية للتجارةاالتحاد األوروبي  بعدها،  التجارة البينية والدولية
 . األوروبي على اتجاه التجارة زمن األزمات



 

 الفصل األول :

تحرير التجارة الدولية بين 
 حرير والحمايةالت
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 تمهــــــــــــيد :
ظل نظام ، وضرورة حتمية في أهم األنشطة الفاعلة داخل اقتصاد أي دولة منتعتبر التجارة الدولية 
ر تجارتهم ، تحرينحو عديدة فقد شهد العالم موجات  تقسيم العمل الدوليين ،عالمي قائم على التخصص و 

نتيجة تحقيق أقصى األرباح بشتى الطرق التي من بعدما نشأت حروب عقب تبني سياسة حماية التجارة ، 
إلى تحرير  عودبين رأي يآراء تراوحت  لذلك فقد تمخضت عنها،  شأنها أن تلحق الضرر بالطرف اآلخر،

 وأ فترات الرواج ابينالتجارة الخارجية و رأي إلى حمايتها، هذا تبعا للوضع الذي يعيش في ظله االقتصاد م
تدافع عن هذه السياسة أو تلك،  ئ عدة أفكار و عدة مباد تأنش فقد على التوالي،ين يداالقتصافترات الكساء 

التي  بفتبلورت هذه األفكار في شكل نظريات تتأثر بالواقع و تحاول التأثير فيه من خالل األحداث و التجار 
ضيات تحاول أن فر   نلك انطالقا مذو  ،مقبولة تترجم الواقعتائج محاولة الوصول إلى نمن جهة، و  بها مروا

،  جهة أخرى   من العلمية متهإلرضاء قاعدالفترة الزمنية بالذات و هذا الواقع المعاش في تلك مع تنسجم 
فسياسة التحرير التجاري أصبحت شعار كل الدول ، إال أنهم ما زالوا يطبقون الحماية التجارية في بعض 

 القطاعات رغم تنديدهم للحماية التجارية .

 المباحث التالية :لذلك سنتناول ما سبق بشيء من التفصيل من خالل 

 : اإلطار المفاهيمي لتحرير التجارة الدولية المبحث األول

 : المؤيدون لتحرير التجارة الدولية المبحث الثاني

 : المعارضون لتحرير التجارة الدولية المبحث الثالث

 التجارة الدولية : آليات تقييد المبحث الرابع
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 التجارة الدوليةالمبحث األول : اإلطار المفاهيمي لتحرير 
نما كانت من دعاة الكالسيك والنيوكالسيك ، الذين كان سياسة التحرير التجاري ليست وليدة القرن ، وا 

بعد تفشي ظاهرة الحماية التجارية وذلك  ه المكاسب التجارية التي تأتي من خاللها ،لهم الفضل في إظهار 
 ، النفيسة المعادن من الدولة على رصيد الذين دعوا إلى الحفاظ،  18التي كانت مطبقة بشدة خالل القرن 

 توسيع و الثروة لزيادة كأساس التبادل وحرية االقتصادية الحرية انتهاجعكس الكالسيك الذين دعوا إلى أي 
ومن ضمنها النشاط  ، مبدأ حرية التجارة اأيضا كرسو الفيزوقراطيون  أوإال أن المدرسة الطبيعة  ، السوق 

 .أيضاي لتحرير التجار امذهب  رواد ، لذلك صنفوا من  المتاجرينالتجاري ، الذي يحقق الفائدة لكال الطرفين 

 المطلب األول : مفهوم التجارة الدولية 
الخارجية والتجارة الدولية هو خطأ شائع يقع فيه الكثيرون ، فاصطالح عدم التفرقة بين التجارة 

يشير إلى نظرية جزئية للعالقات االقتصادية بين دول معينة ، وهي المعامالت التجارية  التجارة الخارجية
 الدولية في صورها الثالثة ) انتقال السلع و الخدمات ورؤوس الموال واألشخاص(، بينما اصطالح التجارة

 1. الدولية يشير إلى نظرة شمولية لمجمل العالقات التي تتم بين دول العالم

 2مضمونه ، والذي يشمل في معناه : حول كبير لتباين الدولية التجارة مصطلح يخضع
 وغير المنظورة والواردات الصادرات من كال يضم والذي الدولية التجارة لمصطلح الضيق المعنىأوال : 
 .المنظورة
 : من كال يضم والذي الدولية التجارة لمصطلح الواسع المعنىثانيا :
 المنظورة )السلعية( ؛ والواردات الصادرات 1-
 المنظورة )الخدمات ( ؛ غير والواردات الصادرات 2-
 الدولية ؛ الهجرة 3-
 .األموال لرؤوس الدولية الحركات 4-

                                  
 . 12، ص  2010، دار هومة ، الجزائر ، دراسات في التجارة الدوليةيوسف مسعداوي ،   1
 . 36، ص  1993،  2،الدار المصرية العربية، القاهرة ، ط والتنظيمالتجارة الدولية بين التنظير سامي عفيفي حاتم ،  2



 التحرير والحمايةتحرير التجارية الدولية بين   .....................................األول :....الفصل 

 

4 
 

دخول  مصطلح التجارة الخارجية ، والتي تعني كلوبالتالي فإن مصطلح التجارة الدولية  أشمل من 
 من دولة إلى دولة ، أي تخطيها للحدود اإلقليمية للدول.للسلع والخدمات واألشخاص ورؤوس األموال  وخروج

 المطلب الثاني :أسباب قيام التجارة الدولية 
خدمات التي ال يمكن أن ترجع أهمية التجارة الدولية إلى أنها توفر للمجتمعات كل ما تحتاجه من سلع و 

تنتجها محليا ، أو يصعب عليها انتاجها بسبب تكلفتها المرتفعة نسبيا عن الدول األخرى ، وعن أسباب قيام 
 التجارة الدولية ما يلي :

عدم قدرة أي دولة في العالم ، مهما بلغت قوتها االقتصادية ، أن تقوم بإنتاج كل الندرة النسبية : -أ
تحتاجها محليا بسبب عدم توافر المواد األولية ، أو عدم توافر الظروف الطبيعية  السلع والخدمات التي

 والجغرافية المالئمة النتاج هذه السلع محليا ؛
اختالف تكاليف إنتاج السلعة بين دول العالم ، حيث تستطيع دولة ما إنتاج سلعة معينة داخليا لكن  -ب

األخرى ، لذا يكون عليها من األفضل لها عدم إنتاجها محليا بتكاليف مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الدول 
 1واستيرادها من الخارج بتكاليف أقل ؛

التخصص الدولي : هناك عالقة تبادلية بين التجارة الخارجية والتخصص الدولي ، حيث ترتبط   -ت
لوال قيام التجارة التجارة الخارجية ارتباطا وثيقا بظاهرة التخصص وتقسيم العمل على المستوى الدولي ، ف

الخارجية لما تخصصت بعض الدول في إنتاج السلع والخدمات بكميات تزيد عن حاجتها ، هذا من ناحية ، 
ومن ناحية أخرى فلوال التخصص ألنتجت كل دولة ما يلزمها من السلع والخدمات المختلفة ولم تتطور 

سة االكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة التجارة الخارجية ، فضال عن كون الدول ال تستطيع إتباع سيا
من الزمن ، ألن ذلك يجعلها تنتج كل احتياجاتها من السلع والخدمات المختلفة بالرغم من أن ظروفها 

 2االقتصادية واالجتماعية ال تسمح بذلك .
اختالف ظروف اإلنتاج : فبعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة بعض  -ث

زراعية كالبن والموز ، القطن... إلخ ، وبهذا تتخصص هذه الدولة بهذا النوع من المحاصيل المحاصيل ال

                                  
،      2012معي ، االسكندرية ، ، دار التعليم الجا التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدوليةمحمد أحمد السريتي ، محمد عزت محمد غزالن ،  1

 .  09ص 
 . 13، ص  2009، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  التجارة الخارجية، السيد محمد أحمد السريتي  2
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وتستورد المنتجات األخرى التي ال تقوم بإنتاجها كالنفط مثال الذي يتوفر في دول ذات مناخ صحراوي كدول 
 1.الخليج  

 المطلب الثالث: مفهوم تحرير التجارة الدولية
أو المنخفضة ، وقد يكون ذلك  ارة في أذهان الكثيرين بالتعريفة المنعدمةيرتبط مفهوم تحرير التج

أن تخفيض التعريفة أو إلغائها ما هو إال جزء بسيط من المقصود بتحرير التجارة إال  ،صحيح إلى حد ما
يشمل أمور عديدة تتراوح من تخفيض التعريفة إلى واسع ،والسبب في ذلك أن مفهوم تحرير التجارة مفهوم 

اإلصالحات وانتشرت في اآلونة األخيرة إلى ،التغلب على العوائق الغير تعريفية التي تأخذ أشكااًل عديدة 
التغلب على اإلجراءات البيروقراطية على الحدود ك  ،والتي قد ال ترتبط مباشرة بالتعريفة الجمركية ، الداخلية 

جراءاتها جراءات الفحص والتفتيش وشهادات المنشأ، و  والمتعلقة بالجمارك وا  وبالتالي نجد أن تحرير  ، ا 
ي ، كما هو الجمركال ترتبط بالضرورة بالتخفيض   التجارة  هو مفهوم واسع يتضمن نواحي وجوانب كثيرة

 2.شائع 
كما يمكن ، 3"التخلي بشكل عام عن قيود التجارة وأسعار الصرف"  يعنيالتحرير التجاري وعليه ف

جملة اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى تحويل نظام التجارة على أنها التجارة الخارجية  تعريف سياسة تحرير
وهي عملية تستغرق وقتا ،بمعنى عدم تدخل الدولة تجاه الواردات أو الصادرات  ،الخارجية تجاه الحياد

إلى عدم تدخل الدولة في مجال التجارة الدولية ، سواء ما  الخارجية تحرير التجارة نصرفيبالتالي و  ،طويال
ني عدم فرض أي قيود على حركة ، وعدم تدخل الدولة يعتعلق بحركة الصادرات أو الواردات أو األموال 

 .التجارة والتزام الحياد التام 

 ةالمطلب الرابع :الخلفية التاريخية لمحاوالت تحرير التجار 
خالل العصور السابقة لم تتدخل الدولة في التجارة الدولية ، وتميزت التعريفة الجمركية التي كانت  

بطالعها المالي ، دون االهتمام بالحماية التجارية ، حتى ظهور المذهب التجاري ،  17تفرض حتى القرن 
                                  

 .17، ص  2001دار صفاء ، عمان ،  ، التجارة الخارجيةموسى سعيد مطر وآخرون ،  1
، arabia.org/pdfhelp.asp-www.cipeمركز المشروعات الدولية الخاصة ، متاح على الموقع : ، تحرير التجارة، أحمد فاروق غنيم  2

   . 09:45، على الساعة 14/04/2016م تاريخ االطالع يو 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص :  ،التحرير التجاري وسعر الصرف الحقيقي )دراسة حالة الجزائر( باريك مراد ، 3

 . 37، ص  2013/2014اقتصاد قياسي مالي وبنكي ، غير منشورة ، جامعة أبو بكر تلمسان بلقايد ، 
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وفرنسا ، اللتان ازدهرت الذي كان له أثارا إيجابية على اقتصاديات الدول األوروبية خاصة انجلترا 
 صناعاتهما بسبب عدم الخوف من المنافسة األجنبية .

فترة رواج و تدعيم لمذهب الحرية التجارية، واعتنق   1873إلى  1842لفترة الممتدة من تعتبر ا
الكثيرون مذهب آدم سميث الخاص بترك النشاط االقتصادي لألفراد ومصالحهم الشخصية ، واعتبر أنصار 

ذهب أن التقسيم الدولي لإلنتاج هو المبدأ األساسي في العالقات االقتصادية الدولية ،خاصة في هذا الم
انجلترا وفرنسا ، إذ تمتعت هاتان الدولتان بالتفوق الصناعي وكانت التجارة الدولية بما أتاحته من اتساع 

عمرات التي تخصصت في أسواق تصريف المنتجات الصناعية وكذا إمداد الصناعة بمستلزماتها من المست
 1.في إنتاج المحاصيل الزراعية والمواد األولية 

إلى التخفيف التدريجي من الحماية التجارية التي كانت تطبقها من  1828فقد عمدت انجلترا سنة
أجل المحافظة على نموها االقتصادي ، بإلغاء الحظر الذي كانت تفرضه على الصادرات من الفحم 

سلع المصنعة لمفروضة على وارداتها من المواد األولية ، الضرائب الجمركية على الوالصوف ، الضرائب ا
 .1840سنة 

الفعلي لسياسة الحرية التجارية النجلترا بإلغاء قوانين القمح التي كانت تحد من استراده  تطبيقالوكان 
 cobden-chevalierيشيفالي،أما فرنسا فقد انتهجت سياسة حرية التجارة إثر معاهدة كوبدن   1846سنة

ytreat ى تحول كبير في سياسة فرنسا التجارية ، فيها أنهت سياسة الحماية التجارية ،والتي أدت بدورها إل
كما عمدت الدول األوربية إلى عقد عدة معاهدات بينها إلضفاء نوع من ،وانتهاج سياسة الحرية التجارية 

ونتج عنها استغالل الدول المتخلفة في مجال التصنيع ، 2المعاملة الجمركية الموحدة ما بينها في تلك الفترة 
وألمانيا  لصالح الدول المتقدمة انجلترا وفرنسا ، فنادى االقتصاديون في كل من الواليات المتحدة األمريكية

بضرورة حماية المنتجات المحلية من غزو المنتجات االنجليزية والفرنسية ، وانتهى األمر بانتهاج الدول 

                                  
 .285، ص  2003دار الفتح ،االسكندرية ،  ، العالقات االقتصادية الدولية زينب حسين عوض هللا ، 1
   إلى بريطانيا في المصنعة السلع معظم على الفرنسية الرسوم المعاهدة خفضت،  1860جانفي 23هي معاهدة عقدت بين فرنسا وانجلترا في 

 أكثر فرنسا إلى البريطانية الصادرات قيمة تضاعفت لذلك والبراندي، ونتيجة الفرنسي النبيذ على البريطانية الرسوم وتخفيض٪  30 عن تزيد ال مستويات
 . 1892 عام في المعاهدة فرنسا أنهت ،بريطانيا إلى الفرنسية الخمور استيراد تضاعف ،كما عشر التاسع القرن  ستينيات في الضعف من

  .99، ص2014،دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،  -النظريات والسياسات-التجارة الدولية والصيرفة االلكترونيةصالح الدين حسن السيسي ،  2
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فحدث حرب العالمية األولى إلى قيام ال 1873األوروبية سياسة الحماية الواحدة تلو األخرى بدء من من سنة 
 1901فترات هبوط عامي  لهببطء تتخلثم أخذت األسعار ترتفع ،  1896انخفاض األسعار حتى عام 

، مما أثر على صادرات كثير من الدول ، باإلضافة إلى حاجة الحكومات األوروبية إلى مزيد من  1908و
األموال لتمويل سياساتها االستعمارية والتوسعية استعداد للحرب وقيام الحرب العالمية األولى ، مما أدى في 

 .ماية التجارية هذه الفترة إلى اتباع سياسة الح

، شهدت عدم تدخل الدولة وترك الحماية والعودة إلى عهد  1929و 1923خالل الفترة بين 
المعاهدات التجارية وشرط الدولة األولى بالرعايا ، وبالتالي وحدة المعاملة الجمركية ما بين الدول ،كما زاد 

تنتجها الدول األخرى ، فأدى هذا إلى عقد مؤتمر الطلب على منتجات الدول الصناعية والمواد األولية التي 
لبحث مشروع معاهدة تنمية التجارة الدولية عن طريق التخفيض التدريجي  1927عالمي في جنيف سنة 

العالم الرأسمالي، فبلغت  جتاحتزمة الكساد التي اأهمل المشروع نتيجة أ 1929للرسوم الجمركية ، وفي سنة 
جها وتعددت أساليبها ، باإلضافة للرسوم الجمركية فرضت الدول قيودا كمية على سياسة الحماية التجارية أو 

، أصبح الجو مهيأ  1945، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية 1وارداتها وسياسة الرقابة على الصرف 
ية  لتكون لتنظيم التبادل التجاري الدولي ، ووضع مجموعة قواعد متناسقة في مجال السياسة التجارية الخارج

أساسا لتحرير أكبر لحركة التجارة الدولية ، وتكللت تلك اإلنجازات بإنشاء كيان دولي لإلشراف على سير 
وامتدت إلى أواخر  1947سنة  GATTالعالقات التجارية الدولية ، وهو االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 
جارية متعددة األطراف،انصب االهتمام في القرن العشرين ، عقدت خاللها ثماني جوالت للمفاوضات الت

المفاوضات الستة األولى على تخفيض التعرفة الجمركية ،أما الجولة السابعة جولة طوكيو ركزت على إزالة 
تم اإلعالن عن إنشاء المنظمة العالمية  1994القيود غير التعريفية ، وقد تم من خالل اتفاقية مراكش 

 2شرف على تطبيق القواعد التي تحكم حركة التجارة الدولية .للتجارة كإطار تنظيمي مؤسسي ي

                                  
 . 287-286ص:، ص  مرجع سابقزينب حسين عوض هللا ، 1
 . 101-100، مرجع سابق ، ص ص  صالح الدين حسن السيسي ، 2
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 المبحث الثاني : المؤيدون لتحرير التجارة الدولية
إليى جملية مين كل حسب وجهة نظره وحسب الظروف التيي نشيأ فيهيا ، يستند أنصار الحرية التجارية 

يليييهم و تعتبيير المدرسيية الطبيعييية أول ميين نييادى بتحرييير التجييارة الدولييية ، ، الحجييج للييدفاع عيين هييذه السياسيية 
سيك اليذين التحرير التجاري ، ثم النيوكالتحت شعار الكالسيك على رأسهم آدم سميث ،ريكاردو وجون ميل ، 

 . يالكالسيك اعتمدوا على التحليل

 المطلب األول : مفهوم سياسة الحرية والتجارية وحججها

سياسة االكتفاء الذاتي بصورة  إتباعفت النظم السياسية في العالم ، فإن الدولة ال تستطيع مهما اختل
يضطر الدولة أن تنتج كل ما تحتاجه بنفسها ، رغم الظروف  إتباعهاكاملة ولفترة طويلة ، ذلك ألن 

دولة إلى تحقيق هذه ميل ال ، والجغرافية  كالمناخ السائد ، فمهما يكن اإلنتاجاالقتصادية كارتفاع تكاليف 
السياسة فإنها ال تستطيع أن تعيش في عزلة ، فوجب عليها أن تنتج السلع التي تؤهلها ظروفها االقتصادية 

داخل  إنتاجهامن الدول األخرى ، في منتجات ال تستطيع  اإلنتاج، وتبادلها بفائض  إنتاجهاوالجغرافية في 
 إنتاجهاألخرى ، يصبح عندها االستيراد من الخارج أفضل من حدودها أو تنتجها بتكاليف مرتفعة عن الدول ا

 بطريقة تلقائية  . التجارة تحريرداخليا ، وبالتالي فأنها تشجع 

 الفرع األول : مفهوم سياسة الحرية التجارية

تعرف سياسة الحرية التجارية على أنها جملة من اإلجراءات والتدابير الهادفة إلى تحويل نظام 
، وذلك عن طريق 1التجارة الخارجية للحياد ، بمعنى عدم ترك المجال لتدخل الدولة في الواردات والصادرات

  2إزالة أو تخفيض القيود التعريفية وغير التعريفية من أجل تدفق التجارة الدولية .
، التي ترى وتعرف أيضا على أنها عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية للنظرية االقتصادية 

أن أهم وظيفة للسوق هي تحقيق المنافسة ، وهذه األخيرة تتضمن الكفاءة االقتصادية ، العدالة االجتماعية ، 

                                  
 ،  2003/2004، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  (المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية )دراسة تحليلية تقييميةعبد المجيد قدي ،  1

 . 249ص 
للدراسات االقتصادية ، مجموعة النيل  2( ، سلسلة  لسياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي ) تحليل كلياعبد المطلب عبد الحميد ،  2

 . 133ص، 2003العربية ، القاهرة ، 
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فالكفاءة االقتصادية تحقق الحد األقصى من اإلنتاج والتوزيع األمثل للموارد ، أما العدالة االجتماعية تحقق 
 1. والتنافس واتساع نطاق االختيار البدائل المختلفة للمستهلك واألسعار المنخفضة

والتخلي نهائيا الدخول حرية تعني تلقائيا ترك المجال أمام التجارة الدولية بوبالتالي فإن تحرير التجارة 
، وهي حالة فرضا االعتماد المفرط للحماية التجارية ، وحتمية ضرورية  كافة القيود المفروضة عليهاعن 

 .للخروج من حالة العزلة 

 ن للتحرير التجاري يرع الثاني : حجج المؤيدالف
 من أجل تحقيق المكاسب ، يالدول نصار سياسة الحرية التجارية بضرورة القيام بالتبادلينادي أ

  2ادا إلى مجموعة من الحجج أهمها :ناست ،في نظام دولي خال من القيود والعراقيل

 التخصص في اإلنتاج :أوال: 

تتنافس عدة دول في فروع واحدة من اإلنتاج دون أن تجد كل منها مصلحة واضحة في االقتصار  
على فرع دون اآلخر. باإلضافة إلى ذلك فإن الظروف اإلنتاجية التي تدعو إلى التخصص معرضة 
دة للتغير و من الصعب في الفترة القصيرة أن يتكيف تركيب اإلنتاج بحيث يتناسب و هذه الظروف الجدي

 السوق وحدها لتحقيق هذا التكييف ؛ال سيما إذا اعتمدنا على قوى 

 فهي تراعي مصلحة المستهلك و تهمل الحرية تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الدولية: ثانيا :

وجهة نظر المنتج الوطني نظًرا ألنه ليس من السهل أن يتجه المنتج إلى فرع جديد يكون العائد فيه 
أعلى من الفرع الذي يفقده بسبب حرية التجارة و شدة المنافسة األجنبية، و بذلك فمن المحتمل أن تؤدي 

لية تضم المنتجين الحرية إلى اإلضرار بمصالح بعض المنتجين، و من جهة أخرى توجد احتكارات دو 
الوطنيين و األجانب و تقّسم بينهم األسواق و بذلك قد يتحقق االحتكار للمنتج المحلي حتى في ظل حرية 
التجارة، و قدرة المحتكر الداخلي على البقاء بعيًدا عن المنافسة الدولية تتوقف على مشكالت المسافة و 

حتكار نظًرا لبعد المسافة وارتفاع نفقات نقل السلعة من نفقات النقل ، فيمكن أن يتمتع المنتج المحلي باال
 السلع المماثلة المنتجة محلًيا ؛الخارج إلى الداخل مما يجعل ثمنها أعلى من ثمن 

                                  
 . 158، ص  2003، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ،  األسواق الدولية ) المفاهيم والنظريات والسياسات (مصطفى رشدي شيحة ،  1
 . 224، ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، الدوليأساسيات االقتصاد عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ،  2
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 الحرية تشجع التقدم التقني:  ثالثا : 

 يرد على هذه الحجة أنها تهتم بمصلحة المستهلك على حساب المنتج، كون طبيعة المنافسة هي البقاء
لألصلح و القضاء على المنتج الضعيف ، و بذلك إذا حصل المنتج الخارجي على أي تفوق في اإلنتاج 
نتيجة التقدم الفني ، ونجح في ذلك  فسيؤدي إلى سحب السوق المحلي من المنتج الوطني و بالتالي 

أما إمكانية المنتج  ،كاضمحالل هذا الفرع من اإلنتاج  واالعتماد على االستيراد لتمويل احتياجات االستهال
المحلي )الذي يتأثر باألسعار المنخفضة  بسبب المنافسة الدولية( في التحول إلى فرع جديد يكون العائد فيه 
أكبر فليس من السهل إيجاد مثل هذه الفروع أو من السهل االنتقال إليها و بالذات في الدول المتخلفة التي 

 ناعي ؛ا تفوق دولي في اإلنتاج الصليس لديه

 الحماية تؤدي إلى سياسة إفقار الغير: رابعا :

لقد ظهرت هذه الحجة في األوساط االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية و أساسها هو أن الرسوم  
الجمركية العالية قد تدعو إلى خفض حجم التجارة الدولية بوجه عام ألن تقليل حجم الواردات ينتهي عادة 

و حيث أن التجارة الدولية ما هي إاّل تبادل و مقايضة في السلع و الخدمات بين  ،اتبنقص في حجم الصادر 
الدول فلن تستطيع دولة أن تصدر فائض إنتاجها بصفة مستمرة دون أن تستورد فائض إنتاج العالم 

 الخارجي.

 المطلب الثاني : الحرية التجارية عند الطبيعيين " الفيزيوقراطية "
من طرف مجموعة اقتصاديين أولهم  هاسيستم تأاقتصادية  أول مدرسة  يوقراطيالمذهب الفيز يعتبر 

، الذي لم يبدأ اهتمامه بعلم االقتصاد إال في السن الثانية  (1774-1694 )يكينا فرانسوا الفرنسي  طبيبال
( وهو ابن تاجر غني ، نصب عمدة لميناء ليموج 1781-1728والستين، واالقتصادي روبير جاك تورجو )

وتحسين النقل والمواصالت ، والحد من  بفرنسا ،شجع الزراعة ودعم التجارة في الحبوب داخل فرنسا ،
( 1817-1739أما الشخصية الثالثة من بين الفيزيوقراط بيير صمويل ديبون دي نيمور)المظالم الضريبية ،

، الذي قام برئاسة تحرير مجلة متخصصة في الزراعة، وجمع بعض أعمال كينيه تحت عنوان " 
د فق ،(1760-1730)فترة وجيزة ال تتجاوز ربع القرن  المذهب الفيزيوقراطي إال ستمر هذاي، لم الفيزيوقراطية" 

كان التزامهم األول تجاه القانون الطبيعي ، ألنه في رأيهم كان يحكم السلوك االقتصادي واالجتماعي ، كما 



 التحرير والحمايةتحرير التجارية الدولية بين   .....................................األول :....الفصل 

 

11 
 

حرية  –يتماشى وجود الملكية وحمايتها مع القانون الطبيعي ، ومن ثم تتماشى مع حرية الشراء والبيع 
ة تقضي بترك األمور تسير وفقا والخطوات الضرورية لضمان الدفاع عن هذا المجال ، فالحكم -التجارة

للقيود الطبيعية دون تدخل أي جهة ، على أساس أن تكون على " دعه يعمل ، دعه يمر "، هذه الكلمات 
األربع هي أعظم تراث للفيزيوقراطيين ، وصف هذا الشعار بمثابة عمل مشترك ضد التدخل الحكومي في أي 

 1شكل .
التي تتعارض مع المركنتيليين ،فاإلجراءات التي كانت تتخذ  لذلك من القانون الطبيعي نشأت األفكار

فمن الزراعة لمصلحة التجار كمنح االحتكارات وكافة القيود لحماية التجارة الداخلية وا همال قطاع الزراعة، 
إن الزراعة هي مصدر كل ، بقولهم " من مجاالت العمل األخرى  وال يجيء شيء  كل زيادة في الثروة أتيت

 2مواطن " . ثروة الدولة وثروة

 المطلب الثالث : أنصار حرية التجارة في الفكر الكالسيكي
أي مع بداية الثورة نشأت النظرية الكالسيكية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 

الدول المتبادلة ، ومن التي تركز على جانب العرض في تفسير الفوارق السعرية  بين ،الصناعية في أوروبا 
 وجون ستيوارت ميل D.Ricardoو ، دافيد ريكاردو A. Smithأهم رواد المدرسة التجارية ، آدم سميث

J.S.mill  . 

 الفرع األول : فرضيات الفكر الكالسيكي 
 1تأتي أهم الفرضيات التي تقوم عليها النظرية الكالسيكية فيما يلي :

انتقال داخل البلد الواحد : بمعنى عدم وجود حواجز إدارية أو تنظيمية عناصر اإلنتاج تتمتع بحرية  .1
أمام انتقال عناصر اإلنتاج ، والحواجز اإلدارية هي تلك القيود التي تفرض على االنتقال بين الوحدات 

ويصبح  اإلدارية المختلفة ، أما الحواجز التنظيمية هي تلك القيود التي تفرضها النقابات المهنية والحرفية ،
في مقدور عنصر اإلنتاج القابل لالنتقال داخل البلد الواحد ، وأن يتحول من نشاط إنتاجي إلى آخر ومن 

 سة الكاملة في سوق عناصر اإلنتاج؛مكان إلى آخر داخل الدولة سعيا وراء العائد أي المناف

                                  
  44ص، ترجمة لييي :أحمد فؤاد بلبع  ،(تاريخ الفكر االقتصادي ) الماضي صورة الحاضرجون كينيث جالبريت ،  1
 . 65-64،  ص ص : المرجع نفس 2
 . 68- 66مرجع سابق، ص ص:  عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، 1
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ب التي تحول دون انتقال أن عناصر اإلنتاج ال تتمتع بحرية االنتقال بين الدول المختلفة :من األسبا .2
عناصر اإلنتاج متعددة منها اجتماعي ، ثقافي ، إداري سياسي ، فالعامل من الصعب عليه أن يتكيف مع 
الظروف االجتماعية ) بما فيها عادات وتقاليد ( في بلد غير بلده ن أو قد يجد أن حاجز اللغة والثقافة ال 

ود الدافع االقتصادي ) كارتفاع األجور أو مالئمة ظروف يمكن اختراقه ، وقد يعزف عن االنتقال رغم وج
العمل في بلد آخر( ، كما أن العمل في بلد أجنبي قد يتطلب الحصول على تصريح بالعمل ، كذلك نالحظ 

واجز في معظم الحاالت ضرورة الحصول على تأشيرة لالنتقال إلى بلد أجنبي ، كل هذه العوامل تشكل ح
 نتاج ؛أمام انتقال عناصر اإل

قيمة مبادلة أي سلعة تتحدد كليا بكمية العمل المتضمنة فيها :تعرف بنظرية العمل في القيمة ، وهي  .3
إن قيمة أي السلعة بناء على  من دعائم المدرسة التقليدية في الفكر االقتصادي التي نادى بها آدم سميث ،

نفسه بل مبادلتها بسلع أخرى تساوي كمية ذلك ، الشخص الذي يملكها وال ينبغي استعمالها أو استهالكها ب
، العمل التي تمكنه من شراءها ، فالعمل بناء على ذلك هو المقياس الحقيقي للقيمة التبادلية لجميع السلع  

نما كما يقررها  وال يعني ذلك أن تتحدد للسلعة قيمة أو ثمن مساو لكمية العمل المبذول في إنتاجها ، وا 
    سبة ما بذل في إنتاجها من عمل ؛دلة بين أي سلعتين تساوي نريكاردو أن نسبة المبا

ءمة عن طريق العالقة بين كمية المسكوكات ومستوى األسعار  تضمن توازن ميزان آلية المال .4
المدفوعات ، فإذا كانت قيمة صادرات دولة ما أكبر من قيمة وارداتها من الدول األخرى ، فإن الدولة األولى 

في شكل مسكوكات ، ويؤدي هذا إلى زيادة كمية النقود فيها فترتفع األسعار واألجور تحصل على الفرق 
 زيد الواردات حتى يتحقق التوازن ؛فتقل الصادرات وت

كمية الموارد المتاحة معطاة ، فال تتأثر بالتبادل ، فكمية العمل المتاحة تتوقف على حجم السكان  .5
س لها تأثير على التبادل الدولي ، كذلك بالنسبة لألرض وكمية ومعدل نموهم وتركيبهم العمري وبالتالي لي

 رأس المال كلها معطيات ال تتأثر بالتبادل الدولي ؛
 التشغيل الكامل للموارد ، بمعنى كل عناصر اإلنتاج مشغلة ؛ .6
      .هناك بلدين فقط يتم التبادل بينهما ، والهدف من ذلك هو تسهيل التحليل  .7
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 النفقات المطلقة آلدم سميث  نظرية الفرع الثاني:
، الذي يعتبر أول من حاول البحث يرجع الفضل في توضيح هذه النظرية إلى االقتصادي آدم سميث 

،وطبق أفكاره الخاصة بالتخصص وتقسيم 1في كتابه " ثروة األمم" عن تفسير أسباب قيام التجارة الدولية 
الدول مثل الفرد يجب أن تتخصص في إنتاج وتصدير السلع التي العمل في المعامالت الدولية ، واستنتج أن 

 ، 2تتمتع في انتاجها بميزة مطلقة واستيراد السلع التي تتمتع فيها الدول األخرى شركاء التجارة بميزة مطلقة
" إذا كان بمقدور بلد أجنبي أن يمدنا بسلعة أرخص مما لو أنتجناها نحن ، فلنشتريها منه  هعلى أساس أن

عض إنتاج صناعتنا " ، أي أن آدم سميث يرى أنه يكفي وجود فرق بين نفقة اإلنتاج في بلدين حتى تقوم بب
وهو ما يطلق عليه بنظرية النفقات المطلقة ، التي يستند فيها إلى نظرية القيمة ، العمل ، ، 3التجارة بينهم 

جها ، وبالتالي فإن نفقة إنتاجها تقاس أي أن قيمة السلعة المنتجة تستمد من قيمة العمل المبذول في إنتا
 .4بالعمل المبذول في اإلنتاج 

توضيح الفكرة فترض وجود دولتين فقط هما انجلترا والبرتغال ، كل منهم يستطيع :ل عرض النظرية 
نتاجية كل منهما على النحو التالي  : إنتاج سلعتين فقط المنسوجات والخمور ، وا 

 مقدرة بساعات العملالمنسوجات والخمور  :نفقات اإلنتاج 01الجدول رقم 
 الوحدة : ساعة عمل للوحدة                                                                         

 خمورال منسوجاتال البلد                      السلعة

 04 01 انجلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

 03 02 البرتغــــــــــــــــــــــــــــــــال

 . 30،  ص   2001، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ،  التجارة الدولية، المصدر : محمد سيد عابد 

ساعة عمل واحدة النتاج ياردة من المنسوجات  01وفقا للجدول السابق ، فإن انجلترا تحتاج إلى 
 02ساعات عمل النتاج الجالون الواحد من الخمور ، وبالمثل تحتاج البرتغال إلى  04ولكنها تحتاج إلى 

                                  
 (.1776من أبرز كتاباته  كتاب " البحث عن طبيعة وأسباب ثروة األمم )، ندي (: إقتصادي سكوتال1723-1790)م سميث دآ 
 . 27السيد محمد أحمد السريتي ، محمد عزت محمد غزالن ، مرجع سابق ، ص  1
 . 30، ص  2001، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية ،  التجارة الدوليةسيد عابد ، محمد  2
 . 70عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، مرجع سابق ، ص  3
 . 57، ص  2001، مؤسسة الوراق ، عمان ،  العالقات االقتصادية الدوليةفليح حسن خلف ،  4
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لخمور ، لذلك فإن ساعات عمل إلنتاج الجالون الواحد من ا03ساعة عمل إلنتاج ياردة من المنسوجات  و
انجلترا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج المنسوجات ، ألن الياردة من المنسوجات في انجلترا تحتاج إلى عدد أقل 
من ساعات العمل مقارنة بالبرتغال،  ومن ناحية أخرى فإن البرتغال تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج الخمور ، 

يحتاج إلى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة بانجلترا ، وفقا  ألن الجالون الواحد من الخمور في البرتغال
آلدم سميث فإن هناك فرص لقيام التجارة بين الدولتين نظرا الختالف المزايا المطلقة بينهما ، وكل دولة 
تتخصص في إنتاج وتصدير السلعة التي تتمتع فيها بميزة مطلقة ، وبالتالي فإن انجلترا تتخصص في إنتاج 

 1المنسوجات ، والبرتغال تتخصص في إنتاج وتصدير الخمور .وتصدير 
: من أهم االنتقادات التي وجهت لنظرية النفقات  االنتقادات الموجهة لنظرية النفقات المطلقة

 2المطلقة ، ما يلي :
عدم التفرقة بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية ، على الرغم من وجود اختالفات كبيرة  .1

بينهما ، سواء في المجال أو األشخاص المتعاملين فيها أو في الخصائص أو النظريات التي تحكم 
 بينهما ؛
اشتراط النظرية ضرورة توافر مبدأ حرية التجارة  سواء في مجال التجارة الداخلية أو الخارجية  .2

يث إن توفر مبدأ كشرط أساسي لوجود تقسيم العمل والتخصص ، وهو ما يصعب التسليم به واقعيا ، ح
حرية التجارة على النحو الذي نادت به النظرية نادر الوجود ، حيث تتدخل الدول أيا كان النظام 
االقتصادي الذي تتبعه بدرجة أو بأخرى في مجال التجارة سواء الداخلية أو الخارجية بهدف المحافظة 

 على تحقيق أهدافها األساسية واالستراتيجية في هذا المجال ؛
فلت النظرية إيضاح موقف الدول التي تتمنع بمزايا مطلقة في انتاج جميع السلع ، وهل أغ .3

ستجد في مثل هذه الحالة أي أساس لقيام التبادل التجاري مع غيرها من الدول أم ال؟ ، وكذلك موقف 
ا الدول النامية التي ال تجد أية ميزة مطلقة لديها إلنتاج جميع السلع ، وهل سيكون من مصلحته

االعتماد على استيراد كل ما تحتاجه من سلع من الدول األخرى ؟،فضال عن عدم قدرتها على سداد 
قيمة ما تستورده من السلع ،بسبب عدم امتالكها موارد المتأتية من التصدير ، مما يعرض التجارة 

                                  
 . 32 - 31محمد سيد عابد ، مرجع سابق ، ص ص : 1
 . 51-50الدين حسن السيسي، مرجع سابق ، ص ص صالح  2
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ة لعدم قدرة الدول الخارجية للدول ذات المزايا المطلقة في اإلنتاج إلى خطر الكساد وعدم التصريف نتيج
 النامية على شراء هذه السلع ، مما يؤثر على حركة وحجم التجارة الدولية  .

وقد تعين االنتظار ألكثر من أربعين عاما ، حتى جاء ريكاردو لجيب عنها في نظريته عن التجارة الدولية ، 
 والتي عرفت باسم نظرية التكاليف النسبية .

 Comparative Avantage Théorieنظـريـة الـنفقـات النسـبية  الفرع الثالث :

 ( 1832 -1772لديـفيـد ريـكـاردو )
القرن التاسع عشر قام االقتصادي ، حيث في ديفيد ريكاردو تنسب هذه النظرية لالقتصادي البريطاني 

David Ricardo  ى نظرية  لبالرد عSmith Adam ، السياسي  مبادئ االقتصادور هالمش هوذلك بكتاب
 هذهر هإن جو  ، comparative advantageفي الميزة النسبية  همن خالل نظريت 1817سنة   رائبوالض

يل الضروري في لإحدى المنتجات بصيغة التق فة إنتاج الوحدات اإلضافية منلكتالنظرية يتمثل في احتساب 
تمتع  بميزة تأن  دوليس بالضرورة لقيام التجارة بين الل هان ذا توضح النظرية الجديدةهب ،ع لإنتاج بقية الس

وليس  دولع بين اللسلى اختالف التكاليف النسبية للن قيام التجارة يعتمد عإ بل ،عة معينةلقة في إنتاج سلمط
 أكبر هع فيلمكسب من التجارة حتى لو كانت التكاليف الحقيقية إلنتاج جميع السالحقق توي،  قةلالتكاليف المط

 .1 التجاريين هنسبيًا مقارنة مع شركائ

 أوال : عرض النظرية 

نما يرى ريكاردو أن  اختالف النفقات المطلقة بين الدولتين ليس سببا كافيا لقيام التجارة بينهما ، وا 
بها على اختالف النفقات النسبية بين الدولتين تقوم التجارة بينهما ، فما المقصود بالنفقات النسبية ؟ يقصد 

  2إحدى المعنيين التاليين:

 النسبة بين نفقة اإلنتاج لنفس السلعة في البلدين ) التباين الجغرافي (:  .1
 ( هي:Y( بالنسبة للدولة )S( في الدولة )Aالتكلفة النسبية إلنتاج السلعة ) •

                                  
 (مفكر اقتصادي إنجليزي، محلل للرأسمالية الليبرالية من مؤلفاته " 1772-1823دافيد ريكاردو :)Les principes de l'économie 

politique 1817." 
 . 127، ص  2013، 17، العدد05لحضارية ،دمشق ،المجلد مجلة الدراسات التاريخية وا ، النظرية الحديثة التجارة الدوليةرائد فاضل جويد ،  1
 . 73عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، مرجع سابق ،ص  2 
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 (S( في الدولة )Aالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )

 (Y( في الدولة )Aالسلعة )النفقة المطلقة إلنتاج   

 ( هي:Y( بالنسبة للدولة )S( في الدولة )Bة النسبية إلنتاج السلعة )النفق •
 (S( في الدولة )Bالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )

 (Y( في الدولة )Bالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )  

  )التباين السلعي ( .النسبة بين نفقة اإلنتاج للسلعتين داخل البلد الواحد  .2
 ( هي:S( في الدولة )B( بالنسبة للسلعة )Aالنفقة النسبية إلنتاج السلعة ) •

 (S( في الدولة )Aالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )

 (S( في الدولة )Bالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )  

 ( هي:Y( في الدولة )B( بالنسبة للسلعة )Aالنفقة النسبية إلنتاج السلعة ) •
 (Y( في الدولة )Aالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة )

 (Y( في الدولة )(Bالنفقة المطلقة إلنتاج السلعة   

، باالعتماد واقترح ريكادو لتبسيط نموذجه ، المثال التالي  بين انجلترا والبرتغال على القماش والعصير  
 على نفقة إنتاج السلعتين داخل البلد الواحد .

 

 

 

 

 

 

=  
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 مقدرة بساعات العملالعصير والقماش : نفقات اإلنتاج  02رقمجدول 
 ساعة عمل للوحدةالوحدة :                                                                           

 القماش العصير السلعةالبلد                  

 100 120 انجلترا

 90 80 البرتغال

Source  Brahim guendouzi , Relations Economiques Internationales,El Maari,Alger,p 24. 

وحدة عمل، ووحدة  120تنتج وحدة واحدة من العصير بتكلفة قدرها انجلترا  نالحظ من خالل الجدول أن
 80تنتج البرتغال وحدة واحدة من العصير بتكلفة قدرها في حين  وحدة عمل ،100واحدة من القماش ب

فحسب آدم سميث أن البرتغال لها ميزة مطلقة على  وحدة عمل ، 90وحدة عمل ، بينما تنتج القماش بتكلفة 
وبالتالي ال تقوم التجارة بينهما  ،و انجلترا ال تستطيع تصدير أي من السلعتين ، تاج السلعتينانجلترا في إن

إال أنه يمكن للتجارة أن  ،1حسبه ، ولكن حسب ريكاردو رغم للبرتغال هذه الميزة المطلقة في كال السلعتين 
 المفهومين السابقين للنفقة النسبية كما يلي :بتقوم التجارة بينهما وذلك وفق الميزة النسبية 

النسبة بين نفقات اإلنتاج لنفس السلعة في بلدين مختلفين )التباين الجغرافي (: تكون التكلفة النسبية  .1
 2: يلي كما للبرتغالبالنسبة  بريطانيافي  العصيرإلنتاج 
 تكليفة العصيير بالنسبة للقماش : •

 قماش .  1,2وحدة عصير =  1≫  1,2=  120/100انجلترا : 

 قماش . 0,88وحدة عصير =1 ≫ 0,88=  80/90البرتغال : 

 1,2>0,88ألن: تتمتع البرتغال بميزة نسبية في إنتاج العصير 

 تكيلفة القمياش بالنسبة للعصير : •

 عصير . 0,83وحدة قماش =1 ≫ 0,83= 100/120انجلترا :  

                                  
1  Brahim guendouzi, Relations Economiques Internationales, El Maari,Alger, p 24 . 
2  Ibid , pp 24-25. 
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 عصير . 1,125وحدة قماش = 1 ≫ 1,125=  90/80البرتغال :

 . 1,125> 0,83ألن :  تتمتع انجلترا بميزة نسبية في إنتاج القماش

الخارجية والجدول التالي يوضح وضع انجلترا والبرتغال قبل قيام التجارة الدولية وبعد قيام التجارة 
 والمكسب المتوقع من قيام التجارة الدولية بين البلدين .

 : وضع انجلترا والبرتغال قبل وبعد قيام التجارة الدولية03الجدول رقم 

 وضع البرتغال وضع انجلترا البيان

+وحدة  تقوم انجلترا بإنتاج وحدة القماش قبل قيام التجارة الدولية
 220(=100+120العصير بتكلفة قدرها)

 ساعة عمل

تقوم البرتغال بإنتاج وحدة القماش +وحدة 
العصير بتكلفة قدرها 

 ساعة عمل .170(=90+80)

تتخصص انجلترا في إنتاج وحدتي قماش  بعد قيام التجارة الدولية
 ساعة عمل200( =2×100بتكلفة قدرها )

وحدتي تتخصص البرتغال في إنتاج 
ساعة 160(=2×80العصير بتكلفة قدرها )

 عمل .

التبادل على أساس وحدة 
 بوحدة

بعد قيام التجارة الدولية يصبح لدى انجلترا 
وحدة عصير بتكلفة قدرها 1وحدة قماش +1

 ساعة عمل 200

بعد قيام التجارة الدولية يصبح لدى البرتغال 
وحدة عصير بتكلفة قدرها 1وحدة قماش +1

 مل .ساعة ع 160

المكسب المتوقع من قيام 
 التجارة الدولية

 ساعات عمل 10 ساعة عمل 20

، دار التعليم  التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية السيد محمد أحمد السريتي ،محمد عزت محمد غزالن ،المصدر : 
 .35، ص  2012الجامعي ، االسكندرية ، 
الذي يوضح وضعية كل دولة قبل وبعد قيام التجارة الدولية والمكاسب المحققة  ، 03رقممن خالل الجدول 

ساعة  220لكل منهما ، فقبل قيام التجارة الدولية فإن كال من انجلترا والبرتغال  يقوم بإنتاج السلعتين بتكلفة 
ك ما تنتجه من ساعة عمل على التوالي ، وهي تكلفة مرتفعة ، فضال عن قيام كل دولة باستهال 160عمل و

عند السلعتين ، ومن ثم ال يتحقق التخصص وتقسيم العمل الدوليين اللذان يعتبران أساس التجارة الدولية ،  
ساعة عمل مقابل وحدة  80كلفته تر، ويستبدل وحدة منه التي عصيادل ينتج البرتغال وحدتين من القيام التب

تنتج وحدتين  ساعات عمل، أما إنجلترا  10ل البرتغاساعة عمل، وبذلك يوفر  90 يستخدم فيهاقماش التي 
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 120 كلفتهتي ذال عصيروحدة من الب ها، وتقوم باستبدالساعة عمل 100الذي تكلفة الوحدة منه  من القماش
 .ساعة عمل  20لك تكون قد وفرت ساعة عمل، وبذ

ريكاردو الحد األعلى والحد األدنى لمنطقة التبادل ، ولكنه لم يحدد الكيفية التي تتحدد  وبهذا وضح
بها نسبة التبادل وال الكيفية التي تتوزع بها فوائد تقسيم العمل بين الدولتين ، وهذا ما تناوله جون ستيوارت 

 1ميل في نظرية القيم الدولية .

وليس التفوق  على أساس التفوق النسبي بلدين المتبادلينلبين التخصص وفقا لالتبادل الدولي يقوم 
وأجاب  ،2محصور بين معدلي التبادل الداخلي في البلدينال معدل التبادل الدوليوذلك في حدود ، المطلق

نظرية النفقات إذن  ،نظرية التكاليف المطلقة آلدم سميث إجابة  القصور التي لم تجد لهذاك ن ريكاردو ع
 . داد للنظرية المطلقةالنسبية هي امت

  االنتقادات الموجهة لنظرية النفقات النسبيةثانيا: 

 3لم تخلو من العيوب ، وهذه األخيرة تمثلت فيما يلي : نظرية النفقات النسبية
: أي أنه اعتمد على  اعتماد ريكاردو في تفسير نظريته على نظرية العمل في تحديد القيمة .1

عنصر واحد فقط من عناصر اإلنتاج لتحديد قيم السلع المنتجة ، في حين أن العمل يشترك مع رأس المال 
أو األرض أو االثنين معا في العملية اإلنتاجية ، لذلك فإن النظرية لم تقدم تفسيرا منطقيا لكيفية تحديد 

 تخصص كل دولة ونوعية السلع موضوع التبادل ؛
: فالمنتج غالبا ما يكون  وبة معرفة التكاليف النسبية للسلع الداخلة في التجارة الدوليةصع .2

على عدم دراية كاملة بتكاليف إنتاج السلع المماثلة للسلع المصدرة ، وهو ما أفقد النظرية جزء كبيرا من 
لنسبة للسلع المماثلة التي أهميتها ، فالبديل لمقارنة التكاليف النسبية هو اللجوء إلى مقارنة األسعار با

 يعرضها المنتجون في السوق الدولية ؛
وال يعني هذا االفتراض أن حدوث التقلبات  افتراض حالة التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج : .3

في النشاط االقتصادي هو أمر غير محتمل الحدوث ، ولكنه أكد أن قوى السوق الحرة كفيلة دائما بإصالح 

                                  
 . 38، ص  2009ار الجامعية ، االسكندرية ،، الد االقتصاد الدوليأساسيات محمود يونس محمد ، علي عبد الوهاب نجا ،  1 
 . 24، دار النهضة العربية ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص  مقدمة في العالقات االقتصادية الدوليةمحمد زكي الشافعي ،  2
 . 52- 51 :صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق ، ص ص 3
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أي خلل فو توازن االقتصاد القومي بطريقة تلقائية ، وسرعان ما أثبتت حالة الكساد الكبير الذي حدث في 
 ن خطأ هذا االفتراض ، وعدم قدرة النظام الرأسمالي على استعادة التوازن تلقائياالثالثينات من القرن العشري

وهو افتراض غير صحيح بصفة مطلقة ،  افتراض عدم قدرة عوامل اإلنتاج لالنتقال دوليا : .4
كاستحالة انتقال عنصر األرض ، وقد تصعب الهجرة السكانية الكبيرة بسبب الموانع والقيود التي تفرضها 

، وقد تتسم حركة رؤوس األموال بالبطء ، إال اننا ال نستطيع أن نقرر استغالل الموارد االقتصادية  الدول
الطبيعية في كندا واستراليا ، مازال تعتمد على الهجرة السكانية إلى حد ما ، وكذلك بالنسبة للدول العربية 

من الخارج ، في حين يقوم هؤالء بتحويل التي تفتقر للعمال نسبيا ، فهي تشجع قدوم العمال والفنيين إليها 
 بعض رؤوس أموالهم إلى مواطنهم األصلية.

فبالرغم من تلك االنتقادات الموجهة لهذه النظرية ، إال أنها تمثل المدخل الرئيسي للنظريات الكالسيكية 
 تجارة الدولية.  التي أتت بعدها حتى العقد الرابع عشر من القرن العشرين ، وسميت بالنظرية الحديثة في ال

   (1806- 1873 )الفرع الرابع : نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل
كان لجون ستيوارت ميل الفضل الكبير في تحليل قانون النفقات النسبية في عالقته بنسبة التبادل في 

تستقر عندها نسبة التبادل التجارة الدولية ، وفي إبراز أهمية طلب كل من البلدين في تحديد النقطة التي 
في كتابه عن " مبادئ االقتصاد السياسي " الذي نشر  وهذا ما تحدث عنه ، 1الدولية أو معدل التبادل الدولي

في رأيه فإن هذه النسبة تقع داخل ، نسبة التبادل التي بمقتضاها يتم تبادل السلع دوليا ف ،  1848سنة 
وفي رأي ميل أن هذا المعدل يقع بين نسبتي التبادل في الدولتين ، الحدود التي تقررها التكاليف النسبية 

  2الداخليتين وتتحدد بالعرض والطلب على السلعتين أي الطلب المتبادل للدولتين .

لقد حاول جون ستيوارت ميل سد الفجوة التي تركتها نظرية النفقات النسبة ، المتمثلة في إغفال توضيح 
ن ، وأبرز "جون ميل " مالمح نظريته من خالل تناوله لمسألة القيم الدولية ، أي حدود التبادل بين الدولتي

المجال يضم عددا ال نهائيا من لكن هذا  ، 3المعدالت التي ستتبادل بها السلعة الواحدة بالسلعة األخرى 

                                  
  ومن أهم الكتب التي نشرها ميل "نظام المنطق" وكتاب "مبادئ.  1806ماي  20هو أحد مؤسسي المدرسة الكالسيكية اإلنجليزية ولد في لندن في ،

 1873ا على الفلسفة االجتماعية" ، وهو أهم كتاب لميل في االقتصاد السياسي، توفي تهعض تطبيقااالقتصاد السياسي وب
 . 50زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق ، ص  1
 . 29عبد المنعم مبارك ، محمود يونس ، مرجع سابق ، ص 2
 .53صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق ، ص  3
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ق هذا التوازن في يحق أن هناك معدال واحدا و فريدا أن تتم على أساسها التبادل، إال الممكنةمعدالت التبادل 
، ويعرف معدل التبادل 1 أن يوضح القوى التي تعمل على تحديدهريكاردو  ارة الخارجية، الذي لم يكنالتج

يظهر بثالث صيغ  ،الذي 2الدولي هو النسبة التي يمكن أن يتم على أساسها التبادل الدولي بين السلعتين
         3التالية : 

 ، معنى ذلك أن : قيمة الصادرات = قيمة الواردات . 1معدل التبادل الدولي =             

 قيمة الواردات . <، معنى ذلك أن : قيمة الصادرات  1<معدل التبادل الدولي             

 قيمة الواردات . >، معنى ذلك أن : قيمة الصادرات  1>معدل التبادل الدولي             

قد  نتاجكل من الصوف والتيل ، وأن تكاليف اإلتنتجان  انجلترا وألمانيا ل نظريته بافتراض دولتينبدأ مي
  تحددت على أساس أن نسبة التبادل في حالة العزلة ) عدم وجود تجارة بين الدولتين ( كما يلي :

 مقدرة بساعات العملالصوف والتيل إنتاج نفقات  : 04الجدول رقم 

 لالوحدة : ساعة عم

 تيلال الصوف السلعةالبلد                  

 20 10 ألمانيا

 15 10 انجلترا

، الدار الجامعية ، االسكندرية  أساسيات االقتصاد الدوليالمصدر : محمود يونس محمد ، على عبد الوهاب نجا ، 
 . 40، ص  2009،

 هذه البيانات نجد أن :  خالل ومن

 ثمن الصوف معبرا عنه بالتيل = :   ألمانيا     
𝟐𝟎

 𝟏𝟎
 ياردة من التيل. 2ياردة من الصوف =  1أي : 2=  

𝟏𝟎ثمن التيل معبرا عنه بالصوف =       

𝟐𝟎
  =𝟏

𝟏ياردة من التيل =  1أي :  ⁄𝟐
 ياردة من الصوف. ⁄𝟐

  : ثمن الصوف معبرا عنه بالتيل =   انجلترا
𝟏𝟓

𝟏𝟎
 من التيل. 1,5لصوف = ياردة من ا1أي :    1,5=  

                                  
 . 20 بوطمين سامية ، مرجع سابق ، ص 1
 . 55صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق ، ص  2
 . 85، ص 2009، دار المحمدية العامة ، الجزائر ،  مدخل لعلم االقتصادسكينة بن حمودة ،  3
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𝟏𝟎ثمن الكتان معبر عنه بالصوف =        

𝟏𝟓
     =𝟐

𝟑 ⁄ 𝟐ياردة من التيل =  1أي :     
 .من الصوف ⁄ 𝟑

(،  2< 1,5ومن خالل هذه البيانات نالحظ أن التكاليف النسبية للصوف في انجلترا أقل في ألمانيا )  
𝟏في انجلترا )  في ألمانيا أقل منها تيلوالتكاليف النسبية لل

𝟐⁄  >𝟐
( فتتخصص انجلترا في إنتاج  ⁄𝟑

 الصوف وألمانيا في إنتاج التيل  ، ولكن أين تتحدد نسبة التبادل الدولي ؟ .

ياردة  17=  ياردة من الصوف 10يفترض ميل أنها من الممكن أن تتحدد ، فعلى سبيل المثال ، عند  
زلة ( ، عند هذا السعر الدولي ، كان طلب ألمانيا هو ) أي بين نسبتي التبادل في حالة الع تيلمن ال

 17000لب انجلترا ( ، في حين كان ط تيلياردة من ال 17000ياردة من الصوف ) فهي تعرض  10000
 ياردة من الصوف ( . 10000) فهي تعرض  تيلياردة من ال

 . تيل= عرض ألمانيا من ال تيلطلب انجلترا على ال  عندئذ :    

 1ألمانيا على الصوف = عرض انجلترا من الصوف .طلب   

يقصد بالطلب المتبادل تلك العالقة بين كمية ما تعرضه الدولة من السلعة التي تصدرها للخارج 
والكمية التي تطلبها من السلعة المستوردة مقابل تلك الكمية من السلعة المصدرة ، أي انه عالقة مركبة تشمل 

، على قوة طلب الدولة على  ، ويتوقف تحديد معدل التبادل الدولي عند ستيوارت ميل2العرض والطلب معا 
ناتج الدولة األخرى ومرونة هذا الطلب ، ويتحدد معدل التبادل الدولي هذا بحدين : الحد األول هو معدل 
التبادل الداخلي بين السلعتين في الدولة األولى ، والحد الثاني هو معدل التبادل الداخلي بين السلعتين في 

 3الدولة الثانية .

إذا افترضنا أن طلب انجلترا عند ذات السعر الدولي قد انخفض إلى ابق ، وحسب المثال الس
ياردة من الصوف ( ، في حين ظل طلب ألمانيا ثابتا  8000ياردة من الكتان ) فهي تعرض إال  13600

( ،أي يكون طلب ألمانيا  تيلياردة من ال 17000ي فهي تعرض ياردة من الصوف )وبالتال 10000عند 
بر مما تعرضه انجلترا ، وطلب انجلترا على الكتان أقل مما تعرضه ألمانيا ، ومن هنا على الصوف أك

من ناحية أخرى ال يتحقق  تيلناحية ، والطلب والعرض من ال فالتوازن بين الطلب والعرض من الصوف من
                                  

 . 41- 40ص: محمود يونس ، علي عبد الوهاب نجا ، مرجع سابق ، ص  1
 . 55صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق ، ص  2
 . 51، ص  2003دار الفتح ،االسكندرية ،  ، العالقات االقتصادية الدوليةزينب حسين عوض هللا ،  3
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) أي تيللى الحيث يزداد طلب انجلترا ع، ب لتيلصوف أو انخفض السعر النسبي لإال إذا زاد السعر النسبي لل
يزيد ما تعرضه من الصوف ( ، ويقل طلب ألمانيا على الصوف ) أي يقل ما تعرضه من الكتان ( ، وهكذا 

،  تيلى الصوف وبالتالي عرضها من السيتغير طلب ألمانيا عل –السعر الدولي  –كلما تغيرت نسبة التبادل 
  1.الطلب والعرض يتحقق التوازن بين  وبالتالي عرضها من الصوف ، إلى أن تيلوطلب ألمانيا على ال

وعموما كلما اقترب معدل التبادل الدولي كثيرا من معدل التبادل الداخلي لدولة ما كان نصيبها من 
مكسب التجارة الدولية ضئيال ، والعكس صحيح ، وقد انتهى جون ستيوارت ميل أن الدولة الصغيرة يمكن أن 

 2من التجارة الدولية .تحقق مكسبا أكبر من الدولة الكبيرة 

ين يتوقف دولتسب من التجارة الخارجية بين الكمأن توزيع اللقد وضح جون ستيوارت ميل  وبالتالي
العالقة بين ، وتكمن  الطلبهذا هما حجم الطلب المتبادل بين الدولتين وكذا مرونة ،على عاملين أساسين 

 : تبادل الدولي على النحو التالي المرونة و معدل ال

ذات  الطلب المتكافئ  المرونة فهذا  ثانيةة غير مرنا مقارنة بالدولة الالسلع ىإذا كان الطلب عل -
 بر بينما الثانية بالنفع األقل .يعود على الدولة األولى بالنفع األك

كافئ المرونة فهذا يعود على ذات الطلب المت ثانيةنا مقارنة بالدولة الر إذا كان الطلب عن السلعة م -
 الدولة األولى بالنفع األقل بينما الثانية بالنفع الكبر.

 الفرع الخامس : تقييم الفكر الكالسيكي 
لقد ساهم المفكرون الكالسيك في الدفاع عن الحرية التجارية بين الدول ألكثر من قرن ،من خالل 

توافق الظروف التي كانت تعيشها الدول  التي كانتو  ومن النتائج المتوصل إليهاتفسير أسباب قيامها ، 
آنذاك، إال أنها لم تخلو من بعض النقائص التي تعد اليوم شبه معدومة ، نظرا لما يتناقض حاليا مع 
التطورات التي يعيشها العالم اليوم ، ويبقى لها الفضل في وضع اللبنة األولى في التجارة الدولية ،ومن هذه 

 ما يلي :النقائص 

                                  
 . 42-41نجا ، مرجع سابق ، ص ص : محمود يونس ، علي عبد الوهاب  1
 . 51زينب حسين عوض هللا ، مرجع سابق ، ص  2
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افتراض النظرية قيام التبادل التجاري  بين الدولتين في صورة مقايضة ،مخالف لواقع المبادالت  .1
 الدولية الحالية القائمة على أساس النقود ، أي على أساس األسعار ؛

اعتماد النظرية على فرض عدم قدرة عوامل اإلنتاج لالنتقال بين الدول ، في حين أن بعض عوامل  .2
 تقالها دوليا ، مما يؤثر في وفرة وندرة عوامل اإلنتاج ؛اإلنتاج يمكنها ان

يعاب على النظرية تسليمها بفرض حالة التشغيل الكامل ، فالدول الرأسمالية ال تزال تعاني من  .3
مشكلة البطالة ، كما أن المجتمعات االشتراكية لم تصل إلى حالة التشغيل الكامل ، فلزيادة اإلنتاج يمكن 

 1لعاطلة في العملية اإلنتاجية ؛استغالل الطاقات ا
افتراض أن اإلنتاج والتخصص الدولي يخضع لقانون الغلة الثابتة وهو ما جعل نظرية النفقات  .4

النسبية تبتعد عن الواقع وتتميز بالتبسيط في تحليلها، ومن ثم التوصل إلى نتائج غير منطقية، ألن الواقع 
بل أن البعض من المشروعات  ةيخضع لقانون الغلة المتناقص العملي يبين لنا أن اإلنتاج في غالب األحيان

الصناعية يخضع إنتاجها لقانون الغلة المتزايدة ) أي النفقة المتناقصة ( إلى أن تصل قدراتها اإلنتاجية إلى 
 2مستوى الحجم المثل لإلنتاج. 

استخدمت النظريات السابقة في تفسيرها ألسباب التجارة الدولية على نظرية العمل في تحديد القيمة  .5
،إال أن الواقع يشير بعكس ذلك ، فالعمل ليس العنصر الوحيد لالنتاج ، حيث يوجد العديد من عوامل االنتاج 

ل ليس متجانسا ، هناك في كل دولة إلى جانب عنصر العمل يوجد رأس المال واألرض ، كما أن العم
ن لم يكن مستحيال فنيا قياس كل  مستويات مختلفة )ماهر ، متوسط ، غير ماهر( ، كما أنه من الصعب وا 

 3؛عوامل اإلنتاج كميا بوحدات العمل 
عتبار عامل الزمن ومدى تأثيره على االتأخذ بعين ولم   ، ستاتيكي )ساكن(ا االنظرية طابعأخذت  .6

 ؛ نمو عوامل اإلنتاجاالقتصاد و  تطور هيكل

                                  
 . 60صالح الدين حسن السيسي ، مرجع سابق ، ص  1
، 2002/2003، أطروحة دكتوراه ،غير منشورة ، فرع التسيير ،جامعة الجزائر ،  تنظيم وتطور التجارة الخارجية )حالة الجزائر(ب ،عبد الرشيد بن دي 2

 . 28ص 
 . 55محمود يونس ، علي عبد الوهاب نجا ، مرجع سابق ، ص  3
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 ،يفترض التحليل الكالسيكي في التجارة الدولية أن اإلنتاج يخضع في ظروفه لقانون الغلة الثابتة  .7
إذ يالحظ أن اإلنتاج يخضع في غالب األحيان إلى  ، فتراض بعيدا جدا عن الواقع العملياال غير أن هذا

 1. لغلة المتزايدة ) النفقة المتناقصة(قانون الغلة المتناقصة) النفقة المتزايدة( أو قانون ا

 المطلب الرابع: مؤيدو الحرية التجارية في الفكر النيوكالسيكي
، انطالقا من نظرية النفقات للنظرية الكالسيكية  ولاأللجيل لتحليل ا تدعيماالنيوكالسيكي تحليل جاء 

واستخدموا بديال عنها السلعة،  االعتماد على نظرية العمل كمحدد لقيمة وارفض مغير أنه ،النسبية لريكاردو 
 أكثر واقعيا وهي نظرية تكلفة الفرصة البديلة . 

 ادجورث –الفرع األول : نظرية الطلب المتبادل لمارشال 
 ترجع فكرة الطلب المتبادل إلى جون ستيوارت ميل ، حيث تناول مارشال تحليل جون ميل بطريقة بيانية
، مستخدما ما يعرف بمنحنيات الطلب المتبادل أو منحنيات مارشال ، ثم أكمل فرانسيس ادجورث العمل 

 2الذي بدأه مارشال .
 تحديد معدل التبادل الفعلي بين الدولتين:  01الشكل رقم 

 

، ص 2007 ،عمان المسيرة ،ر دا،2، طاالقتصاد الدولي ) نظريات وسياسات(،علي عبد الفتاح أبو شرار:مصدرال       
102 . 

                                  
 . 110عفيفي حاتم، مرجع سابق، ص سامي  1
 . 39، مرجع سابق ، ص  محمود يونس محمد ، علي عبد الوهاب نجا 2
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منحنى عرض المبادلة النجلترا هو )و م( ومعدل التبادل المحلي لها قبل أن ، 01رقم  نالحظ في الشكل
)   ( ، أما منحنى عرض المبادلة أللمانيا هو ) و ج ( ومعدل التبادل المحلي هو10:15قيام التجارة هو )

كال البلدين إذا استقر معدل التبادل الفعلي بين المعدلين المحليين (، وبالتالي ستكون التجارة مفيدة ل10:20
السابقين ، وتمثل النقطة ن نقطة التوازن وتقاطع منحنيي عرض أللمانيا وانجلترا ويمر بهذه النقطة الخط )و 

( ، وعنده يتساوى الطلب المتبادل في كل من 10:17ن( الذي يمثل معدل التوازن الفعلي التوازني أ ) 
الدولتين، والطلب المتبادل حسب جون ستيوارت كمية الصادرات التي تفرضها دولة معينة عند معدالت 
التبادل المختلفة مقابل كميات مختلفة من الواردات ، وعندما يكون الطلب المتبادل متوازنا فإن قيمة صادرات 

ة على منتجات الدولة األخرى وزادت كل دولة تكون متساوية تماما مع قيمة وارداتها ، وكلما زاد طلب الدول
كلما اقترب معدل  هبمعنى أنولي في غير صالحها والعكس صحيح ،مرونة الطلب كان معدل التبادل الد

 التبادل الدولي من معدل التبادل المحلي قل مكسب الدولة من التجارة ، والعكس صحيح .

ت تحصل على كمية ويمكن تحديد مكاسب كال الدولتين من التجارة بينهما ، يالحظ أن انجلترا كان
عد قيام التجارة الدولية ( ، ولكن ب10:15ول( من الصوف عند معدل التبادل المحلي ) و ))ب ل( من التيل 

ن مقابل نفس الكمية من الصوف ) ول( وعليه فان مكسبها م على الكمية )ل ن ( من التيل فإنها تحصل
صوف مقابل الكمية ) ، أما ألمانيا فعندها تحصل على الكمية ) ول( من ال التجارة يساوي ) ب ن( من التيل

) ول(  التجارة فإنها تحصل على نفس الكمية من الصوف قبل قيام التجارة ، ولكن بعد قيام أل( من التيل
 1.  كسبها من التجارة )ن أ( من التيلقدرها )ن ل( وبالتالي يكون م مقابل تصدير أقل من التيل

 لـــ : جوتفريد فان هابرلر   opportunity cost theoryالفرع الثاني : تكلفة الفرصة البديلة
تفسير نظرية النفقات النسبية دون االعتماد على نظرية G .Haberlerحاول االقتصادي هابرلر 

الواقعي أن القيمة في العمل، وذلك باستخدام نظريته البديلة المعروفة باسم تكلفة الفرصة البديلة ،  فمن غير 
الذي يدخل في العملية اإلنتاجية ، فهنا كعنصري األرض ورأس  يكون عنصر العمل هو العنصر الوحيد

عن كون عنصر العمل ال يستخدم بنسب ثابتة في إنتاج كافة السلع ، فهناك منتجات كثيفة  المال ،فضال
العمل كالمنسوجات التي يدخل في إنتاجها عنصر العمل بنسبة أكبر  من العناصر األخرى ، ومنتجات 

                                  
 .103 - 102، ، ص ص: 2007 ،، دار المسيرة، عمان 2، ط االقتصاد الدولي ) نظريات وسياسات( علي عبد الفتاح أبو شرار ،1
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ر كثيفة رأس المال كصناعة الصلب ،التي يدخل في إنتاجها عنصر رأس المال بنسبة أكبر من العناص
 1األخرى .

يرى هابرلر أن تكلفة الفرصة البديلة البديلة  تسمح بمقارنة المزايا التي تتمتع بها دولة ما في إنتاج 
وهي عبارة عن مقدار ما نضحي به من إحدى السلع  ، 2سلعة معينة بالنسبة لمزاياها في إنتاج سلع أخرى 

استخدم هابرلر ما يعرف بييمنحنيات الناتج المتساوي مقابل الحصول على وحدة إضافية من سلعة أخرى ،وقد 
أو منحنيات اإلحالل أو منحنيات السواء اإلنتاجية ، يبين هذا المنحنى بالنسبة لدولة معينة كل المجموعات 
التي يمكن أن تنتجها هذه الدولة من كميات مختلفة من سلعتين معينتين خالل فترة زمنية معينة ، وذلك 

ولتوضيح فكرة تكلفة الفرصة البديلة وتطبيقها في نظرية التجارة الدولية  3ن عناصر اإلنتاج ،بكميات محددة م
، ال بد من االستعانة بمنحنى إمكانية اإلنتاج ، الذي يبين التوليفات البديلة من سلعتين ، يدخل في إنتاجهما 

 االستخدام الكامل لعناصر اإلنتاج وفي أفضل التكنولوجيا المتاحة .

 جدول افتراضي للتوليفات البديلة من سلعتي القطن و القمح في مصر والسودان 05دول رقم :جال

 السودان /إنتاج آالف األطنان في السنة مصر/إنتاج آالف األطنان في السنة
 قمح
160 
120 
80 
40 
0 

 قطن
0 

20 
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80 
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0 

 .49، ص 2007،،دار المسيرة ،عمان  2، ط االقتصاد الدولي ) نظريات وسياسات(علي عبد الفتاح أبو شرار ، :لمصدر ا

 02أما تمثيل التوليفة لكل من السلعتين القطن و القمح في مصر والسودان بيانيا ، من خالل الشكل رقم 
 الموالي :

                                  
 .62محمد سيد عابد ، مرجع سابق ، ص  1
 .53زينب حسين عوض هللا ، مرجع سابق ، ص  2
 .62محمد سيد عابد ، مرجع سابق ، ص  3
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 مصر والسودان .:إمكانيات إنتاج القمح والقطن لكل من  02الشكل رقم 

 
 .49، ص 2009، الدار الجامعية ، االسكندرية ، أساسيات االقتصاد الدوليعلي عبد الفتاح أبو شرار ، : المصدر 

  
( يمثل منحنى إمكانيات ABالخط المستقيم )برسم بياني نجد أن  05بعد تمثيل بيانات الجدول رقم 

حيث ، ألف طن من القطن وال تنتج شيئا من القمح  80تنتج مصر  Mالنقطة  اإلنتاج لدولة مصر، وعند
ألف طن من القمح  160تبين إنتاج  فإنها Bالقطن فقط، أما النقطة  المتاحة إلنتاج كافة مواردهاتسخر 

 80توليفة إنتاج مكونة من  فإنها Mأما النقطة  ، نتاج القمح فقطها إلوصفرا من القطن وهنا تسخر كل موارد
وهناك العديد من النقاط التي تقع على منحنى إمكانية  ، ألف طن من القطن 40ن من القمح و ألف ط
( فتقع عليه جميع CDالسلعتين، أما الخط المستقيم )ن متبين التوفيقات البديلة والمختلفة التي ( ABاإلنتاج )

األمثل للموارد وبأفضل  خدامباالستإنتاجها  التوفيقات المختلفة والبديلة للسلعتين والتي يمكن للسودان
 1التكنولوجيا المتاحة .

ا من أجل إنتاج وحدة بهالتي يضحي  السلعتين إحدى كمية اإلنتاج إمكانية منحنى ميل ويحدد
𝟖𝟎اإلنتاج  وفي المثال السابق نرى أن منحنى إمكانية،إضافية من السلعة األخرى 

𝟏𝟔𝟎
   =𝟏

𝟐
وهذا يعني   

ونالحظ أن مصر تواجه تكلفة القمح ، جل إنتاج وحدة إضافية من جل أالتضحية بنصف وحدة قطن من 

                                  
 . 50عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص علي  1
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 40قطن من أجل إنتاج  ألف طن20 ييييوهي التضحية ب،الفرصة البديلة الثابتة على مستوى اإلنتاج الكلي 
وهذه هي ، ضافية من القمح إبنصف وحدة قطن من أجل إنتاج وحدة أي التضحية  ، ألف طن من القمح
يأخذ شكل الخط   ونظرا ألن تكلفة الفرصة البديلة ثابتة فإن منحنى إمكانية اإلنتاج ، تكلفة الفرصة البديلة

𝟏المستقيم وميله المطلق 

𝟐
=𝟖𝟎

𝟏𝟔𝟎
 والذي يتساوى مع تكلفة الفرصة البديلة الثابتة . 

، أسفل  والسودان سالب وينحدر من أعلى إلىميل منحنى إمكانية اإلنتاج لكل من مصر أما عن 
القطن  ا سوف تنقصان من إنتاجفإنموهذا يدل على أن مصر والسودان عندما يريدان زيادة اإلنتاج من القمح 

 ف الكامل، ويمثل على منحنى إمكانية اإلنتاج في كل من مصريوهذا ما يحدث في ظل افتراض التوظ
التوالي أعلى التوفيقات البديلة من القمح والقطن والتي يستطيع االقتصادان والسودان م ب وج د على 

ف الكامل، أما جميع النقاط التي تقع على يمين خط منحنى يوالسوداني تحقيقهما في ظل التوظ المصري 
في كل من مصر والسودان فإنه ال يستطيع  K ,Lمثل توليفات من القمح والقطن  وتمثل، إمكانية اإلنتاج 

الوصول إليهما وتحقيقهما في ظل الموارد والتكنولوجيا المتاحة لهما ، أما النقاط التي تقع  اقتصاد أي البلدين
فيمكن تحقيقهما ولكن ال تتحقق عندهما الكفاءة  I,Oالنقطتين كإمكانية اإلنتاج  أسفل أو على يسار منحنى
نظرا لعدم استعمال ، م استخداما مالئما يبقى جزء منها معطال أو غير مستخد في استخدام الموارد حيث
 1. أفضل للتكنولوجيا المتاحة

على الرغم من قدرة هابرلر من توضيح فكرة منحنيات السواء الجماعية ، وا عادة صياغة قانون 
 النفقات النسبية ، إال أنه لم يتمكن من تفسير أسباب اختالف نفقات النسبية بين الدول المتبادلة .

 س : مؤيدو الحرية التجارية في الفكر المعاصرالمطلب  الخام
نظرية هكشر وأولين ، مستمرة لغاية عصرها الحديث ،كال تزال محاوالت تفسير التجارة الدولية 

 ونظرية ليندر اللتان اعتمدتا على المنهج الديناميكي ، الذي أهملته النظريات الكالسيكية.النظرية التكنولوجية 

 :نظرية  لهكشر واولين الفرع األول 
 The Effect Of Foreign Tradeيحتوي على أسس نظرية بعنوان  1919هكشر مقاال في نشر 

On The Income Of Distribution  تأثير التجارة الخارجية على توزيع الدخل " قدم فيه النظرية "

                                  
 . 51ص  المرجع السابق ،1
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بنشر كتاب له ، وهو تلميذ هكشر أولين  برتل، ولكن النظرية لم تشتهر إال بعد أن قام الحديثة للتجارة الدولية 
قيام التجارة سبب  تفسيروقد حاوال  ، Inter-regional And International Tradeبعنوان  1933في 

الدولية ، وأرجعانها إلى التفاوت الموجود بين الدول في مدى وفرة عناصر اإلنتاج المختلفة ، وهذا التفاوت 
 لع ، مما يؤدي إلى قيام التجارة الدولية .من شأنه خلق تفاوت في أسعار الس

 أوال : االفتراضات التي تقوم عليها النظرية

 1تقوم نظرية هكشر وأولين على مجموعة من الفرضيات المبسطة للواقع ،وهي :

، ويعتمدان على عنصرين من  YوX، تقومان بإنتاج سلعتينBو Aهناك دولتان فقط  .1
 عناصر اإلنتاج هما العمل و رأس المال ؛

 استخدام الدولتين لنفس الفن اإلنتاجي ؛ .2
كثيفة عنصر رأس المال ، وهو ما يعني أن  Yكثيفة عنصر العمل ، والسلعة  Xأن السلعة .3

 Yل، بينما  السلعة تحتاج إلى قدر كبير من عنصر العمل مقارنة باحتياجاتها من عنصر رأس الما Xالسلعة
 تحتاج إلى قدر كبير من عنصر رأس المال مقارنة باحتياجاتها من عنصر العمل ؛

يتم إنتاجهما في ظل ظروف ثبات غلة الحجم ، أي أن زيادة المستخدم من  YوXالسلعتين .4
بنفس كافة عناصر اإلنتاج ) عمل ورأس المال( ، بنسبة معينة تؤدي إلى زيادة حجم اإلنتاج من السلعة 

 ، يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنفس النسبة ؛ ٪10النسبة ، فلو زدنا عنصر العمل ورأس المال بنسبة 
التخصص غير كامل في الدولتين بعد قيام التجارة ،ما يعني سيادة ظروف تزايد تكلفة  .5

 السلعتين ؛ الفرصة البديلة ، التي تمنع الدولتين من توجيه كافة عناصر اإلنتاج إلنتاج سلعة واحدة من 
 تماثل أذواق في الدولتين ،بمعنى تطابق خريطة السواء للدولتين ؛ .6
سيادة ظروف المنافسة الكاملة في أسواق السلع وأسواق عناصر اإلنتاج ، أي أن أسعار  .7

السلعتين متساوية في األجل الطويل وتنعدم بذلك فرص الربح غير العادية ، ومن ناحية أخرى تعني عدم 
 ناصر اإلنتاج من تحديد معدل الجر وسعر الفائدة ؛قدرة أصحاب ع

                                  
 .143-142ص ص : محمد سيد عابد ، مرجع سابق ، 1
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المرونة التامة لتحرك عناصر اإلنتاج داخل كل دولة من نشاط آلخر ومن مكان آلخر وفقا  .8
للعوائد الحدية ، أي تساوي العوائد الحدية لعناصر اإلنتاج المتجانسة في كل المناطق والصناعات داخل 

 لتحرك دوليا ، بمعنى تباين عوائد تلك العناصر قبل قيام التجارة الدولية ؛الدولة الواحدة ، وعدم قدرتها على ا
 عدم وجود تكلفة نقل ، وغياب أي شكل من أشكال تقييد حرية التجارة ؛ .9

 استخدام عناصر اإلنتاج المتاحة استخداما كامال في الدولتين ؛ .10
 .توازن التجارة بين الدولتين ، أي تساوي قيمة الصادرات والواردات  .11

تم اعتبارهما نظريتين: األولى عرفت باسم " نظرية هبات عناصر و مساهمتي هكشر و أولين وتتمثل 
تحاول تفسير سبب اختالف النفقات النسبية بين الدول على أساس الوفرة والندرة النسبية لعناصر  اإلنتاج "
اول تفسير التغيرات التي يمكن أن ، تح ، و الثانية عرفت باسم " نظرية تعادل عوائد عناصر اإلنتاج "اإلنتاج

 1تحدثها التجارة الدولية على األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج .

باالعتماد على الفروض السابقة التي قامت عليها نظرية  نظرية هبات عناصر اإلنتاج : .1
عنصر هكشر وأولين ،التي تنص على أن الدولة تصدر السلعة التي يتطلب إنتاجها االستخدام الكثيف ل

اإلنتاج الموجودة بها بكثرة وسعر منخفض نسبيا ، وتستورد السلعة التي يتطلب إنتاجها االستخدام الكثيف 
فالدول تتفاوت من حيث ما ،  2لعنصر اإلنتاج النادر نسبيا والذي سعره مرتفع نسبيا في الدولة المستوردة

نما بصورة نسبي ة ، والسلع تتفاوت من حيث كثافة لديها من عناصر اإلنتاج ، ليس بصورة مطلقة وا 
استخدامها لعناصر اإلنتاج المختلفة ، فهناك سلع كثيفة األرض وأخرى كثيفة رأس المال وأخرى كثيفة العمل 
، من هنا نجد دول غنية بعنصر األرض يكون لديها ميزة نسبية في إنتاج السلع كثيفة األرض ، دول غنية 

سبية في إنتاج السلع كثيفة رأس المال ، ودول غنية بعنصر العمل بعنصر رأس المال يكون لديها ميزة ن
  3يكون لديها ميزة نسبية في إنتاج السلع كثيفة العمل .

قام سامويلسون بتطوير نظرية هكشر  1941في نظرية تعادل عوائد عناصر اإلنتاج : .2
 اختلفت النفقاتا التجارة الدولية تقوم إذ  مفادها أن،  سامويلسون –أولين –عرفت باسم نظرية هكشر وأولين، و 

                                  
 . 144المرجع السابق ، ص  1
 . 118علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص  2
 . 100عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، مرجع سابق ، ص  3
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النسبية بين الدول ي ويترتب على قيامها تساوي أسعار السلع أساس التبادل ، وهذا بافتراض أن عناصر 
اإلنتاج غير قابلة للتنقل دوليا ، وفقا لهذه النظرية تؤدي التجارة الدولية في ظل الحرية إلى تركيز الطلب 

تاج الوفيرة نسبيا لدى الدولة ، وتحويل الطلب المحلي إلى عن العناصر النادرة األجنبي على عناصر اإلن
من شأنهما إعادة توزيع  ننسبيا إلى الدول األخرى ،وهذا ما يؤدي إلى التخصص والتبادل الدوليين ، اللذا

 1الدخل القومي .
 انتقادات النظرية  ثانيا :

 2قادات ، أهمها ما يلي :نتتعرضت نظرية هكشر وأولين إلى العديد من اال

عدم تجانس وحدات عناصر اإلنتاج :تقوم هذه النظرية على أساس اختالف درجة الوفرة  .1
والندرة النسبية لعناصر اإلنتاج بين الدول ، وهي تفترض بذلك تجانس وحدات عناصر اإلنتاج ، أي تهتم 

االختالفات النوعية ظن فعنصر األرض غير متجانس ، باالختالفات الكمية في عناصر اإلنتاج وتهمل  
فهناك أراضي صالحة للزراعة ،أخرى غير صالحة للزراعة ،أراضي صحراوية وغابات ... ،فيمكن تحويل 
األراضي الصحراوية إلى أراضي مزروعة بفضل التكنولوجيا ،أما عنصر العمل تختلف كفاءته  من عمل 

يمكن االعتماد على أجور العمال كمؤشر لمدى الوفرة أو الندرة النسبية  ماهر ، يدوي وذهني ، وبالتالي ال
لعنصر العمل ،وقد يرتبط انخفاض األجور بانخفاض إنتاجية العمال في دولة ما ، وبارتفاع الكفاءة اإلنتاجية 

سعار لدولة ما ال تتمتع بوفرة نسبية عي عنصر العمل ، قد تتمتع من إنتاج سلع كثيفة العمل بأرخص األ
نسبيا من دولة أخرى تتمتع بوفرة نسبية عي عنصر العمل ،وبالنسبة لعنصر رأي المال الذي بدوره ينقسم إلى 
رأس مال اجتماعي ) الطرق ، مشروعات البنية التحتية ..( ورأس مال إنتاجي ) اآلالت ،..( و رأس مال 

 المخزون من السلع والمواد األولية ؛
تقال عناصر اإلنتاج دوليا :اشتركت نظرية هكشر وأولين مع إهمال النظرية إلمكانية ان .2

نظرية النفقات النسبية لريكاردو في إهمال حرية انتقال عناصر اإلنتاج دوليا ، فالنسبة لعنصر األرض 
يستحيل انتقاله جغرافيا ي أما بالنسبة لعنصر العمل ورأس المال ، فهناك الهجرات العمالية وحركات رؤوس 

الدول، رغم تلك القيود المفروضة عليهما ، إال أن الهجرات العمالية إلى دولة تعاني من ندرة  األموال بين

                                  
 . 58عوض هللا ، مرجع سابق ، ص زينب حسين  1
 .91-90-89ص ص ص: مرجع سابق،السيد أحمد السريتي ، محمد عزت محمد غزالن ،  2
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نسبية في عنصر العمل يؤدي إلى قيام الدولة بإنتاج وتصدير السلع كثيفة العمل بتكلفة منخفضة نسبيا ، كما 
 ع كثيفة رأس المال .أن حركات رؤوس األموال لدولة تعاني ندرة نسبية فيه ما يؤدي إلى أنتاج سل

إمكانية اختالف أساليب اإلنتاج للسلعة الواحدة : تفترض النظرية تشابه دوال اإلنتاج للسلعة   .3
ولكن الواقع أثبت عكس ذلك ، حيث أن دالة إنتاج السلعة الواحدة تختلف من دولة الواحدة في كل الدول ، 

 ألخرى ، وهذا ما يسمى بلغز ليونتيف .
 التجريبي لنظرية هكشر وأولين ثالثا : االختبار

، W.Léontiefظلت نظرية هكشر وأولين مقبولة كأساس لنظرية التجارة الدولية ، إلى أن ظهر ليونتيف 
-Imput  جداول المدخالت والمخرجات "  باسمعرف  االقتصاديواستخدام فيها أسلوبا جديدا في التحليل 

out put النظرية" للبرهنة على مدى صحة هذه . 

، قام بحساب كمية العمل و رأس المال المطلوب إلنتاج ما  1947انطالقا من جدول ليونتيف لسنة 
قيمته مليون دوالر من سلع الصادرات والسلع المنافسة للواردات في الواليات المتحدة األمريكية وليس مقارنة 

ات المدخالت والمخرج 06رقم جدول الكمية العمل وكمية رأس المال في حد ذاتهم ، كما هو موضح في 
 1.  1947لالقتصاد األمريكي لسنة 

 كمية العمل ورأس المال الالزمة إلنتاج ما قيمته مليون دوالر:  06 جدول رقمال

 ما قيمته مليون دوالر من                      

 االحتياجات من 
 السلع المنافسة للواردات الصادرات

 (1947بالدوالر بأسعار رأس المال ) 

 العمل ) بالعامل في السنة(
2.550.780 

182313 
3.097.339 

170004 
 دوالر 18000 دوالر 14000 رأس المال لكل عامل ) ألقرب أفل دوالر(

 .107، ص 2000الجديدة للنشر،اإلسكندرية، ، دار الجامعة  العالقات االقتصادية الدوليةعادل أحمد حشيش ، : المصدر

                                  
1Roger Dehem , précis d’économie internationale, les presses de l’université laval, Dunod, 
Québac,1982,p 43 . 
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حتاج ، ي1947مليون دوالر من الصادرات األمريكية خالل سنة  1يبين هذا الجدول أن إنتاج ما قيمة 
لى كمية من العمل تقدر بحوالي  ، مليون دوالر 2,6استخدام كمية من رأس المال تقدر بحوالي  ألف  182وا 

استخدام كمية من رأس  إلى حتاجمليون من السلع المنافسة للواردات فإنه ي 1إنتاج ما قيمته ن أ، و  عامل
لى كمية من العمل تقدر بحوالي  3,1المال تقدر بحوالي  وحدة ، وعليه  ألف عامل 170مليون دوالر وا 

، بينما أن وحدة ف أل 14ألف دوالر من رأس المال لكل عامل   14رات تتطلب ما قيمته دواحدة من الصا
 .ألف 18قيمته ألف دوالر من رأس المال لكل عامل واحدة من السلع المنافسة للواردات فإنها تتطلب ما 

حاول ليونتيف أن يجعل نتائجه معقولة بدال من أن يرفض نموذج هكشر وأولين ، وذلك باإلعتماد على  
كانت تعادل ثالث أضعاف إنتاجية العمل األجنبي ،  1947حجة أن حجة إنتاجية العمل األمريكي سنة 

، وبمقارنة العدد الناتج بالكميات المتاحة من رأس المال في  3كية في وبضرب أعداد القوى العاملة أمري
أمريكا ، نجد أن الواليات األمريكية تتمتع بوفرة نسبية في العمل ، وعندها يكون مناسبا أن تكون سلع 

،فقام  صادرات الواليات األمريكية كثيفة العمل بالمقارنة مع سلع البدائل ، ولكن هذا التفسير لم يكن مقبوال
ليونتيف بسحبه ، بسبب أن العمل األمريكي كان أكثر إنتاجية من العمل األجنبي ، وكذلك رأس المال 

، وهذا ما يجعل الوفرة النسبية لرأس  3األمريكي ،إذ يجب ضرب كل من العمل األمريكي ورأس المال في 
 1المال األمريكي ثابتة .

، وقد أظهرت نتائجها أن  1951ات إحصائية من سنة أعاد ليونتيف تجربته مستخدما بيان 1956وفي 
من سلع بدائل الواردات ، أي نفس النتيجة التي توصل  ٪6السلع األمريكية أكثر كثافة بعنصر العمل بمقدار 

 . 1947إليها باستخدام بيانات سنة 

للعمل، يقوم على أساس ، أن اشتراك الواليات المتحدة في التقسيم الدولي من ذلك  استنتج ليونتيفو 
، أن اقتصاد  تخصصها في مجاالت اإلنتاج كثيفة العمل، ال كثيفة رأس المال، وهذا عكس ما هو شائع

، مقارنة باقتصاديات بقية دول العالم، يتميز بوفرة نسبية في رأس المال، وندرة  الواليات المتحدة األمريكية
 2.  لصحيحن العكس هو اوالحقيقة أنسبية في عنصر العمل، 

                                  
 . 014علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص  1
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 الفرع الثاني : النظرية التكنولوجية 
لقد ساهمت النظريات الكالسيكية والنيوكالسية في تفسير جزء كبير من التجارة الدولية ، إال أنها ألغت 
عامل الزمن في تحليلها ، وهو مال ال يمكن التغاضي عنه في وقتنا الحالي ، فجاءت النظرية التكنولوجية 

 واقعية .لتأخذ مسارا ديناميكية أكثر 

خذ شكل اختراع أو اكتشاف ، وهو األساس الذي تستند إليه عملية لتطورات التكنولوجية تتليمكن 
دخال هذا االختراع أو االكتشاف في تحديث  التطور التكنولوجي والتجديد الذي يتم من خالله استخدام وا 
النشاطات االقتصادية وتجديدها ، عن طريق استخدام طرق جديدة في اإلنتاج ، استخدام وسيلة جديدة من 

للمواد األولية ، سوق جديدة أو إعادة  تاج أو التوصل إلى سلعة جديدة ، اكتشاف مصدر جديدوسائل اإلن
تضمن ثالث نماذج نظرية رئيسية هي: نموذج اقتصاديات الحجم، نموذج الفجوة ت ، 1تنظيم صناعة ما

 2وتستند النظرية التكنولوجية إلى مجموعة من الفروض هي :  ،لتكنولوجية، ونموذج دورة المنتوجا

الحصول على المعلومات عن التجارة الدولية بين الدول ال يعتبر حرا ، بل انه خاضع للكثير من  .1
التعقيدات التي تعرقل حركة انسياب هذه المعلومات عبر الحدود ، ومن أجل تحقيق هذا االنسياب يجب 

ت " ، وهذا يرتبط بالعمل على تخصيص إنفاق استثماري على مجالت البحث تحمل " تكاليف المعلوما
والتطوير التكنولوجي ، والعائق أمام هذا التخصيص للموارد االستثمارية قو قلة المعرفة عن حالة السوق في 
الداخل والخارج ، وهذا يقتضي تحمل نفقات مرتفعة لتوفير مثل هذه المعلومات ، وهذا مرتبط بالدول 

لصناعية المتقدمة التي لديها سوق داخلية واسعة ، استنادا إلى طلبها المحلي على السلع والمنتجات الجديدة ا
 التي ترتكز على االختراعات واالكتشافات .

اختالف األساليب الفنية المستخدمة في عملية اإلنتاج للسلعة الواحدة بين الدول ، مما يعني عدم  .2
، وبالتالي فإن التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم في إنتاج سلعة معينة وخاصة تجانس وتماثل دوال اإلنتاج 

الجديدة ليست الشائعة وليست متوافرة في الدوق الدولية ، مما يدفع بالدول لجعلها أساس الحتكارها والمتيازات 
ل عنصرا جديدا وعلى هذا األساس يرى أصحاب النظرية التكنولوجية أن التطور التكنولوجي يمثشركاتها ، 

 ، وفي ضوء ذلك ، تم تقسيم المزايا  النسبية إلى نوعين هما :  من عناصر اإلنتاج

                                  
 . 79، ص  مرجع سابقفليح حسن خلف ،  1
  . 82 -80المرجع ، ص ص : نفس  2
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والتي تصل باالختالف بين الدول في مدى وفرة أو ندرة عناصر اإلنتاج  المزايا النسبية الطبيعية : -أ
وهو ما اعتمدته  فيها وبالتالي أسعارها ، ومن ثم في التكاليف النسبية إلنتاج السلع تبعا لذلك ،

 النظرية الحديثة في تفسيرها ألسباب قيام التجارة الدولية .
وهي تركز على العديد من العوامل التي تشكل أساس هذه المزايا ، والتي  المزايا النسبية المكتسبة : -ب

 من أبرزها :
لفنيين والعمال الماهرين التطور النوعي للموارد البشرية والمتمثل بتوفر العلماء والباحثين واالختصاصيين وا -

 ... إلخ ، بالشكل الذي يؤدي كل منهم إلى زيادة إنتاجية الموارد االقتصادية .

مزايا وفورات الحجم المرتبطة بما تتيحه األسواق الالزمة لتصريف السلع بالشكل الذي يوفر إمكانية  -
 لقيام حجم كبير لإلنتاج .

في البحث العلمي والتكنولوجي استنادا إلى توفر البيئة التي التطور التكنولوجي المستند إلى التوسع  -
تساعد على ذلك ، وتوفر اإلمكانات البشرية والفنية والمادية والمالية ، والطلب والحوافز التي تدفع إلى 

 ذلك ،التي ينجم عنها تزايد مدى االكتشاف واالختراع .

لوجي وقدرتها على القيام بذلك ، فإن دوال مما سبق ، ونتيجة اختالف الدول في مدى تطورها التكنو  -ت
اإلنتاج ليست خطية ، وغير متجانسة )كما افترضت النظرية الكالسيكية (، وبالتالي يمكن أن تؤدي 
التطورات التكنولوجية ، وهو ما يحصل غالبا ،إلى زيادة اإلنتاج المتحقق مقابل استخدام عوامل 

 اإلنتاجية إلى قانون الغلة بدال من ثبات الغلة .إنتاج معينة ، وهو ما يعني خضوع العملية 
إمكانية انتقال عوامل اإلنتاج بين الدول ، من حركة رؤوس األموال الواسعة بين الدول ، وما   -ث

 يصاحبها من المتاجرة بالسلع الوسيطة واالستثمارية  بين الدول ، بواسطة الشركات الدولية .
دخل التغير الذي يحصل في الميزة النسبية في االعتبار، االعتماد على التحليل الحركي ، حيث ي  -ج

  لذلك يتم تفسير قيام التجارة الدولية على أساس التطورات التكنولوجية .

 نظرية اقتصاديات الحجم أوال :

 تشكل نظرية اقتصاديات الحجم في التجارة الدولية تطويرا وتعديال آخر لنظرية هكشر وأولين لنسب
بإدخالها وفورات اإلنتاج الكبير كإحدى المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة، فهذه  ، اإلنتاجعناصر 
 اقتصادياتتعتبر توفر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي يتم إنتاجها في ظل  النظرية
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وبالتالي يتم التفريق بين المنتجات الصناعية التامة  ، والمتمثلة في زيادة العائد على زيادة اإلنتاج،  الحجم
وبين الدول الصناعية الصغيرة ، )السلع اإلستهالكية( والمنتجات النصف مصنعة )السلع الوسيطية(  الصنع

داخلي صغير ( والدول الصناعية الكبيرة ) ذات سوق داخلي كبير (، ومن هنا يمكن القول أن  )ذات سوق 
الحجم تسعى إلى تفسير نمط التجارة الدولية بين الدول الصناعية المتقدمة ذات السوق  نظرية إقتصاديات

 1ة ذات السوق الداخلي الصغير.الدول الصناعي السوق الداخلي الكبير وبين
وعليه يمكن القول بأن نظرية اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير هيكل التجارة الخارجية بين الدول 
الصناعية المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير مثل الواليات المتحدة وألمانيا الموحدة، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا 

، في حين أن الدول الصناعية ذات السوق الداخلية االستهالكيةالسلع في إنتاج السلع التامة الصنع أو 
الصغير مثل بلجيكا، هولندا، لكسمبورج، اليونان، الدول اإلسكندنافية في إنتاج السلع نصف المصنعة أو 

 2السلع الوسيطة.

 نموذج الفجوة التكنولوجية  ثانيا :

لمهارات المتاحة لالستخدام في إنتاج السلع يمكن تعريف التكنولوجيا على أنها هيكل المعرفة وا 
والخدمات ، فالتكنولوجيا لها تأثير كبير على التجارة الدولية عن طريق جلب سلع جديدة على الدوام إلى 

، فالتجارة بين الدول تأخذ بعين االعتبار التطورات التكنولوجية في عملية اإلنتاج ، وهي بذلك تفرق 3السوق 
تكنولوجية والمستوردة لها ، وهذه األخيرة دائمة التغير فإنها تؤثر بشكل كبير على التجارة بين الدول صاحبة ال

 ، ولو أن هذه التكنولوجيا يختلف تطبيقها من دولة ألخرى .

، والتي مفادها أن للتفاوت   Posnerيرجع تفسير نموذج  الفجوة التكنولوجية إلى االقتصادي 
التكنولوجي بين الدول المتقدمة والدول النامية أثر على هيكل التجارة الدولية ، حيث تتمتع الدول المتقدمة 
على ميزة نسبية مكتسبة أدت إلى تفوقها في العديد من السلع ، و يرجع وجود الميزة النسبية إلى عاملين 

 ي في الفن التكنولوجي المستخدم وجود تفاوت نسب  -أساسيين هما :  

                                  
 232التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سابق، ص  سامي عفيفي حاتم، 1
 .49عبد الرشيد بن ديب ، مرجع سابق ،  2
، ترجمة  : طه عبد هللا منصور ، محمد عبد الصبور محمد علي، دار المريخ ، المملكة  العالقات االقتصادية الدوليةهدسون ، مارك هرندر ، جون  3

 . 134، ص  1987العربية السعودية ، 
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 1اكتساب حقوق إنتاج وشراء المخترعات الجديدة .   -                

وبما أنه ال يمكن لجميع الدول الوصول إلى مستوى متساو من التكنولوجيا ، لذلك يظهر بما يسمى      
يا من الدول ، التي تسعى إلى تطوير "" الفجوات التكنولوجية '' ، تتركز فيها التكنولوجيا لدى عدد قليل نسب

ميزة نسبية قوية في السلع ذات التكنولوجيا العالية ، وكلما ركزت الدول األكثر تقدم في إنتاج السلع ذات 
المستوى التكنولوجي المرتفع ، فإن المزايا النسبية في السلع ذات التكنولوجيا المنخفضة تنتقل إلى الدول أكثر 

"  وهو مؤسس نموذج الفجوة التكنولوجية اسم .Posner M.Vاالقتصادي أطلق ، 2مية تخلفا في عملية التن
، ويمكن تحديد هذه الفجوة بيانيا  باستخدام مصطلحات تجارة الفجوة التكنولوجية " على النموذج الذي أسسه

 3فجوة الطلب وفجوة التقليد .

 : تمثيـل بيانـي للفجـوة التكنـولـوجيـة  03الشكــل 

 
الجزء  االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية )مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية (،المصدر : سامي عفيفي حاتم ، 

 . 240، ص  2005األول ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة،

 

                                  
 . 92سكينة حمود ، مرجع سابق ، ص  1
  . 134جون هدسون ، مارك هرندر ، مرجع سابق ، ص 2
الجزء األول ، الدار المصرية  االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية )مبادئ اقتصاديات التجارة الدولية (،تم، سامي عفيفي حا 3

 . 239، ص 2005اللبنانية ، القاهرة،
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نالحظ أن هناك من خالل الشكل السابق الذي يوضح اإلنتاج والتصدير بين نوعين من الدول ، 
 1فجوتين  مختلفتين هما :

المنتج الجديد للدولة صاحبة االختراع بين ظهور  وهي الفترة التي تفصل: فجوة الطلب -
 .                                 P2عند  إنتاجه في الدولة المقلدة، وبداية  P1عند التي تحتكر إنتاج المنتج وتصديره 

االختراع في الدولة صاحبة  ة التي تفصل بين ظهور اإلنتاج : وهي الفتر  فجوة التقليد   -
 .P3وظهوره في الدول المقلدة ) الدول النامية(، P1 )الدول المتقدمة(

  ( P3ي  P1( وفجوة التقليد)P2ي  P1دالة في الزمن محصورة بين فجوة الطلب )  هي الفجوة التكنولوجية  

أظهر بعض القصور تجارة الفجوة التكنولوجية في  Posner  النموذج الذي عرضهيمكن القول أن 
على سؤالين هما : لماذا ظهرت التكنولوجيا في الدول األكثر تقدما اإلجابة  ، المتمثل في عدم التمكن من

مكتسبة  في النسبية ال هابمزايا االحتفاظ يمكن للدولة صاحبة االختراعالفترة التي دون غيرها ؟ و ما طول 
فاإلجابة على السؤال األول تكمن في معرفة السياسة المتبعة من  ؟جيا و دير السلع كثيفة التكنولإنتاج وتص

 أما السؤال الثاني فاإلجابة عليه تكمن في، طرف المنتجين من خالل البحث والتطوير في أساليب اإلنتاج 
  ة .الذي سد الثغرة التي وقعت فيها النظرية التكنولوجي المنتجحياة نموذج دورة 

 : نظـريـة دورة حيـاة المنتـجثالثا

 

 

 

 

 

 

 

يدرس هذا النموذج العالقة بين المبيعات من المنتج في كل فترة وعمر هذا المنتج ، وأيضا يمكن أن يسمح 
الن بالتنبؤ بتقييم المبيعات والظروف التكنولوجية والتنافسية التي تواجه هذا المنتج من أجل وضع 
استراتيجيات السوق لمناسبة ، كما يمكنه أن يساهم في تحليل أنماط التجارة أي تفسير اختالف المستوى 

 التكنولوجي الذي يؤدي إلى اختالف األسعار كأساس للتجارة الدولية ، وقد قامت عدة محاوالت لربط هذا

 

 

                                  
 . 87فليح حسن خلف ، مرجع سابق ، ص  1
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، فقد استعمال  19671في  Hirchو 1961في    vernonالنموذج بالتجارة الدولية ، والتي بدأها كل من 
النموذج من أجل شرح هيكل التجارة الدولية وتفسيرها وفق التحليل الديناميكي مع إدخال التكنولوجيا ، وفيما 

 نقدم تفسير كل منهما على حدا .

يا التفوق التكنولوجببناء نموذجه على افتراض أن  vernon raymond.:قام   vernonي نموذج 1 
في تطوير المنتجات  ةكون رياديتأن  يعطي ألمريكاينطلق بشكل مستمر في الواليات المتحدة مما  الذي

ل هذه المنتجات في المراحل الموالية إلى دول أخرى خارج الواليات المتحدة، وذلك يالجديدة وتصنيعها، ثم تنق
 التي وصلت إلى حجم كبير الطلب األجنبي على هذه السلع في لتوسعومع ا ، لنجاح والرواجل بعد تحقيقها

في  باشر ، ستالالزمة جيةنتاللحصول على التكنولوجيا اإلالمنشآت األجنبية  بما فيه من الكفاية لتحفيز 
ماعدا سوق الواليات  اإلنتاج و البيع في السوق المحلي في المرحلة األولى، ثم التصدير إلى أسواق أخرى 

، مما يؤدي إلى انخفاض صادرات هذه األخيرة، وباكتسابها الخبرة والمهارة في إنتاج هذه السلع  المتحدة
افتراضين لبناء نموذجه ،  Vernon، وبناء على ذلك ، قدم  2ستباشر في التصدير إلى الواليات المتحدة

 3تمثال في :

 خول المرتفعة .وجود منتجات جديدة تتالءم وأصحاب الد -
توفر عنصر العمل الماهر، ومنه اإلنتاج سوف يبدأ في الواليات المتحدة األمريكية  -

 ثم ينتقل إلى دول أخرى .
أن دورة حياة المنتج تمر بثالث مراحل مختلفة تتمثل في : مرحلة المنتج   Vernonفقد اعتبر 

الجديد أي اختراع منتج جديد ، والمرحلة الثانية مرحلة النمو ومرحلة النضج ، أما الدراسات الخاصة بالتسويق 
ة حياة المنتج ، والشكل التالي يمثل مراحل دور 4أضافت مرحلة رابعة في هذه الدورة وهي مرحلة تدهور المنتج 

. 

 

                                  
 . 72زينب حسين عوض هللا ، مرجع سابق ، ص  1
 .36مرجع سابق، صرشاد العصار وآخرون،  2
 . 90سكينة حمود ، مرجع سابق ، ص   3

4Lamia Ben Jamia, Relations Economiques Internationales ,centre de publication universitaire , Tunis ,2005,    
p 21 . 
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 : مراحـل دورة حيـاة المنتـج والتجـارة الدوليـة 04الشكل 

   
source  :  Lamia Ben Jamia , Relations Economiques Internationales ,centre de 
publication universitaire , Tunis ,2005, , p 21. 

 ، نقوم بشرح كل مرحلة من مراحل المنتج :  04 الشكل رقممن خالل 

 بصفة معتبرة  نتاجيكون اإللوجيا، وبالتالي تتميز هذه المرحلة بكثافة التكنو    مرحلة المنتج الجديد : .1
واليات المتحدة األمريكية كإطار مرجعي ، الوباستخدام يتطلب كثافة في رأس المال أي االستثمار، والذي 

نكون في أي ، محدود جد وفي سوق  واليد العاملة الجد مؤهلة ، متوسط دخل الفردألنها التي تتميز بارتفاع 
نها لعة فقط نظرا أل، و يتم استهالك هذه السلع من طرف البلدان المنتجة لهذه السالتام للمنتج  حالة االحتكار

 . 1 مصدر للتكنولوجية

في الدول الصناعية األكثر تقدما  المنتجالعوامل التي تؤدي إلى توطين صناعات دورة  بالتالي تحددتو  
قد أجاب عن السؤال الذي عجز نموذج  المنتجكون نموذج دورة خرى ، وبهذا يدون غيرها من الدول األ

،  VERNON نموذجمع   LINDERوهو السؤال األول ، وهنا اتفق الفجوة التكنولوجية على اإلجابة عليه
الدول الصناعية ساعد ، واألسعار المرتفعة نسبيا،  الطلب على المنتجات الجديدة ذات الجودة العاليةأن 

 أصليا للمنتج .موطنا  تعتبر ط دخل الفردالمتقدمة ذات المستوى المرتفع من متوس
                                  

1 Brahim Guendouzi , op, cit ,p 29 . 
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من الدولة  المنتج، ويبدأ في تصدير  بسرعة المنتجفي هذه المرحلة ترتفع مبيعات  مرحلـة النمـو : .2
 دولةالوهذا نظرا لحاجة ،  الدولي ظهور منافسين في السوق  بالتاليو ،  أخرى الدول لى بتكار إالاصاحبة 
 ويصبح نمطي . اإلنتاج في الظهور في عدة مناطقفيبدأ توسيع سوقه، و األصلي  المنتجلتصريف 

التكنولوجيا تكون منتشرة بين دول العالم المتقدمة والسائرة في في هذه المرحلة فإن مرحلة النضج :  .3
طريق النمو ، فأخذ منتجو الدول السائرة في طريق النمو بتحويل مبيعاتهم إلى الدول المتقدمة من أجل زيادة 

أصبح  المنتجعن طريق األسعار، وهذا نظرا لكون قوية منافسة تكون وبالتالي   ألرباح وتقليل من التكاليفا
فتصبح الدولة المبتكرة مستوردة بينما الدول  ،اإلنتاج يتمركز في الدول ذات األجور المنخفضة و  نمطي

 1 لهذا المنتج . المتطورة مصدرة

 قام بإجراءمن مؤسسي المدرسة التكنولوجية في التجارة الدولية،   HIRCHيعتبر   :HIRCHـ نموذج  2
في  سائرةالتكنولوجي، والدول ال تطوريجاد العالقة التي تربط بين ال، قصد إ جديالت على نموذج دورة المنتتع
 2استند في عرضه إلى الفرضيات التالية :،  ج إلى ثالث مراحلنمو، حيث اختصر نموذج دورة المنتال

 التركيز على دالة اإلنتاج ، والتغير في استخدام عوامل اإلنتاج عبر دورة حياة المنتج . -

 قام بتضمين رأس المال البشري في نموذجه عن نموذج دورة حياة المنتج . -

 لم يقدم أي نموذج محدد لميكانيكية تقديم المنتج الجديد . -

 االستثمارات .قدم نموذج كأساس للتجارة ، وليس كأساس لتوجيه  -

 3مراحل دورة حياة المنتج إلى : HIRCHوبناء على ذلك ، فقد قسم 

سواء المؤهل  لرأس المال البشري  كبيراستخدام المنتج الجديد ، التي تتميز بمرحلة  المرحلة األولى :
 ... إلخ، أو غير المؤهل .مهندسون و خبراء، من 

                                  
1 Lamia Ben Jamia, op. cit , p 22 

 . 84خلف ، مرجع سابق ، ص فليح حسن  2
 . 58، ص  المرجع  نفس 3
   نسبة األيدي العاملة الماهرة إلى إجمالي قوة العمل في صناعة ما أو في بلد مايعرف على أنه . 
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دخول المنتج مرحلة النمو والنضج ،  وتحتل المدخالت الرأسمالية النسبة العالية من  المرحلة الثانية :
 . المدخالت ) كثافة رأسمالية ( مع بقاء المهارات المؤهلة

 . يدخل المنتج مرحلة النضج ، ويصبح نمطيا يتمتع بالثبات واالستقرار اوفيهالمرحلة الثالثة :   

بين الدول األكثر تقدما ذات المهارات العالية المستوى التي تكون لها  HIRCHومما سبق يميز 
ميزة نسبية لإلنتاج في مرحلته األولى ، ثم تأتي الدول المتقدمة األخرى التي تتمتع بكثافة رأسمالية باإلضافة 

 أتي دور التجارة الدولية للعمل ، ثم الدول األقل تقدما ، وهكذا يتم اإلنتاج وتتحدد الميزة النسبية تبعا لذلك ثم ي

 على خمسة عناصر رئيسية يلخص فيها دورة حياة المنتج ، وذلك وفقا للجدول التالي :  HIRCHوقد ركز 

 : مراحـل دورة حيـاة المنتـج وخصائصـها 07جدول رقم ال

 ة ـة الثالثـالمرحل ة ـة الثانيـالمرحل ىـة األولـالمرحل  خصائص دورة المنتج

في األساليب  تغير مستمر  التكنولوجيالفن 
المستخدمة، واالعتماد على 

 الوفورات الخارجية

ثبات التكنولوجيا واستخدامها  في اإلنتاجالتغير المستمر 
 على آجال طويلة

عالية بسبب ارتفاع تكلفة  ضعيفيية كثافة رأس المال
 االستبدال

عالية بسبب وجود كميات 
 كبيرة من اآلالت

الدخول لمعرفة فن الصناعة  الصناعةشكل 
محدود مع العديد من 
الشركات التي تقدم خدمات 

 متخصصة

امكانيات مادية مطلوبة  نمو الشركات
للدخول في الصناعة مع 

 تناقص عدد الشركات

 عمالة ماهرة وغير ماهرة  إدارة   علماء ومهندسون  رأس المال البشري 

وجود منافسة بين الشركات مما  البائعون يتحدد بواسطة  شكل الطلب
باالنخفاض  يؤثر على السعر

 المستمر

 يتحدد بواسطة المشترين

 . 85، ص  2001، مؤسسة الوراق ، عمان ،  العالقات االقتصادية الدوليةفليـح حسن خلف ،  :المصدر 
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قد توصل إلى تفسير محدد لنمط HIRCH إذن باستخدام هذا النموذج المعدل لدورة المنتج يكون 
النمو، حيث تكون صادرات الدول  طريق فيالسائرة التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة والدول 

سلع المنتج الناضج وهي من سلع ريكاردو وسلع دورة النمو تتكون باألساس من نسبة عالية  طريق في السائرة
نظرا لتمتعها بوفرة نسبية في عناصر اإلنتاج وهي األرض، وعنصر العمل  (،كثيفة العمل )أولين  و هكشر

أما صادرات الدول الصناعية المتقدمة فإنها تتضمن على نسبة عالية من سلع دورة المنتج ، غير الماهر
ورأس المال  البشري دي نظرا لوفرة عنصر رأس المال أولين كثيفة رأس المال الماو الجديدة، وسلع هكشر 

 . المادي لديها

وفي دراسة سابقة لنفس الكاتب باستخدامه للنظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية في العالقات 
 : روبية، ودول الجامعة العربية حيث توصل من خاللها إلى النتائج التاليةو بين الجماعة األ االقتصادية

روبية بميزة نسبية في إنتاج وتصدير سلع دورة المنتج، نظرا لوفرة و األ االقتصاديةلمجموعة تمتع ا -
 ي، وتفوقها التكنولوجي نظرا لما تقوم به من استثمارات في مجال البحوث والتطوير.البشر عنصر رأس المال 

بمزايا نسبية كامنة في إنتاج ي تمتع الدول العربية المصدرة لرؤوس األموال ) المنتجة للبترول ( 
، وهو قطاع البتروكيماويات وهذا يعود إلى وفرة المواد األولية ورؤوس األموال  وتصدير سلع دورة المنتج

 . الالزمة إلنتاج هذه الصناعات بنفقات أقل

 و هكشر تمتع الدول العربية المستوردة لرؤوس األموال بميزة نسبية في إنتاج وتصدير سلع ريكاردو، وسلع -
أولين كثيفة العمل غير الماهر نظرا للوفرة النسبية لعنصر األرض، والوفرة النسبية لعنصر العمل غير 

 1 الماهر.

وكتقييم للنظرية التكنولوجية التي اهتمت بالبحث والتطوير لقيام التجارة الدولية ، وتمكنها من حل لغر 
ة األمريكية كثيفة العمل في حين أن المعروف عنها ليونتيف الذي توصل إلى أن صادرات الواليات المتحد

 :، وتوصلت إلى ما يلي أنها كثيفة رأس المال 

                                  
 . 63عبد الرشيد بن ديب ، مرجع سابق ، ص  1
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فنظرية المناهج التكنولوجية تتميز عن النظريات السابقة من كونها أكثر اقترابا من واقع  .1
ر اإلنتاج أولين في نسب عناص والعالمي، بالرغم من أنها بدأت كمحاولة لتطعيم نموذج هكشر  االقتصاد
أولين لكونها  والدولي وجعل فروضها أكثر واقعية، إال أنها تفوقت على نموذج هكشر  االقتصادبحقائق 

  تتضمن الكثير من العناصر الديناميكية الهامة مثل اقتصاديات الحجم، العمل الماهر، دور البحوث والتطوير
لمتحدة تتضمن على نسبة عالية أن نظرية المناهج التكنولوجية بينت أن صادرات الواليات ا .2

من سلع دورة المنتج التي تحتوي على رأس المال البشري المتمثل في الخبراء والمهندسين والفنيين والعمال 
حل وهو  كثيفة رأس المال البشري  األمريكية المتخصصين، وهذا دليل على أن صادرات الواليات المتحدة

 ؛ليونتيف لغز  ل
القصور التي عانت منها النظرية الكالسيكية والمتمثلة في عدم  نظرية أوجهالكما عالجت  .3

، وا همالها لكثير من  ، وبالتالي محدودية النتائج التي توصلت إليها واقعية الفروض التي قامت عليها
المناهج التكنولوجية، حيث عالجت قضايا نظرية الدولي. والتي تصدت لها  لالقتصادالعناصر الهامة 
، والبحث والتطوير، واعتبرتها مصادر أساسية الختالف المزايا  جم، رأس المال البشري اقتصاديات الح

 1. النسبية المكتسبة وقيام التجارة الدولية

 الفرع  الثالث: نظرية ليندر 
في مقال له في أوائل الستينات تفسيرا لقيام   SAFFAN B .LINDERقدم االقتصادي السويدي 

مختلف عن الكالسيك  التجارة الدولية ، يعتمد على منهج ديناميكي ، يعتمد على منهج ديناميكي
نيوكالسيك ، فقد تميز ليندر في هذا المقال بأنه فرق في تفسير التجارة الدولية بين السلع والدول التي الو 

ية تتم عادة بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة ، والسلع المصنعة  التي تنتجها ، فتجارة السلع األول
 3ومن بين الفروض التي قام عليها تحليله هي :   ،2تكون بنسبة أكبر بين الدول المتقدمة الصناعية 

حجم الدولة ستقوم بتصدير السلع التي تملك لها أسواق كبيرة ورائجة ، وذلك من أجل إنتاج كبير ال .1
 مكنها من غزو األسواق األجنبية الذي يؤدي إلى تحقيق وفورات حجم اقتصادية وتخفيض تكلفتها ، وبالتالي ت

                                  
 . 64المرجع السابق ، ص   1
 . 73، بدون ذكر دار النشر ،  ص  1999،   والسياسات االقتصادية الدوليةاالقتصاد الدولي أحمد عبد الخالق،  2
 . 44، ص  2000، دار المسيرة ، عمان ،  التجارة الخارجيةرشاد العصار و آخرون ،  3
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افتراض أن الدولة تتميز بتشابه الدخل وتشابه الذوق ، وبالتالي فإن فرص التصدير للدولة تكون في  .2
 رية ( .أسواق الدول األخرى المتشابهة من حيث الدخل ) من هنا جاء اسم النظ

فاختالف نوع السلع حسب ليندر له تأثير على التجارة الدولية ، فالسلع األولية ) سلع كثيفة االستخدام 
حسب رأي ليندر فإن نموذج هيكشر وأولين يصلح لتفسيرها ، إذ تتمتع الدول الغنية بميزة ، للمواد األولية ( 

وبالتالي تستطيع التخصص في إنتاجها وتصديرها  نسبية في إنتاج السلع التي تعتمد على المواد األولية ،
،فهذا يؤدي إلى  قيام التجارة بينها وبين الدول األخرى التي تتمتع بندرة نسبية في توافر هذه المواد األولية في 

  السلع األولية ، والتجارة في السلع المصنوعة غير المتجانسة وفي نفس الوقت متمايزة بطريقة أخرى 

ن هذا األمر أكثر تعقيدا ، إذ تتعدد العوامل المؤثرة في الصادرات والواردات منها ، فقد يرى ليندر أ 
اعتمد ليندر على أن المحدد األساسي للصادرات من هذه السلع هو وجود طلب محلي قوي عليها ، باعتبار 

، فكثافة التجارة في  1أن الطلب الخارجي هو امتداد للطلب الداخلي ، لذلك سمي هذا األخير بالطلب الممثل 
السلع الصناعية  عند ليندر هي مقياس لحجم التجارة الدولية باستبعاد تأثير حجم الدول على التجارة الدولية 

من بعضها ، فكلما تشابه هيكل الطلب في الدولتين كانت  دبينها ، وتقاس هذه الكثافة بميل لدول لالستيرا
بين محددات هيكل الطلب : الدخل المتوسط ) كلما ارتفع متوسط  التجارة محتملة بينهما أكثر كثافة ، ومن

 الدخل في الدولة يؤدي إلى تحول الطلب إلى سلع معقدة التركيب( ، المناخ ، اللغة ، الدين والثقافة .

احتوت نظرية ليندر على كثير من الحقائق ، فالدول النامية بخصائصها ال تستطيع االستفادة كثيرا من 
رة الدولية ، ألن التجارة أن أدت إلى ارتفاع مستويات ادخل في الصادرات األولية ، فأنها قد تصيب قيام التجا

القطاعات األخرى خاصة المنافسة للواردات بالتراخي والتراجع ، وهو ما يعرف بالمرض الهولندي  ، إال أنها 
ا لتنمية قطاعات أخرى غير تستطيع تحقيق استفادة إذا أحسنت استخدام مواردها من الصادرات ووجهته

تصديرية دون إهمام مزاياها التصديرية والعمل على تصحيح هياكل اقتصادها بما يزيد الصادرات ويحد من 
الواردات التقليدية ، وخير مثال على ذلك دول جنوب شرق آسيا التي حققت معدالت نمو في التجارة العالمية 

 2ارة اإلقليمية بينها وبين دول أمركا الالتينية .تفوق الدول الصناعية الكبرى ،  بإقامة تج

                                  
 . بمعنى متنوعة بين الدول المتشابهة في الدخل وفي أنماط الطلب 
 .  74أحمد عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص 1
 .77 - 76المرجع ، ص ص : نفس   2
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نقول أنها ساهمت في تفسير التجارة الدولية ، ولكنها لم تخلو من بعض ،وكتقييم لنظرية ليندر 
 1االنتقادات ساهمت في تطوير االقتصاد  : 

اهتمت بجانب الطلب في تحديد إمكانيات التخصص الدولي ، وهو اعتبار أهملته نظرية نسب  .1
 ج بتركيزها على فروض غير واقعية ؛ناصر اإلنتاع

هذا اقتربت من أكدت الفارق الجوهري بين الهيكل االقتصادي للدول النامية والدول المتقدمة ، وهي ب .2
 الواقع االقتصادي ؛

انتهجت المنهج الديناميكي في تحليلها ، وهو ما مكن من إلقاء الضوء على العالقة بين التجارة  .3
التي اهتمت ونوع الموارد ،  فقد ذهبت إلى مدى أبعد من نظرية نسب عناصر اإلنتاج  الدولية وكمية

 بتخصيص كمية الموارد ؛
ى االنسجام قدمت تحليال نظريا ألسباب التفاوت في الدخول بين دول العالم ، الشيء الذي أدى إل .4

 بين النظرية والواقع ؛
ة ، مؤكدة على أن وضع حرية التجارة ليس ألقت النظرية ظالال من الشك حول مذهب حرية التجار  .5

بالضرورة أفضل من وضع عدم حرية التجارة التي كانت تبلغ جنوب إيطاليا أربعة أمثالها في شمال إيطاليا ، 
 ؛أدى إلى االختفاء الشبه الكامل لصناعات الجنوب 

ز على النمو في الدول الالمساواة في الدخول ، أقر ليندر أن التجارة الدولية تحف التجارة الدولية و .6
ذات الهيكل االقتصادي المرن أي الدول المتقدمة ، وال تحفز على النمو في الدول ذات الهيكل االقتصادي 
الجامد أي الدول المتخلفة أو النامية ، وهو ما يترتب عليه اتجاه اتساع الفجوة بين متوسط دخل الفرد بين 

ي حسب ليندر إذن ليس وسيلة لتضييق الهوة في الدخل بين الدول الدول المتقدمة والنامية ، فالتبادل الدول
 المتقدمة والنامية بل يؤدي إلى زيادة حدة التفاوت بينها .

 الفرع الرابع: نظرية الطلب الالمتكافئ 
 للنظرية الكالسيكية وكذلك لنظرية التوافر النسبي لعوامل اإلنتاج، فإن من شأن التبادل الدولي أن اوفق

 يعود بالنفع على كل أطراف هذا التبادل،كما من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تقارب مستويات الدخول في الدول

                                  
 .143- 142عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب  ، مرجع سابق ، ص ص :  1
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التكافئ هو السمة األساسية حيث أن عدم ، المختلفة، غير أن واقع التبادل الدولي يشير إلى عكس ذلك 
نجر، سبعض كتابات االقتصاديين أمثال مسينات منذ الخمن هذا الواقع ظهرت  وانطالقاالتبادل،  البارزة لهذا

أن التبادل  ، بمعنىخلفة هي األضعف  في عملية التبادل تالدول الم أنبين تحيردال، و بيرييش و غيرهم 
و هو تبادل  ،قلية الغنيةدمة هي التي تشكل األلفة التي تمثل األغلبية الفقيرة و الدول المتقختبين الدول الم

غير متكافئ، ألن التبادل الدولي ال يؤدي إلى التساوي في الدخول كما نصت عليه الكالسيكية و نظرية 
  الية :لالفتراضات الت وفقا نظرية الطلب الالمتكافئ  جاءتهكشر وأولين، و 

التوازن المستقر : إن و اختالفات بين الدول في أسعار عوامل اإلنتاج و الدخول تولد قوى تلقائية تؤدي  -1
 ؛من خالل التبادل الدولي –االختالفات  –إلى تالشيها 

 ؛دم وجود تناقص بين طرفي التبادلانسجام المصالح : ع -2
 1ي من طرفي التبادل تحديد نتيجة التبادل بمفرده.المنافسة الكاملة : فليس في مقدور أ-3

 التكافؤالمتخلفة بسبب عدم  إزدياد الالمساواة بين الدول المتقدمة والدول إلى أن"ميردال" ويخلص 
معدالت التبادل بين  " فقد أوضح من جهته أنراول بريبيشبينهما في التبادل، أما االقتصادي األرجنتيني "

على المدى  الصناعية التي تنتجها الدول المتقدمة والمنتجات األولية التي تنتجها الدول النامية، تميلالسلع 
 موعتين من الدول فيجملبين هاتين ا التكافؤوهذا ناتج بنظره عن عدم  ، الطويل إلى غير صالح األخيرة

تباع سياسة تجارية مجال التبادل التجاري، ولذا يوصي بريبيش الدول المتخلفة برفض سياسة ح رية التجارة وا 
 . ا الوطنيةتهتمكنها من بناء صناعا حمائية

شرح  مؤلفه "التبادل الالمتكافئ" الذيإمانويل"  –أرجيري نشر االقتصادي الفرنسي " 1969وفي عام 
 ى آخر أنتتميز بعدم المساواة أو بمعن اأنهفيه طبيعة عالقات التبادل بين الدول المتقدمة والمتخلفة، موضحا 

أن التبادل الالمتكافئ ما هو إال نتيجة ،  ت نقاشات حادة حول أفكار إمانويلالتبادل غير متكافئ وقد ثر 
الدول الفقيرة فجميع الطبقات  استغاللفي  نهاالدول الغنية، حيث ساهم سكا تماعي عام فياجتواطؤ 

                                  
 . 44سامية بوطمين ، مرجع سابق ، ص  1
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، محليالاالقتصادي العالمي يكون شغلها الشاغل زيادة نصيبها من الدخل  جتماعية المساهمة في النظاماال
 1. المتخلفةاالستغالل الرأسمالي للدول  هتمام ألشكالا دون أن توجه أدنى 

 المبحث الثالث : المعارضون لتحرير التجارية الدولية
 فقدتتبع نظام الحماية،  الدول جميع تالقرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر كان خالل 

أن تكدس المعادن الثمينة الناتجة عن فائض الصادرات ، باتباع سياسة الربح التجاري  ةهداكانت تحاول ج
خالل النصف األول من كما انتشرت أيضا  وهو ما يتوافق مع المذهب التجاري السائد آنذاك،، على الواردات
  1929األزمة العالمية  نتيجة ، خالل االنهيار االقتصادي الكبير الذي جرى في الثالثينات20القرن العشرين 

مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تقييد  ، تعنياتخاذ سياسة الحماية التجارية لالقتصاد المحلي ، ف
تباع  .سياسة العزلة النسبية وتحقيق االكتفاء الذاتي  التجارة مع الغير ، وا 

 المطلب األول : مفهوم الحماية التجارية وحججها 

تعبر الحماية التجارية عن الحالة التي تأخذ فيها  الدولة سياسة العزلة واالنفراد عن العالم الخارجي  
القرن الثامن عشر ، نظرا لما لها  السياسة مطبقة بصورة كاملة من طرف التجاريين خالل، وقد كانت هذه 

 .من مزايا تفضيلية للدولة المطبقة لها آنذاك 

 الفرع األول: مفهوم الحمائية التجارية 

ينصرف مفهوم الحماية التجارية إلى أنها " الحالة التي تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير 
ولية أو على حجمها أو على الطريقة التي تسوي بها بطريق أو بآخر على االتجاه المبادالت التجارية الد

 .2المبادالت أو على هذه العناصر مجتمعة " 

                                  
ية للتجارة حركة التجارة الدولية في إطار التكامل االقتصادي على ضوء المتغيرات االقتصادية الحديثة) دراسة تحليلية تقييمعبد الرحمان روابح ،  1

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص اقتصاد دولي ، غير  (2010-2000الدولية دول مجلس التعاون الخليجي 
 . 129، ص  2012/2013منشورة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 . 296زينب حسين عوض هللا ،مرجع سابق ،  ص  2
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 كفرض األساليب بعض بإتباع األخرى  الدول مع التجارة حرية بتقييد الدولة قياموتعبر أيضا عن " 
 نوعا يوفر مما ، معينة زمنية فترة خالل الواردات لحصة أقصى حد وضع أو الواردات على جمركية رسوم
 1 "لها  األجنبية المنتجات منافسة من المحلية ألنشطتها الحماية من

وتسمى أيضا بسياسة تقييد التجارة الدولية ، تجلت هذه السياسة من خالل مجموعة أفكار المدرسة 
االهتمام  التجارية التي كانت ترى أن من مصلحة الدولة هو تعظيم الثروة من الذهب والفضة من خالل 

 2بزيادة الصادرات وتهميش الواردات .
فسياسة الحماية التجارية تعني تدخل الدولة في من أجل تقييد التجارة في السلع والخدمات بفرض 

من الدول األخرى ، فهي تسعى بذلك  لتحقيق أقصى قدر من الربح من فقط أدوات وأساليب على وارداتها 
لذلك شاع استخدام بنفس اإلجراء ،  مكتوفة األيدي ستقوم الدول األخرى  لن تقف وفي المقابل هذه التجارة ،

 طرف الدول األوروبية . نم هذه السياسة ألكثر من قرن خاصة 

 ن للحرية التجارية يالفرع الثاني : حجج المعارض

 يييي:التجاريون كنها منهم اهتمام بعض المفكرين الذين دافعوا ع سياسة الحماية التجارية من أخذتلقد 
A. Marshall   وP.A.L Samuelson  االقتصادي األلماني الشهير ،  وFreidrich List   " في كتابه

، وغيرهم ، الذين يستندون  إلى مبررات اقتصادية ومبررات 1841النظام الوطني لالقتصاد السياسي " سنة 
غير اقتصادية ، وذلك أن االعتبارات االقتصادية ليست المعيار الوحيد الذي تستند إليه الدولة في تقييد 

 التجارة الدولية أو تحريرها .

 :  للحماية التجارية يةاالقتصاد أوال :المبررات

 تكمن الحجج االقتصادية في النقاط التالية :

تعتبر هذه الحجة من أقدم الحجج لتقرير الحماية وتقييد التجارة حجة حماية الصناعات الناشئة :  -1
الدولية ، تفرض الحماية للصناعات الناشئة على أساس أن نفقة اإلنتاج الحدية للسلعة التي تنتجها هذه 
الصناعة تكون مرتفعة نسبيا في البداية ، فهي لن تستطيع منافسة الصناعات األجنبية التي تنتج سلعا مماثلة 

                                  
 . 133السريتي ،مرجع سايق ، ص محمد أحمد  1
 . 131، ص مرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد ،  2
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سبب ظروف نشأتها ونموها في المرحلة األولى ، ولذلك من الضروري أن تعطي الفرصة المالئمة عن ب
هذه السياسة في الواليات المتحدة  طبقت،1طريق حمايتها جمركيا حتى تتمكن من بلوغ مراحل إنتاجها 

سياسة حمائية في ،   ALEXANDRE HAMILTONهاملتن  ألكسندر دشن ،1790األميركية، ففي سنة 
 Fأعاد فريدريك ليست هو تطوير المعامل والمصانع في البالد، المعلنالواليات المتحدة، وكان الهدف 

.LIST  بفرض الحمائية  مؤيديعودته إلى ألمانيا من الواليات المتحدة، وصار أكبر  عندهذه الفكرة  طرحه
 3بيق الحماية وهي : عدة شروط لتط List، فقد وضع فريدريك 2الرسوم الجمركية 

أن تقتصر الحماية على الصناعة دون الزراعة ، ألن الزراعة تمثل التخصص الطبيعي ومن ثم فهي  -
مهيأة للتخصص الزراعي والتمتع بالمزايا النسبية بذاتها ، وان حمايتها سوف ترفع من أسعار المواد الغذائية 

 ذا سلبي للصناعة الناشئة ؛واألولية ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار األجور، وه
تقتصر الحماية على الصناعات القادرة ، أي أن الصناعات التي يمكن أن تتطور بالمزايا النسبية وأن  -

تتنافس في المستقبل ، هي فقط التي يجب حمايتها ، أما الصناعات األخرى التي ال تتوفر لها مثل هذه 
 ؛ قوى السوق تقرر مصيرها الظروف ،  يجب أن تترك

الحماية مؤقتة ، ومرتبطة بالظروف والفترة المالئمة للنمو ، وبعد تلك الفترة تترك الحرية للتجارة  -
 والمنافسة .   

يمكن للدولة أن تستفيد من الحماية التجارية . توازن ميزان المدفوعات وتحسين معدل التبادل الدولي : 2
المدفوعات وتحسين معدل التبادل الدولي ، وذلك  ن لتحقيق التوازن في ميزان التجاري ، وبالتالي تواز 

 بطريقتين : 
، سوف يؤدي إلى  بفرض قيود على الواردات ) رسوم جمركية مثال( الرسم القيمي :الطريقة األولى : 

ارتفاع أسعار المنتج األجنبي ، وهذا يرهق المستهلك المحلي ، وخاصة عندما يتمتع بمرونة طلب مرتفعة ، 
لمنتج األجنبي إلى تخفيض أسعاره أو تحمل أتعابه المتمثلة في الرسوم الجمركية وبهذا يستفيد عندها يضطر ا

المستهلك من هذه الفروق متمثلة بالرفاهية االقتصادية للمستهلك ، ويستفيد االقتصاد المحلي من طاقته 

                                  
 . 167، ص   2007بدون دار نشر ، اإلسكندرية ، ،  االقتصاديات الدوليةعبد الرحمان أحمد يسري ،  1
 للخزينة واشنطن جورج وزير 
 . 65، ص   2007 مرجع سابق ،أحمد عبد الرحمان أحمد ، 2
 . 135، ص  مرجع سابق،مصطفى رشدي شيحة  3
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تبادل الدولي ، إال أنه في حقيقة الشرائية المتزايدة بالنسبة لحجم الواردات وأسعارها ، وبالتالي يتحسن معدل ال
األمر ال يمكن الجزم أن معدل التبادل الدولي سوف يتحسن بفرض الرسوم الجمركية ، أوال ، قد ال يتحمل 
المنتج األجنبي الجمارك أو ارتفاع األسعار نظرا لجودة المنتج الصناعي ، ثانيا حماية الصناعة المحلية 

إلى قطاعات ال تتمتع بتلك المزايا ما دامت أسعار السلع المنافسة سوف يشجع هذه الصناعة على التحول 
األجنبية قد ارتفع ، مما يحكم عليها بعدم الكفاءة ، ألن أسعار السلع المصنعة محليا تحدد قيمتها على أساس 
ي سعر السلعة المنافسة المستوردة مضافا إليها الرسوم الجمركية ، وهذا ما يدل على التأثير الخارجي ف

 األسعار الداخلية ، وبذلك قد تكون هذه الحجة لصالح الحرية التجارية .
األثر الكمي : لتقييد الواردات ) الحصص واإلعانات ( ، يؤدي إلى تخفيض لحجم  الطريقة الثانية :

الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري وتنظيم احتياجات السوق من السلع المستوردة طبقا لحاجة 
هريب السلع االقتصاد الحقيقية ،إال أن هذه الطريقة منتقدة أيضا، نظرا ألن هذه القيود قد تؤدي إلى زيادة ت

 وبذلك يتحقق العجز في التجارة الدولية مما يؤثر في سعر الصرف ومعدل التبادل. 
تنظيم التجارة الدولية ، وتطبيق بعض القيود على التجارة الدولية ،  بالرغم من هذه االنتقادات إال أن

زمة اقتصادية ، حيث يساعد على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات خاصة عندما يتعرض االقتصاد إلى أ
 1يكون من ضمن الحلول المقدمة للرقابة على التجارة الدولية .

يمكن للعوائق والقيود على التجارة الدولية أن تمول جزءا الحصول على إيرادات للخزينة العامة :  -3
مركية كبيرا من نشاط الدولة ، مما يؤدي إلى تخفيض العبء الضريبي الداخلي ، ففرض المرتفع للرسوم الج

مثال ، يؤدي إلى زيادة موارد الدولة واستخدامها في اإلنفاق العام ، وبذلك تشارك التجارة الدولية في تمويل 
نفقات الدولة أو تمويل التنمية ، إذا استخدمت تلك األموال في تشجيع و إعانة الصناعات الوطنية المماثلة ، 

لك الزيادة في الجمارك ، مما يؤدي إلى انخفاض ويعاب على هذه الحجة أن المستهلك هو الذي يتحمل ت
  2الرفاهية وزيادة التهرب الضريبي .

يكمن الغرض من الحماية إلى إغراء رؤوس األموال األجنبية لدخول  جذب رؤوس األمـوال األجنبيـة : -4
ء الدولة قصد االستثمار المباشر  تجنبًا لعبء الرسوم الجمركية المفروضة ،  وهكذا يستخدم إجرا

                                  
 . 142 - 141المرجع السابق ، ص ص:   1
 . 144، ص  نفس المرجع   2
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الحماية بقصد تشجيع صناعة محلية يعتمد في انتاجها على رأس المال األجنبي  ، مما يؤدي إلى زيادة 
فنون اإلنتاج  الدخل القومي ويزيد اإلنفاق الكلي  بزيادة التشغيل ، كما يساعد رأس المال على تطوير

قتصاد المحلي ، بتسرب جانب محليا وارتفاع كفاءته ، إال أنه يعاب على هذه الحجة ، أنها قد تضر باال
هام من الفائض االقتصادي الناتج عن تلك االستثمارات إلى الخارج في شكل فوائد للقروض أو جزء من 
األرباح ، لذلك فسياسة الحماية التجارية من أجل جذب رؤوس األموال يتوقف على ضوابط تلك السياسة 

بي إلحكامه وتحديد مساره لتحقيق التنمية وتوجيهها من جانب الدول المتلقية لرأس المال األجن
 1.االقتصادية بها 

اإلغراق هو بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج في حماية االقتصاد المحلي من خطر اإلغراق :  -5
األسواق األجنبية ، وبيع تلك السلع في األسواق المحلية بأسعار مرتفعة تغطي تلك الخسارة المحققة في 

ية ، لذلك فهو وسيلة غير مباشرة لكسب األسواق الخارجية على حساب المنتجين سواء األسواق الخارج
المحليين أو األجنبيين ، فإذا شعرت الدولة بأي مبادرة لإلغراق ، فإنها تسارع باتخاذ اإلجراءات الكفيلة 

 2بحماية اقتصادها المحلي ، عن طريق فرض رسوم جمركية مرتفعة أو منع اإلستراد نهائيا .

 :  للحماية التجارية غير االقتصادية ثانيا :المبررات

يقصد بها مجموعة الحجج التي تتسم بالصعوبة في قياسها أو إعطاءها وزنا ماديا ، والتي تساق لتبرير 
 تدخل الدولة في التجارة الدولية ، والتي تكمن في النقاط التالية :

أهمية إستراتيجية لدعم األمن القومي والقوة العسكرية هناك منتجات معينة ذات دعم األمن القومي :  .1
، فيكون من الصعب على المنتجين لهذه السلع البقاء بدون حماية ، لذلك من الضروري حماية هذه السلع 
التي قد ال تتسم بالكفاءة باستخدام المعايير االقتصادية البحتة ، فيخشى أنصار الحماية أن يؤدي اعتماد 

لم الخارجي في الحصول على بعض السلع اإلستراتيجية كمعدات الدفاع أو الغذاء ، إلى الدول على العا
تهديد استقالل الدولة ،خاصة عند نشوب الحروب التي تؤدي إلى قطع طرق المواصالت ، لهذا كان على 

 الدولة حماية سوقها المحلي بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي في إنتاج تلك السلع اإلستراتيجية 

                                  
 . 295زينب حسين عوض هللا، مرجع سابق ، ص  1
 . 120، ص  2007، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ،  االقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب ،  2
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مما ال شك فيه ، أن انفتاح الدولة على العالم الخارجي نتيجة حفاظ على الشخصية القومية : ال .2
التجارة ، سهولة المواصالت واالتصاالت ، يساعد على سرعة انتشار العادات والتقاليد الثقافية والقيم العقائدية 

لشخصيتها القومية وعاداتها وتقاليدها ، لذلك تقتضي مصلحة الدولة تقييد التجارة مع العالم الخارجي ، حماية 
 1ر المرغوب فيها .يالموروثة خوفا من اندثارها ، وحمايتها من تسلل بعض القيم واألفكار األجنبية غ

 إلى يؤدي قد الدولية،مما المنافسة سيادة التجارية الحرية مبدأ على يترتب الزراعي : القطاع حماية .3
 الثمن، منخفضة المستوردة الزراعية يلحاصمال كانت إذا خاصة،   المحليالزراعي  القطاع على القضاء
 ، وهذا ما حدث مع الوطنيين المزارعين فئة ودخول اإلنتاج الزراعي حماية من أجل الدولة تتدخل لذلك

 سنوية معونة بدفع األجنبية من المنافسة المحلي الزراعي اإلنتاج بحماية تتعهدالتي  البريطانية الحكومة
 ولهذا المستوردة، المحلية واألجنبية الزراعية المحاصيل إنتاج تكاليف بين الفرق  لتعويض اإلنجليزي  للمزارع
 األمن) الحرب احتماالتلمواجهة  الغذائية المواد توفير سياسة ضمن من يعتبر الزراعي القطاع حماية
 2( .الغذائي

 التجاريينالمطلب الثاني :  الحماية التجارية عند 
مجموعيييييية من المعتقدات االقتصاديييييييية التي  ، على أنهيعرف الفكر المركنتيلي أو الفكر التجاري 

، وفي الحقيقة ال يمكن اعتبار هذه المعتقدات  ميالدي 1750إلى  1500الفترة من  سادت أوروبا خالل
أن تكون مجموعة من السياسات االقتصادية التي استهدفت التحكم في  َمدرسيييية نظرية ، حيث أنها ال تعد و

 3.األنشطة االقتصادية المحلية والمعامالت التجارية الدولية 

المعادن النفيسة )الذهب والفضة(، حيث  يؤمن التجاريون بأهمية التجارة الدولية ، وذلك لنظرتهم إلى
يرون أن ثراء الدولة وقوتها يقاس بمقدار ما تملكه من المعادن النفيسة مقارنة بالدول األخرى ،وهذه المعادن 
تمثل قوة شرائية عالمية تستطيع الدول من خاللها الحصول على السلع والخدمات من الدول األخرى ، و 

زيادة وتراكم هذه المعادن النفيسة ال يكون مصدره  اإلنتاج فقط ، ألن هناك يرون أن  المصدر األساسي ل
العديد من الدول ال تمتلك مناجم إلنتاج هذه المعادن و إنما يكون ذلك من خالل نشاط التجارة الدولية ، 

                                  
 . 141 - 140، ص ص:  2006، مركز الكتاب األكاديمي ، عمان ،  التجارة الدوليةجمال جويدان الجمل ،  1
 .  204، ص  2006، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،  الدولية ةأسس العالقات االقتصاديمجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشد ،  2
 . 17سيد عابد ، مرجع سابق ، ص  محمد 3
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ب عليه بتحقيق أكبر فائض ممكن في الميزان التجاري ، عن طريق زيادة الصادرات عن الواردات ، مما يترت
تدفق المعادن النفيسة إلى داخل الدولة ، فتدخل الدولة ضروري في النشاط االقتصادي لتحقيق التقدم والرقي 

 1بالمجتمع .

  الفرع األول :الظروف التي مهدت لظهور الفكر التجاري 
يطلق مصطلح التجاريون على جميع الكتاب الذين ساهموا في وضع السياسة االقتصادية التي 

لرأسمالية التجارية في أوروبا ، منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر ، وتتمثل أهم سادت ا
 الظروف التي مهدت للفكر التجاري فييي :

شهد القرن الخامس عشر تحرر العبيد والفالحين من سطوة النظام  تزايد أهمية التجارة الدولية : .1
فت في درجاتها وقوتها من دولة ألخرى ، واتجه معظم اإلقطاعي في أوروبا ، نتيجة لعوامل عديدة اختل

المحررين خارج النشاط الزراعي ليعملوا بالتجارة ، إال أن نشاط التجارة الداخلي لم يكن من االتساع واألهمية 
وقد جاء التغيير األساسي في األوضاع االقتصادية واالجتماعية عن ث يوفر لهم مكانة اقتصادية كبرى ، بحي

حيث أدت تدريجيا  إلى ثراء التجار كانت تنمو آنذاك بصورة مضطربة وقوية ، التي ، دوليةالتجارة الطريق 
العاملين فيها وأدت إلى رفع أهميتهم في النشاط االقتصادي بدرجة ملحوظة وظهورهم كطبقة اجتماعية قوية 

 2ة في ذلك الحين :داخل بالدهم ، ومن األسباب التي أدت إلى نمو التجارة الخارجية األوروبي
ينهما فيما بعد اتصال أوروبا بالشرق اإلسالمي المتقدم اقتصاديا ، ونمو العالقات التجارية ب   -أ

 الحروب الصليبية ؛
اكتشاف طرق موصالت بحرية دولية جديدة ) طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق    -ب

 والشرق األقصى ؛ تجارة بين أوروبااألقصى (، األمر الذي ساعد في نمو ال
واكتشاف مناجم الذهب  1493الطريق البحري إلى القارة األمريكية  colombus ساكتشاف كولومب  -ت

،مما أدى إلى زيادة التجارة الدولية ونموها مع الشرق الوسط ،إلى أن زاد ثراء التجار الرأسماليين الغنية هناك 
 ، فزاد تدفق الذهب ؛

                                  
 . 19 ، مرجع سابق ، صعلي عبد الوهاب نجا ،محمدمحمود يونس   1
  96، ص  2009، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، مصر ،  تاريخ الفكر االقتصادي محمد عمر أبوعبيدة ، عبد الحميد محمد شعبان ، 2
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:ظهرت عدة خطوات أدت إلى ظهور القوميات األوروبية الحديثة  ثةظهور القوميات األوروبية الحدي .2
 ، التي أدت إلى ظهور التجاريين ألول مرة على مستوى االقتصاد القومي ، نذكر منها :

اتحاد التجار مع مالكي األراضي ، واشتراكهم في القضاء على سلطة النبالء واألمراء ، مما أدى إلى  -أ
وهي سلطة مركزية على سلطات األمراء والنبالء التي تقوم في مراكز تغلب سلطة مالكي األراضي ، 

 متعددة داخل الدولة ؛ 
ظهور القوميات األوروبية التي أدت إلى انهيار اإلمبراطوريات الكبرى المختلفة في العصور الوسطى  -ب

 ، التي كانت تضم في حدودها أكثر من دولة وأكثر من إقليم ؛
 حديثة كجماعة تقوم على أساس قومي ، وتخضع لقوة مركزية واحدة.ظهور الدولة األوروبية ال  -ت

كل هذا أدى إلى رسم سياسة التجارة الدولية ألول مرة على المستوى القومي ،مما ساهم في تحقيق 
 1القدر األكبر من الربح والثراء .

كانت النهضة الفكرية في أوروبا من أهم األحداث الحضارية التي أثرت عصر النهضة األوروبية :  .3
في التطور السياسي واالقتصادي األوروبي ، التي صاحبت عصر الرأسمالية التجارية ، فقد قامت تلك 
الحركة بإحياء الفلسفات اإلغريقية والالتينية القديمة ودراستها بعقل متحرر من الدين ، ومن فلسفات وقيود 

في كتابات المركنتيلين ، فأدت القوانين الدينية ليحل محل القوانين الطبيعية  كنيسة وظهور مصطلح ال
النهضة الفكرية بعناصرها المختلفة إلى زعزعة مركز الكنيسة ومن ثم إلى إضعاف سلطتها ، ومن ثم انهيار 
بقية أعمدة النظام اإلقطاعي ، وتقوية السلطة المدنية المركزية ) الملك والحكومة ( ، وكان من أهم نتائج هذه 

وذات طابع ، ل على وضع سياسات اقتصادية قائمة على المنطق العقلي النهضة على مستوى الدولة العم
 2مركزي لتحقيق المصلحة القومية عملية .

 الفرع الثاني : المبادئ االقتصادية للفكر التجاري 
كان للظروف السابقة التي ميزت العصر التجاري ، تأثيرا مباشرا على الفكر االقتصادي ، فقام المفكرون 

 ضع المبادئ والسياسات لتحقيق مصلحة الدولة التجارية ، والتي تكمن فيييييييييي :التجاريون بو 

                                  
 . 97المرجع السابق ، ص   1
 . 198، ص  2003، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  تطور الفكر االقتصاديعبد الرحمان يسري أحمد ،  2



 التحرير والحمايةتحرير التجارية الدولية بين   .....................................األول :....الفصل 

 

57 
 

: إن ثراء الدولة ،تقدمها وقوتها االقتصادية ،  ثراء الدولة بمقدار ما تملكه من المعادن النفيسة .1
النفيسة  يتوقف على مقدار ما تملكه من المعدنين النفيسين الذهب والفضة ، لذلك وجب منع تصدير المعادن

 إلى الخارج ، وكذا إبقاء العملة النقدية المحلية ) مصنوعة من الذهب والفضة( متداولة داخل الدولة فقط ؛
فالغاية النهائية من السياسة االقتصادية  :زيادة القوة االقتصادية للدولة تعتمد على زيادة السكان  .2

ية الفرد فقد كانت مهمشة ،فكانت نظرتهم إلى في نظر التجاريين تنحصر في قوة الدولة وعظمتها ،أما رفاه
السكان ، أنه كلما زاد حجم السكان كانت الدولة أكثر قدرة على إنشاء الجيوش القوية، هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى فزيادة حجم السكان يؤدي إلى زيادة اليد العاملة ورخصها مما يساعد على نمو الصناعة ، فزيادة 

 1 حاربة واليد العاملة ؛هي مصدر اليد الم
كانت نظرية التجاريين في التجارة الدولية نتيجة منطقية لوجهة نظرهم  : تحقيق ميزان تجاري موافق .3

عن العالقة بين ثروة األمة ما لديها من معدن نفيس ، فالثروة عندهم تعتمد بصفة خاصة على ما لدى ،
النفيس معناه اإلضافة إلى ثروة األمة ، ومن ثم إذا كان لدى الدولة من الذهب والفضة واالستزادة من المعدن 

البلد  مناجم لهذه المعادن ، وجب على الدولة أن تعمل على استغاللها بكل الوسائل ، فإذا لم تكن لديها 
مناجم فالطريق الوحيد لزيادة رصيد الدولة منها يكون عن طريق التجارة الدولية ، أي تحقيق الفائض في 

 2التجاري ، حيث أن فائض الصادرات على الواردات ال بد أن يدفع بالمعدن النفيس . الميزان
: انطوت آراء التجاريين على مختلف القيود على التجارة  تدخل الدولة في النشاط االقتصادي .4

الخارجية ، فقد وضعت قيودا على التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة ، حتى تضمن زيادة الصادرات عن 
واردات ، وذلك بفرض الرسوم على الواردات ووضع القيود على تصدير الذهب من هنا ظهرت االحتكارات ال

التجارية القوية التي تسيطر على التجارة الخارجية ، وأصبح وجود القيود والعقبات في وجه التجارة ما يميز 
 3هذه المرحلة .

والصيناعة أكثير أهميية لالقتصياد القيومي مين تعتبر التجيارة  المفاضلة بين أوجه النشاط االقتصادي : .1
تيأتي التجيارة الدوليية فيي قمية النشياطات التيي تسياهم فيي ثيروة البليد فهيي  ،راعة ، وتقيع التجيارة أعليى الهيرم الز 

الطريق الوحيد لزيادة رصيد الدولة مين المعيدن النفييس، و قيد أشيار التجياريين إليى أن التجيارة الداخليية ال تزييد 

                                  
 . 200 -199 ص: عبد الرحمان أحمد يسري ، مرجع سابق ، ص 1
  . 101 -100يدة ، عبد الحميد محمد شعبان ، مرجع سابق ،ص ص : محمد عمر أبوعب 2
 . 349، ص  2003، مؤسسة الثقافة الجامعية ، االسكندرية ،  محاضرات في االقتصاد الدوليمحمد دويدار ،  3
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روة ، ذلك أن ربح أحيد الطيرفين يشيكل خسيارة بالنسيبة للطيرف اآلخير، أميا فيي التجيارة الدوليية فميا شيئا إلى الث
يكسبه البلد يمثل إضافة صافية لثروته حيث أن الطرف الخاسر هو بلد أجنبي، و بالمثل فإن ميا يخسيره البليد 

 في التجارة الخارجية يمثل اقتطاعا من الثروة القومية .
، أعطى التجاريون الصناعة المرتبة الثانية من حيث األهميية بعيد التجيارة الدوليية ، وفي مجال الصناعة 

فالصييناعة هييي أسيياس الصييادرات التييي تييأتي للبلييد بالمعييدن النفيييس ،فييأدى ذلييك إلييى إتبيياع السياسييات التييي ميين 
 ب مخففة .شأنها دعم الصناعة الوطنية كإعفاء المواد األولية من الضرائب الجمركية أو إخضاعها لضرائ

أما الزراعة فلم تحظى من التجاريين بتقدير يذكر ، ألن حسب اعتقادهم لألمر فإن الزراعية ال تسيتطيع   
زيادة رصيد البلد من المعادن النفيسة كما أنها عاجزة عن تصيدير كميية كبييرة مين العميل اليوطني إليى الخيارج 

 1.ى الثروة االقتصادي التي تضيف إللذلك فقد جاءت التجارة في ذيل أوجه النشاط 

 المطلب الثالث : الحماية عند فريديريك ليست
كان أحد أكبر دعاة تقديم الحماية للصناعة  ( اقتصادي ألماني1846-1789فريدريك ليست )      

األلمانية ي القرن التاسع عشر ،عندما كانت ألمانيا متأخرة صناعيا مقارنة مع انجلترا وفرنسا ، حيث كان 
ميزة النسبية نظرية ستاتيكية ، تنظر فقط إلى الوضع القائم وتمنع الدولة من إظهار يجادل بأن نظرية ال

ميزتها الكامنة وتطويرها ، لذا دعى إلى حماية الصناعة الناشئة حتى تنهض ، وبعدها يمكن رفع الحماية 
 2وتحرير التجارة .

عية الحرية التجارية، لقد شاع استعمال مصطلح الحماية التجارية من طرف الدول المتقدمة الدا 
" في القرن  protectionnisme éducateurالمتعلقة "بالحماية المربية  "    F.V listخاصة بعد أطروحة 

تدخل الدولة في الحياة االقتصادية لحماية الصناعات الناشئة فقط بالقطاع  List ، حيث شجعالتاسع عشر
: " صحيح أن فرض ضرائب   Listالصناعي، و هذا لفترة زمنية محددة أو مؤقتة، و في هذا اإلطار يقول 

أنه بتقدم الزمن و  ،عة في أول األمر، لكنه صحيح أيضاقصد الحماية ستزيد من أثمان المنتجات المصنو 

                                  
 .  10:00، على الساعة 10-09-2014 تاريخ االطالع ، //com :etudiantdz. http ،على الموقعاح منتدى الطالب، مت1
 . 65، ص  2001، دار المريخ ، الرياض ،  مدخل إلى إدارة األعمال الدوليةأحمد عبد الرحمان أحمد ، 2
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فإن هذه المنتجات ستنتج في الداخل بأرخص ، رة األمة على بناء قوة صناعية كاملة النمو الخاصة بها قد
 1من الثمن به استيرادها من األمم األجنبية" .

 التجارة الدولية  آليات تقييدالرابع : المبحث 
بين الحمائية  بالسياسة التجارية ،ما يصطلح عليه  أوتختلف األدوات التي تؤثر على التجارة الدولية 

وهو ما تلجأ إليه األولى تهدف إلى تقييد التجارة الدولية بفرض قيود و حواجز لتقييد التبادل الدولي، والحرية ،
 ،القيود و الحواجز المعرقلة لها إلى تحرير التجارة الدولية بإزالة كافةالدولة تسعى  الدول الصغيرة ، وقد

 ، ال وجودإال أنه في الواقع  فنجد ذلك في الدول الكبيرة ، ية الدولية ،العالقات االقتصادالتدخل في  وتمتنع
نما هناك مزيجا من الحرية و الحماية في حدود ما يتطلبه الواقع وما تهدف ق  أو حرية مطلتقييد ل كاملة ، وا 

 . اهإليه الدولة لتحقيق مصالح

 جمركية عوائق:  المطلب األول
، وهي إحدى أدوات السياسة التجارية األكثر في الرسوم الجمركية بأنواعها تتمثل العوائق الجمركية  

 .استخداما من طرف السلطة االقتصادية، كونها تؤثر مباشرة على األسعار

 الفرع األول : مفهوم الرسوم الجمركية 
الحدود ، سواء كانت  الجمركية على أنها ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الرسومتعرف  

ويستثنى من ذلك السلع العابرة للحدود الوطنية تحت األنظمة الجمركية الخاصة  2صادرات أم واردات ،
ويكون  كنظام العبور الدولي للبضائع، أما العبور الوطني فإن االستثناء يكون مؤقتا، والسلع تخضع للرسوم ،

، وهي عبارة عن جدول أو 3مجموع الرسوم المطبقة في الدولة، خالل فترة زمنية معينة التعريفة الجمركية 
 4.قائمة بالرسوم الجمركية المفروضة على مختلف السلع المستوردة 

                                  
 . 49سامية بوطمين ، ص  1
 . 134، ص  محمد عزت محمد غزالن ،مرجع سابق،  السيد أحمد السريتي 2
غير ، رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية فرع نقود ومالية ،  النظام التجاري العالمي الجديدالسياسات التجارية واالندماج في مفتاح حكيم ،  3

 . 37ص  ، 2002/2003جامعة الجزائر ،  ،فرع  نقود ومالية  ، منشورة
 . 238، ص  2000، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية،  العالقات االقتصادية الدوليةعادل أحمد حشيش ،  4
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 الرسم الجمركي هو ضريبة تفرضها الدولة على سلعة بمناسبة دخولها إقليمها في شكل واردات،وبالتالي ف
ويستثنى من ذلك السلع العابرة للحدود الوطنية تحت  أو خروجها منه في شكل صادرات وهو نادر الحدوث ،

الدولة، خالل ويكون مجموع الرسوم المطبقة في   ،للبضائع األنظمة الجمركية الخاصة كنظام العبور الدولي
لتسوية عالقاتها  دولةتلجأ إليها ال التي ساليبمن بين األ ية ، هذه األخيرةفترة زمنية معينة تعرفة جمرك

 . نها التأثير على التجارة الدوليةأأهداف من شوتستخدمها لتحقيق  ، التجارية الدولية

 رسوم الجمركية الفرع الثاني :أنواع ال
 الجمركية ، حسب كيفية تحديد الرسم الجمركي ،حسب الهدف وحسب وعاء  الرسم : رسومتختلف أنواع ال

 تنقسم إلى رسوم قيمية رسوم نوعية ورسوم مركبةحسب كيفية تحديد الرسم: -أ
:تفرض وتحسب على أساس نسبة في قيمة البضاعة  TARIFFS ADVALOREN رسوم قيمية -   

النسبي  % من قيمة السلعة ، ويعتبر السعر5ستيراد ، كأن تفرض المستوردة ، أي نسبة من سعر البيع أو اال
،يمتاز هذا النوع بامكانية تدارك تقلبات األسعار ،غير أن عدم دقة تحديد القيمة 1أشهر األساليب المطبقة 

يحول دون تحقيق الميزة ، يرجع ذلك إلى أن تقدير الواردات يتم على أساسين هما :قيمة السلعة بما فيها 
( ،وعلى أساس قيمة البضاعة في ميناء Cout-Assurance-free) CAFريف الشحن والتأمين مصا

 FOB (Freeon Bord. )2الشحن
: تتحدد الرسوم النوعية على أساس مبلغ معين لكل وحدة من  SPECIFIC TARIFFSرسوم نوعية-  

ارا على كل طن من الشحنة دين 50وحدات السلعة المستوردة ، بصرف النظر عن قيمة السلعة ، كأن تفرض 
 . 

: وهي الرسوم التي تتضمن رسما نوعيا ويضاف إليه رسم  COPOUND TARIFFSرسوم مركبة -    
على كل كيلو غرام زائد من دج  20% من قيمة السلعة ، و10قيمي ، كأن تفرض ضريبة قيمية ب 

 3.السلعة
 

                                  
،  2004/2005، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،  االتجاهات الحديثة في السياسات التجاريةسهير محمد السيد حسن ، محمد محمد البنا ،  1

 . 181ص 
 . 81يوسف مسعداوي ، مرجع سابق ، ص  2
  . 182سهير محمد السيد حسن ، محمد محمد البنا ، مرجع سابق، ص  3
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 : وهنا نميز بين نوعين من الرسوم مالية وحمائية . حسب الهدف -ب
 الرسوم المالية : وهي التي تفرض قصد تحقيق إيرادات لخزينة الدولة . -
    1 .الرسوم الحمائية : وهي التي تفرض من أجل حماية اإلنتاج المحلي من المنافسة األجنبية -
لع المحلية ، التي يكون سعرها داخليا لسبب أو الرسوم التعديلية : هي ضريبة تهدف إللغاء تصدير الس -

   2آلخر منخفض جدا بالنسبة لألسعار المحلية .
فهو يمثل مورد مالي لخزينة الدولة إلى جانب  وفي أغلب األحيان يلعب الرسم الجمركي دورا مزدوجا، 

أن  HABERLERلر لذا يقترح هابر  تصنيفه ضمن أحد النوعين السابقينحمايته لألسواق المحلية، ويصعب 
يكون الرسم ماليا إذا كانت الصناعة المحلية المماثلة تخضع لضريبة تضاهي الرسم المفروض، أو كانت 

، وهناك حالة استثنائية ، وهي 3السلعة ال تنتج أصال في الداخل، أما في األحوال األخرى فيعد الرسم حمائيا 
، هنا تحقق الرسوم الغرض المالي دون الغرض  أن تفرض الرسوم على سلع مستوردة ليس لها نظير محلي

، هنا يتحقق الحمائي ، ويقابل هذه الحالة أن تفرض الرسوم بأسعار مرتفعة تحول دون استيراد السلعة 
 4، وتسمى بالرسوم المانعة . الغرض المالي

 : وهنا نفرق بين نوعين من الرسوم الجمركية وهما : حسب وعاء الرسم -ج 
الصادرات : وهو الذي تفرضه الدولة على مصدريها، إما رغبة في توفير السلع في على رسم  -         

ما رغبة في الحصول على موارد مالية ، وهذه الرسوم  الداخل حتى توفي حاجتها في االستهالك المحلي ، وا 
 نادرة الحدوث .

الصناعات والمنتجات المحلية وموازنة ميزانها  الواردات :وهو أهم وسيلة تتخذها الدولة لحمايةعلى رسم  -
 5التجاري ، وهذا الرسم هو األكثر استخداما ، إال أنه يتعب كاهل المستهلكين األجانب .

الرسم على العبور :ضريبة تطبق على السلع التي تستخدم التراب الوطني لتنقلها ، من دولة الذهاب  -
  6نوع من الرسوم ، ويستخدم كوسيلة في الحروب التجارية.إلى دولة الوصول ، نادرا ما يطبق هذا ال

                                  
 . 297، مرجع سابق ، ص زينب حسين عوض هللا  1
 . 77، ص  2007، منشورات دار األديب ، وهران، الجزائر ،  الدولي ) تنقل السلع وحركة عوامل اإلنتاج(االقتصاد قاشي فايزة ،  2
 . 38مفتاح حكيم ، مرجع سابق ، ص  3
 . 184سهير محمد السيد حسن ، محمد محمد البنا ، مرجع سابق ، ص  4
 .130شهاب ، مرجع سابق ، ص مجدي محمود  5
 . 78فايزة قاشي ، مرجع سابق ، ص   6
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من الرسوم الجمركية ، كرسم تفصيلي ، رسم مواجهة اإلغراق و رسم تعويضي ، رسم ذاتي  أنواعوهناك عدة 
 ، رسم اتفاقي ، رسم تفضيلي ، رسم ثابت ، رسم متغير ، رسم اسمي ورسم فعلي ...إلخ .

 دية للرسوم الجمركيةالفرع الثالث : اآلثار االقتصا
نظرا الرتباطه بقدرة الدولة في الدولة الكبيرة عن الدولة الصغيرة ،  يختلف تأثير الرسوم الجمركية

نظرا لتعدد أنواع الرسوم الجمركية ، سنركز في دراستنا هذه على الرسوم للتأثير على االقتصاد العالمي ،
 من خالل ما يلي :تطبيق ،الجمركية المطبقة على الواردات ، ألنها شائعة ال

تؤثر على األسعار الدولية ، وبالتالي ستكون متلقية هي الدولة التي ال  أوال : حالة دولة صغيرة :
صناعة جهاز التلفاز في األردن ، في وضع التوازن كما هو مبين في الشكل  بافتراض، 1 الدولية لألسعار

  Aالموالي ، حيث تتوازن الصناعة عند تقاطع منحنى الطلب المحلي مع منحنى العرض المحلي عند النقطة 
تلفاز دينار ، ، وأن السعر الدولي لل aP  =400حيث يتحدد السعر التوازني المحلي قبل التجارة الدولية عند 

WP=100 4  فقط ، عند هذا السعر الدولي الطلب المحلي يساوي  دينارQ  1والعرض المحليQ  والكمية
وهو  2جهزة التلفاز تساوي الطلب المحلي ،تستورد من الخارج ، وبالتالي فإن العرض الكلي من أ EFالمطلوبة

 .الموالي  05ما يظهر من خالل الشكل رقم

 حالة دولة صغيرة لرسم جمركي: اآلثار االقتصادية الجزئية  05الشكل رقم

                                                                                   

 . 139، ص 1995، معهد الدراسات المصرفية، عمان، التجارة الدولية نظريات وسياساتعوض طالب ، : المصدر

                                  
 . 65موسى سعيد مطر ، مرجع سابق ، ص  1
 .139، ص 1995، معهد الدراسات المصرفية، عمان، التجارة الدولية نظريات وسياساتعوض طالب ،  2
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دينار للوحدة ، فيرتفع السعر  100محددة بييييي  رسم جمركي) ضريبة استيراد(عند قيام الدولة بفرض  
دينار ، حيث ترتب على مستوردي التلفاز أن يدفعوا مبلغ 200إلى  دينار 100المحلي ألجهزة التلفاز من 

يرتفع السعر المحلي لكل وحدة من أجهزة   مستوردة ، وفي ظل فرض الرسم الجمركيدينار لكل وحدة  100
دينار( ، وهذا التغير في السعر يؤثر بدوره 100التلفاز المنتجة محليا والمستوردة بمقدار مساو للضريبة )
 1 يلي : على كميات كل من اإلنتاج واالستهالك واالستيراد ، كما

آت المنتجة لهذه السلعة نحو توسيع ستتوجه المنش: عند ارتفاع سعر أجهزة التلفاز ، اإلنتاج المحلي .1
، وهذه الزيادة في اإلنتاج وما ينجم عنها من زيادة في عمالة Q2 إلى الكمية Q1إنتاجها من الكمية 

 ، هي ما يسمى باألثر الحمائي للضريبة . الصناعة المحلية
 Q4المحلي من يات االستهالك أسعار أجهزة التلفاز إلى تقليل كم: يؤدي ارتفاع  االستهالك المحلي .2

على منحنى الطلب Cإلى النقطة  Fأدى إلى االنتقال من النقطة بسبب ارتفاع األسعار ، ف،  Q3إلى الكمية
 المحلي .

زيادة اإلنتاج المحلي وتخفيض االستهالك المحلي ، فإن ضريبة  : بسبب الكميات المستوردة .3
إلى الكمية  EFاالستيراد ستؤدي بالضرورة إلى تخفيض الكميات المستوردة من أجهزة التلفاز ، من الكمية 

CB  وهذا االنخفاض في المستوردات يؤدي إلى تخفيض االعتماد على المنتجين األجانب وتدعيم االكتفاء ،
 القتصاد المحلي .الذاتي ل

المنتجين المحليين ، الكمية المنتجة محليا ، وبالتالي زيادة مبيعات فالرسوم الجمركية عملت على زيادة 
 أثر إيجابي على رفاهية المنتجين فيمكن القول أن فرض الرسوم الجمركية له ،تشجع على اإلنتاج أكثر  فهي

، وكلما كانت الرسوم  نافسة الخارجية القادمة مع الوارداتحيث تشكل الرسوم الجمركية لهم حماية من قوة الم
 وتقلل االستيراد ، هنامن االستهالك المحلي ، وتزيد من اإلنتاج المحلي ،  الجمركية كبيرة ، فإنها تخفض

 .دينار  200تسمى الرسوم الجمركية المطبقة بضريبة استيراد مانعة ، وفي هذا المثال تقدر بييييأكثر من  
 

                                  
 . 140المرجع السابق ، ص  1
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على المعروض العالمي من السلعة محل الدراسة،  لتأثيرل هي الدولة القادرة:  ا : حالة دولة كبيرةثاني
والشكل التالي ، يوضح تأثير فرض الجمارك على اقتصاديات الدولة الكبيرة ، لتكن الواليات المتحدة 

 األمريكية .
 : تأثير رسم جمركي على سوق سلعة معينة حالة دولة كبيرة 06 الشكل رقم

 
، منشورات دار األديب ، وهران،  الدولي ) تنقل السلع وحركة عوامل اإلنتاج(االقتصاد  قاشي فايزة ، لمصدر :ا

 .199ص  2007الجزائر ، 

 وحدة من 70 قبل قيام التجارة ، الدولة الكبيرة تنتج و تستهلك، نالحظ أن  06من خالل الشكل رقم  
وبتحرير التجارة ، يصبح السعر في السوق الدولية يعادل  ، Eالنقطة  للوحدة عند $ 9,6بسعر السلعة 

$9,6Pw=   سعرها الداخلي ، أما Pd =9,6 $  ،تقدم لهذه الدولة كمية محدودة  وبما أن السوق العالمي
 ، وانخفاض السعر يخفض من عرض السعر ، فإن العرض يصبح ممثال بالمنحنى Pwمن السعلة بعسر 

Sd+w  المتوفرة للمستهلكين المحليين من اإلنتاج المحلي والمستورد ، السعر في الذي يبين حجم السلعة
من طرف الدولة الكبيرة ، وهذا هو جوهر اختالف  السوق الدولية له عالقة مباشرة بكمية السلعة المشتراة

، تقدر حجم الطلب  Fالنموذج بين الدولة الصغيرة والكبيرة  التوازن بين العرض والطلب يحدث في النقطة 
وعند القيام باالستيراد ، ، Q1Q5وتقدر المستوردة  Q0Q1المقدمة محليا  الكميةحيث  وحدة، 110بيييي

 30أي  Q1Q3مبيعات المنتجين المخليين بحجم  ، تنخفض PwإلىPdينخفض السعر الداخلي للسعلة من 
 1وحدة مستوردة . 80، منها وحدة 110وحدة ،ويرتفع االستهالك حتى 

                                  
 . 84قاشي فايزة ، مرجع سابق ، ص 1
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ة على دخول السلع األجنبية ، ما ق رسوم جمركيدولة حماية منتجيها المحليين ، تطبعندما تقرر ال
يعني أن شروط  تبادل هذه الدولة تتحسن  يفضل انخفاض أسعار الواردات مع بقاء أسعار وارداتها على 

تقل منحنى العرض إلى ،وين Pw+tإلى  Pwمن  tحالها ، حيث أن السعر المحلي للسلعة يرتفع بفعل الرسم 
، يرتفع اإلنتاج المحلي من G، عندها يتحقق توازن جديد في النقطة  ركيمم الجساألعلى بقيمة الر 

Q0Q1 إلىQ0Q2  وحدة ، وينخفض االستيراد من 50إلى 30أي منQ1Q5  إلىQ4Q2  80أي من 
ينخفض بكمية قدرها  ،أما االستهالك $8,8إلى  $8وحدة ، ويرتفع السعر المحلي للوحدة من  40إلى 

Q5Q4  1وحدة . 90ويصبح 

كل من المنتجين ، تأثير الرسوم الجمركية حالة دولة كبيرة ، التي كان لها تأثير على إذن  
 فيما يلي : يرادات الجمركية التي تجنيها الدولة ،المستهلكين واإل

في الدولة ،بسبب ارتفاع األسعار ، يظهر األثر السلبي في  : تأثر المستهلكون سلبان والمستهلك .1
 .$8،المقدرة بيييي  dمحددة بالمساحة  صورة انخفاض في فائض المستهلك ،

ويظهر هذا األثر اإليجابي  ،ابي في هذه الدولة فارضة للضريبةتأثر المنتجون بشكل إيج:المنتجون  .2
بالمساحة المنقطة في الشكل السابق ، وهي في األصل تحويل من في صورة ارتفاع فائض المنتج المحدد 

 فائض المستهلك إلى فائض المنتج .
تتأثر إيرادات الدولة تأثرا ايجابيا ،من خالل الحصيلة الجمركية التي يحصل عليها :الحكومة  .3

لسلعة في الذي تحصلت عليه الدولة وتحمله مستهلكو هذه اجزء يعبر عن حصيلة الجمارك ، الجمارك ، 
،يعبر عن الحصيلة الجمركية التي استطاعت الدولة تحويلها إلى الدولة الثانيالدولة المستوردة ، أما الجزء 

أن الدولة المستوردة هي دولة  عتبارا، بالمصدرة ، في شكل أعباء جمركية تحملها منتجو الدولة المصدرة 
 2كبيرة تستطيع التأثير على العرض الدولي .

                                  
 . 85نفس المرجع ، ص   1
  دوالر  بعد فرض الضريبة، ونظرا الن الدولة المستوردة كبيرة 11دوالر، يصبح سعرها  10مثال قبل فرض الضريبة ) رسم جمركي( كان سعر السلعة

دوالر، وفي المقابل 10,3مية إلى ، فإن ارتفاع السعر سيؤثر على الكمية المستوردة، لذلك يضطر منتجو الدولة المصدرة لتخفيض السعر نظرا لكبر الك
 سنتا يتحمله مستهلكو الدولة المستوردة . 70سنتا  والجزء اآلخر 30يتحملون جزء من العبء الضريبي 

 . 46-45محمود حامد عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص ص : 2
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في  آثار فرض الرسوم الجمركية على الدولة الكبيرة يختلف عنها خالل ما سبق ، نستخلص منمن 
لمحلي للسلعة المستوردة في الدولة الكبيرة لن يترفع بقيمة الرسم كله الدولة الصغيرة ، فقط في كون السعر ا

التي يرتفع  الدولة الصغيرةبل جزء منه يتحمله مستهلكو الدولة المستوردة ومنتجو الدولة المصدرة ، بخالف 
، وكل هذا يتوقف على نوعية السلعة المستوردة سعر السلعة المستوردة بقيمة الرسم الذي يتحمله مستهلكوها 

المستوردة ضرورية سيحافظ المستهلكون المحليون  ةضرورية أو كمالية ، ألن األمر يختلف ، إذا كانت السلع
ما إذا كانت السلعة المستوردة كمالية ، فارتفاع مهما ارتفع سعرها ، أ في الدولة الصغيرة على استهالكهم لها

 تخفيض األسعار. سعرها سيؤدي إلى انخفاض استيرادها ، و بالتالي يضطر مصدري الدولة الصغيرة إلى

 غير جمركية عوائقال:  لمطلب الثانيا
لحماية شيوعا ، إال أنها ليست الوحيدة المستخدمة في ظل إطار  الجمركية أكثر أدوات ا الرسوم تعتبر

في تقل أهمية عن الرسوم الجمركية ،  متعددة األطراف ، فالعوائق غير الجمركية أيضا التحرير التجارة 
، إعانات تراخيص االستيراد، حصص االستيرادوالمتمثلة في تأثيرها على تحرير التجارة الدولية، 

 سعر الصرف، وغيرها من العوائق .التصدير،تخفيض 

 وتراخيص االستيراد االستيرادحصص الفرع األول :  
في التأثير على التجارة الدولية ، قد تستخدم الدولة أساليب  فضال عن استخدام الرسوم الجمركية

 أخرى ال تقل أهمية عن الرسوم الجمركية ، كحصص االستيراد وتراخيص االستيراد .

 هوم حصص االستيرادأوال : مف

قد منعت الدول األعضاء من استخدام  GATTمن أن اتفاقية تنظيم التجارة والتعرفة الجمركية بالرغم 
لحصص الكمي لوارداتها ، إال أن استخدامها أصبح شائعا في اآلونة األخيرة ، باسم التحديد االختياري نظام ا

وبمقتضاه يتم تحديد الكميات التي يمكن استيرادها من سلعة معينة خالل فترة زمنية معينة ، وال  ،1للصادرات 
استخدمت قديما في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ، بغرض  ،  2يجوز استيراد كمية أكبر منها

                                  
 . 148عوض طالب ، مرجع سابق ، ص  1
 . 259ص  عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، مرجع سابق ،  2



 التحرير والحمايةتحرير التجارية الدولية بين   .....................................األول :....الفصل 

 

67 
 

عنها رسم جمركي منخفض أو  ، وفيها يسمح بالواردات حتى كمية معينة ، يدفع1حماية الصناعات المحلية 
 2 معفى من الرسوم ، وكل زيادة عن تلك الكمية يدفع عنها رسم مرتفع يسمى بحصة الرسوم الجمركية .

وبالتالي حصص االستيراد  تعني تحديد سقف للواردات من سلعة معينة خالل فترة زمنية معينة، وهذا 
 . نوع معين من السلعبتجازو الكمية أو القيمة من  السقف محدد بالكمية أو بالقيمة ، حيث ال تسمح الدولة

 تراخيص االستيراد  ثانيا : 

والمقصود بتراخيص االستيراد هو عدم  عادة ما يكون تطبيق هذا النظام مقترنا بنظام الحصص ،
األسلوب ، وهذا 3السماح باستيراد السلع إال بعد الحصول على ترخيص ) إذن ( من الجهة اإلدارية المختصة 

 4يسمح للدولة ببيعه في المزاد العلني ، مما يتيح لها فرصة المشاركة في أرباح االستيراد.

وبالتالي فتراخيص االستيراد تستخدمه الدولة من للحد من التجارة الخارجية ، بعدم السماح للمستوردين 
 باالستيراد دون ترخيص منها .

 اآلثار االقتصادية لحصص االستيرادثالثا :

معين من الواردات ،  على حجم تعمل مثل الرسوم الجمركية ، فهي تفرض حصص االستيرادعلما أن 
زيادة في األسعار المحلية عن نظيرتها البل يمكن أن تعتبر النتيجة ستكون ارتفاع أسعار السلع المحلية ، ف

 :للعوائق غير الجمركية ، تحسب على أساس  الدولية كرسوم جمركية ضمنية متكافئة

TE =𝑷𝒅−𝑷𝒇

𝑷𝒇
  . 

 :الرسوم الجمركية المكافئة TE     : األسعار األجنبية   f P      : األسعار المحلية  dP حيث :   

الشكل التالي يوضح الوضع المحلي لسوق السيارات في دولة صغيرة مستوردة لها ، وعند فرض هذه 
 :الدولة نظام حصص على وارداتها من هذه السلعة ، يحدث ما يلي 

                                  
 . 132، ص  2007، دار المريخ ، الرياض ،  االقتصاد الدولي )مدخل السياسات (موردخاي كريانين ،  1
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 السوق المحلية لسوق السيارات في دولة صغيرة07الشكل رقم : 

 
 .135، ص  0702المريخ ،الرياض ،  ، دار السياسات (االقتصاد الدولي )مدخل مردخاي كريانين ،المصدر : 

، أما عند تحرير التجارة يكون السعر العالمي  1Pفي ظل غياب التجارة الدولية ، فإن السعر المحلي 
2P يتم استيراد كمية مقدرة بييييي ،ab  3، فرضت عليها رسوم جمركية ، سيرتفع السعر إلىP  وبالمقابل ،

، أما المنطقة المظللة تمثل إيرادات الحكومة جراء فرض رسوم جمركية  ghتنخفض الكمية المستوردة إلى 
،وهي ريع الحصة في حالة تطبيق حصص الواردات ، أما إذا تم عرض حصص الواردات على المزاد 

يرادات مماثلة لتلك التي حصلت عليها الحكومة عند فرض رسوم جمركية ،هنا تكون العلني بصورة تحقق إ
 1آثار كل من الرسوم الجمركية وحصص الواردات متطابقة .

 إعانات التصديرالفرع الثاني : 
رغم سيطرة ضرائب االستيراد في السياسة التجارية ، إال أن الدولة قد تلجأ أحيانا إلى التدخل من أجل 

صادراتها ، بمنح دعم لمصدريها ، وقد يكون هدفها وراء ذلك هو تحسين الميزان التجاري ،أو تشجيع 
في تقديم الدولة مبلغ  الدعمتمثل ، وي 2مساعدة صناعة ذات نفوذ أو تنشيط منطقة تعاني كسادا اقتصاديا

معين من النقود ، يحدد إما على أساس قيمي أو نوعي ، وقد يكون غير مباشر بمنح المشروع بعض 

                                  
 . 135، 134، مرجع سابق ،  ص ص : موردخاي كريانين 1
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، وما يقلل من أهمية هذه اإلعانات ، هو  قيام الدول األخرى من فرض االمتيازات لتدعيم مركزه المالي 
 1 . ذا النوع من الرسم بالرسوم التعويضيةعلى دخول السلع المدعمة ألراضيها ، يسمى ه  رسوم إضافية

نسبة مئوية يمكن أن يكون معينة،  لصناعةهي مساعدة مالية من الدولة  إعانات التصدير وبعبارة أخرى 
 عن كل وحدة منتجة أو مصدرة ) إعانة نوعية معينمن القيمة المنتجة أو المصدرة )إعانة قيمية(، أو بمبلغ 

 2ت إلى صنفين :مكن أن نصنف اإلعانايكما ، 
: وهي اإلعانات والمساعدات المقدمة مباشرة إلى المشروع بغرض تحسين دورة  اإلعانات المباشرة -ا

االستغالل، وتقدم في شكل مبالغ مالية محسوبة على أساس  قيمي أو نوعي . و تحسب هذه النسبة عند 
، كما يمكن للسلطات العمومية أن تحدد سعر هدف، واإلعانة الوحدوية   FOBالتصدير على أساس سعر 

 ي .تساوي الفرق بين السعر الهدف والسعر العالم
: وتتمثل هذه اإلعانات في منح المشروع بعض االمتيازات بغرض تحسين  اإلعانات غير المباشرة -ب 

تقديم بعض الخدمات  ،التسهيالت اإلئتمانية،اإلعفاءات الضريبية  ، حالته المالية، ومن األمثلة على ذلك
التي تسهل للمصدرين من الوصول إلى األسواق العالمية، كالدعاية، تسهيل اإلتصاالت بالمستوردين 

قامة المعارض .  المحليين، وا 
 الموجه للتصدير ثانيا : تأثير سياسة دعم اإلنتاج المحلي

يمكن ،  رداتتقليص الوا وهم على التصدير تشجيعلإنتاجها المحلي  االدولة دعم تقدمعادة ما 
 الموالي. 08والدولة ، من خالل الشكل رقم  توضيح أثر دعم الصادرات على كل من المنتج والمستهلك
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  تأثير سياسة دعم اإلنتاج المحلي الموجه للتصدير :08الشكل رقم 

 

 . 68، ص  2001، دار صفاء ، عمان ،  التجارة الخارجية موسى سعيد مطر ، المصدر :

تجدر اإلشارة هنا أن الدولة التي قدمت دعما لصادراتها ، هي دولة صغيرة ، لن تؤثر على السعر 
 Q2هي  Pwالعالمي  نالحظ من خالل الشكل أن الكمية المطلوبة في السوق المحلي عند السعرالعالمي ، 

، فإن هذا s، فعند منح دعم للصادرات بمقدار Q3 وQ2أما الكمية المصدرة من هذه السلعة تكون بين 
، وبما أن منحة التصدير ال تمس السلع Q1Q4إلى  Q2 Q3زيادة الكمية المصدرة من يؤدي إلى 

محلي عليها من ، وبالتالي ينخفض الطلب ال Pdبالسعر  المستهلكة محليا ، فإن المصدر يقبل ببيعها محليا
Q2 إلىQ1 .1 

أما إذا كان هذا الدعم من طرف دولة كبيرة ، فإنه يعمل على تخفيض السعر العالمي ، وتكون هذه 
تستطيع أن  السلعة منافسة للسلع المماثلة لها ، التي يكون سعرها مرتفع مقارنة بالسلعة المستوردة ، لذلك

 . هذه الدولة ضريبة استيراد تفرض

،يتبعان أسلوب دعم األسعار المحلية  ن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبيكل م نجد أن
ثم يتم تصدير الفائض إلى الخارج بأسعار مدعمة ، في بداية التسعينات قامت الواليات المتحدة األمريكية 

، فاندلعت حرب دعم بمحاولة استعادة األسواق التي فقدتها نتيجة دعم االتحاد األوروبي لصادرات الحبوب 

                                  
 . 69موسى سعيد مطر ، مرجع سابق ، ص  1



 التحرير والحمايةتحرير التجارية الدولية بين   .....................................األول :....الفصل 

 

71 
 

بين هذين العمالقين ، وكانت بهدف السيطرة على السوق الصينية ، مما أدى إلى تضرر استراليا ألنها 
 1المصدر األساسي للحبوب في الصين ، وقد ضلت هذه الحرب بينهما في عدة مجاالت أخرى .

 الفرع الثالث : سياسة اإلغراق
بيع السلعة دوليا بسعر  األقلهو محاولة بيع السلعة في األسواق الدولية بأقل من تكلفتها، أو على 

يهدف اإلغراق إلى التخلص من السلع التي تعتبر فائضا إنتاجيا لم يتم تسويقه ،  ،2يقل عن السعر المحلي
 عليه .لمماثلة من السوق والسيطرة كما تهدف الدولة من خالله إلى إزاحة السلع ا

وهو أحد الخارجية ، اكتساب حصة أكبر في األسواق من أجلاإلغراق هو سياسة تنتهجها الدول ، ف
الوسائل التي تتبعها الدولة للتمييز بين األسعار في الداخل وتلك السائدة في الخارج، حيث تكون األخيرة 

النفقات المرتبطة بانتقال السلعة  مضافا إليه نفقات النقل و غيرها من ،منخفضة عن السعر الداخلي للسلعة
 . من السوق الوطنية إلى األسواق األجنبية

 3وينقسم من حيث مدى استمراره إلى ثالثة أنواع هي : 

 ؛ : والذي يفسر بظروف استثنائية طارئةالعارض غراقاإل .1
 ؛ : والذي ينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجلهالمؤقت وأقصير األجل  غراقاإل .2
 . يتمتع بالحمايةمحلية الذي ال: المرتبط بسياسة دائمة تستند إلى وجود احتكار في السوق الدائمق رااإلغ .3
، مين  المسيتوردة  الدولية المصيدرة والدولية عين المسيتوردة تختلف آثار سياسة اإلغراق من وجهية نظير الدولية 

 4خالل يلي :

: تختلف آثار اإلغراق على الدولة المصيدرة )المغرقية( بياختالف الظيروف  آثاره على الدولة المصدرة .1
التي تحدث فيهيا ، فالمسيتهلك هيو المتضيرر األكبير منيه ، ألنيه هيو اليذي  يتحميل تكياليف اإلغيراق فيي السيوق 

ح التيي نتيجة البييع بسيعر مرتفيع فيي السيوق المحليية ، ولكنهيا ال تمثيل خسيارة كبييرة بيالنظر إليى األربيا ةاألجنبي

                                  
 . 153موردخاي كيريانين ، مرجع سابق ، ص  1
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يحققهييا المصييدرون فييي السييوق األجنبييية ، فنتييائج اإلغييراق تختلييف حسييب نييوع اإلغييراق ، فيترتييب علييى اإلغييراق 
القائم على تمييز األسعار بيين السيوق المحليي والسيوق الخيارجي ، انخفياض االسيتهالك المحليي نتيجية الرتفياع 

ترتب على اإلغراق زيادة حجم صادرات الدولية السعر المحلي ، وبالتالي انخفاض المبيعات المحلية ،  وأيضا ي
المصدرة ، خاصة إذا كان الطلب الخارجي على السيلعة المغرقية ذو مرونية مرتفعية ، وبالتيالي تقيوم هيذه الدولية 
من زيادة اإلنتاج والتوظيف ، أما إذا كان اإلغراق لفترة قصيرة بهدف فتح سوق جديدة أو الحفاظ عليى نصييب 

السوق األجنبي نتيجة اشتداد المنافسة ، فإنه من المشكوك فيه أن يلحق ضرر بالمستهلك  المنشأة المصدرة في
المحلي ، ولكن إذا كانت السلعة تباع في الخارج بهيدف اليتخلص مين زييادة المخيزون ، فيإن المسيتهلك المحليي 

 ال يستفيد من تخفيض األسعار .

: تتأثر الدولة المستوردة ) المغرق فيها ( ، حسب نيوع اإلغيراق ودوافعيه  آثاره على الدولة المستوردة .2
، فيياإلغراق المسيييتمر ، يترتييب علييييه آثيييار إيجابييية للمسيييتهلك المحليييي فييي الدولييية المسيييتوردة ، يتمثييل فيييي زييييادة 

ا ، فائض المستهلك ، نظرا لحصوله على السيلعة المسيتوردة بسيعر مينخفض ، وقيد يسيتفيد المنيتج المحليي أيضي
 عندما تشجعه هذه الواردات على إنشاء صناعات تعتمد على تلك الواردات .

فتراسي ، يترتب عليه خسائر للمنشأة األجنبيية فيي الدولية المسيتوردة أثنياء فتيرة اإلغيراق ، وليذلك أما اإلغراق اإل
ل ، أميا إذا كيان اإلغيراق لبيعها أقل من التكلفة اإلنتاجية ، آملة أن تحقق قوتها االحتكارية مكاسب في المسيتقب

التي تقوم به هذه المنشأة مؤقتا ، فيمكن للشركات المحلية االقتراض حتى تتوقف المنشآت األجنبية من محاولة 
إخراجهييا ميين المنافسيية ، واإلغييراق الييذي يهييدف إلييى الييتخلص ميين فييائض المخييزون لييدى المنشييآت المصييدرة ، 

المنشآت المحلية تتأثر سلبيا ، ولكنه مؤقتا ييزول  االمستوردة ، أمفيترتب عله زيادة فائض المستهلك في الدولة 
 بتوقف اإلغراق.

 الفرع الرابع : سياسة تخفيض سعر الصرف
أي انخفاض تقوم به الدولة عمدا ، في قيمة الوحدة النقدية المحلية مقومة بوحدات نقدية أجنبية ،  هو 

سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا أو فعليا في نسبة الوحدة إلى الذهب ، أو لم يتخذ أي إجراء ، ويترتب على هذا 
األسيييعار األجنبيييية مقومييية بالعملييية  مقومييية بيييالعمالت األجنبيييية ، ويرفيييع، اإلجيييراء تخفييييض األسيييعار المحليييية 

 1المحلية .
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تخفيييض سييعر الصييرف علييى قيميية الصييادرات والييواردات ،بمييا يترتييب عليييه ميين أمييا عيين آثييار سياسيية 
ن كيان ذليك متوقيف عليى درجية مرونية  انخفاض سعر الصيادرات المحليية وارتفياع قيمية اليواردات األجنبيية ، وا 

أثر التخفيض على مستوى األسعار المحليية ، يعنيي  التخفيض ، أمالطلب لتغيرات األسعار الناتجة عن هذا ا
انخفاض سعر السلعة المصدرة بنفس نسيبة التخفييض ، هيذا إذا ليم يحيدث ارتفياع عيام فيي األسيعار المحليية ، 

وقييد  يمثييل تخفيييض سييعر الصييرف خطييرًا حقيقيييًا علييى قيميية العمليية ممييا يييؤدي إلييى تالشييي أثيير التخفيييض ، 
عديييدة منهييا ضييعف ثقيية األفييراد فيهييا وميييل األسييعار الداخلييية إلييى االرتفيياع  ممييا يسييبب رفييع الوطنييية ألسييباب 

، أو كييييان إنتيييياج  نفقييييات المعيشيييية السيييييما إذا مييييا كانييييت الدوليييية تعتمييييد علييييى الييييواردات ميييين السييييلع الضييييرورية
 1الصادرات غير مرن .

 خــــرىاأل عوائقال المطلب الثالث:

 دة نسييبيا فييي اسييتعمالها، والتييي تعتبيير جدييي األخييرى المييؤثرة علييى التجييارة الدوليييةميين بييين تلييك اآلليييات 
 والمتمثلة القيود الطوعية على الصادرات،قواعد المنشأ، االتفاقات السلعية الدولية ،اتحادات المنتجين الدولية .

 les restrictions volontaires à: القيود الطوعية على الصادرات  الفرع األول 
l’exportation RVE   : 

عييادة مييا تلجييأ الييدول إلييى القيييود الطوعييية علييى الصييادرات ، كبييديل لنظييام الحصييص الييذي منعتييه منظميية 
التجيارة العالمييية ، والقيييود الطوعييية عليى الصييادرات هييي اتفاقييية ثنائييية بيين حكييومتين ، تقييوم بمقتضيياها الدوليية 

مين التجيارة  ٪10، حييث غطيت حيوالي  ضع حد لصادراتها منه إلى الدول المسيتوردةالمصدرة لمنتج معين بو 
أكثر المنتجات تأثرا بالقيود الطوعية على الصادرات هي الصلب ومشتقاته ، النسيج ، السلع الزراعية  العالمية

تييايوان وعييدد ميين المصييدرين فييي اليابييان ، كوريييا و  ، المنتجييات الغذائييية وااللكترونيييات والماكينييات ، ميين قبييل
، فيالفرق بينهيا  في أسواق كيل مين الوالييات المتحيدة األمريكيية واالتحياد األوروبيي وكنيدا الدول النامية ، طبقت

وبين نظام الحصص يكمن في كون الحصص عالميية ، فيي حيين نجيد القييود الطوعيية عليى الصيادرات تفيرق 
تييم الييتخلص ميين القيييود فييي جوليية األورغييواي ، و  تجييدر اإلشييارة إلييى انييه تييم التطييرق لهييابييين منييابع السييلع ، 

 2. 2005على الصادرات فيالطوعية 
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 mécanisme de contenue localقواعد المنشأ )آلية المحتوى المحلي (:  الفرع الثاني 
،  ي"محلاللتكتسب السلعة على أساسها صفة "المنشأ  أي دولة ، يحددها التي واألسس المعايير مجموعة هي

اإلعفاءات الجمركية المنصوص عنها في إطار اتفاقيات التجارة التفضيلية،  والتي يترتب عليها االستفادة من
عن هذه القواعد مزايا وا عفاءات تزيد عن تلك الممنوحة في إطار منظمة التجارة العالمية،  شرط أن ال ينتج

إعفاءات  لمبدأ المعاملة الوطنية أو الدولة األولى بالرعاية، الذي يمنع أي دولة عضو في المنظمة منح وفقا
واإلعفاءات الممنوحة لباقي  تزيد عن المزايا (أخرى)سواء كانت عضًوا في المنظمة أم ال دولأو مزايا لسلع 
أ شالمنأهم معايير تحديد قواعد  من، و 1دون استثناء وقد تبنت هذا التعريف كل الدول ،  الدول األعضاء

وهذا يعني أن تكون السلعة بالكامل من زراعة أو إنتاج أو صنع ، ر المنتجات المتحصل عليها بالكاملايمع
، لحية التي ولدت وتربت بذات البلدالحيوانات اك مدخل غير محلياستعمال أي  بلد واحد فقط، وبدون 

 وفق هذا المعيارتصنف السلع ،  التحويل الجوهري أما المعيار الثاني المقطوفة في البلد،  هالخضار والفواك
وتصبح من خاللها صالحة  عمليات التصنيع التي تخضع لها المادة أو السلعة في بلد ما، على أساس

الذي  تكتسب السلعة صفة المنشأ في البلد لالستخدام بشكل مختلف عن استخدامها األولي، بمعنى آخر
 2. جديدجوهري، شرط أن يؤدي هذا التصنيع إلى منتج  يجري عليها فيه آخر عملية تحويل أو تصنيع

 les accords internationaux de produitsاالتفاقات السلعية الدولية : الفرع الثالث 
الدولية في سلع أولي معينة كمواد الخام والمنتجات الزراعية ، محكومية باالتفاقيات السيلعية  إن التجارة 

الدولية ، التي يتم تصيميمها لتحقييق اسيتقرار األسيعار العالميية لتليك السيلعة أو تصيريف الفيائض منهيا ، عيادة 
ار منخفضية مين قبيل المنتجيين ما تتخذه الدول المنتجة ، مدعية أنه عنيدما تكيون االسيتجابة للتغيير فيي األسيع

بييبعض التوجهييات المركزييية ، وتأخييذ  والمسييتهلكين ، فييإن آلييية السييوق تكييون بطيئيية جييدا ، وتحتيياج إلييى تعييديلها
 تلك االتفاقات األشكال الثالثة التالية :

: والذي من شأنه التحكم في الكمية المطروحية فيي األسيواق الدوليية  التقييد المنظم للصادرات •
 ؛ 1993حصص المحلية لإلنتاج أو الصادرات المتعلقة بدول المنبع ، كاتفاقية الكاكاو سنة بوسائل ال

                                  
، جامعة 2009، سنة  06، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد  فريقياا الخارجية لدول شمالأثر قواعد المنشأ على التجارة بن داودية وهيبة ،  1
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ضيييع حيييد أدنيييى وحيييد أقصيييى لسيييعر بييييع أو شيييراء السيييلعة فيييي تيييتم بو المخـــزون االحتيـــاطي :  •
 األسواق الدولية ؛

مية فيي يتم بمقتضاها التزام الدول المنتجة للسلعة بطرح الكمية الالز العقود متعددة األطراف :  •
األسييواق، للحفييياظ علييى حيييد أدنيييى وحييد أقصيييى محييدد مسيييبقا للسيييعر ، كمييا تلتيييزم الييدول المسيييتهلكة لتليييك 

 1السلعة بشراء الكمية لزائدة من األسواق ، للحفاظ على الحد األدنى من السعر المتفق عليه مسبقا .

 : اتحادات المنتجين الدولية الفرع الرابع 
الدوليية امتيداد للسيلوك االحتكياري المحليي إليى العيالمي ، وهيي عبيارة عين اتفيياق تمثيل اتحيادات المنتجيين 

مجموعة من منظمات األعمال في دول مختلفة في نفس مجال الصناعة أو مجموعة الحكومات على الحد من 
 علييى عكييسالمنافسيية ، وتنظيييم السييوق بتقييييد التجييارة ، وهييذا النييوع مقتصيير علييى المنتجييين دون المسييتهلكين ،

، قاميت منظمية اليدول المصيدرة للبتيرول  1974-1973وهيو ميا حيدث بيين العيامي  االتفاقات السيلعية الدوليية ،
OPEC  1980و 1979، برفييع أسيييعار البتيييرول الخيييام إليييى أربيييع أضيييعاف ، كميييا ضييياعفته ميييرة أخيييرى فيييي  ،

 2.  2004و 2000وأيضا في 
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 : لــــــة الفصــــــخالص
لمبدأ التجارة الحرة،  بتأييدهمحتى وقتنا الحاضر  االقتصاد الليبرالي من الكالسيك تمسك مفكري إن 

بالتزامهم األساسي بالمنافع المتبادلة للتجارة الحرة ، وبالتخصص القائم على الميزة النسبية ، وبمزايا تقسيم 
ميع في كل األوقات ، إال إقليمي شامل للعمل ، ورغم ذلك فهم يصفون التجارة الحرة بأنها أفضل سياسة للج

بالضرورة من التجارة الحرة ، على األقل ليس  فهم ال يجادلون بأن كل فرد سيستفيد أنها قد تكون ضارة ،
تكسب الجميع على المدى الطويل إذا و ،على المدى القصير ، فهناك مكاسب محتملة تزيد من الرفاه العالمي 

، التي هي أساس كل نظريات المؤيدة لتحرير التجارة  يةمارسوا سياسة تخصص قائمة على الميزة النسب
 .الدولية 

كثر انفتاحا وشفافية معرفة مدى االنفتاح التجاري للدول ، فهي أيمكن من خالل الرسوم الجمركية 
 .العوائق الجمركية وغير الجمركية  تخفيض أو إلغاء كلما اعتمدت على
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 تمهيــــــــــد:
سااااااااااقات التجاراااااااااات ارتفافياااااااااء اتياااااااااااة ا  ااااااااافا   ااااااااا  ت فياااااااااف فااااااااا      اااااااااف اااااااااا  ارتفاااااااااافة 

ارتاااااااا  ت  ااااااااا ااااااااا   ااااااااف  وا ااااااااا ء ارتاااااااا  تاااااااا ا   اااااااا  اراوريااااااااء ء وار اااااااااا  اراااااااا  ار اايااااااااء ارتفافيااااااااء 
غارااااااااا  ا  ياااااااااا   ارااااااااا   امتئااااااااااف ارسياساااااااااات ارتفافياااااااااء ار اا ياااااااااء وارتا   ياااااااااءء  ا اااااااااء ترااااااااا  ارتااااااااا  

ارااااااااااوا ار  ااااااااافا ارتاااااااا  تتاتاااااااااق   اااااااااوا ا ت افيااااااااء ء وار ااااااااا  ي اااااااااا   اااااااا  م اااااااااا   اجاوااااااااااات تت اااااااا قا 
اتيااااااااااة ا  اااااااافا  ء  ت فيااااااااف ارتفااااااااافة قمااااااااا  تااااااااي  ت ااااااااا   ارجااااااااف   اااااااا   اراااااااااوا  اااااااا  افاااااااااا امجتااااااااا  
ا سااااااااوا  ارا ريااااااااء وا فم يااااااااء اراااااااا   ااااااااا سااااااااوا  ء  امااااااااا ق ت فيااااااااف ارتفااااااااافة اتياااااااااا ا  اااااااافا  ااااااااا  

 ارياااااااااااااا ءيااااااااااااااا   OMCوامظااااااااااااااء ارتفاااااااااااااافة ارياراياااااااااااااء  GATTاراااااااااااااااا تجارياااااااااااااء ااااااااااااا ا لماااااااااااااااا  ل
تساااااااااات   اارياااااااااااء ت اااااااااااااا اءاجاااااااااااا ات ارتفافياااااااااااء  ااااااااااا   ارااااااااااااوا ا اااااااااااااا  ء وتي يااااااااااا  راااااااااااافة ارااااااااااااوا 

ء وبمااااااااا ا ارياااااااا  تاااااااا  اراااااااا  ا اواااااااااء اراااااااااكور ار اا يااااااااء  اااااااا  اراااااااااوا ار  اااااااافا  اااااااا  ارسااااااااو  اريارايااااااااء
 ق ا ارج   ار : ت سي 

 : اريوراء ارائتا ار اف  رت فيف ارتفافة اراوريء  ارا  ث ا وا
  OMCار   GATT ا :   ارا  ث ارثام 

 واسافات ت فيف ارتفافة اراوريءارا تافات ارو افيء :  ارا  ث ارثارث        
 ارامظاء اريارايء ررتفافةت فيف ارتفافة    ظ   ت  ي :  فا قارا  ث ار
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 : المشهد البارز لتحرير التجارة الدولية العولمةالمبحث األول : 
ارتاااا  افتا اااات  ا ااااء افااااالت ار ياااااة ء  ا ااااء اريوراااااء الرت اااااايء ظاااااقفة اريوراااااء  ساااااقات 

ء وتماااا  ظاااقفة ارت اات ت اءرريايااء اتفاقااات فا اااة ررتفااافة اراوريااء  ظتااوف   أات اراا  ااء ارتالرت اااايء
اااا  ئااانمتا تمظاااي  اري راااات اراورياااء ء   اااماو  ارم اااا ارااااور  ظتاااوف امظااااات فا ااااة و  وا اااف اءررياياااء ء

ارائف  ار  ارمظا  ارم ا  اراور  ء ار م  اراور  ر مئا  وارتيا ف ارائف  ار  ارمظا  ارااار  ارااور  ء 
 . امظاء ارتفافة اريارايء اراس ورء ا  اءئفا  ار  ارمظا  ارتفاف  اريارا  ث 

 و مفهومها العولمة نشأةالمطلب األول : 

ركا  اريار  ااج  ف ء وار  رريار ء فا ا مظا  ار  ارا  ر  " اريوراء " ق ا  اا  ارجوا   وا 
  ا ا ترف ارا ف و   وا ارت ا ا  وارافتايات ء اراوا     واراواوايء وار اميء ارفكفا يء وار اوا

و  ا ء ااف امظاء  ت   ا  ر  فا اة ء ال أ  ف وفقا ااتاة ام  ار ا  ء   ارار ا راي اقا ء 
ا  ر   ت واوف رجت  1985ارتياو  وارتمايء    أوفو ا ء   ا است ا  ا  ر  "اريوراء"  وا افة سمء 

 اثت    ار   ت   ارااا ت      الرت اا اراور  ء  " اوراء ا سوا  "ري ف ارتك فات ارت  تا      
ء  1 1962اريوراء استيا     رااوس ا سجوفا المفر    أوا ف سمء    اا أئاف آ فو  أ  ا  ر

 ماوا اريوراء الرت اايء  ن ارمئنة اريوراء واجتواتا وأ يااقا ء ث  مت سم اوا ا    ا ق ا ارا ر  
 . اتك فات الرت اايء اراوريءار  ارا اريوراء ارت  ت ثف أ يا

 : نشأة العولمة  الفرع األول
  ء  ارئ  ات ارتفافيء  ركت    1500 ق  ف ف    متر  وآ فو  ار  أ  اريوراء تيوا ار  سمء  

ء تفتا  اا   ا ت  اس وا فااا و فيساتو ف  وراوا سأوفو ا ار  ا في يا ء و ر   يا   اراما ا ت في ا ا 
 2 .ارخف  تت  م   ارت موروفيا ء ار ئف ءارم اتات ءار  و  وار  وامات ...

 اق ء ارثاميء اريارايء ار ف   يا ا ائفة ار فو      واافقا  اأت اريوراء أ  ار  وا يقما  ا  
 اريارايء ارتفافة امظاء امئا  ت يتا ث  اراور  ارم ا و ماو   اراور   ار م   اوريء ا سسات ااة امئا 

 راا اراوا ايظ  ات اع ار  أاا ااا اريارا ء الرت اا  وارمظا  ار اموميء ا  ف و ات ق ه ا   فة
                                                           

 . 26ء  25ء      2007ء ارا ت ء اري فيء ء ا ف ء انهيار العولمةفاا ا ا ارس   ء  1
 . 27ء    اراففقمجس  2
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 ا  ء ارست مات امت ف     ا  اريوراء اجتو  ظتوف أ  أياا ييت ا اا ء   ارامظاء ق ه روام   ت تاي 
 ء ائاف    ار  ارائاقا    ورت امااا ارترج ة ري ت  ار   واراوف ارج تما ء  ف  ا   ت  اا   ا

 را اريار  أ  تفا  ارت  ا   اف   ا ا  وأياا ء الفتااايء وارتوفتات ا   اف تك  ف ار  واارت
 اف   ق  ا افي يء ارات اة اروليات واات اف ء وارات ف ء اراتئا  ء اري رات ا  افاواء ار  ت وا
 رألمظاء  اي  مجس   فض  ماو ج اريار ء   يااة تجفا ارفأساار  ارمظا  وأ  ء واءر تفوميء ارت ميء ارثوفة

 اراتنا  ال أ  ء 1989 سمء  و ويااا مسيسا ف  ر ا  تا ارتافيخ متايء ا ورء ظتوف اق ء ا ء ا  فا 
 يجفرو   اراج في    يض ارا  ر ء   ااثء تو   ارت   اراففء فا اة ريست أمتا  فا اريوراء   فة   

 تي ا    اراتاث  ار سيط  ارايم  تت   ا ساسيء  يما فقا ء "فا اة اوراء "و" راياء     "اوراء
 ا   اف وامتئاف ا اواا ف وس وامت اا وار ااات ارسرق ت ااا افاا    وارتفافيءء اراوريء اري رات

  1 .اريارايء  أو ار وميء أو ار افيء اث  ا  ر ات  ياة اري رات ق ه ا  ارتي  ف وت  ء وارايرواات
ء ار  ار   ء ارت  ترت س ور الت اا ارسو يات  ء  ايم    اريوراء مئنة   ففق اركفب ء ارج ف أاا

ا اياا اري رات   ء  اريما ف ا ساسيء    اريوراء أمتا ريست  ا ثء  اراففء ارت  تو    تا  ااثء اررجظ 
أو امتئاف ارايرواات وا   اف أو ارات اارء     ا ا  سوا     ارسرق وار ااات ء امت اا ف وس ا اواا ء 

أاء   ي  واااات غ فقا ( ء    ق ه اريما ف ييف تا اريار  ام  ااة رفو  ء  ا ء ار ئو ات  تنثف
ارفكفا يء أوا ف ار ف  ار ااس ائف ء وام   ر  ار    واري رات الرت اايء وارث ا يء     اراوا ت ااا 

ارتفافة اراوريء وايالت روة ء  استثما   تفات ر  فة ات  تتا اراوا ر  تجا  ار ات  ء وتفافيت ايالت 
ء و استثما   يض ار ساا اريارا  ار   فة    ارث ث مات ا  ار ف  اريئفي (  أ اءامت اا ف وس ا اواا ) 

ارافتايات اراي ورء ء أو  ارت ات اع سياسء اري رء  الت اا ارسو يات  ء وار       ار اس مات 
 2اريئفي  .وارست ماتء و اريا     امت ف ار ف  

أاا اراج في  اريف  واءس ا   ء  ففيو  مئنة ظاقفة اريوراء  ا  اق  يث ارفس  وا م يا ء 
وق  اءس  ء تيت ف أ س    تا ارفسوا ا اا  ر  هللا اري  وسر  ا ء ارفسارء ارسااويء ارت  فا  

ارركء واريااات وارت ار اء  اا  اثاا رريوراء ا ف ارتافيخء   ث  ا   ااو ار  تو  ا ارايامءء وب ر  تتو ا
فا  ر مظ  ار ياة الفتااايء والرت اايء وارسياسيء و ا امتج او ا ر ا ء ئيو  اريار  اا   فياو  

                                                           
ء فاايء  س  ء     وار   2009ء افرء ارت اايات ئااا ا في يا ء ارياا ارسااس ء   تحديات العولمة وآثارها على العالم العربيغفب  ا اا ء  1

 . 19ارئرف ء   
 . 17ء    2009ء ااف ارئفو  ء ار اقفة ء  4ء ر لعولمةا ف ا أا   ء 2
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وما أرسلناك إال  الم وا  ت ت فا ت ء وفا ت اريا ا ا  اآليات وا  اا ث ا  مء  ر  ء  ث ي وا تيار : "
ء   اا    ا أياا ار  ق ه اريارايء وارتياف   " إال ذكر للعالمين  إن هووي وا أياا: " " رحمة للعالمين

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم  اآليء ارتاريء    ث ي وا تيار :"
  ار  و ارمس ء رر     ف او  الم وا  ت ت ق ه ارفسارء  ي وا رت  س  ام  وتيار"  ء عند هللا أتق اكم

وم   مفف  ق ا ارفأ  رمئنة  1ء" لكم دينكم ولي دينا  سوفة ار ا فو  "   06رسا  فسور     اآليء 
ار  اريارايء  ام  ا ات ار فو   ار فآ  ار في  أرفهاا اريوراء  ظاقفة ء ريس  مما اسراو    س  ء    ر

 اثما  .وقو ار  ي ء ارت  ل   ترف ار تا  ءوارتياف      ارئيو  

 الفرع الثاني :المفهوم االصطالحي للعولمة
 ءارفا ا  رت اا تيت ف اريوراء ارساء ا ساسيء ررمظا  ال

 العولمة لغة : مفهومأوال :
  اا تو ف أيااأ  ارت  ت اث  تر ا يءء  phénomèneتو ف اريوراء ار  أمتا ظاقفة 

 أ  أمتا ااريء   ط وفت  رتا ا   و  ارا ر ء ا  ارئف ات وارا سسات اراوريء ء procèsااريء 
 2واريوراء  ظاقفة . ر ر  وف  ارتا         اريوراء  ا  ر  ركو  

ء و ر      To Globliseأوا ا  م ت  ي  ييور   B.Daviseو Oliver Reiserييا    ا  
أفبي ميات ار ف  اريئفي ء  ايم  ارمظف ار  ار و   ر   و اة وا اة ء أاا ارجفام جوفي   يجارو  است اا  

 وق  ءاسايات  ااةرتا  اريوراءء و Le Monde 3مس ء ار  ار و    ارجفمسيء  Mondialisationا افة 
 ق ه    ئ واا   ا  ثف قو اريوراء ورجظ وا اةء رظاقفة أساا  و رتا ارتاوي ء ارئاوريءء ار وميءء ار و  ءء
  4: قما   ء مفا أ ارجتفة 

                                                           
   ا  سوفة ا م يا  .  107اآليء 
  ا  سوفة ا ميا  . 90اآليء 
 ا  سوفة ار ففات . 13 اآليء 
ء ارف   ا وا : افاسء ت وف ظاقفة اريوراء ء ريء اريرو  الرت اايء وارتفافيء و ارو   محاضرات في االقتصاد الجزائري والعولمةسا ف ي ياو  ء  1

 . 11ء 10ء     :  2013/2014ارتس  ف ء فاايء آ ر  ا اا أور اج ء ار ويفة ء 
 . 25 ا  ء   فاا ا ا ارس   ء اففق سا 2
اافة ا اااا ء ارياا ال تتا  ءارسمء  أبعاد العولمة واشكالية األلفية الجديدةا فو  فايس ء قئا   في  ء  3 ء افرء الرت اايات ارااريء  ار م يء وا 

 .  139غ ف ا  وفة ء فاايء ا اا  ياف  س فة ء ارف ا ف ء   
افاواء ااف أ   ارجاا  اريارايء ء سوفياء  ء رؤى استشراقية في مطلع القرن الواحد والعشرين ()  العولمة االقتصاديةا ا ار ري  اااف غفب  ء  4

 .20ء    2013
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 أ ميء ا  وق  " ء " وا   يكء  ار  " "اور   ي   تا "اريار " ويت   ا  اريفب  اررسا      :العولمة-
 اريار  ريئا  اا فت  وتوسيق ارئ   تيم  "تياي  ارركو      ايماقا واريوراء ء اريفبيءء ار ف يء اراوا ي 

 .ارافاا ار وم   ار  ار وا ء أو ارو م  ارافاا ا   المت اا ايماقا  فت ط  اا ء  ر 
 ا فض .  و      وا ا اارا  ارت اا  ما  ااريء ار  تئف  ت  : الكوكبة-
 ا ا متايء     اغ امااا ء روقا  اا  اافئاا ار ما  اريار  ايف يا   أ ر   ا  أوا  :الكونية-

 .ا فض س ا  رفايق وا اة رفيء افّفا اريار  ا  فاا    ء) ار وميء ار فيء اجتو  ارست ميات
ارت   ء ارفمسيات اراتيااة ررئف ات ارا ّ  ء ا ا يات    أ ر   فا ارا  ر  ق ا :الشمولية-

 .وار ااات ارااا أسوا     وتت    اراور  الرت اا  ف ء ار  تتيا 
    ( ارريايء أو ر فيء اف رء ا   مت   ارت ااا ارثاميء ء   ث  اأ اريارايء ار ف   يا ظتف  :التدويل-

 وت وف اراوريءء ارتفافة ا اقاف  س   ء اراوا فايق ارتاوي  ريئا  اف رء ار  )اراوا أو ارئف ات  يض
   .والت اا  اءا   ت موروفيا

 : العولمة اصطالحا مفهومثانيا :
 ارئيو   تا تمت   ارت  ارياريء تر ء ارئيو      ار واف  اركا   ا تااقا  ت  ارت  ارياريء"  

  ارء وا  ء  ارء ارتوا ا ار  ار فاع  ارء ءوا  وارتو ا الرتفا   ارء وارتف  ء ار  ارتجفرء  ارء ا 
 ي و  اارا  وا  ويتئ   او اةء اارايء ري  تتئ   وقما وارتااث ء  ارتفامس  ارء ار  وارتاا   ارت ا  
 1. " اااء امساميء اواث ا ار 

ييف تا ار  أمتا " يااة تجاا  اراوا     UNCTADأاا ا تاف ا ا  ارات اة ررتفافة وارتمايء 
  وأسوا  فأسااا ء  اا  اا ا  ااريات اريوراء و ج قا ارت ا     ارم    ارتفافة اريارايء والستثااف ا فم

ركا  ار  وا ار  تا  ات فأس ارااا وارتفافة ار  اراستوي   ارا ر  واراور   2." والت الت ء ت فيف وا 
ار  أمتا "ااريء تيا ا ا اأ الاتااا ارات ااا  لمةالعو  م ف  اجتو   اا 

INTERDEPENDENCE    الرت اا اريارا ء    ث ت ااا مس ء ارائاف ء     ارجاار    
ACTORS   ا    ث اراستوا وار ف     افالت اتيااة وأقاتا ارسرق ء   ارت ااا اراور  رت ل 

ارمئار  ار ااات واما ف اءمتاجء    ث تماو ااريء ارت ااا ارتفاف  اراور  رتئ   مس ء قااء ا 

                                                           
 . 20ا اا غفب  ء اففق سا ا ء    1
 . 142ا فو  فايس ء قئا   في  ء اففق سا ا ء    2
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الرت اا  ار ر  وت و  أئ ال فا اة رري رات الرت اايء اراوريء  تياظ  اوفقا ا افمء اق ارمئار 
 1ارا ر  "الرت اا  ار  ار ي ا 

رظاقفة ارت اا ارسو ء  اا أ  قما  ا   فا  ن   اريوراء ق  " اجتو  ييا  ررتفويج   تيم  
ظتفت ء  ا  ارسي فة ار  اريار  ء  ق  ظاقفة ارت اايء وسياسيء وت ميء وايروااتيء وتافي يء اريوراء

 2ا ار  ا  فا  اراسي ف ار تا.  نسفه ور ار  ار و  اا
ء     س  وفتء مظفه ء  ت   ريست ئاارء ء  سا  ا ا  اريوراء ارتيفيجات ارا  وفةتياات 

ا ت   اآلفا   وا اات افقا ظاقفة أ  وئاورتا ر ا ء افالت ار ياةء اق وق ا فافق ار  تئي  اريوراء 
افاا ارسرق اري رء و تو  ا اري رات     اراوا سوا         يا   تيفيجتا ار  أمتاو ااريء أ   ارء ء 

 . في  اريار    فيء  ك فة ات اارءر اواا وار ااات أو ا

 : مراحل تطور ظاهرة العولمة ثانيلالمطلب ا

وارت موروفيء وت وف   س   ارثوفة اريرايء  اات وامتئفت – اا فأ ما سا  ا  -راي  رريوراء تافيخ
 ا ء   س  ماو ج فومارا فوبفتسو  قا افا   ت وف  ا ء و وسا   الت اا وظتوف ئ  ء  المتفمت 

ت اأ  اراف رء ارفم ميءء ث  اف رء ارمئو  ء  اف رء الم   ءو اف رء ل فاع ا  افا   ء  افت   اس
  أف  ارتيامء ءأ  فا اف رء اا  اري   .

  المرحلة الجنينية الفرع األول :
فيءء تجاوض وم اشء ارماع وارتماعء اا وف فء ااف رء ي و    تا ارا  ر  ا   اف    ق ه ار

ار ااا  سوا     ف  تت  ار    ا  امءا ار   تو ات ارجف  ف وف اريوراءتففق   ث وام  افء  ااتااا
ا  اق ا    او  أ  ا  ر  اريوراء ت وف ر ت   ء أاا ار يض اآل فارخار وااا أو ار    ا ارج مي    ...

 تئ   اءا فا وفيات ار  فاء واا أ ثفقا ا ف ارتافيخ .
 

                                                           
 .17ء    2006اءس مافيء ء  ءء ارااف ارفااييء منظماتها،شركاتها وتداعياتها-االقتصاديةالعولمة ا ا ارا ر  ا ا ار ا اء  1
ء فاايء را ا  افبا  ء  0022ء  01ء افرء ار ا ث ء ارياا  العولمة و تأثيرها على االقتصاد العربيا ا  ا  فات ء ا ا اراف ا را  ء  2

 . 37ء   وفررء
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 ت   تسو      ا أ  ق ه اراف رء ظتفت  واافقا    أوفو ا ا  ار ف  ار ااس ائفبف و ف أاا 
ايا  ار  وا ارت   امت  امت ف ار ف  ارثاا  ائفء ئتات ق ه اراف رء ماو ارافتايات ار وايء وا 

 1واءمساميء .  سا اة    ار فو  اروس  ء  اا اا ت ا   اف ار ا ء  ارجفا
 مرحلة  النشوءالفرع الثاني : 

ار ف   ت فم  ث  اأت و استافت    أوفبا أساسا ا  اءرألور   تيت ف ق ه اراف رءء ار   ء
ارجتفة ت وا  اا    اجتو  اراورء اراتفامسء ق ه  و را اف ت ء و اا  ياه 1870ارثاا  ائف  ت  اا  

اراوريءء و  ا  فاا  اات افق  اوا م    وأ  ت    ق ا ارئن  تت روف اراجاقي  ار ا ء  اري رات اراو اةء
رإلمساميء ء و  اات ار   ا  اا   اراورءء و    ق ا ارئن   اا اراجتو  ا  ثف ت ا اا رت  أوااع اي مء
    اراواء و  اأت  ومئنت ارا سسات ار ا ء  تمظي  اري رات و الت الت وريءء   ف التجاريات ارا

 2قتاا   اواوع ار وايء و اريارايء .التاق اراور ء و  اأ رافا تايات غ ف ا وفبيء   رافائ رء ر وا ا

  مرحلة االنطالقالفرع الثالث : 
يئفيميات ار ف  اريئفي ء وتا  ت ار استافت ا  س ي ميات ار ف  ارثاا  ائف  ت  أواسط 

"ا  وا"ء ا   يض ارافتايات غ ف ا وفبيء   ظتوف اجاقي  اارايء ا  "ار وفة اراثر " رافتاق اور 
 رء    ااا ت   ا أ  اف ا  اءمساميءء و يااة قا ار  "ارافتاق اراور "ء وظتوف ار يكء اراوريء وا اورء

ارتما س اريارا  )ا ريا  ا وريا يءء وفا  ة موب ( وت   ا  أماار الت اا اريارا  وسفاتتاء وماو  وف
ررت وي  اركفيكوف ء وار ف  اريارايء ا ور ء وتنسيس ا  ء  ارورت اريارا ء والمتئاف ئ   اريارا 

  3ا ا .

  الهيمنةمرحلة الصراع من أجل الفرع الرابع :ال
استافت ق ه اراف رء ا  اريئفيمات ا  ار ف  اريئفي   ت  امت ف ارست ماتء وباأت ار   ات 
وار فو  ارج فيء  وا ارا  ر ات ارمائ ء ار ا ء  ظاقفة اريوراءء وارت   اأت    اف رء الم   ء 

اراواواات اءمساميء ومئنت  فااات  وميء  وا  وف ار ياة وأئ ارتا ارا ترجءء ورا ت  ارتف    ار  
     ار وااث ارت  تات  إر ا  ار م رء ار فيء ار  اريا ا  وبفو  ق  ء ا ا  ارات اة ا ا  ا  ء ا اا ء 

                                                           
 . 12 -11:سا ف ي ياو  ء اففق سا ا ء      1
 . 38ا ا  ا  فاتء ا ا اراف ا را  ء اففق سا ا ء    2
ء ارسمء 02ء ارياا 25ء افرء فاايء اائا رريرو  الرت اايء وار اموميء ءارافرا   المستقبلية العولمة والخيارات العربية، ا ا اري ي  ارام وف  3

 .565ء    2009
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ث  اماريت ار ف  اريارايء ارثاميءء و ياقا مئو   1929   ق ه اراف رء وريت ا  اء اريارايء سمء 
الت اا ارسو يات ء ر ا ت  امئا     ق ه اراف رء ار م  ار ف  ار افاة     اروليات ارات اة ا افي يء و 

 1. اريارا  رإلمئا  وارتيا ف و ماو  ارم ا اراور ء والتجاريء اريااء ررتيفيجء ارفاف يء

 مرحلة عدم اليقين الفرع الخامس : 
اريارا ء  اأت ام  ارست مات وق  استافة  ت  ار و ء   ث ففا ااج اريار  ارثارث    ارافتاق  

وت ااا اروا  ار وم ء و اث أوا ق ور ار  ار افء وتيا ت ار ي  اا  يا ارااايء وئتات اراف رء 
متايء ار ف  ار افاةء وئ وع ا سر ء ار فيء و اات ار   ا    ف ارا سسات ار وميء وار ف ات اريارايء 

رايء ررتفافة ا ا  التجاريء اريااء وأقاتا ار    ارثارث    ارمظا  الرت اا  اريارا  وق  ارامظاء اريا
ررتيفيجء ارفاف يءء وتواف  ارافتايات اءمساميء ار و  ائ رء تياا ارث ا اتء وتياا ارس لت وا فماس 
اا   ارافتاق مجس ء وأ   ت اراجاقي  ار ا ء  ا  فاا أ ثف تي  ااء ا    ا الات افات ار ا ء 

ءمسا  ارااميءء وأ    ارمظا  اراور  أ ثف ا مااي يءء وامتت   ارفمس وارس رءء وظتفت  ف ء   و  ا
مظا  ثما   ار وايءء و اا القتاا     ق ه اراف رء  ارافتاق اراام  اريارا  واراوا مء اريارايءء وت  تااي  

 2مظا  اءاا   ار وم  .

 ومظاهرها العولمة االقتصادية  : المطلب الثالث

ارات ااا  تتاث      يااة الاتااا الرت اا "  اراور   اريوراء الرت اايءييف   ماو  ارم ا 
ا    رتا      اراوا اق تموع وت اا  اراياا ت ارت  تت  ا ف ار اواء  اا أمتا ت ف ارياريات ارت 

ايات رأل فاا وارافت ت ا  ار فافات وا  ااث وا مئ ء ارت  ت اث    أ ا أففا  اريار  ار  متا ج اتاء
 3     يء اريار  ."
 اريوراء الرت اايء    موا   أساس    قاا :اظاقف تت اا 
 : العولمة اإلنتاجية  أوال

تت  ااا اريوراااء اءمتافيااء  اففااء    اافة ااا   اا ا ارئااف ات اتيااااة ارفمساايات ء وتاات   اااو  وفااوا 
ء  1997 اوا فماو  ئاف  آسايا أ ااءأ اات  اا  اث رريورااء اراارياء وااا  اا  تا اا  أ ااات و ا اء 

                                                           
 . 13سا ف ي ياو  ء اففق سا ا ء    1
  . 14ء  اراففقمجس  2
 .16 ء   2004ء ااف ارتاا رر  ااء وارمئف ء رسم  مء ء العولمة واالقتصاد غير الرسميا فاقي  توقاا  ء اسااا   ر فةء  3
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ء ارامااتج  يوراااء اءمتاااج ت اافف رمااا أماااار فا اااة ااا  ارت سااي  اراااور  رريااا ء ويا اا  أ  ماافا  راا   اا    يياا
ا امياتتااا ل تساات يق أ  تت  اا   اا  امااتج  ار ااماا  ء   ااث أ اا  ت أ  اورااء اتاااا  اماات رااافاتتا وا 
ايااا    ار ااااا  ء  ارسااايافات ااااث  ء  ااات  تفاييتاااا  ااا  أ ثاااف اااا  اوراااء ء واااا  ثااا  ت ااا   رااافافات اءمتااااج 

ورااا أتااا   راا   ف ااا قا رااء   اا  ارت رجااء واريا ااا ء اااااااوالسااتثااف ااا  امظااوف اااارا  ء و  ااا لات ااافات ارفئ
ا تااافا  ارساااو  ارياااارا   ااا  ظااا  ااااا يساااا   يورااااء  رر ث اااف اااا  ارااااوا ارمااياااء يا ااا  اغتمااتاااا ء و ارتاااار 

االســتثمار األجنبــي  و ةعولمــة التجــارة الدوليــ ء وتت رااوف اوراااء اءمتاااج ااا   اا ا اتفاااق   ء 1اءمتاااج
 . المباشر
 العولمة المالية : اثاني  
 ااااا أ ءالماااج اراار اا يسا   ق  ارماتج ا ساس  رياريات ارت فيف اراار  وارت وا ار    

اركا  ار  وا ار   ف ء ف وس  ء ا    اار افف   يار ار  ت اا  وافت ار ا سوا  ارااريء وارا ريء  ار
ويا   الستالا ا  ء2أسوا  ارااا اريارايء  اراوا ء وا  ث  أ  ت تتا ا ا ف ار اوا ار      ا اواا

 :  3اريوراء ارااريء  ا ئفي  قاا
قو ت وف  ف  اراياا ت ا ف ار اوا    ا ست  وارسماات    اراوا المؤشر األول :  .1

ار اففيء    ا ست  وارسماات  امت تاث  ار ماايء ارات ااءء   ث تئ ف ار يامات ار  أ  اراياا ت 
  ماا و رت ار  اا   يا ا   1980ا  ارماتج ارا ر  اءفاار     ق ه اراوا اا   % 10أر  ا  

    % 200وار  اا   يا ا  ء 1996 سمء      ا  اروليات ارات اة ا افي يء وأرااميا  % 100
ي اريا و ماا    مجس ارسمء   . فمسا وا 

قو ت وف تااوا ارم ا ا فم   ار  ار ي ا اريارا ء  إ  اء  ا يات تئ ف  اني :المؤشر الث .2
اولف  ارياف 200أسوا  ار ف  ا فم   را افتجيت ا     أ  اتوسط  ف  ارتياا  ار وا    ار

ا   % 84وقو اا   يا ا   1995 سمء تفير و  اولف 1.2أافي      امت ف ارثاام مات ار   وار  
 ال تيا ات اراوريء رفايق  راا  اريار     مجس اريا  .

 

                                                           
 .42ء اففق سا ا ء   -منظماتها، شركاتها وتداعياتها-ا ا ارا ر  ا ا ار ا ا ء اريوراء الرت اايء  1
 . 206ء   2005ءفوا   02افرء اريرو  اءمساميءء فاايء ا اا  يافء  س فةء ارياا ء العولمة الماليةاجتا   ار ء  2
 . 207-206اففق  ء    :ار مجس 3
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 الدولية ودورها في تحرير التجارة العولمة االقتصادية: مؤسسات رابعالمطلب ال

 فيت   ا تافام ث ت ا   ث ث امظاات ارت اايء اارايء ءتم و  اريوراء الرت اايء ار  
ة ء ت ت     امتا اور  وارامظاء اريارايء ررتفاف  ماو  ارم ا اراور  ء ار م  اروق  ء  1944ووا 

   فيت  ا أاف ت ار راا  ارت  ئاف ت    ا تاف  ت ااريءء أقاا ا   امت    أقاا ار  افاا اي   ال 
تيا  ايتاا ار  اراور   ء    ث  ووا  ءار افء ءمئا  امظاء اوريء ررتفافة ار  فام  ار ماو  وار م 

 توسيق ارتفافة اراوريء وتما تتا  .

  الدولي صندوق النقدالفرع األول : 
ييت ف  ماو  ارم ا اراور  ارف   ا ساس  ررمظا  ارم ا  اراور  ء ول ييت ف ت فيف ارتفافة 

ماا يسي  رت فيف ارتفا  ا    ا اتاا  فة اراوريء   في ء غ ف ا ائفة ء اراوريء ا  اتاا  ارف يسيء ء وا 
 ا   ا رت   ت فيف ارتفافة اراوريء .ت

  نشأة الصندوق أوال :

و را استتا ت ق ه  1944أمئئ  ماو  ارم ا اراور     ا اف اتجاريء  فيتو  ووا  اا  
التجاريء واق أسس ت ج   س  س ف ارمظا  ارم ا  اريارا  و تئفيق ارتياو  ارم ا  اراور  و تت  ء 

را    رتوسيق  ف  و م ا  ارت ااا ارتفاف  اراور  و ار جاظ ار  است فاف أسياف  ف  اراماخ ارم ا  ا
اا ت اريار  و  ت ت ارياويء رفايق اراوا  او  استثما ء و ت  تيا   اتجاريء امئا  ار ماو  افت   

 1976 اما امئا  و اات   و  ارس   ار ا ء ءوارافة ارثاميء    أ في  1968ارافة ا ور     اا  ء
 اما اركا  اوف ار ق   وسيط رت  ي  اا ت اراوا ا ااا . 

 ت و  ار ماو  ا  افرس ارا ا ظ   ار   تا  ااويت  ا ا ظا و ما   ا ا ظ  ت  تي  م  
اورء ( و  فتاق افة وا اة    ارسمء ءوافرس  155ا  ر   اراورء ارياو ) ااا ا ااا   وار  

أراامياء  في امياء اروليات   فمساء ا  ا  ء ار    ار  فاء وق )اءاافة  يا   اسء أااا  ا  اراو 

                                                           
    20  ث افتاق ااثرو اروليات ارات اة ا افي يء و امفرتفا  اءاا ء ء ئ ف ا افي يء م و قاا    فيتو  اتجاريات ء ت  ارتوريق 1944فويريء  

تا ا    ا تي ءأ    رراولف اوفا أساسيا    ار جاظ اري   ء وار ق   ف   ار  اورء أ فاء و تو روا ار  مظا  ار  ااثر  اثم  و أفبي 
اولف رألوريء  او   اوا أو ر واء أاا  ار  اا ت اوا  35اروليات ارات اة ا افي يء  تر يء أ   ر  رت وي  اراولف ار  ار ق  اما سيف ثا ت 

 .اريار    ت  تث  ت رياتتا  ا ا   اراولف 
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 اءاا ء ار  ااا آ ف  ت  امت ا ت  ا      اراوا ا ااا  اق ا     ي    ء(ارات اة ا افي يءء ارتما
  .ء و رفمء ارتمايء  24اررفا  ارا ترجء اث  رفمء و الات اف ت   ا ارتاث   ارفكفا   اراتوا   

اث   ا  فا  س ارااا ارا و  ا      اراوا ا ااا   اءاا ء ار  اراوافاأا  ف  و  تت
ء و تت اا   ء    اورء  اث    و  ارس   ار ا ء 1969الرتفاض و اوافا أ فا است اثء سمء 

( ءوم    اراورء ا  ارتفافة اراوريء و  ف  PIB)ااو استمااا ار   يامات ارماتج ارا ر  اءفاار 
ا  ار  ء اا ت أفم يء را رء ررت وي  )  ا   % 25ت ارفسايءء و  ت  ا ق   ء اراورء ء  ااااال تيا ا

ا  ار  ء تا ق  اريارء  % 75(ء و1978 ا ق ار ق  و  ر   ت  ارتيا   ارثام  راواا التجاريء 
أرف و اة   و   100 وتا ياا  ار تا  وت ا      250ارو ميء رراورء ارياوء و ر   اورء 

 1   ا ء ا    تتا .س 
 ثانيا : أهدافه 

يسي  ار ماو  رر جاظ ار  تا  ف ااريء وتياوميء وامظاء     اراوا ا ااا   كيء تئفيق 
ة رر ماو  ارامئن  يااة ارتفافة اراوريء وتوا   ا  ا  اراا واات ورا  اات اراااة ا ور  ا  التجاريء

 2أقاا    ياا ينت  :
ارتياو  اراور     ارافالت ارم ايء ءا   فيا ا فاا ق  ء اا اء تت ئ اروسا   تئفيق وتمايء  .1

 ار  اء ررتئاوف وارتآ ف  ئن  اراسا   ارم ايء اراوريء ؛
ارتمئيط اراتوا   ررتفافة اراوريء ء اق ت   ا و ارا ا ظء ار  استوا افتجق ا  ارياارء و   .2

ايق اراوا ا ااا  ء اات افقا أقاا ا أساسيء ررسياسء ارا   ار  ي   و تمايء اراوافا اءمتافيء رف
 الرت اايء ؛

ااا  ث ات أسياف ار ف  وتفم  ارتما س    ت جيض ري  اريا ت ء  و  سيف ار ف    .3
ييت ف ا  اراسا    ات ا قايء اراوريء ء اق اا اميء اراوا ا ااا     ار ماو  تيا   أسياف  ف  

رئفور ا ااة و ت ت فرا ء اوريء ء و  تا  ت  ي  ار ر     اا تتا     يض ارظفو  و  ا 
 اوا ي  اراا واات ؛

                                                           
   و  ارس   ار ا ء  SDR : اوف  ارتيا   ا وا لتجاريء تنسيس  مت فء ر را   1969ق  أ   ا تيا   اور  أمئنه ار ماو     اا 

 ارتوسق    ارتفافة اريارايء . اا   جايء ارا  و  اراتو ف آم ا  وارماو اراتورق    ال تيا يات اراوريء راا  ار راا  ا ااا  ا  ا تااا
ء ا اا  ياف  س فة ء فاايامئوفة ء ريء م وا وبمو  ءفا يء ريسامس اار ر ء ارسمء ار اوفتء ا  واءء المالية الدولية ار  اجتا  ء 1

 .32   ء 2005/2006
 . 179ء    2003ء افا ارا سسء ارفااييء ررافاسات وارمئف وارتو يق ء   فوت ء  العالقات االقتصادية الدولية سا  ار فاف ء  2
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اراساااة ار  واق مظا  اتياا ا  فا  رراا واات اراوريء ءت  ي ا ررا ر ء ارسياسيء و  .4
الرت اايء     ا ااا ء و اريا  ار  ا ارء ار  وا اراجفواء ار  ار ف  ارت  تيفر  ماو ارتفافة 

 اراوريء ؛
تو  ف ارث ء رراوا ا ااا  ء  في  اوافا ار ماو  اتا ء رت    جء ا رتء ء و  ااامات   .5

 ا يء  و اتا ء ارجف ء رتا رت  ي  ال ت ا    اوا ي  اا وااتتا ء او  اررفو  ار  ات اع وسا   ا  
 ئامتا ت ويض ارف ا  ار وا  و اراور  .

 رة الدوليةثالثا : دور صندوق النقد الدولي في تحرير التجا
ت فيف ارتفافة اتير ء   أ فا  اءاا ء رألقاا  ارسا  ء ر ماو  ارم ا اراور  ء قما  أقاا ا  
ء ث  ارامظاء اريارايء ررتفافة     1947ار  غايء ظتوف اتجاريء اريااء ررتيف ء وارتفافة سمء  اراوريء 
ر   ر  ار    ء ت 1995 اوف  اث ء اررتا  ت   ا    ا اوف ارتفافيء     اراوا ا ااا  ء وا 

 ار ماو     افاا ت فيف ارتفافة اراوريء ء    اا  ر  :
  ا فم   ء اراورء ارياو ارت اء  ياا ار ماو  ء  اات افه اركا  ار  وا اراجفواء ار  ار ف  .1

امظاء اوريء تامق  فض ر وا ار  ار ف  ء سوا  اا تيرا اراا واات أو ارت وي ت ار ا ء  ار ج ات 
اراوريء ارفافيء ء ال أ  ا ارء ار  وا    ا اف ارامظاء ء ت ترف ا  ا ارء ار  وا ار ا ء  اراا واات ار  

ارتفافيء    ار ماو  ء  مظا  ارامظاء  تس   ارافومء و  ت ر  الاتثاا ر واااقا ء أاا ا ارء ارتياا ت 
 1؛ار  وا    ار ماو  تفت تا م و   في ء تجفض اوار  راموميء ا  ار ماو  

اتجاريء ار ماو  ت اا ا ت ا    ئ   ار اء  مظا  ارائفو يء ار   ا تاا  ارافرس ارتمج     .2
فال  واسيا  فاا  ا  ارسياسات الرت اايء وارااريءء ارت  يا   أ  تاتا ار  ت فيف رر ماو   تاا  ا

 أ  اففا ات ت فيف ارتفافة ارت  تتاامتا  فااج ال ارتفافة ء وتئ ف ارافاسات ار ا ثء ا  ارائفو يءء
ا    ا  أ ار ماو  اواا  اا  فف  ارت  ا  تا ا  ار را ارياو ار   ي ر  تاوي   ا  ار ماو  ء  ا   

ر وا  وفو  ااتماع ارياو ا   فضء    ارئفور ارماو فيء    ار فمااج ار   ي اا  ار را ارياو 
  ر ستافاف   ار  الست فاا أو  يااة ار  وا اراجفواء   فييء ا  ا  اراا وااتء وييا الرت ا    ر  ئف ا  

 ار  وا ار  ارتاوي  ا  ار ماو  ؛

                                                           
ءافرء فاايء اائا رريرو  الرت اايء  تناقض ؟ أمالعالقة بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية : تكامل ء ياسف ار ويش   1

 . 84  ء  2013ء  03ء ارياا  29وار اموميء ء ارافرا 
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امااا ي ا  ار ماو  تاوي   ء ت فيف ارتفافة  –   غ ف ا رتا  –أااا   ريا  ار ماو   ا ار ء 
  ست ا  رك ف اركفض ارا    ر ء أ  أي أل ئفر ررياو ار   ي ق ا  ا  اا واات  ت ت اريف ء 

ااتء است اااتا رت  ي  ار ر     ا  ا  اراا و  ا اواا ارت  ي    ار تا ارياو ا  ار ماو   ف 
غفاض تست ا  راا  ارائفواات ار ماايء ار ا ء أو   وريس ا  أف   ف تا    وفوه أ فاء  ن 

است اا  ارتاوي  ار   ي اا  ار ماو  ر  و  ف ق ه ارسر ء  وا  ئن  ت   ا سر ء ارياو   تماويء ء 
ريف     ا  ا  اراا واات أ  يي   ت فيف ارتفافة اراوريءء    تاوي  ا    ت  ي  ار ر     ا  ا 
ار   ي    ار  ق ا ارتاوي  سيست اا    ط    سااا اا اري  ا  ا و   اراا واات ييم  أ  ارياو
يجي   ر   إ  ارتياا ت اراوريء ارفافيء اراتاثرء  ارا االت ارتفافيء سو    س   ق ا اريف ء وامااا

 1. ت فيف ارتفافة اراوريء تستاف است        اا يي  

 الثاني : البنك الدولي ع الفر 
ارا سسء ارااريء ارثاميء ارت  أمئ ت و  ا لتجاريء  فيت  ووا  ء ا  أف  ااااة  ما   وق ر م  اراور ا

 ارف   ة ا ساسيء ررمظا  اراار  اراور  ء ارت اايات اراوا ارت  اافت   ا ار ف  اريارايء ارثاميء ء وقو
 ريء   في ء غ ف ا ائفة  . ت فيف ارتفافة اراو  أياا  ط اتاا تف وت
 أوال : نشأة البنك  

ء ري او  ا اا  رياا   1944و ارا سسء ارثاميء ارتا  تا  امئاا قا اا   ا ا اا تاف  افيت  ووا  ق
 ماو  ارم ا اراور  ء    ايارفء ال ت ا  ويرء ا ف     ااوا ي  ارااا واات ء وارافت  اء امتاا  ئا   

واات ار فااياء  ا   ا ت ا ارتي   الرت اا  ء ا   فياا تاو  ف ارااوافا اراارياء ر ساتثااف  ا  ارائاف 
٪ اا  افااوع رفواا   ا ا ار اسا مات اا  ار اف  60ارتا  ئا رت مسا ء  ء2وار ماايء ء وار مياء ارت تياء 

 3اريئفي  ء
 ثانيا :أهداف البنك الدولي 

ارمتوض و  اراوا ارت  اافتتا ار فو  ء  تاث  ارتا  ا ساس  رر م  اراور  ار  ااااة تيا ف
  ا  فا اا  ر  : أقاا  ار م  اراور أق   ا ارات رجءء و  ارت اايات اراوا 

                                                           
 .88-87اراففق ارسا ا ء     :نفس  1
 . 255ء    اففق سا ا ري   س   رف ء اريوراء الرت اايء ء   2
 . 257ء    اراففقنفس  3
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واريا  ار  ت ااتا الرت اا   تو  ف ف وس ء ا  اراوا ا ااا  اف أاراساااة ار  تيا ف  .1
وتئفيق ارمئار ء ار ف   ار ياة الرت اايء ارت  اافتتا اءمئا ء  اا     ر  ااااة  غفاضا اواا 

 ؛ا ف ا اءمتافيء    ا ترف اراوا رت  ا  ئنمتا تمايء ار  ارائفواات ا الرت اا   إمئا 
ءا   فيا ااا  ق ه الستثاافات ارا ائفةء  ا ء ارا ائف  تئفيق ااريات الستثااف ا فم   .2

 ف ار  اراورء ار  وا ار  رفوض  ئفور اماس ء ا  ا ااف أ فا؛ا ا تي 
 كيء ت   ا أقاا  امتافيء   ي يء ول ا ا  ارتن ا  ن   ء  ت اي  ارتستي ت ارااريء  ئفور اماس ء .3

 ؛ ويرء ا ف   امتافيءاراامو ء تست ا   غفاض ا اواا 
ااريء ت م ف ارائفواات الرت اايء ا  ثف مجيا ا  أف  اا ا تا ا ورويء    المتجاع  اففا  .4
  ؛ ار فوض وارتستي ت الستثاافيء ا  
أقاتا ا افبء ارج ف    اريار  و ر   اريا  ار  ف ق امتافيء  ار  ت   ا أقاا  أ فا  ارسي  .5
 . الرت اايء مئي ا    س فوفة ارتمايء   ارج  فة وا اورء اا ا قا اوفاارئيو 

 ثالثا : دور البنك الدولي في تحرير التجارة الدولية
ساق  ار م  اراور   ارتمس ا اق  ماو  ارم ا اراور  وارامظاء اريارايء ررتفافة    ت فيف ارتفافة 

 1اراوريء ء ورو أ  اساقات     ااريات ت فيف ارتفافة ت ا   ياا  ر  : 
ت اي  رفوض ار فااج ء وق  رفوض تام  رتاوي   فمااج اماا   أو ار اا  رتاوي  ااريء  -

 ء ار م  اراور  ي ا  رفواا    ار الت ار اف ء  ا  اات ورتاوي  ااريات الست فاا ؛الست فاا 
  ا  ار م  اراور  استياااه رام  رفوض رراوا ارت  تمتتج سياسء الرت اا اراجتو  ء ارت  ت ثف  -

   تا االستثاافات ا فم يء ء أ  أ  أورويات  اساااة اراوا  ات الرت اا اراجتو  ء وقو اا
 ييت ف تئفييا ار  ت فيف ارتفافة اراوريء ؛

سياسات ال    الرت اا  وارت   ف ارتي ر  ارت  ي ااتا ار م  اراور  تيتاا ار  ت وي   -
ارت اا اورء اي مء ار  ارت اا سو  ء ا    ا امس ا  اراورء ا  ارتا      ارمئار 

ت اارء تئا  ار  ااات ارا ومء الرت اا  تافيفيا ء و اا أ  ار م  ي ا  افاواء سياسات ا
 ر رت اا ارو م   إم  يسي  ار  ت فيف ارتفافة اراوريء .

                                                           
آثار سياسات تحرير التجارة الدولية على تحقيق األمن الغذائي المستدام في الدول النامية ) دراسة تحليلية مقارنة آلثار التحرير افي   افي  ء 1

ء ا  فو رم   ئتااة اراافست ف    ا اف اافسء ارا توفاه    اريرو  الرت ايء ء  المغاربية( على األمن الغذائي المستدام في االقتصاديات
 . 23ء    2013/2014ت    ارت اا اور  ء فاايء  ف ات ا اس س  ف ء غ ف امئوفة ء 
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 في تحرير التجارةالمنظمة العالمية للتجارة دور :  اثالث
ت  اااي   اااماو  ارم اااا ارااااور   تاااور  ارئااا و  اراتير اااء  1944 ااا  اااا تاف  ااافيت  ووا   تااا  اا ياااا

 يااقاا  ارسياسء ارم ايء اراوريء ء وار م  اراور   ارسياسء ارااريء اراوريء ء مئانت ارامظااء ارياراياء ررتفاافة 
رتتور  ارسياسء ارتفافة اراوريء ء  يااا  ئ  ار ماو  وار م  اراور       ت فياف ارتفاافة  1947سمء  جتفة 
ء سامت ف  ور رتا التجاريء اريااء ررتيف اء وارتفاافةورايف ء اوف ارامظاء    ت فيف ارتفافة اراوريء ريء ء اراو 
  ارتج    ا    ا ارا ا ث ارتاريء . ااار ت

 OMCإلى  GATTمن  :   نيالمبحث الثا
ئتا اري ا ا   ف ا  ار ف  اريئفي   أ ااثا قااء  ا   ي ف اريوراء أو اا يسا   ارمظا  

ء واءا   ا  متايء التجاريء  1994اريارا  ارفا ا ء ارات اا  اق امئا  ارامظاء اريارايء ررتفافة  سمء 
ا ء  ي     ت متا ج ء ارت  ظرت را اء   رء م ف رف  ت في  GATTاريااء ررتيف ء ارفاف يء وارتفافة 

 . ت وف ارتفافة اراوريء وتمظياتاايت فة  ا  رتا أثف    ف ار  

 GATTماهية اتفاقية  المطلب األول : 

ار ف  اريارايء ارثاميء  تك  ف ار اف ء ارسياسيء رريار ء   ث ام ر ت اوا ي  ار وا ارسياسيء  راات      
والرت اايءء وأ   ت اروليات ارات اة ا افي يء أ  ف روة اس فيء وارت اايءء  اا أات ار  تئ    

م  اراور  رإلمئا  مظا  اور  فا اء أفس ت ااا ا     ا تاف "  فوت  ووا "  ماو  ارم ا اراور  وار 
وارتيا فء ال أ   ارائا   اراتير ء   ارتفافة اراوريء   اات ا   اتتا ء  وف  ار  ث ا   روا رتاء  

ء وار   اف   1947ا    ا ائفوع ا ثا  ررتفافةء ورا  ق ا ارائفوع ررا تاف ارامي ا    قا اما    
ت اراوا آم ا   ارا وا    اجاواات تستتا   اس  "ا ثا  قا اما رتمظي  ارتفافة وارياارء" ء واتج 

ت جيض ارتيفيجء ارفاف يء او  أ  تمتظف ظتوف امظاء ارتفافة اراوريءء وراات اراوا ارائاف ء ار  
ت جيض فسواتاء و ا ء رففت ارت   ا اراس ا ررفام  ارتفاف  اراتاا     ا ثا  قا اما او  امتظاف 

 . GATT تجاريء اريااء ررتيفيجات ارفاف يء وارتفافة متايء اراجاواات  ور ء وقو اا اف   ال

  ميثاق هافانا الفرع األول :

تا  ت ارجتافة ارتا  سا  ت ار اف  ارياراياء ارثامياء  ت ا اا ار اواف  وار  اوا ارفاف ياء وغ اف ارفاف ياء 
  ااوفة    اافة  اا   اراااوا ء اراا  اففااء أمتااا و ااجت   ااف  تفافيااء ء ااااا أاا اراا  تسااافع اراااوا ارفأسااااريء 
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 ااا اا تاف اوراا  ررتفااافة  ماا  اراا  اااوة ارافرااس الرت ااا  والفتااااا  ارتااا ق رامظااء ا ااا  ارات ااة  ي
ء وراا أ اف   1اوراء  56ء و اافه  1948اافس  24ار   1947مو ا ف  21   قا اما اا اء  و ا ا  

ق ا ارا تاف أقايء ت   ا ارسياسء ارتفافيء ء واراساواة    اراياارء ارفاف يء ورتت   ارام  واءاامات ارت  
ا  امئا  ات ااات فاف يء واما ا تفافة  فة ء وا ا  ء تام تا اراوا اركميء ر  اااتتا اءمتافيءء  اا أف

اءغفا   جفض فسو  تيوياايء وقا ا ا ا ااس اءغافا  ار امااات ارمائا ء  وراا اساتثمت ااواا قا ا ارا ثاا  
 ياض اراااوا ا ااااا  ااا  ت جاايض ار  ااوا ارفاف يااء  اا  ثاا ث  ااالت تتيرااا  ارساارق ار ا ااء  ارامتفااات 

 اة واف  ا  ا  اراا واات  وق ا فافق ارا  مظافة ارافتااق ارااور   ا   را  ار فاايء ء امئا   مااات فا
ارورت ا  ارائا   الرت اايء ارت  توافتتا اراوا ارماايء ء ر ر   إ  ق ا ارا ثا   ا  امتفا  او ا  ا  
 ااار  اراااوا ارماايااء ااا   فيااا امتتاااج اراااوا اركميااء رسياسااات تفافيااء ت ااا  ا ااار  تراا  اراااوا ارماايااء 

  2فايق اوا اريار  . و 
ا  أف  أ  ت تا  أاواف ارمظا  الرت اا  اريارا  ء ظتفت ار افء ارار ء ار  ا ا اتجا   اوا 

ارا  اوا اما  أ  ي او  ا اا  لتجارياء  افيت  ووا  ء و را  لات اافي  ء ء ا ثاا  قا اماات ا ر ء ا   ا ا 
 3 قااااااااااااااااااا :

: أ   اااماو  ارم اااا ارااااور   تاااا  ارااا  ت ااا ي  ا ااات لت ااااوا ي  ارااااا واات  االعتبـــار األول -
مئااا  مظااا  ا ااق اتياااا  ركااا  ارفرا ااء اراا  ار ااف  ا فم اا  واراا   ف ااات ف وس اراااواا ء وا  اراوريااء ء وا 
ا  فا  ء ق ه ارتاا  ل يا   أ  تت  ا ال ا ا ت اففت ارتفاافة اراورياء اا  ار  اوا اراجفوااء ار تاا ء 

 ا  فا  اري  ا ثا  قا اما ؛وقو ا
اااا رتاوياا  ائااافيق ارتمايااء الرت اااايء  اا  ارافتايااات و : ي ااا  ار ماا  اراااور  رف  االعتبــار الثــاني -

ي ج  و اه رتاوي  ارتمايء  ارايالت ارا رو ء ء را ر  ل  اا أ  ي تاف  ارات رجء ء ال أ  ق ا ارا اف ل 
اوا ارات ااء ا  ايومات ارت اايء ارا  ارااوا ارمااياء ء  ر   ا اف آ ف ررتاوي  ء  تاث   ياا ت اا  ار

 وقو اا  فا  اري  ا ثا  قا اما أياا .

                                                           
 . 19ء    1999ررمئف وارتو يق ء ااا  ء ء ااف  جا   منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية ا ا ارما ف م اا اري اا  ء 1
    :    ء 9891اءس مافيء ء  ء ئياع رر  ااء وارمئف وارتو يقا ت ء اء ء 2ر ء  94التجارة العالمية وجات ء سا ف ا اا ا ا اري ي  2

12 - 13 . 
ء أ فو ء ا ااء رم    مصر( -الخارجية ) دراسة حالة الجزائرالعالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة  المنظمةآيات هللا اور سا  ء  3

 . 40ء   2010/2011ئتااة ا توفاه    اريرو  ء ت    ارت اا ارتمايء ء فاايء ار اج ر اف  اتمء ء 
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 الفرع الثاني : التعريف باالتفاقية 
اياقاااة اوريااء اتيااااة ا  اافا  أ فااات قاا ه قاا   GATT وارتفااافة رتيف ااء ارفاف يااءر التجاريااء اريااااء

 اورء   ط  23 ياويء  1948فامج   1ت سافيء اراجيوا ام  و أ    1947أ توبف 30اراياقاة    
 ا  ارتفافة اراوريء ء ا فقا ارف يس  فم ف )سويسفا(ء تتا  ار  ت فيف ارتفاافة 80ارت  تئاف   مس ء %

ف ارفاف ياء ارتا  ت اا اا  امسايا  ارسارق  ا   ارااوا و تي اا  ف اء اراوريء ء  إ ارء اريوا ا ارفاف يء و غ ا
اااا قاا  ال اتجاريااء ا ساا ء  اا   اراااوا اراوريااء ار تااا واراا    ييت اافو   ف ااا  GATTء و 1ارتفااافة اراوريااء 

 اتياراا وريس أااا    تا .
ء ارااا  أمتااا ا ااااف اجاوااااات تفافياااء اتياااااة التجارياااء ارياااااء ررتيف ااء ارفاف ياااء وارتفاااافة  اااا تياااف  

ا  فا  رت فيف ارتفافة اراوريء ء و  ا رر وااا وا   ا  اراتجا ار تا ء  تا   اثا اء ا  ااء اورياء  ات    تاا 
 اا  اريااار  ) اسااتثما  تسااويء ارم ااااات ارتفافيااء  اا   اراااوا ا ااااا  ء تتااا  رإلئاافا  اراا  تفااافة ارساارق 

  2% ا  فارء ارتفافة اريارايء . 90ار تفوا ( وارا افة  ا 
 اا تيف  ار  أمتا اياقاة اوريء اتيااة ا  فا  تمئئ   وراا وارت اااات ارا  اراوراء اراورياء ار تاا 
 تسااااي  رت فيااااف ارتفااااافة اراوريااااء و  ااااا را اااااأ ار فيااااء الرت اااااايء آلا  سااااا ث  اراااا   ت ااااا   اااا  ارمظفيااااء

 3ار  سي يء .
ور اا  اراااوا ار ااا  اا  ارائاااف ء  اا  قاا ه التجاريااء و راا   افاواااء افاافا ات تتاثاا   اا  ء  راا  ااا  

رسياسااات وآريااات وئاافور ارياااويء ء ثاا   GATTر مااااا    تااا  يااا افافيااء مظااا   GATTارساا فتافيء 
 اااا فاااااوا ارتففياااف اءفا ااء اااا  أسااا رء ااا   ااا ا فرساااات  اات    تاااا ات اااا  راافاف ر اااوا الماااااا   يااا ت ا

ء تسات يق  GATTء ثا  توراق اراوراء ارا   فوتو اوا ارتيااا  ااق  GATTارتفاف  وافااتا ارا  افراس 

                                                           

: General agreement on tariffs and trade.  GATT  
  رفي اء ارتماء ر ما ء رو سا وفغء قورمااء م و يرمااء ارمفويجء  ا ستا ء  وفااء فوايسيا أستفارياء  مااء سي  ء ئ ر ء  و اء تئي وسرو ا ياء  فمساء 

ه التجاريء ارفموبيءء سوفيا ء فمو  ا في ياء اروليات ارات اة ا افي يءء  في امياء ق ا و را امس  ت  يض ق ه اراوا اث  : سوفيا و ار    ا  ق 
  يا سمت   ا   ا  سفيامتا. 

1 Annick Busseau , stratégies et techniques du commerce international , Masson , Paris ,1994 , p 12 . 
 . 149فااا فوياا  ارفا  ء اففق سا ا ء      2
 .  5ء    2002/2003ءارااف ارفااييء ء اءس مافيء ء  اآلثار االقتصادية التفاقية الجاتا اا ا اا ار  ا فاقي  ء  3
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أو أ  اورااء أ اافا امتايااء اراا  ات اااا فاف اا  اياا    ئاافر أ   GATTارت اات ت اءرريايااء المااااا  اراا  
 GATT .1ترت    ئفور 

  GATT: أهداف الـ  ثالثالفرع ال
 2 ياا  ر : GATTاتجاريء ارااا تتر   أق  أقاا   

 ارااء مظا  تفافة اوريء  فة ء  تا  ار  ف ق استويات اراييئء  رراوا اراتياراة . -
 ارسي  ار  ت  ي    يااة ت ااايء ثا تء     ف  ارا   ار وا  . -
 الستك ا ار اا  رراوافا الرت اايء اريارايء و ت ويفقا. -
 اءمتاج وارا االت ارتفافيء ارسرييء اراوريء وار ااات .تمايء وتوسيق  -
 تئفيق ار ف ات اراوريء رف وس ا اواا واا  فت ط  تا ا  استثاافات اوريء . -
 تئفيق ارتفافة اراوريء ا    ا ا ارء ار  وا وار واف  ارايفررء رتا . -
 ء و ض اراما اات .امتتاج اراجاواات  وس رء ر   ارائ  ت اراتير ء  ارتفافة اراوريء  -

 GATT : وظائف الـ  رابعالفرع ال

 3:ار  س    ار  ف ء وقاااااااااا    ث ثء وظا ف أساسيء  GATTوظا ف ارا  ت ا    

اءئفا  ار  تمج   ارا اائ و ار وااا و اءففا ات ارت  تايتا التجارات ارا ترجء ارت  تم او   -       
 .GATTو ارت  تتيرا  تمظي  ارتفافة اراوريء     ا  فا  اراتياراة     GATTار تا 

ت فياف ارتفاافة تمظي  فولت اراجاواات ارتفافيء اراتيااة ا  فا  ا  أف  ا فا  اساتويات أارا  ر -   
اريارايءء و ا  أف  في  اري رات الرت اايء اراوريء واري رات ارتفافيء اراورياء ت ا ااا  ا   ارااوا أ ثاف 

 ئجا يء و أ ثف را ريء ررتم   و ا  ث  أر  اثافة رراما اات .

ارمظف    اريا  ار  ارج      اراما اات     اراوا    افاا ارتفافة اراوريء ا    ا ار  ث و  -   
 اا  ف  آ ف ا  ا  فا  ا  فا اراتياراة . GATTار اايا ارت   ف يتا  ف  اتيارا    

                                                           
ء ارااف ارفااييء ء اءس مافيء ء  ( إدارة األعمال الدولية والعالمية )استراتيجيات الشركات عابرة القارات الدولية ومتعددة الجنسية فيا ارمفاف ء 1

 . 261ء    2007
ستراتيجية المواجهة( الثالث )دراسة تقويميةالجات والعالم اا ف ارس اء   2  . 18ء   2002ء افاواء ارم   اريفبيءء ار اقفة ء  للجات وا 
ء أ فو ء ا توفاه اورء    اريرو  الرت اايء ء غ ف امئوفة ء  االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية ئااو  ا اا ء  3

 . 125ء    2006فاايء ارف ا ف ء 
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   GATT: مبادئ  نيالمطلب  الثا

 ار  ااة ا اائ أساسيء ء وق   اا  ر  : GATT ت و 

 Non-discriminationمبدأ عدم التمييز : الفرع األول
و اا  ئاافور ارا ايااا    ااوفا ااافوفة ااام   اا   ااف  اتيارااااراااااة ا وا ااا  التجاريااء اراا   تاام  

وار  و  واءاجا ات ارت  تما      را آ ف او  ار افء ار  اتجا  فا ا ء وا   ت ا ارا ااأ  م او  ارا  
اا  ارتا        اراوا ا ااا  أو ام  فاايء  ا اء ء ااا ارااوا ارا   ساا  ارااوا ا  افا ء   اث 

ء وييت اف قا ا ارا ااأ ارف  ا ة     ظفو  اراما سء  ا سوا  اراورياء GATT تتساوا    اراوا ا ااا   
ا ساسااايء ر تجارياااء ء وي ااا   سااااف  اراجياااوا  ت  اااا ئاااف    قااااا ئااافر اراوراااء ا ورااا   ارفااياااء وئااافر 

 . اراياارء  اراث 

 CLAUSE DE LA NATION LA PLUS ثاني : مبدأ الدولة األولى بالرعاياالفرع ال
FAVORISEE  

ء ي  اااا  ااا  أ  أ  ا ااا ة أو   اااامء أو  قاااو ارا ااااأ ارام اااو  اريااا   ااا  ارااااااة ا ورااا  اااا  اتجارياااء
اياارء تجا ريء أ فا ) تتيرا  ارفسو  ارفاف يء أو ارفسو  ا  فا  اراجفوااء ارا  السات فاا وارت اا ف 
أو اراا واات اراوريء أو اءففا ات ارات رء  ارتفافة اراوريء (  ء سو  تاام   رأل افا  اراتياراا أو غ اف 

 ما  استثما ات رراوا ارماايء يا   ا فا قا    اا  ر  : ء ال أم  ق GATTاراتياراة    
 رر مااات ارمائ ء    اراوا ارماايء ء  ت  ت    راافة ار  اراما سء اريارايء  ارتفت  ات ار اا يء -
اري رااااات ارتجااااا ريء ارتاااا  تاااافبط اراااااوا ار ااااماايء ار  اااافا  ااااامفرتفا ء  فمسااااا واي اريااااا و  يااااض  -

 استيافات ق ه اراوا .
ارتفت  اااات اراتير اااء  اااارت ت ت الرت ااااايء ء وتئااافييا ارااا  ت فياااف ارتفاااافة اراورياااء ء   اااا أفاااا ت  -

GATT   رياا  ات ااا فاف اا  أو ام  اء تفااافة  افة تااام  اا    رتاا اياارااء تجاا ريء رراااوا ا اااا   اا
 اا  ر  :    ت ت ت اراوا ارماايء واراوا ارات ااء   GATTق ا ارت ت  او  غ فق  ء ور    فرت 

تيجا  اا  ئافر اراوراء ا ورا   ارفااياا ء ا ا  امات ارتفت  اات  التكتل االقتصادي للدول المتقدمـة : •
 اءرريايء رت فيف  ارتفافة اراوريء تت      اراوا ارامتايء فكفا يا ار  ارري  ارت اا  اي   .
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 ا اء ارتفت  اات اراتير اء تيجا  اا  ئافر اراوراء ا ورا   ارفااياا التكتل االقتصـادي للـدول الناميـة : •
 ارت ااا ارتفاف  وق  تفت  ات تجا ريء ء اماا ا  افة و ات اااات فاف ياء ء  تا  وراو  امات ترا  

 1اراوا غ ف امتايء ار  ارري  فكفا   اي   .

 National Traitementثالث: شرط المعاملة بالمثل )المعاملة الوطنية (: الفرع ال
ء وارا   ي اا   ا  فاوقفه ارا   GATTوقو ارا ااأ ارام او  اريا   ا  ارااااة ارثارثاء اا  اتجار ااااااء 

ااا  اررفااو  اراا  ار  اوا غ ااف ارتيفيجيااء  اراافا   و ارفسااو  ء أو ار ااوام   وار افافات واءفاافا ات ارتمظيايااء 
توفا ء  ارااوا اراتيارااة  اا  ا  افا ء  وسا رء ر ااياء اراماتج ارا راا  ء واا  ثا  ارتا  ا  ااا ارامااتج اراسا

GATT  ترتاا    اان  تي اا  ررساارق اراسااتوفاة اياارااء ل ت اا  ااتيااا ا ااا  تراا  ارتاا  تام تااا ررسااريء اراماااظفة
ارامتفااء ا ريااا ء  اان  ياتمااق اراا  اراورااء اراتياراااة ت اااي  ااامااء ررامااتج ارا راا  رتجااا   اساات ااا  اراا  

ارامتج  اراستوفا تجو  اا يجفض ار  اراماتج ارا را  ارامتج اراستوفا ء أو  فض افا   أو فسو  ار  
اسااتثما ا رجا اااة واااق ار ااوام   ارتمظياياااء وأياااا  يااض ارائااتفيات ار  وايااء اااا   GATTء  اااا أوفات 

امتفاااات ارا سساااااااااااات ارا ر اااااااااء وقااااااااا ا الساااتثما  تاااا  ت ا ااااه اااا   فياااا اراجاوااااات ار ا اااء   ااااامو  
آ في  أ اقاا ررتجا   ارتيفيج  واآل ف ر ت اااات ارفاف ياء واراماا ا  واستثما   ا سوا  ارياوايء ء 

 2 ار ااااااافة  .

 : مبدأ التخفيض الجمركي  رابعالفرع ال
ء ويت  ارتجااوض  ا   ارااوا ا اااا   ا  التجارياء  GATTييت ف ق ا ارا اأ ا  ارا اائ ا ساسيء را  

: فوراء  GATTار  ارت جياات ارفاف يء   جء اوفيء  اا يسا   اوفات ارتيفيجء ارفاف يء    فوالت 
  ء 1986( ء وفورااااء ا وفوغااااوا  ااااا  1980- 1973( ء وفورااااء مي سااااو  ) 1968-1962  م ااااا  ) 
 ااافااا    ااافا  ااا   ار اااواف   GATTواآل  توافااا   اف ياااء ءارااا  ارت جااايض اراتااا  ررتيفيجاااء ارفارتااا  أرااافت 

ء وقا ه ارت جيااات ارات ااراء تات   ن اا  GATT 3ت ا  ار  ار اايء  وقو اا  تياافض ااق ارفاف يء ارت  
 4أسروب   :

                                                           
 . 31 - 30ا ا ارما ف م اا اري اا  ء اففق سا ا ء    :  1
  ا    24وفات    اراااة ء و  44م  ار تاا ا ثا  قا اما    اراااةGATT . 
 . 31ا ا ارما ف م اا اري اا  ء اففق سا ا ء     2

3 Annick Busseau  , op .cit  , p 12 . 
 .  69 -68 :اجتا    ي  ء اففق سا ا ء    4
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اجاوااتتا رت جايض ارتيفيجاات ارفاف ياء  ا   ااائ ا ااف ارا   GATT: أففت أسلوب سلعة بسلعة -أ 
أساااااس أساااارو  ارسااااريء  ارسااااريءء وراااااا أا  قاااا ا ا ساااارو  اراااا  افااااافا  اريا ااااا ااااا  اراجاواااااات ارثما ياااااء 
ررت جياااات ارفاف يااءء   ااث ت ااا   اا  اورااء رااا ات   ء تتاااا  ا وراا  ارامتفااات ارتاا  تفغاا  اراورااء  اا  

   را  ت را  اا  ا  افا  اراتيارااة ت جايض ارفساو  ارفاف ياء اراجفوااء ارتوسق    ت اا فقا و ا  ا ا ا
افاوااء ارسارق ارتا  ت او  اراوراء اساتياة  ار تاا اماا ا ورتاا أساوا  قا ه ارااواء وتتااا  ار ا ااء ارثامياء

ءفاافا  ت جياااات فاف يااء ار تااا ء ويمساا   أثااف قاا ه ارت جياااات ارثما يااء اراا  فايااق اراااوا ا  اافا  
  ئفر اراوا ا ور   ارفااياء ارا  اا  ا  ا ااف اا  ااا  ارتا  ا ء ور ا   وفاا رتا ا ا سارو  ت  ي ا    ا
 :اا  ر   ا و  أقاتا

وفوا ا تااا اا    ن  اريفوض ارسرييء ارا ااء ر  تيا ار  أساس أقايء و ساسيء ارساريء  ا  ارتفاافة  -
 راوريء ااا ي ر  ا  ارجااريء ارا رو ء.اراوريء وأمتا تيا ار  أساس ارسرق ارت  رتا أقايء    ارتفافة ا

 . GATTت ااا  اة ار يو ات ارت  تواف  ق ا ا سرو   ارت ا ا اراستاف    أااا   -
: وين اا  قاا ا ا ساارو  ئاا   ارت جاايض اراتساااو  رفايااق ارتيفيجاااتء وقاا  ار اايكء األســلوب المنســق -ب

 ارت  ت  ات ااتا    فورء   ما .
  Transparencyحظر القيود الكمية ( مبدأ ): مبدأ الشفافية  اخامس

سا  ق ا ارا اأ  ارئجا يء    ارتيفيجات ارفاف ياء  ات  اافافتاا  ا  فاااوا ارت اااات  ا  ارااوا ء أ   
ت ااو  ايف ااء ر اا  اراااوا  وااا  ارساات  تت يتااا وااا  ار ااي   رياااس أثااف ار  ااوا غ ااف ارتيفيجيااء  اا  ارتفااافة 

ا   ن  ارتيفيجء ارفاف يء ق  اروس رء ارو  اة رر اايء ء وااا  اررفاو  ارا  اراوريء ء وييم  ق ا ارا اأ الرت  
ء  GATTاا  اتجارياء  12ار  وا غ ف ارتيفيجيء  مظا  ار    ء ال     الت  ا ء تاامتتا ارااااة 

وارتاا  ت ااوا اراااوا اراتياراااة ت   ااا تفافتتااا  غاافاض ت اا ي  ار راا  ار   ااف  اا  ا اا ا  اراااا واات ء ورااا 
أ  ريس اا   اا أ  اوراء  اف   ا  التجارياء أ  تجافض ارا  امتفاات ارااوا ا  افا  GATTت ائتف 

 أيء ر وا سوا  ار  ار اافات أو ار  اروافاات . 
ا  التجاريء اريااء قاو :"  را  ارسايف  6اءغفا   س  اراااة  االلتزام بتجنب سياسة اإلغراق :  .1

   ارياريات ارتفافيءء رامتج ائاا   اوفا  ر ساتت    ا  ا ام  ررامتج ا افمء اق تر  ا سياف ارا   ء 
اا   اراورء ارا افة " ء وو  ا رتا ه ارااااة ء ل يا ا  ات اا  افافا  ااااا ااا اراوراء اراتسا  ء  يا  ء ال 
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ا ا  اا  قماا  تتا ااات   ااوث اافف فاوقف   ا  اراماتج ارا را  ء ااا ارااوا اراتيارااة ء ويتاثا  قاا ا 
  1  تيويا  ءركا  أثف اءغفا  أو امق  اوث  .اءففا      فض فس

 GATTمفاوضات اتفاقية العامة للتعرفة والتجارة :  ثالثالالمطلب 

اا   ء فياف فا      اف اا  ارتفاافة اراورياءت فارء ا  اءففا ات ارت  ساقات   GATTراات اتجاريء 
ء ار  ااوا ارتيفيجيااء وغ ااف ارتيفيجيااء ارتاا   اماات اجفواااء  اا   تاافة اااا  اا   ار اافب   اريااارا ت   ا وراا  وارثاميااء

ويات   را   ء اريا  ار  ا ارء  ا ء قا ه ار  اوا أو ارا  ا را  ت جيااتا   ث ارت ات اراوا اراوريء ار تا 
 التجاريء .ة ا  فا  تا     اراوا اراوريء ار     ا اف اجاواات اتياا

 ارتف    ار  ت فيف ارتفافة اريارايء اا  ار  اوا ارفاف ياء ء  GATTتا  ت ارفولت ار اس ا ور    
  ث    ت  ارجي  ت ااا    افا ء اراء ار ث اف اا  ار  اوا ارفاف ياء  ا  وفا  ارتاا  ات ارسارييءء أااا ارفاولت 

ء 2ا امااا اتا اا ا مظاافا راااا    تاا  ااا  متااا ج  ارااث ث ا   اافة )  م ااا  ء  و  ااو ء ا وفغااوا  (  إمتااا ت تاا 
 يا   ا فا قا  اا  ر  : 

 GATT  (1947 – 1962 ): المفاوضات األولية لـ  ولالفرع األ 
 1949ء اجاواات آمسا   1947   اجاواات فم ف  GATTتتاث  اراجاواات ا وريء را 

( ء اجاوااااات 1956 -1952( ء اجاوااااات فم اااف ) 1951-1950ء اجاوااااات توف اااوا  ) 
 ( .1961-1960اا رو  ) 

  1947مفاوضات جنيف أوال :

اورء  فم ف  سويسفا ء ار  ارا وا    اجاواات ت جيض ارتيفيجات ارفاف يء ء  23اتج ت 
راااوا اراا  ا ثااا  قا امااا  إمئااا  ارامظاااء اريارايااء ررتفااافة ء ورااا رااففت قاا ه ر اا  اراافاف وت ااا ا ا

اراااوا اراا  اريااا   اوفاا  اسااواة ا ثااا  قا امااا رإلساافاع  ياريااء ت فيااف ارتفااافة ااا  ار  ااوا ارتااا  
ء وفافا  GATTاامت امتا   ا  تفة اا     ار فب   ء وت  ارتو   ارا  اء ااف ارياا  لتجارياء 

 45.000التجااا  اراا  ت اااااا ارت جياااات ارفاف يااء ارااا  ارساارق ارا اامواء ارتااا   ركاات  اااوار  
ء وبرااح  فاا  ارتفااافة ارتاا  تاانثفت  1948ت جاايض ء اراا  أ  يسااف  ارتياااا   تااا  اا  أوا فااامج  

                                                           
 . 38ا ا ارما ف م اا اري اا  ء اففق سا ا ء    1
 . 30سا ف ا اا ا ا اري ي  ء اففق سا ا ء    2
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 ر و  اولفء أ  اا ييااا  اس ارتفافة اريارايء  ا   را  ارورات ء واساتافت  10 ارت جيض م و 
 1رافبت ارم ف رف  ء اق اففا  تيا   ا  ارتات ار افء ر ر .  رااة

 Annecy 1949مفاوضات آنسي    ثانيا:

اوراااء   اااط ء مظااافا راااايف  مياااء ارمظاااا  ارتفاااافة اتيااااا ا  ااافا   13ا اااات  جفمساااا  ائااااف ء 
   وا اوايء تنث فه  ا  ا  اا  ا تسا   جء اريارايء ء ئتات ق ه ارفورء ااة تما لت فاف يء  

 ت جيض   ط ا افمء  ارفورء ارسا  ء . 5000اراوا ء   رح ااا ارت جياات ارات اارء    ق ه ارفورء 

 Tourquay  (1950- 1951)مفاوضات توركواي ثالثا: 

اورء مظفا رفغ اء ارااوا  ا  ت فياف  38ا ات ق ه ارفورء    اا مء توف وا   امفرتفا ء  افقا 
تفافتتا  ار اففيء و ت  أسوارتا أاا ار اافات ء  ا  امات أغرا  قا ه ارااوا ات اااء    ارااوا ارمااياء 

 يااء لات ااافات افت  ااء  تفاقاا  ا ااار تاء ورااا  رااح ااااا ارت جياااات ارفاف  GATTرااا امساا  ت ااا  
 3. 1948%  ارمس ء رسمء 25ء ورا ت  ت جيض ارتيف ء ارفاف يء  مس ء 2ت جيض  7800ارات اارء 

 (1956 -1952مفاوضات جنيف ) رابعا:

اوراء ء و  امات ريااء ارتفاافة اراورياء ارتا  ئاارتا ارت فياف ت راح  26ا ات  فم ف  سويسفا  ائاتفا  
  اف ارتجاويض ارااماو  ررولياات ارات ااة ا افي ياء  ا  ارياف اولف و قو فر  اتوااق مس يا  س   تك 2.5

اراجاواات   امت تستك    تاا ار ااا   ا  ارتجاويض و تاام  ااتياا ات ارا  اراوافاات   يااء ت ااف   اوار  
 4ار و  اولف. 400ار و  اولف        أمتا ت    ار  ااتيا ات ت اف   وار   90

أااااا اااا  ار في اااء ارات ياااء  ااا  قااا ه ارفاااولت اااا  اراجاواااااتء   اااا تااا  ااتاااااا  في اااء ارتجااااوض ساااريء 
 ساااريءء و امااات قااا ه اراجاوااااات تااات  ارااا  أسااااس ثماااا   ورااايس اتيااااا ا  ااافا ء وتفااااق أقااا  ارااااوفا   

ا ارا  واراستوفا   ررسريءء و يا ارتو   ارا  اتجاا   اوا ارفساو  ارفا ااةء ي  اا التجاا  ارا  فاياق او 

                                                           
 . 152ء    2003ء ارااف ارا فيء ارر ماميء ء ار اقفة ء   االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعولمة النظام  اااا اراتا  ء 1
 
 . 153ء   اراففق مجس   2

3 André Dumas , l’économie Mondiale ( commerce, Monnaie, Finance) ,3 éme Edition , De Boeck , Paris,    
p 31 . 

 . 130 ئااو  ا اا ء اففق سا ا ء     4
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أساس ا اأ اراورء ا ور   ارفاايء وااا  ارتا  ا . قا ه ار في اء  ا  ارتجااوض سافاا  ااا أث تات  ئارتا ر ثافة 
ارامتفااات وارساارق ارتاا  اسااتتا اراجاوااااتء رتاا ا تاا  ااتااااا  في ااء فا اااة  اا  ارتجاااوض ا تاااا  ااا  فوراااااء 

 1  ماا ا . 
 Dillon  (1960-1961  )مفاوضات دايلون خامسا:

تيت ااف قاا ه ارفورااء ارتاا  اتسااات  ار  ااث  اا  ا ااااث ارا يااا ااا  ارت ااااا وارت جياااات ارفاف يااء  اا     
و ساا ت  1962ار  فويريء1960 س تا فاورء و ا ات   ا ارجتفة ا   26اراورء ارائاف ء ارت   ركت 

مي اااا ارفورااء ء و رااا مااتج امتااا اراا  ئااف  ما اا  و يااف ار اففيااء ا افي يااء اوغاا س اا رااو  اراا   ارتااف  ا
 5 مااا ااا   مااوا ارتيفيجااء ارفاف يااءء و رااا  ركاات رياااء ارتفااافة اراوريااء ارا ااففة   تااا  ااوار   4400ت جايض 

ارياف اولفء وام وت ار  تمس ا أ ثف اق الت اا ا وفوب   ا  افااا ارتيفيجاات ارفاف ياء   اث ئاتات 
 ء1992يء ارت  ت ورت ار  اءت ااا ا وفوبا   ااياء اا  ااا  تر  ارفورء ريا  ارفاااء ا وفوبيء الرت اا

  2% ارا تف ء ا   ف  ارافاواء ا وفوبيء . 20%  ال ا  6ال  ت جيض مس ء ور   ر   ت  ارتو   

 ( 1967- 1964: جولة كينيدي ) الفرع الثاني 
مس ت ق ه ارفورء ار  ف يس اروليات ارات اة ا افي يء ارسا ا فو    م ا  ء   ث واق فسارء ار  

ء  ر    تا ار  افوفة ار يا   اراجاوااات ءفافا  ت جيااات  1962فامج   25ار ومكفس ا افي      
ار اااومكفس  ء وراااا اااام 3اوراااء  63ارااا  ارفساااو  ارفاف ياااء وار اااواف  ا  ااافا ء وائاااتف   ااا  قااا ه ارفوراااء 

ء 4% اا  اراياالت ارساا اة 50ا افي   ررف يس فو    م ا     يء  جض ارتيف اء ارفاف ياء  ا اااف 
ء وتا  التجاا  ارا  أساس فا ااة امتاا  1963   الفتااع ارو اف  ارتات ا  رأل فا  اراتياراة  ا  ااا  

رجاء  اال اا  ارا   تا  التجاا  ا  ا راااة ارت جيض ارفاف    مس  ا ااة ار  ارافاواء ارسرييء ارا ت
ارياا  سااا  ا وقااو ارتجاااوض سااريء  سااريء ء ورااا    اات قاا ه ارفورااء  ياا  ت جاايض ارتيفيجااء ارفاف يااء  مساا ء 

% 35ء ال أ  اا ت  ت جيا   ي  قو مس ء  5% ار  ارايالت ارسا اة  ت  تافيخ  ا  اراجاواات 50
                                                           

 . 74اجتا    ي  ء اففق سا ا ء     1
2André Dumas , op.cit , p : 31- 32 

 . 474ء    2009ء ا سسء ئ ا  ارفاايء ء اءس مافيء ء  الرت اا ارم ا  واراور أ اا  فيا ا  ج  ء  3
ء  2007ء ااف ارج ف ارفااي  ءاءس مافيءء   تحرير التجارة الدولية وفقا التفاقية الجات في مجال الخدماتفاميا ا اوا ا ا اري ي  ااافة ء  4

  20. 
ء  1995يء ء   فوت ء ء اف   افاسات ارو اة اريفب الغات وأخواتها ) النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية(ا فاقي  ارييسو  ء  5

  49 . 
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% ااااااااا ار  ااااو  25ار فاايااااء  مساااا ء تااااافيفيا اراااا  ااااااا  اااااس سااااموات  وئااااارت فايااااق ارامتفااااات 
 ا    افة  ء  اا ئتات  يااة    ارااوا ا اااا  اا  ارااوا ارمااياء مظافا ءااا ء ما  فا اا 1وار ماايء

ارتفاااافة وارتماياااء ء فاااا    تاااا : " ارااا  ارااااوا ارات اااااء أ  تاااور  اماياااء  ا اااء ارااا  ت جااايض ارتيفيجاااات 
ارفاف يااء اراا  امتفااات اراااوا ارماايااء ء وأ  تامااق واااق افار اا  فا اااة أاااتااا...ارخ " ء ورااا  ركاات رياااء 

ء ومظافا ر ااوث 2وفوبياء واريا اا  ارياف اولف ا   ف  ارتفافة اريارايء ء وماو ارساو  ا  40ارت جياات 
 يض ارائا   اا  ارااوا ارا اافة امتاا ارولياات ارات ااة ا افي ياء وارسات اوا ارساو  ارائاتف ء ء ارا  
أ  ت ا ا است اا  روام   ا ا  ء اءغفا  اراسات ا  اا   اف  ارولياات ارات ااة ا افي ياء ء سا تفت  اريا  

  اا أاا ت  ق ه ارفورء  اا   ا   ا ا  اء اءغافا  ء  تاثا   ا  اا فا     ارتفافة اراوريء ء واري   إ
اءفاافا ات ارتجااا ريء ارتاا  ت اااا اءفاافا ات ارتات ايااء ررج اا  ار اااا  ر ااالت اءغاافا  ء وارت   ااا  اانثف 

  3ففي  رفسو  ا ا  ء اءغفا  ء ورا تات افافيء روام   اءغفا     فورء ارتاريء .

 ( 1979- 1973) للمفاوضات التجارية متعددة األطراف : جولة طوكيو  ثالثالفرع ال
 يااا سااتء سااموات ااا  فورااء   مااا ء ام ر اات فورااء فا اااة ااا  اراجاواااات ارتفافيااء ء ارتاا   اااأت  اا  

ء وا    امات 4اورء ء افتايوا     و  و را اورء تمئيط ارتفاافة اراورياء  99 ااثر   ا    1973س تا ف 
 يااا اراافاف ار ااومكفس ا افي اا  اراا  اا ااا   اا  يء واساايء رااإلاافة   1974اراجاواااات راا  ت اااأ ال  اا  

وارتما اا  إت ااع  1971ا افي يء    اففا  اراجاواات تففق ق ه ار   يء ار  امتياف مظاا   افيت  ووا  
  أاففات  وا اافة ء   اث ائااتارت ء تا  ارت اف  ااا    رتاا ارا  اساا 5سياساء  اا ياء  اال اا  ارت فياف 

ار  اراواواات ارتاريء ار ا ء  اء اف ار اموم  ررتفافة اريارايء ء أمظاء اءاامات ارااريء وارتيوياات 
ء اريوا ااااا ارجميااااء ء ارت  ااااي  ارفاف اااا  ء تاااافا ي  الساااات فاا  اااا  امتفااااات ا ر ااااا  وائاااات اتتا وارتفااااافة  اااا  

ت  ارتو   ار  ت جيض ارتيف ء ارفاف يء  ارمس ء رراوا ار ماايء اا  ارامتفات ار فاايء وار ماايءء ورا 
ء 6% ا افماااء  اتوساااط ارفساااو  ارفاف ياااء رتااا ه ارااااوا 34% أمااا   مسااا ء ت جااايض راااافت  اااا 4,7% ارااا  7

                                                           
 .  474 فيا ا  ج  ء اففق سا ا ء   أ اا   1
  ا  اتجاريء  06اراااةGATT . 
 . 152فااا فوياا  ارفا  ء اففق سا ا ء    2
 . 168ااف   ف ء اففق سا ا ء    3
 . 475 فيا ا  ج  ء اففق سا ا ء   أ اا  4
 . 22فاميا ا اوا ا ا اري ي  ااافة ء اففق سا ا ء    5
 . 50ا فقي  ارييسو  ء اففق سا ا ء    6
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واتج ت اراوا ار  ارائاف ء    ق ه ارفورء ار  ار ياا   افافياء اتجاا  ا ا  اء اءغافا  ارا   تا  ارتو ا  
 م اااا  ء واراا   ااااف   اساا  ت مااا   ارفااات را ا  اااء اءغاافا  ء ي اااا  اساااااة  مياااء ررااااوا ارياا   ااا  فورااء  

ارماايااء ارتاا  ر راات  ااارت م   ء وبتاا ا ت ااو  فورااء  و  ااو رااا راااات  تجساا ف وت ااويف اتجااا  ا ا  ااء اءغاافا  
ا ء أاااا  ياااا   اا  ارائااتفيات ار  وايااء  ااا1اراا   تو اارت ارياا  فورااء   م ااا  ء ور اا    ااوفة تج اا ريء 

التجااا  ار وااااا ارتج اا ريء ر ااف  ارامار ااات ار  وايااء اوريااا ء  اااا أا اا  التجااا  اياارااء تجااا ريء رراااوا 
ارماايااء  اا  تفافتتااا ء ويا اا  ار ااوا أ  قاا ه ارفورااء رااا مف اات اراا   ااا    ااف  اا  افسااا  روااااا اراات     اا  

ء  ااا تا  ت ام ف مظاا   2 ياءرريوا ا ارتفافيء   ا   ارتيف اء ارفاف  GATTاست اا  اراوا ا ااا     
ء وارتاا  تام تااا اراااوا ارات ااااء رراااوا ارماايااء ااا  او  اياارااء  اراثاا  ء أ   ا  اااريء ارتفافيااء ارا ااااء

 3ت   ا راااة اراورء ا ور   ارفاايا .
راا  ت ترااف متااا ج قاا ه ارفورااء ااا  سااا  اتتا ااا  ارفااولت ء ال  اا  اراااا ق وفا قااا وقااو وفااوا ا اار ء 

ء واوفااء  1971رات اااة ا افي يااء ارتاا  تسااي  رت  ي  تااا ء  ساا   أ اااء اراااولف ا افي اا  ساامء رروليااات ا
 4ار اايء ارفا اة ء  اءاا ء ار  أ اء ار تفوا ارت  أات ار  ف وا تا ا  .

 (  1993 - 1986)  :  جولة األورغواي رابعالفرع ال
 15ء فورء ا وفغوا  وارت  امتتت    1986امي ات    اا مء  ومتااالست  ا وفغوا     س تا ف 

فا ت رت و  آ ف فورء تجاواايء  ء5 افا ش اراكفبيء ء ااات س ق سموات ا  اراجاواات  1994أ في  
اجاوااات  وا اوراء ء   اا اتساات قا ه ارفوراء  ائااف ء ارااوا ارمااياء  جيارياء  ا  ار 123ء ئاف ت   تا 
ء ال أمتا  امت ات و ء ا  ث ث رااايا أساسايء قا  تي متاا ار ااا   نمتاا سات و  GATT 6افة    تافيخ 

ء وأ  اراسا    ات ا قايء ار  افا  ارمسا ء ررااوا ارات اااء اراستتا ء   جء أساسيء رت اي  تما لت فا اة 

                                                           
  386 - 385ء    : 2007ء ااف ارفاايء ارفا اة ء اءس مافيء ء  مشكلة اإلغراق ) دراسة مقارنة (ا اا ا اا ارك ار  ء  1
 . 476 فيا ا  ج  ء اففق سا ا ء   أ اا   2
ء ااف  ااا ء  منظمة التجارة العالمية )آثارها السلبية واإليجابية على أعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية (سا ف ارر اام  ء  3

 .  31ء    2003ااا  ء 
 . 35ا اا ا اا ار  ا فاقي  ء اففق سا ا ء    4

5 Philippe D’arvisenet , Economie Internationale , Dunod , paris, 1999 , p 304 . 
 . 231ء    2003ء ارا سسء ارفااييء ررافاسات وارمئف وارتو يق ء   فوت ء  العالقات االقتصادية الدولية سا  ار فاف ء  6
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ء و رااا 1 اراواااواات  ات ا قايااء ار  اافا رراااوا ارماايااءساات ظ   ا ورويااء ء  اا   اا   أماا  ساا ت  تفاقاا  
 2 .ارياف اولف 755 ركت رياء ارتفافة اراوريء ارا ففة  وار  

 أوال : محتوى الجولة 
 يا   تر ي  أق   موا التجا  ارت  ت  ارتو   ار تا    فورء ا وفغااااااوا  :

:  جات فورء أوفوغوا  ارفسو  ارفاف يء ار  افاواء واسايء اا   تخفيض التعريفة الجمركية -
٪ء واراا  ساا    اراثااااء ام جااات ارتيفيجااات ارفاف يااء اراا  ار واساا    اا  أوفو ااا 40ارامتفااات  م ااو 

 ٪ ؛8٪ ء ام جات ارفسو  ارفاف يء ار  فرا ا ار ا  وتف اراستوفاة ار   2.5٪ار   4.9ا  
لتجااا    ااوات ف يساايء م ااو ت جاايض أو اركااا  ار  ااوا اراجفواااء ويت اا  ا إلغــاء قيــود االســتيراد:  -

اراا  اراااوافاات ء  يااااا  تيراااا   ااا  اااا  ارسااارق ار ااماايء وار فااياااء ء وريااا  ا قااا   ااا  قااا ا ار ااااا قاااو 
ء اراا   ي ااا  نظــام حصــ ( سااموات ااا  ارتفت اا  اراتياااا ا  اافا ء وقااو 10اءركاا  ارتااافيف  ريئااف )

ارااا  ارولياااات ارات ااااة وغ فقاااا اااا  ار رااااا  ار اااماايءء و راااا  ااات اااا  وافاات ارامساااوفات وارا  اااس 
 ٪ ؛60ارتفافة اريارايء    ارامسوفات وارا  س  مس ء ت   ار  

يااق اتجاا  فوراء أوفوغاوا  ر اواا ارا  اءااماات ار  واياء را يض ا مئاا ء اإلعانـات :  -
  اااا  اااماااات ارت اااا ف وااااا  الرت ااااايءء ول ساااياا  ااا  ار  ااااع ار فااااا  ء  اااا  جاااات فوراااء أوفوغاااوا

٪    اراوا ارماايء ءوي  ا التجا  ت اي  24٪    اراوا ارات ااءء  و 36ارا  اميء ار  وايء رر فااء  مس ء 
 3اراا  ررامتفات ار فاايء الستوا يء ار  أ يا ا   ر  ؛

ا ااء ااااا ء تفااافة ار ااااات ء وغ فقااا ااا  ارتفااافة غ ااف ارساارييء اراا  ار ااوا   ارتفافيااء ار  -
 ء   ااات ارم   وارتنا   ء ار ااات ارا ف يء ...ارخ ؛ GATTلتجارات 
ااااا ء اواااوا   فا ااا   رااا  تئااارتاا اراجاواااات وقاااا ء اري راااء  اا   ارتفااافة وار   اااء  -

  وايا  ف اريا  واءغفا  الفتااا  ؛
؛ GATTا ااااع سااو    ااو  ارار يااء ارج فيااء وباافا ات ال تاافاع اراا  ار وااااا ارتفافيااء  اا  م ااا   -

ويم  اتجا  فورء أوفوغوا  ار  أ  فايق ارااوري   ساييتااو   ااياء ارار ياء ارج فياء  ا  افااا   او  
                                                           

تيفي  : فاا ا ا ارس   ء ارس ا أ اا  ءالعالمية ) المثالب واالختالالت والتغييرات الالزمة ( اتفاقات المنظمة التجارة ء   تا ف فاث لا ااس  1
 . 24 - 23    : ء  2005ااف ارافيخ ء اراار ء اريفبيء ارسيوايء ء ءا ا ار ارا 

 . 135ا اا  ئااو  ء اففق سا ا ء     2
3 Leonard bierman and athers, THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE: WORLD TRADE 
FROM A MARKET PERSPECTIVE,p827, on site web:www.brookings.edu, consulate le 01/08/2017, at 12H. 
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ارات اارااااء  ارمئااااف واري اااااات ارتفافيااااء وباااافا ات ال تاااافاع وارفسااااو  وارماااااا ج ار ااااماايء وت ااااااي  اراااااوا ف
 وار يامات ارفكفا يء وغ فقا ؛

 وفااا  ااااا  ء و  اااجء  ا اااء اءفااافا ات ار ا اااء  اروراياااء اااا   GATTت وياااء ارااامظ  ار امومياااء راااااا -
 اروافاات وا ا  ء اراا  واءغفا  ؛

ا فاا آريء رافافيء ارسياساء ارتفافياء ررااوا ا اااا  ارا  ارم او ارا   يااا  ارئاجا يء وارتمسا ا  -
 ارتفافيء رراوا ا ااا   اا  تجا اق ارسياسء ارتفافيء ارت  فساتتا متا ج ارفورء؛     ارسياسات

م اااا ا ر - تساااويء اراما ااااات ارتفافياااء ررااااوا ارائااااف ء ء اسااات ااث فتاااا  ات ااااا  وأ ثاااف  ااافااء وا 
ا اف ار   يي    ف  ر اايء ا ار  اراوا اراييجء ا  ا ا ف ارتيفض ءففا ات امت اايء أو تيسجيء 

 1 ر   اراوا ار  فا .ا  

اراتير ء  GATTا  اتجاريء  06: تاا  التجا   وا تمج   اراااة  اوافتء سياسات اءغفا  -
 اءففا ات ارااااة رإلغفا  اااا ا  اءاا ات اراتاء ارفاايء ار  ا ط ايم  اءغفا  ء وواق روااا 
ر سا  قااش اءغفا  ء وارفا ا ار   أاا ت  التجاريء ي ا   تورف اءففا ات ارااااة رإلغفا   يا 

ت اءغفا  ا ا  ا  قااش سموات ار  ات ا قا ء اق ارورف ارجوف     ت   ا     ال 05افوف 
ء أو ا ا  امت ار ايء اراستوفاة ا  اورء اي مء % ا  سيف ت ا ف ارسريء 2اءغفا  ا ي  أ  أر  ا  

 .2% أو أ ثف ا  افاار  اروافاات ا  ق ا ارامتج .3اتتاء  اءغفا  ا  رء أ  أر  ا  

: تئااااا  فايااااق   ااااو  ار  ااااق واري اااااات ارتفافيااااء ء  اااافا ات ال تاااافاع ء    ااااو  ارار يااااء ارج فيااااء-
اري اااات ارفكفا يااء ارتاا  تئاا ف اراا  ا ااا   اامااء ارسااريء ...ارااخء تتيتااا اراورااء ارياااو  تمج اا  افاافا ات 

( ساامء  ارمساا ء 50( ساامء  ارمساا ء ر  ااو  ال تاافاع ء و اساا   )20 اايااء ارار يااء ارج فيااء  اا ا ائاافي  )
ساموات  ا  افااا   او  ال تافاع رر امااات  10 ق ءار  أ  تي    تفة ساا  ررااوا ارمااياء ر  و  ار 
 3اراوا يء .

 ارسا  ء ار  ارم و ارتار  : GATTوا    ا ارفاوا ارتار  ء يا   تر ي  اجاواات اتجاريء 
 

                                                           
 .69آيات هللا اور سا  ء اففق سا ا ء    1
الدولية )مدخل لدراسة المبادئ األساسية الحاكمة لالقتصاد الدولي بمراعاة العالقات االقتصادية اااا أ اا  ئيش ء افا  ا اوا ئتا  ء  2

 . 361ء  360ء      :  2005ء ااف ارفاايء ارفا اة ء اءس مافيء ء التطورات المستجدة الناتجة عن تنامي مظاهر العولمة في نطاقه (
 . 371ء    اراففق مجس  3
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 GATT  (1947 – 1993)المفاوضات التي تمت في إطار اتفاقية   :80م الجدول رق

عــــــــــــدد  الجولـــة
المشــارك

 ين

ــــة التجــــارة  قيم
المحـــــــــــــــــــــررة 
ــــار دوالر  بالملي

 أمريكي

خفـــــــــــض  الموضوعات األساسية للجولة 
 التعريفات

متوســــ  
خفـــــــض 
 التعريفة

 %32 %63 ت جيض ارتيفيجات ارفاف يء 10 23 1947جنيف 

 ت جيض ارتيفيجات ارفاف يء اتا غ ف  13 1949آنسي

 توركواي 

1950-1951 

 ت جيض ارتيفيجات ارفاف يء غ ف اتا  38

 جنيف

 1952-1956 

 ت جيض ارتيفيجات ارفاف يء 2.5 26

 دايلون 

1960-1961 

ت جاااايض ارتيفيجااااات ارفاف يااااء و تمساااا ا  4.9 26
 اتجا  ارتيفيجء اق الت اا ا وفوب 

 %35 %50 ارتيفيجات ارفاف يء ارااااة رإلغفا  10 62 1967-1964كيندي

 طوكيو

1973-1979 

تيفيجاااات و افااافا ات غ اااف فاف ياااء  ااا   155 102
 ا اف اري رات ارتفافيء

33% 34% 

 األورغواي 

1986  -1993  

تيفيجاااااااااات: افااااااااافا ات غ اااااااااف فاف ياااااااااءء  755  123
ار فاااااااااااااااءء ارامساااااااااااااوفات و ارا  اااااااااااااس 
وار اااااااااااااتء  اايااااااااااء   ااااااااااو  ارار يااااااااااء 
ارج فيااااااءء و السااااااتثااف و ريااااااا  امظاااااااء 

 ارتفافة اريارايء

40% 24% 
ارااااااااااااااااااااااا  

36% 

، أطروحـة دكتـوراد دولـة فـي  االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظـل العولمـة االقتصـادية محمد حشماوي ،:  المصدر
 . 137،     2006العلوم االقتصادية ، غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 

 1994مراكش  إعالنثانيا :

ياثاا  اااا   ااافا ش اروثي ااء ار تاايااء اراتاااامء رمتااا ج فورااء ا وفغااوا  ء تاااا  اءااا   اراا   
وثي اء رامومياء ااا  ا   اتجارياء ورافاف  28راا  "آفثف ام  " س فت ف اا     ارفات آما ا  ء ائافوع تااا  

ارتااا  تااا   ا  اااريء ء رتك ااا   ا اااء افاااالت ارتجااااوض GATTواااا  فة تجااااق  رتجسااا ف  ياااض ااااواا اتجارياااء 
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ارتو ا  ار تاا  ا  فورااء ا وفغاوا  ء واا   ا   قاا ه اروثاا ا ائافوع اتجارياء ارامظاااء ارياراياء ررتفاافة ء تاا  
اورء   ر ات ارياويء ور   ت  ر وا ااا امتا   ط ء  40أئتف ء  ت اات  08ارت ا ا ار تا  يا افوف 

تاااومس ء اوفي امياااا ء ا فا  ء واااا  ارااااوا اريفبياااء ا اااااا   ااا  ارامظااااء  ااا  اااا  :ا اااف ء اراكاااف  ء 
ار وياات ء ار  اافي  ء ر ااف ءاءاااافات اريفبيااء ارات اااة ء واوا أ اافا تتاتااق   ااجء افاراا    ااط : ارساايوايء 
ءارف ا اااف ء ر ماااا  ء ارساااواا  ء اااااا  ء ارااايا  ء وراااا أساااجف ااااا   اااافا ش اااا  امئاااا  ارامظااااء ارياراياااء 

تا مظفا ررتيمت وارت و  ا افي   أ    ا  امئا قا ار     امئا  1947ررتفافة ار   أ جا ا تاف قا اما 
ت رااي  ارساايااة ا افي يااء ارا ر ااء اراا  سياسااتتا ارتفافيااء اراوريااء ء و اسااتافاف اراياارااء ارتجااا ريء رراااوا 

 1ارماايء وا ر  ماوا .

 ميالد المنظمة العالمية للتجارة : طلب الرابعالم

ء     تيااي تتا و ا اء ار افافات ارتا  تا  ات ا قاا  تا   GATT رت ارامظاء اريارايء ررتفافة ا   
 ااو ا  ا ااا  واآل فو    جء  164ء وأ    قما  امظاء رتا  يا  ءوتا  1993ايسا ف  31

ورتاااا ار جاااا ة  ااا  اتا ياااء تمج ااا  التجاراااات ارتفافياااء اراورياااء وافار اااء ارسياساااات ارتفافياااء اراورياااء ء افاراا  ء 
 ء وتفسات ا    ا فورء ا وفغوا  .  قا اما ا ثا  ارامظاء ا    ا فا ت ق ه

 OMCالمنظمـة العالميـة للتجـارة  األول : ماهيةفرع ال
ار  اافا ارا ومااء ااا  اروليااات ارات اااة ا افي يااء والت اااا ا وفوباا  تيت ااف افاواااء اراااوا ار ااماايء 

واريا اااا  و مااااا ء اراساااي فة ارااا  ارامظااااء تساااي  راااا  افاااالت فا ااااة  ااا   اااار تا ارااا  اتاااا  ارامظااااء 
  اايء ارار ياء ارج فياء أ  ا ت ااف ارت موروفياا ء والساتثاافات وار اااات وئافور ار   اء... ءأااا افاوااء 

اايااء ت ااا  ت جظااا اراا  اا اااا  مااوا فا اااة  متااا ساات و  اراتااافف ارو  ااا ء    اا  أ  ارت ااويت اراااوا ارم
  2ي و   س   ف  ر وة الرت اايء رراورء .

                                                           
 . 35ء  34ء     :  2009ء ااف ارث ا ءء ااا  ء  منظمة التجارة العالميةست    س   ارجت و  ء  1
 . 30ارس ا أ اا ا ا ار ارا ء أ اا  ايق  ري  ء اففق سا ا ء    2
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ويا اا  تيفيااف ارامظاااء اريارايااء ررتفااافة اراا  أمتااا : امظاااء اوريااء تيااا  اراا   فيااء ارتفااافة اريارايااء 
وا ئ ا      اراوا واا  تفت  ا   را  اا  آثااف ارت ااايء وسياسايء ا    ا امت اا ارسرق وار ااات 

 1وافتااايء وث ا يء وب  يء .
يا   ار وا أ  ارامظاء اريارايء ررتفافة ق  امظاء ارت اايء و راموميء اارايء اسات رء ء تياا  ارا  

   فياا تياا   ارسياسااء تمظاي  اري راات الرت ااايء اراورياء وت ويتتاا اا  أفاا  ت فياف ارتفاافة ارياراياء ءاا
 ارتفافيء رراوا ا ااا    تا  اا   ا  ارمظا  ارتفاف  اريارا  .

 : مهام منظمة التجارة العالمية ثانيالفرع ال 
ت اافف ااافض متااا ج فورااء ا وفغااوا  اراا  ارساار ات ارتئاافيييء  اا  اراااوا ارا ترجااء لت ااا  اءفاافا ات     

 2ء رت و   اراتا  ارتاريء ء  أقاتا:  1995اراستوفيء ار  اء ء رتا   التجاريء     ارتمج   أوا فامج  
 اا ا تااو  ف ا  ااف افار ااء ت   ااا اتجاريااات ارامظاااء ارتاا  تا ااات امتااا فورااء ا وفغااوا  ء ااا   .1

 ار اموميء وارتمظيايء ت  ي ا رت ا ارتا  .
تو  ف امتاا رتمظاي  اراجاوااات اراسات  ريء  ا   ارااوا ا اااا   اوا اوااواات رواااا ارسارو   .2

ارتفاف  اراور  ارت  ت  التجا  ار تا    فورء ا وفغوا  وراايا أ فا ء ارتا  ا   را  ت فياف ارتفاافة 
 جاواات اراتيااة ا  فا  .اراوريء ا    ا ارا

    اراما اات ارت  تمئن     اراوا ا ااا   وا تمج   التجارات ارتفافيء اراوريء . .3
تمج   ارافافيات اراوفيء ررسياسات ارتفافيء  ا  ارااوا ا اااا  و اا اآلرياء اراتجاا ار تاا وارساتف  .4

 يء .ار  تنا   ارئجا يء وسيااة ار امو     اري رات ارتفافيء اراور
اا  ارتا       اراياا ت ارتفافيء     اراوا ا ااا  ء  تا  تي يا  اراما ساء اريااراء ء واام   .5

اراااوا ارماايااء وا راا  ماااوا اياارااء تجااا ريء ااا   اا ا  تاافات ساااا  أ ااوا ااا  تراا  ارتاا  تام تااا ارامظاااء 
 رراوا ارات ااء .

 تاا  اااا  ارا ياا اا  التساا   ا  ارتياو  اق  ماو  ارم ا اراور  وافاواء ار ما  ارااور  ء  .6
 ااريء  مق ارسياسات الرت اايء ار  اراستوا اراور  ا

                                                           
 . 46ست    س   ارجت و  ء اففق سا ا ء    1
 . 233 - 232ار فاف ء اففق سا ا ء     :   سا  2
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 أهداف المنظمة العالمية للتجارة: لثالفرع الثا

 1مئنت ارامظاء رت   ا فارء ا  ا قاا  ء ارت  يا   افاارتا  ياا  ر  :

وا  فاااا ار راوا ررائااا   ارتاا  ت ااف أاااا  امئاا  ا اااف ر  ااث اراسااا   ارا ااالت ارتفافيااء اراوريااء ء  -
 ارتفافة اراوريء ؛

 ا فاا قي    ا  رجض ارم ااات ارت  تمئن     اراوا ا ااا  ؛ -
 ا فاا ارتئفيق ار اموم  وارا سسات  رتمج   اتجاريء ارامظاء اريارايء ررتفافة ؛ -
تساااا  رتاااا اااام  ارااااوا ارمااياااء ايااراااء تجاااا ريء  ا اااء ءاااا   فياااا ام تاااا  تااافة سااااا  أ اااوا  -

  الماااج اا  ارامظواء اريارايء لرت اا ارسو  ؛
تا ااء  راا   - ارو ااوا اراا  ت   ااا ايف ااء  اارااء وئااجا ء  ارتئاافييات واراامظ  ارتفافيااء ر اا  اورااء ء وا 

 رفايق أااا  ارامظاء ؛
 ااافة التجارات ارتفافيء ار ا ء  ارامظاء ؛ -
 اتا يء ارسياسات ارتفافيء رألااا  ؛ -
 ارت ميء وارت وي  رراوا ارماايء ؛ ت اي  اراساااة -
ارتيااااو  ااااق ارامظااااات اراورياااء ا  ااافا  ار مااا  ارياااارا  و اااماو  ارم اااا ارااااور  ء ررتمسااا ا  ااا    -

 ارسياسات ارتفافيء وارااريء وارم ايء ؛
ت ويااء الرت اااا اريااارا   ت فيااف ارتفااافة ااا  فايااق ار  ااوا ء وف ااق اسااتوا ارااا   ار ااوا  ار  ي اا   -

 ء وتست   ارو وا ار  ا سوا  راوريء . رراوا ا ااا 

 الهيكل التنظيمي للمنظمة: رابعالفرع ال

يي اااس ارتي ااا  ارتمظياااا  رامظااااء ارتفاااافة ارياراياااء اراتاااا  و ا قااااا  ارتااا  أمئااانت اااا  أفرتااااء       
افاوات   ء ا ور   ات  ا ق ااا  وارثامياء ويئف  ار  مئار ارامظاء اريارايء ررتفافة فتا   ت و  ا  

 .أفت ة ات   ء ت ائف ا ت ا ات ا ااة 

                                                           
ء افرء ارت اايات ئااا ا في يا ء  آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمفاقيا  ا ا هللا ء اياش روياف ء ا  1

 . 58ء سمء ء فاايء  س  ء     وار  ارئرف ء    02ارياا 
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تئااااا   اااا  ااااا  ارااااا تاف ارااااو اف  ء ارافرااااس اريااااا  ء ا اامااااء ء فتااااا  تسااااويء أوال : األجهــــزة العامــــة : 
 اراما اات ء فتا  استيفاض ارسياسء ارتفافيء .

 ت و  ارا تاف ارو اف  ا  ااثر  فايق ا اااا  ء   ات   اراتاا  ارف يسايء المؤتمر الوزاري :   .1
فاياااق اراساااا    اااام  اريااااويء ء سااافيا  وتياااا   التجاراااات ء ررامظااااء ورااا  سااار ء ات اااا  ار ااافافات  ااا  
 اءاجا  ا  الرت ااات ء امئا  اررفا  .

ييااا قاا ا ارافرااس ارفتااا  ارا ااوف  ررامظاااء ء ياااافس افااا  مئااا ات ارامظاااء المجلــس العــام :  .2
س ارمواياء  ا  أمئ ء ااافيء وافافيء ارسياسات ارتفافيء وتسويء اراما اات واءئفا  ا  أااااا ارافاار

 1وارتئاوف وارتمس ا اق ارامظاات ا  فا .
ررامظاء أاامء  فأستا اا ف ااا  ييا   اا   اف  اراا تاف اراو اف  ء وارااا ف  ااوفه ييا   األمانة :  .3

ت ااااو  اساااا وريات اراااااا ف اريااااا  واساااا وريات اااااوظج  ا اامااااء ااااا    ااااث   ييتتااااا و ،  اااااوظج  ا اامااااء
ررااااا ف ارياااا  ول رااااوظج  ا ااماااء ارياااااء أ  يسااايوا أو أ  ي  راااوا  ااا  اسااا وريات اورياااء   تاااءء ول  فاااو  

اياافض رياااات   واف اااتت  تيرياااات ااا  أ    واااء أو أ  فتااء  ااافج ارامظاااءء واراا ت  أ  ياتميااوا ااا  
اا  را  مي س   وفة سر يء ار  اف  ق   اوظج   اور   . وار  أااا  ارامظاء أ  ي تفااوا ار اا ق 

ء  اتاااء 2اراااا ف اريااا  واااوظج  ا اامااء وأل ي اااوروا ارتاانث ف اراا ت   اا  أاا  اتاااات  اراااور  راساا وريات
ارااااا ف ارياااا  ت ااااي  ت فياااف سااامو  ارااا  رفماااء اراوا ماااء واراارياااء و ااا ا ائااافوع ارا  امياااء رج  اااتاا ا وي اااا  

     3تو يات اتير ء  اراواوع ار  ارافرس اريا  ارا  و    ارا اارء .
تئا  اتاء تسويء اراما اات  ا ء اراما اات اراوريء ارتفافياء اراتير اء  عات :جهاز تسوية المناز  .4

ار اااات  -    ا  اتجاريء امئاا  امظااء ارتفاافة ارياراياء والتجاراات ارتفافياء اتياااة ا  افا  ) ارسارق 
واماا ا   و  ارار ياء (ء و ا ر  التجاراات ا  افا اراتير اء  ارت ااا  اءررياا  اا  ات اااات فاف ياء  –

  فة وااا ت ا  تا اق اتجاريء افا ش .       

                                                           
ء امئوفات ارامظاء اريفبيء  وعالقتها بقطاع النقل في الدول العربيةGATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ا ا ار ااف  ت   لئ   ء 1

 . 54 - 53ء     :  2005ررتمايء اءاافيء ء ا ف ء 
 .70سا ف ا ا اري ي ء اففق سا ا ء   2
 . 40ء   2006ء ا وا  ارا  واات ارفااييء ء ارف ا فء  المنظمة العالمية للتجارةا جوظ رئي  ء  3
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و ر   كفض امئا  آرياء لساتيفاض ارسياساات ارتفافياء  ا  جهاز استعراض السياسة التجارية :  .5
ا اااف امظاااء ارتفااافة ارياراياااء رت   ااا  تاا  وت اااا ف امااتظ  را ترااف ا ااااا   تاااا  ار يااا   ت ااوي  ااااا  

 فسات ا  ما يء ء وارمظا  ارتفاف  اراور  ا  ما يء أ فا .وئاا  رري رء     ارسياسات وارااا
تم س   اوفقا ارا  ماوا   ء ارافاارس تتيراا    اااات ارتفاافة واررفاا  تتيراا ثانيا : األجهزة المختصة : 

   اسا   ا ااة .

ء اراا  امئااا  ث ثااء افااارس   اات   اا  افرااس  ن ااا  1994تاام  اتجاريااء ااافا ش المجــالس :  .1
 ارتفافة اراوريء ء وق  :ر ااات 
وار   يئف  ار  س ف اتجارات ارتفافة اتياااة ا  افا   ا  افااا مجلس شؤون تجارة السلع :  -

 ارسرق .
يئف  ارا  سا ف التجارياء ارياااء ررتفاافة  ا  ار اااات وتمج ا قا مجلس شؤون تجارة الخدمات :  -

 ا    ا الرت ااات ارا ااة رراوا ا ااا     التجاريء .
وي ااو  قاا ا ارافرااس  اءئاافا  اراا  ساا ف ارفواماا  ارات اارء  ارتفااافة  لــس الملكيــة الفكريــة :مج -

 ر  و  ارار يء ارج فيء ء وقو ا ااة رتمج   ارار يء ارج فيء .
 وق  موا   ء موع  اات  اتجاريء افا ش ء واآل ف ت جرت   يام  اتجاريء تفافة ارسرق.اللجان :  .2
وقااا  رفاااا  ارتفاااافة وارتماياااء ء ر اااوا ا ااا ا  ارااااا واات ء  اكش :اللجـــان الـــواردة فـــي اتفاقيـــة مـــر  -

 ارا  اميء وارااريء .
وقا  رفاا  اتير اء  اار  وا ارجمياء ارا  ارتفاافة ارافت  اء  اللجان الواردة في اتفاقية تجـارة السـلع : -

  الستثااف ء ار فااء واراا  واءففا ات ارتيويايء .
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 المنظمة العالمية للتجارة:  أجهزة 09الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجـارة بـين التفـاؤل والتشـاؤمعياش قويدر ، ابراهيمي عبد هللا ،  :المصدر 
 .  57،   الشلف  ،، جامعة حسيبة بن بوعلي 2005 ، سنة 02، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد 

 OMCمنظمة التجارة العالمية 

 مجلس السياسات مجلس فض المنازعات

 المجلـــــــــــــس العـــــــــــــــــام

مجلس التجارة في 
 الخدمات

مجلس التجارة في 
 السلع

مجلس التجارة في  لجان في مجال التجارة
 الملكية

 جلــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــي :
 التجارة يف اخلدمات املالية •

 جلان خاصة  •

 جلـــــــــــــان عمـــــــــــل :

 خدمات متخصصة •

 قواعد التجارة يف اخلدمات •

 : جلـــــــــان متنوعــــــــة

 جلنة التجارة يف الطائرات املدنية •

 مشرتايت احلكومةجلنة  •

 جلـــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــي :
فض  –الوصول إىل سوق الزراعة 

–الدعم  –العوائق الفنية  –املنازعات 
تقييم الضرائب  -مكافحة اإلغراق

حصص  -قواعد املنشأ -اجلمركية
 -االستثمار املتعلق ابلتجارة–االسترياد 

 -مراقبة املنسوجات –الوقاية من اخلطر 
التجارة يف جمال مشروعات تكنولوجيا 

 جلنة االتفاقية . –املعلومات 

 ـــــــــــــــــــي :جلـــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــ
جلنة  –التجارة والتنمية  •

اتفاقات  -فرعية للدول األقل منوا
 التجارة اإلقليمية .

 إدارة موازين املدفوعات  •

 إدارة ومتويل املوازنة •

 فــــــــــــــرق عمـــــــل :

 لالتصاالت املباشرة •

 جلــــــــــــــــــــــــان عمـــــــــــــل يف :

 التجارة واالستثمار  •

 التجارة وسياسات املنافسة  •

الشفافية يف املشرتايت  •
 احلكومية .
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 GATT:أهم االختالفات بين المنظمة العالمية للتجارة واتفاقية لخامسافرع ال
وغ  أمتاا  ا وفغوا ء اوفة آ فقاGATT ا  اوفات ااة  يا ررتفافة اريارايء ارامظاء فا ت

 امتا اتاءءار موا ار  يض    تيا    اتفاه وا ا وقو ارت فيف ار اا  ررتفافة اراوريء ء ال أمتاا ت ترجا 
 1ار  و  :  ار 
   ماا وا رتءء ا اا ركفض ا   ء ار وااا ا   افاواء التجاريء تيت ف :القانوني الجانب 1-

  إ  أ فاء فتء راموم ء وا   نساس تتاتق  إمتا اوريء امظاء و اات افقا اا اءء واتجارياتتا ارامظاء
  امت التجاريء ق ه أ     ا اا وقو ء"اراتياراة ا  فا  " تا  التجاريء   ماا "ا ااا " تا  ارامظاء

 اارايء ؛ امظاء وريست اوريء اياقاة ارفسايء ارما يء ا 
 ا  سرسرء ار  اراوا  ء تات   ث ا  فا ء اتيااة أااة ا  ا افة التجاريء  امت :المنهج جانب  2-

 ور وا  اوا  ء  ظ ت   ا ارامظاء   ماا امت ا  ء أساس ار  أ  ارفوام  اتياا أساس ار  التجاريات
 ا  فا  اتيااة اتجارات ق  ارامظاء ق ه تئ   ارت  التجارات فايق  إ  ر ر  او اء   يا  أااا تا
  ف  ا  أ فا  اتجارات وف ض اي مء اتجارات ر وا يا   ل  ايم  ارامظاءء رياويء ارت ااات وتئا 
 وا اة ؛    اء التجاريات فايق ي    أ  اري     ارياوء اراورء
 تئا  ارامظاء اتجاريء   ماا   طء ارسرق    ارتفافة تئا  التجاريء روااا  امت ر ا :الشمول جانب 3-

 ارج فيء وارامسوفات  ررار يء ارتفافيء وا  ياا ار اااتء    ارتفافة ارسرق    ارتفافة ار   اءاا ء
 اراوريء؛  ارتفافة اراتير ء ارفوام   فايق اقتات ررتفافة اريارايء ارامظاء  إ  واري  والستثاافء وارا  س

 تا  ت التجاريءء اتا    ارتفافيء اراما اات  تسويء ار ا ء ا   ا  ا  :المنازعات تسوية مجال 4-
 ر  أمتا  اا ا   ا ء ق ه تمج   ار   اءئفا  ارا ورء ارت  ء غيا   س   و ر  ارجااريءء واا   ار  وف

 اراوا  امت   ث آم ا ء اراوريء ارتفافيء اري رات    ارجوا  ساات ور ر  ار ا  ء  ار اف ار اء ت  
 تسويء فتا  يستف   ماا امتاء ر   ارا ريء ارتفافيء رر وام   و  ا   متا  ياا ارتفافيء اري و ات تت ااا

 التجارياتء  اوف  اراتفت ء ارت اااتت  ار  وار جاظ ا ااا ء   و    اايء ار  ارامظاءء    اراما اات
 اراما اات ؛ تسويء رفا  ار تا تتو   متا ج أ  رافافيء ر ست ما  اا اء ق  ء تستف   ث
 ومظا  اي مء و اة     اراوفواة اري رء ا  ار اموميء ارئ  يء تي ف :القانونية الشخصية جانب 5-

  تاتق  تا ل وا  ار اموميء  ارئ  يء  تاتق ار   ارئ   قو ا  ي اا راموم  مظا      ا ااء راموم 
                                                           

ء سمء  03ءافرء ار ا ث ء ارياا  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : األهداف و العراقيلاتماو  ا اا ءما ف ااا  ااو  ء   1
 . 69ء   2004
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 اريارايء ارامظاء ا س اوريء امظاء ت   ر   ر  أمتا ار اموميءء  ارئ  يء تتاتق ت   ر   التجاريء
 اق اراوريء اراياقاات ا فا      ا قريء" تتاتق  إمتا ر ا اراوريءء ار اموميء  ارئ  يء تتاتق ارت  ررتفافةء
 ارا ار ات ت اي    تا ا  أم   اا ا ااا ء اراوا    اراا ر  ار اا  أاا  وار  امء ا ااا  اراوا

 را ارت  اراوريء اراس وريء تت ا   اا اوظج تاء ت    أو ت   تا را ارت  ا افاف  تيويض ارات رء
  أااا قا ؛ غ ف أو أااا  اوا فاايا أو اوا ت   

ومسارات تحرير التجارة للمنظمة العالمية للتجارة لوزارية المؤتمرات ا المبحث الثالث :
 الدولية

وا  ااا اآلرياات رت   اا و  ءارامظااءتيت ف ا تافات امظااء ارتفاافة ارياراياء أارا  سار ء  ا  أفتا ة 
ت   ااا متااا ج فورااء ا وفوفااوا ء و  اام  اتجااا  ارامظاااء اراا  ا ااا ارااا تاف ارااو اف  ااافة اراا  ا راا   اا  

وت  ي  ااا   اا اا  أقااا  ارامظااء    او  ت فياف ارتفاافة اراورياء و ءسمت   ر  ث ار اايا ارا فو ء 
 : ارو افيء ء اا  ر  تر  ارا تافاتء وأق   ات ا  ار فافات ارافوفيء    ق ا ارئن 

  1999-1996المطلب األول : مؤتمرات  

ء 1999اا تاف سايات   ء و 1998اراا تاف اراو اف    فم اف و  1996تتاثا   ا  اا تاف سامكا وفة  
 و ياا  ر   ت  افض أق  اا فا ت    ق ه ارا تافات .

  1996الفرع األول : مؤتمر سنغافورة  
ا ااوا ارامظااء   اا  ارتمج اا   ء ائااتف   يا  و فا  ارتفااافة وار اففيااء وار فااااء  اا  أوا ااا تاف اماا   

ء ئااا  قاا ا ارااا تاف افتاااااات  1996ايسااا ف  13 – 9اورااء ء  اا  ارجتاافة ارااتاااة ااا   120  ثااف ااا  
راموميء وفرسات اا  ثما يء وفااايء     اراوا ا ااا  ء مورئت  فاوا أاااا ارامظاء   ا ارسمت   

 ت   ا  مئار وتمج   فورء ا وفغوا  ء ورا  اف ا  ق ا ارا تاف اءا م   ارتار    :ا ور
اءاااا   اراااو اف  رااااا  ارامظااااء  امتااااا ررتجااااوض واوا ااارء ت فياااف ارتفاااافة ااااا  مظاااا  ار واااااا األول:

   اراياوا       ارامظاء ء وافافيء وت  ي  ارسياسات و ا ء ا  أف  : 
 ت  ي  تمج   الرت ااات  اوف  اتجارات ورفافات امظاء ارتفافة اريارايء . -
 اا.افافيء اراجاواات اراستافة وفاوا ا اا -
 اتا يء ارت وفات    ارتفافة اراوريء . -
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 اوافتء ت ايات الرت اا اريارا  ارات وف . -
اءااااااا   اراااااااو اف  ار ااااااا   ارتوسااااق  ااااااا  ت اااااا امتفااااااااات ت موروف اااااااا ارايروااااااااات   ااااااا  ارااااوا  الثـــاني :

 1ا ااا  .

 1998الفرع الثاني: المؤتمر الوزاري  بجنيف  

ساي  اا تاف فم اف ء ي 1998اا  ئاتف ااا   20 – 18ا ا ق ا اراا تاف  ا ا ارجتافة ارااتااة اا  
و قااو ارااا تاف ارااو اف  ارثااام  رامظاااء ارتفااافة اريارايااء اراا  ت   ااا ااااا ااا  ا قاااا  ياانت  اراا   1998

ء و الرتاافا  1994فأساتاء افافياء اااا ارتا ا  اراااوا  ارو اا   ارت اااتتاا ارتا  رااااتتا  ا  فوراء أوفوفاوا  
أ ثاااف اااا  ائاااا   ارت   اااا و ار  اااث اااا   راااوا رتااااء  اءااااا ء ارااا  ت  اااي  ارسياساااات ارتفافياااء اتياااااة 
ا  فا ء وياا  ار  تر  ا قاا  ا اورء  اف  اوااواات فا ااة  ررامارئاءء و ار  اث  يااا ا ا  امات 

اواواات فا ااة را  تاا    تست ا ارا وا    اجاواات فا اة أ  لء و ارتار  أا رت    ق ا ارا تافء
 3ء وارفا ا ار   فا      اا  ر  : 2 1996   ارا تاف ارو اف  ا وا  ررامظاء ار   ا ا    سمكا وفة 

ااااااة تن  ااا أقايااء الرتاا ا    وااااا ارمظااا  ارتفاااف  اراااور  ء واريااا  اراا  تجي اا  أ  ااا  التجارااات  .1
 ارا تاف ارو اف  ا وا .ارام ث ء ا  فورء ا وفغوا  ء واا فا     

مت فااء ار اايو ات ارتاا  وافتاات اراااوا ا ااااا   ياااا  تيرااا  ا سااوا  ارااريااء ء   ااا أ ااا ارااا تاف  .2
افااا أقايء ت فيف و ت  ا سوا  ء ر ا ف ض ارا تاف است اا  أ  اففا ات ت   ايء اق افوفة اريا     

س   ارسياسات الرت اايء ار ريء رإلسفاع  ارماو ارامظاء اق  ماو  ارم ا اراور  وار م  اراور  ء ار  ت 
 اراست ف ر   اراوا . 

تن  ا افوفة اريا  اراستاف ا  أف  ت س   وتيا ا ارئاجا يء  ا  اارياات ارامظااء ء واساتافاف   .3
 اا  ارفتوا م و ت   ا أقاا  ارماو الرت اا   وارتمايء اراستاااء .

ارتفاافة وارتماياء  ارامظااء ء واراتير اء  افافياء ت   اا تف    ارا تاف  ا اااا ارفافياء  ا  رفماء  .4
 يض ا   ا  ار ا ء    اتجارات ارتفافة اتيااة ا  فا  ء وار فافات ارو افيء  ات ار رء  اراوا ارمااياء 

 واراوا ا ر  ماوا اق تن  ا افوفة تجي   ق ه ا   ا  .

                                                           
 . 48سا ف ارر اام  ء اففق سا ا ء    1
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 ا اااء  يااااا  تيراااا  ارائاااا   ارتااا  اساااتافاف القتااااا    اااايء ا اااا ف تتاااايش ارااااوا ا رااا  مااااوا  .5
توافتتا اث  ائ رء اراا وميء ار اففيء ء ر ا ف ا  اراا تاف  تيااو  قا ه ارااوا ارا   ا  ائا رتا ااق  ات  

 ا سوا  أاا   اافاتتا . 
ت ر اااف ارافراااس ارياااا  ررامظااااء  تمج ااا   فماااااج ااااا  رإلااااااا افتاااااع و اف  ثاراااث ء يئاااا  قااا ا  .6

افاج متا فتااا اااا  فااااوا ار فمااااج افافيااء تمج اا  الت جارااات ء وا اااااا ارتو اايات اراتير ااء  اراجاواااات وا 
الرت ااات ء اااا ء ارا  اااااا ارتو ايات اراتير اء  افاوااات ارياا  ارام ث اء اا  اراا تاف اراو اف  ا وا 

 ررامظاء ء وت  ا ااف اءا م   ارتار     :
   اا قا ا اءاا   اا  أقاياء ثر من دولتـين : األول: اإلعالن الوزاري الخا  بنظام التجارة بين أك

ساامء  اا  ارماااو وارتوظ اف والساات فاف ء ااا   اا ا تئاافيق ت فيااف ارتفااافة  50اسااقاء مظااا  ارتفااافة  اا ا 
وارتوسق   تا وتت  ء اراماخ ارا    رري رات ارتفافيء اراوريء ء و  ا  قاا  اراتاامء  ا  ا  افاء التجاا  

 ارتيفيجات وارتفافة واتجا  امظاء ارتفافة اريارايء .اريا   وا 
:    ا ق ا اءا   ار  ماو ارتفافة اإلعالن الوزاري الخا  بالتجارة اإللكترونية العالمية  الثاني :

اءر تفومياااء و ت تاااا آ اااا  فا ااااة ررتفاااافة ء و افاااء ارااااوا ارمااياااء رتاااا ارااا  ار اااي ا الرت ااااا  وارااااار  
  ا اءا   ار  افوفة ريا  ارافرس اريا   ت اي  ت فيف  وا  فمااج اريا  ء واوا ارء وارتماو  ء  اا  

 1اراوا ا ااا     ااافستتا ار اريء ار  أفت ة اءفساا اءر تفوميء  يا  فض ارفسو  ارفاف يء .

 1999الفرع الثالث : المؤتمر الوزاري بسياتل 
ء  اا مااء  1999ايسااا ف  02اراا   1999مااو ا ف  30امي ااا قاا ا ارااا تاف  اا  ارجتاافة ارااتاااة ااا   

سيات  ا افي ياء  ثاراث أ  اف ولياء ا اافة  ا  ارولياات ارات ااة ا افي ياء  ياا  اريجوفمياا و ت سااسء أثااف 
 فال    فا  يا  ئر   وا است    اا  امظاء ارتفافة اريارايء وارمظا  ارتفاف  اريارا  اراتياا ا  فا  

   ت ق ا ارا تاف :وا  ارظفو  ارت  وا
    ام  ء فمو  ئف  آسيا وارااتاة ار  ا ترف اوا اريار . 1997ا  اء ارااريء اريارايء سمء  -
ام جاض اياا ارماو الرت اا  وايالت ارتفافة اريارايء ء   ث  ركت ار ااافات ارياراياء سامء  -

راااا  ء وام جااض % ا افماء  ارياا  ا2اريااف اولف أ   ام جااض راافه  5225اا ريات   1998
 % ء  اءاا ء ار  ام جاض أسياف ار تفوا وار ا .7 اافات اراوا ارماايء 
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ااا  اا   اريورااء اا  آثاااف سار يء ارا  ارااوا ارمااياء ااا  تتاايش وااا  اساتجااتتا اا  اريوراااءء  -
 وت ا ا ارجفوة    تو يق ارثفوة     اراوا ارات ااء واراوا ارماايء .

  رج  ارمظا  ارتفاف  اريارا      اراوا ارماايء و اراوا ارات ااء .اا  ارتوا   ار    -
 اراواايق ارت  ت  ارت ف  ار تا    ق ا ارا تاف اا  ر  : أاا

:  اا  ااا تاف ساايات  ا ااافة ااا   فااف ار اويااء  اا  اراجاواااات ء و  راا   اساات ااا ت فيااف ار افاااء .1
 سا   اااا  ت فيااف تفااافة ارساارق ار فااياء ت فياافا  اااا   اا  فورااء أوفوفاوا    ااث ارت ااف ارواااق ار ااا  

و  %20 ت فياااف تفاااافة ارسااارق ار فااياااء ارااا  ت جااايض ارااااا  ارااماااو  ررامتفاااات ار فااياااء ارا رياااء  مسااا ء 
ا    ث ار ياء ار فاايء ار  فسو  فاف يء واا ء اق  جااتا  %36واء  مس ء  جض ار اافات ارااا

و  اات  أسااوا  ا ف   اا   اا  ااا   %40و  جااض ارتيفيجااات اراا  ارامتفااات ار فاايااء  مساا ء  %36 مساا ء 
ء ااااا اا ار ااافاع  ااا   ارولياااات ا رات ااااة ا افي ياااء ارتااا  تساااي  رتي يااا  1اريا اااا  و وفياااا ارفموبياااء تاااافيفيا 

ارتما سيء    ار فااء ء وارافاواء ا وفوب  واريا ا  اررا ا  ييااا   ار فاااء ايااراء  ا اء ء را ر   رافتتا
  ارتجاوض  ئنمتا  ي   .

:    اا  ار اا   اراا  ت   ااا ارا يااا ااا  ار فيااء  اا  تفااافة ار ااااات اااق ت فيااف ر اااع ار ااااات  .2
را ياا اا  ار فياء  ا   ا اء ار  اااات ا ت   اففء ار ااو   ا   ارااوا ارات اااء ارتا  تساي  ارا  ت   اا ا

% ا   فا ات ا تفاع اارايء ء وب   اراوا ارماايء ارت  تي   أقايء رر  اع  ات ا قايء 96وا ت افقا ا 
ار   ااافة رتاااا ء أااااا اااا   ف اااء الساااتثااف و ا ااااواا ا اااف ارياااار    اااا  اات الساااتثاافات ار اففياااء ارياراياااء 

 %17اااافة و  اتوساااط  ياااااة سااامويء  271ااااا ا   ااافة   اااط  ا اااااف ارا ائااافة  ااا ا ار اساااء و ائااافي  اا
و  راااح افااااار  ريااااء الساااتثاافات ارا ائااافة  1995اريااااف اولف ااااا   645و ااارت رياتتاااا اءفاارياااء ارااا  

 2 . 1998ارياف اولف سمء  544ء والستثاافات    ار وف ء  ركت  1998ارياف اولف اا   4100
اااوا ء  ا   ا   الت ااا  60: ت اافت أافي اا را ااء ارااااو  ارا  اءغافا    راايا اءغفا   .3

اااوا ء  61اااوا ااق تر  تاا  44ااااوا ء وارااوا ارمااياء ساوا  7ااوا اغافا  ء اريا اا   47ا وفوب  

                                                           
 . 46ا اا ااف  ااا أ و او  ء اففق سا ا ء    1
ء ارااف ارفااييء ء اءس مافيء  الجات و آليات منظمة التجارة العالمية ) من األورغواي لسياتل وحتى الدوحة (ا ا ارا ر  ا ا ار ا ا ء  2
 . 364ء   2005ء
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را ا  اء اءغافا  ء  ال أ  اروليات ارات اة ا افي يء والت اا ا وفوب  ر   ت و وا ام   ث فا  س   روام  
 1وت    اراوا ارماايء ا اواة ار افات وار  فات    ق ا ارافاا .

: راا   ر اا  قاا ا اراواااوع ت ااوفا ار وظااا  اا  ت فيااف ء فغاا  رااايء ارامسااوفات وارا  ااس ارفاااق ة  .4
ءمتا  مظا  ار      ا ائف سموات ء ارا  أ  ت او  ارااوا ارمااياء   جاض تيفيجتتاا  GATTسي   

اراا  وافااتتااا ااا  ارامسااوفات وارا  ااس ء ال أ  اراااوا ارات ااااء اااا  اراات تاااق افار اا  أاااا  ارفاف يااء 
ء مظفا رت و  اراوا ارات ااء  ا  اراما سء  س   اا  تاتق  ا  قا ا ار  ااع اا   وافااتتا ا  اراوا ارماايء

  ثا ء    ار ا ارياارء ار   يي   رراوا ارماايء ا  ة أ  ف امتا .
: ارتف  ارف يس ا افي   رايء  فض اري و ات الرت اايء ارا  ارااوا ارتا  وار   ء راايا اريا   .5

تمتت    و  اريا  ا ساسيءء و أم   فيا ا فاا افاواء اا  راافة ار   ياغء و ااااا ايا  ف ررياارءء 
ا و اات ث  ياا   يا  ر  ق ه ارايا  ف    فايق التجاريات ارتفافيءء ااق تجاا ر  روفاوا مظاا   تااا  

 اا  اوافتااء المتتا ااات ارتاا  رااا ت اااث    ااا  ارم ااو  ارتاا  تاااامتتا أ  اتجاريااء تفافيااءء و رااا أثاااف 
 ر  ارت في  ررا ايظ  ارو وا ارائاف ء    ارا تافء و امت اااتتاء  تا  اوا ارافاوااء ا وفوبياء ورجات 

  قاا ه ارايااا  ف ئاا   اسااتتفا ااا  اراا  فاماا  اراااوا ارماايااء و ارج  اافة  اا   راا ء و ارتاا  تيت ااف اء اافاف اراا
أئ اا ار اايءء و ا اافة ا  فام  اراوا ار ماايء ارت  تتا  ار   فاامتا ا  ا اا ا  اتتاا ا ساسايء 

 2ارتما سيءء و ق  ا فوف اراتاميء. 

  2001: المؤتمر الوزاري في الدوحة المطلب الثاني 

ء فاااا  قااا ا  2001ماااو ا ف  14ارااا   9امي اااا اااا تاف اراو اااء  ااا  ر اااف  ااا ا ارجتااافة ارااتااااة اااا   
ساا تا ف  11ارااا تاف  اا  ظاافو  اوريااء اي اااة  اااا  اا   راا  ارماااو ار  اا   اراا   ئااتاه اريااار   يااا أ ااااث 

ء تاا  فاوا أاااا قا ا اراا تاف امارئاء اريا اا اا  اراوااواات ارتا  اسات ارت فياف ارتفااف   2001
   ارامتفات ار فاايء وار ماايء ء ت فيف تفافة  ار ااات ء ار اايا اراتير ء  اراوا ارماايء واراوا ا را  
ماوا ء   و  ارار يء ارج فيء ء ار اايا اراتير ء   اايء ار  ء اريااء وا اويء ء ارا و  ار اففيء وائا   

                                                           
 .365املرجع السابق، ص  1
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وارااوا ا را  مااوا  ا  مظاا  ارتفاافة ارياراياء   ء ورا     ق ا ارا تاف أقايء ااااج اراوا ارماايء1ارمجط 
قا ه ارفوراء اا  اراجاوااات " أفمااة اراو اء   متا اامت  ث فا ا  ارتتايش وسو  ارايااراء ء را ر  ساا ت

ء ا  ااا ارا  اوف ارتفاافة  ا  ت ج اف  ااة ارج اف  تا ه ارااوا ء والساتجااة اا  ا اسا    " DDAررتماياء  
ارف اقياااء ارتااا  ي   تاااا ارمظاااا  ارتفااااف  اتيااااا ا  ااافا  ء اااا   ااا ا   فتااا  ارثامياااء : " ا  غار ياااء أاااااا  

فاتتاا  ا  ارامظاء اريارايء ررتفافة ا  اراوا ارماايء ء وم ا  مساي  ارا  وااق ا اار  قا ه ارااوا  وا تيا
مماا ما  ف  اتجاا  اافا ش ء وسموا ا   ا ا فتاوا   ر   فمااج اريا  ارايتاا اا   ا ا قا ا اءاا   ء وا 

ء ر اا  2ا فا يء تفا  ار  ااا    ء رراوا ارماايء ول سياا ا را  مااوا  ا  مااو ارتفاافة ارياراياء .... " 
امياا  اراااوا ارماايااء وا راا  ماااوا  اا  ارت ااات اراااوا ا ااااا   اا  ارامظاااء اراا  ايارفااء ارتتااايش اراا   تي

ارتفااافة اراوريااء ء ارتاا  سااي فة ار تااا اراااوا ارات ااااء وفيرتتااا  اا   ااار تا او  افاااااة ارائاااف ء اراوريااء ء 
وا اوراااء ت   اااا ارتماياااء اراساااتاااء  ارااااوا ارمااياااء وفيرتاااا ام ااافا  ياااال  ااا  ارامظااااء ارياراياااء ررتفاااافة 

 ء    ارامظاء .  اات افقا تاث  ا غر يء ارسا  

 2005-2003المطلب الثالث : مؤتمرات 

و  ثاااف  اااا تاف  توماااح  وماااح ء 2005 سااامء اااا تاف   اااام و  ء و ااا ا اااا  2003تااا   ااا ا سااامء  
 :   ا    ا اا  ر  تج  

 2003 كانكون : المؤتمر الوزاري في الفرع األول
 اا مء  ام و  ارا سي يء ء را     ا  ف يس ارافرس اريا   2003ا ا ق ا ارا تاف    س تا ف  

وأ ااا ارا  أما  را   ات    2003أوت  31واا ف امظاء ارتفافة ارياراياء اساواة ااا    اام و  رراو فا   ا  
ا ا سا  اراف يس س تا ف او  ارتو   لتجا  ء وقو ا 14التجا  ار  أ  ف   ام  ء وا تت  ارا تاف    

ارا سي   ار   أئاف  ي  ار  أم   ارفغ  اا  ارت اف  ار   اف ارا    ااث  ا  اراجاوااات ال أ  ا اااا  
ي اااا ظو  ارااا  ااااوا  تت   ا اااء ارااا  اوااااايق سااامكا وفة  ء   ااااثت    اااات    ااافة  ااا   ارااااوا ات اااااء 

                                                           
 . 325اااا اراتا  ء اففق سا ا ء    1
ء ااا رء ا ااء ار   أاااا ارا تاف  المشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقات التجارة العالميةا اا  ارا اراتا م ء  2

ء  2008اراجاواات (ء اائا ء اافس  –اءففا ات  –اريفب  ارثارث  وا امظاء ارتفافة اريارايء    او  اجاواات فورء اراو ء )المااا  
  50 . 
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  ارااااوا ااااق اراساااتثافي  وارمااياااء ء وام ااا ت  ئااا   أساسااا  ارااا  راااايء ااااا  اراااا افا   ء و يجياااء تيااااا
 1ا فام  وسياسات اراما سء .

 2005: المؤتمر الوزاري في هونغ كونغ  الفرع الثاني
 توماااح  وماااح ء تتااا  ارااا  ارتو ااا  ارااا  اتجاااا  رتمج ااا  ااااا  2005 اااأت اراجاوااااات  ااا  ايساااا ف  

ارافاااا ار فاااا   فورااء اراو ااء ء ارتاا  أو اات  إا ااا  ارا يااا ااا  ا قايااء را اراا  اراااوا ارج  اافة  ا ااء  
ءاراا   اااا اا ار اا   ارياا  ء رااا  اراجااوض ارتفاااف  ا وفوباا   ت اااي  ا تف ااات فا اااة  ئاان  ت فيااف ر اااع 
ار فااااء اريااارا ء و ااف  و يااف ار اففيااء ار فا يراا   نماا  ا ا راا  ي ااا  الت اااا ا وفوباا  افاااا أ ااا   ااوا 

% اا  ا افاا  70ار اماايء  إغجااا ا اار   ارامتفات ار فاايء  ر   ت  مفا  اوفة اراو ء ء واتت  اراوا
اريار     اراوا ارماايء ا  أفا  افاوااء  اك فة   ا  افاتايت  ء   اا  الت ااا ا وفوبا    جاض ارفساو  

 20% ء ااق اا امياء  جااتا ااا  ا   60%  ارا  35ارفاف يء ار  اروافاات ا  ارامتفات ار فاايء     
ء ور       2010ايء ء اق اءركا  ارتا  راا  ار اافات    % ا ا ر  توا ا وائم   واراوا ارما50% و

ء أاااا  ياااا   اا  ارساارق 2013 رااوا ارساامء راا   اات  ال ارت جاايض ارف  اا    ااط اراا  أ   اات  اركا قااا  اا  
%  ا   ارااوا ارات اااء وارااوا ارمااياء ء وقاو  10ار ماايء ء م  ار  افوفة اساواة ايالت ار جاض 

 .GATTرء ارتجا ريء را اا  تيافض اق ا اأ اراياا
ء أارمت اروليات ارات اة ا افي يء ا  ت اي  اا  ااا  رراوا ارامتفء  2005و   متايء مو ا ف  

رر    ارتاريء ء اار  ء تئاا ء   م   ء  وف  ماا  اساو ء راسااااة قا ه ارااوا ارا   ياااة امتافتاا اا  ار  ا  
رامتفااات أفم يااء ء  اافات اراااوا ا وفوبيااء  إا متااا أياااا اراا  وتااو  ف  ااف  ررت ااا ف ءو  اات  أسااوارتا 

 2 ا اافة أ فا استتا ء      ر  تمئيط وتجي   اتجاريء   تامو اق اراوا ا  في يء .

 2009 بعد مؤتمرات:المطلب الرابع  

 2011سمءا تاف فم ف و ء 2009 سمء ا تاف  فم ف ء ا تافاتااة ت  ا ا  2009و يا سمء 

 اا فا        ا تاف ا    ا اا  ر  : يمنت   ارتج    سء و  2015 سمء م فوب  وا تاف ، 

                                                           
 . 170ء    2008/2009ء ارااف ارفااييء ء اءس مافيء ء  منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةا اوا  جوت را   ء  1
  .182-181-180    : ء  مجس اراففق  2
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 2009جنيف  الفرع األول : مؤتمر  
1

 

      ارااتاة اا     فةء    ارجتفا فم ف    سويس ررا تافاتات ق ه ارفورء    اراف   اراور  ا 
 اءاا ء  ءاريارايء ةارتفاف  اورء ااو    امظاء 153 ائاف ء  ء  2009ايسا ف  02ار   مو ا ف 30
"ارامظاء اريارايء ء اواوع امارئت  و  امظاء اوريء ت ا   جء ا  ظ 76اورء ا  ظء و  36  ار

وفوا  أقايء ترا أ ف   وق "ء  ا   واراماخ الرت اا  اريارا  ارف ااتياا ا  ف  ارمظا  ارتفاف   ة وررتفاف 
اريار  سموات ارث ث ميات ا  ار ف   اظاقف ار اا يء ارت  اائتا   افبتاريارايءء ارت   فةامظاء ارتفا

و    ارت االت ارتفافيءء  اا  ار اافافق رت اايء ار  ارت  اء الارااا ء فغ  ارتااايات ارت  اف تتا ا
ويا   أ  م ف  أق  ء فا ا   ارمظا  ارتفاف  اتيااويء    ا   فف ارق  اريارايء  فةأ  امظاء ارتفا

 اا  ر  : تا ق ا ارا تاف  ي فج ارمتا ج ارت  
وامياش ء رت اايء اريارايء    تفاو  ا  اء ال فة   امظاء ارتفااراوف ار   يا   أ  تري -

 ؛ رت اا اريارا ال
 أقايء ر وا ر اايا اراوا ارماايء واراوا ا ر  ماوا؛  اا ا  -
 اء وارسرق ار ماايء و ار ااات وتستي ت ا ف ا  رااا    ار اايا ار ا ء  ار  اريا  ار  ارا -
 ؛فة ارتفا
واريا  ار  ااا  و وا  ءواراوا ا ر  ماوا ار ك فةرت اايات يافات ال تاارتف    ار   -

 ة ا  ارفسو  ومظا  ار   ؛اا سوا  اريارايء ايج ار  امتفاتتا 
ت اف ا ا  ارك ا   وارتك   ء اريارايء   فةارت ايات ارت  توافتتا ارتفا تسريط اراو  ار  -

 اراما يء؛ 
 اريارايء.فة ارئجا يء    اا  امظاء ارتفاريء تسويء اراما اات و  ا آارتن  ا ار  أقايء  -

 2011الفرع الثاني : مؤتمر جنيف 
ء تات  ي   2011 ف ايسا 15و  ء    اف  ار   ا ا  فم ف    سويسف  اارو ييت ف ارا تاف 

وفاتوفيء ارسااواء    ث مارئت ق ه ارفورء ث ثء  سواا مااا     ا  فوسياء ارف   اراوا  ء ار  ا
 و وارتمايء ةارتفاف ء ة ف ررتفا  وارامظاء اريارايء ا ف ا أقايء ارمظا  ارتفاف  اتياا  ءاواايق أساسيء 

                                                           
 . 10:00ء ار  ارسااء 01/08/2017ء تافيخ ال  ع :    www.wto.orgار  اراورق : اتا  ارامظاء اريارايء ررتفافة ء 1

http://www.wto.org/
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 رت اايءالاريارايء مت فء ا  اء  ةارفورء  س   ت ا       ف ء ارتفاف ء فا ت ق ه  فورء اراو ء ررتمايء
2008 . 

 2015 مؤتمر نيروبي الفرع الثالث :
ار   15اريا اء ار  ميء  م فوم  ا  امي ا ارا تاف ارو اف  اريائف رامظاء ارتفافة اريارايء    

أااار   التجا  ار   ء و يا  اسء أيا  ا  ارائاوفات ارا ثجء ا تت  ارا تاف ارو اف   2015ايسا ف  19
ار فااء و ار    وراايا تت  ار راا     ، ارمتا ج تتاا   يا   تاا  و تسق رفافات و افيء  افاواء

رت اايات ار ك فة ء  اا  أرف اءر تفوميء وبفمااج اا  ال   و  ارار يء ارج فيء وارتفافة ء وا ر  ماوا  
ري    ااا أااا تا ء ارا تاف  امااا     ا  ر   فيا وأ كامستا  ار  ااويء امظاء ارتفافة اريارا 

 ا ت  ارتو   ار  ار فافات ارتاريء :ور 1ء 2015اورء    متايء  164
 أوال : القطاع الزراعي

ت  ارفاف ا ارء اا ت    ا  اراا  ارا ا   :قرار وزاري خا  بإزالة دعم الصادرات الزراعية -1
امت اريء اتجاوتء  تفات  وار ء ا  ر   اراوا ارات ااء  رر اافات    ار  اع ار فاا    جء  وفيء

المت اريء     تفةأاا  ياا  تيرا  اراوا ارماايء    افاواتا   ا ت  ت ا ا ارج ء ارماايء ارمس ء رر راا  
 ء 2023ا  اتجاريء ار فااء ار  متايء  9و 4ا   اق الستافاف    الستجااة ا  ار م ء   2018متايء 

 ة المت اريء ء ارء    فتف ا ر  ماوا  وار راا  اراستوفاة ار ا يء رراواا ارك ا يء  ت  تاا ا ارج أاا اراوا
  2030أمواع اا  ار اافات را تا ار  متايء 

 اوف  ق ا ار فاف  ت   :قرار وزاري متعلق بنظام خا  للوقاية لصالح الدول النامية  -2
      اا  ا رتا  ار  امتج  فاا  اي ارماايء ار ا    اررفو  ار  ف ق ارفسو  ارفاف يء اواارام  

 اا ت  ت ر ف رفمء ار فااء  اوا رء اراجاواات  ءاراورء مجس ارامتج ار  اا    ا   فةتا ا  ايات   
 اراوا ارماايء  تا  ارتو   ار     متا      ق ا ارئن  .  وا مظا  ورايء  ا  ر ار 

ترت   اراوا ا ااا   اوف   :قرار وزاري متعلق بتكوين مخازن حكومية لألمن الغذائي -3
 ياا  تيرا  ت وي  ا ا   ء ار     متا    اراجاواات ار ا ء  تا  ارتو  ق ا ار فاف  اوا رء 

و  ر  ام  ق ه اراوا  ا الستافاف    ت وي   ء ارماايء   وايء  غفاض ا ا  ارك ا   ر ار  اراوا

                                                           
افرس ارتياو  ،(2015ديسمبر 19-15كينيا ،  -نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية )نيروبيامظاء ارتفافة اريارايء ء  1

 .05ء   2016راوا ار ر ج اريفبيءء 
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استثما  ا  ارت ااات اتجاريء ار فااء اراتير ء  اراا  ارا ر  ار      ا ا متا ار ا ء  ا ا  ارك ا  
 ق ا اء اف. ا فاا    متا     

ا ر   رراوا   ا ار فاف ارو اف  أقايء ار     ارمس ء  :قرار وزاري متعلق بمنتجات القطن -4
امتفات ار    ار ا  ار  أسوا  اراوا ارات ااء ايجيء ا  ارفسو  ارفاف يء  ماوا  ويتي  اا اميء مجا 

 اافات  ت   اوف  ق ا ار فاف الرت ا   إ ارء اا   اا ء  ت فف  ر تار  أسوا  اراوا ارماايء ار و  ر 
 . ا ااة امت اريء تفات ار       اراوا ارات ااء   جء  وفيء و   اراوا ارماايء  اا  

  قضايا البلدان األقل نموا  : ثانيا
 اوف  ق ا ار فاف : األقل نموا   دولالقرار وزاري خا  بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح  -1

ا ر  ماوا  اراستج اة ا  مظا   اوارامتفات ار اراوا ا ااا   ت ج ف أا ا  روااا ارامئن  ارمس ءترت   
ااريات ارت وي  وارتفا   اراياوا  تا    ت ا ا  را   مئا ات و ر   ياا  تيراء ا  اريات ارايا  
 اروثا ا ار ا ء   ر . ارامئن وات ر ات 

ت   الخدمات: بالمعاملة التفضيلية لصالح البلدان األقل نموا في مجالقرار وزاري متعلق  -2
ء و  2011   ارا تاف ارو اف  ارثاا   ارفافهار   ت  « ارساا  »  يء   اوف  ق ا ار فاف تاا ا  

او  تياياتا ار   ار  اراوا ء  ا ر  ماوا     افاا تفافة ار ااات اوارري ا   ام  أ اريات 
 . 2030متايء اا  ا ااا ء ار  
 قرارات في قضايا أخرى متعددة األطرافثالثا : 

   ا ق ا ار فاف الرت ا   قرار وزاري متعلق ببرنامج عمل خا  باالقتصاديات الصغيرة:  -1
  تواف  ق ه ارافاواء وارجف  ت ارت ايات ار  ارواة و ك ف ار   فمااج اا   ا   الرت اايات 

رفمء ارتفافة وارتمايء ت ت اس وريء ارافرس اريا  راوا رء   اا يجوض ار فاف ارو اف   ء اراتا ء رتا
 1. ةك ف ار  اوفاتتا ار ا ء  الرت اايات

الملكية  قرار وزاري يتعلق بالشكاوى في وضع عدم انتهاك مقتضيات اتفاقية حقوق   -2
 :الفكرية

امتتا  اتجاريء   الاتماع ا  ت اي  ئ اوا     ارء اا ي ا  ق ا ار فاف  ار ا  اراوا ا ااا  
ت   ا اراااة ارثارثء و اريئفو   استثما  لتجاريء ارا  وفة ا   ءارفوام  ارتفافيء ر  و  ارار يء ارج فيء

                                                           
 . 07-06ء    :اراففق نفس  1
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ي ق ارافف  س    اماااءاررفو  ار  مظا  تسويء اراما اات  ار   يام   اء GATTا  اتجا  ارفات 
 ر  ت       ارء امتتا  لرت اااتتا  اوف  اتجاريات امظاء ارتفافة اريارايء.   وروتاا  اورء ااو  

:   ا ار فاف اوا رء  فمااج اريا  ار ا  قرار وزاري يتعلق بالتجارة اإللكترونية  -3
اف يء ار  ااريات  الستافاف    اا   فض فسو  ف  ارتفافة اءر تفوميء وير   اراوا ا ااا 

 .2017امي اا ارا تاف ارو اف  ار اا  ائف اا   وم  ار  تافيخ تف فساا اءر اء
ت   اا ارا تاف ارو اف  اريائف اتجا   اتفاق توسيع نطاق اتفاقية تكنولوجيا المعلومات: رابعا :

ي ا   توسيق افاا ت   ا ق ه  ءت موروفيا ارايرواات اورء ااو اتجاريء 82اورء ا      53    
 التجاريء     ياا  ار  را اء ارامتفات اروافاة    ار ا اء اراف  ءء  امتج فا ا 201التجاريء رتئا  
ت   فافء ا ارء فايق ارفسو  ارفاف يء ار  امتفات ت موروفيا ارايرواات  و ارتار  ءمس تتا ا ور 

ث سموات  ة امت اريء ل تجو  ثتف    ا  ارمس ء رف   امتا أو  اا  وفا  ا ء اءاا يء اراتاامء    ار ا اء
 1ررف   ارات   .  ارمس ء

  المنظمة العالمية للتجارةو  GATTواتفاقية تحرير التجارة في ظل  تقييم: رابعالمبحث ال

   ت فيف ف      ف ا  ارتفافة    ا ترف  GATTساقات التجاريء اريااء ررتيف ء وارتفافة 
ء  GATTار  ااات الرت اايء ء وفا ت ارامظاء اريارايء ررتفافة رت ا  اا  اأت  التجاريء ارتفافيء 

 ار ا ء  تفافة تتاا  ث ث اتجاريات قااء ق :وما       ق ه التجارات 
 ارسرق ؛   اتيااة ا  فا   ئن  ارتفافة  اتالتجار .1
 ؛*(GATS)التجاريء اريااء ررتفافة    ار ااات  .2
 (trims ) اففا ات الستثااف اراتير ء  ارتفافة اتجاريء .3
 .**(TRIPS) اتجاريء   و  ارار يء ارج فيء  ات اري رء  ارفوام  ارتفافيء .4

 

 

                                                           
 .09-08اراففق ارسا اء    : 1

 *  (GATS): General Agreement on Trade in Service. 
 ** (TRIPS): The Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights. 
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 السلعفي متعددة األطراف بشأن التجارة  اتاالتفاقالمطلب األول : 

فا ت ق ه التجاريات اراتيااة ا  فا   ئن  ارتفافة    ارسرق رتمظي  ارتفافة    ارسرقء  واق روااا 
 ا ء  ت فيف ارتفافة ارف يسيء اروافاة    التجا ء واراتاثرء    ر اع ار فااءء ر اع ار مااء ور اع 

امتفاتتا وأسوارتا  وسا   ل ت ارف ار وام   ومظ  ارامظاءء و ياا  ر  ارامسوفات وارا  س ء و اايء 
 سم اوا افض أق  اا فا   وا ارتفافة    ارسرق  نموااتا .

 السلع الزراعية تحرير التجارة فيالفرع األول : 
ئ   اتجا  ار فااء ار   ت  ارتو   اري     فورء ا وفوغوا  ء اا  ا    امتا  ارفورء    

ءمت فء تااف  ا ار  اراوا ارائاف ء    اجاواات تفافة ارامتفات  1990ا ارا اا سمء اوااق
ار فاايء واستافت اراجاواات رث ث سموات أ فا ء  ا ء  اروليات ارات اة ا افي يء والت اا 

    ا وفوب  ء  ا ظرت اروليات ارات اة ا افي يء    افررء ت فيف تفافة ارامتفات ار فاايء ء  ا ء
فورء   م ا  ء  إ فافقا ار  اافاج ار  وا غ ف ارتيفيجيء ار  اروافاات ار فاايء ء وأسار   اا  اءمتاج 
وار اافات ار فاايء    اراجاواات ء        ت م  اءت اا ا وفوب  سياسء ار فااء ارائتف ء ء ارت  ر  

 ٪  يااة    ار اافات ار فاايء .10ت  ا ر  سوا مس ء 

ار         ار فاع     اروليات ارات اة ا افي يء وارفاااء ا وفوبيء  وا ار ياف ار جف  ور   
ارتف ت  اروليات ارات اة ا افي يء  ور وا ارتجاوض  ت فيف ار فااء ا    ا ث ث ا اوف : ت س   

وقو اا ييف   ف  ارمجا  رألسوا  ء  جض اا  ار اافات ء ت ري  اراا  ارا ر  ررامتف   ارا افا   
ارت  ف  ت  ي   Macharryء  فات ارفاااء ا وفوبيء ار   ر     ء اائاف   Dunkel ارتفا  ام   

 CAP .1ار  ت اي  اراا  ارم ا  رر  اع ار فاا  ار    ت     ا اف ارسياسء ار فاايء ارائتف ء 

ات ا ااة    ث ث أاا اتجا  ار فااء ار  ارت ا  اراوا ا ااا   ارتو   ا    ر  ار  تيتا
ء وارت  موف قا ) اا  ار اافات(افالت ق : ارمجا  ار  ا سوا ء اراا  ارا ر  واراما سء    ارت ا ف

  ياا  رااااااا  :

                                                           
  ركا   :الخيار الصفري  ف ت  اروليات ارات اة ا افي يء   ا فورء ا وفوغوا  ء  تاث     اركا   ا ء اءاامات ارا ااء رر  اع ار فاا ء وا 

 ار  وا ار ايء ار  اروافاات ار فاايء   ا ائف سموات .
 .34 - 33ء    :  2003س مافيء ء اييء ء اءء ارااف ارفا منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول الناميةا اا ااف  ااا أ و او  ء  1
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 أوال : تحسين النفاذ لألسواق 
ي  ا  ت س   ارمجا  رألسوا  ء تيس ف  ف   يااة  اافات    اورء ار  اراوا ا  فا ء ا    ا 

 آريات ارتاريء :تست   
التجا  ار  أ  ت و  ت فيف ارتفافة اراوريء    ر اع ار فااء تافيفياء ار  أ   ت  ق ا  .1

ت وي  سموات  ارمس ء رراوا ارماايءء اق  10سموات  ارمس ء رراوا ارات ااء و  6ارت فيف   ا  تفة 
 و  اري  ا  ار  وا غ ف ارتيفيجيء ار  ارامتفات ار فاايء ار  ر وا تيفيجيء ات ا  ء ء ا    ث اا تم
 1 اايء ء اق ارتيتا  يا  ارففوع ار   فض ر وا غ ف تيفيجيء  يا اتاا  ااريء ارت وي  .

ت جيض ارتيفيجات اراجفواء ار  وافاات ارامتفات ار فاايء ء و ر   ت ا ا مس ء  .2
-1995أ    ا ارجتفة  ( سموات     ارء اراوا ارات ااء06٪    ا ستء ) 36ارت جيض  مس ء 

-1995أ    ا ارجتفة (سموات     ارء اراوا ارماايء 10٪    ا ائف )24ومس ء  ء 2000
ء أاا  ارمس ء رراوا ا ر  ماوا ء  إ  التجا  ل  ر اتا  إففا  أ  ت جيض    ارتيفيجات ارفاف يء 2004

 2ار  وافاات ا  ارامتفات ار فاايء .
ارت ات اراوا ا ااا     ارامظاء  فبط ( ا  التجا  4( ا  اراااة )1   ا ررج فة ) .3

% ا  ق ه ارتيفيجاتء وييم  الرت ا   ارفبطء 100فايق تيفيجاتتا ارفاف يء ار فاايءء أ   ت  فبط 
 الرت ا   يا   يااة ق ه ارتيفيجات ا  ارايالت ارت  ت  فب تا ار تا.

ت    ار  ااات ارت  ت اق وتفاف اءئافة ار  أ  أ  ف ارت جياات ار  ارتيفيجات ارفاف يء تا
%    15 ام  ايالت ار اايء ارفاف يءء   ماا    ت ايظ  اراوا ار ا ا ام  ررت جيضء أ   مس ء 

%    اراوا ارماايء ار  ارسرق ارت   امت ائاورء   اايء ئا اة ر   اتجا  فورء 10اراوا ارات ااء و
 اق ر اايء أار ء ااا يج ا  ن  ار  ااات أوفغوا ء        تات ت جياات أر     ار  ااات ارت  ت

ارت  استجاات ا   فااج اراا  ار  وا  ر   اتجاريء فورء أوفغوا  ستظ  ائاورء  ايالت  اايء 
  3. افتجيء

 
                                                           

 . 31ا اوا ا ا اري ي  ااافةء اففق سا اء    1
اري رات الرت اايء اراوريء )اا   رافاسء ارا اائ ا ساسيء ار ا اء ر رت اا اراور   افاااة اااا أ اا  ئيش ء افا  ا اوا ئتا  ء  2

 . 351-350:ء      اففق سا ا وراء    م ار  (ءارت وفات اراستفاة ارماتفء ا  تماا  اظاقف اري
ء أ فو ء -حالة مجمع صيدال–المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة األدوية اآلثاف ار اا   و ئما ء ء  3

 . 126ء    2006/2007ا ااء رم   ئتااة ا توفاه    اريرو  ء ت    ت  يط ءغ ف امئوفة ء فاايء ارف ا ف ء 
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  تخفيض الدعم المحلي للمنتجات الزراعية ثانيا :
اراا   ت اااا  ار  واااات رإلمتاااج ت جاايض اراااا  اراوفاا  رامتفاا  ارساارق ار فاايااء أيااا  ااا  ئاا ر  ء 

 ا ا ائاف ساموات  % 13,3( ساموات  ارمسا ء ررااوا ارات اااء و 6%  ا ا ساتء )20ار فاا   ا اااف 
ارا      ارء اراوا ارماايء ء اا  اات التجارياء ااوا ط ررااا  اراسااو   ا  ء ت جايض ارااا  ل ي  اا 

 1٪ رراوا ارماايء .10و 1995٪ رراوا ارات ااء ا تاا  ا  سمء 05مس ء اي مء ا  اءمتاج ل تتفاو  
 ثالثا : دعم الصادرات الزراعية

وار  ت جيض اراا  ارا ائف ءم  التجا  ار  اا  ت اي  أ  اا  فا ا رر اافات ار فاايء 
ا   ف  ار اافات ارت   %21وبمس ء % ا  ريات  36ار   ي ا  رر اافات ا  ارسرق ار فاايء  مس ء 
وبمس ء ت جيض ت اف  ءسموات  ارمس ء رراوا ار ماايء 6تستج ا ا  اا  ارت ا ف ء و ر  ا    ا 

سموات ا   ا  تمج    10  ا ااة ارماايء    ار ايء  ارمس ء رراواا %14و ا  ار ياء ء  % 24ااااااااا 
 2التجا  .

 3ء أئ اا اراا  ارت ا ف  ار اايء لرت ااات ارت جيض : 09ورا  اات التجاريء     اراااة 
اراا  اراار  ارا ائف ارا ا  ا  ارا ااف ار  وايء أو ق  ات  ء  اا     ر  اراا  اري م  رئف ء  -

يء أو فاييء ارامتف   أو ق  ء تسويا ء  اراا ا  ق ا اراا  افت ط  أو  مااء أو امتج  فا  أو تياوم
  ارت ا ف ؛

ريا  ار  واء أو ارت  ات ارتا يء رتا   يق أو ارت ر  ا  ارا  و  غ ف ارتفاف   كفض ارت ا ف  -
 ف اراا وع ررامتف      ا سوا  ارا ريء ؛يف ي   ا  ارسيس 

 ارااورء  ا تا  تاا  ف   وايء ؛اراا واات رت ا ف أ  امتج  فاا   -
ارا ا  ر جض ت ار ف  اافات ارامتفات ار فاايءء ااااا  ااات تفويج ار اافات  اراا  اراار  -

 وار ااات الستئافيء اراتا ء ار  م ا  واسق ؛
 اراا  اراار  ارا ا  ررامتفات ار فاايء ارت  تيت ف اا  ت    امتفات ا افة . -

                                                           
 . 82سا ف ا اا ا ا اري ي  ء اففق سا ا ء    1
 . 127ار اا   وئما ء ء اففق سا ا ء    2
ء ا  فة ا ااء رم   ئتااة  آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في الدول العربيةا  اف    ااف ء  3

 . 50ء    2006/2007يء ء ت    ءااريء وم وا  ءغ ف امئوفة ءفاايء ارف ا ف ء اراافست ف    اريرو  الرت اا
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 الفرع الثاني : تحرير التجارة في الصناعة
ت فيف تفافة ارسرق ار ماايء ار  اراففء مجستا ء   ا تات ايارفاء  ر  ي   ارتو   لتجا   ئن 

 ر اع ار مااء  ر   استثما  ارامسوفات و ارا  س ارت  تات ايارفتتا   جء  ا ء .   
 أ. اتفاقية المنسوجات والمالبس 

اراوا  اواوع ارامسوفات و ارا  س ا  أ ثف اراواواات اثافة رر        اراوا ارات ااء و
سموات  ارماايء ارا افة رت ه ارسرقء   ث واق التجا  ا اف رإلمتا  ار    تافيفيا   ا ائف

ارت   امت تاتر  اراوا ارماايء   تا ا  ة مس يءء        تاافس ار تا اراوا  لتجاريء ا ريا  اراتيااة
ت و ارا  س    اتجاريات ارامظاءء ارامسوفا ارات ااء ار اايء  ء و ق  ا أفاات ق ه التجاريء ااج ر اع

 1ار  اراياارء ارتجا ريء رراوا أر  ماوء و ت ا اا تم  التجاريء ار  اا  راااااااااااااا  : و را م  التجا 
ت س    ف  ا وا ارامتفات ا  امسوفات وا  س فاق ة رألسوا  ا   فيا ت جيض  .1

 ست   اءففا ات ارفاف يء و ام  ارف ي ؛ارتيفيجء ارفاف يء و اركا  ار  وا غ ف ارفاف يء وت
ت   ا ار وااا ار ا ء  ارياارء و اراساواة    ارتفافة ارامسوفات    افاا اءغفا  وا ا  ت  و   .2

 اءاامات و ارفسو  ارتيويايء و اايء   و  ارار يء ارج فيء ؛
 ياسات ارتفافيء.تجاا  الم يا  اا اروافاات ا  ارامسوفات و ارا  س ارفاق ة اما واق ارس  .3

 اا أا ت التجاريء رراورء  فيء ا تياف ق ه ارامتفات اا  أفبيء افاواات  ارتاار  : ارافوااء ت ااأ 
 2 ارتاراااااااااا  : 

ء وت تاااف قاا ه ارمساا ء    ااا  1990% ااا   فاا  وافاات ارياااو ساامء 16: ااااااج  المرحلــة األولــى -
 واراك ورء ء ا رائء ء ارامتفات ارمس فيء ارفاق ة ء ارا  س .رو ف ارسريء : ار  ور اراائ ء 

: ت اأ ا  ارئتف ارسا ق وارث ث    ياا تمج ا  اتجارياء ارامظااء ارياراياء ررتفاافة  إااااج  المرحلة الثانية -
 % ءا  افاار  وافاات ا ااا   مجس ا مواع ارسا  ء .17

: ت اااأ  اا  ارئااتف ار ااااس وارثاااام   ااا   اااأ تمج اا  اتجاريااء ارامظاااء اريارايااء ررتفااافة  المرحلــة الثالثــة -
  مجس ا مواع ارسا  ء . 1990سمء  افاات ا ااا % ا  افاار  و 18 إاااج 

                                                           
 ق  التجاريء ارت  تمظ  ارتفافة    ارامسوفات وارا  س و ا استثما  ا  ار وااا اريااء راااGATT  ء ا  ت اا ق ه التجاريء    ا  ايء

 . GATTات ااء ء وتئف  ار  تمج   ق ه التجاريء رفمء  ا ء    ر اافات اراوا ارماايء ا  ارامسوفات وارا  س ار  اراوا ار
 .69ا ا ارما ف م اا اري اا ء اففق سا اء     1
 . 169اففق سا ا ء     2003ء ااف ارفاايء ارفا اة ء اءس مافيء ء  اتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمةا  ج  فئا  ئي ء ء  2
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: ت اأ    ارئتف اراا ء ووا ا وائفي  ا   اأ تمج   اتجاريء ارامظاء ارياراياء ررتفاافة  المرحلة الرابعة -
ء وت فيااف وت وياا  ار  اا  اراا  تيفيجااات وت جاايض ارفسااو   GATT إاااااج  ااار  ارامتفااات  اا  اتجاريااء 

افا ااا  اركااا  اتجارياااء ماايء . وارفااااوا ارتااار   واااا  مساا  ارت فياااف  ساا  ارفاف يااء وت اااف  ارسااارق ار اا
 رتفافة ارامسوفات و ارا  س .

 مراحل إلغاء اتفاقية تحرير تجارة المنسوجات و المالبس:  09 جدول رقمال
ـــر مـــن نســـبة واردات عـــام  نســـبة التحري

 المرحلة بداية المرحلة 1990

% اااااا  افااااااار  ريااااااء وافااتتاااااا ااااااا  16
 األولـى 01/01/95  1990

  1990% ا  افاار  اروافاات رسمء 17
 الثانيـة 01/01/98

اااااا  افااااااار  ريااااااء اراااااوافاات اااااا   %18
 الثالثـة 10/01/2002 . 1990وافااتتا اا  

%اااااا  افااااااار  ريااااااء وافااتتاااااا ااااااا   49
 الرابعـة 01/01/2005 1990

، رسالة ماجستير في  السياسات التجارية واالندماج في النظام التجاري العالمي الجديدمفتاح حكيم :  المصدر:        
 .85،    2002/2003جامعة الجزائر ،  ،فرع  نقود ومالية  ، غير منشورةالعلوم االقتصادية فرع نقود ومالية ، 

 ب.اتفاقية المنتجات الصناعية

ا وففوا  ا  افاواء ا  ارتما لت ارفاف يء  اا تتاام  ا  ااجا ات وت جياات ورء فأسجفت 
 1أقاتااااا:

وامتا    أسوا  اراوا ار ماايء ااجا  افاواء ا  ارسرق ار ماايء ا  ارفسو  ارفاف يء  .1
 ارخ ؛…ار فاايءارامتفات ار  الميءء اياات ار ما ء اراياات ار  يءء ار ر ء ا ثاث واراياات 

ت    ض% أ   مس ء  ج3,8% ار  اتوسط 6,3 ميء ا  اتوسط ات جيض تيفيجات ارسرق ار  .2
 %    اراوا ارات ااء ؛40ار  

                                                           
ءغ ف  ت   اورء    اريرو  الرت اايء ء  ء أ فو ء ا توفاه المنظمة العالمية للتجارة والنظام التجاري العالمي الجديد ااا    اوس  ء  1

 . 158ء    2004امئوفة ء  فاايء ارف ا ف ء 
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ت ري   ف  اروافاات ارت  تا   ار  أسوا  ار راا  ار ماايء  تيفيجء فاف يء تساو  أو ت يا  .3
% ار  9ارمس ء    ار راا  ارماايء ا  % افا  اروافاات(ء وت و  تر  5% ار  7% )ا  15ا  

 %؛5

% ار  ا ساا  وارامسوفات 40تيتاات اراوا ار ماايء  ت جيض تيفيجاتتا ارفاف يء  مس ء  .4
 % ار  ا  ئا  واروف  واآللت ار اويء.60وارا  س وارفروا وارا ار وا   يء واياات ارم  ء وبمس ء 

 لتحرير التجارة الدولية في السلعاالتفاقات األخرى المكملة  فرع الثالث :ال
 ت فيف ارتفافة اراوريء    ارامتفات ار فاايء وار ماايءء ال أم  ت  ارتو   اتجا  ياا س ا ت  افض 

 ثتا  ت  تسا ف ارت وفات الرت اايء ا وا  يض ار وااا اراتير ء  تفافة ارسرق رت  اتجا ار   أياا
 اواايق امظاء وا ارء ررتفافة اراوريء    ارسرق .ارفاقمء ء تئا  ق ه ار وااا 

تت و  اءففا ات ارامظاء ررتفافة    ارسرق    ا اف فورء  :القواعد المنظمة للتجارة في السلع: أوال 
 ا وففوا  ااا  راااااااااااااااا  :

 GATTا  اتجاريء  06: تاا  التجا   وا تمج   اراااة  مواجهة سياسات اإلغراق .1
ر ء  اءففا ات ارااااة رإلغفا  اااا ا  اءاا ات اراتاء ارفاايء ار  ا ط ايم  اءغفا  ء اراتي

وواق روااا ر سا  قااش اءغفا  ء وارفا ا ار   أاا ت  التجاريء ي ا   تورف اءففا ات 
سموات ار  ات ا قا ء اق ارورف ارجوف     ت   ا     الت  05ارااااة رإلغفا   يا افوف 

ء أو ا ا  امت ار ايء % ا  سيف ت ا ف ارسريء 2فا  ا ا  ا  قااش اءغفا  ا ي  أ  أر  ا  اءغ
% أو أ ثف ا  افاار  اروافاات ا  3اراستوفاة ا  اورء اي مء اتتاء  اءغفا  ا  رء أ  أر  ا  

 1ق ا ارامتج .

: م  ا اراا  ارا ظوف ار  اا  ارسرق وار ااات أو  اإلجراءات المضادة للدعم  .2
ر ااات اي مء ء و ياا     اءففا ات ارااااة رراا  تئا   فض فسو  تيويايء أو ت اي  تيويض 

( سموات ا  ت  ي تا ء ال 05ار  ار ف  اراتافف ء ويم ك  اركا  ارفسو  ارتيويايء   ا  اس )
ايء امتا : يسف   ظف اا  ار اافات ار  اراوا ا ااا  أم  قما  استثما ات ر ار  اراوا ارما

                                                           
)اا   رافاسء ارا اائ ا ساسيء ار ا اء ر رت اا اراور   افاااة  اري رات الرت اايء اراوريءاااا أ اا  ئيش ء افا  ا اوا ئتا  ء  1

 . 361ء  360ء      :  اففق سا اء ارت وفات اراستفاة ارماتفء ا  تماا  اظاقف اريوراء    م ار  (
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اولف    ارسمء ( ء أاا  ار  اراوا ا ااا   ترك  اا  1000ا ر  ماوا ) ارا   ارجفا    تا أر  ا  
ء أاا  ارمس ء راا  تجا   ارامتج ارا ر   1995( سموات ا تاا  ا  07ار اافات   ا  تفة س ق )

( سموات ا  امئا  ارامظاء اريارايء ررتفافة 05يسف   ظفه ال  يا   اس ) ار  ارامتج اراستوفا  ر 
ء اا  تي   اركا  اا  ار اافات ا ا أ   ت اراورء ارماايء راافة ار  اما سء ارامتج ارايم  ء ويستاا 1

% رسمت   3.25ار  ت  ا ق ه ار افة  و وا م    اراورء ارماايء    ارتفافة اراوريء رت ا ارامتج 
 2تتار ت  .ا

: تيم  أم  ا ا  اات وافاات اراورء ارياو ا  امتج اا   وفة غ ف  اإلجراءات الوقائية  .3
اتوريء  ئ   ي اث اففا فسياا رتا ء  فو  رتا ا رتا أ  تت   اففا ات وتاق ر وا رر ا ا  وافااتتا 

 3و اايء امتافتا ارا ر  .

أسجفت فورء ا وفوغوا  ا  اتجا   ئن  اراا  ء وففت اراجاواات  : اتفاق الدعم .4
 وا تي ي  مظا   فض ارفسو  ارتيويايء ار  ارسرق ارااااء ء اق  يجيء اث ات ارافف رر مااات 
ارا ريء ا  ففا  امتتاج سياسء اا  ار اافات ء ويسف  ق ا التجا  ار  ارامتفات ار ماايء ء   ماا 

 4جا  ار فااء ار ا   اراا  ارامتفات ار فاايء و اقا .ت  ا أ  اا  ار  ات
 تتاا  ق ه اءففا ات اا  راااااااااااااااا : اإلجراءات المصاحبة للتجارة الدولية في السلع: :  اثاني

 تيرا ق ا التجا   اري اات و ار يامات ارتفافيء  االتفاق حول العوائق الفنية للتجارة : .1
 ارا ا  ء ررايا  ف و اراوا جات ارجميءء و  ر  اففا ات ارج   و است فاج ئتاااتارسرقء و  ار 

 ار   يءء ويتا  ق ا التجا  ار  امق ارتيسف    ارئفور ارت  تجفاتا اراوا ا ااا  لست فاج
 ق ه ارئتااات ااا   ا  ار  افررء ارتفافةء و ترت   اراوا ا ااا   است اا  ق ه ارايا  ف اراوريءء
 وي ت   ت ه ا اوف و واق اراوا ط ارتمظيايء رت ه ارايا  ف رفمء تا يء رامظاء ارتفافة اريارايء
 تسا  رفمء ار واف  ارجميءء ويي   ق ا التجا  اياارء تجا ريء رراوا ارماايءء وت اي  اريو  رتا ا 

                                                           
 . 260   ءاففق سا ا ا ا ار ااف ا اا ا ا ار ااف ا يء وآ فو  ء  1
)اا   رافاسء ارا اائ ا ساسيء ار ا اء ر رت اا اراور   افاااة ري رات الرت اايء اراوريء اااا أ اا  ئيش ء افا  ا اوا ئتا  ء ا 2

 . 363ء اففق سا ا ء   ارت وفات اراستفاة ارماتفء ا  تماا  اظاقف اريوراء    م ار  
 . 262ا ا ار ااف ا اا ا ا ار ااف ا يء وآ فو  ء اففق سا ا ء    3
 .249الرت اا اراور  )ارتفافة وارتاوي (ء اففق سا ا ء  اا    ف  ء  4
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ت  ا ق ه ارايا  ف  اراوا ا ااا  ارات ااء ا    ا ت اي  ارايرواات ر  و تنسيس أفت ة ات وفة
 1اراوريء .

ت  ي  ارسرق اما ر تا  ق ا التجا  ار  واق روااا االتفاق حول التقييم الجمركي:  .2
   ارفاف يء  اا ي  ا ارتوا       ا ار  اراستوفا   وارا افي     مجس ارورتء اق اا ورتا ار  ارام

ففا ات تامق ت   ا ارمجا  ار  ا سوا  ء ر ر   ت ر   اا   ر   ت ا  ااة   وات ت ا  ا واف  وا 
فض ما ار وارئجا يء رإلففا ات ارت  تئ ف ار تا اراوا    ت ا ا رياء ارسرق اراستوفاة  كارواو  وال

است اا  ق ه ار وااا ررتتف  ا  أاا  ا فض ارفسو  ارفاف يء ارا  اء ار تاء و ر   اا ي وا او  
 اف يء أو تتفي  ف وس ا اواا .فارفسو  ار

 وا روااا امئن ارسرق  اتجا جفت فورء ا وففوا  ا  أس شأ :ناالتفاق حول قواعد الم .3
اااء   ث  امت اراوا ارا افة ار   فة تست ا  روااا ق ه ار و  سييا رسا ثكفة اتاء  ارمس ء ار  ت   ا

ا اائ ارفات اراتير ء  ا ا  ء اءغفا ء و ر  ا    ا ارتفايق     ارامئن    ارتتف  ا  ت   ا
وت  ارتو    ءق ا التجا  رفمء اتاتتا تمس ا روااا ارامئن أو تو  اقا  ا تاورء ثارثء ء  تئ رت  ا

أقاتا: ا اأ اا  ارتجفرء     ارسرق ارو ميء وارسرق ارامتفء    اراوا ا  فا اما  ءار  أسس ا ااة
ت   ا ا مظاء ار ا ء   را ارامئنء  اا  ف  أ  ت  ا ق ه ا مظاء   في ء سترء وااارءء وأ  تمئف 

مئن ر   ااتتا ث ث سموات ارتياي ت ارت  تفا اا ارتا ار  أمظاء  را ارا امت اريءاراورء   ا  تفة 
   ر ات اراستوفا     تئتفي  ا  تمج  قاء  ئفر أل ت و  ا  اة ررتفافة اراوريءء   ر   ف  ار 

سافيء اراجيوا رااة ث ث  وتا   واا ا  ت اي  ار ر ات 150وارا افي   ياا  تيرا   را ارامئن   ا 
 2سموات.

ت اراتاء ارت  أسجفت وق  ا  التجاريا :التفاهم حول التجمعات التجارية اإلقليمية .4
ا  اتجاريء  24ا    ا اراااة   ارتجاق  ار  ارتفايات ارتفافيء اءرريايء ء  واامتا فورء ا وففوا 

 ارفاتء ار ا ء  الت ااات ارفاف يء واراما ا ار فة  .

                                                           
 .142سا ف ا اا ا ا اري ي  ء اففق سا ا ء    1
 . 164- 163سا ا ء     : ق ااا    اوس  ء افف 2
  سنتطرق إىل التجمعات اإلقليمية وموقعها منGATT . يف الفصل الثالث 
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تاا  التجا   ت ا ارئن  افافيء رر وااا اروافاة    االتفاق حول التقييم الجمركي :  .5
اراااة ارسا يء ا  ارفاتء  اا ت ر  ات ا    وات ااة ت ا  ارواو  و الما ار و ارئجا يء 
رإلففا ات ارت  تئ ف ار تا اراوا    ت ا ا رياء ارسرق اراستوفاة ء كفض  فض ارفسو  ارفاف يء 

 1 وااا ررتتف  ا  أاا  ارفسو  ارفاف يء أو تتفي  ف وس ا اوااار ارا  اء ار تاء او  است اا  ق ه

اففا ات الستثااف اراتير ء  اتجاريءئا     ا  وت : االتفاقيات المكملة للتجارة في السلع: اثالث
 ارتفافة اراتير ء  ارار يء ارج فيء . اتجاريء ارتفافة ء 

 TRIMSإجراءات االستثمار المتعلقة بالتجارة  اتفاقية .1
 اتجاريااتساتثااف تتياافض ااق أ  اا  رياا  أ  اااو  ات اا  افافا ات ر  اماقر فا ت ق ه التجاريء 
GATT 1994( اراتير ااء  يااا   اافض 3 ااا  اراااااة 4و ا ااء اراتير ااء  ا اااأ اراياارااء ارو ميااء )ارج اافة  ء

 تجا   واق تيفيجات فاف يء اتجا ار تا رت ه اروافااتء ويي   التجا   تفة اروافاات والر وا  ايء ار  
رر راا  ارات ااء ءركا  فايق اففا ات الستثااف ارات ارء  01/01/1995اات افا ا  رااة ااا    امت اريء

 ريء  ا  ا اراء ااا ا  امت ا  اراوا ارماايء  ثاء ايااراء تج أاا ء ارتفافة وارت  تتيافض اق ا اائ ارفات
السااتثااف  افاافا اتوتتاثاا  ء 2سااموات  7ساامواتء و ارمساا ء رراااوا ا راا  ماااوا اراا   5ارجتاافة ارااا  وفة اراا  
 3:  ااااااااااااااااااااااااا  رااااااااااااراتير ء  ارتفافة  يا

اراستثاف ا فم    است اا  امتفات ا ريء  أو است اا  يئتفر ريا  : شرط المحتوي المحلى -
 مس ء اي مء ررا و  ارا ر     امتفات ارائفوع ؛

: ويتاث  ق ا ارئفر    أ  اراوا اراستايجء ر ستثااف ا فم   شرط التوازن التجاري   -
ااريات  اءمتافيء  مس ء  وفا اراواا ارت  ي تافتا  غفاضار  اراستثاف ا فم   أ  يست تئتفر

 اراستثاف ا فم   أ ثف ااا ي اف؛ ء وأ ياما تئتفر  يض اراوا أل يستوفااافات رياء   اي مء ا 
 : ويتاث  ق ا ارئفر    أ  اراوا اراستايجء ر ستثااف ا فم   تجفضشرط حدود التصدير  -

 اي مء ا  امتاف  ار ر  ؛   ا  مس ءار  اراستثاف ا فم   أ  ي اف  ايء ا  امتاف  ل ي 

                                                           
 .88اري اا ء اففق سا اء    م ااا ا ارما ف  1
 .176 سا ا ء   ق ااا    اوس  ء افف 2
 . 74ء    2005اففق سا ا ءا ا ارا ر  ا ا ار ا اء  3
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ا فم   رئفا   ت ا ا مس ء اي مء ااا  ا ي  اراستثاف ايم  : شرط توازن العمالت األجنبية -
ارامتجء ورا م ت    ا   ا  اا ت أفم يء ا ا    اافاتوافاات ا  ار افج ار  اا ي    اري

و اس سموات رراوا   ماايءالتجاريء ار  اركا  اث  ق ه ار  وا   ا سمت    ارمس ء رراوا ار
ار  ت   ا ق ه  ارماايء و س ق سموات رراوا ا ر  ماواء  اا م ت ار  تئ    رفمء ت و 

 الرت ااات .
  TRIPSالتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية  اتفاقية .2

  و  ارار يء ارج فيء ق    و  ام ت  ئ ا  وئف ات ا ا   ا ااااتت  ء ال تفااات وا اااا 
ارجميء ء اري اات ارتفافيء ء   و  ارا رف ء  فا ات ال تفاع ...ارخ ء  ت  ام   ا   ار ا ار يء 

ت ا ت ء ء ورا  امت ق ه ار  و  سا ا ا ايء  ث ث اياقاات أو ا سسا1 ا ء رااة  اميء اي مء 
 Parisارت  ت ت     و  ارج  ارجم  وا ا   ء اياقاة  Berne  اايء ارار يء ارج فيء وق  : اياقاة 

ارت  ت ا  ارفاو   Washingtonارت  أو رت رتا اتاء  اايء   و  ارار يات ار ماايء ء واتجاريء 
 2ارتفافيء واءمتافيء ) ارااف ات اراسفرء( ء و   اا  تيرا   فا ة ال تفاع .

ورا أر ت اروليات ارات اة ا افي يء  واوا الت اا ا وفوب  ار  اافاج اراواوع     
يء ء ا   اف امظاء ارتفافة ارياراا اجاواات فورء ا وفوغوا  ء وار  ارو وا ار  اتجا   ئنمتا   

 ارتوريق ار  واري اات ارتفافيء ءو ت   تفاع ال  توبفا اأف  تنا   اففا ات  اايء  ا يء ررت موروفيا 
ء ا رت     ارتمج    14/04/1994   ا اف اجاواات فورء ا وفوغوا   افا ش     TRIPSاتجاريء 

 ارمس ء رراوا ارات ااء ء وا  أوا فامج   ارمس ء رراوا ارماايء ء اق اا ا   تفة  1996ا  أوا فامج  
وتتاث  ء 3 ارمس ء رراوا ا ر  ماوا 2006ء وا  أوا فامج    2005ساا  تمتت     أوا فامج  

 4  :اااا اروافاة    التجاريء  رت ااات ال
ت فيف  اايء ل ت   ا  ائفي  اااا ر فا ات ال تفاع ء و ل ت   ا  ائف سموات  ارمس ء  .1

 رري اات ارتفافيء و ارت اياات ار ماايء     الت استثما يء ؛
                                                           

ءأ فو ء ا ااء رم   ئتااة ا توفاه     -1994دراسة حالة الجزائر منذ  -تأثير تحرير التجارة الخارجية على العمالة الوطنية رء اائوف ء  1
 . 104ء   2012/2013اريرو  الرت اايءء غ ف امئوفة ء فاايء ا اا  ياف  س فة ء 

 . 209س  مء     اوا ء اففق سا ا ء    2
؟ ء افرء  م الحتكارهاأداة لحماية التكنولوجيا أ TRIPSاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ا ا ارس   ا رو   ء  3

 .118 -117ء      2005ء ايسا ف  03ارت اايات ئااا ا في يا ء ارياا 
 . 89اففق سا ا ء     ارفات و آريات امظاء ارتفافة اريارايء )ا  أوففوا  رسيات  و ت  اراو ء(ءا ا ارا ر  ا ا ار ا اء  4
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و  ارار يء ترت   اراوا ا ااا   م و  التجارات و اراياقاات اراوريء اراتير ء   اايء    .2
ء  1971وارايارء      1886ر اايء ا اااا ارجميء و ا ا يء سمء  BERNEارج فيء ء اتجاريء 

ء واتجاريء فواا  1967ارايارء    1833ر اايء ارار يء ار ماايء سمء  PARISو اتجاريء 
ررت اياات سمء ء واتجاريء وائم    1961ر اايء ارا اا   و امتف  اراسف ت ار وتيء

 ؛ 1989ارت  ي يء رراوا ف ارات اارء سمء  
تيا   ارتئفييات اراا ريء    اراوا ا ااا     التجاريء ءار  ارم و ار    و ف  اايء  يارء  .3

   ا  ارار يء ا ا يء و ارجميء و ار ماايءء  اا     ر  ت فيف ا اأ ارتيويض و اااا  
  التجاريء  استثما   فا ات ال تفاع  ا ا  ا  افوفيا ارامتفات ارا يجء وورف الاتاا ء وتسا

ر اايء  ياة و  ء اءمسا  و ار  وا  و ارم ات أو رر ا ا  ا افاف ارااافة رر   ءء   ر  
 تستثم  اروسا   ارار يء و اري فيء و ارففا يء رايارفء اءمسا  وار  وا  .

 TRIPSمبادئ والتزامات اتفاقية التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية  -أ
 اتفتت  ق ه التجاريء    اتفاه ارتن  ا ار  الرت ا   ن  ا  التجارات واراياقاات اراوريء اراتير ء

ريء    و  ارار يء  نموااتا اراتيااة ءو اءاا ء ار   ر  ء   ا م ت التجاريء ار  سفيا  ا اائ اتجا
GATT : 1ارف يسيء وقاا  
ار   ي ا   ام  مجس ارا ايا ارت  تام  راورء اا ار   ار  شرط الدولة األولى بالرعاية :  -

 ا  فا  فاييتا ؛
 ارت  تام  مجس اراياارء رألفام  اراامو ء رراوا م   ء اا م  التجا شرط المعاملة الوطنية   -

  وا  ارار يء ارج فيء ا   فيا واق اففا ات  يارء ت ج ار  ااا   ااريء تو  ف ار اايء ر  و  
 .ارائفواء   ا   ار ا ار    ور  اق ااا  اا  است اااتا  نسرو  ياث  اوا ا أاا  ارتفافة

 على تحرير التجارة الدولية TRIPSتأثير اتفاقية  -ب
ء  ت    أمتا  اا يء  اراففء ا ور    ا ا تا  TRIPSا    ا ارا اائ والرت ااات ارسا  ء لتجاريء 

ال أمتااا تساااق   ئاا      ااف  اا  ار ااا ااا  ارم ااااات وار   ااات ارتاا  تمئاان مت فااء ارساافرء وار ف اامء ءو  اات  
ا   ااا  ار اموميااء ارتاا  ت ففقااا ت فيااف ارتفااافة اراوريااء  اا  افاااا  اايااء   ااو  ارار يااء ارج فيااء ء ااا   اا ا 

                                                           
ء أ فو ء ا توفاه    اريرو  الرت اايء ء ت    غ ف  وتحديات المنظمة العالمية للتجارةالتكامل االقتصادي الزراعي العربي  ا ا  ا  فات ء 1

 . 266ء    2001/2002ا  وف ء غ ف امئوفة ء فاايء ارف ا ف ء 
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ارتئاافييات اراا ريااء ر اا  اورااء ااااو  اا  ارامظاااء اريارايااء ررتفااافة ء وت   ااا قاا ه التجاريااء ساا  ثف اراا  
 1ارتفافة اراوريء ار  ارم و ارتار  :

سي و  قما  ا ط امتاج ارسرق ارا راة واراتاففة   تاء واق اتفاه ارسر ات ارا ت ء     -
و واق روام   اري اات ارتفافيء و ا ارا رف وار  و  ارات رء  تا اواق ارتمج  ء ار  ا ا ااا  م 

س ت وا ار ا ا    ياريات ار ف مء وارت ر ا وارت ي ف ررامتفات ا فم يءء ار  ااافسء امتاج ق ه 
ارامتفات  ار ف  ار اموميء اراياوا  تاء و ر   ار  وا ار  ف   أ  ا  ار ا    ارار يء ارج فيء 

 رت ه ارامتفات ؛
ا  ئن  التجاريء تئفيق ارائفواات ا فم يء ار  فا ار  ارا وا    ائفواات  -

 ائتف ءء و    يض ارتفت  ات ارتياوميء رم   اراياف  ارت موروفيء ار  أسس تفافيء ار  اراوا ارماايء ؛
س تفت  ار  ت   ا التجاريء تئفيق وف   الستثاافات ار اففيء    افاا ار  ث  -

وارت ويفء   ث س ت    أ  ا تا ار  اوا ا ااريء ا  وفا  ا ااااتت  وا ت افاتت  ارج فيء    ار را 
 اراا ف ؛

ت ا  ار اايء ارجيارء ر  و  ارار يء ارج فيء ار   يااة ااا  فا ات ال تفاع اراسفرء     -
 .ار  ا ارماايء 

 GATSاالتفاقية العامة حول تحرير التجارة في الخدمات:  انيالمطلب الث

ا  أ ف  متا ج فورء أوفغوا  ارات   ار تا  و   GATTييت ف اافاج ر اع ار ااات    اتجاريء 
ورا  امت  ا ار  اع ر  ي   اا  ا اوف ارتجاوض    ارفولت ارسا  ء رت فيف ارتفافة اريارايءء أ  ق

ء وار  ا س GATTاروليات ارات اة ا افي يء تاا ق   وة ء ااع ارتفافة اراوريء    ار ااات ر وااا 
 اراوا ارماايء ارت   امت تسي  فاقاة ء  ا  ارارف  افج اا فة اراجاواات ول   اق ررت فيفء  و  أ  

% 20% ا  ارماتج ارا ر  اريارا ء وياث  ار  اع اا ييااا 60ر اع ار ااات أ    ياث  أ ثف ا  
% رراوا 13.5%ء ا ا   85.1ا   ف  ارتفافة اريارايء ء و   رح   تا م    اراوا ارات ااء م و 

 2% راوا  ئف  أوفبا .1.4ارماايء و

                                                           
 . 136ار اا   وئما ء ء اففق سا ا ء    1
 . 132ء   اففق سا ا ار اا   وئما ء ء  2
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 مفهوم تحرير الخدماتالفرع األول : 
   ارسرقء ار  اات اف أ     ترف  ت فيف ارتفافة    ار ااات ام      ارء ت فيف ارتفافة

ار ااات ل تستر    ا وف ار اواء ول تيفيجات فاف يء لمت اا ار اااتء و اماا تنت  ار  وا ار  ارتفافة 
ء  تفافة ار ااات ق   اورء   ار ااات ا    ا ار وام   و ارتئفييات و اءففا ات ارت  تايتا    

 ت  تت      ارا يا      اورء اي مء و غ ف ارا يا  .تر  اراياا ت الرت اايء غ ف ارامظوفة ء ار
 م ف  اجتو  ت فيف تفافة ار ااات ار  ااريء ات ا  اءففا ات ارت  توسق  ف  ا وا ر ر  

اوفا  ار ااات ا فام  ار  ارسو   ارا ريءء و ارت ر   ا  ارت    تفاقت  و تا    اراوفا   ارا ر    
 1ا فم يء . رر ااات ا  ارو وا ار  ا سوا 

ايم  ارت فيف  ارمس ء رر ااات قو ارت فيف ا  ار  وا وارروا   اراا ريء ارت  تمظ  ا ائفة ار ااء 
أو ت اياتاءأ  أ  ار ايء ارا فو ء ريست ا ارء ارتيفيجء ارفاف يء ارت  تيتفض ار ااات اما ا وفقا 

ول م ار ا وف     ارء ار ااات ء   ث ريس ثاء تيفيجات فاف يء ء  ار اواء  اا قو ار اا    ارسرق
ور   ار ايء ارا فو ء قما ق  ارمظا  اراا ر  رراوا ارا ترجء ءايم  ق ا أ  اراجاواات اتيااة 
ا  فا     ار ااات ااتات ول تتا ار  ار  وا وارروا   اراا ريء ء  يا أ   امت ا  وفة ار  ار  وا ارت  

 2  ا ار  ار اوا .

 الت تحرير تجارة الخدمات مجا ثاني : الفرع ال
تفافة ار ااات ر  ت اق    تمظي  أو أ  ئ   ا  أئ اا التجارات اراوريء ء ال ا    ا 

 3ارتاريء قااااا  :فورء ا وفوغوا  ء مظفا  قا ت  ر اع ار ااات ء ويتاا  اتجا  ار ااات 
ار  :  وا ا وفغ  اات  فورء اا -ر اع ار ااات ارااريء )ا ف يء وتنا ميء (:   ث يئتا    -1

ار  ار ياة وغ فقا ا  أمواع ارتنا    ر اع ارتنا   وار ااات اراتير ء   ء اث   ااات ارتنا   -أ
 ارساسفة ارت  تيا     ق ا ارافاا ؛ و ااات ااااة ارتنا   ومئار ئف ات

                                                           
 اتا  ار ء  GATSتحديات المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية  فيش ا ا ار ااف ء  1

 . 09:00ء ار  ارسااء :10/01/2017ء تافسخ ال  ع:  www .neevia.com: الر تفوم  اراورق
أ فو ء  (،1999-2009الخارجية في الدول العربية مع ٌاشارة إلى حالة الجزائر )آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة اتي ء و ا  ء  2

 .37ء    2013/2014ا ااء رم   ئتااة ا توفاه    اريرو  الرت اايء ء غ ف امئوفة ء فاايء ا اا  ياف  س فة ء 
ء ا تاف ارفوام  ار اموميء والرت اايء لتجاريات امظاء ارتفافة اريارايء  GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات  جيء أ اا أ و   ف ء  3

 .  971-970ء    
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ارا سسات ارت  ت    ر اع ار مو  وار ااات ارااريء ا  فا ) استثما  ارتنا   ( وتئا   -ب
وتاوا اراياا ت ارتفافيءء وارئف ات ارت  تيا     افاا  يق وئفا  ء ارواا ق وت ا  ار فوض رريا  

ا فم   وارائت ات  وارسمااتء وارئف ات وارا سسات ارت  تيا     افاا أسوا  ارم ا وار  ق ا ست 
 ؛ ارااريء وارت  تتياا     ا  وا ارم ايء وارااريء

 ات ارم   ) فيء و  فيء وفويء( ؛ اا -2
  ااات الت الت وارايرواات؛  -3
 ار ااات اراتميء )ار  يء وارتماسيء وارتيريايء(؛  -4
  ااات ر اع ارتئ  ا وار ما  ؛  -5
  ااات أمئ ء ر اع ارسيا ء.  -6

 GATSمبادئ اتفاقية  الفرع الثالث :
راات اتجاريء ت فيف تفافة ار ااات ار  افاواء ا  ارا اائ و ار وااا ارت   ف  أ  تفاا  اما 

 1 وق  : GATTت   ا التجاريء ء وق  ل ت فج ا  ا اائ 
و  م و  ق ا ارا اأ ار  اا  ارتا        اوفا  :  مبدأ الدولة األولى بالرعاية .1

اورء ااو     ا سوا ء و أ  أ  ا  ة تجا ريء تام تاار ااات ا فام  ا    ث ارا وا ار  
التجاريء رياو آ ف أو راورء أ فا غ ف ااو    التجاريءء و  م ك  أ  تام      ات ارورت و او  

ا  فا  ا ااا     التجاريءء أ  أيء ا  ة تت    تفافة ار ااات تي    ئفور أو ر ا ار   ا ء
اا اميء استثما   يض ار ااات ا  ق ا  اا سا ت التجاريء رراوار ف  تاتا تر ا يا ر ف  آ فء  

الستثما ات  ارا اأ اما ت اي  فاوا ارت اااتتا   ياا  تيرا  ت فيف ر اع ار اااتء ار  أ   ت  افافيء
 اراامو ء  يا افوف  اس سموات ا  سفيا  التجاريء ارا  وفة ؛

ارا اأ  إم  يا   ر   ااو ار يا   ت فيف ار ااات    ا رت ا  مبدأ التحرير التدريجي: .2
ا    ا ار فيء رراوا     ا  ار  وا و ارتئفييات  ئ   تافيف  ياا   اايء ار اااتء و  ر 

ارت ا ا فااوا ارت اااتتا ء و افافيء تر  الرت ااات  ئ   يسا  تافيفيا  ارت فيف ار اا  ر  اع 
 رراورء ارياو. ار ااات

                                                           
  فيش ا ا ار ااف ء اففق سا ا . 1
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:    ا رت ا ارا اأ  إم   تي   ار     اورء ااو    التجاريء الرت ا  ةمبدأ الشفافي .3
 تمظي  ارتفافة    ار اااتء  اا  ف    اءا   ا  فايق ار وام   و ارتئفييات ارسافيء اراتير ء

 ار وام   ا  اف افرس تفافة ار ااات ارتا ق ررامظاء اريارايء ررتفافة  نيء روام   فا اة أو تياي ت   
ارسافيء اراجيواء   ث أئافت التجاريء    اااتتا ارثاميء ءأم   فو     ااو تيا   فااوا ارت ااات  

ارتيا      ا  أو س  تا  اارء  يا اا  ث ث سموات ا  ت اياتا ءار  أ    رح افرس تفافة ار ااات
رء ارياو  ا تيا   و أا  ت اراو  اري  تيويض ا ااا  اراتاففي ء   ام   ث ثء أئتفء و ر   سفي

تتا واق ر وا ار  أمئ ء ار ااات ارت  تواف   يو ات ار  اثفقا    ا  ا  اا وااتتا  فااوا ارت ااا
    ث تت ف ق ه ار  وا  يا  ارتا    و ت و  امسفاء و م و  اتجاريات  ماو  ارم ا اراور ء ء

تجاريء ررايروااتء        ت ج  م و  ال ا ااا   إمئا  افا    ء ار   ر  ترت   اراوا اءاا
 ءاء  ا  امتا ار  افررء ت   ا ار وام   ار ا    اا  اءا   ا  ارايرواات ارسفيء ارت  را   ا 

 أو تتيافض اق ارا ر ء اريااء أو تاف  ارا ار  ارتفافيء رئف ات اي مء ا  ار  اع اريا  أو
 ار ا  ؛
تجاريء ت فيف تفافة م  اراااة ارثارثء و ارفا يء ا  ات :مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية .4

ارتفافة اراوريء  ار ااات ار  أم   ف  ريا  ا ترف ا ااا   تست    يااة اساقاء اراوا ارماايء   
و  ف ار ااات    ق ه اراوا و ا    ا ت اي  ارتستي ت ارت  تيا  ار  تي ي  و ت ويء رافات تء

تو يق و ئ  ء ارايرواات ارتما سيءء اق اا اميء و وا ق ه اراوا ار  رموات ار تتاو رافا  يااة  جا تتا
 ارافت  ء  ت ه ار ااات ؛

فايق أئ اا تفافة ار ااات ء امتا  GATSتك   اتجاريء  :مبدأ التغطية و الشمولية .5
ار ااات و    تئا  فايق  ار ااات ارااريء و ارا ف يءء   ث تم  اراااة ا ور  ا  التجاريء أمتا

ا ترف ار  اااتء  استثما  ار ااات ارت  ت ااتا ار  واات أو اا ييف   ار ااات ارسياايء   ااات 
 اراف  يءء و  ااات ق  ات ارااا  الفتااا  ؛ ار مو 

: ت  التجا  ار  ق ا ارا اأ مبدأ عدم السماح باالحتكارات و الممارسة التجارية المقيدة .6
 تاث     ارااافسات غ ف ءيء ارت  يا   أ  تيو  ت فيف تفافة ار ااات ار اامظفا    أ ا أسار   

 رت   ا و ار ا ا  اما سء ا فام .ر را  ت يتا ا ااو ار ااات ارا ر   ارت   ارئفايء
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تجاريء اق ق ه ارااافساتء و أا ت ار   يء رااات   ارثاامء و ارتاسيء ا  الو را تياارت ا
اراتاففة ا  تر  ارااافساتء ار  أ  ي ر  ا  ارياو  ار   ر  اراورءار ااات  ما ا  رافرس

 ارااافس رتر  ال ت افات ايرواات ا ااة ت   ق ه ارياريات.
 اا  الرت ااااات ارتاا  تتيتااا  تااا اراااوا ا ااااا   اا  ء  GATSو ئاا   اااا  ي ااا  فااوقف اتجاريااء 

)ار اااافااج( ارتاااا  تياااااقا  ئاااان  ارمجااااا  اراااا  ا سااااوا  ء وت فيااااف ر ااااااات اي مااااء ااااا  ار  ااااااات  ارفااااااوا
ار  وايء ء وفيرتا اجتو ء أاا  اراما سء ا فم يء ء اااا ء ارا  ت   اا ارااوفا   ا فاما  ء ااا وساا ط 

 1ارتوفيا  كض ارمظف ا  ار  اع اراي   .

 في تحرير التجارة الدولية GATTتقييم دور اتفاقية :  لثالثالمطلب ا

متا ج  اركء ا قايء ء ا    ث ت وف  ف  ارتفافة اراوريء واستويات  GATTر ا    ت اتجاريء 
ا  أف  ت  ي  اساف ارت فيف ارتفاف  ت فيفقا ءا افمء ااا  امت سا اة   ا ار ف  اريارايء ارثاميء ء و 

ء  ف  ايف ء ت وف  ف  ارتفافة اريارايء ام  ار ا   اريا   تر  التجارات ارتفافيء اتيااة اريارا  
   فا  ء و  ا أق  ارت جياات ار  اريوا ا ارتفافة ار  ارتفافة اراوريء .ا

 ول : حجم التجارة الدوليةالفرع األ 
 1993ار  غايء اف ت ارتفافة اراوريء ت وفا    فا ام  ا ا التجاريء اريااء ررتيف ء وارتفافة 

 . GATTءوارفاوا ارتار   وا   ف     ا  ار اافات واروافاات رراوا ارت  ا ات اتجاريء 
 

 1993-1950خالل الفترة GATTتطور التجارة الدولية بعد الدخول في اتفاقية  :10 رقم  الجدول
 الوحدة : بليون دوالر أمريكي                                                          

 1948 1953 1963 1974 1983 1993 
 3625,3 1415,2 470,1 117,7 58,4 37,4 الصادرات العالمية ) السلع(
 3652,8 1500,7 507,8 123,4 56,8 36,3 الواردات العامية )السلع(

 7278,1 2915,9 977,9 241,1 115,2 73,7    اجمالي التجارة الدولية 

                                                           
 .215س  مء     اوا ء اففق سا ا ء   1
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 ) السلع(

 : معلومات مجمعة من من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصدر :
-OMC, Word Trade Statistical Review ,2016, p p :93-94 

ء اف ت    ا  ار اافات واروافاات اريارايء ت وفا    فا ا    ث 10ا    ا ارفاوا فر  
 37,4 ااا  1948 اافات اراوا ا  ارسرق    م  ظ أ  رافت  ء GATTاتجاريء  و يا ا ا اراواار ف  

 ر و   3625,3ار  1993   سمء  رت  ا  ار اافات اريارايء ء  ٪ 63,4اا مس ت   ر و  اولف أ  
 1948 ر  ار اا  ارمس ء رروافاات ارت   ركت سمء   ،٪ ا  ار اافات اريارايء  98أ ثف ا   اولف أ  

ت وف    ف ءأ  أ  قما   ءاريارايا  اروافاات ٪  97 ٪ رت   ار   58,6  ر و  اولف أ   مس ء 36,3
ء ء مست يق ٪ ا  ارا االت ارتفافي 90ت فيف    ارتفافة اراوريء ارت   ف  أ  تك    ار  ا ر     

ء ور   GATTراوا اراوريء ار  اتجاريء يء ا  ر   ات   ا ارسياسات ارتفاف     افومء ار وا أ  قما 
 ت    مس ء ت   ا سياسء ارت فيف ات ا مء ا  اورء   فا .

 معدل االنفتاح العالميالفرع الثاني : 
ايف ء ااا استيااا اراوا رت فيف ا  أف  ايف ء اففء امجتا  اوا اريار  ار   ياتا ء  ايم  

م ف افاوع ار اافات ا  ارسرق  مس ء ا  ارماتج ارا ر      اياا المجتا  اريارا  سيارتفافة  ء  
و  ا  را ر  ءامجتا  الرت اا  ا  اففء ويسا  ق ا ارا ئف  اياا  ارتفافة ار اففيء ويسا  أيااء ار ا  

  رراياارء ارتاريء : 

𝐸 =
(𝑋 +𝑀) 2⁄

𝑃𝐼𝐵
× 100 

M.الواردات:   X                    .الصادرات : PIB                         .الناتج المحلي الخام :  

 ار   ياتا  .وا اريار   وارفاوا ارتار   وا  ااا امجتا   يض ا
 1996-1950خالل  معدل االنفتاح العالمي :  11الجدول رقم

 ارو اة : ٪                                                                          
 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1996 

 5,9 3,7 5,2 8,3 6,3 نمو التجارة الدولية
 PIB 4,2 5,3 3,6 2,8 1,4نمو 

                                                           
  : 101متاح على املوقع -chap 10…http// manualzz.com/doc/  :16، على الساعة 10/06/2017، اتريخ االطالعh . 
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 PIB 1,5 1,6 1,4 1,3 4,2التجارة الدولية /

Source :GATT , OMC ,2013 

٪سمويا    8,3 تا  رما أ  ارتفافة اراوريء ئتات افتجااا  مااس ء  ء11  فر ا    ا ارفاوا
ءوق ا فافق ار  ارا امء اراوريء ارتااء رراولف ا افي   ار    ا   1970ار   1950اراتوسط      

افتجق افاار  ارماتج ارا ر  اريارا  رتفافيء     اوا اريار  آم ا  ء و  ر  اسي فا ار  اراياا ت ا
اراتوسط ء أ  أ  ت وف ارا االت اراوريء  ا     اراتوسط ياث  افة وم ف ا  ٪   ط سمويا    5,3

٪  ا ارجتفة  4,2( اريارا ء ث  ت وفت ق ه ارمس ء ار  ارايف P.I.Bماو ارماتج ارا ر  اءفاار  )
ءو قو اا  اا ار  وفوا ا رء تفا ط ات ا اة      ا ترف ارت اايات اوا اريار     1996-1990ا  

 و وفوا امجتا  استاف را ترف الرت اايات ارا ريء .

 الفرع الثالث : القطاعات االقتصادية محل التحرير التجاري 
أ  قما  ا جارات ر      افاا ارت فيف ارتفاف  ء ال GATT  ارفغ  ا  المفا ات ارت     تتا 

تمف     ت   تا وق  اريف  ا  ا ارء ار  وا غ ف ارتيفيجيء ار  ارسرق ار ماايء  ات ا قايء  ا ء 
 اراوا ارماايءء وارت افقا ار  اراوا ار ماايء ء اق   ا  ارتفافة  اراوريء ار ا ء  ارامسوفات وارا  س 

اراوريء رمظا   ا   تا    ا اف اتجاريء  ء   ايت تفافة ارامسوفات GATT افج م ا  اتجاريء 
ارامسوفات أو ا ريا  اراتيااة ارت  استتا ت اوا ط رمجا  ق ه ارامسوفات  سوا  اراوا ارات ااء ء 
ووفات اراوا ارماايء مجستا ا فواء ا  الستجااة ا  ا ايا ارت فيف    أق   مااء تتاتق   تا  ا  ة 

ار  ااات  ايالت ارتيفيجء ارفاف يء ارا   ء ار   يضوارفاوا ارتار   وا  ء 1مس يء واا ء
 ء ا وفغوا  .ور يا فالرت اايء 

 1993 في بعض الدول بعد جولة األورغواي معدالت التعريفة الجمركية المطبقة :12 الجدول رقم
 %الوحدة :

االتحاد  برازيل الدولة
 األوروبي

 و م أ تركيا المكسيك كوريا اليابان

 5,5 63,9 42,9 62,2 11,7 19,5 35,3 الزراعة

 3,8 40,7 34,8 11,4 3,6 4,1 29,7 الصناعة

                                                           
 واا  ياقا . 58  ،  2000ااف ارمتاء اريفبيء ء  ء سياسات ارتفافة ار اففيءا ا ار اسط و ا ء  1
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 4,1 44,1 35,5 18,3 5,1 7,4 30,3 الخدمات

Source :www .wsu.edu ,consulté 01/08/2017 , a 10:30h 

 ايالت تيفيجء فاف يء فغ  امتتا  فورء ا وفوغوا  ء ال أ  ء 12ا    ا ارفاوا فر 
افتجااا مس يا    ت  ي تا فغ  ت جياتا اا  فولت اف ت  ارا   ء ار  ر اع ار فااء وار مااء

٪ ار  ر اع ار فااء و     63٪ و35 ار فا ي  و وفيا وتف يا      ج  اراوا ارماايء ء   ارسا  ء  ارفات
       أ  اراوا  ار اااتء٪ ار  ر اع 44٪ و 18وب    ء ٪ ار  ر اع ار مااء40٪ و11

وب ر    ا    ت ايالت تركتا ء  ر  فغ  ام جاض ايالت ارتيفيجء ارفاف يء   تا ال أمتا ارات ااء
ارتيفيجء ارفاف يء ا   ء ار  تر  ر اا  ار فااء وار ااات أ ثف ا  ر اع ار مااء ء و ارتار   إ  

 ّوظ ر اا  ار فااء وار ااات و ار      يا رورت  وي   ااي   رر اايءء ت فيف أ ج ت     GATTاراا
ت فيف تفافة ارسرق ار فاايء أا   فاوا اراوا ار فاايء ارت  اف ت ا  ت فيفقا أاا  ا فاف    ا  
اروليات ارات اة ا افي يء   ا ا ا  ار اس مات وارست مات ا  ار ف  اريئفي  وافاواء اراوا 

 ا وفوبيء     اايء ارست مات ا  ار ف  اريئفي  . الرت اايء
ءو    و امت ق ه ارفولت ارثااميء ا  اراجاواات ماف ء فاا     جض ارتيفيجات ارفاف يء

أوا ف ا فبي مياتء  ا  اتوسط ارفسو  ار  ارامتفات ار ماايء ارت  تجفاتا ار راا  ارماايء  وار  
%    5آل ف وا  امتوج آل ف ري   ار   اق وفوا تجاوت ا  ااو ا  ار ياء ء40٪

%    اراوا ارات ااءء ت    ارمس  اراث تء ار  ر اع ارامسوفات 7و. .أءاريا ا ءالت اا ا وفوب ء و 
%    اراوا ارات ااء 12%    و. .أءاريا ا ءالت اا ا وفوب  ءومس ء 9وارا  س ا  ثف افتجااا   مس ء 

 %    اراوا ارماايء ء تر تا ارمس  اراث تء ار  ارفرواءارا ارءا   يء وا مواات ارفروا  29ا  فاءو
ار    (01) امظف ارار ا فر    ار ئ  وائت ات  ء٪ 0وأ    راا اريا ا ا  ارامتفات اآل   مس ء 

 وا  استويات ارفسو  ارفاف يء ارا   ء  ت  فورء ا وفوغوا  ار   يض ارامتفات ار فاايء 
٪ ت و  ا اف ا ااج  5وييت ف الرت اا و  اااة أ  ارفسو  ارفاف يء ارت   ت   ا   وار ماايءء 
فسو  فاف يء افتجيء فااء تجفض ارماايء  اوااريا ا ا  ار وا وة ار   ر ء ل ت اا وريس  اف اء
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ارامتفات ار فاايء ارماو ار  افاواات ا ااة ا  ارامتفاتء اث  ا   وتت ا  ار راا  ارات ااء 
 1.وارامسوفات

 

 في تحرير التجارة الدولية OMC: تقييم دور  رابعالمطلب ال

اف ت  1995ام  سمء   ء ئ   ار وظ    ت فيف ارتفافة اراوريء  ساقات ارامظاء اريارايء ررتفافة 
وقد  ء  OMCارتفافة اراوريء ت وفا    فا ء وقو اا يجسف  ار اا اريا ا ا  اراوا ار  المااا  ار  

ي و  أساسا ار   فيء ارتفافة ءئتات سموات ارتسي ميات ظتوف ا ا  مظا  تفاف  اور  فا ا 
راما سء اوتف  افاا ء أاا  ارفايقسوا  ا وارت االت اراوريء ررسرق وار ااات وف وس ا اوااء و ت  

ءر ر  سمتيف  ا  ت وف ت   ا أ ثف ت ا  وف اقيء ررافتاق اراور   ا  أف  ءار اارء       ار  ااات 
 ا    ا اا  ر  :ارتفافة اراوريء  يا امئا  ارامظاء اريارايء ررتفافة وايف ء استويات ارت فيف ارتفاف  ء

  2015-1996الفترة خالل  من السلع التجارة الدوليةتطور الفرع األول : 
وا اااارت ارامظاااااء اريارايااااء ررتفااااافة  اساااا فة ت فيااااف ارتفااااافة اريارايااااء ء وأ اراااات اااااا أ ج اااات  ياااا  

 ا    ا  ار اايء ارت  اا رت اجفواء  ا ء ار  ر اا  ار فااء وار ااات . GATTاراا
               2016 – 1996التجارة الدولية خالل الفترة حجم  تطور:  13الجدول رقم 

 الوحدة : ٪    
 السنة         
 2016 2013 2012 2010 2009 2008 2005 2000 1998 1996 التجارة

نســـــــبة التجـــــــارة 
 الدولية

6,5 4,2 12,4 7,4 2,7 -11,9 14,0 2,8 0,3 2,2 

دول 
 متقدمة

  6,0 3,8 5,7 1,9 -13,4 14,1 2,1 2,3 2,1 1,8 
 2,1 1,1 1,4 1,1 13,3 13,3- 0,3 6,3 5,7 6,2 و

دول 
 نامية

  9,2 5,3 10,9 4,1 -8,1 13,9 4,2 4,4 4,2 2,6 
 2,4 5,8 5,6 5,8 15,4 9,5- 8,2 9,8 0,6- 8,1 و

 : تاث  اروافاات                                                    و -: تاث  ار اافات     
 .327،  2013، 2013التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  -من إعداد الطالبة اعتمادا على : المصدر : 

                                                           
1 Word trade orgainization , dispute settlement , united nations conference on trade and 
development,2003, p 45  
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 .279،  2011،  2011قتصادي العربي الموحد التقرير االصندوق النقد العربي،  -                                           
 .17،  2001،  2001التقرير االقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،   -                                                     

 .277   2016،  2016التقرير االقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي،  -         
 

أ  ارسمء ارت  اف   1995ام  سمء اف ت ارتفافة اراوريء ماوا    فا  ء13فر  ا    ا ارفاوا 
  GATT   تا اريار  ار اث ار   ف اراتاث     ا ا اتجاريء اوريء : اتجاريء اريااء ررتفافة وارتيف ء ارفاف يء

ء ارت  اف ت تفافيا ار وظا    مس ء ار اافات واروافاات رراوا ارات ااء وارماايء ار   1998ار  غايء 
ء وق ا  س   اا يسا   ن اء ارماوف اآلس ويء ء وت م  ايظ  اراوا  ا ء ارماايء  ٪4,2 ا سوا   مس ء 

ارتافيف  رر  وا ارفاف يء رسياسات اء    الرت اا  رت فيف ارتفافة اراوريء ءا    ا ارت جيض 
 ئ       ءارت  اف ت امتيائا   2000ار  غايء سمء  1998وغ ف ارفاف يء واستاف ت وف ارتفافة ا 

ء ال أمتا اف ت تفافيا  ارمس ء ر اافات ووافاات اراوا ارات ااء  س     ٪12,4   فا ررتفافة  مس ء 
اوا ارماايء است فاف ا افمء اق اراوا ارات ااءء وق ا أ اء ار ساا    ارسرق ارفأسااريء و ارا ا   اف ت ار

اررتا   ئتاتا  ارء ام ااش  2009و 2008و     ا سمت   ء س   افتجاع أسياف ارمجط واراواا ار ا  
   ف ر ف  ارتفافة اراوريء رراوا ارات ااء  س   ا  اء ارااريء اريارايء ء و  ر  ار اا  ارمس ء رراوا 

ء ال أ  ق ه ارمس ء  2010  ا سمء  ٪14ت ييء ارسر يء رأل اء ء رتياوا المتياش  مس ء ارماايء مت فء رر
ار  ارتوار   رراوا ارات ااء و  ر  ار اا  ٪0,3و 2,8٪ار   2013و 2012ام جات   ا ارسمت   

ا ار اففيء  ارمس ء رراوا ارماايء  ا ء اريفبيء امتا ء ارت  اف ت ت ولت سياسيء    فة أثفت ار  تفافتت
ااوات الفتجاع ا  فا ا رت  ا المتياش  2016وام جاض ا سياف اريارايء ررمجط ء  ياقا    سمء ء 

 اا ار  أما اراوا ت  ت    ارتفافة اراوريء رفايق اراوا ء وقو ا ئف ف ا  %2,2 مس ء ت وف 
 . تااايات ا  اء

 2016-1985 الفرع الثاني : معدل االنفتاح العالمي
 ياتا ء م و  اراوا ار  تفافة ااا امجتا    ياس اياا المجتا  ارتفاف  اريارا  ء  يسا 

ء  2016  سا   ر  اراياا ام  امئا  ارامظاء وايف ء ااا تنث ف ارامظاء ار  تفافة اراوا  ت  سمء 
 .10ا    ا ارئ   اراوار  فر   
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 2016-1985العالمي خالل الفترة نفتاح التجاري معدل اال  10الشكل رقم :

 
Source : David Berthier ,Brieuc Monfort,Anne-Marie Stoliaroff-Pepin, 

En2017 le taux l’économie mondiale se redresserait enfin , juin 2017 ,p 20  

اريارا  ء قو اروافاات ار  ارمئار  مس ء ار    تيرا اياا المجتا أ   10م  ظ ا  ارئ   فر  
     يااة استافة  ا  ق ا ارايااء 2009-2008    أ اء   اريار  ء  ارت اااتا ئف ررتفا ط     

 ءارجتفةتر   ٪   ا 34٪ ار  17ء ا   2007و  1986تاااف     ااا     ثء و ئ   امتظ 
ء  س      أغر  ارت ااات اريار  ار وظام جض  ئ    2009-2008  ا  تفة ارف وا اريظي  ا  و 

 2008- 2001 ئ   اا  ء و ئ  اراجاواات    ا تاف اراو ء ا   2008تااايات ا  اء اريارايء 
ارسا ا رأل اء ء  ريس  مجس الفتجاعر    ء و2011-2010   ارجتفة  ر ففق ر فتجاع   ئ    ا  ء

وار  ق  م  ء  ففء اا فة ئتاقا اريار  (ء)و  2016 سمء ٪ 32م  ء ار  (  2-   ام جض رري   )
ء وا ئف ا ترف ارت اايات اريار  ت ا اة      اا ار  وفوا ا رء تفا ط اق ا اراياا ال أ  ء ارياو 
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وق ا ءوفوا امجتا  استاف  راا افتجق اا ار  ء و ف ا ر ياس ااا افومء اري رات ارتفافيء     اراوا 
 .  ف  ارسو  اراا ريءاس  ا سيا اق المجتا   تم

 مستويات التحرير التجاري  الثالث :الفرع   
 (6ست )اريئفي  سمء ارااايءء تاااف  ف  ارتفافة اريارايء    ارسرق  رفا ء وار  ااا 

تفير و  اولف أافي      اا   5ا افمء  اا   2016تفير و  اولف أافي   سمء 30افات ت في ا رت   ار  
و  ا ارجتفة مجستاء  اث ام جاض  ء    اراتوسط ٪ 6ء7ء وياث  ق ا اياا ماو سمو  رافه  1996
 يااا  1 ء٪   اتوسط ارتيفيجات ارفاف يء ارا   ء ا  فام  أااا  امظاء ارتفافة اريارايء 15 مس ء 
اا  وا   ٪ ء  9قو  2013أااا  امظاء ارتفافة اريارايء سمء توسط ارتيفيجء ارا   ء ا  ر    ا  ا
 . 11فر  ارئ   

 2015-1975مية خالل التعريفات التي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العال تطور :11الشكل رقم 

 
Source : David Berthier ,Brieuc Monfort,Anne-Marie Stoliaroff-Pepin, 

En2017 le taux l’économie mondiale se redresserait enfin , juin 2017 ,p 26. 

اياا ت   ا ار واف  ارفاف يء     ا   GATTر   اتجاريء  تا  أم   ء11ا    ا ارئ   فر 
ا  رءء اا ييم  أ  اريار  آم ا   ا  ي  ا  ئ   ار وظ    ارسموات ار  فاا ر م جض اافتجي اريار 

   أوا   ارتسي ميات  جا  مفا  فورء أوفوغوا   ار اا يء ارتفافيء ء رينت   ياقا ت فيف ارتفافة
 ء 2009-2008ر متا ت ا نت   وة  ت  ر   أ اء ء ارتفافة ار فة و ( وامتئاف اءرريايء 1986-1994)

                                                           
1 OMC, word trade statistical  review ,2017,op.cit,p15 
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رراف رء  2008ار   2001راجاواات ارتفافيء اراتيااة ا  فا     فورء اراو ء )ا   ئ  ا  س  
أاا ارف وا ار   ف ار   يااة ا اواة     ء   اا وريء ا  ارا ااثات( ار  امق  يااة ارفسو  ارفاف يء أ ثف

 يض  فتجاعاار اا يء ارتفافيء ء و ر  أساسا ا    ا تاا  ف تستتا   يض ارامتفات اث  ار ر  أو 
ار  ااا ٪ 22غ ف أ  ارتيفيجات ارت     تتا  ي  را ام جات  مس ء  ء ار واف  غ ف ارفاف يء

   سمء  ٪ 15ارسموات اريئفي  ارااايءء وقو اا  تفاو    ث ف اتوسط الم جاض اريارا  ار ارح 
 اراوار  .12ء وقو اا  وا   ارئ   2016

                                                                            2013و1996التعريفات التي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية خالل سنتي : مجموعة 12الشكل رقم 
 عدد األعضاء 

 
Source : OMC , trade and tariffs,2016. 

وي     اريارايء ت يا رج ات ارسرق اراستوفاةءت ترف ارتيفيجات ارت  ي   تا أااا  امظاء ارتفافة 
را ام جات ار  ااا ارسموات اريئف ( 25>15رتيفيجات ارفاف يء    م ا  )أ  ا ارئ   فر   ء 

وتتفاو  أغر يء  ءأو أ ثف % 25ا   فة  ئ      فء        ا تجت ارتيفيجات ارت   ركت    اراتوسط 
ارسرق ارايجاة ا  ارافا   ر   تك ف ااا ا   وقا ا  ا ااا  ام  أاا ء % 15و  10%يجات     ارتيف 
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 :لــــــــــالفص ةــــــــــــخالص
ييت ف ريا  ارامظاء اريارايء ررتفافة ا      أ ف  ا  ااث ارتااء ار  سا ء اري رات 

وارتفافة اراوريء    ق ا اري ا ا   ف ا  ار ف  اريئفي ء  اات افقا وفيثء التجاريء اريااء  الرت اايء
ء قا تا ا وا  ارتفافة اراوريء اتيااة ا  فا ورء ا  اتا يء تمج   اتجاريات   اساروارتيفيجاتء  ررتفافة

 ررمظا  ارتفاف  اريارا  ا    ا سيء ا سا قو ت فيف ارتفافة اراوريءء ار   ييت ف ار اااةوا   ف 
ء ا    ا ايالت اتيااة ا  فا   ء ارت  ساقات  ئ      ف    ت فيف ارتفافة اراوريء  اراجاواات

المجتا  ارتفاف  اريارا  ارت  تيت ف ا ئفا ف اا ريا  امك   اراوا ار  مجستا وتئفيق ارتفافة ار اففيء 
ا اة ر  ت   ااففء أ      التجاريء اريااء ررتيف ء وارتفافة ء وق  اا اا اتجارات ارتفافيء فو  ر  

ءو  TRIMSاففا ات الستثااف اراتير ء  ارتفافة  اتجاريء ء(GATS)التجاريء اريااء ررتفافة    ار ااات 
ء     ر  ساق     ار اا  ار   TRIPS) اتجاريء   و  ارار يء ارج فيء  ات اري رء  ارفوام  ارتفافيء

 .ار اايء ارت   امت ااافسء سا  ا    أغر  ار  ااات الرت اايء 
   اساف  ء OMCوامظاء   GATTاراا التجاريء    ا  وار  ارفغ  ا  ارمفا  ار      ت  

 ء ال أ  ار اا يء ل ت اا ارفاف يء   ءاستويات ارتيف  ضوت جي ءت فيف ارا االت ارتفافيء اراوريء
تا    ا افمءا اوا   OMCو امظاء ار      ت   ت  فورء ا وفغوا   GATT مفا  ارااموجودة ، 

ر   ت  ا ) ارا اأ اريا  :ت فيف ارتفافة اراوريء ا   ا ء ار  وا( ء ار   ارمظا  ارتفاف  اريارا  اراتياا 
اا ارت اتوا رء ارفتوا  و اا أ  رامسوفات وارا  س ء ر فاا  ور اع اويتيرا ا اف  امتفات ار  اع ا

ء ت    تر  رت فيف ارتفافة ا   ا ء ار  وا ارايفررء رتا ء و ا ء    ار  ااات ارت  ر  ت فف  يا 
 .اراستويات ا  ارت فيف ايت فة 
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 تمهيد :
أصبحت التكتالت أو التجمعات االقتصادية من الحقائق المسلم بهاا ياظ  ال الم اام التجااعد متعادد 

تحولااات وبااا ل  ل العاااالم   مشااابت بعاااد الحاااعة العالمياااة وتطاااوعت لتصاااب  ماااال  مع ااام دو  التاااظ األطاااعا   
ن التجااع  ٪ ما70أصبحت تسيطع على أكثع من   التظمن العالمية إلى اإلقليمية   الخاعطة التجاعية للعالم 

 هااعت تمتةجااة للقةااود يااظ العالقااات الدوليااة ألمهااا   المم مااة العالميااة للتجاااع   يااظ  اال قيااامحتااى العالميااة 
 ال  المتكاملاة   التاظ لام تساتط  أن تحتاد ح اوع ا ياظوتمحاولة جزئية لتحعيع التجاع  بةن عدد من الادول 

 االتفاقات التجاعية متعدد  األطعا  .
سامة  مفعلاة  اتفاقياة 290لااا زادت أ مية التكتالت االقتصادية يظ اآلوماة األخةاع    إ  وصال عادد ا 

بةع للتل  االتفاقات وأمام   ا العدد الك  أكثع من ثلث التجاع  الدولية تتم من خاللها   لتستحو  على 2018
 ؟ستسا م جمبا إلى جمة المم مة العالمية للتجاع  لتحعيع التجاع  الدولية   يهل ة يقليمالتجاعية اإل

وموقعهااااا داخاااال الم ااااام التجاااااعد متعاااادد  لاااا ل  ساااامتعع  لمو ااااول االتفاقااااات التجاعيااااة اإلقليميااااة 
 يظ تحعيع التجاع    من خالل المباحث التالية : األطعا    باإل اية إلى أ مةتها

 : التبصةل الم عد للتكامل االقتصادد المبحث األول
 طعح جدةد لمفهوم اإلقليميةاإلقليمية الجدةد  : محو : مظالمبحث الثا     

 : موق  االتفاقات التجاعية اإلقليمية داخل الم ام التجاعد متعدد األطعا  ثالثالمبحث ال 
التكتالت االقتصادية : اإلستعاتةجية الجدةد  للعود  لتطبةق الحماية التجاعية يظ  ل  : المبحث العاب      

  األزمات
 
 
 

  
 
 
 

 



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

152 

 

 للتكامل االقتصادي التأصيل النظري المبحث األول : 
 والتجمعاات اإلقليمياة التكاتالت تكاوين مجاال ياظ المطاا  متسا  مشااطا ماد   مما  العاالم يشاهد
االقتصاادد   التكامال بعملياة يعاع  ماا  او و إقليماظ  أو إقليماظ شاب  أو ثماائظ إطااع ياظ سواء االقتصادية 

 لتحقةاق جغعايياا  أو اقتصااديا أو ح ااعيا أو ثقايياا أو تاعيخياا المتجامساة الادول من مجموعة بةن ال د ةتم
  لا ل  ساو  متعاع  مان خاالل بةمهاا التجااعد  والتباادل العمال تقسايم ةاتم مشاتعتة  حةاث اقتصادية مصلحة

 المباحث التالية على أ م الجوامة المتعلقة بالتكامل .

 التكامل االقتصاديالمطلب األول :ماهية 

 وتزداد ةتوس  االقتصادد التكامل  وأخ   الثامية العالمية الحعة بعد خاصة التكامل مفهوم امتشع  
 التكامل سياسة اعتمدت التظ الدول عدد يازداد والعشعين  الواحد القعن  وبداية العشعين القعن  أواخع أ مةت 

 .  م عا لما يحقق  من مزايا للدول األطعا  يي   االقتصادد

   التكامل االقتصاديالفرع األول : مفهوم 
 الشظء جعل بمعمى أد التام  الكل أو التمام أو التكمةل   اللغوية الماحية من " التكامل" تلمة تدل

 1تل متكامل . لتكوين البع   بع ها وا  ايتها الممفصلة األجزاء عبط عملية  ظ أو متكامال  تال
 التكامل مصطل  تحدةد مفهوم حول االقتصادةةن بةن تبةع اختال   ما  ، أما الماحية االصطالحية

 دعجة حول االقتصادةةن  حالء م ع وجهات يظ التباةن إلى عام بشتل االختال    ا ويعج  االقتصادد 
 مستقلة اقتصادية توحدات إلةها الم ع أساس   على المختلفة الدول بةن القائم االقتصادد التعاون  ومول
 التععيفات بع  تقديم محاول ل ل    االقتصادد التكامل أشتال من أخع أو شتل إقامة يظ تعغة

 تما التكاملظ  االقتصادد الفتع عواد من مجموعة قام بها التظ االقتصادد التكامل بمصطل  الخاصة
 : ةلظ

اتفااا  باااةن الااادول المتقاعبااة ياااظ المصااال  االقتصاااادية أو الموقااا  "يعااع  التكامااال االقتصااادد أمااا  
الجغعايظ   على إلغاء القةود على حعتة السل  واأليعاد وعحوس األموال ييما بةمها م  تمسةق بةن سياساتها 

 2"االقتصادية .

                                                           
 . 36 ص  1996 متتبة عةن شمس   مصع    التكامل االقتصادي االقليمي و الدوليعمع صقع    1
 . 201  ص  2009محسسة شباة الجامعة   اإلستمدعية      العالقات االقتصادية الدولية المعاصرة شام محمود اإلقداحظ    2
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  وعملياااة تقااااعة اآللياااات  ويعاااع  أي اااا علاااى أمااا  مسااااع تعااااون اقتصاااادد باااةن دولتاااةن أو أكثاااع
االقتصادية المتخ   شتل اتفاقيات موحد  ومشاتعتة   تماا أما  يمتان أن يصال إلاى التمساةق باةن محسساات 

 1الدول المتكاملة .
االقتصادد   تال ةن تطعقوا لمو ول التكامل االقتصادد بع  االقتصادةةن  ما  

ALASSEB.B   حعية بسياسة عالقتهاو الحتومظ والتدخل التمةةز ق ية مماقشة على يعتمدال د 
 شعطا يعد الحتومظ التدخل أو التمةةز اختفاء أن اعتباع إلى االقتصادد   ا ة  ة إ  الخاعجية  التجاع 
إ  يععي  على   2ظالتكامل التم يم يظ األع اء الدول مجموعة بةن التجاع  لتحعيع طبيعيا ومدخال ممطقيا

وحالة يظ آن واحد  والمعاد بالعملية  و أم  ةمطود على اإلجعاءات والتدابةع والوسائل التظ أم  عملية 
تستخدم يظ العملية التكاملية  والتظ تحدد إلى إلغاء التمةةز بةن الوحدات الممتمية إلى دول قومية مختلفة  

االقتصاديات القومية للدول  وا  ا م عما إلي  على أم  حالة يإم  ةتمثل يظ زوال مختلف صوع التفعقة بةن
 3األطعا  .

 يتع  أن إلى ةمصع   المصطل  له ا مالئمة األكثع التععيف أن ماخلوب "االقتصادد ويعى 
 الكفء التقسيم ةتيحها التظ الممتمة الفعص تل من الفعلية اإلياد  على تمطود  التام االقتصادد التكامل
 .للعمل

 بةن الخاعجية التجاع  تحعيع عملية إلى ةم عال د  ميردال جونار "االقتصادد أما تععيف  
 عماصع امتقاالت تحعيع أو ماحية  من اإلمتاج عماصع أسعاع يظ تساويا تحقق امهأ على األع اء الدول
 4. ثالثة ماحية من السابقةن العمصعين تال أو أخعى  ماحية من اإلمتاج

                                                           
 . 194  ص  معج  سابق   ياةز  قاشظ  1
 - صاحة 1928أيعيل  06اقتصادد  مغاعد  وأستا  يظ جامعة جومز  وبتمز ومستشاعا للبم  الدولظ  ولد ببودابست  و  :بيال الكسمدع باالسا  

  على التوالظ جامعة بةل 1959و  1958الماجستةع والدتتوعاه دعجة يظ االقتصاد يظ عام   حصل على   1961م عية التكامل االقتصادد 
 .1991ماد  10األمعيتية   اشتغل مستشاعا للبم  الدولظ والمم مات الدولية العامة والخاصة   تويظ 

 . 279معج  سابق   ص التجاع  الخاعجية بةن التم ةع والتم يم  سامظ عفيفظ حاتم    2
  عسالة مقدمة  دور المشروعات المشتركة في تحقيق التكامل االقتصادي:دراسة مقارنة بين التجربة الوروبية والتجربة المغاربيةل مقعوس   تما 3

 .04  ص  2012/2013لمةل شهاد  الماجستةع يظ العلوم االقتصادية   تخصص اقتصاد دولظ   غةع ممشوع    جامعة يعحات عباس سطةف   
 لوبفريتز خمFritz Machlup اقتصادي منساوي ،و حصل على جنسية أمريكية ، أول اقتصادي فحص املعرفة كمورد  1902: ولد سنة

 . 1983اقتصادي ، له اسهامات يف االقتصاد الدويل والتكامل االقتصادي ، تويف سنة 
  1987و تويظ يظ سمة  1898ديسمبع  6السويد يظ اقتصادد سويدد من موالةد جوستا  البعشي  ولد يظ جوماع مةعدال  و. 
 .280 معج  سابق   صسامظ عفيفظ حاتم  4
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ويقا للزمان والمتان ليس ل  تععيف محدد   يقد تعددت تععيفات   يمتن القول أن التكامل االقتصادد
تطوع يي  ال عو  االقتصادية واالجتماعية والسياسية المحيطة بالدول األطعا  يي    يبمام   ه ال د ت

  ةبةن مدى عمق العالقات االقتصادد ليس بالعملية البسيطة يهو مقعد التطبةق لتكاملا التععيفات   يإن
يسعى إلى إلغاء تاية الحواجز الجمعتية وغةع الجمعتية بةن يهو   دية للدول األطعا  يي  االقتصا

 للدول األطعا  .تمسةق السياسات االقتصادية والمقدية والمالية  مجموعة من الدول المتكاملة  م 

 الفرع الثاني: عالقة التكامل االقتصادي ببعض المفاهيم االقتصادية األخرى 
م  أن  ما    إال أن العدةد من االقتصادةةن لم يفعقوا بةن التكامل والتعاون واالمدماج االقتصادد 

 المصطلحات الثالثة : عالقة تعبط بةمها
التكامل  BELASSAيعع  :  بين التكامل االقتصادي والتعاون االقتصادي العالقةأوال :
حالة) تجاعية(  يإ ا اعتبعماه عملية يهو يشمل اإلجعاءات الهادية إلى إلغاء عملية و ببم  "   االقتصادد

التمةةز بةن الوحدات االقتصادية المتعلقة بالدول المختلفة   وا  ا اعتبعماه حالة تجاعية ييمتن شعح  بامعدام 
ن التكامل بة االسابيال ب عمد   ا التععيف يمةز  1مختلف أشتال التمةةز بةن االقتصادات القطعية " 

ن من طبيعة واحد  إال أمهما ةختلفان موعا وتما   يعملية التكامل أن تال المصطلحة ةعى  والتعاون  
االقتصادد تت من اجعاءات تحدد إلى إلغاء التمةةز داخل الممطقة التكاملية وال تتدخل يي  اإلجعاءات 

إلى حفاظ تّل أن التعاون االقتصادد ةهد  يتمن بةمهما يظ الفع  ي  2المختلفة يظ مةدان التعاون الدولظ
حةث تكتفظ البلدان المتعاومة بتوحةد جهود ا  بلد على استقاللةت  ييما ةتّعلق بسياست  االقتصادية الوطمية 

األ دا  محدد  بدقة وواقعية  عتس التكامل االقتصادد ال د  بغع  تحقةق عملية مشتعتة تكون يةها
ع و يظ المجموعة و المعمية باالتحاد إلى تبسيس و تطبةق سياسات اقتصادية  يستدعظ مبادع  تل دولة

 3تدةع ا بشتل ممجسم ةتوايق م  أ دا  اإلستعاتةجية التكاملية . مشتعتة
 
 

                                                           
  الكتاة األول  ممشوعات أكديمية  التكامل االقتصادي الدولي واإلقليمي في ظل العولمة )اإلطار النظري للتكامل االقتصادي(علظ القزويمظ    1

 .128  ص  2004الدعاسات العليا   طعابلس )لةبيا(  
 . 193 - 192إيمان عطية ماصف   معج  سابق   ص ص :  2
  أطعوحة دتتوعاه يظ العلوم االقتصادية   تخصص المقود  نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل االقتصادي المغاربيمحمد عباس محعزد    3

 . 04   ص 2004/2005والمالية   غةع ممشوع    جامعة الجزائع   
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إن مسبلة التخصص التظ أثاع ا  بين التكامل االقتصادي واالندماج االقتصادي : العالقةثانيا :
يتع  االمدماج على طعيق التكامل  يحدوث  صادد ت هع من خاللبع  المفتعين تهد  للتكامل االقت

التخصص  يظ حةن أم  ليس بال عوع  أن  عملية االمدماج بةن مجموعة من الدول قد ةديعها أن تطبق
االمدماج يظ التكامل تثةعون  يمجد  تمدمج الدول التظ تتخصص بما لدةها يي  مةز  مسبية   ومحيدو يتع 

الوسط بةن إعاد  تم يم االقتصاد  التكامل بصيغت  امدماجظ  ياالمدماج االقتصادد  و الحلمن ةعى أن 
صغةع  تعجز الوسائل المتاحة  الدولظ على أساس مبدأ حعية التجاع   وتفتت العالم إلى وحدات اقتصادية

تجاه االمدماجظ لكل ممها عن الوصول بها إلى المستوى المعغوة يي  من العيا ية االقتصادية   و  ا اال
ال د قال يي   االقتصادد   يظ طبيعة التكامل قد عبع عم  بع  االقتصادةةن باستخدام مصطل  االتحاد

تتوايع  بحةث تصب  اقتصاد واحد أم  امدماج اقتصاديات الدول المم مة إلي    Meadاالقتصادد مةد 
قةود جمعتية علةها  تما تتوايع داخل   داخل  حعية امتقال السل  والخدمات بةن الدول األع اء دون يع 

"جاكوة ياةمع" ةعى أن يتع  االتحاد االقتصادد تقوم "   أما أي ا حعية امتقال عحوس األموال واألشخاص
امتقال عحوس األموال  إطال  حعية امتقال  على عد  أسس  ظ: إلغاء الحواجز الجمعتية إطال  حعية

المقد وتحويل العمالت وتمسةق السياسات  تم يم شحون    توحةد وتمسةق الم م واللوائ  المالية األشخاص 
المتعلقة باإلمتاج   ةو     ا التععيف ةو   المعاحل المهائية لالمدماج بةن االقتصاديات الوطمية للدول 

ما أن التكامل االقتصادد  و طعيق متعدد المعاحل لالمدماج االقتصادد األع اء   مما سبق ةت   ل
 1 األع اء  دي  الوحد  االقتصادية والسياسية له ه الدول من أجل الممو والتقدم. الكلظ بةن الدول

حةث أن التكامل  و عملية  يعقا بةن التكامل االقتصادد والوحد  االقتصادية الكاملة  أن  ما  إال
 بةمما الوحد   ظ  د  ةتحقق عمد اكتمال  عو  معةمة يظ معاحل متعدد    و جاعية على طعيق طويل

ا إن تهأن الوحد  االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليست  ديا يظ حد  ا و  ا يعمظ اية   ا الطعيق مه
 والتقدم وعي  مستويات المعيشة للشعوة. لم تحد إلى عي  معدالت الممو

 االتفاقات الثنائيةة التكامل االقتصادي بعالق ثالثا :
و ظ االتفاقات التظ تتم بةن دولتةن أو طعيةن يقط   من أجل تم يم العالقات  االتفاقات الثمائية

التجاعية   حةث ةتم االتفا  على تحدةد حجم التبادل التجاعد   قوائم السل  المصدع  والمستوعد    شعوط 
اع  التعامزيت الدولة األولى بالععايا و مدى االلتزام بالقوامةن والم م المعمول بها بةن الدولتةن وتشمل تج
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  يمن خالل تل  الشعوط 1عبع الدولتةن وطعيقة تسوية المديوعات الماتجة عن تمفة  االتفاقيات 
 وااللتزامات القائمة بةمها   تمشب العالقة التكاملية بةن الدولةتةن.

 مقوماتهو  التكامل االقتصادي : دوافعالمطلب الثاني

جملة من األ دا    التظ تختلف مان دولاة إلاى أخاعى   إال تسعى الدول من وعاء التكامل إلى تحقةق 
أمها تتفق يظ جملها إلى تحقةق أعلى مستويات التكامل بةمها واالستفاد  مما    ويتحقاق  لا  بشاعوط ةجاة 

 تويع ا يظ الدول المتكاملة من أجل تحقةق تل  األ دا  .

 الفرع األول : دوافع التكامل االقتصادي
جموعاة مان الادواي  التاظ تحياده   بال تجعلا   اعوع  ملحاة ال غماظ عمهاا ياظ للتكامل االقتصادد م

جتماعية والثقايية  واال اسيةيسبةن االقتصادية وال الدواي تموعت   ه  ل ال عو  والمتغةعات االقتصادية   
 :و ظ 

أ م دواي  أو مباععات التكامال عموماا  اظ اقتصاادية أكثاع مان غةع اا  أوال : الدوافع االقتصادية : 
 : أ مهام تع 

الوحةاد لكيفياة توزيا  الماواد األولياة   ساواء  المحادد ظ : إن الطبيعة  توفير المواد األولية .1
تامت زعاعية أو معدمية   يمجد ا متويع  يظ بع  المماطق   يظ حةن تمدع على مماطق أخاعى  لا ل  

  ولكمهااا ال تحااوز المااواد  لممطقااة التااظ لاادةها اإلمتامااات الفميااة المالئمااة للقيااام بصااماعة معةمااةمجااد أن ا
 األولية الالزمة لها   تلجب إلى التكامل ال د ي من لها تويةع المواد األولية .

ظ تحقةق التممية ي: إن العقبة المحتد  التظ تقف أمام لدول المامية اتساع نطاق السوق  .2
   ظ  ةق مطا  السو  لدعجة تحدد إلى عدم التمتن قيام صماعة تبةع    والتكامل  االقتصادية
ةتي  إقامة صماعات تبةع  واالستفاد  من مزايا اإلمتاج الكبةع   والتظ تتمثل يظ امخفا   االقتصادد

مصةة الوحد  من الممتج من المفقات الثابتة   وت ل  زياد  دعجة تخصص العمال والمو فةن وأجهز  
اإلمتاج  تل   ه المزايا تمبثق عن المزايا األساسية   و ظ اتسال حجم السو   ل ل  التكامل سيمتن 

مجموعة متكاملة من الصماعات  ات الحجم الكبةع   و و ما يطلق علي  تكامل الطلة أو  إمشاءمن 

                                                           
 .141  ص  2004  داع حامد   عمان    العولمة والتجارة االلكترونيةعبد العزيز عبد العحيم سليمان    1
 



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

157 

 

عدم قابلية دوال الطلة للتجزئة  حةث أن تل صماعة من   ه الصماعات تمثل طلبا على ممتجات 
 1الصماعة األخعى .

 من األع اء تتمتن الدول حةث : ''وفورات الحجم'' الكبير اإلنتاج مزايا على الحصول  .3
حجم  توسي  من البع  بع ها ألسوا  حعية المفا  من علي  ةتعتة وما اإلقليمظ التكامل خالل

 المطا  بويوعات التكامل مطا  يظ الممشب  المشعوعات تمت  إلى إمتامية ةحدد ما و و السو  
 يااز م  ل  على ةتعتة  و المشعول حجم تبع عن الداخلية تعاالويو  تجحةث تم والخاعجية  الداخلية
 وبالتالظ   العمالة تخصص زياد ت   المتوسطة التكلفة وتخفي  اإلمتاجية الكفاء  وي  إلى تحدد
 المقل تكلفة وامخفا    العالية الكفاء   ات الحدةثة التكمولوجيا استخدام متاميةإو  اإلمتاجية اعتفال

 خاعج أخعى  عوامل عن تتولد التظ يهظ الخاعجية عاتالويو  ماأ الممتجات  تطويع وأبحاث والشحن
 إلى تحدد وت ل  الصماعات  بةن ييما المتبادل االعتماد من المشعوعات استفاد ت  المشعول مطا 
 . الما ع  العمالة وج ة والمواصالت لطع  ا تحسن

 االقتصادية للسياسات خطط بو   يقوم التكتل ألن: االقتصادية التنمية عملية تسهيل .4
 وويع  السو   اتسال من مستفةد  األع اء  للدول المختلفة االقتصادية اإلمتاميات استغالل تستهد 
 والدخول واالستثماع باإلمتاج المهو  على تعمل جدةد  قابليات خلق إلى ةحدد ما العمل  عمصع

 2.األع اء يظ تحقةق العيا ية االقتصادية  الدول بدعم و ل  والتشغةل 
  ه الدواي  االقتصادية   تختلف من دولة إلى دولة   باختال  المستوى تجدع اإلشاع  إلى أن 

عوائد الكفاء   واالجتماعظ لها  يالدول المتقدمة تسعى من خالل  إلى االستفاد  من االقتصادد
الهياكل  االقتصادية  الماتجة عن إزالة العوائق المفعو ة على األمشطة االقتصادية القائمة  وألن

الهياكل  ه ه الدول عاد  ما تتسم باالستقعاع لعقود طويلة  يإن أد تغةةع يطعأ على   هاالقتصادية ل
استجابة لبعامج التكامل يتون ل  أثع اةجابظ على األداء االقتصادد بوج  عام   يظ حةن أن الدول 

االقتصادد  تما  التكامل المامية ال تحقق   ه المتاسة بالقدع مفس  من الفعالية   والدةمامتية التظ يفعز ا
ألن الهياكل الصماعية له ه  أن عوائد الكفاء  ليست بالحجم مفس  ال د  و علي  يظ الدول المتقدمة  و  ا
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الدول صغةع  بالمسبة لحجم االقتصاد تتل وبالمسبة لخطط التممية بوج  خاص  تما أن المتاسة الساكمة 
 1من خالل تسهةل تديق التجاع  تعد أي ا صغةع  مسبيا .

 ثانيا : الدوافع االجتماعية
ا تهيعد التكامل االقتصادد أساسا للتكامل االجتماعظ والثقايظ بةن الدول األع اء ومجتمعا

يإن تطوع العالقات   تمعات بخصائص اجتماعية وثقايية معةمة لمجتمت  تل من   ه ابأي ا  
ويزيل ما تعاكم من  عالقات الود والتعايش المشتع  والحواع الثقايظ  االقتصادية من شبم  أن يعزز

و عف أو امعدام العالقات   حساسيات تعتبط بفتعات طويلة من الخاليات السياسية والعقائدية بةن الدول 
بةمها على العغم من عمق ج وع التعابط االجتماعظ  االقتصادية والتجاعية والصالت االجتماعية الثقايية

وغةع ا من العوابط المشتعتة(  بل إن   ه  ا ) من ماحية الدةن واللغة والعاداتتهلح اعد بةن مجتمعاوا
مصطمعة سياسية واجتماعية  تمعات تشتل امتدادا لبع ها البع   أما الحدود يما  ظ إال تجزئةلمجا

دية  حةث التقاعة بةن الحدو  ألمة واحد  ) األمة الععبية تمثال(   ويت   األمع بشتل جلظ عمد المماطق
ستان   ه المماطق على طعيظ الحدود يصل إلى حد صالت القعبى التظ ةتعةن استثماع ا لصال  التقعية 

 2والتكامل بةن البلدان المتجاوع  .
 دوافع أمنية ثالثا : 

الكثةع من الدول تم ع إلى التكامل االقتصادد على أم  أدا  تستطي  بمقت ا ا الدولة أن تحمن  
فسها  د احتماالت الغزو الخاعجظ   ل ل  تلجا   ه الدولة إلى التكامل االقتصادد ال د يمتمها من م

الحصول على معومات اقتصادية خاعجية   تتمثل يظ المواد الغ ائية   البتعولية والمعدات الحعبية   
ةجظ ةتي  الكثةع من حعية باإل اية إلى اعتباع أعا ظ الدولة الداخلة يظ التكامل بمثابة عمق استعات

 3.الحعتة 

 االقتصاديالتكامل  الفرع الثاني : مقومات
لمجاح عملية التكامل البد من تويع بع  الشعوط أو المقومات   والتظ تعمظ الوسائل التظ تحمن 

 تطوع التكامل   ومن بةن تل  المقومات ما ةلظ :
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 1 المتمثلة يظ ::  أوال : المقومات االقتصادية
: وخاصة السياسة التجاعية  المقدية  المالية  وال ةتطلة بال عوع    ا انسجام السياسات االقتصادية-

إ اية ل ل  ةجة تمسةق سياسات االستثماع بشتل ةحمن تممية اقتصادية  توحةد السياسات و  التمسةق
 ؛يمتن التويةق بةن المصال  الوطمية  إقليمية متوازمة  حةث

آليات الم ام االقتصادد )دوع تل من القطال العام والخاص والعالقة بةمهما  أو الممايسة واالحتكاع  -
 تكامل األسوا (؛ ومدى

يقوم التكامل االقتصادد على ويع  أكبع يظ المواعد وعلى أسوا  أكثع اتساعا  إ  من الوا   أن  -
)المواعد( تمثل إمتاميات اإلمتاج والعع   يظ حةن تحدد الثامية )األسوا ( مطا  الطلة ولكظ  األولى

 ؛اعد واستخدام األسوا  بشتل يعالالمو  يمتن تو ةف   ه
 : ويعتبع   ا أ م مقوم لمجاح التجاعة التكاملية  ألن الفواع  بةنتجانس اقتصاديات أطراف التكامل -

الحجع المعةق والمطة ال د ةهود بالتكامل  بحةث مبتعد عن حقيقة التكامل   ظ  االقتصاديات المتكاملة
  إلى « التكامل اإلتكالي » من تكامل األمداد ال د من خالل  ةتم تبادل المزايا وتقاسم المماي   المطلوة

التكامل ةجة أن يتون   إلى التكامل ال د ةتحمل يي  البع  عةء العالة   ل ا «التكامل المتكامل » 
 بةن اقتصاديات  ات  ياكل متجامسة ومتماثلة وقابلة للتكامل؛

 تتمةز التظ الدول سيحفز الموعدةن له ةن المسبظ التوزي  يظ يالتفاوت :العاملة والقوى  الطبيعية الموارد -
 يظ مسبية ويع  تمتل  التظ الدول م  تكتل يظ للدخول أوتلةهما الموعدةن   ةن أحد يظ مسبية مدع  بوجود
 ويحدد والخدمات السل  من اإلمتاج بتوسي  سيسم  يإم  التكتل قيام وعمد أوتلةهما  الموعدةن   ةن أحد
 اإلمتاج بويوعات يسم  ال د العمل وتقسيم التخصص لمبدأ ويقا   عموما االقتصادد المشاط تطويع إلى

 ؛ المتكاملة الدول من دولة تل ابه تتمت  التظ المسبية المةزات أساس على الكبةع والحجم
تويع األةدد العاملة المدعبة: من العوامل المحدية إلى مجاح التكامل االقتصادد وتثبةت دعائم  وجود  -

العاملة المح لة والمدعبة وحعية امتقالها مما ةتي  للدول األع اء يظ التكتل استغالل مواعد ا  األةدد
باستمعاع  تما يمتمها يظ مفس الوقت من تممية   ه المواعد وزياد  حجمها  ومم   اإلمتاجية بطعيقة يعالة

 مستوى المعيشة وتقوية التعاون االقتصادد بةن الدول المتكاملة؛ زياد  اإلمتاج الكلظ وعي 
الجواع الجغعايظ: حةث أن التواصل الجغعايظ تبساس للتعاون والتكامل  و واق  تاعيخظ طبيعظ   -

 لدول المتجاوع  مصلحة العمل المشتع  باتجاه توسي  السو  والتبادالت االقتصادية ا يظوجدت 
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التخصص وتقسيم العمل: حةث تحقةق التكامل االقتصادد للدول األع اء عائدا يفو  ما يمتن أن  -
قبل التكامل  ةمبغظ أن يستمد إلى التخصص وتقسيم العمل ال د يف ظ إلى ويوعات الحجم  ةتحقق لها

ا تل دولة من بهمزايا اقتصاديات السلم على أساس التكالةف المسبية التظ تتمت   بةع واالستفاد  منالك
 . الدول المتكاملة عبما ي من تحقةق العيا ية واستفاد  الجمي  من التكامل

 ثانيا : المقومات الجغرافية
إلقامة تكتل اقتصادد قابل تتمثل يظ توايع اإلطاع المتامظ أو الف اء الجغعايظ المماسة 

لالستمعاع والتطوع   ال د ةمطود على خصائص جغعايية تالمساحة   الستان   الحدود الطبيعية للممطقة 
المماخ   طبيعة األع ...   ومواعد طبيعية ) يظ باطن األع  وعلى سطحها ويظ أجوائها وميا ها 

ويع  ) مطلقة أو مسبية(   تلما ساعدت  وسواحلها (   تلما تامت   ه الخصائص أي ل موعية وأكثع
 ؛ ات التكامل االقتصاددو على تسعي  خط

 رابعا : المقومات التاريخية
تتمثل يظ قو  العوابط التاعيخية بةن مجتمعات الدول المتكاملة واشتعاكها يظ التطوع من وجهة 

قتصادد واالجتماعظ بعد م ع تاعيخية   بما يظ  ل  تفاحها المشتع   د االستعماع ثم  د التخلف اال
التحعع من   ه السيطع    يتلما تامت   ه العوابط التاعيخية أوثق وعماصع مشتعتة بةن   ه المجتمعات 

 1تان التكامل أسعل ؛

 المطلب الثالث : النظريات المفسرة للتكامل االقتصادي

االقتصادية والسياسية التظ تعامظ م عا أل مية التكامل االقتصادد تبدا   امة للتغلة على المشاكل 
بةن أعب  مداعس    موزلالعدةد من الدعاسات يظ محاولة ممها و   إطاع م عد  ممها الدول يقد تماولت 

الو يفية الجدةد  التظ ةتزعمها تل من   المدعسة الو يفية التظ أسسها البعيطامظ "دايةد مةتعامظ"   أساسية 
وأخةع  المدعسة التعددية التظ ةتزعمها األلمامظ" تاعل دويتش "  ن  أخعو إعمست  اس" و  البعيطامةةن "

 المدعسة الفةدعالية التظ ةتزعمها " إةتزيومظ" .
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 ول: المدرسة الوظيفيةالفرع األ 
بزعامة ديفةد   هعت يظ الفتع  ما بةن الحعبةن العالمتةن  و هعت باسم الم عية الو يفية األصلية

ثم تطوعت إلى الو يفية الجدةد  إثع االمتقادات التظ وجهت لها  وقد أثاعت   David Mitranyمةتعامظ 
التغةةع وا عطاء    ه الم عية مدخال مهما يظ دعاسة التكامل الدولظ ويتحت المجال واسعا أمام عياح

 ظ.األ مية لكل ما من شبم  أن ةحثع يظ تحقةق الممو والعياه الدول
 أوال: النظرية الوظيفية األصلية

  ما  عد  أسباة سا مت يظ  هوع   ه الم عية   يعود بع ها إلى إيعازات الحعبةن العالمتةن
آم ا     والحعة الباعد  بةن الكتلتةن 1929وما صاحبهما من أزمات اقتصادية تبزمة الكساد الع يم عام 

المم عين إلى بلوع   وقد سا مت   ه العوامل يظ دي  بع    )الشعقية والغعبية( و هوع أم مة تسلطية
مةتعامظ" ال د تع  آثاعا  والتظ تان من أ م دعاتها الباحث البعيطامظ "ديفةد أيتاع الو يفة األصلية 

مجايية بطبيعتها للسالم  ومن ثم يإن  وا حة على م عيات التكامل المعاصع   إ  ةعى أن المزعة الوطمية
ومحاةد  سياسيا  مثل إداع  شحون المقل الجود  ولية يظ مجاالت  ات طبيعة يمية بحتةإقامة محسسات د

تحقق عيا ية البشع بشتل أي ل مما تحقق  الحتومات  أو متايحة األمعا   تج ة إلةها الجما ةع ألمها
 مسحوليات ال تخدش السياد  الوطمية بشتل وا   ال الوطمية  غةع أن التمازل لمم مات دولية عن
عن إشعايها على جوامة أخعى أقل حيادية من الماحية  ي من تحفةز الحتومات على تقبل التمازل
ةتبقى لها من مجاالت تعتقد أمها أكثع حساسية من تل  التظ  السياسية  بل قد ةديعها  ل  إلى التمس  بما

محسسية المهائية مم  التجاعة أم  ما لم ةجعد االتفا  على الصيغة ال وتشةع مختلف  تم التمازل عمها
إثاع  للخال  سععان ما ةمتهظ إلى طعيق مسدود  تما أن التعامالت التظ  البداية  يإن البدء باألموع األقل

التعاملية والو ائف التظ ت عها المدعسة الو يفية تبساس للم ظ محو التكامل ال  تبخ  بها المدعسة
تس  بع  المجاالت لتشمل العالم تل  مثلما  و األمع بال عوع  يظ مطاقها اإلقليمظ بل قد ت تتطابق معا

 الكثةع من المم مات العالمية التظ تتولى تحقةق التعاون يظ مجاالت تخصص مختلفة. يظ
بع   وتعتبع الو يفية تممف  لالمدماج إ  تت من تل حاالت االمدماج الجزئظ  حةث ةتم تفوي 

القعاع  أد أن  مستويةن األعلى واألدمى من صماعةالو ائف الحتومية إلى الوحدات المشاعتة على ال
المشاعتة  ومثال  ل   االمدماج الشامل ةتوقف على أ مية   ه الو ائف يظ السياسات المحلية للوحدات
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يظ تشعيعات تل ممها و و  اتحاد التاج بةن بعيطاميا وأستعاليا م  تواجد السلطة الفعلية يظ تل بلد متمثلة
 1االمدماج الو يفظ.حالة من حاالت 

 2وتقوم م عية " ديفةد مةتعامظ " على أعبعة مبادئ أساسية  ظ :
 الفصل المحقت للو ائف االجتماعية   االقتصادية والمشاط السياسظ أو مبدأ األولوية االقتصادية -

 االجتماعية ؛
 مبدأ يصل السلطة السياسية على اإلقليم ؛ -
 ق ال وبان التدعيجظ للسيادات السياسية اإلقليمية والقومية أو السالممبدأ تحقةق السالم الدولظ عن طعي -

 عن طعيق التعاون الدولظ م  تبعية عقالمية ممفعية ؛
مبدأ التفعل والتشعة  بحةث ةحدد تطوع التعاون يظ مجال تقمظ إلى توسي  التعاون يظ مجاالت  -

أخعى  و  ا التعاون الو يفظ يظ قطال واحد ال د سا م يظ مقل التعاون إلى مجاالت أخعى   وقطاعات
 ماتج عن حاجات مستشعع  تولد بدوع ا شعوع بالحاجة للتعاون الو يفظ يظ قطال أخع .

سعت   ه الم عية التظ مشبت بعد الحعة العالمية الثامية إلى  يا : المدرسة الوظيفية الجديدة :ثان
األصلية  وقد جمعت   ه الم عية المحدثة إسهامات تل   معالجة القصوع ال د شاة الم عية الو يفية

 (Karl دويتشكارل ( وAmitai Etzioni)  ايتزيوني أميتايو  (Ernst Hass) ارنست هاس من 
Deutsch: ال ةن أكدوا على تويع عدد من  األسس التظ تساعد على تغ ية المسةع  التكاملية ) 

تويع ثقاية مشتعتة تقعة بةن مم ومة القيم التظ تتبما ا الفئات االجتماعية يظ الدول المعمية   .1
عل التكامل يق   من إقليم عاما بةمها حول ما يعتبع عماصع عيا ية يظ حياتهم و  ا ما ةج وتمشئ اتفاقا
االعتماد على مفهوم التكامل الجهود اإلقليمظ بدال من التكامل على المطا  العالمظ تما مادى  معةن  أد

 ب  الو يفةون القدامى .
وجوة تخصيص مواعد اقتصادية تايية  والشعول يظ المجاالت الحةوية التظ تحتل متامة متمةز    .2

 يظ اقتصاديات الدول المتكاملة و  ا من أجل إمجاز العمل المشتع  وتحقةق عيا ية المجتم  .

                                                           
م تع  مقدمة لمةل شهاد  الماجستةع يظ  ، للتجارةالتكتالت االقتصادية االقليمية و حركة التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية آسيا الوايظ    1

 . 10  ص  2006/2007العلوم االقتصادية  تخصص اقتصاد دولظ   غةع ممشوع    جامعة الحاج للخ ع باتمة   
تةع يظ علوم  م تع  مقدمة لمةل شهاد  الماجس واقع التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآفاقهالسعةد بوشول    2

 . 12  ص  2008/2009التسةةع  تخصص تجاع  دولية   م تع  غةع ممشوع    جامعة قاصدد معباح وعقلة   
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وجوة إقحام جماعات المصال  والمخة واألحزاة السياسية يظ   ه العملية م   عوع  وجود   .3
حسسية ةوتل إلةها الحد األدمى من القعاعات لتكون ب ل  محسسات إقليمية تتجاوز يظ قعاعاتها أطع م

 الحدود الوطمية  أد أن البعد المحسسظ يو  الوطمظ يشغل موقعا.
لهةئة الصلة والفحم األوعبية  حةث يسلم  اس ببن قعاع القيام إرنست هاس ومن خالل دعاسة 

عتمد على توقعات الكسة والخساع  من قبل القوى العئيس ية التظ ستدخل تكاملية أو معاع تها ت بعملية
 التكامل . يظ إطاع

  أشاع الباحثان إلى ثالثة متغةعات ةبدو أمها فليب شوميتربالتعاون م  هاس ويظ دعاسة ل 
تحقةق ما مسمي  بالتكامل السياسظ امطالقا من قاعد  التكامل االقتصادد و  ه  تدخل يظ إمتامية

 متغةعات  ظ :ال
 . المتغةعات القاعدية ؛1
 . المتغةعات لخطة التكامل االقتصادد ؛2
  . المتغةعات الحعتية .3

والح ت الدعاسة أن تحول الوحد  االقتصادية إلى وحد  سياسية تتويع على يعصة أكبع يظ 
 الديمقعاطية تما  و الحال يظ أوعبا الغعبية . المجتمعات الصماعية

 االمتقادات الموجهة للم عية الو يفية والو يفية الجدةد   ظ :أ م من و 
 صعوبة أو استحالة يصل المشاطات االجتماعية واالقتصادية عن السياسة ؛ -
 أن الدول بشتل عام لن تبدد عغبة تايية يظ التخلظ عن و يفتها السياسية للسلطات ؛ -
 لالمتشاع ؛ ما  بع  الو ائف االقتصادية واالجتماعية غةع مح لة  -
 أن إعاد  التكامل أو الوحد  السياسية معتبطة بإعاد  األطعا  أكثع من اعتباطها بالو يفة -

 1واالجتماعية . االقتصادية

 الفرع الثاني : المدرسة التعددية 
ل االتصال السياسظ   ويظ ة االتصاالت االجتماعية التظ تشمم عي كارل دويتش لقد سا م 

لة للتطويع بةن صفقات قوية وسعيعة وقابةعى ببن وجود  م عية الصفقات  إ و   م عية جدةد   ظ 
عملية تكاملية بةن   ه الدول   وأن عامل االتصال  العتةز  األساسية ألد مجموعة من الدول  ظ
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الدول للوصول إلى الشعوع باالمتماء لما يسمى  والصفقات بةن الدول يسهل التكامل ويدي  تدعيجيا قاد 
 ة السياسية .بالجماع

 " بدعاسات اعتكزت على محاوالت تحقةق التكامل داخل الدولة القومية الواحد دويتش وقد قام " 
 " ممطقة شمال األطلسظ "  حةث قام بداعسة عشع حاالت تكامل وتفت  على المستوى  ااامثل دعاست  ل

وقد أو التفت  على المستوى الدولظ   الدعاسة مفةد  يظ دعاسة التكامل الوطمظ   م   ل  عبما تكون   ه
 لمجتمعات :طعح دويتش يظ دعاست  ممو جةن لتحقةق أمن ا

تامت تما  و الحال يظ الواليات المتحد  ) حةث « األمن الموحد  » الممو ج القائم على النموذج األول :
 واليات   ثم أصبحت دولة واحد   ولها حتومة تمثلها جميعا وأممها أصب  متعابطا ( ؛عد  

 مثل عالقة بةن يعمسا وألماميا بعد الحعة العالمية الثامية أو بةن تمدا« األمن المتعدد » : النموذج الثاني
  الواق  القامومظ ممفصلة عن بع ها) حةث إن   ه الدول من حةث الحتومات و  متحد  والواليات ال

 1لكمها من الماحية األممية متعابطة ( .

 الفرع الثالث : المدرسة االتحادية ) الفدرالية(
إصداع  تسعى إلى إقامة دولة إقليمية تتخ  شتل وحد  يةدعالية  حةث تحتفظ الدول الوطمية بسلطة

األموع التظ تهمها  القعاعات والتشعيعات الالزمة  ويقا لما ةتفق علي  المجلس األعلى ال د ةدةع عددا من
الفئات االجتماعية التظ  ويمصة التفتةع أساسا حول إقامة دولة اتحادية على إقليم تتمت  يي    جميعا

 تتواجد يظ أقطاع ا بدعجة عالية من التشاب  يظ المصال .
 : التالةتةن  المجاح أمام   ا التحول يظ حالتةنوتتويع يعص 

قادع يعال  أن يتون قد تولد لدى مختلف الفئات االجتماعية شعوع ببن التجم  اإلقليمظالحالة األولى: 
ويمتن القول أن  على تحقةق قدع من العخاء والعيا ية االقتصادية يفو  ما تحقق  الدول الوطمية لوحد ا

 : يعتمد على قاعدتةن  ا األسلوة 
 توايق مصال  الفئات االجتماعية المختلفة وتيقمها أن دولة الوحد  سو  تخدمالقاعدة األولى: 

 مصالحها أي ل مما تفعل  الدولة و  ا ما يمتن تسمةت  بقاعد  الكفاء .
اع تسةةع األموع يظ دولة الوحد  سو  يعطةها يعصة للمشاعتة يظ اتخا  القع القاعدة الثانية: 

 ما يمتن وصف  بقاعد  الديمقعاطية. و  ا
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تسعى إلى  : عي  عدد من الفئات االجتماعية خ ول الحتومات الوطمية لتسلط يئاتالحالة الثانية
المختلفة متماحع  تع يم مصالحها على حساة باقظ يئات المجتم   وتكون الفئات المتسلطة يظ البلدان 

التحول من المستوى  ييما بةمها  ومن ثم تعى الفئات االجتماعية العاي ة له ا األمع أم  من المصلحة
 الوطمظ إلى المستوى اإلقليمظ.

 الحالة األوعوبية  يقويت شوتة المدعسة االتحادية خالل وقد تان لالعتباع الثامظ أ مةت  يظ
الممهج  احتدام معاع  الحعة العالمية الثامية خاصة لدى يئات يعمسية بزعامة جان مومي   عأت يظ   ا

تشاطع ا  مهاية لمحاوالت ألماميا المتكعع  يظ السيطع  على أوعوبا  إال أن يئات أخعى تالدةجولةةن لم
 ع السلطات اإلقليمية يظ مطاقات محدود .العأد  وحب ت حص

 وب ل  يعتبع الفتع االتحادد استعاتةجية للتحع  محو التكامل أكثع مم  م عية ت   أسسا لبلوغ  
 1. ويتون على الدولة االتحادية بعد قيامها البحث عن أي ل السبل لتسةةع شحون المجتم  المتكامل

 الفرع الرابع : نظرية االتصاالت 
 الم عية االتصالية من أ م م عيات التكامل و ظ تعتز على عدم التسعل يظ خلق سلطةتعد 

تتولى شحون المجتم  التكاملظ  سواء تامت سلطاتها محدود  أو واسعة  وأم  من األي ل  معتزية
االجتماعية تم يمات تتولى عددا من الشحون الفمية التظ ال تثةع أية حساسية لدى الفئات  االمطال  بخلق

 القائمة.
ويعى أصحاة   ه الم عية ويظ مقدمتهم تاعل دويتش أم  ةجة التدعج يظ العملية التكاملية 

 لة الوحد  السياسية  بدءا بالمواحظ األقل إثاع  للخاليات  والتظاللتحول المفاجئ والمباشع إلى ح تبدةل
ثةع حساسية الدول وتمفع ا من عواقة تما ةمبغظ تجمة التعقةدات التظ ت   تسا م يظ تحفةز التكامل

سيادتها إلى دولة االتحاد  وما قد ةتعتة علي  من خسائع بفقدان ما أمتن تحقيق  يظ الدولة  يقدامها
 القطعية.

 ي لوا إتبال ممهج تعاملظ يعمل على تشجي  وتكثةف المعامالت بةن مختلف الفئات  وبماءا علي 
 وقد أو   "تاعل  حل محدد عاببطع محسسية معةمة أو م زاماللتاالجتماعية يظ الدول المعمية  دون ا

 دويتش" يظ محاولة مم  الطعيقة التظ ةتم بها تكثةف وزياد  المعامالت واالتصاالت بةن الدول  يظ سبةل
 : مان مجاح العملية التكاملية والتظ تتلخص ييما ةلظ 
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 التكامل ؛ئد تتمحوع حول  عملية ا.  عوع  وجود قطال ع 1
 . وجود دعجة عالية من االعتماد المتبادل بةن الدول أط ا ع  التكامل  يظ جمي  المجاالت2

 ؛ )االقتصادية  االجتماعية  الثقايية واألممية(
 التكامل ؛. دوع القوى غةع الحتومية يظ خلق العدةد من قموات 3
 التكاملية ؛ سةعوع  العملية.  عوع  و   شعوط محلية وعالمية لتجاوز العقبات التظ يمتن أن تعةق 4
 1. ةجة أن تكون المخة والقوى الحاكمة مستعد  للتعامل م    ه الشعوط.5

  التكامل االقتصادي أشكال: المطلب الرابع

خمساة أماوال مختلفاة   يعباع تال ماول عان تكتال معاةن وياظ مفاس الوقات تعباع  للتكامل االقتصاادد
التف ااةلية  تباادأ باابدمى مسااتويات التكاماال و ااو اتفاقااات التجاااع دعجااات التكاماال   عاان تلاا  األمااوال مجتمعااة 

وتمتهظ باإلتحاد االقتصادد والمقدد   و  ما  مول آخع من التكامل ال يعد من معاحال التكامال ةتمثال ياظ 
  ظ :من التكامل يمتن التفعقة بةن أشتال مختلفة ومتدعجة   لجمعيات وممتديات التعاون االقتصادد ا

 Associations and economic اون االقتصاديالفرع األول :الجمعيات و منتديات التع
cooperation forum 

تعاون بةن الدول حول تم يم  ةتعلق األمع بجمعية بلدان  قائمة على ممطق إقليمظ  و تهد  إلى
االقتصادية الكلية  التجاع   االستثماع  المعاةةع و  مسائل اقتصادية يظ المفهوم الواس  تتمسةق السياسة

 البةئة...الخ. المقاةيس  سياسات الممايسة 
التجاعياة  وال تقوم   ه الجمعياات علاى مفا الة تجاعياة  يهاظ تهاد  عااد  إلاى تح اةع المفاو اات

تكتاال إقليمااظ مفتااوح  عا  أو إلااى تطبةااق اتفاقيااات مبعمااة و مااتكلم عاااد   يااظ  اا ه الحالااة عاانالمتعاادد  األطاا
 لاا   قااد يتااون  ااد  الممتااديات  عتااس التكتاال اإلقليمااظ المغلااق القااائم علااى اتفاقيااات تف ااةلية  بااالعغم ماان

منظمة التعاون االقتصاادي سسايا  ن   ه المم مات الماشطة بة   و من2 تح ةع إقامة ممطقة تبادل حع
دولااااة ع ااااوا  بمااااا يااااظ  لاااا  تماااادا   الواليااااات المتحااااد   21ةتاااابلف ماااان  والتااااظ APECوالمحاااايه الهااااادي

تتاابلف  اا ه  OEAمنظمااة األماام المتحاادة ةن  المتسااي   عوساايا و مةوزيالماادا   واألمعيتيااة  اليابااان  الصاا

                                                           
 . 38 - 37كمال مقروس ، مرجع سابق ، ص ص : 1
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منظماة   وبلد ع وا   مع مهام مان أمعيتاا الشامالية  أمعيتاا الوساطى وأمعيتاا الجموبياة  35المم مة من 
 تماا تحاايظ علاى عالقاات  اظ مم ماة عالمياة ت ام ثالثاةن دولاة   OCDEالتعااون والتنمياة االقتصاادية

تمثلاة ياظ م اام % مان القةاود الكمياة الم90وقاد أدت  ا ه المم ماة إلاى إلغااء   1دولة أخعى  70عمل م  
الحصص التظ تامت تخ   لها الاواعدات   غةاع أمهاا لام تامج  ياظ تخفاي  العساوم الجمعتياة التاظ  لات 

 3 تما ةتولى االتحاد الع و يظ   ه المم مة المشاطات التالية :2معتفعة وبدعجات متفاوتة 
محدد يمتن تغةةعه عمد يقوم بفت  حساة لكل بلد ع و من اجل تقديم القعو  لها البلد  من سقف  -

 الحاجة .
 تحدةد أسلوة تسوية مةزان المديوعات سواء بالعجز أو الفائ    بال  ة والعمالت األخعى. -
 يعتبع   ا االتحاد معتز استشاعد دائم بما ةتعلق بالعالقات االقتصادية والمقدية . -

 Associations and االقتصاديالفرع األول :الجمعيات و منتديات التعاون :  ولفرع األ ال
economic cooperation forum 

تم يم تعاون بةن الدول حول  ةتعلق األمع بجمعية بلدان  قائمة على ممطق إقليمظ  و تهد  إلى
االقتصادية الكلية  التجاع   االستثماع  المعاةةع و  مسائل اقتصادية يظ المفهوم الواس  تتمسةق السياسة

 البةئة...الخ. لممايسة المقاةيس  سياسات ا
التجاعياة  وال تقوم   ه الجمعياات علاى مفا الة تجاعياة  يهاظ تهاد  عااد  إلاى تح اةع المفاو اات

تكتاال إقليمااظ مفتااوح  المتعاادد  األطااعا  أو إلااى تطبةااق اتفاقيااات مبعمااة و مااتكلم عاااد   يااظ  اا ه الحالااة عاان
 لاا   قااد يتااون  ااد  الممتااديات  تف ااةلية  بااالعغم ماانعتااس التكتاال اإلقليمااظ المغلااق القااائم علااى اتفاقيااات 

منظمة التعاون االقتصاادي سسايا   و من بةن   ه المم مات الماشطة  4 تح ةع إقامة ممطقة تبادل حع
دولااااة ع ااااوا  بمااااا يااااظ  لاااا  تماااادا   الواليااااات المتحااااد   21والتااااظ ةتاااابلف ماااان  APECوالمحاااايه الهااااادي

تتاابلف  اا ه  OEAمنظمااة األماام المتحاادة  المتسااي   عوساايا و مةوزيالماادا   واألمعيتيااة  اليابااان  الصااةن 
منظماة بلد ع وا   مع مهام مان أمعيتاا الشامالية  أمعيتاا الوساطى وأمعيتاا الجموبياة   و 35المم مة من 

                                                           
1 Naji jammal , Sophie Fournier , COMMERCE INTERNATIONAL ( théorie- techniques- application),Québec , 

canada , 2005 , p66 . 
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 اظ مم ماة عالمياة ت ام ثالثاةن دولاة  تماا تحاايظ علاى عالقاات   OCDEالتعااون والتنمياة االقتصاادية
% مان القةاود الكمياة المتمثلاة ياظ م اام 90وقاد أدت  ا ه المم ماة إلاى إلغااء   1ولة أخعى د 70عمل م  

الحصص التظ تامت تخ   لها الاواعدات   غةاع أمهاا لام تامج  ياظ تخفاي  العساوم الجمعتياة التاظ  لات 
 3 تما ةتولى االتحاد الع و يظ   ه المم مة المشاطات التالية :2معتفعة وبدعجات متفاوتة 

كل بلد ع و من اجل تقديم القعو  لها البلد  من سقف محدد يمتن تغةةعه عمد يقوم بفت  حساة ل -
 الحاجة .

 تحدةد أسلوة تسوية مةزان المديوعات سواء بالعجز أو الفائ    بال  ة والعمالت األخعى. -
 .ية والمقدية يعتبع   ا االتحاد معتز استشاعد دائم بما ةتعلق بالعالقات االقتصاد -

 Preferential Trade Agreement :ترتيبات التجارة التفضيلية الثاني :الفرع 
تتمثل يظ اتفا  مجموعة من الدول على تخفي  معدالت العسوم الجمعتية المفعو ة على  

تجاع  السل  والخدمات ييما بةمها   م  االحتفاظ بمعدالت عسوم جمعتية على تجاع  السل  والخدمات م  
 1932ممطقة تف ةل الكوممولث التظ تومتها امجلتعا م  مستعمعاتها السابقة يظ عام  الدول األخعى ثابتة 

تخفي  العوائق التجاعية قد يتون من جامة واحد  بمعمى أن تقوم مجموعة ب    ةتمةز   ا الم ام  4
المشتعتة المشتعتة يظ االتفا  بتخفي  العوائق التجاعية على الواعدات من الدول  صغةع  من الدول

  ه األخةع  بالمعاملة بالمثل أد ال تخف  العوائق التظ تفع ها على بقية  األخعى  يظ حةن ال تقوم
من االتفاقيات المعاملة التف ةلية التظ تممحها دول المجموعة  الدول األع اء  ومن أمثلة   ا المول

تن للدول األع اء الحق بصياغة   تما يم 5االقتصادية األوعوبية لواعدات من عدد من الدول المامية
 6 وعسم سياستها الجمعتية وغةع الجمعتية دون الخ ول إلجعاءات مشتعتة م  باقظ دول العالم .

                                                           
1 Naji jammal , Sophie Fournier , COMMERCE INTERNATIONAL ( théorie- techniques- application),Québec , 

canada , 2005 , p66 . 
 . 194المال    معج  سابق   صمميس أسعد عبد  2
 . 154   ص  2007  داع أسامة   عمان    االقتصاد الدوليعثمان أبو حعة    3
 . 200السةد محمد أحمد السعيتظ   معج  سابق   ص 4
 . 177  معج  سابق   ص محمد ةومس محمد  علظ عبد الو اة مجا 5
 . 145ةوسف مسعداود   معج  سابق   ص  6
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 Free Trade Area :: منطقة التجارة الحرةلثالفرع الثا
 ثم تعتبع ممطقة التجاع  الحع  ثامظ معحلة من معاحل التكامل االقتصادد   سمبدأ بتععيفها أوال 
 معع  اآلثاع المتعتبة عن إقامة المماطق الحع    بعد ا معع  بع  المماطق الحع  الهامة يظ العالم .

 ااظ شااتل ماان أشااتال التكتاال االقتصااادد الاا د ةمشااب بااةن : أوال : مفهااوم منطقااة التجااارة الحاارة
علااى التجاااع  والساال  بااةن دولتااةن أو أكثااع   ةااتم ماان خاللهااا إزالااة جمياا  العوائااق الجمعتيااة وغةااع الجمعتيااة 

  ه الدول  بهد  زياد  حجم التبادل التجاعد وعي  معدالت الممو االقتصادد يظ الدول األع اء يظ   ا 
دولااة ع ااو بإلغاااء تايااة القةااود علااى الااواعدات ماان الاادول األطااعا  يااظ االتفاقيااة  و  تلتاازم تاالو    1التكتاال

بالتالظ تتمت  صادعات تل دولة بإعفاء جمعتظ تام يظ الدول األخعى األع اء  ولكل دولة مشتعتة الحق 
م ياظ ياع  العساوم الجمعتياة علاى ماا تساتوعده ماان الادول األخاعى غةاع األع ااء ياظ الممطقاة دون االلتاازا

  2. بتععيفة جمعتية موحد 
 ة التجارة الحرة فيما بين دولها اسثار المترتبة على حرية تحركات السلع داخل منطق ثانيا :

 3من بةن اآلثاع الماتجة عن إقامة ممطقة تجاع  حع  ما ةلظ :
وجد تحاةل على الحواجز الجمعتية التظ تقيمها دول  ا إ للتجاع  : يحدث امحعا  انحراف التجارة  .1

و ل  ببن تقوم  التظ تطبق تععيفة جمعتية معتفعة يظ تجاعتها م  دول خاعج الممطقة  أع اء الممطقة 
من دولة غةع األع اء يظ  المستوعد  السل دولة ع و يظ الممطقة بتطبةق أدمى تععيفة جمعتية على 

دولة ع و يظ الممطقة   األمع  ممخف ة  بدال من الحصول علةها منالممطقة تطبق تععيفة جمعتية 
توسي  مطا  التجاع  ييما بةن  ال د ةتعاع  م  الهد  األساسظ إلمشاء ممطقة التجاع  الحع   أال و و

 ؛ دول الممطقة
  ا االمحعا  يظ بع  الممتجات الصماعية تحتود على مسبة معتفعة  يحدث انحراف اإلنتاج : .2

الالزمة لصماعتها  و لكمها غةع متوايع  يظ دول الممطقة   األمع ال د يستوجة استةعاد ا  من المواد

                                                           
 لتجهةز تجدع اإلشاع  إلى أن  ما  اختال  بةن ممطقة التجاع  الحع  و الممطقة الحع    حةث أن   ه األخةع  تقوم بو ائف التخزين والتصمي  و ا

مولوجيا المتقدمة وغةع ا   وعمدما تبخ  الممطقة والتصدةع وا عاد  التصدةع ...   تل األمشطة التظ تزيد من االستثماعات والصادعات و جلة التك
 الحع  شتل إقامة مشعوعات مشتعتة متعدد  األغعا  وتشتع  يظ إقامتها عد  دول   عمد ا تصب  ممطقة حع  إقليمية .

  مجلة عحى  األزمة االقتصادية العالميةالتكتالت االقتصادية :وجه جديد للحماية التجارية في ظل عبد السالم مخلويظ   سفيان بن عبد العزيز   1
 . 09الوادد   ص حمة لخ ع  جامعة  2012  جوان 02اقتصادية   العدد 

 . 310زيمة حسةن عو  هللا   االقتصاد الدولظ   معج  سابق   ص  2
 .32-30حسةن عمع   معج  سابق   ص ص : 3
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تية المعتفعة الجمع ية التعع  ل  يإن صماعة   ه الممتجات تتحول من الدولة  ات  من الخاعج   وعلى
 ؛مسبيا من بةن دول الممطقة  ممخف ةتية الجمع ية التعع  دولة  اتمسبيا إلى ال

يظ ممطقة التجاع   يظ االستثماعات متاج امحعا امحعا  يظ اإلقد يصاحة : ستثمار االانحراف  .3
ييقبل المستثمع على الدول  ات  الحع   ات العسوم المعتفعة على المواد األولية والسل  غةع التامة   

م  إقامة بع  مشاعي  تجمي  الجزاء يظ بع  الدول األع اء يظ ممطقة التجاع    العسوم الممخف ة 
التظ  أموالهم يظ دول ممطقة التجاع  الحع المستثمعين عن استثماع و و ما يعمظ  مما ابتعاد  الحع   

 تكون يةها العسوم الجمعتية معتفعة .
 الحرة بالعالم  التجارة مناطق أشهرثالثا : 

: بةن سب  دول  ظ 1959الممطقة سمة : مشبت   ه  EFTAمنطقة التجارة الحرة األوروبية .1
تفاقية إقامة تععيفة   الدامماع    ولم تت من   ه اال إمجلتعا   البعتغال  الممسا   سويسعا   المعويج

موحد  ييما بةن   ه الدول السبعة والعالم الخاعجظ   ولكن تبقظ لكل دولة أم متها الجمعتية الخاصة 
م مام للسو  من بةمها اتجاه بع  دولها إلى االبها  وقد القت   ه الممطقة صعوبات عدةد  

 1التجاوز الجغعايظ بةن دولها مما أدى إلى  عف مسبة مجاحها .األوعوبية المشتعتة وت ا عدم 
اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  :NAFTA منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  .2

North American Free Trade Agreement ( NAFTA) :  توصلت تل من أمعيتا وتمدا
بدأت تعتةباتهما  1987إلى تعتةبات ثمائية خاصة بالتعامل التجاعد يظ السياعات وقط  غياع ا   ويظ 

  أما المتسي  بدأت  1989حول ممطقة التجاع  الحع  األمعيتية الكمدية التظ دخلت حةز التمفة  
الثة التفاو  حول ممطقة تجاع  حع  األمع ال د مهد للدول الث 1986إصالحها االقتصادد مم  
  التظ تماولت التحعيع  1994  وبدأ سعيان مفعولها يظ أول جامفظ  1992لشمال أمعيتا يظ  أوت 

زالة المتون المحلظ  التصاعدد لتجاع  السل  والخدمات المالية   تحعيع سياسات االستثماع   وا 
الفتعية   وقد تم إزالة التععيفة الجمعتية بةمهم  ومتطلبات أداء التصدةع   وتعزيز حماية حقو  الملكية

سمة  وأصبحت الصادعات  15ديعة واحد  على مدى يتع  زممية متفق علةها للسل  المختلفة تصل إلى 
% أما صادعات المتسي  إلى السو  األمعيتظ أصبحت محعع  تماما 70األمعيتية للمتسي  تقدع با 

                                                           
 : وتعع  ممطقة التجاع  الحع   بالغة الفعمسيةAELE échange -association européenne de libre ’l 
 . 220ايمان عطية ماصف   معج  سابق   ص  1
 تعع  باللغة الفعمسية :américain-echange nord-association de libre’lALENA    
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توعد المتسي  ألمعيتا وتمدا البتعول والغاز الطبيعظ   إال أم    يظ حةن  1من التععيفات والحصص 
 2 ما  احتمال لتوس  أمعيتا يظ أقطاع أمعيتا الالتةمية .

بموجة   1967سمة  مشبت عابطة دول جموة شع  آسيا : ASEAN منطقة التجارة الحرة .3
الفلبةن  مالةزيا  سمغايوع   أمدوميسيا  يظ مواجهة الشةوعية يظ إعالن بامتو    متومة من خمس دول 

  وقد توسعت ع ويتها ييما بعد لتشمل خمس دول أخعى  ظ : بوماد   يةتمام ميامماع تايالمدا و 
ا المتجاوع  جغعاييا  تشتع  تل   ه الدول يظ أمها تق  جموة شعقظ آسي  )بوعما(   الوس وتمبوديا 

أمشئت ممطقة التجاع  الحع  لتحل محل الم ام  1991يظ عام و    3المتشابهة يظ الثقاية السياسيةو 
جمي  الحواجز الجمعتية وغةع الجمعتية تدعيجيا  ويتم تمفة  ا على يتع   السابق وتهد  إلى إزالة

استحدثت م ام  1997ويظ عام    1994عاما  ودخلت حةز التمفة  عام  15امتقالية تمتد إلى 
يتمفة      وال د لم ةمج  يظ زياد  التجاع  البةمية لدول اآلسيان  (  PTAتعتةبات تف ةلية للتجاع   ) 

سياسيا بالدعجة  ممطقة التجاع  الحع  قد تبخع م عا للهد  ال د قامت من أجل  اآلسيان  ال د تان
يمم   ل  الوقت  ن حةث المواعد والمةز  المسبية.األولى  إ اية إلى التشاب  بةن دول اآلسيان م

تامت تعي  أن تصب   أصبحت تفتع بجدية يظ تكاملها االقتصادد ال د قد يتون مجديا  بعد أن
 4مغلقة يظ  ل معدالت ممو متزاةد  .

  : االتحاد الجمركيرابعالفرع ال
  لاا ل  ساامبتظ  Bella Balassaاالتحاااد الجمعتااظ  ااو ثالااث معاحاال التكاماال االقتصااادد حسااة 

على تععيف االتحاد الجمعتظ  واآلثاع المتعتبة عم    ثم معع  أشهع االتحاادات الجمعتياة الموجاود  
 يظ العالم .

األطعا  يظ اإلقليم  و تجم  بةن األقاليم الجمعتية للدول : أوال : مفهوم االتحاد الجمركي
ويتفق االتحاد الجمعتظ م  ممطقة التجاع  الحع  يظ إلغاء العسوم الجمعتية والقةود الكمية  الجمعتظ الواحد 

واإلداعية على تاية الواعدات ييما بةن الدول األع اء م  اعتماد تععيفة جمعتية موحد  يظ مواجهة الدول 

                                                           
 . 74 - 73أسامة المجدوة   معج  سابق  ص ص :  1
 . 134مهال يعيد مصطفى   مبةلة عباس   معج  سابق   ص  2
  366 مجلة المستقبل الععبظ   العدد  خبرات التكامل اسسيوية ودالالتها بالنسبة إلى التكامل العربي ) حالة اسسيات(، محمد السةد سليم   3

 , 100  معتز دعاسات الوحد  الععبية   لبمان  ص  2009أوت 
"   مجلة ( " نموذج الدول النامية لالقليمة المنفتحةASEANجنوب شرق آسيا )اسسيان عابطة الو اة عمةدد    علظ خالفظ   عبد 4

 . 83- 82  ص ص  جامعة حسةبة بن بوعلظ الشلف   06اقتصاديات شمال ايعيقيا   العدد 
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لغاء المعاقبة الجمعتية على ا ومن أشهع األمثلة لالتحاد   1لحدود البةمية للدول األع اء األخعى   وا 
 2من طع  ثالثة دول بلجيتا    ولمدا ولوتسمبوعغ . 1944الجمعتظ اتحاد البملوتس ال د تبةظ يظ 

االتحاد الجمعتظ يمتن تجاوز المشتلة التظ تواجهها ممطقة التجاع  الحع   المتمثلة بامتقال بإقامة 
التظ تفع  عسوما عالية داخل   ا االتحاد  إال أم  ةحدد إلى مشوء مشتلة توزي  العوائد من الدول  السل 

  ل ل  يمتن القول أن  االتحاد الجمعتظ عباع  عن  ممطقة تجاع  حع  + الدول المتكاملة  الجمعتية بةن
 تععيفة جمعتية موحد  لمواجهة العالم الخاعجظ .

 لدول األعضاء فيه وغير األعضاءثانيا : آثار االتحاد الجمركي على ا
تمثل م عية االتحاد الجمعتظ أساس م عية التكامل االقتصادد   ولقد تان أول من" تماول مو ول 

 ل أصب  تحلة   حةث 1950يظ تتاب  ال د صدع عام  بالبحث والتحلةل jacob vinerاالتحاد الجمعتظ
و  الجمعتظ" "بالم عية األساسية لالتحادعلي يعع  باسم قامون "ياةمع" لالتحادات الجمعتية أو ما يصطل  

إ ا تامت حعية التجاع  ويقا للتقلةدةةن )الكالسي ( تحدد إلى الحصول من المواعد االقتصادية المحدود  
إلى أعلى مستوى ممتن  يان  تهلكةنعلى أكبع ماتج ممتن والى الوصول بمستوى إشبال المس للعالم

ن تان يعتبع تطبيقا جزئيا لمبدأ حعية التجاع   يان بحث تبثةع قيام اتحاد جمعتظ على  االتحاد الجمعتظ وا 
  من خالل 3 الم عية األساسية لالتحاد الجمعتظ ت يمثل الجدل األساسظ ال د أثاع  االقتصادية  ية العيا

 اآلثاع الساكمة واآلثاع الدةماميتية .
يقصد بها تل  اآلثاع التظ تمطاود علاى إعااد  تخصايص الماواعد باةن الصاماعات اسثار الساكنة :  .1

 الماشئة باستخدام اإلمدادات الموجود  من عماصع اإلمتاج  التكمولوجيا المتويع  .
بةن الدول األع اء ياظ االتحااد  : يقصد ب  إمشاء مبادالتخلق التجارة) األثر اإلنشائي( -أ

اإلمتاج غةع الكفء لصال  اإلمتاج  و الكفاء  العالية   والتكلفة األقال   بمعماى امتقاال  ي تحدةدا يظ تعو 
معاكز اإلمتاج من المصدع المحلظ المعتف  التكلفة ) قبل إقامة تكتال معاةن ( إلاى مصادع مامخف  التكلفاة 

بية للدولااة يااظ إمتاااج يااظ أحااد الاادول األع اااء بعااد إقامااة تكتاال معااةن   و اا ا عاجاا  إلااى التمتاا  بااالمةز  المساا
ممااتج معااةن   وبالتااالظ ةزيااد اإلمتاااج متةجااة التوساا  يااظ السااو    ممااا يعمااظ أن لهاا ا األثااع إةجابيااة بالمساابة 

 لدول التكتل   إال أم  قد ةمطود على أثعين سالبةن عمد :
                                                           

1Naji Jammal, Sophie Fournier , op.cit , p 37 .  
 . 204السةد محمد أحمد السعيتظ  معج  سابق   ص  2
  2007-1990االقتصاد الجزائري واشكالية االندماج االقتصادي االقليمي في ظل البحث عن البدائل المطروحة للفترة محمد بن عزوز     3

 .74  ص  2009/2010ابعا يم الجزائع   وعاه يظ العلوم االقتصادية   تخصص تحلةل اقتصادد   غةع ممشوع    جامعة دالظ أطعوحة دتت
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 احتمال وجود مصدع آخع خاعج التكتل تمتج ببقل تكلفة. -
قااال تفااااء  سةخساااع ويمساااحة مااان الساااو  لصاااال  المماااتج ت اااعع بعااا  األع ااااء إ ا تاااان المماااتج األ -

  1 .اإلمتاج   و ل  يظ األجل القصةع األعلى تفاء  يظ
 : أثر خلق التجارة 13الشكل رقم :

 
التكامااال االقتصاااادي الااادولي واإلقليماااي فاااي ظااال العولماااة )اإلطاااار النظاااري للتكامااال علاااي القزويناااي ،  المصااادر :

 . 151، ص ديمية الدراسات العليا ، طرابلس )ليبيا(، ا، الكتاب األول، منشورات أك االقتصادي(

حالاة خلاق تجااع    ةو ا  اآلثااع الساتومية للتكامال االقتصاادد   الا د 13العسم البياامظ  لخال من
يظ  Xممحمى الطلة والعع  على التوالظ للسلعة  SSa و DDaيظ اتحاد جمعتظ   حةث يمثل تل من 

 Aوالاا د يفتااع  أماا  ال مهااائظ المعومااة   تمااا أن الدولااة  Bممحمااى عااع  للدولااة  Pb  ويمثاال  Aالدولااة 
متاح يظ  X  وعع  السلعة Bمن الدولة  Xعلى تل وحد  مستوعد  من السلعة   STتفع  تععية قدع ا 

  ويجهاز مان  اا ا OQ3  او Xعلاى الساالعة  Aطلااة ياظ الدولاة وأن مجماول ال OTبساعع قادعه  Aالدولاة 
ماان OQ3وتسااتوعد الكميااة المتبقيااة  Aماان قباال الممتجااةن المحلةااةن داخاال الدولااة  OQ2المجمااول المقااداع 

 Bالمساااتوعد  مااان الدولاااة   X  ساااتكون السااالعة BوA  وبعاااد تكاااوين اتحااااد جمعتاااظ باااةن الااادولتةن Bالدولاااة 
علااى  ST)بعااد إلغاااء التععيااة  OTيااظ مقاباال السااعع السااابق OSبالسااعع Aمتاحااة للمسااتهلكةن يااظ الدولااة 

علاى  Aإلى زياد  الطلة الداخلظ يظ الدولاة  OSالتجاع  بةن الدولتةن (   ويمتج عن امخفا  السعع عن 
يقاط     OQ1وتساا م اإلمادادات الداخلياة مان  ا ا المقاداع بماا يعاادل الكمياة OQ4 إلاى المقاداعXالسلعة 

                                                           
 . 137 -136علظ القزويمظ  معج  سابق   ص ص :  1



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

174 

 

يتساتوعد مان  Q1Q4  أماا الكمياة المتبقياة OTعمادما تاان الساعع  OQ2 بعد أن تامت يظ السابق تعاادل
        1 الدولة 

يقصد ب    تحويل مجعى المبادالت من خااعج الممطقاة  تحويل التجارة )األثر التحويلي (: -ب
  تااابن يحااادث التحويااال 2ى داخلهاااا   أد التحاااول مااان العاااالم الخااااعجظ إلاااى الااادول المتكتلاااة مااا  بع اااها إلااا

التجاعد لدولة ع و  تامت تستوعد سلعة معةمة من دولة لم تم م إلى االتفاقية   وبعد قيام التكتل تصب  
مماط التجااع  وتساتولظ الدول األع اء يظ التكتل متفوقة على الدول غةع األع اء   مما ةحدد إلى تغةاع 

الدولة الع و على مبيعات السلعة من الدولة غةع الع و   وب ل  تفقد   ه األخةع  مبيعاتهاا التاظ تتحاول 
ماان ممتجااةن ماان دول األع اااء الاا ةن ةتصاافون باابمهم أقاال تفاااء  يااظ إمتاااج ممااتج معااةن   وبالتااالظ تتحااول 

ات الكفااء  العالياة   مان خاالل الشاتل التاالظ الا د التجاع  من الدولاة  ات الكفااء  الممخف اة إلاى الادول  
 3يمثل ثع تحويل التجاع  .

 أثر تحويل التجارة :14 الشكل رقم

 
التكامااال االقتصاااادي الااادولي واإلقليماااي فاااي ظااال العولماااة )اإلطاااار النظاااري للتكامااال علاااي القزويناااي ، : المصااادر 

 . 155، ص ديمية الدراسات العليا ، طرابلس )ليبيا(، ا، الكتاب األول، منشورات أك االقتصادي(

   Yالطلة الداخلظ على السالعة  DDa والممحمى   Aالعع  الداخلظ للدولة  SSaيمثل الممحمى 
  ويفتع  أن تال من  Yمن السلعة Bممحمى عع  الدولة  BBaويمثل   Cممحمى الدولة  CCaويمثل 

                                                           
 . 151علظ القزويمظ   معج  سابق   ص  1
 . 137المعج  السابق   ص نفس  2
 . 390علظ عبد الفتاح أبو شعاع   معج  سابق   ص  3
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    Yعلى تل وحد  مستوعد  من السلعة CTتععية قدع ا Aالممحمةةن  و معومة تامة   يإ ا يع ت الدولة 
مان  Cويتحاول ممحماى العاع  الدولاة  A ياظ الدولاةOTساتكلف  Cالدولاة  المساتوعد  مان  Yياإن السالعة 

+  OZ (OB او  Bعد  مان الدولاة المساتو  y  ويتاون ساعع السالعة  TTa إلاى Aياظ الدولاة  yالسالعة 
وال ةوجاد اساتةعاد   Cال تستوعد مان المصادع األقال تكلفاة ياظ الدولاة y  وعلي  يإن السلعة   (CTالتععية+ 
يشاب  عان OQ2  والمقاداع  OQ3 او  Aياظ الدولاة Y  ييتزن مجماول الطلاة علاى السالعة  Bمن الدولة 

  وتساتويظ  Cع  عان طعياق اساتةعاد مان الدولاة ةاتم إشاباQ2Q3طعيق العع  المحلاظ   والقسام المتبقاظ 
 . URGFبتععية مقداع ا  Yمن السلعة Q2Q3الحتومة عن استةعاد الكمية 

ماان  Y  وبساابة إلغااء التععيااة عان اسااتةعاد السالعة  Bو Aوبعاد إقاماة اتحاااد جمعتاظ بااةن الادولتةن 
 Cياظ حالاة اساتةعاد مان الدولاة OTبالمقاعماة ما  الساعع Aياظ الدولاة OBتكاون متاحاة بالساعع   Bالدولاة 

إلااى  OQ3ويزيااد الطلااة علةهااا ماان  OBإلااى   OTماان  Yممااا ةااحدد إلااى امخفااا  سااعع الساالعة 
OA4 ويتقلص العع  الاداخلظ مانOQ2  إلاىOQ1 ياظ حاةن ةزياد االساتةعاد مانQ2Q3  إلاىQ1Q4 

والجزء المتبقظ يمثال  UNKRواحدا يقط  و    ويتسة المستهلكون جزء   Cويتوقف االستةعاد من الدولة 
 B .1خساع  للدولة بسبة التحول من مصدع ممخف  التكلفة إلى مصدع إمداد معتف  التكلفة و و الدولة 

يظ األخةع  تاان الف ال الكبةاع ياظ اقتاعاح مفهاومظ خلاق التجااع  وتحويلهاا   لتقةايم جهاود التكامال و 
  يااإ ا تاااان األثاااع  J.Vinerاالقتصااادد مااان وجهااة م اااع تحلةليااة   لالقتصاااادد األمعيتاااظ جاااكوة يااااةمع 

صاااحي  الصاااايظ لصاااال  خلاااق التجااااع  يقاااال أن جهاااود التكامااال لصاااال  الدولاااة محااال التحلةااال   والعتاااس 
   والشتل التالظ ةو   آلية خلق التجاع  وتحولها .2بالمسبة لكون األثع الصايظ لصال  تحول التجاع  
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 : آلية خلق التجارة وتحويلها15الشكل رقم 
 

 

تحول التجارة                                                                             
       

  

 
 
 

   81  مجلة جسع التممية   الكويت  العدد  التجارة الخارجية والتكامل االقتصادي اإلقليمي أحمد الكواز  :  المصدر
 . 08ص   2009ماعس 

2 . 
 ، 81العادد  ، مجلاة جسار التنمياة ، الكويات، اإلقليمايالتجاارة الخارجياة والتكامال االقتصاادي  أحماد الكاواز ،المصدر :

 . 08 ، ص2009 مارس

 اسثار الديناميكية )الحركية(  .2
يقصااد باآلثاااع الحعتيااة   التطااوعات إلااظ ماان شاابمها أن تزيااد ماان الكفاااء  أو الفعاليااة االقتصااادية يااظ   

   ومن أ م اآلثاع الحعتية ما ةلظ :1استخدام المواعد 
ممةاز باةن ماوعةن يار(: باتساع السوق واندماج المنشآت االقتصاادية القطرياة )وفاورات الحجام الك-أ

 الويوعات  الخاعجية والويوعات  الداخلية . 

: و ظ تل  الويوعات التظ يشتع  يةهاا عاد  وحادات إمتاجياة ياظ صاماعة أو ياظ الوفورات الخارجية •
 عد  صماعات مثل ويوعات التعتةز والمععية والتخصص.

ظ الحجم مثاال الويااوعات : و ااظ تلاا  المحققااة للوحااد  اإلمتاجيااة متةجااة توسااعها يااالوفااورات الداخليااة •
الفمية )تصميم العمل استيفاء الطاقاة اإلمتاجياة للماكةماات( والوياوعات اإلداعياة ) تخصاص العمل وتحصاةل 
الخبع  ( ويوعات التسويق والعمليات التجاعية )اعتفال تمية المدخالت ةحدد إلى امخفا  سعع ا والحصول 
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 بتكلفة أقل من  Cتنتج الدولة 
 Bالدولة  

 
 
 
 
 
 

 
 خلق التجارة

 قيود مجركية

 بتكلفة Aتنتج الدولة 
 مرتفعة

 بتكلفة B  الدولةتنتج 
 مجركية قيود       منخفضة
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القتصاااد و مفقاات التوزياا  (  ويساا م اتسااال السااو  علاى امتيااازات وتخفي اات يااظ وساائل المقاال والشحن ا
يظ عي  مستوى حجم اإلمتاج األمثل المعتبط بالتكالةف الوحدوياة الادميا للفعالةااة إ  ياظ حالاة ساابقة لتشاتةل 
االتحاااد الجمعتااظ ال تصااع  الشااعتات الوطميااة ممتجاتهااا إال يااظ السااو  الااداخلظ  وا  ا تاماات  اا ه األخةااع  

مال الشاعتة تكاالةف زائد  وباتساال الساو  تامخف   ا ه التكاالةف أو تمعادم   ويختلاف  يقة )صغةع ( يتتح
مصااادع وياااوعات الحجااام ومساااتوا ا مااان ياااعل أو قطاااال إمتااااجظ آلخاااع  يمجاااد ا معتفعاااة ياااظ مةااادان الطباعاااة 
 وصاااااااماعة السااااااااياعات والطائعات والممتجااااااااات الصاااااااةدالمية  ومتوسااااااااطة يااااااااظ صاااااااماعة المطاااااااااط والمااااااااواد  

أماااا عااان مصااادع ا يةعجااا  إلاااى مفقاااات البحاااث والتطاااويع ياااظ القطاااال الصاااةدالمظ  ومفقاااات  البالساااتيتية...
 التطويع يظ صماعة الطائعات والسياعات والتوزي  والتسويق  بالمسبة للصماعات الغ ائية .

بإزالاة الحاواجز الجمعتياة ةعتفا   زيادة المنافسة وتحسين اإلنتاجية والوضاع التنافساي الخاارجي:-ب
عدد المتمايسةن يظ السو   مما ةدي  بالممتجةن إلى تحساةن تفااءتهم اإلمتاجياة  وتخفاي  األساعاع و  ا 
مااا ةخفااف ماان حااد  االحتكاااعات وآثاع ااا السااةئة علااى توزياا  عماصااع اإلمتاااج و تخفااي  اإلمتاجيااة األمع 

 ويع أسالةة اإلمتاج . ال د ةحدد إلى الكفاء  يظ استخدام المواعد وتط
ويمتان للتجمعااات اإلقليميااة أن تخلاف آثاااعا إةجابيااة للادول األع اااء يااظ مجاال الممايسااة الخاعجيااة 
للشااعتات المحليااة  ولعاال  لاا  مااا دياا  مسااةعد الشااعتات الصااماعية الكبااعى )قطااال السااياعات مااثال( بالاادول 

 األوعبية إلى الديال عن تشتةل سو  أوعبية مشتعتة . 
:يساهم تشاتةل االتحااد الجمعتاظ التبادل التجاري والنشاط االساتثماري داخال االتحاادزيادة  -ج

يظ اعتفال التجاع  ما بةن الفعول أيقيا وعمودياا ومماو التباادل التجااعد بصافة عاماة حةث أن قياام التكامال 
التععيفااات الجمعتيااة يااظ صااوع  اتحاااد جمعتااظ أو صااوع  أعقااى يعمااظ دوام االلتزامااات ييمااا ةتعلااق بإلغاااء 

وغةع ا من القةود المفعو ة على التجاع  و و ما يعمظ إزالة المخاطع المعتبطة بالسياسة التجاعياة وتبقى 
المخاااطع المعتبطااة بتغةةااع السياسااات المقديااة والماليااة قائمااة يااظ االتحاااد الجمعتااظ إال إ ا تحقااق التمسااةق 

 1بةن السياسات االقتصادية المتكاملة.
 
 

                                                           
اإلقليمية )دراسة حالة الجزائر في تطور سياسة التعرفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد األطراف والتكتالت االقتصادية مدامظ لخ ع    1

وع    جامعة الجزائع  عسالة ماجستةع علوم اقتصادية يعل تحلةل اقتصادد  غةع ممش إطار منطقة التبادل الحر مع اإلتحاد األوروبي (،
 . 101 - 100  ص ص :  2005/2006
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 : أشهر االتحادات الجمركية في العالم ثالثا 
تام االتفاا  باةن : European Economic Community (CEE)الجماعة األوروبياة االقتصاادية :

ماااعس  25علااى توقياا  االتفاقيااة يااظ    Beneluxتاال ماان ألماميااا الغعبيااة   يعمسااا   ايطاليااا ودلااو اتحاااد 
  واعتبطت  ا ه الادول علاى إقاماة ساو  أوعوبياة مشاتعتة لتحقةاق الوحاد  االقتصاادية الكاملاة علاى  1957

  وقبال إقاماة  ا ه الساو  تام تمدةاد يتاع   1958المدى الطويل   وأصبحت ساعية المفعول ياظ أول جاامفظ 
  وباالعغم ماان أن  اا ه الساو  األوعوبيااة قااد أزالاات 1مة ساا 15ساامة ويمتان أن تصاال إلااى  12امتقالياة ماادا ا 

الحاادود والحااواجز الجمعتيااة الداخليااة والحاااواجز الماليااة والتجاعيااة األخااعى بةمهاااا   إال أمهااا لاام تلغااظ  وياااة 
  ومماا  إمشااائها و ااظ  2األيااعاد وامتمااائهم إلااى الوطميااة   ياكتفاات بشااعوع  ااحالء األيااعاد بامتمااائهم األوعوبااظ 

 3لمجموعة إلى تحقةق األ دا  التالية :تسعى دول ا
استكمال بماء السو  األوعوبية الموحد    توسي  الع وية يظ السو  ل م باقظ دول أوعوباا الشاعقية  -

 دولة أوعوبية . 30  ليصل عدد ا إلى 
 إقامة م ام مقدد أوعوبظ   م  استكمال الوحد  المقدية لدول المجموعة . -
 تم يم أمماط لعالقاتها م  دول العالم الثالث .   -

 : السوق المشتركة رابعالفرع ال
بعاد معحلاة االتحااد الجمعتاظ      Bella Balassaتبتظ السو  المشتعتة ياظ المعحلاة الثالثاة حساة 

الخاصاة م ايا إليا  بعا  اإلجاعاءات التاظ تماس حعتاة عوامال اإلمتااج   وييماا ةلاظ سامعع  المساتجدات 
 بالسو  المشتعتة   م  التطع  إلى أشهع األسوا  المشتعتة الفاعلة يظ العالم .

تعبااع السااو  المشاتعتة   عاان اتفااا  مجموعااة مان الاادول علااى إزالااة أوال : مفهااوم السااوق المشااتركة :
القةااود المفعو ااة علااى حعيااة التجاااع  بةمهااا ماا  و اا  تععيفااة موحااد  يااظ مواجهااة الاادول غةااع األع اااء   

  وتعتباع 4باإل اية إلى إلغاء القةود المفعو اة علاى حعتاات عوامال اإلمتااج خاصاة العمال و عأس الماال 
 . 1993السو  األوعوبية المشتعتة الممو ج األول ال د حقق مجاحا مم  

 
                                                           

 ا152  ص  1998داع الفتع الععبظ   القا ع     ) النظرية والتطبيق (،التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر حسةن عمع    1
 . 133  ص  2005الداع الجامعية   اإلستمدعية    ، أساسيات األعمال في ظل العولمةمهال يعيد مصطفى   مبةلة عباس    2
   2002  داع الكتاة الحدةث  الجزائع  تصاد الدولي ) النظرية العامة للمناطق االقتصادية الحرة(التطورات العالمية في االقمحمودد معاد    3

 . 123ص
 . 205السةد أحمد السعيتظ   معج  سابق   ص  4
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 ثانيا : أشهر نماذج السوق المشتركة في العالم
 من أشهع األسوا  المشتعتة المطبقة ما ةلظ :

من قبل ايطاليا   يعمسا  ألماميا  لكسمبوعغ  1957سمة  إمشاح اتم السوق األوروبية المشتركة :  .1
  اسباميا السويد بعد ا ام مت تل من بعيطاميا ولمدا وبلجيتا   شتلت   ه الدول الموا  األولى للسو   

وبلغاعيا   المع ال د  مامياالدامماع   المعويج  الممسا البعتغال والةومان  ودول من أوعوبا الشعقية عو 
    ديها تحقةق ما ةلظ : 1أعطى السو  قو  تبةع  على الصعةد األوعوبظ والعالمظ

تويةع الحماية للممتجات الصماعية والزعاعية للدول الممتمية للسو    من خالل يع  العسوم  -
 الجمعتية الموحد  على ممتجات الدول األخعى ؛

األولية من الدول التظ تامت محت سيطع  الدول األوعوبية أد مستعمعاتها سابقا الحاجة لتويةع المواد  -
بهد  إمداد أسوا  الدول الممتمية للسو  األوعوبية بالمواد األولية   وجعل تل  المستعمعات سوقا 

 2لتصعيف الممتجات الفائ ة ببسعاع عالية ؛
 لتجم  التاعيخية الج وع تعج  االفريقي ) الكوميسا ( : السوق المشتركة للشرق والجنوب .2

 عاية االستعماع تحت 1917 سمة يظ وتةميا أوغمدا من تل بةن قام ال د الجمعتظ االتحاد إلى الكوميسا
 إزالة 1927 عام يظ تم قد و 1922 يظ تمجاميقا  ظ ثالثة مستعمع  إلي  وام مت للبلدةن  البعيطامظ

تق  يظ شمال  دولة 20ي م   ا التجم    وحاليا 3 الثالث الدول بةن تقعيبا الجمعتية العوائق جمي 
وقد  الكثاية الستامية على مستوى القاع    تجم  من حةث   و و ثامظ اكبعاإليعيقية  شع  وجموة القاع 

يشهد تكوين محسسات تكاملية  ام  لم إال   1966االتحاد مم  عام  لتكون   ا األولية اإلع اصاتبدأت 
لتمفة  التكامل  ثالث محسسات إمشاء  حةث تم  1981 مم مة التجاع  التف ةلية عام إمشاء مم  إال

 عقدت  اجتمال خالل  1993مويمبع يظ الكوميسا تجم  تشتل   4الدول  وتسهةل حعتة التجاع  بةن
 يظ عقدت التظ الالحقة القمة وخالل   1993 مويمبع 5 يظ أوغمدا عاصمة تمباال يظ األع اء الدول

                                                           
 . 193   ص  2015  داع اليازوعدد   عمان   األعدن   التجارة الخارجية عطا هللا علظ الزبون   1
 . 194المعج    ص مفس  2
 . 184  معج  سابق   ص  بالل بوجمعة   يعطاقظ جابع 3
  وصل أن إلى  2000 سبتمبع يظ ميااتمز  بةمها من الدول من مجموعة ممها امسحبت حةث  1997سنة دولة  22وصل أعضاء الكوميسا إلى 

 – ماالوى  – مدغشقع – لةبيا – تةميا – إثةوبيا – إعيتعيا – جةبوتى – يةقعاطالديم الكومغو – القمع جزع – بوعومدى :و ظ دولة 19 حاليا عدد ا
 . مصع  زيمبابوى  -زمبيا ا – أوغمدا – سوازيالمد – السودان – سيشل– عوامدا – موعيشةوس

  تلية العلوم السياسية    43  مجلة العلوم السياسية   العدد  التكتالت االقتصادية العالمية  وانعكاساتها على الدول الناميةيوزية خداكعم    4
 . 183جامعة بغداد   ص 
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 إلى الطعيق لتفس  الجدةد  المعا د  على التوقي  تم 1994 ديسمبع 8 يظ ماالود  عاصمة جود  لةون 
 السل  على الجمعتية العسوم تخفي  على االتفا  تم التاعيخ مفس ويظ اإليعيقظ  الكوميسا تجم  قيام

 1تجم  الكوميسا . يظ األع اء للدول البةمية التجاع  على  % 60بمسبة والممتجات
يتع  السو  الععبية المشتعتة من إحدى قعاعات مجلس  تمخ تالسوق العربية المشتركة : .3

  الكويت  الععا  سوعيا   وقد تشتلت بواسطة تل من األعدن  1964الوحد  الععبية االقتصادية سمة 
تما مصت علةها الماد    2الخعوج من ال عو  التظ عاشها تحت وطب  االستعماع ومصع  من أجل 

 3ية  على مجموعة من األ دا    تكمن ياااااااااااااااظ :األولى من اتفاقية الوحد  االقتصاد
 حعية امتقال األشخاص وعحوس األموال و تبادل الب ائ  والممتجات الوطمية واألجمبية ؛ -
 حعية اإلقامة والعمل واالستخدام ومماعسة المشاط االقتصادد ؛  -
 المطاعات المدمية .حعية المقل والتعامزيت واستعمال وسائل و الموامئ و   -
:خعجت الدول التالية : األعجمتةن   بوليفيا    LAFTAجمعية التجارة الحرة ألمريكا الالتينية  .4

البعازيل   الشةلسظ   تولومبيا   اإلكوادوع   المتسي    بعاغواد  البةعو   األوعغواد   يمزويال   بعأةةن 
مشتعتة ألمعيتا الالتةمية   ويعى البع   مختلفةن   البع  ةعى ب عوع  تحويل الجمعية إلى سو  

 1969اآلخع االكتفاء بتعزيز جمعية التجاع  الحع  ثم اتخا  إجعاءات لتحويلها إلى سو  مشتعتة   ويظ 
تم التوقي  على بعوتوتول تعاكاس  ةتعلق بمستقبل الجمعية بتمفة  بعمامج لدعاسة مشاكل الجمعية   

(    1980 -1970اية إلى خطة عمل تغطظ الفتع  بةن سمتةن ) واستغع  األمع أعب  سموات   باإل 
استهديت    ه  الخطة تطبةق مبادعات لتعزيز التعاون اإلقليمظ بمعالجة المو وعات األساسية التالية 
:تحعيع التجاع  بةمها   تمسةق السياسات التجاعية   تشجي  الصادعات اإلقليمية   و   سياسة مشتعتة 

 4ت غةع شععية تاإلغعا    تمسةق اإلحصاءات التجاعية .لمقاومة المعامال

 : االتحاد االقتصادي النقدي الفرع السادس
و ااو اتفااا  مجموعااة ماان الاادول علااى إزالااة القةااود المفعو ااة علااى حعيااة التجاااع  بةمهااا ماا  و اا  
لغااااء القةاااود المفعو اااة علاااى تحعتاااات عوامااال  تععيفاااة موحاااد  ياااظ مواجهاااة الااادول غةاااع األع ااااء   مااا  وا 

                                                           
 . 186ص  بالل بوجمعة   يعطاقظ جابع   معج  سابق   1
 .  195عطا هللا علظ الزبون   معج  سابق   ص  2
 . 195  ص  يلي  حسن خلف   معج  سابق 3
 . 78   77  ص ص  وطمية للمشع والتوزي   الجزائع   الشعتة ال واالمدماج اإلقليمظ بةن الدول المتطوع التكتل اسماعةل الععبظ    4
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االتحااد يهاظ اإلمتاج بةمها   باإل اية إلى توحةد السياسات المالياة والمقدياة   واساتخدام عملاة واحاد  لادول 
سااات االقتصااادية والعملااة المقديااة  والجاادةع بالاا تع أن االتحاااد تتفااق ماا  السااو  المشااتعتة ماا  توحةااد السيا

المقاادد  ااو إقامااة سااعع صااع  ثاباات بااةن دول األع اااء) ممطقااة العملااة(   ماا  امسااجام السياسااات الماليااة 
 1. والمقدية وليس توحةد ا تما  و الحال بالمسبة لالتحاد االقتصادد

تبااادأ بممطقاااة التجااااع  الحاااع  وتمتهاااظ باالتحااااد  التاااظو   لتكامااال االقتصاااادد اوالشاااتل التاااالظ ةو ااا  أشاااتال 
 . التكامل االقتصاددتمثل مجتمعة معاحل  االقتصادد والمقدد 

 : مراحل التكامل االقتصادي 16 الشكل رقم
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 148-147 :، ص ص 2010، دار هومة ، الجزائر ، دراسات في التجارة الدوليةيوسف مسعداوي ، المصدر : 

 
 
 
 

                                                           
 . 180محمود ةومس محمد   علظ عبد الو اة أبو المجا   معج  سابق   ص  1

 التعريفة الجمركيةمنطقة التجارة الحرة = التفضيل الجمركي + إلغاء 

تعريفة جمركية موحدة في مواجهة  االتحاد الجمركي = منطقة التجارة الحرة +
 األخرى غري األعضاء الدول

 السوق المشتركة = االتحاد الجمركي + تحرير انتقال عناصر اإلنتاج

السياسات االقتصادية تنسيق  االتحاد االقتصادي والنقدي = السوق المشتركة +
 بين الدول األعضاء +إقامة عملة موحدة
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 اإلقليمية الجديدة : نحو طرح جديد لمفهوم اإلقليمية  : المبحث الثاني
العالمياااة الثامياااة العدةاااد مااان التعتةباااات اإلقليمياااة   وتامااات أول موجاااة يتاااع  ماااا بعاااد الحاااعة شاااهدت 

 ملحو ة له ه التعتةبات يظ ستةمات وسبعةمات القاعن الما اظ   و او ماا اصاطل  عليا  باإلقليمياة القديماة
(régionalisme traditionnel)  ثم  هع جةل جدةد من   ه التكاتالت مما  مطلا  التساعةمات امساجاما  

يااظ البةئااة االقتصااادية الدوليااة محااو االمفتاااح والتكاماال االقتصااادد و ااو مااا اصااطل  علياا  باااااا " ماا  التحااول 
 . (nouveau régionalisme)اإلقليمية الجدةد  " 

 اإلقليمية الجديدة مفهوم: المطلب األول 
أصاابحت اإلقليميااة الجدةااد  أمااعا ممطقيااا يااظ وقمتااا الااعا ن   بساابة اجتياااح العولمااة لمختلااف مجاااالت 
الحيااا    يقااد أصااب  العااالم إقليميااا   مقساام إلااى عااد  مماااطق اقتصااادية مختلفااة   عغاام تعسااةخ يتااع  تحعيااع 

إال أن  ااا ا الماااول مااان    مااان خاااالل المم ماااة العالمياااة للتجااااع   موجاااود  التجااااع  العالمياااة باااةن دول العاااالم 
بعااد مااا تااان التكاماال بااةن  التكااتالت تطااوع بشااتل ملفاات للم ااع   سااواء ماان الماحيااة الم عيااة أو التطبيقيااة  

دول ممطقاة واحاد   أصاب  المااع ةتعلاق بالتساابق محااو تكامال دول الشامال المتقاادم ما  دول الجماوة حدةثااة 
تقديم مساعدات مالية وتقمية للمهو  باقتصاديات  االستقالل من أجل تحقةق أ دا  إستعاتةجية   بالمقابل

ما ةلظ مفهوم اإلقليمية الجدةد    وأ م ما يمةز ا عان اإلقليمياة ل ل  معع  من خالل    ه الدول المامية   
 التقلةدية .

 إلقليمية ل: المفهوم التقليدي الفرع األول
التكتالت االقتصادية اإلقليمية   ظ دعجة معةمة من دعجات التكامل باإلقليمية التقلةدية أو ما يعع  

االقتصادد   التظ تقوم بةن مجموعة من الدول المتجامسة اقتصاديا وجغعايياا وتاعيخياا و ثقايياا واجتماعياا   
تل  المصال  وزياد  التجاع  الدولياة والتظ تجمعها مجموعة من المصال  االقتصادية المشتعتة بهد  تع يم 

البةميااة   لتحقيقااظ أكبااع عائااد ممتاان ماان التبااادل بةمهااا   وماان ثاام الوصااول إلااى أقصااى دعجااة ماان العيا يااة 
 1االقتصادية لها.

 عماق مادى ةختلاف الحاع   التجااع  مماعساة إلاى تهاد  اقتصادية مبادعات على أمهاوتعع  أي ا 
 الجمعتياة التف ايالت مان محادودا   مجااال   بع اها يغطاظ حةاث ألخاعى  اتفاقياة مان اإلقليمياة االتفاقياات

                                                           
      2006  الداع الجامعية   اإلستمدعية    الكويز(اقتصاديات المشاركة الدولية ) من التكتالت االقتصادية حتى عبد المطلة عبد الحمةد    1

 . 21ص 
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 التشاعيعات أم ماة مان واساعا طيفاا وتت امن بتثةاع واشامل أوس  مجاال األخعى  تشمل بةمما السل  لبع 
 تشامل بال يقاط الجمعتياة التععياة تخفاي  علاى تقتصاع حادةثا   المبعماة االتفاقياات تعاد لام حةاث التجاعياة
 والمعوماات والبةئاة الجمعتياة غةاع الفمياة والعوائاق والمقااةيس الصاحية المعااةةع مثال تعقةادا   أكثاع موا اي 

 1التجاعية. 

 الجديد لإلقليمية : مفهوم  الفرع الثاني  
 2ممو جةن التالةةن :   إلى قليمية الجدةد اإل مفهوم يستمد

 الادول باةن التجاعياة العالقاات تيساةع يعصاة علاى القاائم اإلقليماظ التجااعد  التكتال  او :األول النماوذج •
 مساتويات المماو ج لها ا و األع ااء  غةاع الادول ما  التجاعياة العالقاات عان تمةز اا وبدعجاة األع ااء 

 .األوعوبظ اإلتحاد مثل االقتصادد  اإلتحاد أعال ا و الحع  التجاعية المماطق  ظ أدما ا متعدد 
 مان مجموعاة ياظ الصاماعظ العمال تقسايم و التخصاص أسااس علاى قاائم يهاو  :الثااني النماوذج •

 و العمال يظ التقسيم و التخصص   ا ةجمعها التظ الدول من مجموعة بةن واحد  صماعة أو الصماعات
 و العمالة و سمغايوع  يظ المالية القو  و التكمولوجيا بةن عبط ال د اإلقليمظ الفععظ الممو مثلث  ل  مثال

   .بإمدوميسيا عيو أعخبةل يظ المواعد
 أبعز  ظ الجدةد  العالمية المتغةعات م  ةتوايق بما العالمظ االقتصادد الم ام  يتلة إعاد  يعملية

 و المفتوحاة اإلقليمية اصاطالح الجدةد  اإلقليمية على يطلق من   و ما  الجدةد  اإلقليمية مفهوم سمات
أع ااء ياظ تكتال  غةاع الادول واعدات على القةود تخفي  تستهد  التظ اإلقليمية التعتةبات تل  تعمظ  ظ

(APEC)   علاى التحعياع دعجة أن التكتل  تما دول بةن التجاع  بتحعيع األع اء الدول يةها تتعهد التظ و 
 األع ااء   و ةاعى  الادول باةن مساتوا ا مثل معتفعة تكون  أن بال عوع  ليست غةع أع اء الدول واعدات
 : ظ و شعوط عد  توايع  عوع  المفتوحة اإلقليمية مصطل  أصحاة
 أن الع اوية ياظ تعغاة ع او غةاع دولاة ألياة يحاق أن تعماظ  ظ : العضوية مفتوحة تكون  أن -

 .الع وية شعوط يةها ةتوايع أن بشعط التكتل إلى تم م
  ع و دولة ألد تلقائظ بشتل و تسم  اإلقليمية التجاع  اتفاقية أن تعمظ و ظ :المنع  عدم شرط -

 .أع اء غةع الدول إلى اإلقليمظ التكتل متاسة لتمتد التجاع  بتحعيع بالتكتل

                                                           
 ا   3  ص  2008مصع     المعتز الوطمظ للسياسات الزعاعية    االتفاقيات التجارية اإلقليميةمحمود ببةلظ    1
  جامعة  2009/2010   07  مجلة الباحث   العدد  اإلقليمية الجديدة : المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي اإلقليميمحمد لحسن عالود    2

 . 109وعقلة   ص قاصدد معباح 
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 بتحعيع القيام األع اء الدول يةها تستطي  التظ  ظ : والمفتوحة المكاسب و االنتقائي التحرير -
 لباقظ بالمسبة   مسبية بمةز  يةها تتمت  التظ القطاعات لتل  بالمسبة ععاية األكثع الدولة لمبدأ ويقا تهاتجاع 
 بالمسابة أع ااء غةاع الادول مواجهاة ياظ تف اةلية تجاعياة اتفاقياة إلاى تحتااج ال يهاظ لا ل  و العاالم  دول

 .لتل  القطاعات
  و ظ تل   القارية التجارة تكتالت مصطل  الجدةد  اإلقليمية على االقتصادةةن بع  يطلق تما  

 األقل على اإلقليمية التكتالت أحد إلى تمتمظ العالم دول أغلة سمات  ظ :أن بثالث تتسم التظ التعتةبات
 أغلاة ثالثهاا أن العاالم   أجازاء مختلاف ياظ متازامن و ساعي  بشاتل ةاتم اإلقليمياة التكتالت أغلة ثامةها أن
 .الجواع  دول بةن تتم اإلقليمية التكتالت

 أنواع اإلقليمية الجديدة:  الثانيطلب الم

تمةااز العباا  األخةااع ماان القااعن العشااعين   بقيااام العدةااد ماان التكااتالت االقتصااادية بااةن مختلااف دول 
قليمية وعبع اإلقليمياة   لا ل  سمستعع اها  العالم تموعت بةن ثالث مجموعات عئيسية  ظ : شب  إقليمية وا 

 قوتها ومسا متها يظ التجاع  العالمية .بشظء من التفصةل   للتعع  على مدى 

 : التكتالت االقتصادية شبه اإلقليمية الفرع األول
يقصااد بهااا تلاا  التكااتالت االقتصااادية التااظ ت اام  عااددا محاادودا ماان الاادول التااظ تجمعهااا عوابااط 

  ويمدعج تحت   ا المول من التكتالت   الجواع الجغعايظ   باإل اية إلى عوابط اللغة و التاعيخ المشتع  
  بهد  دعم التعاون االقتصادد باةن بلجيتاا ولكسابوعغ و ولمادا  1957اتحاد البةمةلوتس ال د أمشئ سمة 
يه ه التجمعات تعامظ مان حالاة التبعياة التاظ   االتحاد المغاعبظ    1981وأي ا مجلس التعاون الخلةجظ 
 1وتعتمد على المواد األولية تمصدع أساسظ للدخل القومظ .   تعبط اقتصادياتها بالدول المتقدمة

 : التكتالت االقتصادية اإلقليميةالفرع الثاني
مفتوحة  الع ويةيي  قليمية عددا من الدول الواقعة يظ إقليم معةن   وتكون ت م   ه التكتالت اإل

  ويمتشع يظ مع م قاعات العالم   تتجم  اإلكواس  الكوميسا يظ قليم إللكاية الدول التظ تمتسة إلى   ا ا

                                                           
  عغم أمها  1990امحل عقة حعة الخلةج الثامية يظ  ال دباستثماء التكتالت االقتصادية التظ مشبت يظ أوعوبا الغعبية ومجلس التعاون الععبظ  

ومات التكامل االقتصادد   وتشاب   ياكلها   واعتماد صادعاتها على السل  األولية   وعدم تصمف شب  إقليمية   إال أمها تعثعت بسبة عدم تويع مق
حصاءات عن مقومات الدول الداخلة يظ التكتل .   تويع شبتة مواصالت  وال تويع معلومات وا 

 . 27صالح الدةن يهمظ محمود   العالقات االقتصادية الدولية يظ اإلسالم ) دعاسة مقاعمة(   ص  1
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يااااظ أمعيتااااا الالتةميااااة   واالتحاااااد   المايتااااا ايعيقيااااا   اآلساااايان يااااظ آساااايا   وتجماااا  األماااادةن   المةعتوسااااوع 
 الكوميسااا واآلساايان التجمعااات  ااو الماااج األوعوبااظ يااظ أوعوبااا   علااى األقاال  مااا  تجماا  واحااد  ماان  اا ه 

 1٪ من التجاع  العالمية .23بمسا مت  يظ    واالتحاد األوعوبظ  و األمج  يةهاوالمايتا 

 اإلقليمية  عبر : التكتالت االقتصادية الفرع الثالث
إقامااة لاام يقتصااع سااعظ الاادول عمااد تكااوين تكااتالت إقليميااة وشااب  إقليميااة   باال تعاادى اال تمااام إلااى 

التاظ تتمةاز باتساال مطاقهاا وتباع حجام مساا متها ياظ االقتصااد العاالمظ   تكتالت اقتصادية عبع إقليمية  
ت م دوال من تمتمظ إلى أكثع من قاع    تممتدى األبي    مجموعة الثمامية اإلسالمية   مجموعة العشعين 

ختلفااة   ممهااا ماان يسااعى إلااى   تجماا  المحاايط الهماادد   لهااا أ اادا  م 1990التااظ تبسساات يااظ ساابتمبع 
تفاااادد األزماااات االقتصاااادية ياااظ األساااوا  المالياااة الماشااائة ياااظ آسااايا و أمعيتاااا الالتةمياااة   والااابع  اآلخاااع 

  يه ا المول من التكتالت ال يسعى باألساس إلى إقاماة  لتعزيز العالقات االقتصادية بةن الجموة والجموة
قتصاادد   وتمساةق مواقفهاا وسياسااتها المشاتعتة تجااه الق اايا سو  مشتعتة   بل تعداه إلقامة التعااون اال

  ال د ي م ثالث دول مان أكباع ممتجاظ الامفط 1998التظ تمس مصالحها الوطمية   تتحالف المفط سمة 
ياااظ العاااالم : الساااعودية   يمااازيال   المتساااي    بهاااد  الحةلولاااة دون تاااد وع أساااعاع الااامفط بتخفاااي  ساااقف 

إلياا   ا ه التكااتالت يااظ الوقات الااعا ن  إلااى إقاماة ممطقااة تجاااع  حاع    و ااو مااا  اإلمتااج   وأقصااى ماا تطماا 
 2. 2020يسعى إلي  ممتدى األبي    ال د ةهد  إلى تحعيع التجاع  بةن أع اء تحعيعا تامال بحلول 

 إلقليمية الجديدة ومقارنتها باإلقليمية التقليديةالمميزات األساسية لالمطلب الثالث : 

اإلقليمية الجدةد  عن اإلقليمية التقلةدية يظ عد  مقاط   وييما ةلظ ةتم عع  أ م الممةزات تختلف 
 التظ جاءت بها اإلقليمية الجدةد    ومقاعمتها باإلقليمية التقلةدية .

 : المميزات األساسية لإلقليمية الجديدة  الفرع األول
 3إلقليمية التقلةدية   بما ةلظ :تمةزت اإلقليمية الجدةد  ببع  السمات التظ تمةز ا عن ا

أصبحت التعتةبات التكاملية أكثع تعقةدا و تشابتا سواء من حةث  ياكلها أو مطاقها  •
 الجغعايظ ؛

                                                           
 . 29-28  ص ص:  المعج  مفس  1
 ..35-34-33 ص ص: المعج  السابق   ص  2
  .110محمد لحسن عالود   معج  سابق   ص  3
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تعتس التكتالت اإلقليمية الجدةد  األيتاع االقتصادية اللةبعالية و اقتصاد السو   تما زاد  •
الباعد  تمتةجة لالمتشاع السعي  للتكمولوجيا و تحعيع االعتماد المتبادل االقتصاد العالمظ بعد الحعة 

الدول المامية ممفعد  بتحعيع تجاعتها الخاعجية   تعمصع من  التجاع  يظ أغلة الدول   يقد قام عدةد من
 عماصع إصالح سياسات االقتصاد الكلظ ؛

عا من و تعطظ مطاقا تبة القطاعات ة عملية متعدد  األوج  و أصبحت التكتالت اإلقليمي •
 مها إستعاتةجية و ليست تجاعية يقط ؛و سياسية التظ يمتن وصفها بب  األ دا  االقتصادية 

تبخ  التكتالت اإلقليمية الجدةد  من إستعاتةجية التوج  الخاعجظ ممهاجا لها  و تعتمد  •
مية إلمتاا تمثل لبع  الدول الخطو  األولى مهتمصدع للممو  تما أ الم ع  الخاعجية و البةمية للتكتل 
 االستفاد  من عمليات العولمة ؛

من متاسة اقتصاديات الحجم  و تمول الممتجات و   ستفادتمثل اإلقليمية محاوالت لال •
 عز ا التكتالت اإلقليمية الجدةد  ؛متاسة زياد  الكفاء  و تمسةق السياسة التظ تب

و سو  العمل  و  تعتز التعتةبات التكاملية الجدةد  على مجاالت جدةد  مثل االستثماع •
ا باإل اية سياسات الممايسة  و التكامل المقدد و المالظ  و التعاون العلمظ و التكمولوجظ و البةئظ    

 إلى األ دا  السياسية ؛
تحتد التكتالت اإلقليمية الجدةد  أي ا على أ مية االستثماع األجمبظ بالمسبة للتكتالت  •

إلقامة التكتل اإلقليمظ  و على غةع ما  مهائظلتجاع  تهد  اإلقليمية تمحع  أساسظ يظ اتجاه تحعيع ا
اإلقليمية الجدةد  تعتبع من وسائل ج ة االستثماع األجمبظ  تامت علي  التكتالت القديمة  يإن التعتةبات

 ةق الممايسة العالمية يظ التجاع  ؛المباشع و تحق
 مامية و متقدمة ؛تبادلية بةن دول  هوع تعتةبات تكاملية مختلطة  ات التزامات  •
تتمثل يظ تون الدول المعمية   تتسم مع م التعتةبات اإلقليمية الجدةد  بسمة مشتعتة  •

  يالواليات المتحد  األمعيتية ع و يظ اتفاقية التجاع  مفس الوقت أع اء يظ عد  تكتالت إقليمية يظ 
 .APEC للباسيفي   و ع و يظ تجم  آسيا NAFTA الحع  ألمعيتا الشمالية

 : المقارنة بين اإلقليمية الجديدة واإلقليمية التقليدية الفرع الثاني 
عتاازت اإلقليميااة التقلةديااة   التااظ مشاابت علااى أساسااها المحسسااات القديمااة علااى عماصااع التجاااوع 
الجغعاياظ   التشاااب  الثقاايظ واألةاادةولوجظ   تبسااس لبماااء التم اايم اإلقليماظ  بةممااا عتازت اإلقليميااة الجدةااد  
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ةن دول غةااع متجاااوع  علااى تشاااب  مصااال  الاادول   ممااا يعمااظ إمتاميااة إمشاااء محسسااات للتعاااون اإلقليمااظ باا
جغعايياااا   وغةاااع متشاااابهة ثقايياااا أو إةااادةولوجيا    تااا ل  عتااازت اإلقليمياااة التقلةدياااة علاااى إمشااااء محسساااات      

 حتومظ المسيطع على تل  المحسساات ) األمامة العامة والمحسسات التم يمية المساعد (   وعلى الطاب  ال
سااات محاادود  لفشااعا  علااى التعاااون   علااى أن يتااون يااظ حااةن قاماات اإلقليميااة الجدةااد  علااى إمشاااء محس

البعاد الحتاومظ  او أحااد أبعاد اا   حةاث ةااتم إشاعا  محسساات القطاال الخاااص والمحسساات األكاديمياة يااظ 
بماء تل  المحسساات   وأي اا عتازت اإلقليمياة التقلةدياة علاى التكامال االقتصاادد عباع المعاحال التقلةدياة   

جمعتية   وصوال إلى الوحد  االقتصادية   يظ الوقت ال د عتزت يي  اإلقليمية بدءا من تخفي  التععيفة ال
 14عقااام   والجااادول 1الجدةااد  علاااى تحعياااع التجااااع  البةمياااة   مقااال التكمولوجيااا وتساااهةل امتقاااال االساااتثماعات 

 بةن الممو جةن   ييما ةلاااظ :ةو    الفعوقات األخعى 
 النموذجين لإلقليمية الجديدة و التقليديةمقارنة بين :  14 الجدول رقم

 دااااااج الجديااااااالمنه ديااااااج التقلياااااالمنه صااااائاااااالخص
 إقليم أو أكثع متجاوعين إقليم ي م دوال متجاوع  ياااااااااااق الجغرافااااااااالنط

 أع اء متقدمون ةتولون القياد  التباةن  االقتصاديةالتجامس وتقاعة المستويات  ةاااص اإلقليميااائااااالخص
 التفا م دلالسماح بالخصوصيات   تبا تبكةد التقاعة لتمتةن الوحد  تهد  مهائظ ةاالخصائص االجتماعي

اتفاقات تف ةلية تبدأ بممطقة تجاع  حع  ثم  ارةاااااااااااااار التجااااااااااااتحري
 اتحاد جمعتظ

تتفاوت يةها المد  التظ مماطق تجاع  حع  
 تستكمل يةها الدول المختلفة مقوماتها

د  إحالل أساسا للممتجات الصماعية به ارةااااااااااااااااااق التجااااااااااانط
 محل الصادعات

السل  والخدمات م  التعتةز على تعزيز 
 التصدةع

تدعيجيا م  تويع الشعوط األشد تحعيعه  الااااااااااااااااااااااااااااااااااارأس الم
 للتكامل المقدد

يفع  مم  البداية بحعتة من األع اء 
 األكثع تقدما إلى األقل تقدما

يقا  الحعوة ةاااااااااع السياسيااااااااالدواف  دعم االستقعاع السياسظ تحقةق األمن والسالم وا 
صالحيات سلطة يو  تدعيجظ م  توسي   اتااااااااااق السياسااااااتنسي

 الوطمية يشاع  يةها تل األع اء بالتساود 
إعطاء وزن أكبع لمطالة الشعتات عابع  

 القاعات
وحد  اقتصادية على أمل أن تمتهظ بوحد   ةاااالمرحلااااااااة النهائيااااااااا

 سياسية
أساسا معحلة وحةد  تقتصع على تحعيع 

 التجاع  وحعتة عأس المال
 قطال العمال والعابع  للقاعات السلطات العسمية هاااااااااااااااوة والتوجيااااااالدع
، الدار  اقتصاديات المشاركة الدولية ) من التكتالت االقتصادية حتى الكويز( د ،در: عبد المطلب عبد الحميااااالمص

 . 17، ص   2006الجامعية ، اإلسكندرية ، 
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 ظهور اإلقليمية الجديدة دوافعالمطلب الرابع : 

 1 يمتن إةجاز الدواي  التالية لالتجاه المتزاةد محو اإلقليمية الجدةد :
بعوز  ا ع  الحعة الباعد  بةن الكتلتةن الشعقية والغعبية أدى بالقطبةن المتصاععةن إلى - 1-

إقليمية ودول حليفة تقبل بإقامة قواعد عستعية على ممتن من الحلفاء ومعاكز مفو   البحث عن أكبع قدع
 اتخا  مواقف الحياد يظ بع  الق ايا العادلة والتظ يعتبع يةها الحياد تحةزا؛ أعا ةها أو على األقل

 غوط المدةومية ديعت بالدول المامية إلى إعاد  الم ع يظ ممهج اإلحالل محل الواعدات - 2-
لقطعد إلى المطا  اإلقليمظ ليس يقط بسبة المآز  التظ تعع ت لها بل ال د امتقل تطبيق  من المستوى ا
إلى العالم المتقدم لتستطي  سداد ما استحق علةها من خدمة تها مبادع  أي ا لحاجتها الماسة إلى تعزيز

 تقليص معدالت الحماية؛ الدةون يظ وقت تصاعدت يي  الدعوى إلى
ةجة المفاو ات التظ تمت يظ ممتصف الثمامةمات تبثةع االتحاد األوعوبظ: حةث تان من مت-3-

تمام معحلة التحع    ه األخةع  الموحد  للسل  والخدمات )  من القعن العشعين ( حول توسي  مطا  ECوا 
والعمالة وعأس المال ومن  ما ساد اعتقاد لدى باقظ الدول ببن السو  األوعوبية عبما أقل  السو  األوعوبية
ل ل  يقد تان عد يعل دول العالم إما االلتحا   غةع األع اء يظ االتحاد  تجاع  الدولامفتاحا أمام 

 ؛بهمتشتةل تكتالت خاصة  بع وية االتحاد األوعوبظ أو االشتعا  يظ
تمامظ  ا ع  العولمة وما متج عمها من تغةعات ج عية يظ طبيعة العالقات بةن معاكز اتخا  - 4-

بةن الممشآت وبةن الدول  يقد أدى تساعل وتةع  الثوع  التكمولوجية إلى عي  العالقات  ومن ثم يظ  القعاع
 ؛مختلف أجزاء العالم دعجات التقاعة بةن

االعتقاد ببن اإلقليمية تحدد إلى توسي  األسوا  اإلقليمية المحلية داخل التكتل  مما ةحدد - 6-
 المية؛الصماعات اإلقليمية يظ الممايسة باألسوا  الع إلى زياد  يعص

سعظ الدول الصغةع  لمزيد من الفعص ييما ةتعلق بالمفا  لألسوا  بتكوين تعتةة تجاعد - 7-
العغبة يظ عي  معدالت الممو االقتصادد من خالل االستفاد  من اقتصاديات  إقليمظ م  دول أكبع؛

اقتصادية يظ  يتل إمتاجظ يالدول األع اء ةعون أم  يمتن تحقةق مماي   الحجم داخل الممطقة التكاملية 
 الكبةع. أكثع متةجة استغالل ويوعات الحجم
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العغبة يظ القيام بإصالحات يظ السياسة االقتصادية المحلية على المستوى اإلقليمظ مما يعطظ  -8-
 المسامد  و المصداقية؛ تل  اإلصالحات

 االشتعا  يظ و   بعمامج للحفاظ على البةئة وتخفي  دعجات التلوث؛  -9-

  عالقة اإلقليمية االقتصادية بالمنظمة العالمية للتجارة: توافق أم تناقض ؟: ثالثال حثبالم
  خاصاة االقتصاادية ممهاا إن أ م ما يمةز عصعما  ا ا  او اجتيااح العولماة لكاياة مجااالت الحياا  

حاواجز التاظ تقاف ساعظ الادول إلزالاة المان خاالل تقعياة صاغةع  تمعادم ييا  الحادود   وجعل العاالم تلا  
أو متعاادد   اتفاقااات إقليميااةعقااد سااواء ب الدوليااة   أجاال الوصااول إلااى تحعيااع التجاااع  أمااام تجاعتهااا   ماان

   ما :العالمظ ةتمايس حول  ا عتةن مختلفتةن   األطعا    و و ما جعل االقتصاد
بمااء م اام لالعدةاد مان دول العاالم لالمخاعاط ياظ تعتةباات إقليمياة    تتمثل ياظ اتجااهالظاهرة األولى 

 .صوال إلى أعلى مستويات التكامل تجاعد إقليمظ  بدء من تعتةبات التجاع  التف ةلية و 
  التااظ تكااون يةهااا الع ااوية مفتوحااة لكايااة  المتمثلااة يااظ االتجاااه محااو التعدديااة الظاااهرة الثانيااةأمااا 

 .الدول من دون استثماء 

 الجوانب القانونية المتعلقة بالترتيبات اإلقليمية داخل المنظمة العالمية للتجارة :ولالمطلب األ 

تكامال اقتصاادد   ياظ إقاماة للدول األع ااء ياظ  GATTأجازت االتفاقية العامة للتجاع  والتععية 
التااالظ قيااام  اا ه شااتل تجمعااات اقتصااادية إقليميااة لتحعيااع حعتااة امسااياة الساال  والخاادمات ييمااا بةمهااا   وب

  وقد تام GATTلسبل لمواجهة التحديات المستقبلية التظ تمجم عن تطبةق اتفاقية ا التجمعات يعتبع أي ل
  1يظ  ل وجاود العدةاد مان التكاتالت االقتصاادية  GATTإلى الوثيقة الختامية لجولة مفاو ات  التوصل

ةجة علاى  ا ه االتفاقاات التجاعياة أن تخ ا  لاثالث قاوامةن أساساية حاددتها المم ماة   متعلقاة أساساا ياظ 
  الماااااد  الخامسااااة ماااان اتفاقيااااة العامااااة علااااى التجاااااع  يااااظ  GATTالماااااد  العابعااااة والعشااااعون ماااان اتفاقيااااة 

 .الخدمات

 والتجارة للتعريفة العامة االتفاقية من العشرون  و بعةاالر  المادةالفرع األول : 
 بتاية باإلخطاع المتعاقد  األطعا  تلزم مجموعة من األحتام التظ  GATT يةاتفاق ت ممت

يظ الجزء الثالث من  GATT من 24 الماد  أحتام والمتمثلة يظإلةها   تم م التظ التجاعية االتفاقات
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 الشعوط تحدد التظاالتفاقية   باسم " التطبةق اإلقليمظ   االتحادات الجمعتية ومماطق التجاع  الحع  "  
الحع  ييما  للتجاع  اتفاقيات أو جمعتية اتحادات إلى االم مام المتعاقد  بموجبها لألطعا  يمتن التظ

من  24اتفاقية  من الماد   345عن  2010  وقد تم اعالن مم مة التجاع  العالمية يظ ييفعد بةمها 
 ةلااااظ :ما يي   مستعع  أ مها بإةجاز بمد 12ماد    ه ال شملتو    1GATTاتفاقية   

الفتع  المعقولة لقيام تكتل اقتصادد بما ال ةزيد يظ المتوسط عن عشع سموات  ويظ  تم تحدةد -
ه ةن حالة إقامة اتحاد جمعتظ أو ممطقة تجاع  حع    يإم  ال ةجة أن تكون التعتةبات الخاصة ب

أن  GATTةن مت ممة لبعمامج أو جدول الستكمالها خالل   ه الفتع    للدول األع اء يظ التعتةب
وا مثل   ه التعتةبات   وأن يقتعحوا إجعاء تعديالت علةها للتبكد من أمها ستقود إلى الصيغة ةماقش

التكاملية المقتعحة   بةمهما يحق ألع اء التكامل طلة التشاوع معهم حول أد تعديالت يقتعحومها   
 ويعون يةها ما يعو  استكمال الصيغة التكاملية المعمية ؛

ظ أن ةتخ  من اإلجعاءات ما ةعاه تفيال بتحقةق التزام أع ائ  باتفاقية ةتعةن على التجم  التكامل -
  يإ ا قعع جهاز تسوية الممازعات بمم مة التجاع  العالمية أن  ما   GATTاألوعوغواد لمفاو ات 

  ةجوز إقعاع تعوي ات أو  مخالفات لمصوص   ه االتفاقية ولم تقم التجمعات التكاملية المعمية بإزالتها
 2ن   ه التجمعات من مزايا معةمة ؛حعما
تقع األطعا  المتعاقد  بالعغبة يظ زياد  حعية التجاع  من خالل التجمعات التكاملية المختاع   تما  -
 التجاع  تسهةل إلى تحدى أن ةجة الحع  التجاع  ممطقة أو الجمعتظ اإلتحاد من الهد  ببن أي ا   تعتع 

 األقاليم ؛ تل  م  األخعى  المتعاقد  األطعا  أمام تجاع  عوائق إقامة إلى وليس لها المتومة األقاليم من
والتم يمات األخعى الخاصة بالتجاع  التظ تفع  عمد إمشاء  والعسوم تكون ال عائة الأةجة  -

  يظ مواجهة التجاع  م  أطعا  متعاقد   اتحاد جمعتظ أو ممطقة تجاع  حع  أو أد اتفا  آخع محقت
أعلى من العةء العام لل عائة والتم يمات الخاصة  -بوج  عام –ليست أطعا  يظ   ه التجمعات 

  3 م المتومة لها قبل تكوين تل  االتحادات أو أد اتفا  محقتبالتجاع  المطبقة يظ األقالي
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 جارة في الخدمات الفرع الثاني : المادة الخامسة من االتفاقية العامة للت
 أموال جمي  إلغاء و الخدمات تجاع  تحعيع إلىتهد   و    "االقتصادد التكامل " عموان تحت تبتظ

وتم   1 اإلقليمية باالتفاقيات الخدمات يظ التجاع  مجلس امخعاط و عوع   األع اء الدول بةن التمةةز
 الماد  وقد حددت  2اتفاقية  من   ه الماد  68عن  2010إعالن مم مة التجاع  العالمية يظ ييفعد 

 يظ التجاع  تحعيع اتفاقية يظ تطع  بها التقةةد األع اء الدول على ةتوجة التظ الشعوط الخامسة
 تمص وأن الخدمات  قطال من تبةع جزء االتفا    ا يشمل أن ةجة حةث أكثع  دولتةن أو بةن الخدمات
 أخعى  تدابةع وح ع القائمة التمةةزية التدابةع إلغاء تشمل والتظ التمةةز  أشتالجمي   إلغاء  االتفاقية
 تويةع ةجة تما الخدمات  يظ للتجاع  العامة االتفاقية من عشع السابعة الماد  علي  تمص مثلما جدةد 
 التممية العتباعات و ل  يةها  طعيا مموا واألقل المامية الدول تكون  التظ االتفاقات ةخص ييما معومة

ن المعلومات جمي  وتقديم إخطاع االتفا    ا يظ األطعا  الدول على ويجة والتشغةل   تقاعيع أمتن وا 
 يظ تفا اال إلغاء أو تعدةل حالة يظ تإخطاعا تقدم أن ةجة تما الخدمات  يظ التجاع  للمجلس دوعية
 . ةوم 90  ع 

 عا األط -متعع الخامسة الماد  – الماد    ه تمم  يال العمل  سو   يظ مدماجاال ةخص ييما أما
 اإلقامة عخص من األع اء الدول مواطمةن إعفاء شعيطة العمل  ألسوا  تكامل بماء أو تشتةل يظ

 3. الخدمات يظ التجاع  مجلس إخطاع لىإ باإل اية والعمل 
ةبدو من خالل المادتةن السابقتةن اللتان تهتمان باالتفاقات التجاعية اإلقليمية   أمهما متكاملتان من  

  على السل  والخدمات بفتع  زممية معقولة حةث اشتعاطهما إلغاء التمةةز بجمي  أمواع  عمد تمفة  االتفاقية 
إل اية إلى عدم زيادتها أمام تجاع  الدول   بالمسبة للدول األع اء يظ اتفا  التكامل   باعلى حد سواء 

غةع األع اء داخل التكتل   تل   ا من أجل تحعيع أكبع قدع من التجاع    على اعتباع أن أغلة دول 
 المم مة العالمية للتجاع  داخلة يظ تكتل واحد على األقل .
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 الفرع الثالث : شرط التمكين للدول النامية
 اسم  علةها أطلق تخص يئة من الدول   و ظ الدول المامية   متمالحتما  24 الماد  إلى أ ةف

 التجاع  اتاتفاق إبعام لتسهةل   1979طوتةو جولة يظ الصادع القعاع علي  مص ال د   "التمتةن شعط"
 بشبن المتعاقد  األطعا  قعاع  و التخويل أو التمتةن لشعط الكامل االسم   وةالمامي الدول بةن ييما الحع 

  و  ا  ةالمامي الدول جامة من الكاملة والمشاعتة بالمثل  والمعاملة ععاية  واألكثع التف ةلية المعاملة
 أي ا ةت من الحتم يه ا وبالتالظ المامية  للدول الممموحة التجاعية لالمتيازات قاموميا   غطاء قدمي القعاع

 أو المتبادل التقلةل أجل من المامية الدول يةها تدخل التظ العالمية أو اإلقليمية للتعتةبات الخاصة المعاملة
 2010  وقد تم اعالن مم مة التجاع  العالمية يظ ييفعد 1التععيفية  وغةع التععيفية اإلجعاءات إزالة حتى
 GATT .2اتفا   من شعط التمتةن العام من اتفاقية    31عن 

 مبدأ الدولة األولى بالرعايا واالتفاقات التجارية اإلقليمية : ني المطلب الثا
القعن الساب  عشع  حةث تعج  الخلفية التاعيخية لمبدأ معاملة الدولة األولى بالععاية إلى أوائل 

التظ تم التفاو   يعمسية -م ا   وتعتبع معا د  األمجلوآات التجاعية االتفاقالمبدأ يظ العدةد من  أدعج   ا
ت األمها تعتبع األولى التظ شملت اإلمتياز  ات األخعى االتفاقممو ج للعدةد من  1860 سمة علةها

 ثمائية يقط  وقد أخ  مبدأ معاملة الدولة األولى بععاية صيغتةنبعدما تامت   العالم  جمي  دوللالجمعتية 
 3 :  المتملتةن يظ 

أد يا جمعتية لطع  ثالث يظ إطاع ا  المتعاقد  بمم  مز ااألطع  حةث تقوم :  األولى مشروطة -
 تامت . تفاقيةا
و و ما     اتمم  لجمي  األطع و ت جمعتية تقدم لطع  ما امتياز اأد مم   غير مشروطة الثامية  -

   1995العالمية سمة  ع    ومم مة التجا1947  سمة ع ة والتجاتفاقية العامة للتععيفة الجمعتياالتماولت  
 4وتسعد على   ا المبدأ استثماءات معتبطة بالتجمعات االقتصادية   و ااااااااااظ :

                                                           
 مواجهة في اإلقليمية إلشكالية تحليل :األطراف المتعدد التجاري  النظام على وآثارها اإلقليمية التكاملية الترتيبات قوسام  بعتمو سمةع  ميمومظ 1

 التكتالت واق  :حول الثامظ الدولظ الملتقى يظ للمشاعتة مداخلة مقدمة ،العالمي التجاري  النظام في للترتيبات الراهن الوضع ضوء على التعددية
 . 14  ص   بالوادد الجامعظ   بالمعتز 2012 ييفعد  27و26 ةومظ األزمات  زمن االقتصادية

 . 07أحمد الكواز   معج  سابق   ص  2
 .  156  ص  معج  سابق خةع الدةن بلعز   3
 . 52قويدع   ابعا يمظ عبد هللا   معج  سابق   ص  شعيا 4
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ممطقة تجاعية حع  أو استثماءات ال حاجة لموايقة أع اء المم مة علةها   وتتمثل يظ إقامة  -
اتحادات جمعتية بةن الدول دون السو  المشتعتة واالتحاد االقتصادد   تما أن التف يالت التظ تتمت  

 ؛ 1979بها الدول المامية تكون مستثما  من شعط الدولة األولى بالععايا بعد جولة طوتةو 
ت االقتصادية التظ تمت استثماءات تحتاج إلى موايقة أع اء المم مة علةها   تخص التكتال -

  التظ تخص وجوة إخطاع  05من االتفاقية العامة للتععية والتجاع  عقم  25الموايقة علةها يظ الماد  
 ل يظ مفاو ات التكتالت االقتصادية .المم مة قبل مية الدخو 

 على اإلقليمية التجاعية اتتفاقو ا بالععاية ولىاأل الدولة معاملة تبثةع الموالظ ةو  17عقم والشتل 
(  سمة Baldwin, Wyplosz ) وويبلوسز بالدوين من مقدم من طع  تل التحلةل   ا التجاع     تحعيع
يظ  ل   ه ال عو    تستوعد بلد  الدولمفتع  أن التجاع  يظ البداية مفتوحة بةن جمي   حةث  2004

( وممحمى طلة MSالمحدد من خالل التوازن بةن العع  المستوعد ) PFTبالسعع  Mالممشب الكمية 
 الدول( و XRالعالم )دول  ظ مجمول الكميات المصدع  من قبل بقية  Mالحظ أن وم   (MDاالستةعاد )

صادعات تل دولة الموايقة  عع وممحمى  PFTن تقاط  خط التجاع  الحع  ع ماتج( الXP) عتاءالش
 . الظالمو  17عقم  البيامظ لشتلمن اعلى التوالظ  2و  1 للمقاط 

 على تحرير التجارة الدولية بالرعاية األولى الدولة رسوم تأثير:  17 الشكل رقم

 
Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux 
préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, suisse, 2011, p118. 

إ ا تمااازل بلااد المااوطن عاان التجاااع  الحااع  لتطبةااق واجااة الدولااة األكثااع   17ماان خااالل الشااتل عقاام 
ععاياااة علاااى جميااا  البلااادان   ياااإن ياااع   ااا ا الواجاااة يحاااول ممحماااى عاااع  الاااواعدات إلاااى اليسااااع إلاااى 



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

194 

 

MSMFN  الواجااةتحات تاابثةع T   والسااعع المحلاظ للممااتج يااظ الدولااة ةزياد إلااى P "   ةااتم تخفااي  وتاا ل
 مااازلتلااى الميااإن السااعع الحاادودد الجدةااد للاادول المصاادع  إويااظ مفااس الوقاات  "   Mالكميااة المسااتوعد  إلااى 

بتخفاي   الممتجون من باقظ دول العاالم مد   ا السعع األقل   يقوم ع P '- Tةتم إعطاحه من قبل  عم   
  سااةحدد إلااى امتقااال   Tالعساام المقاادع باااا  يعلااى التااوالظ X'Pو  X'Rالعااع  والصااادعات وصااوال الااى 

  وتااامخف  الكمياااة   mfnMSممحماااى عاااع  الدولاااة األولاااى بالععاياااا  ى عاااع  الاااواعدات إلاااى يسااااعماااممح
تامخف  الكمياة المععو اة  ’Pt  وبامخفاا  األساعاع إلاى   ’p بسابة اعتفاال الساعع ’Mالمساتوعد  إلاى 

 1 للتصدةع من طع  الدول الشعيتة وباقظ دول العالم .

 اإلقليميةيلية لالتفاقات التجارية ضفالتالمزايا المطلب الثالث : مبدأ 

بالمسبة المصدع  تفاقات التجاعية اإلقليمية على تمية وأسعاع الممتجات يا التف ةلية لالاالمز  حثعت
لية ةتفاقية تف ادولة ما أبعمت  مفع  أن  الدول األخعى غةع األع اء  ألع اء يظ االتفاقية وا للدول
  أد  بموجبها على إلغاء العسوم الجمعتية  ه الدولة تحصل ت بالمقابل   دولة ع و يظ االتفاقية م  

ةبقى باقظ دول   يظ حةن أمها ممحتها مةز  تف ةلية عن باقظ الدول األخعى غةع األع اء يظ االتفاقية
ييا لدولة المقدمة للتف ةل    و ممحمى عع  الواعدات  PTAMS’  والممحمى  Tالعالم تدي  عسم مقدع باا

وعلي  تكون آثاع تطبةق المزايا التف ةلية على الدول األع اء والدول غةع األع اء   من خالل الشتل 
 الموالظ . 18 الموالظ عقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, op.cit , p 118 . 
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 على التجارة الدولية لالتفاقات االقليمية أثر المزايا التفضيلية:  18الشكل رقم

 

Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords commerciaux 
préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, suisse, 2011 ,p118 . 

مالحظ ان ممحمى عع  الصادعات يظ الدولة التظ قدمت التف يالت 18من خالل الشتل عقم  
’ptaMS    يتون بةن ممحمى العع  األول ال د  و يظ حالة التحعيع الكامل للتجاع  وبةن ممحمى العع

   MDالطلة بممحمى   ptaMSممحمى العع   يعمد التقاء mfnMSالقائم على مبدأ الدولة األولى بالععايا 
  و و Tالسعع ال د طبق علي  العسم  ’’Pبالسعع المحلظ الجدةد  ’’Mن الدولة استوعدت الكمية أد أ

إلقليمية  ات التجاعيةتفاقيتبثةع اال المتعلق بالمعاملة الدولة األولى بالععاية  ’Pاقل من السعع المحلظ 
إلتفاقية الشعتاء يظ ا لممتجةناألسعاع عمد ا بتحعيع التجاع  يإن    على األسعاع عمد الحدود معقد

إلى  P’T  ولكن بالمسبة لممتجظ باقظ الدول يالسعع ةمخف  من  ’’Pإلى  ’PTتعتف  من اإلقليمية
P’’T    إلى تفا  اإلقليمظ ملزمة بتخفي  األسعاع الدول الغةع معمية باالو و ما يعمظ أنP’’  من أجل

 1. الدوليةدخول السو  
المستوعد  يإن الكمية  غةع األع اء   على صادعاتها للدول Tوبالتالظ بتطبةق الدولة للعسوم  

بسبة إلغاء  X’pوتعتف  بالمسبة للدول األع اء إلى    X’’rتمخف  إلى من قبل الدول غةع األع اء 

                                                           
1 OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011 ,p118. 
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العسوم الجمعتية على العيوم الجمعتية بةمها   و و ما ةدل على أن  ما  تمةةز بةن الدول جعاء يع  
 الدول غةع األع اء يظ االتفاقات التجاعية اإلقليمية .

ضمن التجارة وأهميتها المبادالت التجارية البينية داخل التكتالت اإلقليمية المطلب الرابع :أهمية 
 العالمية

 سااواء داخياا أو خاعجيااا   الدولياةعلاى اتجا ااات التجااع  يااظ التابثةع التكاتالت اإلقليمياة  سااا مت لقد 
اإلقليميااة المبااادالت التجاعيااة  وزن المبااادالت التجاعيااة داخاال  اا ه التكااتالت  و وزن ويتجلااى  لاا  ماان خااالل 

 .الدولية التجاع    من 

 2018 -1949 المفعلة خاللاالتفاقات التجارية اإلقليمية تطور : ولالفرع األ 

التعتةبات اإلقليمية وتشاب  عالقتها بالمم مة جدال واسعا بةن العدةد قد أثاع التوس  المتزاةد يظ ل
يظ  من اآلعاء حول طبيعة   ه العالقة ومستقبلها  حةث أ حت إشتالية اإلقليمية يظ مواجهة التعددية

عغم أن قواعد مم مة التجاع  العالمية تسم  من حةث المبدأ بإمشاء مثل   ه   الم ام التجاعد العالمظ
مية أطعا  االتفا   ظ تحقةق التحعع التجاعد بخطوات أسعل مما تان  أن تكون  شعيطتةبات اإلقليمية التع 

 األمع ال د أدى بالدول األع اء  ةتمةةزيسياسات  إلتبالسةتم يظ سيا  تعدد األطعا   وليس توسةلة 
  والتظ ازداد عدد ا 1يظ المم مة إلى الجم  بةن ع ويتها والدخول تبع اء يظ أحد التعتةبات التكاملية 

 الموالظ 19عقمبشتل ملفت للم ع عما تامت يظ التسعةمات من القعن الما ظ   و ل  من خالل الشتل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 16ميمومظ سمبع  بعتمو قوسام   معج  سابق   ص  1
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 2018 -1949 المفعلة خاللجارية اإلقليمية ات التاالتفاق: تطور 19الشكل رقم 

 
       
 Source : www.wto/english/tratop_region_e/htm; consulte le01/09/2018 , a 11 :00  

  حةث  2018حتى سمة  1948تطوع االتفاقات التجاعية االقليمية مم   19ةو   الشتل عقم 
 االقتصادةةن بإجمال تت   جليا الزياد  المتصاعد  له ه االتفاقات  والممثلة بالخط الممحمظ األسود   و

ةث وصل عدد ا حسة احصائيات المم مة العالمية ح اإلقليمية التعتةبات لعدد متساعلال ظتمامعلى   ا ال
 سمة اتفاقية  290ليصل عدد ا إلى  2008اتفاقية سمة  176إلى 1994اتفاقية سمة  37تجاع  من لل

 .حاليا لالمتعام اإلقليمية التعتةبات أشتال مختلف علىدول ال تهايت على ةدل ما و و  2018

 ينية في إطار التكتالت اإلقليميةوزن المبادالت التجارية البالفرع الثاني :
جااااد أمهااااا اعتفعاااات ولكاااان لصااااال  المبااااادالت البةميااااة داخاااال ة التجاااااع  الدوليااااة ساااااع مالمتتباااا  لإن 

  ماان  لصااال  المبااادالت البةميااة علااى حساااة المبااادالت الخاعجيااة  اا ا االعتفااالاألقاليم يمتممااا أن مالحااظ 
 . الموالظ 20خالل الشتل عقم 

 
 
  

http://www.wto/english/tratop_region_e/htm
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  2016داخل التكتالت االقتصادية سنة المبادالت التجارية البينية نسبة :  20 الشكل رقم

 
Source :OMC ,Word Trade Statistical Review2017 ,p 52 . 

  ال د ةو   أ مية المبادالت التجاعية البةمية على حساة المبادالت  20من خالل الشتل عقم 
% يظ تل من 50الخاعجية لكل إقليم   يقد ياقت مسبة مسا مة المبادالت البةمية يظ التجاع  الدولية 

 إقليميةعد أد تصا %   50% ثم المايتا بمسبة 70% و اآلسيان بمسبة 69,5االتحاد األوعوبظ بمسبة 
 وتاعيخيا جغعاييا إلي  األقعة بالدول تعبط  التجاعية المبادالت من شبتة ل  تكتل يتل الدولية  التجاع 
 األوسط الشع   ودول يي  األع اء غةع أوعوبا دول م  تجاعت  تمثلال د  األوعوبظ االتحادت وثقاييا 
يعيقيا % أد أكثع من 25تفو  يظ حةن حازت التكتالت األخعى مسة الدول األخعى    مقاعمة أكبع وا 

  و و ما ال يعبع عن  ا ع  اإلقليمية إال الخاعجية للتكتل  و ظ أي ا مسبة تفو  التجاع  الثلث من التجاع 
 ةو   أ مية التجاع  االقليمية يظ التجاع  العالمية . 21بصفة محدود    ولكن الشتل الموالظ 

 توزيع التجارة الدولية حسب التكتالت التجارية اإلقليمية: لثالفرع الثا
ةبةن   المت من توزي  المبادالت التجاعية حسة التجمعات اإلقليمية    21من خالل الشتل عقم 

عغم تل  المسة الكبةع  من التجاع  البةمية داخل التكتل إال أمها أعطت  بصوع  جلية  ا ع  اإلقليمية   ه 
ا أوعوبحةث تعتبع  مسبة ال ببس بها  مقاعمة بالتجاع  العالمية  يهظ مسبة ال يستهان بها   للتجاع  اإلقليمية

بلغت صادعات السل  األوعوبية   يقد آسيا وأمعيتا الشمالية تلي    2016 سمة ظ الممطقة األي ل أداء  
دوالع أمعيتظ يظ أمعيتا تعيلةون  2.22تعيلةون دوالع أمعيتظ   و  5.75تعيلةون دوالع   تلةها آسيا  5.94
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تعيلةون دوالع  5.92الصداع  بااااااعلى  أي ا استحو ت أوعوبايقد الواعدات      أما من ماحية الشمالية
تعيلةون دوالع  3.07تعيلةون دوالع أمعيتظ و  5.21بةمما بلغت واعدات آسيا وأمعيتا الشمالية   أمةعتظ

عمة بامخفا  قدعه مقا 2016 عام سمةات أوعوبا ثابتة بشتل و لت صادعات وواعد   أمعيتظ على التوالظ
 1. الموالظ 21  و و ما ي هع يظ الشتل عقم  2015 سمة % 13

2015-2011في نمو حجم التجارة العالمية حسب المنطقة ،  التجارة اإلقليميةة مساهم: 21الشكل رقم 

            % 

 
Source :OMC ,Word Trade Statistical Review2016 , p 20. 

  2008العالمية بعد األزمة المالية  سا مت آسيا أكثع من أد ممطقة أخعى يظ امتعاش التجاع لقد 
م  تباطح الصةن  2015 سمةوم   ل    امخف  تبثةع الممطقة على الطلة العالمظ على الواعدات 

يظ  2.3مقطة مئوية يظ الزياد  التظ بلغت  1.6 اااااوقد سا مت آسيا ب  واالقتصادات اآلسةوية األخعى 
ممو التجاع  العالمية أثعت أوعوبا يظ مع مها على  يقد  وعلى المقي  من آسيا     المائة يظ حجم العالم

ولكن   2013و  2012 خاللمم  األزمة المالية   مما أسهم إسهاما سلبيا يظ ممو الواعدات العالمظ 
مقطة مئوية من  1.5إةجابية إلى حد تبةع   حةث بلغت جد  تامت مسا مة أوعوبا  2015بحلول عام 

دعيجظ للتجاع  داخل االتحاد األوعوبظ تان االمتعاش الت   ومن ممو التجاع  العالمية % 64أد   % 2.4
قدمت أمعيتا الشمالية مسا مة تما مسحوال  عن الكثةع من االمتعاش يظ أوعوبا    2015و  2014 خالل

 2015 سمة(   يظ حةن سجلت المسا مات السلبية % 1.1) 2015 سمةإةجابية لممو الواعدات العالمية 

                                                           
1 OMC ,Word Trade Statistical Review2017 , op.cit, p 49 
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طق أخعى بما يظ  ل  أيعيقيا والشع  األوسط وعابطة ( ومما% 0.2-يظ أمعيتا الجموبية والوسطى )
 1.(  % 0.6-الدول المستقلة الواليات )

استحو ت  قد  ي 2017وحسة االحصائيات  المقدمة من طع  مم مة التجاع  العالمية  لسمة 
شع  آسيا تل من اتفاقية التجاع  الحع  ألمعيتا الشمالية )مايتا( واالتحاد األوعوبظ وعابطة دول جموة 

(ASEAN على )من الصادعات 56  بما يظ  ل   2016%من التجاع  العالمية يظ سمة  58 %
%من الواعدات العالمية   ويمثل أع اء   ه االتفاقات  60تعيلةون دوالع(  و  8.73العالمية )

معدل   بمتوسط   2016% من الماتج المحلظ اإلجمالظ العالمظ سمة 53التجاعية اإلقليمية الثالثة 
 2. 2016%  سمة  1.9ممو ةبلغ 

إن تحلةل االتفاقات اإلقليمية وممتديات التعاون ما بةن التكتالت االقتصادية يشةع إلى يتع  مهمة  
أال و ظ أم  إ ا وجدت  ا ع  إقليمية المبادالت التجاعية يال بد أن تكون ممفتحة  و  ا ما يمتمما أن 

 وت ا ام مام بع  الدول إلى عد  APECادد آلسيا والباسفي ملمس  من تجعبة ممتدى التعاون االقتص
تجمعات مجد أن الواليات المتحد  األمعيتية تابعة يظ مفس الوقت لممطقة شمال أمعيتا للتجاع  الحع  

ALENA وت ا لممتدى التعاون االقتصادد آلسيا والباسفي APEC واألمع مفس  بالمسبة للشةلظ إ  إ اية 
اتفاقية حعية  1996وقعت سمة APECسيا والباسفي   إلى ع ويتها يظ ممتدى التعاون االقتصادد آل

ببمعيتا الالتةمية ثم م  تمدا ومن جهتها تسعى  MERCOSURالتبادل م  السو  المشتعتة للجموة 
يظ إطاع القمة  ASEANدول االتحاد األوعوبظ إلى التمسةق والتعاون م  دول عابطة جموة شع  آسيا 

 3األوعوبية اآلسةوية .
  و و ما على مستوى متعدد األطعا   تحعيع التجاع  م يظ اتسقليمية التجاع  اإل وبالتالظ يإن

من خالل اتفاقات تجاعية حع   ةحتده االتحاد األوعوبظ ال د عزز وتةع  التحعيع التجاعد متعدد األطعا 
 وخاعجها .داخل القاع  

 

 

                                                           
1 OMC ,Word Trade Statistical Review2016 , op.cit, p 21 
2 OMC ,Word Trade Statistical Review2017 , op.cit, p  51 . 
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 النظام التجاري متعدد األطرافموقع االتفاقات التجارية اإلقليمية داخل  :فرع الرابع ال

تكمن أ مية  االتفاقات التجاعية االقليمياة ياظ تومهاا تادعو إلاى تحعياع المزياد مان التجااع  الدولياة   أم  
 ا : اااااااااااا ماتجا ةن عئيسةةن  امقسم االقتصادةون تخالفها   يقد 

  األول رأيالأوال : 
ةعى ببن التكتالت اإلقليمية ستحدد يظ المهاية إلى تفتةت الم ام التجاعد الدولظ متعدد األطعا    
من خالل تبادل المزايا  من إطاع التكتل من جهة  و يع  سياسات حمائية تجاه األطعا  خاعج إطاعه 

موقفهم وتدعم  وقد استمد أصحاة   ا بدوع م على مجموعة من الحجج التظ تحيد    1من جهة ثامية 
 :2 يمتن  تع بع ها على المحو الموالظ

ت اإلقليمية يمتن أن تغعد الدول تاليظ التجاع  البةمية داخل التكالزياد  المتوقعة  -
مثلما  بزياد  القةود التجاعية يظ مواجهة الدول األخعى غةع األع اء  تقوم األع اء يةها التظ سو 

متةجة زياد  وعادتها من المتسي    حةت  قامت ب  الواليات المتحد  األمعيتية بعد إبعام اتفا  المايتا 
و و األمع ال د ةحتده بول تعوغمان   زادت من عسوم اإلغعا   د وعادتها من دول شع  آسيا

NPaul KRUGMA     حةث ةعى أن وجود التكتالت اإلقليمية من شبم  أن يشج  الدول األطعا
على عي  تععيفاتها الجمعتية بهد  استغالل الو   االحتكاعد لممتجةها مما ةتعتة عم  وقول حعوة 

 ؛متعدد  األطعا لى امهياع االتفاقيات التجاعية تجاعية تحدد يظ المهاية إ
التجاعية تبتظ دائما يظ مصلحة الممتجةن ال ةن يطالبون ببن تويع لهم قيام التكتالت  -

ا ما يستفةد  حالء يظ  ل االتفاقيات التف ةلية بوغال  حتوماتهم الحماية يظ مواجهة الدول األخعى 
ومن الممطقظ أن تعي  تل  الدول المستفةد  من تحويل   من األثع التحويلظ للتجاع  المتعتة عمها

                                                           
  مقدمة لطلبة السمة الثالثة علوم سياسية   تخصص م م الحتم واإلداع  اإلقليمية   جامعة محمد  محاضرات اإلقليمية والعولمةزمود  ممى    1

 . 42  ص 2011/2012خي ع بستع    
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 امعيتظ   و و حاليا أستا  متمةز يظ االقتصاد بمعتز الدعاسات العليا بمةويوع    وتاتة يظ   اقتصادد  28/02/1953ولد يظ  :كروغمان

على جائز  موبل يظ العلوم االقتصادية لمسا مت  يظ م عية التجاع  الجدةد  والجغعاييا  2008صحيفة مةويوع  تايمز  وقد حصل تعوغمان يظ 
لةى عمل تعوغمان ال د شعح أمماط التجاع  الدولية والتوزي  الجغعايظ للمشاط االقتصادد   من االقتصادية الجدةد    وقد أشاعت لجمة الجائز  إ

 خالل دعاسة آثاع ويوعات الحجم وتف يالت المستهلكةن للسل  والخدمات المختلفة .
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جهد يستهد  تحعيع التجاع  العالمية طالما سو  يعع  ممتجةها للممايسة الشدةد  من التجاع  أد 
 ؛ أخعى دول 
إن التوج  اإلقليمظ قد ةتوايق م  السياسة التجاعية لدولة ما يظ معحلة معةمة  وبالتالظ  -

  بهد  و ل تتج  الجهود إلى تشتةل تكتالت إقليمية لتحقةق مزايا معةمة لقطاعات التجاع  الخاعجية 
تما أن تعدد  تشتةت االمتباه عن التوج  إلى تحقةق أد تقدم على صعةد تحعيع التجاع  العالمية

الكيامات اإلقليمية من ماحية أخعى سو  ةحدد إلى خلق العدةد من الصعوبات والمشاكل الفمية يظ 
قدع  يظ بع  حالة ام مام أية دولة إلى أكثع من اتفا  إقليمظ يظ آن واحد  و ل  بسبة عدم ال

األحيان بالوياء بااللتزامات التظ تق  على عاتقها خصوصا ما تعلق ممها بالتفتي  الكلظ أو الجزئظ 
وحدوث الممازعات التجاعية يظ  ل غياة قواعد وا حة للتسوية بةن األطعا    لعسومها الجمعتية 

وتمفة  القواعد المختلفة للممشب المختلفة   تما يمتن أن يحدث بع  االعتبا  والخاليات عمد تطبةق 
ل ل  ةعى أمصاع   ا الطعح   يظ  ل تعدد التعتةبات التجاعية اإلقليمية التظ ةمتمظ إلةها البلد الواحد

أن تحعيع التجاع  العالمية يظ  ل قواعد الم ام المتعدد األطعا  تعد أكثع سهولة وأقل تعقةد من 
 . تحعيع ا يظ إطاع التعتةبات اإلقليمية

  الرأي الثانيانيا : ث
ال د ةعى أن  مثل   ه التكتالت ستساعد على تعزيز الم ام التجاعد الدولظ والمسا مة  يظ  

تحعيعه  من خالل  تطبةق مبدأ الدولة األولى بالععاية بةن   ه التكتالت  و تعميم االمتيازات الممموحة 
 تع الحجج التظ أستمد علةها أصحاة  ويمتن  1بةن أع اء التكتل على سائع أع اء مم مة التجاع  

 :2   ا الطعح على المحو الموالظ
المتائج االةجابية التظ أسفعت عمها التعتةبات اإلقليمية بالمسبة للدول األع اء يةها مثلما  -

  أةدت  العدةد من الدعاسات التطبيقية التظ بةمت ي ل   ه التكتالت يظ خلق التجاع  بةن   ه الدول
يبمصاع اإلقليمية يفتع ون أن التعتةبات اإلقليمية سو  تحدد إلى تحعيع التجاع  بةن الدول 
األع اء وبصوع  أسعل من اإلطاع المتعدد األطعا   ل ا  يمجاح   ه التعتةبات اإلقليمية من شبم  

دول وقد قام   ا االيتعا  على أساس أن ال  أن يشج  على تحقةق تحعيع تجاعد متعدد األطعا 
لكن عغم من    ويظ  ل التعدديةعدد الدول عمة بتبع الداخلة يظ التكتل اإلقليمظ يتون أقل مقا

                                                           
 . 42زمود  ممى   معج  سابق   ص  1
 . 17ميمومظ سمةع   بعتمو قوسام   معج  سابق   ص  2
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الصعة بمتان التسليم بصحة   ه الحجة بشتل مطلق تون التجاعة العملية يظ الواق  أبعزت عتس 
ل  التظ و ل  امطالقا من إخفا  العدةد من التكتالت اإلقليمية يظ تحعيع التجاع  خصوصا ت   ل 

ت م الدول المامية و  ا عتس اتفاقيات الجات ومن بعد ا مم مة التجاع  العالمية التظ استمعت 
 ؛اتفاقياتها يظ اإلشعا  على حسن سةع السياسات التجاعية الدولية 

ةعى أصحاة   ا الطعح يظ أن  هوع التعتةبات اإلقليمية ما  و إال امعتاس لتحعيع  -
الدول المتقدمة  يظ حةن أن الدول المامية العاغبة يظ إصالح اقتصادياتها التجاع  العالمية ما بةن 

وتطويع ا يسو  تلجب إلى االعتباط بالدول المتقدمة يظ تعتةبات إقليمية لمساعدتها على تحعيع 
له ا يالتكتالت   تجاعتها بمساعد  المزايا التف ةلية واستقطاة عحوس األموال األجمبية وغةع ا

وبالتالظ يهظ مدعمة   ظ إال عالمة على مجاح الم ام التجاعد العالمظ متعدد األطعا   اإلقليمية ما
 ؛ل  وليست عائقا يظ طعيق 

وجان  HELPIMAN Elhananةعى بع  االقتصادةةن على غعاع تل من  ةلبمان  -
إبعام االتفاقيات التجاعية اإلقليمية سو  يتون ل  أثع على  أن   GROSSMAN Geneقعوسمان 

ومن شبن   جةن المحلةةن ال د يشتلون جماعات لل غط من أجل تحقةق مصالحهم الخاصةتالمم
  ا أن ةحثع اةجابيا على تحعيع التجاع  العالمية. يعمد قيام التكامل ووجود تباةن يظ التععيفة 

يشتلون  غطا الجمعتية بةن الدول األع اء  مجد أن الممتجةن يظ الدول  ات التععيفة األعلى س
تخفي  تل  التععيفة حتى ةتسمى لهم الحصول عوامل اإلمتاج ببقل  على حتوماتهم من اجل

مما ةجعلهم قادعون على الممايسة  وبالطب  ال يمتن تطبةق   ه الحجة يظ حالة   األسعاع
 قظ دولجمعتية من قبل تل األع اء تجاه بااالتحادات الجمعتية التظ ةتم يةها توحةد التععيفة ال

مما تتجلى أ مةتها يقط يظ حالة مماطق التبادل الحع التظ تحتفظ يةها تل دولة األخعى   العالم  وا 
 ؛ بسياساتها التععيفية

إن الدخول يظ تعتةبات اقتصادية تكاملية يمتن اعتباعه بمثابة قو  تفاو ية من أجل  -
تفاء   غةع ام  ما إمجاح االتفاقات التجاعية المتعدد  األطعا  و ل  امطالقا من تومها تعد أكثع 

يعاة على   ه الحجة أن الدول التظ تم م إلى  العدةد من التكتالت اإلقليمية لن يتون لدةها 
الحماس الكايظ من اجل تشجي  تحعيع التجاع  العالمية   ا من ماحية  ومن ماحية أخعى يالحظ 

دد  للدول األقوى تان عمليا أن موايقة الدول خصوصا ال عيفة يظ التكتل اإلقليمظ على مطالة مح
ومن ثم يه ه الو عية ليست مثلى لتقسيم المتاسة    بفعل الفعو  القائمة بةن قو  أطعا  التكامل
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بةمها وبالتالظ سةتم حتما تشوي  المتائج التظ يمتن التوصل إلةها يظ  ل االتفاقيات التجاعية المتعدد  
 األطعا .
اإلستراتيجية الجديدة للعودة لتطبيق الحماية : التكتالت االقتصادية :  الرابع المبحث

 ظل األزمات التجارية في

تهاااد  التكاااتالت االقتصاااادية تماااا عأةماااا ساااابقا إلاااى تحعياااع التجااااع  الدولياااة  والوصاااول بهاااا إلاااى أعلاااى 
ت الحعجاة  المستويات مان خاالل تمساةق السياساات التجاعياة باةن الادول األع ااء   إال أمهاا ياظ الحااال

تاألزمااات  قااد تسااتخدم سياسااات تجاعيااة حمائيااة  تموعاات بااةن الشااععية أد المسااموح بهااا داخاال الم ااام 
التجااااعد متعااادد األطاااعا  أو ت لةلياااة بهاااد  حماياااة اقتصااااد ا والخاااعوج ببقااال التكاااالةف   دون معاعاااا  

ةع ااا علااى التجااااع  الطااع  األخااع ماان االتفاقااات   لاا ل  ساامتماول م اااع  عامااة حااول األزمااات وتاا ا تبث
 الدولية .

 المطلب األول : التأصيل النظري لألزمات المالية

 و دوعية تها الطبيعل م عا  بةن الكتاة تداوال األكثعحدةث الساعة و  المالية األزمات مو ول يعتبع
لمتقدمة والمامية على حد سواء   ا للدول والمالظ قتصادداال ستقعاعاال تهدد التظ سلبيةتها المعتاساا 

وامتشاع ا الواس  والسعي  بةن الدول عبع القاعات  م عا لتعابط اقتصادات الدول م  بع ها   ل ل  
 سمتماول مو ول األزمات المالية بشظء من التفصةل  من خالل تغطية الجوامة األساسية له ا المو ول. 

 الفرع األول : مفهوم األزمات المالية
"   والتظ اشتقت بدوع ا من الكلمة  Crisis" من الكلمة الالتةمية " Crise"  تمحدع الكلمة الفعمسية

"   وتستعمل يظ علم االقتصاد لفشاع  إلى الفتعات القصةع  التظ يتون خاللها االقتصاد Krisisالةومامية " 
 1ةن ما تم وما ةجة أن ةتم .يظ حالة غةع مستقع    وتعع  ببمها حالة من عدم التوازن واالتسا  ب

 ولأما األزمة المالية  ظ  ل  التد وع الحاد يظ األسوا  المالية لدولة ما أو مجموعة من الد 
ألزمة ثقة يظ الم ام المالظ  سببها العئيسظ تديق عحوس  وعاد  ما تحدث األزمات بصوع  مفاجئة متةجة
ئتمامية للمقتع ةن  األمع إلقعا  دون التبكد من المالء  االأموال  خمة للداخل ةعايقها توس  مفعط يظ ا

                                                           
"  أطعوحة  العولمة االقتصادية وأزمات المالية : الوقاية والعالج " دراسة الزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة األمريكيةالعقون مادية    1

 .02  ص 2012/2013ممشوع    جامعة الحاج لخ ع باتمة    مقدمة لمةل شهاد  دتتوعاه يظ العلوم االقتصادية   تخصص اقتصاد تممية   غةع
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امخفا  يظ قيمة العملة محديا إلى حدوث موجات من  ال د ةحدد إلى يقدان السةولة  و عمد ا يحدث
 1. التديقات العأسمالية إلى الخاعج

 الفرع الثاني : أسباب األزمات المالية
قد تحدث األزمات ألسباة عدةد  يمتن التمبح ببع ها  و البع  اآلخع يصعة قياس  بدقة  و تفةد 

 ى :ااااقد تعج  أسباة األزمات إلو   محشع داو جومز ت البوعصية االتجا اتالخبعات المتعاكمة يظ تقدةع 
 التغةعات الدولية  من الكواعث و الحعوة و األزمات االقتصادية و الحعوة التجاعية. -        
المتغةعات المحلية يظ معدل الت اخم )أساوا  السامدات (  و أساعاع الصاع  ) أساوا  العماالت  -        

 الحع (  و أسعاع األسهم  و تغةع أسعاع الفائد .
مثل الممتجات الجدةد  و االختعاعات  و تحول الطلة على الممتجات و التغةعات التكمولوجية  -        

 الخدمات و  ياكل محف ة االستثماع.
 اإلشاعات و المعلومات الملوثة غةع الحقيقية. -        
 الم اعبة غةع المحسوبة. -        
ظ البوعصة  و يقدان و ةتعتة على األزمات تد وع يظ األسعاع و الخسائع  و تد وع التداول ي         

الثقة يظ بع  األوعا  المالية  ل ا يفةد اإليصاح المالظ يظ الكشف عن حقيقة التغةعات يظ البوعصات و 
 2.يمتن مواجهة األزمات البوعصية إما باالمت اع أو باالمسحاة  أو بتطبةق التخطيط االستعاتةجظ الفعال

 الفرع الثالث : أنواع األزمات المالية
 و  المقد الدولظ ال د يصمف األزمات المالية يظ ثالث األموال العئيسية التالية   و ااااااااااااااظ :ويقا لصمد

 ظيات هع األزمات المصعيية عمدما ةواج  بم  ما زياد  تبةاع  ومفاجئااة : األزمات المصرفيةأوال : 
بمااا أن البما  يقااوم بااإقعا  أو تشاغةل مع اام الودائا  لدياا  ويحاتفظ بمساابة بساايطة    و  طلاة سااحة الودائا 

لمواجهاة طلباات الساحة الةاومظ  يلان يساتطي  بطبيعااة الحاال االساتجابة لطلباات الماودعةن إ ا ماا تخطاات 
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 ثت مشاتلة مان  ا ا الماول وامتادتوا  ا حاد  ما يسمى بابزمة سةولة لدى البما يحدث  ظتل  المسبة  و بالتال
 2ةن التالةةن :شتلوتتخ   1مصعيية الحالاة أزماة   ظ   هبمو  أخعى  يتسمى ي إلى

 تحادث أزماة الساةولة عمادما يفااجئ بما  ماا بزيااد  تبةاع  ياظ طلاة ساحة الودائا أزمة السيولة: • 
الساحة  وبما أن البم  يقوم بإقعا  أو تشغةل مع م الودائ  لدي  ويحتفظ بمسابة بسايطة لمواجهاة طلباات 

وبالتاااالظ  الةاااومظ  يلااان يساااتطي  بطبيعاااة الحاااال االساااتجابة لطلباااات الماااودعةن إ ا ماااا تخطااات تلااا  المسااابة 
 ؛ تحدث األزمة. وا  ا امتدت إلى بمو  أخعى  تصب  تل  الحالة أزمة مصعيية

خوي اا   وتحدث لما تتوايع الودائ  لدى البمو  وتاعي  تلا  البماو  مام  القاعو أزمة االئتمان: • 
 عدم قدعتها على الوياء بطلبات السحة تحدث أزمة يظ اإلقعا . من

أحياماا أزماة الصاع  األجمباظ أو أزماة مةازان الماديوعات    ويطلق علةهاا: ثانيا : أزمات العمالت 
تحاادث عماادما تااحدد إحاادى  جمااات الم اااعبة علااى عملااة بلااد مااا إلااى تخفااي  قيمتهااا أو إلااى  بااوط حاااد 

عاماااة الممثلاااة بالبمااا  المعتااازد الاااديال عااان العملاااة ببيااا  مقاااادةع  اااخمة مااان يةهاااا  مماااا ةاااعغم السااالطات ال
 3احتياطات  أو عي  سعع الفائد  بمسبة تبةع  ؛

: تحدث أزمة الدةون عمدما ةتوقف المقتع  عن السداد  الديون أو الدين الخارجي ثالثا : أزمات
 الحدوث و من ثم ةتوقفون عن تقديم قعو المقع ون أن التوقف عن السداد ممتن  عمدما يعتقد أو

 القعو  القائمة  أو  ظ الحالة التظ تعجز يةها الدولة عن خدمة دةومها جدةد   ويحاولون تصفية
 4. الخاعجية

 عرض أهم األزمات المالية التي واجهها العالمالمطلب الثاني :

  ما يمةزه عن األم مة األخعى االقتصادية  و ظ عات ةخ   االقتصاد العأسمالظ لما يعع  بالدو 
من   ه ثم يعود يةمه  من العتود إلى االمتعاش  و  من االمتعاش إلى العتود عبع األزمة  يهو ةمتقل
 :ما ةلظ  العأسمالظ االقتصادالتظ تعع  لها األزمات 
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  1933-1929أزمة الكساد العالمي الكبير :  الفرع األول
قتصاد العالمظ و تسمى أزمة الكساد الكبةع  و  ظ لحد االو  ظ أسوأ تاعثة اقتصادية تواج  

الزالت محل ا تمام الباحثةن  يهم يعةدون تحلةل أسبابها  و تيفية خعوج الواليات المتحد  ممها    اآلن
يظ بوعصة مةويوع   24/09/1929ادع األزمة يةها مم  تاعيخ التظ تامت أكبع المت ععين ممها  بدات بو 

ملةون سهم يظ السو   لكن ال وجود للمشتعين    يامتشع ال عع و تساعل المستثمعون إلى  13بعد طعح 
وعمد  هع  ل  الةوم خسع محشع داو    البوعصة لبي  ما لدةهم من أسهم و  لت األسعاع يظ تدمظ

م اعبا  11ظ مفس الةوم وجد آال  المسا مةن أمفسهم مفلسةن   بل أن % من قيمت   و ي 22.6جومز 
 امتحعوا يظ مهاية المهاع بإلقاء أمفسهم من ماطحات سحاة ممهاتن .

% من قيمتها يظ تشعين الثامظ مويمبع  وبلغ إجمالظ  50ملياع دوالع  و  30وامهاعت البوعصة خاسع  
  إلى أن يقد  13/11/1929و 22/10/1929الممتد  مابةن ملياع دوالع خالل الفتع   30الخسائع 
  و   ا المبلغ يظ حةم  يمثل عشع  أ عا  المةزامية  1932% من قيمت  يظ عام  98جومز  محشع داو

 اإلمفا  األمعيتظ خالل الحعة العالمية األولى . الفدعالية  ويفو  
  حةث أعلمت العشعات من   10/1929/واستكملت األزمة تبثةعاتها يظ ةوم الثالثاء األسود 

المالية إيالسها  وأغلقت العدةد من المصام  أبوابها  و سعحت أعداد  ائلة من العاملةن  و المحسسات 
لتعا و يعمسا و ألماميا  و تامت جإموامتقلت األزمة إلى بقية األسوا  العالمية خصوصا يظ  توقف اإلمتاج

ببت يظ سقوط الحتومة و صعود المازيةن  و بلغت األزمة  عوتها حةث تس أكثع حد   تبثةعاتها يظ ألماميا
أيلست مئات البمو  و شعتات التبمةن   وقد ملةون ماع  ألمامظ يظ حةم 5البعيد إلى  وصل سعع طاب  و

العأسمالية المتقدمة  و تد وع الم ام  دولال وتوقفت عجلة اإلمتاج يظ يظ الواليات المتحد  األمعيتية 
بامتقال الغعة العأسمالظ إلى  تبشع بعمت   و هعت يظ حةمها الكثةع من المقاالت التظقتصادد اال
 1 " .كارل ماركس"االقتصادد االشتعاكظ  تمبحاتشتعاكية حسة اال

 أزمات الثمانينات: نياالفرع الث
األساسظ  ويعود السبة 1989 1987خالل الثمامةمات حدثت أزمتةن متتالةتةن  ما أزمة  

الطلة   لمشوئهما يظ تغةعات األسعاع يظ أسوا  عأس المال الماتجة عن اختالل التوازن بةن العع  و
 : ةلظ متماول أ م أسباة وتداعيات األزمتةن  من المقاط التالية وييما
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و ظ من األزمات المهمة التظ واجهت االقتصاد  1 :""أزمة االثنين األسود 1987أزمة أوال: 
ال د أطلق علي   19/10/1987العأسمالظ   وحدثت يظ الواليات المتحد  األمعيتية أي ا   ةوم االثمةن 

ةوم االثمةن األسود   حةث امهاعت يةها أسعاع األسهم يظ بوعصة وول ستعيت بمةويوع    بلغ مجمول 
دن و طوتةو   وتامت ملياع   وممها امتقلت األزمة إلى بقية بوعصات العالم   تبوعصة لم500الخسائع 

  إ  لم تستمع يتع  طويلة إال سمة واحد    ويةها  1929  ه األزمة أقل حد  من ازمة الكساد العالمظ 
يتاد بمعدل الثلثةن   محشع م تالشى محشع البوعصة االستعالية تماما و بطت أسعاع العقاعات وامهاع

 العمل من جدةد .واإلمتاجية إلى  وعادت بعد   ه السمة المحسسات المالية
عقة إعالن الحتومة األمعيتية  1989بدأت آثاع األزمة يظ شهع سبتمبع 2:  1989أزمة ثانيا: 

على التوالظ  م  امتمال البم  المعتزد األمعيتظ ٪05، % 09 أسعاع الجملة والتجزئة بمسبة  عن عي
امخف  محشع داوجومز  1989أكتوبر  13"البم  االحتياطظ الفدعالظ" عن تخفي  أسعاع الفائد   ويظ 

مقطة  تما أ ال محشع  647  ويظ طوتةو يقد محشع ميتاد %7بمقداعه  مقطة  أد 190بمسبة 
 . مقطة 142ياةممشال تايمز 

 1997: أزمة جنوب شرق آسيا  الرابعالفرع 
(   Bathشهدت دول جموة شع  آسيا أزمة مالية شدةد    بدأت بامهياع سعع عملة تايالمدا ) 

بعدما قععت الحتومة التايالمدية تعويم عملتها   مما أدى إلى عجز الحتومة يظ دعم   ه العملة بسبة 
على دول جموة شع  آسيا األخعى   امدوميسيا    الم اعبات القوية التظ تعع ت لها   وامتقلت بعد ا

 3الفلبةن مالةزيا  توعيا الجموبية ... إلخ   ومن األسباة العئيسية المفجاع األزمة   ما ةلظ : 
امخفا  حاد يظ عمالت دول جموة شع  آسيا   بدء من عملة تايالمدا بعد تعويمها   حةث تامت  •

 وزياد  االقتعا  الخاعجظ ؛ تعتمد سابقا على م ام سعع الصع  ثابت  
اعتفال مسة الت خم يظ   ه الدول خالل يتع  قصةع    ولم تستط  الحتومات السيطع  علي  والحد  •

 مم  ؛

                                                           
  مداخلة مقدمة  : طبيعتها، أسبابها وتأثيراتها المستقبلية على االقتصاد العالمي والعربي 2008األزمة المالية العالمية ولةد أحمد صايظ    1

ماد  06و05ظ : األزمة المالية العا مة والبدائل المالية والمصعيية ) الم ام المصعيظ االسالمظ ممو جا  ةومظ  من أعمال الملتقى الدولظ الثام
 . 09  جامعة خميس مليامة   ص  2009

  بتاعيخ boulemkahel.yolasite.comالموق  :  متاح على   األزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاديات العربيةيعيد توعتل    2
15/06/2016 . 
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 عف العقابة الحتومية ومقص الشفايية المتمثلة يظ عدم دقة البيامات الممشوع  عن مشاط الكثةع  •
 محو الخاعج ؛من الشعتات   مما تسبة يظ خعوج الكثةع من األموال 

وجود االختالالت الهيتلية يظ اقتصادات دول جموة شع  آسيا   حةث امحازت إلى التصمي  من  •
أجل التصدةع لتحقةق الممو   معتمد  يظ  ل  على دخول االستثماعات األجمبية من الخاعج  أو 

بل  عدم الحصول على قعو  خاعجية   مما أوصل تل  الدول إلى اإليعاط يظ االستثماعات  يقا
 الكشف عن احتياطات تل  الدول من العمالت األجمبية ؛

أدى إلى امخفا  اإلمفا  العام   ااالمسحاة المفاجئ لعحوس األموال األجمبية محو الخاعج   مم •
 وزياد  عجز الحساة الجاعد وتفاقم المدةومية للخاعج .

 " أزمة الرهن العقاري"  2008األزمة المالية العالمية   : الفرع الخامس

توصف ببمها األسوأ عبما مم  أزمة الكساد حاد    اآلومة األخةع  ألزمة مالية  ظتعع  العالم ي
م عا لما خلفت  من خسائع تبةع  وصلت لحد إيالس العدةد   على حد تعبةع الخبعاء االقتصادةةن الكبةع

 . الكبعى يظ العالممن الشعتات 
"أزمة الع ن ااااااااااا يسمى بم عبع 2007سمة  أغسطس/ أوتاألزمة إلى  تعود بداية .1
حةن توسعت المحسسات المالية األمةعتية   القابلة للتغةةع"  " أو "القعو  السةئة  د الفائد العقاعد 

شعاء ستمات واعتف  معدل التملي  الستمظ يظ  يظ مم  قعو  ستمية لعدد تبةع من األيعاد لتمويل
  وتم تشجي    ه العملية من قبل  2004٪ سمة 99,2إلى  1996٪ سمة 64الواليات المتحد  من 

إمتامية أن تحصل أد  ال د ةمص على،  1977الحتومة األمعيتية بمقت ى القامون الصادع سمة 
التزمت  إ ا   الفدعالية للتبمةن على الودائ  محسسة مالية على  مامات لودائعها المالية من الهةئة

مسة  باإلقعا  إلى أسع أمعيتية من  ود الدخل المتوا    وم  توس  البمو  والمحسسات المالية يظ
 سلبا على قدعتها المالية عغم محاوالتها االقتعا  من ل   أثع  التمويل العقاعد دون  مامات تايية 

 ي ها إقعا ها  وتدخل البمو  المعتزية يظ تقديم ملياعات الدوالعاتبمو  أخعى عبع السو  المقدية وع 
  وم  بداية سمة 1إال أم  اتسعت عقعة البمو  التظ تعامظ من عجز يظ السةولة المقدية تقعو  للبمو  

 هعت بوادع األزمة وتجلت يظ عجز تبةع للمقتع ةن يظ سداد دةومهم   وامتقل العجز عن  2008
                                                           

  يعع  الع ن العقاعد على أم  : القع  ال د يمتن المقتع  من شعاء ممزل أو أد عقاع آخع   تكون ملكةت   مان للقع    بمعمى أن  العقاع
 . ةبقى مع ون حتى سداد القع 
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المحسسات الكبعى   وامتدت   ه األزمة إلى دول العالم المعتبط باقتصاد الواليات المتحد  السداد إلى 
األمعيتية بشتل تبةع   ومتج عمها أزمة سةولة مقدية حاد    ويتفظ أن مشةع إلى أن   ه األزمة المالية 

اإلداع  ملياع دوالع   مما استدعى تدخال مباشعا من  1000تلفت االقتصاد األمعيتظ  حوالظ 
االقتصادية إلةجاد حل له ه األزمة   تما قامت الخزامة األمعيتية بطعح سمدات خزيمة وشعاء القعو  
المتعثع  إلمقا  المصاع  والمحسسات المالية األمعيتية   وسا م تحعيع أسوا  التمويل العقاعد بإلغاء 

لغاء االئ تمان يظ يت  المجال لزياد  التمايس الحد األقصى لفقعا    وألسعاع الفائد  على الودائ  وا 
 وتتمةز أسوا  الع ن العقاعد بمجموعة من  سات وسععة ممو االئتمان العقاعد  بةن البمو  والمحس

قباال من طع  األعوان االقتصادةةن  المتمثلة يظ :  1الخصائص التظ جعلت من السو  أكثع معومة وا 
إلى قيمة الستن( ومد  القع :  د مسبة القع  إلى القيمة )أد مسبة القع  العقاع  •

قتعا  المزيد  بةمما تسم  يتعات المجال أمام المقتع ةن الالقع  إلى القيمة يفس   عتفال مسبةاي
م ايا إلي  بالمحاي ة على مسبة خدمة الدةن )المقصود بخدمة الدةن سداد القسط  السداد األطول

 ؛ الدخل يظ حدود يمتن استيعابهاى الفائد  المستحقة( إل
قتعا  ب مان قيمة الستن والسداد المبتع للقع  بدون عسوم: يإمتامية إمتامية تكعاع اال •

ستفاد  مباشع  من ثعواتهم الستمية لمتعاكمة للستن تسم  للجمهوع باالب مان القيمة ا االقتعا 
المبتع يظ عتفال أسعاع الستمات وتتسبة عسوم السداد اعلى المزيد من القعو  عمد  والحصول

 ؛ ع الفائد على إعاد  تمويل قعو هم العقاعية يظ حالة امخفا  أسعا تقةةد قدعتهم
إمشاء أسوا  ثاموية للقعو  العقاعية: يتلما ازداد تطوع أسوا  القعو  العقاعية الثاموية  •
المقع ون سهولة أكبع يظ الحصول على التمويل عبع أسوا  عأس المال  وتقديم القعو   سةجد
 . إ ا ما تساوت الشعوط األخعى  هوعللجم

 2008أسباب األزمة المالية العالمية  .2
 2تعود أسباة   ه األزمة إلى ما ةلظ :

توس  المحسسات المالية الكبعى يظ مم  القعو  يظ المحسسات العقاعية وشعتات المقاوالت  •
 ملياع دوالع ؛ 700التظ زادت عن 

                                                           
  مداخلة مقدمة  من أعمال الملتقى الدولظ الثامظ : األزمة  أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالميةصال  مفتاح   يعيد  معاعيظ    1

 .06  جامعة خميس مليامة   ص  2009ماد  06و05ةومظ  المالية العا مة والبدائل المالية والمصعيية ) الم ام المصعيظ اإلسالمظ ممو جا  
  مداخلة مقدمة  من أعمال الملتقى الدولظ الثامظ :  الفائدةاألزمات المالية وعالقتها بسعر ز ية تواش   يتحية بن حاج جياللظ مغعاو     2

 .13ص     جامعة خميس مليامة 2009ماد  06و05الم ام المصعيظ اإلسالمظ ممو جا  ةومظ مة والبدائل المالية والمصعيية )األزمة المالية العا 
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تغةةع يظ طبيعة السو  األمعيتية  وتمثل  ل  يظ اعتفال سعع الفائد  أدى إلى حدوث  •
امخفا  أسعاع الممازل وتزاةد عدد العاجزين عن سداد قعو هم العقاعية يظ الواليات المتحد  

 األمعيتية ؛
تزاةد حاالت التوقف عن الدي    وزياد   ا ع  استيالء المقع ةن للعقاعات   وتثع  المواجهات  •

 بةن المقتع ةن والبمو  ؛
 ملياع دوالع ؛ 100د  حجم القعو  المتعثع  لأليعاد بمحوزيا •
أد  2007سمة  ٪75زياد  عدد الممازل المععو ة للبي  يظ الواليات المتحد  األمعيتية باااااااااا •

 من عدد المساكن بالواليات المتحد  األمعيتية تلها ؛  ٪1ملةون   و و ما يمثل محو 2,2
أدى إلى امخفا  اإلمفا    دت واأليعاد   األمع ال عف قدع  البمو  على تمويل الشعتا •

 االستثماعد واالستهالكظ و دد بحدوث تساد .
 الرؤية اإلسالمية كبديل للخروج من األزمة .3

  تععيف لألزمة المالية العالمية  أسبابها وتداعياتها على االقتصاديات من  على  وء ما تقدم 
وال د تسبة يظ أزمة   قتصاد األمعيتظ القائم على العأسماليةاالجدا على  اتبثةع ا تان عميق التظ تان

 والمالحظ أم  م   خامة   ه األزمة واتساعها إال أمها لم تحثع يظ المصاع  اإلسالمية مالية حقيقية 
اإلسالمية التظ تحتم عمل تل  المحسسات المالية تحعم التعامل يظ األدوات المالية التظ  تون الشعيعة

 1  ال د يعتمد على ما ةلظ : الع ن العقاعد  متجت عمها أزمة
عتة الصيغ اإلسالمية وممها أسلوة المشا أحدسلوة التمويل العقاعد ليتون تعدةل أ •

 ؛ التبجةعية
و و ما ةتم يظ السو  المالية   بط عملية التوعيق لتكون ألصول عةمية وليس لدةون  •

صوع  صتو  اإلجاع  والمشاعتة والم اعبة  أما الدةون ييمتن توعيقها عمد اإلمشاء  اإلسالمية يظ
ستصمال  والتظ المية بصتو  المعابحة والسلم واالما ةتم يظ السو  المالية اإلس وال تتداول و و

وتتوس  ةوما بعد ةوم وتتعامل بها بع  الدول   ملياع دوالع 180عن  يد حجم التعامل بهاةز 
 ؛ الغعبية
مم  أسالةة الم اعبات قصةع  األجل تالبي  على المتشو   والشعاء بالهامش و و ما   •

مجلتعاحدوث األ تسبة يظ  ؛ زمة المالية يظ أمعيتا وا 
                                                           

 . 17يعيد توعتل   معج  سابق   ص  1
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والتعامل   د المستقبلية  وعقود الخياع والمبادلةعدم التعامل بالمشتقات المالية مثل العقو  •
 ءالتعامل يظ المحشعات بيعا وشعاومهى عن   ببسلوة بي  السلم تما قععه الفق  اإلسالمظ  بدال ممها

إلغاء الفوائد العبوية  واستخدام أسالةة المشاعتات والبةول  ومن المالحظ أن تخفي   •
 أسالةة مواجهة األزمة يظ أمعيتا وأوعوبا ؛تان أحد  1% معدل الفائد  إلى

و    وابط للمعامالت المالية  و ةئات متخصصة لفشعا  والعقابة على األسوا   •
 . إطاع الحعية المم بطة القائمة على مبادئ الشعيعة اإلسالمية والمحسسات يظ

المشاط االقتصادد  ومن أ م المتائج المهمة أي ا لحل األزمة    ظ عود   تدخل الدولة يظ توجي  
ومعاقبت  قدع اإلمتان   وتان لتدخل الدولة يظ دول االتحاد األوعوبظ أكثع و وحا عما تان يظ الواليات 

 1المتحد  األمعيتية   التظ تان تدخلها محدود جدا .

 دور األزمات المالية في تعزيز الحماية التجاريةالمطلب الثالث :  

ا  ما   أن تحتد العالمية التجاع  مم مة أطلقتها التظ من خالل االحصائيات السابقة    تبةع ا تعاجع 
 سمة مم  األكبع و و % 12 التعاج  مسبة وصلت وقد األزمة  جعاء 2009 سمة الدولية التجاع  يظ

 البد   وبالتالظ الدولية التجاع  على العالمية واالقتصادية المالية األزمة تبثةع مدى ةو   مما    1945
 خاصة يظ  السو   اقتصاد على المتعتبة المتائج حد  من للتخفةف االقتصادية الحيا  يظ الدولة تدخل من

  مواطمةها  وحيا  اقتصاد ا على وتداعياتها األزمة لمواجهة التدخل إلى ا طعت التظ  العأسمالية الدول
 التظ الدول أن يعمظ العالمية االقتصادية لألزمة مباشع  تمتةجة الدولية التجاع  يظ الحاصل التد وع إن

 دول بقية من ت عع ا أكثع تامت السو   اقتصاد إطاع يظ التجاع  تحعيع على اقتصاد ا يظ تعتمد تامت
 مما الوطمية  للممتجات األي لية تعطظ التظ الحماية  أسالةة إلى العود  إلى   ا أدى وقد العالم 

 إلى العود  من يح عون  ال ةن الجدد االقتصادةون  واللةبعالةون  الدولية المحسسات توجهات م  ةتعاع 
 للدول جماعظ جهد أد تدمع التظ التجاعية والصعاعات األمامية من حالة خلق بعأةهم تعمظ التظ الحماية 
معى أن األزمة المالية تلعة دوعا ملحو ا يظ تقوية ومن  ما    2العأسمالظ الم ام إلمقا  الكبعى  العأسمالية

 موقف السياسات الحمائية يظ االقتصاد العالمظ   و ل  لألسباة التالية :

                                                           
  . 52ولةد أحمد صايظ   معج  سابق   ص   1
؟  مدو  الثالثاء االقتصادية الثالثة والعشعون  جمعية العلوم االقتصادية السوعية  هل حقا أن تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنموممةع الحمش   2

 .16  ص 23/03/2010



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

213 

 

لم تكن األزمة المالية   ه المع  يظ الدول المامية أو الصغةع   وال متاج السياسات  -
مما يظ الوالي ات المتحد  األمعيتية معتز العولمة الحمائية التظ تشوه التجاع  وتعطل آليات السو   وا 

االقتصادية   األمع ال د أدى إلى حدوث امشقا  وا   حول استخدام السياسات الحمائية لمواجهة 
األزمة   حةث حدث امشقا  واس  بةن الديمقعاطةةن والجمهوعيةن داخل الواليات المتحد  األمعيتية 

اد األمعيتظ والعالمظ من آثاع األزمة وتداعياتها   مقا  االقتصبن تدخل الدولة بسياسات حمائية إلبش
تما متج عن األزمة أي ا امشقا  بةن دول العالم بشبن   ه السياسات و تحمةل الواليات المتحد  
األمعيتية والعولمة مسحولية مشب  األزمة   والمطالبة بو    وابط لتم يم عمل آليات السو    و ل  

ون م  الواليات المتحد  األمعيتية لعالج   ه األزمة   و ل  حفا ا على عغم ا طعاع دول العالم للتعا
 مصالحها المتشابتة بفعل العولمة ؛

ماتجة عن عدم امدماج دول العالم يظ عملية العولمة  -يظ بع  جوامبها –  ه األزمة  -
 بمسة متماسبة م  بع ها   األمع ال د أحدث تبثةعا سلبيا يظ عملية العولمة ؛

االقتصادية جعلت األسوا  المالية يظ  ل   ه األزمة يظ بوتقة واحد    و و ما  العولمة -
 ساعد على تفاقم األزمة .

 :اإلجراءات الحمائية المطبقة خالل األزماتالمطلب الرابع 

 متواصلالو  بطظءال كماع الت أن   2012يظ ماد  للتجاع  العالمية للمم مة السابق العام المدةع صعح
 ع تجا من %4 وحوالظ السل ع  تجا من %2 س يم أصب   2008سمة  من الحمائية التجاعية ءاتعالفج
يفظ الوقت ال د تكاي  يي  بع     دوالع ملياع 534,5 مفا  تعةق الحمائية أن أد   20ة مجموع دول

االقتصادات المامية لزياد  يعصها التصدةعية تمتهج الدول المتقدمة سياسات تجاعية تهد  إلى زياد  
العسوم الجمعتية ويع  قةود على الصادعات وتعمل على تغةةع تم يماتها بشتل ممحع    حةث أشاع 

م  بداية األزمة االقتصادية   وقد عصد المعتز  إجعاء حمائظ اتخ  80البم  العالمظ عن وجود حوالظ 
 1مجموعة من اإلجعاءات الحمائية المطبقة و ظ : ICTSDالدولظ للتجاع  والتممية المستدامة 

  Auto Sector Bailouts المركبات قطاع إنقاذ سياسات -1
 يسلعاع ت من لكل دوالع ملياع17,4 بقيمة قعو  تقديم على األمعيتية الحتومة إقدام خالل من

 وبةجو  عومو من لكل دوالع ملياع 4 ااااب قع  بتقديم الفعمسية الحتومة قامت بالمقابل موتوعز  لمعاوج
                                                           

 . 235-234خةع الدةن بلعز   معج  سابق   ص ص:   1
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 تصل قعو  بتقديم المتحد  المملكة إلى باإل اية والسويد إسباميا ألماميا  إيطاليا  وعدت حةن يظ
 . القطال له ا دوالع ملياع 2 إلى
  Tariff Increasses الجمركية الرسوم زيادة  -2
 وتشمل  ممتج 940 على الجمعتية العسوم مسبة بزياد  اإلكوادوع قامت قتصادية اال األزمة بداية م 
 بع  على الجمعتية العسوم بزياد  قامت األخعى   ظ الهمدو  المقل  ومعدات ز األجه الغ ائية  المواد

 المستوعد   المستعملة تاالسياع  على الجمعتية العسوم قيمة بعي  عوسيا قامت حةن يظ الصلة  ممتجات
 ممشب  و وصماعظ عظعا زا ممتج 90 على %45 إلى لتصل العسوم يظ بزياد  قامت أي ا المتسي 
  ؛ أمعيتظ
  : Non Tariff Barriers جمركية الغير الحواجز -3

 على أمدوميسيا تإقدام د اع ةتاإلس عمليات على جمعتية غةع ءاتعاجإ تخا اب الدول من العدةد قامت
 عخص بفع  األعجمتةن قامت تما الواعدات  إلدخال تستخدم التظعات لمطااو  الموامئ عدد تقليص
 .الجلدية والممتجات األح ية الممسوجات  ت االسياع  غياع قط  على دااإلستةع 
 Import Bans   دااالستير  حظر -4

 public safty concerns  العامة السالمة غطاء تحت الغ ائية الممتجات أغلة ءااإلجع    ا ويمس
    ع األخة   ه قامت حةن يظ الصةن  من القادمة األطفال لعة لواعدات بح ع الهمد قامت حةث "  

 وممتجات الهولمدد والبي  البلجيتية الشوتالطة أصما  وبع  اإلةعلمدية الخمازيع لحوم داع ةإست بح ع
 ؛ اإلسبامية األلبان
  anti-dumping actions قالإلغر  المضادة ءاتااإلجر  -5
 أسال  وممتجات الشمول السحابات  المسامةع  على إلغعا ا  د عسوم بفع  األوعوبظ اإلتحاد قام
 وقود على  الفغع  م اد  عسوم يع  على األمعيتية المتحد  الواليات أقدمت حةن يظ الصةمية  الفوال 
 ؛ الحةود  الدةزل
  labour-related measures العمالة معايير -6
 الحفاظ شعط و   والمطاعم  المتاجع المصام   يظ األجامة العمال تو ةف بح ع مالةزيا قيامت 
 الحوايز إستبعاد واسباميا  ايطاليا يعمسا  يظ للمحسسات الموجهة األمقا  حزم يظ المحلية الو ائف على

 ؛ المحلية الو ائف حصص تقلص التظ األمعيتية للشعتات ال عيبية
 



 وموقعها داخل النظام التجاري متعدد األطراففي تحرير التجارة  التكتالت االقتصاديةدور  ........الفصل الثالث :
 

215 

 

  Currency Devaluation العملة قيمة تخفيض -7
 مفس الدوالع  مقابل %19 بمسبة عملت  بتخفي  ال د قام الكوعد  المعتزد  البم  قيام اعغع  على
 .تاةوان و مالةزيا للهمد  الشظء
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 : ل اااااة الفصااااااخالص
اتفاقية   290المسجلة لدى مم مة التجاع  العالمية إلى  اإلقليميةوصل عدد االتفاقات التجاعية  لقد
    ه األخةع  التظ اتخ ت عد  أشتال   من تعتةبات تف ةلية اتحادات جمعتية 2018سمة تجاعية 

إلى جمة م  المم مة  مماطق حع    األكثع شةوعا   والتظ تعمظ تلها إلى تحعيع التجاع  الدولية جمبا 
 GATTيقد أقعت الااا   اإلقليمية العالمية للتجاع    من خالل إزالة تاية العقبات التظ تقف أمام التجاع 

 ى بالععايا .  واعفائها من مبدأ الدولة األول امشاء مماطق حع  واتحادات جمعتية
إ ا   ا    OMCى جامة مم مة تهد  االتفاقات التجاعية اإلقليمية إلى تحعيع التجاع  الدولية إل

إ ا المم مة العالمية للتجاع    تشتل خطعا ةهدد إلى خلق التجاع     تما أمها قد قات تل  االتفاأدت 
  بمعمى أن تف ل الدولة المبادالت التجاعية م  الدول قامت تل  التكتالت اإلقليمية بتحويل التجاع  

  يتحدةد اتجاه األع اء معها يظ االتفاقية اإلقليمية على حساة الدول غةع األع اء يظ االتفاقية 
االتفاقات التجاعية اإلقليمية باإلةجاة أو السلة محو تحعيع التجاع  الدولية   يتمن يظ قعاع الدولة يظ حد 

قود إ ا ععت المسا مة يظ تحعيع التجاع  الدولية أو تقةةد ا   ويتون   ا القعاع  و تبثةع  اتها   إ ا ق
  تان من طع  الدول المتقدمة الكبعى   التظ تستطي  التبثةع يظ الم ام التجاعد متعدد األطعا  .
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 تمهيـــــــد :
 يةالبن حيث من اكتماال وأكثرها العالم في االقتصادية التكتالت اكبر من األوروبي االتحاد يعتبر

 العالمي االقتصادي للنظام الهرمي الشكل رأس دائما على ويسعى جاهدا أن يكون  التكاملية، والهياكل
، التي يسعى من خاللها  المنتشرة حول العالمالل أهدافه خ من بوضوح ذلك نلمس أن ، ويمكن الجديد
 ثم أوال،   الغربية األوروبية الدول بين المشتركة المصالح على قائمة أجنبية ،-أوروبية سياسة إرساء إلى 
قوته االقتصادية والمؤثرة على زادت تفاقات اال هذه من خاللو ودول وسط آسيا ،  المتوسط، ضفتي بين

لالتحاد   القوة التأثيرية الكبيرة و يظهر ذلك جليا من خاللاألطراف ،  ةمتعددالنظام التجارية العالمي 
 رارات المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمة للتجارة .ق ، وعلى GATTاتفاقية الـ  على األوروبي 

 من خالل المباحث التالية :
  األوروبيةنشأة االتحاد األوروبي والوحدة النقدية  :المبحث األول 

 االتفاقات التجارية اإلقليمية لالتحاد األوروبي المبحث الثاني :       
 االتحاد األوروبي والمنظمة العالمية للتجارة:  المبحث الثالث
 األزماتاالتحاد األوروبي كآلية حمائية جديدة في ظل :  المبحث الرابع
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 األوروبي  لالتحاد التأصيل التاريخيالمبحث األول 
التكتالت االقتصادية في العالم ، و أوفاها اكتماال  ضمن مثلاألاالتحاد األوروبي نموذج  يعتبر

تجاوزت  خمسين سنة من المحاوالت  خالل فترة، بوصوله آلخر مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي 
تجارة الحرة ، االتحاد الجمركي ثم السوق بدءا بمنطقة ال والتضحيات التي قامت بها دول القارة األوروبية ،

، و فيما يأتي سنعرف نشأة االتحاد األوروبي من خالل المطلب المشتركة فاالتحاد االقتصادي والنقدي 
األول ، ثم معرفة شروط العضوية داخل االتحاد وتوسعه، ثم البنية المؤسسية لالتحاد األوروبية ، بعدها 

 وحدة .الوحدة النقدية االوروبية الم

  نشأة االتحاد األوروبي المطلب األول :
مرت التجربة األوربية لتصل إلى ما هي عليه اآلن ، بعدة مراحل بدء بإقامة منظمة التعاون 

السوق األوروبية المشتركة، لتعلن في الجماعة األوروبية للفحم والصلب  ، ثم االقتصادي األوربي إلى 
 بميالد االتحاد األوربي . 1992سنة 

 (1947) معاهدة باريس  OCDEبيمنظمة التعاون االقتصادي األورو الفرع األول : 
عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ التفكير في توثيق التعاون االقتصادي األوروبي  بمساعدة 
عدة عوامل ارتبطت بتجربة الحرب العالمية وما ترتب عنها من آثار انعكست على القارة األوروبية ، 

ريكي ، فكانت هذه خاصة إعادة تعمير أوروبا ، الذي اتخذ شكال جماعيا من خالل مشروع مارشال األم
مارشال  هو ما يعرف بمشروع، و 1الخطوة بمثابة أول تجربة للعمل المشترك فيما بين الدول األوروبية 
 جوان 05ة الواليات المتحدة األمريكيةإلعادة بناء أوروبا عندما ألقى الجنرال جورج مارشال وزير خارجي

من جامعة هارفارد خطابا ، وضح فيه الشروط الواجب توفرها في المساعدات المالية المقدمة  1947
ألوروبا ، مع دعوة دول أوروبا الغربية إلى التكتل واتخاذ سياسات اقتصادية جماعية لوضع خطة 

ية من جهة ، بهدف استعادة قدرتها اإلنتاج، (1951-1948بأربع سنوات ) اقتصادية لفترة زمنية محددة 
 2وتشجيعها على الوحدة لمواجهة الخطر الشيوعي من جهة أخرى .

                                                           
دار الفكر الجامعي،  العولمة والتكتالت االقتصادية )إشكالية للتناقض أم للتضافر في القرن الواحد والعشرون(،محمد توفيق عبد المجيد،  1

 .268، ص 2013االسكندرية ،
 . 216كامل بكري ، مرجع سابق ، ص  2
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كان إلصرار الواليات المتحدة األمريكية على ضرورة أن تقوم أوروبا باالعتماد على نفسها ، و 
واستخدام مواردها المتاحة أثر في التفكير في إلغاء  العوائق على التبادل الحر للسلع ، بعقد مؤتمر الدول 

، أسفر عن إنشاء منظمة التعاون االقتصادي األوروبي ، تعمل على التعاون  1947ألوروبية في باريس ا
-1949والوحدة بين الدول األوروبية ، فعال  زادت التجارة الخارجية بين الدول األعضاء خالل الفترة 

ظمة التعاون ا منتغير اسم المنظمة ليصبح اسمه 1961٪ ، وفي نهاية سبتمبر 97، بنسبة  1955
، Organisation de Coopération Economique et Développementاالقتصادي والتنمية 

بالفرنسية ، و ذلك بعد دخول كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا  OCDEوالتي يرمز لها باختصار 
 1. 1950كأعضاء أصليين سنة 

 (1951) معاهدة باريس  لفحم والصلباألوروبية لالجماعة  :الثاني فرع ال
تم وضع خطة من طرف "جان مونيه " و" روبرت شومان" إلقامة سوق ،  1950ماي  09في 

كما دعت بلدان أخرى  لمنتجاتها الفحم والحديد والصلب الفرنسية األلمانية تخضع لهيئة مشتركة ،مشتركة 
 عقد ميثاق الجماعة األوروبية للفحم والصلب ، بمشاركة 1951أفريل18وفي  للمشاركة في هذا السوق ،

يطاليا ودول البينيلوكس المجموعة األوروبية للفحم واكل من  لصلب ، والتي كان من فرنسا ، ألمانيا ، وا 
سماتها هو وضع صناعة الفحم والحديد والصلب تحت سيطرة سلطة عليا فوق قومية ،تشمل سلطاتها 
تحديد الحصص اإلنتاجية لكل البلدان األعضاء وتمويل مشاريع ،إعادة تدريب العمال ووضع بعض 

، مقرها مدينة لوكسمبورغ 1952جويلية 23دخلت حيز التنفيذ في  و،2القواعد لمنع المنافسة غير العادية 
وكانت السمة األساسية لهذه الجماعة هي  ،3، تعد هذه الخطوة حجر األساس لقيام اإلتحاد األوروبي 

، وقد أسفرت السوق 4وضع صناعات الفحم والحديد والصلب تحت سيطرة سلطة عليا فوق القومية 
 5المشتركة للفحم والصلب عن نتائج أهمها :

قيود الكمية للمنتجات الخاصة بقطاعي الفحم والصلب في الدول الست المنشئة إلغاء ال •
 لها ؛

                                                           
 . 54اقتصاديات المشاركة الدولية ) من التكتالت االقتصادية حتى الكويز( ، مرجع سابق ، ص عبد المطلب عبد الحميد ،  1
 .270سهير محمد السيد حسن، محمد محمد البنا ، مرجع سابق ، ص  2 
 . 312، ص  2016دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن ،  ، االقتصاد الدوليجمال الدين برقوق ،مصطفى يوسف،  3
 .  270سهير محمد السيد حسن ،محمد محمد البنا ، مرجع سابق ، ص  4
 .57عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المشاركة الدولية ) من التكتالت االقتصادية حتى الكويز( ، مرجع سابق ، ص 5
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إغالق المناجم غير المجزية ،ادخال األساليب في المناجم ،حل االحتكارات في ميدان  •
 الفحم والقضاء على سياسة التميز التي كانت متبعة ؛

 إلغاء االزدواج في األسعار ؛ •
منتجين تدريجيا ، بعدما زاد اإلنتاج نتيجة االستثمارات تخفيض اإلعانات الممنوحة لل •

 طويلة األجل ؛
، في  1956-1952زيادة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في فترة ممتدة من  •

 ٪ للمنتجات الفحم .42٪ ، و16,9منتجات الحديد والصلب بنسبة 

 ( 1957 معاهدة روماالسوق األوروبية المشتركة ):الفرع الثالث 
عقد مندوبو الدول الست سابقة الذكر اجتماعا  في روما، حيث اقترحت هولندا مشروع  1953 في

االقتراح لم يؤد إلى نتيجة ، فاجتمع وزراء خارجية هذه  هذامناقشة إقامة سوق أوروبية  مشتركة ، إال أن 
، وقرروا البدء في  إنشاء منظمة ، اقتصادية أوروبية  بايطالياالدول األوروبية الست في مدينة "مستين "

وتم تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذا الموضوع، برئاسة السيد "هنري سباك" وزير خارجية فيما بينهم ، 
البندقية" ، وتم اجتماع وزراء خارجية نفس الدول في مدينة " 1956بلجيكا، وسميت بلجنة سباك  سنة 

تتمثل  ،1روما التاريخيةتم توقيع معاهدتي  1957سنة  مارس 25وفي ، إلقرارهبايطاليا بنفس السنة 
في ، و  ةإنشاء الجماعة االقتصادية األوروبي الثانية ألوروبية،أما لنووية اا األولى في إنشاء وكالة الطاقة

الجماعة االقتصادية األوربية وجماعة ي دمج كل من جماعة الفحم والصلب ،نجحت تلك الدول ف1967
تعدت مجرد تحرير التجارة بين ، 2باسم السوق األوروبية المشتركة الطاقة الذرية في منظمة واحدة ،عرفت 
المزيد من التعاون والتكامل االقتصادي خالل فترة زمنية محددة ، الدول األعضاء ، لتلزمهم بتحقيق 

اتفق على اكتمال مقوماتها ، و واستشرقت هذه المعاهدة خلق سوق أوروبية مشتركة وتطبيق سياسات موحدة
 4كالتالي : السوق  هذه أهداف وتتلخص ،3سنة  15و12في فترة تتراوح ما بين 

 ؛األعضاء الدول بين الحصص ونظام الجمركية الرسوم إلغاء •
 ؛األعضاء الدول بين األموال ورؤوس والخدمات السلع انتقال دون  تحول التي العوائق إزالة •

                                                           
 .313وسف ، مرجع سابق، ص : جمال الدين برقوق ، مصطفى ي 1
 .406علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص  2
 . 313جمال الدين برقوق ، مصطفى يوسف ، مرجع سابق، ص  3
 .406علي عبد الفتاح أبو شرار ، مرجع سابق ، ص  4
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 موحدة سياسة وضع، مع الخارجي العالم مع األعضاء توحيد التعرفة الجمركية التي يتعامل بها •
 الخارجية ؛ التجارة مجال في

 ؛ والنقل الزراعة مجال في موحدة سياسة وضع •
 ؛ األعضاء الدول بين واالجتماعية االقتصادية السياسة بين بالتنسيق تسمح إجراءات تطبيق •
 .االقتصادي النمو لدعم أوربي استثماري  بنك إقامة •

الجماعة األوروبية قد أنجزت االتحاد الجمركي وفعال بعد عام واحد فقط من إنشاء السوق ، كانت 
  1.بين الدول األعضاء ، عن طريق إزالة الحواجز الجمركية بينها ،واتباع سياسة زراعية مشتركة 

 : عضوية االتحاد األوروبي نيالمطلب الثا
اقتصرت عضوية الجماعة االقتصادية في  يمثل االتحاد األوربي حاليا أكبر تكتل اقتصادي عالمي،

إيطاليا ودول البنيلوكس ) بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا (، ، البداية على ست دول هي: ألمانيا وفرنساو
لتشكل أكبر قوة اقتصادية عالمية ، وفقا   الحقادولة أوربية، انضمت لالتحاد األوروبي  28حاليا  لتضم 

 لشروط انضمام محددة .

  األوروبي االتحاد في عضويةال : شروطالفرع األول
لم يضع االتحاد األوروبي بادئ األمر أية شروط لالنضمام ، في االتحاد،  شروط العضويةأما عن 

تم وضع شروط  1993ما عدا الشروط العامة المحددة في معاهدة التأسيس "ماستريخت" ، وفي 
 2:باسم شروط كوبن هاغنلالنضمام عرفت 

 تحترم حكومية غير مستقلة مؤسسات ووجود اطية،ر الديمق كامل بضمان وتتعلق :سياسية شروط أوال :
 األقليات؛ وحقوق  اإلنسان حقوق 

 الموجودة المنافسة على قادر وفعال قوي  اقتصادي نظام بوجود يتعلق فيما :اقتصادية شروطثانيا : 
 االتحاد؛ دول ضمن

 منذ تبنيها يتم التي القوانين مع يتوافق بما والتشريعات القوانين بتعديل وتتعلق :تشريعية شروط-3
 . تأسيسه
 

                                                           
 .314جمال الدين برقوق ، مصطفى يوسف ، مرجع سابق، ص  1
 .43، مرجع سابق ، ص صالح عباس  2
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 الفرع الثاني : توسع عضوية االتحاد األوروبي 
بعدما أدركت بريطانيا أن بقاءها خارج الجماعة األوروبية يعرضها لمخاطر العزلة االقتصادية ، 

،  1962، مع كل من الدانمارك ،ايرلندا والنرويج سنة  1961فطلبت االنضمام إلى معاهدة روما في 
،إلى أن تم رفضها، مما أسفر عن تجميد هذه الطلبات إلى  واستمرت مفاوضات االنضمام لمدة عامين

، حيث انتهت بانضمام كل من بريطانيا، ايرلندا والدانمارك ، ورفض انضمام النرويج لعدم  1973سنة 
تكونت منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم رابطة  1961، وفي 1قبول انضمامها من خالل استفتاء شعبي 

حققت المنطقة حرية تجارة في السلع الصناعية مع  1967، وفي EAFTAالتجارة الحرة األوروبية 
 2تخفيض الحواجز على التجارة في المنتجات الزراعية .

 1981برتغال في وتوسعت المجموعة من مجموعة الست إلى مجموعة التسع ،ثم اسبانيا ، ال
  3ثم الدول اإلسكندنافية .  1985اليونان في 

، اختتمت المفاوضات مع جمهورية  التشيك استونيا،  2002عقب قرارات دورة كوبنهاغن 
 16المجر،التفيا،ليتوانا، بولندا وسلوفاكيا بنجاح ، وتم التوقيع على اتفاقية انضمامها خالل قمة أثينا في 

انضمت كافة دول وسط وشرق أوروبا إلى االتحاد ، ما عدا بلغاريا  2004اي م 01، وفي  2003أفريل
، وفقا لـــلجدول 4، من خالل اتفاقات تعاون تعرف باتفاقات أوروبا وقعت عليها الدول 2007ورومانيا في 

 .الموالي  15رقم 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 314، ص نصري ذياب خاطر ، مرجع سابق  1
  165كامل بكري، مرجع سابق،ص 2
 .270محمد توفيق عبد المجيد، مرجع سابق ، ص  3
،  توسيع االتحاد األوروبي وانعكاساته على البلدان األعضاء في منظمة التعاون االسالميمجلة التعاون االقتصادي بين الدول االسالمية،  4

 . 28، ص 2005
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 اتفاقات أوروبا مع دول وسط وشرق أوروبا : 15الجدول رقم 
 تاريخ سريانها تاريخ التوقيع على االتفاقية الـــــــدولـــــــــــــــــــــــــــــــة

 1994فيفري  1991ديسمبر  المجـــــــــــــــر
 1994فيفري  1991ديسمبر  بولنـــــــــدا
 1995فيفري  1993مارس  بلغاريا

 1995فيفري  1993أكتوبر  التشيكجمهورية 
 1995فيفري  1993فيفري  رومانيا
 1995فيفري  1993أكتوبر  سلوفاكيا
 1998فيفري  1995جوان  استونيا
 1998فيفري  1995جوان  التفيا
 1998فيفري  1995جوان  ليتوانيا

 1998فيفري  1996جوان  سلوفينيا
توسيع االتحاد األوروبي وانعكاساته على البلدان  الدول اإلسالمية،مجلة التعاون االقتصادي بين  المصدر :

 . 28،ص  2005،  األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

، 1991تعتبر المجر وبولندا أول الموقعين على اتفاقية منطقة التجارة الحرة  في ديسمبر  
االتفاقية " سلوفينيا " ، ودخول االتفاقية حيز ، تم توقيع آخر دولة موقعة على  1996وبحلول جوان 

، تهدف هذه االتفاقات إلى إقامة منطقة تجارة حرة  ، وقد بدأ فعال تحرير التبادل  1998التنفيذ في فيفري 
التجاري بين األطراف المتعاقدة بصورة تدريجية ، تعتبر هذه المبادرة أول خطوة من طرف االتحاد لفتح 

 الشرقية .أسواقه أمام الدول 
دولة في االتحاد األوروبي:  28 و اآلن اتسع حجم االتحاد األوروبي أصبح عدد دول األعضاء

ألمانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، كرواتيا، والدانمرك، اسبانيا، فرنسا، فنلندا ، ألمانيا، اليونان، 
، هولندا، البرتغال، بولندا، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبورغ، مالطة

 1 .رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، بريطانيا، السويد

                                                           
1 Antoine daratos ,l’union européenne (présentation générale) ,lire et écrire commaunité française, 
Belgique,2015 , p 03. 
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أجرت بريطانيا استفتاء حول البقاء أو الخروج من االتحاد  2016جوان  23والجدير بالذكر أن في 
 1. تقريبا٪ 52، وقد فاز أنصار الرأي الذي يؤيد الخروج من االتحاد بنسبة 

 األوروبي لإلتحاد المؤسسية : البنية المطلب الثالث
، القرار المؤسسات مؤسسات صنع من أنواع ثالثة األوروبي لإلتحاد المؤسسية البنية تضم
 . األخرى والفروع  الرقابية ،واألجهزة والهيئات المؤسسات

 القرار الفرع األول : مؤسسات صنع
 والبرلمان . المفوضية ،بشقيه المجلس وتشمل

 : ويشمل مجلسين ، األول المجلس األوروبي ، والثاني مجلس الوزراءالمجلس :أوال
 2 األوروبي المجلس -1

 على األعضاء الدول مصالح بتمثيل ويقوم اإلتحاد، في اإلدارية األجهزة أهم من المجلس يعد
 أن األعضاء للدول ز يجو ال و ، عضو بلد لك  لحكومة ممثل واحد نم ويتكون ي ،األوروب المستوى 

نما المجلس، هذا اجتماعات في لتمثيلها الوظيفية مراتبهم علت مهما حكوميين، موظفين توفد  يتعين وا 
تكون و ، الخارجية وزير الممثل هذا يكون  الغالب وفي الوزراء، مرتبة من سياسيين ممثلين إيفاد عليها
 في بروكسل، اغالب اجتماعاته المجلس ويعقد أشهر، ستة مدةل األعضاء بين بالتناوب المجلس رئاسة
 يضم ،المجلس من أعمال من إليها يعهد ما وتنفيذ تحقيق مهمتها الدائمين الممثلين من لجنة توجد حيث

 الوزاري هما : المستوى  على رئيستين مؤسستين المجلس
 بتنسيق ويقوم األعضاء، الدول خارجية وزراء مستوى  على يجتمع الذي :العامة الشؤون  مجلس-أ

 .األعضاء للدول الخارجية السياسات
 المالية، وزراء مجلس أهمها ومن الفنيين، الوزراء مستوى  على تجتمع :المتخصصة المجالس-ب
     .الزراعية أو المالية السياسات مثل محددة مجاالت وتتولى الزراعة، وزراء ومجلس

 Union européenne (ex Conseil des ministres)’Le Conseil de l3 الوزراءمجلس -2

                                                           
 . 01ص ،0162، مركز اإلمارات للسياسات، أبو ظبي،  التداعيات المتوقعة لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبيوحدة الدراسات األوروبية ،  1
 ، 39دراسات دولية، العدد  السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط)اعالن برشلونة نموذجا(،أنور محمد فرج ،  2

 .77-76ص
 .195-194، ص ص  2004اسات الوحدة العربية،بيروت ،، مركز در االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة ، 3
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لالتحاد ،منذ تأسيس الجماعة األوروبية  هو أحد األجهزة الرئيسية التي تضمنها الهيكل التنظيمي
ويتشكل مجلس  والمعروف حاليا باسم مجلس االتحاد، يتكون من وزراء خارجية فقط ،للفحم والصلب ،

من معاهدة ماستريخت ، ممثل واحد عن كل دولة شرط أن يكون على المستوى  203الوزراء طبقا للمادة 
الث ، ويمكن التمييز بين ثالوزاري، ومفوضا يملك صالحية التحدث باسم حكومة الدولة التي يمثلها

 ي :تشكيالت مختلفة لمجلس الوزار 
جدول أعمال مؤتمرات القمة ) المجلس  بإعدادمجلس التشريع والشؤون العامة : مكلف  -1

 األوروبي( ، وحلقة وصل بينها وبين المفوضية .
 مجلس وزراء الخارجية : مسؤول عن بلورة السياسة الخارجية األوروبية. -2
عة، التجارة ا حضرها وزراء االقتصاد ،الزر التشكيالت األخرى )الفنية( لمجلس االتحاد ، ي  -3

 الخارجية،البيئة... إلخ .
 La Commission Européenneالمفوضية األوروبية : اثاني 
هي إحدى المؤسسات الرئيسية في عملية صنع القرار ،كانت تسمى وقت الجماعة األوروبية  

دورها على الدور للفحم والصلب السلطة العليا ، ثم عرفت باسم المفوضية خالل معاهدة روما ،ال يقتصر 
بإعداد كافة المقترحات الالزمة للمحافظة على قوة  التشريعائف كوظ بل تمارس عدة ، التنفيذي التقليدي

بتنفيذ ما يشرع من قوانين أو يصدر من  التنفيذالدفع في حركة التكامل األوروبي والعمل على تطويرها،
بضمان تنفيذ أحكام المعاهدات ومسؤولة عن وفاء حكومات الدول األعضاء  المتابعة والرقابة،  قرارات

بالتحدث باسم لالتحاد األوروبي، وقيادة المفاوضات االقتصادية والتجارية  التمثيلباللوائح والقوانين ، و
 1الدولية .
 Le Parlement Européen:البرلمان  اثالث

وحيدة متعددة القوميات في العالم، ويمثل جميع  مواطني البرلمان األوروبي: وهو الهيئة التشريعية ال
ينتخب أعضاء  من معاهدة االتحاد األوروبي 14مليون نسمة ، حسب المادة  507االتحاد البالغ  عددهم 

البرلمان من مواطني الدول األعضاء، والمقيمين فيها من غير األوروبيين، الذين تتوافر فيهم شروط 
، للبرلمان 2لتابعين لقوميات الدول األعضاءا يعني أن التصويت يشمل المواطنين غيراالنتخاب ،هذا 

                                                           
 .201-200المرجع السابق، ص ص:  نفس 1
مجلة المستقبل العربي،  ،دور المؤسسات فوقية القومية في تعزيز تكامل االتحاد األوروبي: البرلمان األوروبي نموذجاحسين طالل مقلد،  2
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الحق في صنع القرار بالمشاركة مع المجلس ، وفي حال رفض البرلمان المصادقة على اإلجراء ،عندها 
-2009٪ من التشريع خالل الفترة النيابية 60ال يستطيع اتخاذ القرار ، وقد شكلت المشاركة نسبة 

بعدها أعادت خت ، وسمي " إجراء صنع القرار" ،، وهو اإلجراء الذي نصت عليه معاهدة ماستري 2014
٪ من السياسات ، ماعدا 90معاهدة لشبونة تسميه بــــ" العملية التشريعية االعتيادية"، التي أصبحت تشمل 
 ،1الشؤون الضريبية ، األمن االجتماعي ، معظم مجاالت السياسة الخارجية 

  الثاني :المؤسسات والهيئات الرقابية لفرعا
 المراجعين(، محكمة المحاسبات) وجهاز األوروبية، العدل والتي تشمل محكمة

 Le Cour de Justice: محكمة العدل الدولية أوال
لوكسمبورغ ، وهي تتألف حاليا من  بموجب معاهدة باريس، مقرها 1952 تأسست سنة

رك محامين عامين يتم تعيينهم باالتفاق المشت 8الدولة عضو( و قاضيا )قاض واحد عن كل  27
المعين من بين القضاة و رئيس المحكمة ،قابلة للتجديد لمدة ست سنوات  من قبل الدول األعضاء

جلسات والمداوالت، ال يرأسو  ، قابلة للتجديد، يوجه أعمال المحكمة وخدماتها لمدة ثالث سنوات
عن طريق تقديم استنتاجات بشأن القضايا  ساعدة المحكمة في عملهاويقوم المحامون العامون بم

النهائي  ة ، والمحكمة بدورها الضامنلالمعروضة على المحكمة علنا ، وبصورة نزيهة ومستق
األوروبية ، وبموجب قانونها فهي في  لالمتثال للمعاهدات بشأن التطبيق السليم لقواعد الجماعة

وقد منحت كا من معاهدة ماستريخت وأمستردام ونيس سلطة  اعة ،حد ذاتها مصدرا لقانون الجم
 2موسعة )ال سيما فيما يتعلق بحق اللجوء والهجرة وما إلى ذلك( .

  3La Cour des Comptes)محكمة المراجعين( : جهاز المحاسباتاثاني
،وهي 1977، بدأت عملها في جوان  1975جويلية 22طبقا لمعاهدة خاصة أبرمت في  أنشئت

الجهة المسؤولة عن فحص ومراجعة ميزانية وحسابات االتحاد األوروبي من إيرادات ونفقات ،وتختص 
 هذه المحكمة بالتأكد من :

ومصدرا، مع ما هو مطلوب  أن الموارد المدرجة في ميزانية االتحاد متطابقة ، كما ونوعا -
 تحصيله وفق االلتزامات المنصوص عليها في المعاهدات والقوانين والقرارات الواجب تطبيقها ؛

                                                           
 . 65سابق ، ص المرجع ال  1

2 Diemer ,op.cit , p 514  
 .219نافعة،مرجع سابق، صحسن  3
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أن هذه الموارد تم تحصيلها ،ووصلت إلى الجهات المعنية بالفعل، وأدرجت ضمن البنود  -
 المخصصة لها في جانب إيرادات من الميزانية العامة .

  والفروع األخرى  هزة: األجالثالثالفرع 
 ذات المستقلة واألجهزة والمؤسسات ،المعاونة االستشارية واألجهزة المؤسسات :قسمين إلى وتنقسم

 . الفني الطابع
 : المؤسسات االستشارية المعاونة أوال

حرص المؤسسون عمد تصميمهم للبنية التنظيمية للمؤسسات التكاملية ،على وجود قنوات تربط 
المدني بين المراكز الرئيسية لصنع القرار من ناحية، وبين جماعات المصالح ومؤسسات المجتمع 

بما  إشراك الجماعات التي ترتبط أو تتأثر مصالحها والخبرات الفنية المختلفة  من ناحية أخرى، بهدف
شاء ات االهتمام المشترك ، لذلك تم إنعها حول القضايا ذل الجماعة األوروبية ، والتشاور ميدور داخ

 العديد من اللجان ذات الطابع االستشاري كـــــ :
 Le Comité Economique et Social (CES) :الجتماعيةاللجنة االقتصادية و ا -1

األعمال والعمال ومؤسسات المجتمع المدني األخرى ، وخاصة تضم ممثلين عن تجمعات رجال 
تلك الممثلة لجماعات المصالح المعنية بالقرارات االقتصادية واالجتماعية والمهنية والثقافية التي تتخذها 

، تضمنت انشاء  مؤسسات االتحاد األوروبي ، انبثقت هذه اللجنة عن الجماعة االقتصادية للفحم والصلب
عضوا تمثل مصالح المنتجين والمستهلكين والتجار في صناعات الفحم  51ارية مكونة من لجنة استش
ت لجان أخرى مماثلة عند قيام السوق المشتركة والجماعة الصناعات المرتبطة بها ، ثم أنشأ والصلب أو

يادة الدول عضوا ،وازداد  عددهم مع ز  101األوروبية للطاقة الذرية ،ثم دمجها في لجنة واحدة مكونة من 
 1عضوا .222عضو ليصل حاليا إلى  144األعضاء في الجماعة األوروبية ثم في االتحاد، ليرتفع إلى 

استحدثتها معاهدة ماستريخت ، وهي لجنة استشارية تشبه اللجنة االقتصادية لجنة األقاليم :-2
عضوا ، يمثلون السلطات المحلية 222تتكون من واالقتصادية من حيث صالحياتها القانونية والدستورية ،

المقاعد على الدول األعضاء وفقا  توزع، وسلطات األقاليم في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
مقعدا لكل من ألمانيا، المملكة 24للطريقة المتبعة نفسها في توزيع اللجنة االقتصادية واالجتماعية ،أي 

ليونان،هولندا، غال، امعقدا لكل من بلجيكا ، البرت 12، السبانيامقعدا  21المتحدةـ، فرنسا وايطاليا ، 
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كسمبورغ ، وقد نصت مقاعد لل 06لندا وفنلندا ، ر ك ، ايار نمامقاعد لكل من الد 09النمسا والسويد ،
معاهدة االتحاد األوروبي وجوب استشارة لجنة األقاليم في األمور المتعلقة بالتعليم ، الثقافة ، الصحة 

، الشبكات البنيوية األوروبية، المواصالت ، البنية التحتية المتعلقة بقطاعات االتصال والطاقة ، العامة 
واألمور التي تمس التماسك االجتماعي واالقتصادي وسياسات التشغيل ومكافحة البطالة والتشريعات 

 1االجتماعية .
 : الهيئات والمؤسسات ذات الطابع التقني اثاني
 La Banque Européenne d’Investissement (BEI)البنك األوروبي لالستثمار -1

وهو المؤسسة المالية لالتحاد ، بموجب معاهدة رومافي لوكسمبورغ  1958تم إنشاؤه في 
يضم الحكومات، يمكن للبنك تعبئة رأس المال وتقديم القروض بأسعار فائدة ، يقترض من  516األوروبي

المال الدولية لتقديم قروض متوسطة وطويلة األجل للوكاالت الحكومية والشركات في الدول أسواق رأس 
 األعضاء والبلدان النامية المرتبطة بها، وهو يوفر التمويل للمشاريع االستثمارية ذات االهتمام األوروبي

قدم المشاريع البيئية، و ي ق والمطارات أومشاريع البنية التحتية، مثل بناء السكك الحديدية والطر و  الكبير،
 2لمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .قروضا لتمويل االستثمار من جانب ا

 la Banque centrale européenne     البنك المركزي األوروبي-2
وهدفه الرئيسي هو  ن البنك المركزي األوروبي هو المسؤول عن السياسة النقدية في منطقة اليورو 

٪ ، وتطور دوره بشكل كبير خالل أزمة 2المحافظة على استقرار األسعار: التضخم السنوي أقل من 
اليورو، التي اضطر خاللها إلى اتخاذ سلسلة من التدابير تتجاوز واليته األصلية،  وله استقاللية تامة ، 

 3 : ما يليفيالبنك المركزي  ويتمثل دورحيث أنه ال يمكن الحصول على تعليمات من أي مؤسسة أخرى ،
 . تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية داخل منطقة اليورو والتحكم في المعروض النقدي ؛1
 . إدارة احتياطيات النقد األجنبي للحفاظ على توازن سعر الصرف ؛2
المصرفية في إطار ، على المؤسسات راك مع السلطات الرقابية المحليةاإلشراف، باالشت -3

 االتحاد المصرفي ؛
 ؛تفويض البنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو بإصدار أوراق نقدية مقومة باليورو - 4
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 .. مراقبة تطور األسعار وتقييم المخاطر التي تشكلها الستقرار األسعار5

 األوروبي النقديالتكامل :  المطلب الرابع
، الذي يعتبر اللبنة األولى في بناء  1979مارس  13األوروبي في بدأ تطبيق النظام النقدي 

مرحلة التكامل النقدي التي أقرتها معاهدة ماستريخت فيما بعد ، ويتلخص الهدف الرئيسي لهذا النظام في 
د ه نتيجة النهيار نظام النقعد ما فقد، بواسترجاع مكانته الدولية  إعادة االستقرار النقدي ألوروبا الغربية

 عندما أقرت الواليات المتحدة األمريكية وقف تحويل الدوالر إلى ذهب .  1971أوت  15العالمي في 

 لنظام النقدي األوروبيالتطور التاريخي لاألول:  فرعال

بدأ االتحاد األوربي في التفكير بإنشاء الوحدة النقدية األوربية بعد الحرب العالمية الثانية ، فكانت 
نظام الثعبان  ، ليتم انشاء1969، ثم  تقرير وارنر في سنة  1968المبادرات ، في مخطط بار في أول 

 القائم على تعويم العمالت األوروبية . النقدي أوروبي

 : مخطط بار  أوال
وجد عدم كفاية التنسيق النقدي داخل الجماعة االقتصادية األوروبية فقامت  فرنسا   1968في  

  سلسلة من التدابير االنفراديةإلى أدى  هذا القرارنوفمبر بفرض سيادتها على النقد األجنبي ، 24في 
تنص الوثيقة ، " خطة بارتعرف باسم " 1969ر فبراي 12بتقديم مذكرة إلى المجلس في  اللجنة تماقف

دية، جنبا إلى والسياسات النق ، على ضرورة أن تعمل أوروبا على تحسين تنسيق سياسات االقتصاد الكلي
مارس  4، وفيسياسة متماثلة  إتباعإجبار الدول األعضاء على  ، مع عدميجنب مع التكامل االقتصاد

تم عرض خطة ثانية تؤكد أن التنسيق االقتصادي والتضامن النقدي ال يمكن فصلهما ، ويعد  1970
 1التفاعل عامال قويا في تحقيق مزيد من التماسك داخل الجماعة .

  تقرير وارنر : اثاني
في الهاي، وبناء على مقترحات ريموند بار، قرر المجلس األوروبي أن يعهد  1969ديسمبر  في

، قدمت مجموعة فيرنر تقريرها النهائي، الذي حدد العملية من 1970أكتوبر  08في إلى لجنة وارنر ، و 
                                                           

,groupe de   :De l’union européenne des paiements à l’euro L’europe monétaire, jord opperman1 
recherche sur l’integration continentale ,Québec , juillet 2000 ,p13  

 . بيير وارنر ، هو وزير المالية ورئيس وزراء لوكسمبورغ 
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ثالث مراحل لتحقيق االتحاد النقدي األوروبي على مدى عشر سنوات، ويتمثل الهدف النهائي في تحويل 
العمالت والتحرير الكامل لتحركات رأس المال، وتثبيت أسعار الصرف بشكل دائم  ، ودعا التقرير إلى 

دارة االحتياطيات على مستوى المجتمع  زيادة تنسيق السياسات االقتصادية، مع تحديد أسعار الفائدة وا 
 1المحلي وتنسيق السياسات المالية المحلية .

 النقدي  نظام الثعبانالثاني : الفرع

فقد بادر بإصدار قرار يقضي بإعادة بحث  في إطار استكمال االتحاد األوربي لمسيرته التكاملية ،
بالعمل  1972عملية االتحاد النقدي ، وتنسيق السياسات التقدية بين دول االتحاد ، ليبدأ العمل في سنة 

نظام االيكو الذي يسمح بتسوية المعامالت أما ، بنظام نقدي جديد يعرف باسم نظام الثعبان النقدي 
 .األوربية ل دو النقدية بين ال

 : الثعبان النقدي الأو 
إنشاء نظام العملة األوروبية، والمعروفة باسم "األفعى النقدية األوروبية"  تم 1972أفريل  12في 

يطاليا ودول البنيلوكس( ، قرروا إنشاء آلية تضييق  ، من طرف وزراء مالية الدول الست )فرنسا وألمانيا وا 
ين أدنى هوامش التقلبات بين عمالت الجماعة االقتصادية األوروبية ، على أال يتجاوز الفرق في أسعار ب

٪ ، فتدخلت البنوك المركزية للدول األوروبية في سوق الصرف األجنبي 2.25عملة محلية وأقوى عملة 
)+  أي ٪4.5" الذي كان قطره على األكثر النقدي للحفاظ على جميع العمالت األوروبية ضمن "الثعبان 

المجموعة اإلقتصادية األوروبية تعويما مشتركا لعمالتها مقابل الدوالر  قد أنشأت  ،2٪( 2.25 -أو 
وينبغي للبنك المركزي الحفاظ على أسعار الصرف الرسمية التدخل  والعمالت األخرى غير األوروبية، 
عمالت الدول ذات العجز أو أن يفرض على دول العجز سياسة نقدية  في سوق الصرف األجنبي لشراء

  3 .  شيةومالية إنكما
 
 

 

                                                           
1 La commission européenne ,une europe,une monaie (le chemain vers l’euro)  ,luxemgerg  ,2015, p03 . 
2Diemer ,op.cit ,p  521 

 .606جون هدسون مارك ، مرجع سابق ، ص  3
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 : الثعبان النقدي األوروبي22الشكل رقم 

 
Source :hermet.org/pages/textes/le sms ,op.cit ,p 06 . 

الذي يمثل أسعار عملتي الفرنك الفرنسي والمارك األلماني مقابل الدوالر  ، 19 من خالل الشكل
 ٪ من تعادلها الرسمي مع الدوالر2.25 -، ويمثل النفق العمالت التي يجب أن تظل ضمن  المجال +/

 تقع حيث الدوالر، اتجاه المجموعة عمالت من عملتين وأضعف أقوى  سعري  في يتمثل أما الثعبان ،
 التقلب أسفل هامش أسفل فتقع الضعيفة العمالت أما الثعبان،  التقلب أعلى هامش أعلى ويةالق العمالت
 الثعبان .

 نظام ايكو : اثاني
 l’ECU  وهي أيضا العملة الذهبية التي  1975تعني وحدة العملة األوروبية،  أنشئت في عام ،

سلة من العمالت: يتم احتساب قيمتها  ، وهي عممت في أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
 رسما 13تي تأخذ قيمة كل عملة في البلدان الجماعة االقتصادية األوروبية ،وفي صيغة ال على أساس

 كانت وحدة نقدية أوروبية رسميا بالشكل التالي : 1979
   +ليرة ايطالية  10,9جنيه استرليني+ 0,0885فرنك فرنسي+ 1,15مارك ألماني + 0,828ايكو = 1

 ايرلندي 0,00795+دنماركي0,21لوكسمبورغ+فرنك  0,14+فرنك بلجيكي  3,66+ 0,286
في التجارة البينية األوروبية، ومساهمتها كل دولة  تحدد هذا الوزن من ناتجها المحلي اإلجمالي، 

بالرغم من أن اإليكو لم تسك كعملة نقدية معدنية أو كعملة ورقية، إال ، وحصتها في آلية الدعم النقدي
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وينقسم اإليكو البنكي ، لقطاع في ا بهاتقوم بوظائف النقود، كوسيط للمبادلة وذلك من خالل التعامل   أنها
 1: إلى نوعين 

يتداول بين و % احتياطيات الذهب وعمالت الدول األعضاء،  20يتم إصداره مقابل  اإليكو العام:- 
 ؛ لتلك الدول في حساب خاص باسم صندوق التعاون النقدي األوروبي البنوك المركزية

االئتمانية التي تقدمها البنوك التجارية لعمالئها كأي تسهيل : يطلق على التسهيالت اإليكو الخاص -
له عن االيكو العام الذي ال يتداول إال بين البنوك المركزية ومن  االعمالت المعتادة، وذلك تميز  مقدم بأحد

 . 1981خالل صندوق التعاون النقدي األوربي، وقد حقق انطالقة كبرى منذ عام 

  تقرير ديلور:  اثالث
 لجنة خاصة برئاسة "جاك ديلور"و تضم 1988في جوان هانوفر أنشأ المجلس الذي انعقد في  

حل محددة تفضي إلى االتحاد االقتصادي والنقدي ار لمركزية للدول األعضاء، لوضع ممحافظي البنوك ا
إلقامة االتحاد  ح الذي يدعو إلى إنشاء شبكة أوروبية للبنوك المركزية كأداةار تقرير "ديلور" هو االقت وكان
دارة أسعار الصرف واالحتياطات، واالحتفاظ  النقدي والعملة الموحدة وهدفها وضع وتنفيذ السياسة النقدية وا 
للمدفوعات يسير سيرا حسنا، كما تكون هذه الشبكة مستقلة عن تعليمات الحكومة الوطنية وسلطات  بنظام
 2لهيئات القطاع العام .األوروبي وال يسمح لها بتقديم قروض  االتحاد

 1992معاهدة ماستريخت الفرع الثالث : 
،     1957لم يتمكن اإلتحاد األوروبي من تكوين سوق مشتركة كما خطط له في معاهدة روما 

وعليه فاالتحاد هو جمعية دولية للدول األوروبية ،  ، 1992النجاز السوق األوروبية في نهاية عام و 
، من أهم مبادئه نقل صالحيات 1992دولة ، تأسس بناء على اتفاقية ماستريخت الموقعة في  27يضم 

الدول القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية ،المحكومة بالصالحيات الممنوحة من كل دولة على حدى 
االتحاد فدراليا ، ألنه ينفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم ، كما أنه ، لذا ال يمكن اعتبار هذا 

 3دولة مؤسسة . 27دولة من أصل  17سوق موحدة ذو عملة واحدة وهي اليورو، التي تبنتها 

                                                           
 .171، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص مبادئ االقتصاد النقديمحمود حميدات ، أسامة الفولي،  1
 1925، ولد في باريس  1975: رئيس لجنة االتحاد األوروبي في سنة جاك ديلور . 
 .250بسام الحجار ، مرجع سابق، ص  2
 . 253-252ص:،عمان ، ص  2011شر و التوزيع ، ، الجنادرية للنتاريخ األوروبي الحديثالنصري ذياب خاطر،  3
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تبنت دول االتحاد األوروبي علما ، يمثل شعارا  للوحدة و الهوية األوروبية ، و دائرة النجوم الذهبية  
ال يمت بصلة لعدد الدول األعضاء في االتحاد ،  12تمثل تماسك وتناغم األوروبيين ، وعدد هذه النجوم 

 1بدليل عدم تغير العلم بعد التوسعات في عضوية االتحاد .
، 1992فيفري  07طبقا لمعاهدة ماستريخت ، تم اإلعالن عن االتحاد األوروبي واستكماله ، في 

، وقد مرت 2، بعد استفتاء شعبي عليها من قبل دول االتحاد  1993ول سنة والتي أصبحت سارية المفع
  هذه االتفاقية بثالث مراحل لتحقيق الوحدة األوروبية الكاملة ، المتمثلة في :

 (1994-1990المرحلة األولى )أوال :
الكامل لتحركات بالتحرير  1990جانفي  1وتبدأ المرحلة األولى من االتحاد النقدي األوروبي من

رأس المال داخل الجماعة االقتصادية األوروبية، واستخدام وحدة نقدية أوروبية "اإليكو "، وتعزيز تنسيق 
 pierre، وقع" بيير بيريغوفوي"1992فيفري  7السياسات االقتصادية للدول األعضاء، و في 

Bérégovoy ألوروبية في إقامة االتحاد معاهدة ماستريخت لفرنسا، وقد نجحت الجماعة االقتصادية ا
األوروبي، استنادا إلى ثالث ركائز: االتحاد االقتصادي والنقدي، والسياسة الخارجية واألمنية المشتركة، 
والشؤون الداخلية والعدالة، إال أن هذه الفترة شهدت بعض  األحداث الهامة ، كأزمة النقد األجنبي في 

رة اإليطالية إلى ترك نظام النقد األوروبي ، و أزمة سعر الصرف ، والجنيه اإلسترليني واللي1992سبتمبر 
في المائة  15 -، التي اتسعت فيها هوامش التقلبات في نظام النقد األوروبي  إلى +/1993أوت  2في 

 3حول المعدالت المركزية .

 (1998-1995:المرحلة الثانية ) اثاني
ى اتفاقية السوق األوروبية الموحدة ، من قبل تهدف إلى استكمال إجراءات المتعلقة بالتصديق عل

الدول األعضاء والتخلي عن سد العجز في الموازنات الحكومية عن طريق التعديل ،كما يتم تقييم أداء 
 :لة الثالثة بعد تحقيق بعض الشروطاقتصاديات الدول األعضاء ، والتأكد من استعدادها للدخول في المرح

٪ من معدل التضخم في أكثر ثالث دول تضخما 1,5ن كأن ال يزيد معدل التضخم ع  •
 في االتحاد ؛

                                                           
 . 255مرجع سابق ، ص ال  1
 . 124سبتمبر (، مرجع سابق ، ص  11عبد المطلب عبد الحميد ، النظام االقتصادي العالمي الجديد )وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  2

3 Diemer ,op.cit , p 524. 
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٪ من متوسط سعر الفائدة في 2عدم تجاوز نسبة الفائدة على القروض طويلة األجل عن  •
 أقل ثالث دول في االتحاد من حيث معدل التضخم ؛

 أن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن األهداف الموضوعة ؛ •
٪ 3المالي بحيث ال يزيد العجز في الموازنة العامة للدول عن تطبيق سياسة اإلصالح  •

 من الناتج المحلي اإلجمالي ؛
  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.60أال تزيد قيمة الدين العام عن   •

 ( 2002-1999:المرحلة الثالثة )اثالث
السياسة النقدية للمجموعة كانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي األوروبي ، الذي يقوم برسم  

صدار العملة الموحدة ،على أن يبدأ برأسمال قدره    مليار إيكو ،حيث بلغت حصة ألمانيا  04األوروبية وا 
، مع  2001( سنة euro٪ ،وقد تم فعال إصدار العملة األوروبية الموحدة المتمثلة في اليورو )25فيه 

ملة الجديدة ، والتي أصبحت ثاني عملة تستخدم في تخلي الدول األعضاء عن عمالتهم ، والعمل بالع
 (، 1ECUأورو =  1، وكانت )1تسوية المعامالت الدولية بعد الدوالر 

دولة أوروبية ، لتحل  12تم طرح األورو بفئتيه الورقية والمعدنية للتداول في  2002جانفي  1وفي 
 الموالي : 61الجدول رقم ضمن 2محل عملتها المحلية وفق أسعار صرف محددة مسبقا 

 : أسعار صرف األورو بعمالت الدول األوروبية16الجدول رقم 
 1999جانفي  1معدل تحويل العمالت إلى األورو بدء من 

 دراخم اليوناني 340,76أورو = 1 الشلن النمساوي   13,7603أورو =  1
 االيرلنديجنيه  0,787564أورو =  1 مارك ألماني 1,95583أورو =  1
 الليرة االيطالية1936,27أورو =  1 فرنك بلجيكي 40,3399أورو =  1
 فرنك اللوكسمبورغ 40,3399أورو =  1 بيزيتا االسبانية 166,386أورو =  1
 الغيلدر الهولندي 2,20371أورو =  1 مارك فنلندي 594573أورو =  1
 االسكودو البرتغالي 200,482أورو =  1 فرنك فرنسي 6,55957أورو =  1

Source : Diemer , économie générale, 4 eme partie ,IUFM auvergne, 528 . 
 

                                                           
 .316جمال الدين برقوق ، مصطفى يوسف ، مرجع سابق، ص   1
 ، مجلةالموحدة" اليورو" على اقتصادات البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالميانعكاسات إصدار العملة األوربية أوكار غورالر،  2

 . 20، ص 2003،  اإلسالميةالتعاون االقتصادي بين الدول 
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 1ومن أهم المكاسب الناتجة عن تداول عملة واحدة ما يلي :
القضاء على تكاليف المعامالت على العملة: حسابات التحويل اللجان )المكاسب المقدرة بنسبة  -
 الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي( ؛٪ من 0.5

إزالة تكاليف صرف العملة المتعلقة باستخدام أسواق العقود اآلجلة ومشتقاتها، وفي ظل غياب   -
 مخاطر العملة، سيتم استثمار رأس المال في القطاعات األكثر إنتاجية على مستوى االتحاد األوروبي ؛

 تعزيز الشفافية والمنافسة: تعد العملة الموحدة مكملة ومحفزة للسوق الواحد ؛ -
الهجمات المضاربة على أسواق الصرف األجنبي ،وعدم إمكانية االحتفاظ باحتياطيات النقد  غياب -

 األجنبي .
 اد األوروبي على التجارة البينية و الدوليةانعكاسات قيام االتح:  المبحث الثاني

تأثيرها على إن التكتالت االقتصادية القوية التي تقودها الدول المتقدمة كاالتحاد األوروبي ، يكون 
يكون األثر  أو الخارجية  بينيةبتفضيله للتجارة الخالل ف،   االقتصاد العالمي كبيرا على التجارة الدولية

التجارية البينية بالنسبة للتجارة من خالل معرفة وزن مبادالته  و،على النظام التجاري متعدد األطراف 
وهذا ما سيتم تناوله في المطالب  على التجارة الدولية، يمكننا معرفة اتجاهاته التجارية المؤثرة  ،الدولية

 الموالية .
  (2016-2006) الفترة خاللفي التجارة الدولية التحاد األوروبي امكانة  :المطلب األول 

بعد قيام االتحاد األوروبي بالتوسع أكثر في مناطق وسط وشرق أوروبا ، ازدهرت تجارته ، وأصبح 
يضاهي أقوى دول في  و،من سلع وخدمات قوة تجارية حاضرة في كل المبادالت التجارية في العالم 

 .23العالم ، وهو ما يوضحه الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 l’intégration monétaire de l’Europe, sur le site :hermet .org/pages/textes/le sme 2 4, consulté le: 10/07/2017 
a 09 :00h . 
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 2016-2006خالل  األوروبي وبعض الدول من التجارة الدولية: حصة االتحاد 23رقم الشكل 
           % 

 
Source : european commission ,DG Trade Statistical guide ,op.cit, p25 . 

 
فقد التجارة العالمية ،  أقوى دول العالم فيالذي يوضح نسبة مساهمة  ،23من خالل الشكل رقم 

إال أنه ،  2016٪ سنة 17حوالي إلى  2006منذ في التجارة العالمية  األوروبياالتحاد انخفضت حصة 
تليه الواليات المتحدة األمريكية بحصة  ،الصدارة العالمية على مدار عشر سنوات الماضية  حتلمازال ي

٪ إلى 8,7من ، في حين شهدت الصين تطورا مستمرا  ٪15ال تقل أهمية على حصة االتحاد األوروبي 
لوحدها القوتين األوروبية واألمريكية ،وأصبحت قوة ال يستهان بها، إال أن  ٪ ، وهي بذلك تنافس13,4

 . 2006٪ في 6,6بعدما كانت ٪ 5لتجارة إلى حوالي اليابان فقد انخفضت حصتها العالمية من ا
مثل كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين  الشريكان التجاريان الرئيسيان لالتحاد ت 

٪ من إجمالي تجارة السلع 17.7مليار أورو أي ما يمثل  610األوروبي ، إذ أخذت الواليات المتحدة )
مليار أورو،  264٪(،  تليها سويسرا )14.9مليار أورو أي بنسبة  515االتحاد األوروبي( ، أما الصين )

 125٪( واليابان )4.2مليار أورو أو  145٪(، تركيا )5.5مليار أورو أو  191٪(، ثم روسيا )7.6
من خالل  2016إلى غاية  2000٪( ،أما تطور التجارة األوروبية خالل السنوات من 3.6مليار أورو، 

 الموالي . 24رقم الشكل 
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 2016-2000: تطور التجارة الخارجية لالتحاد األوروبي مع أهم الشركاء التجاريين خالل الفترة 24الشكل رقم 

 
Source :commerce international de biens en 2016, disponible sur le site web 

d’Eurostat , consulté le 10 /09/2017 , a 10 h. 

، نالحظ تطور تجارة االتحاد األوروبي مع أهم الشركاء التجاريين  ،  24من خالل الشكل رقم  
بعد رصد انخفاض كبير  ففي السنوات األخيرة حدث تغير في اتجاه الشركاء التجاريين لالتحاد األوروبي ،

 2008، بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية  2011ومستمر تقريبا في التجارة األمريكية حتى عام 
على الواليات المتحدة األمريكية وتأثيرها على دول العالم بأسره ، بعدها بدأت حصة الواليات المتحدة من 

، أما 2016٪ سنة 17.7لى إجمالي تجارة السلع في االتحاد األوروبي في االرتفاع مرة أخرى لتصل إ
في  14.9٪إلى  5.5، من 2000الشريك الصيني قد تضاعفت حصته ثالثة أضعاف تقريبا منذ سنة 

، انخفضت حصته من إجمالي تجارة 2013، وبالنسبة للشريك الروسي ، فمنذ عام   2016المائة في 
، ونفس الشيء بالنسبة 2016٪ في سنة 5.5االتحاد األوروبي في السلع إلى النصف تقريبا ووصلت إلى 

، أما سويسرا وتركيا، فقد ظلت حصتهما 2016٪ سنة 3.6انخفضت إلى  2000لحصة اليابان منذ عام 
 مستقرة نسبيا طوال الفترة المذكورة .

أما في مجال تجارة الخدمات لالتحاد األوروبي، تركزت في الفئات الثالث التالية: الخدمات 
التجارية األخرى والنقل و السفر ، ويبقى االتحاد في هذا النوع من التجارة أيضا الرائد عالميا، ففي سنة 

دول العالم، مليار أورو في معامالت الخدمات مع بقية  130.4، سجل االتحاد رصيدا قدره 2016
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مليار أورو، و قد شكلت التجارة في الخدمات  689.4مليار أورو،  وواردات  819.9وبلغت الصادرات 
٪ من واردات االتحاد األوروبي من السلع والخدمات ، وكانت الواليات 28.8٪ من الصادرات و 32

لتجاريين الرئيسيين لالتحاد في المتحدة وبلدان الرابطة األوروبية للتجارة الحرة وآسيا من بين الشركاء ا
 تجارة الخدمات. 

أما درجة االنفتاح التجاري الخارجي لالتحاد األوروبي ، فإننا سنقوم بحساب نسبة التجارة 
األوروبية من السلع والخدمات إلى إجمالي الناتج المحلي األوربي ومقارنتها على بعض دول األخرى 

 17الدولية ، من خالل الجدول رقم عالم ومدى تأثيره على التجارةلمعرفة مكانة االتحاد األوروبي ضمن ال
 الوحدة : ٪   درجة االنفتاح التجاري الخارجي لالتحاد األوروبي وبعض الدول األخرى   17رقم الجدول 

 2006 2009 2013 2016 

 االتحاد االوروبي 
 دولة 28

27,4 26,6 34,6 33,5 

 23,4 23,3 19,4 19,4 فرنسا

 34,0 35,0 28,2 30,3 ألمانيا

 24,1 25,8 19,6 21,6 ايطاليا

 31,8 34,8 28,0 24,6 بريطانيا

 26,4 30,0 24,7 26,8 و م أ

 46,2 46,7 42,2 47,6 روسيا

 62,5 65,4 51,8 55,8 شمال افريقيا

    Source : european commission ,GD Trade Statistical Guide,2017,p 18 
، يوضح زيادة  حصة الصادرات والواردات من السلع والخدمات من الناتج المحلي 17الجدول رقم

اإلجمالي عبر الزمن،تحتل التجارة مكانة هامة في الدولة  بالمقارنة مع نمو الناتج المحلي اإلجمالي ، 
٪ لالتحاد 33,5٪ من الناتج المحلي اإلجمالي  للدولة ، ما نسبته  20حيث أنها مثلت بأكثر من 

٪ على 46,2٪  و 26,4، وبالنسبة) وم أ ( و روسيا بنسبة ٪27,4بعدما كانت  2016األوروبي في 

، ونالحظ أن شمال أفريقيا شكلت تجارتها بالنسبة 2006بقيتا محافظتان على تلك النسبة منذ سنة التوالي 
بسبب تأثير األزمة  2009،غير أنها انخفضت قليال في  2016٪ في 60للناتج المحلي بأكثر من 
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على اقتصادات دول العالم ، هو ما يدل على وجود عالقة ترابط متزايدة بين  مختلف  2008المالية 
 اقتصاديات العالم .

 انعكاسات قيام االتحاد األوروبي على التجارة البينية في السلع لمطلب الثاني :ا  
األوروبي مع بعضها البعض بدرجات متفاوتة ، ومن أجل تتعامل الدول األعضاء داخل االتحاد  

قياس مدى انفتاح اقتصادات الدول األعضاء على بعضها ـ يتم استخدام متوسط صادرات وواردات السلع 
، ثم نقارن هذاه  البينية لدول االتحاد األوروبي و تقسيم ذلك المتوسط على الناتج المحلي اإلجمالي للدول

 .25التحاد وبعد انشاءه ، وهو ما يظهره الشكل رقم النسبة قبل انشاء ا
 2015-1995خالل جمالي لالتحاد األوروبي إلى الناتج المحلي اإل في السلع نسبة التجارة البينية: 25الشكل رقم 

 
Source : Patrice Muller and Athers,The EU Single Market: Impact on Member 

States ,American Chambre of commerce to the EU , LE EUROPE, belguin, 2017, p 12 

انتعاشا كبيرا ،  1992شهدت التجارة داخل االتحاد األوروبي منذ عام  25 من خالل الشكل رقم
حيث ارتفعت نسبة إجمالي الصادرات البينية  لالتحاد األوروبي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، فقد انتقلت 

٪ وال 21، وبقيت تلك النسبة متذبذبة حول النسبة  2015٪ سنة 20.8إلى  1995٪ سنة 14.2من  
ويرجع ذلك إلى أن انشاء  نمو في الصادرات البينية داخل االتحاد األوروبي تم تحقيقه بعده ،مزيد من ال

ثر اندماجا  في السوق األوروبية  الموحدة كان  له تأثير كبير في جعل اقتصادات الدول األعضاء أك
من األكبر انفتاحا بين دول االتحاد في التجارة البينية،  اليونان والمملكة المتحدة االتحاد األوروبي، تعتبر

  الموالي .  26رقم  سنوضحه في الشكل
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 2015لسنة  إجمالي الناتج المحلي لدول االتحاد األوروبيإلى البينية والتجارة التجارة  نسبة إجمالي 26الشكل رقم :

 
Source : Patrice Muller and Athers,The EU Single Market: Impact on Member 

States,American Chambre of commerce to the EU, LE EUROPE, belguin, 2017, p 56. 

تظهر المجر وليتوانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من أعلى مستويات ،  26من خالل الشكل رقم 
البينية في السلع)كنسبة من إجمالي التجارة الدولية )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( ، وكذلك التجارة 

تجارة التجارة(، حيث يوّضح الجمع بين هذين العاملين سبب إظهار هذه الدول األعلى نسب التجارة داخل 
االتحاد األوروبي في السلع إلى الناتج المحلي اإلجمالي، إال أن هناك دول أخرى لوكسمبورغ لها حصة 

لناتج المحلي اإلجمالي، ولكنها من بين أعلى المعدالت في نسبة صغيرة نسبيا من التجارة في السلع في ا
 التجارة في السلع في التجارة داخل االتحاد األوروبي .

 : االتحاد األوروبي و دول شرق آسيا لثالمطلب  الثا
وظهور عملة ،  وروبي إلى مرحلة التكامل االقتصادي والنقدياأل التكاملبعد أن وصلت عملية 

أصبح  ( ، دول أوروبا الشرقية والوسطىوالتوسع أكثر نحو التكامل األفقي ) التوسع نحو ، أوروبية موحدة
،  والتي تعرف بالتكتالت العابرة لالقليمية  التكامل وروبي يتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحلاالتحاد األ

 نحو دول شرق آسيا.
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 ق آسيااألول :االنفتاح التجاري لدول شر الفرع
يتيح التكامل التجاري دول شرق آسيا  أن تستخدم مزاياها النسبية، وبالتالي فإنها تحقق نموا في 
األجل المتوسط،  فقد شهدت اقتصاداتها انفتاحا كبيرا منذ أن دخلت في اتفاق الشراكة مع االتحاد 

 . 27األوروبي ، وهو ما يوضحه الشكل رقم  
 2008-2000: االنفتاح التجاري لدول شرق آسيا خالل الفترة 27الشكل رقم 

 معدل االنفتاح٪          

 
Source: European commission, The EU’s neighbouring economies: coping with 

new challenges, Belgium, 2011, p 48 . 

، الدول ذات المستوى المنخفض نسبيا من التكامل التجاري هي بلدان  27رقم  من خالل الشكل
٪من الناتج المحلي اإلجمالي،   60و  40القوقاز الثالثة وروسيا،  وفي هذه الدول، تمثل التجارة ما بين ٪

أما الدول التي لديها مستوى عال من التكامل التجاري هي أوكرانيا ومولدوفيا وبيالروس لكنها ال تزال 
٪ 85كان  2000تختلف اختالفا كبيرا من بعضها البعض، حيث أن التكامل التجاري األوكراني منذ سنة 
٪ 120٪ و 130من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين أن مولدوفيا وبيالروس لديها انفتاح عال ، بنسبة 

اتجاه التكامل التجاري آخذ في االزدياد وهو ما يدل على أن من الناتج المحلي اإلجمالي، على التوالي،  
 الحادي والعشرين بالنسبة ألغلب الدول .منذ أوائل القرن 

 اآلسيوي  وسط الدول في صادرات االتحاد األوروبي مكانة الفرع الثاني:
تجارة تلك  أخذ االتحاد األوروبي مكانة هامة ضمن صادرات دول وسط آسيا ، بأكثر من الثلث 

 الموالي . 28الشكل رقم من  خالل  ويظهر ذلك لوحده ،  الدول موجهة لالتحاد األوربي
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 2012-2007تطور صادرات الدول اآلسيوية خالل الفترة  :28الشكل رقم 

 
Source : European commission, The EU’s neighbouring economies: maning 

policies in a challenging global environment ,belguim,2013,p56. 

، مما يعكس جزئيا ارتفاع  2009-2008انخفاضا في الفترة  دول شرق آسيا صادراتشهدت 
هذا كثر تأثرا بسبب األزمة العالمية ، وكان أ التي كانت درجة االعتماد على الصادرات المصنعة، 

وفي ، 2011-2010بعدها انتعشت الصادرات خالل الفترة  ، بالنسبة ألوكرانيا وأرمينيا احاد االنخفاض
ي غذت الطلب المحلي والواردات أيضا في تباطؤ بيالروس وأوكرانيا، ساهمت سياسات االقتصاد الكلي الت

وفي  ء من مبيعاتها نحو السوق المحلية، حيث أعادت صناعات التصدير توجيه جز  ،الصادرات
أذربيجان، حيث يعزى تباطؤ الصادرات في معظمه إلى انخفاض إنتاج النفط، تقلصت أحجام الصادرات 

، وشهدت جورجيا بالفعل تسارعا في نمو 2010في المائة في عامين منذ عام  12بالقيمة الحقيقية بنسبة 
الصادرات إلى  ألن ضعف 2012، إال أن هذا تبع ذلك تباطؤ حاد في عام 2011الصادرات في عام 

 1خاصة أذربيجان .االتحاد األوروبي لم يقابله إال جزئيا الطلب المتزايد من بلدان رابطة الدول المستقلة 
 
 
 

                                                           
1 European commission, The EU’s neighboring economies: manning policies in a challenging 
global environment,2013 ,op.cit,p56 
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 2012لسنة  صادرات دول الشرق اآلسيوي من  االتحاد األوروبي) ٪( حصة: 18 رقم جدولال
الصادرات لالتحاد  الدولة

 األوروبي
 الصادرات لروسيا

 19,6 39,3 ارمينيا

 2,6 54,1 اذربيجان

 35,4 38,3 بيالروسيا

 3,5 26,5 جورجيا

 21,1 53,5 مولدافيا

 24,1 25,3 أوكرانيا

 17,7 39,5 في المتوسط

Source : European commission, The EU’s neighbouring economies: maning 
policies in a challenging global environment,2013  ,p54 

الذي يوضح التوزيع الجغرافي لصادرات ألهم متعاملين رئيسيين  لدول ، 18من خالل الجدول 
أكبر حصة من الصادرات تلك  شرق آسيا وهما االتحاد األوروبي وروسيا ، وقد أخذ االتحاد األوروبي

في حين أنه أخذ ثلث الصادرات لكل من أرمينيا  ،٪ في أذربيجان ومولدافيا  50الدول ،فقد  فاقت 
 ،2012٪ كمتوسط حصة االتحاد من صادرات الدول الشرقية لسنة 39،بيالروسيا،أوكرانياو جورجيا ، و 

،أوكرانيا ،  بيالروسيا الدول المجاورة الشرقية )خاصةكشريك تجاري لكثير من التي تعتبر أيضا روسيا  و
 .مولدوفيا وأرمينيا( 

 2009-1995 األورومتوسطية الفترة: اتفاق الشراكة رابعب الالمطل
متوسطية في إطار اإلقليمية الجديدة ،التي تقوم على أساس -تدرج منطقة التجارة الحرة األورو

التكتل بين الدول بغض النظر عن تباين مستويات النمو بينها ، تزامنت مع نتائج جولة األوروغواي  ، 
خالل فترة أقصاها دة متوسطية يتم تحرير التجارة  بين األطراف المتعاق-وبموجب اتفاقيات الشراكة األورو

في والتحرير يكون كامال ،  حيز التطبيقاتفاقية الشراكة  دخول ( سنة ، ابتداء من تاريخ12اثنا عشر)
للنظام األفضليات بينما المنتجات الزراعية يتم تحريرها تدريجيا وتخضع المنتجات الصناعية  مجال 

سوف تخضع التفاقية العامة للتجارة في تجارة في الخدمات ف المتبادل بين الطرفين ، في حين أن 
 ، وفي إطار منطقة التجارة الحرة يكون مرفقا GATTمن اتفاقيات  24( ، ووفقا للمادة gatsالخدمات )



 كتكتل اقتصادي على مسار تحرير التجارة الدوليةاالتحاد األوروبي  .............. تأثيرالفصل الرابع:

 

245 

 

بتقديم المساعدات المالية قصد إعادة هيكلة وبناء ، يقوم خاللها االتحاد األوروبي مساعدات مالية ب
تحديث اقتصادياتها وزيادة قدراتها التنافسية خالل فترة انتقالية المتوسطية الملزمة باقتصاديات الدول 

 .1 المقدرة باثني عشرة سنة لكل دولة

عالن برشلونة الفرع األول : اتفاق الشراكة األورو متوسطية        وا 
، عقد اجتماع بين وزراء خارجية دول 1995نوفمبر  28و27في مدينة برشلونة بإسبانيا  يومي 
وفلسطين ،  وتم في  ة إلى األردن وموريتانيا والكيان الصهيونياإلتحاد ودول البحر المتوسط  باإلضاف

 والمالي والجانب اإلجتماعي والثقافي مجاالت التعاون اإلقتصادي والسياسي هذا المؤتمر مناقشة
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة بين بحلوله جميع  لُيبرم 2010وقد حددت عملية برشلونة عام ، 2واالنساني 

ما كان من المأمول حينئٍذ أن يصبح  األوروبي، وبلدان جنوب البحر المتوسط؛ ليؤسس بمقتضاها االتحاد
اتفاقيات مناطق التجارة الحرة هذه لم  بالفعل، غالبية 2010في العالم، وبحلول  أكبر منطقة تجارة حرة

شر اثني ع وجه العموم، يستغرق التنفيذ الكامل التفاقية الشراكة بعد ، وعلى تدخل حيز التنفيذ بالكامل
العمل باتفاقيات الشراكة التالية بين االتحاد األوروبي  وحتى اآلن، بدء عام ا من تاريخ بدء العمل بها،

،  2000والمغرب   ، 2000، والكيان الصهيوني المحتل  1998ر المتوسط: تونس جنوب البح وبلدان
مؤقتة  ، باإلضافة إلى اتفاقية 2006، ولبنان  2005والجزائر   ، 2004، ومصر ،  2002واألردن  

، ولكن لم  2004المفاوضات معها في عام   ، أما سوريا، فقد اكتملت 1997مع السلطة الفلسطينية  
 . الموالي 19رقم ، وذلك ضمن الجدول 3 رسمي ا بعد، أو تدخل حيز التنفيذ ُتبرم االتفاقية

 
 
 
 
 
 

                                                           
،  -الزراعيةالتركيز على تجارة المنتجات  -اتفاقيات الشراكة أورو عربية: شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة وارداتعالوي محمد محسن، 1

 . 141، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ص 2012، 16مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد 
 . 161عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المشاركة من التكتالت حتى الكويز، مرجع سابق، ص 2
الشراكة للبلدان الموقعة على اتفاقية أغادير مع االتحاد منطقة التجارة الحرة وسيلة للتكامل المتوسطي: حالة اتفاقيات أحمد فاروق غنيم، 3

 .83ص ، 2010، دار فضاءات للنشر و التوزيع، عمان ، األردن ، IEMedاألوروبي، الكتاب السنوي للبحر األبيض المتوسط 
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 متوسطية-اتفاقات الشراكة األوروتواريخ : 19 الجدول رقم
 الدخول حيز التنفيذ توقيع االتفاقية نهاية المفاوضات انطالق المفاوضات ةــــــــــــالدول
 1997ديسمبر  1995جويلية  1995جوان  1994ديسمبر  ســـــــــــتون
 2000جوان  1995نوفمبر  1995سبتمبر  1993ديسمبر  لكيان الصهيونيا
 2000مارس  1995فيفري  1995نوفمبر  1993ديسمبر  ربــــالمغ 

  1997 جويلية 1997فيفري  1996ديسمبر  1993ديسمبر  نـــفلسطي

 2002ماي  1997نوفمبر  1997أفريل  1995ماي  األردن

 2004جوان  2001جوان  1999جوان  1995جويلية  رــــــمص

 2005سبتمبر  2002أفريل  2001ديسمبر  1997جوان  رـــالجزائ

 2006أفريل  2002جوان  2002جانفي  1995نوفمبر  انــــــلبن

)ديسمبر  2004أكتوبر  1998مارس  اـــسوري
2008) 

  

   بين االتحاد األوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية ) لصالح فلسطين( . اتفاق مؤقت 
 .397، ص IEMed ،2010الكتاب السنوي للبحر األبيض المتوسط :  المصدر 

قبل أن تدخل "اتفاقات الشراكة" حيز التنفيذ، يجب أن يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان 
الدولة الشريكة وكذا برلمانات الدول الخمسة والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي  األوروبي وبرلمان

تم مراجعة "اتفاق الشراكة" معها،  و كان من المرتقب أن  2008في سوريا ،  ف أما )االتحاد األوروبي( ، 
وروبي إلى أجل أجلت توقيع "اتفاق الشراكة" مع االتحاد األ ها، إال أن 2009أكتوبر  26يتم تعديله في 
 1غير مسمى .

 :2 التعاون الثنائي و االقليمي ، من خالل على أساس  متوسطية-األورو الشراكة تعملو 
 دولة ،تتمثل  كل مع الثنائية األنشطة من بعدد األوروبي االتحاد ويقوم : الثنائي التعاون  -
كل  مع بشأنها األوروبي االتحاد يتفاوض التي األورومتوسطية الشراكة اتفاقيات في األنشطة أهم هذه

 .أخرى  إلى شريكة متوسطية دولة من االتفاقيات حدى ، وقد تختلف على المتوسطيين الشركاء من
 والطاقة الصناعة مثل وثقافية واقتصادية سياسية مسائال ويتناول :اإلقليمي التعاون  -

 اإلقليمي التعاون  هذا ويعد المتوسطيين، الشركاء من لكثير أهميتها لها التي والزراعة، والبيئة والتمويل

                                                           
 . 397، ص IEMed ،2010الكتاب السنوي للبحر األبيض المتوسط ملحق  1
ص    ،39دراسات دولية، العدد (،السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط )اعالن برشلونة نموذجاأنور محمد فرج ، 2

87. 
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 الشراكة اتفاقيات إطار في اتخاذها يجري  التي الثنائية، لإلجراءات الدعم توفر التي أحد العناصر
 .نفسه الوقت في لها ومكمال

 -األورو اعالن برشلونة على إقامة منطقة تبادل حرتتركز الشراكة االقتصادية والمالية في إطار 
 1التجارة الحرة األورومتوسطية تقرر ما يلي : ولتسهيل إقامة منطقة متوسطية ،

لتجارة المنتجات  اإللغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، وتحرير تدريجي -
 الزراعية وتجارة الخدمات ؛

وحماية حقوق الملكية  والشهادات الخاصة به،اتخاذ إجراءات مناسبة في ما يتعلق بقواعد المنشأ  -
 الفكرية والملكية الصناعية وسيادة المنافسة ؛

بعين االعتبار  إتباع سياسة مبنية على قواعد اقتصاديات السوق وتكامل االقتصاد الوطني أخذا -
 احتياجات ومستويات التنمية ؛

 المتوسط ؛ دما إلى بلدانإقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا في الدول األكثر تق -
القطاع الخاص  تحديث وتعديل البنية االقتصادية واالجتماعية مع إعطاء األولوية لتشجيع وتطوير -

قامة إطار إداري مالئم القتصاد السوق، إلى جانب العمل على تخفيف اآلثار  والنهوض بقطاع اإلنتاج وا 
 االجتماعية السلبية المترتبة على هذا التعديل .

 2009-1995االنفتاح التجاري للدول المتوسطية معدل : رع الثانيفال
مرت الدول البحر األبيض المتوسط بعملية هامة لتحرير التجارة منذ التسعينيات ، وكانت  

إصالحات السياسة التجارية في هذه الدول من خالل تخفيضات في معدالت التعريفات الجمركية، وتبسيط 
لغاء ترخيص االستيراد  والتصدير، في ظل اتفاقيات التجارة مع االتحاد  إجراءات التصدير واالستيراد، وا 

األوروبي والواليات المتحدة ، ومع ذلك، ال تزال التعريفات مرتفعة ،  مع وجود الحواجز غير الجمركية  
، كما هو مبين في 2،فهناك العديد من الدول في المنطقة تحتل أعلى درجاتها في تدابير تقييد التجارة 

 .29الشكل رقم 
 

                                                           
، مرجع  -التركيز على تجارة المنتجات الزراعية -عالوي محمد محسن،اتفاقيات الشراكة أورو عربية: شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة واردات 1

 .142سابق ، ص 
2European commission, The EU’s neighbouring economies: coping with new challenges,op.cit. 2011, 
p 59. 
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 2009-1995التجاري للدول المتوسطية خالل الفترة : معدالت االنفتاح 29الشكل رقم 

 
Source : European commission, The EU’s neighboring economies: coping with new 
challenges,2011, p 59. 

البحر  دولبشكل ملحوظ في معظم  زاد االنفتاح التجاري يتضح أن  29رقم  من خالل الشكل  
وسع السريع في التجارة ، مدعوما بجهود تحرير التجارة والت2007-1995الفترة األبيض المتوسط خالل 

في المنطقة، فقد توسعت تجارتها مقارنة مع الدول األخرى مصر اقتصادا مغلقا نسبيا  العالمية ، وتعتبر
تقدما كبيرا في عملية المغرب كل من  كما أحرزت ، 2008و  1995٪ تقريبا بين عامي 40بنسبة 

 لبنان ، ثم  2008-1995خالل الفترة ٪  120٪ و 110نسبة تحرير تتراوح بينتكاملها التجاري  وصلت 
إال خالل نفس الفترة ،  ٪120٪ إلى 90بين   الكيان الصهيوني٪ ، ثم 70٪ إلى 40بنسبة تتراوح بين 

 العالمية على اقتصادات دول العالم، فقدبسبب تداعيات األزمة  2009و 2008أنه حدث انخفاض سنة 
أظهرت التجارة في منطقة جنوب المتوسط عموما اتجاها نزوليا، ففي األردن، انخفض إجمالي التجارة 

،  بينما شهدت تونس انخفاضا بنسبة  2005مقارنة بمستوى الذروة في عام  2009٪ في عام 30بنحو 
ملحوظا مع الوقت الذي شهدت فيه التجارة انتعاشا  ،  وفي 2009و  2008٪ في التجارة بين عام 15

 .تراجع الركود العالمي
،  اد األوروبي مكانة هامة في التجارة البينيةاالتحأخذ  بمجرد دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ،

٪ 50لتصدير لمعظم االقتصادات المجاورة من الدول المتوسطية ، وقد أخذ نسبة تفوق وأصبح أهم سوق ل
   .30 وهو ما يظهر في الشكل رقم صادرات في بعض الدول، من ال
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 2008: حصة االتحاد األوروبي من صادرات الدول المتوسطية لسنة 30الشكل رقم 

 
Source : European commission, The EU’s neighboring economies: coping with new 
challenges,2011, p23 

الذي يوضح المبادالت التجارية للدول المتوسطية ، حيث احتل ،  30 من خالل الشكل رقم
٪ من تلك المبادالت ، في كل من الجزائر ، مصر،  المغرب ، وأخذ أكثر 50االتحاد األوروبي ما يقارب 

٪ في كل من ليبيا وتونس ، في حين لم تتعدى حصته الثلث ، في اسرائيل، األردن ،لبنان، وسوريا ، 70
لمبادالت أخرى من ، تعتبر نسبة ضعيفة مقارنة باينية للدول المتوسطية لم تتعدى الثلث أما التجارة الب
،كما احتلت حصة الواردات من المناطق األخرى كآسيا والواليات المتحدة نسبة معتبرة من االتحاد وغيره 
 المبادالت .

 واردات الدول المتوسطية ،حتل االتحاد األوروبي مكانة هامة ضمن ا فقدأما من ناحية الواردات ، 
 الموالي . 31رقم كما يوضحه الشكل  وهم ما يدعم الشراكة القائمة بين الطرفين ، 
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 2008: حصة االتحاد األوروبي من واردات الدول المتوسطية لسنة  31 الشكل رقم

 
Source : European commission, The EU’s neighbouring economies: coping with new 
challenges,2011, p23 

مازال االتحاد األوروبي يحتل مكانة مهمة في واردات الدول  ، 31 من خالل الشكل رقم
في حين أنه يكاد ينعدم في واردات  ٪ ، في الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس، 50بما يقارب ،  المتوسطية
من التجارة البينية بينها ،  10كما  أنه واردات الدول المتوسطية لم تتجاوز في المتوسط ٪ األردن ،

يرجع السبب الرئيسي لالستيراد الدول المتوسطية الكبير من أوربا والمناطق األخرى  إلى توافر المنتجات و 
المنتجات الغذائية و السلع التي ال تتوفر بسهولة في منطقة البحر الصناعية ذات التقنية العالية، و 

 األبيض المتوسط .

 متوسطية-لجمركية: المحور الرئيسي لتحرير التجارة األوروتخفيض الحواجز ا :الفرع الرابع
 االتفاقية حددت إذ السلع بين األطراف المتشاركة، تنقل  حرية نص اعالن برشلونة على أهمية 

 .العالمية  المنظمة التجارة  أحكام سنة ،وهذا في ظل 12لمدة  انتقالية فترة خالل حرة تجارة منطقة إنشاء

  : تحرير السلع الصناعية  أوال
قبل التطرق للتخفيضات التي مست القطاع الصناعي لألطراف الشراكة ، يجب معرفة أهمية القطاع 

 .20وفقا لجدول رقم الصناعي للدول المتوسطية  
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و  2000من السلع الصناعية لسنتي  المتوسطية صادرات الدول العربية تطور  :20 رقمجدول ال
2014 

ن السلع قيمة الصادرات م الدولة
 دوالر ون الصناعية التحويلية ملي

نسبة الصادرات من السلع 
الصناعية التحويلية إلى إجمالي 

 الصادرات  العربية %

نسبة الصادرات من السلع 
األخرى إلى اجمالي الصادرات 

 العربية %
2000 2014 2000 2014 2000 2014 

 20,7 16,4 70,9 69,0 824 5 1310.3  األردن
 10,2 9,4 73,1 77,0 248 12 504.5 4 تونس
 0,5 0,2 3,4 2,3 140 2 506.7 الجزائر
 - 15,1 - 7,8 - 361.5 سوريا
 22,2 21,7 55,2 70,7 510 2 505.5 لبنان
 20,4 15,8 51,4 38,4 951 13 026 2 مصر
 19.8 23.4 66.1 64.1 641.2 15 763.9 4 المغرب

 . 458، ص 2016لصندوق النقد العربي لسنة المصدر : التقرير السنوي 

مليار دوالر ، وبذلك 52,3المتوسطية  بلغت صادرات الدولنالحظ أن  ،20 من خالل الجدول رقم
، وتحتل المغرب المرتبة  2014الصادرات الدول العربية  سنة  من إجمالي ٪3,4فقد شكلت حوالي 

مليار دوالر ، أي ما يعادل حوالي 15,6األولى ضمن هذه المجموعة من حيث قيمة الصادرات بقيمة 
أما من حيث أهمية مليار دوالر ،  12,2ثم تونس بقيمة مليار دوالر ،  13,9تليها مصر بقيمة ، 66,1٪

ي إجمالي صادرات الدول العربية ، تتصدر تونس المجموعة المتوسطية ، إذ شكلت الصناعات التحويلية ف
٪، ثم 70,9٪ من إجمالي صادراتها ، تليها األردن بــــ 73,1صادراتها من الصناعات التحويلية حوالي 

، وبذلك فإن الدول المتوسطية تزخر بصناعات تحويلية جيدة مقارنة بإجمالي ٪ 66,1المغرب بحوالي 
 دول العربية .ال
 التفكيك الجمركي للسلع الصناعية في منطقة التبادل الحر   -1

متوسطية بموجب قاعدة المعاملة بالمثل -ورولحر األيتم التعامل التجاري في إطار منطقة التبادل ا
وذلك بإلغاء جميع القيود التعريفية  ،المنتجات الصناعية من، يتم  فيها التحرير الكامل للمبادالت التجارية 

بعد انقضاء مدة المرحلة والغير تعريفية من قبل كل من الدول المتوسطية الشريكة واالتحاد األوروبي 
، وقد تضمن اتفاق الشراكة كيفية تحرير السلع الصناعية ، بالنسبة للدول األوروبية  والدول  االنتقالية

 المتوسطية ، كل على حدا ، كما يلي :
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لدول االتحاد  : يتم إعفاء الصادرات المتوسطيةالصادرات المتوسطية لإلتحاد األوروبي -أ
أية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أية األوروبي من السلع الصناعية الناشئة من الرسوم الجمركية و 

قيود كمية أو قيود أخرى وذلك فور دخول االتفاقية مرحلة التنفيذ. ويستثنى من هذا السلع النسيجية 
 والمالبس التي تعامل معاملة خاصة.

 يطالب ال بالمقابل،: و  الصادرات من الدول المتوسطية الشريكة لالتحاد األوروبي  -ب
 غير منهجا يعتمد حيث متماثل، بشكل الجمركي التحرير تبادل المتوسطين من شركاءه األوروبي اإلتحاد
 الشاسع بالتباين منه اعترافا الموقعة ،المتوسطية الدول األسواق إلى النفاذ في االلتزامات لتبادل متماثل
 الدول تقوم بأن يقبل وبالتالي ،طرف كل لدى التنموية والمستويات والتصديرية الصناعية اإلمكانيات بين

 أسواقها إلى األوروبية الواردات على الجمركية رسومها بتخفيض الشراكة اتفاقيات بموجب المتوسطية
  1تدريجي بشكل

 في المنتجات الزراعيةللدول المتوسطية   االتحاد األوروبي : المورد والعميل الرئيسي -2
٪ من الواردات العالمية  3,3مليار دوالر ، أي بنسبة  31,59ما قيمته الدول المتوسطية تستورد 
مصادر عديدة لتوريد المنتجات الزراعية والغذائية، وكان من مورديها الرئيسيين في سنة ، تنوعت بين 

٪ من إجمالي واردات 32 مليار دوالر، أي بنسبة 10، بنحو ، االتحاد األوروبي و تكتل النافتا 2009
، وهو ما يبينه الجدول لنافتا ٪ ل17 مليار أي بنسبة 5.4ول لالتحاد األوروبي و جموعة من الدهذه الم
 الموالي . 21رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مرجع  -الزراعيةالتركيز على تجارة المنتجات  -اتفاقيات الشراكة أورو عربية: شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة واردات،عالوي محمد محسن 1

 . 150سابق ، ص 
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 2009لسنة  حسب المناطق  الدول المتوسطية من المنتجات الزراعية والغذائيةتوزيع واردات : 21الجدول رقم

 الواردات العالميةمن  الحصة الواردات الجهة المستوردة
 % % مليار$

 2,3 32,3 10,20 االتحاد األوروبي
 3,6 17,1 5,40 النافتا

 2,4 14,1 4,46 باقي العالم
 5,4 9,1 2,89 البرازيل

 5,7 8,1 2,56 الميركوسور
 11,3 7,2 2,27 الدول المتوسطية

 23,2 6,8 2,15 روسيا
 2,2 2,7 0,85 الصين
 4,4 2,4 0,76 افريقيا 
 1,0 0,1 0,42 اليابان

 3,3 100 31,59 مجموعال
Source : jean-louis rastoin et autres , pour une politique agricole et 

agroalimentaire euro-méditerranéenne ,IPEMED ,2012 ,p 12 

بعد تصدر تكتل االتحاد األوروبي وتكتل النافتا قائمة واردات الدول  ، 21 من خالل الجدول رقم
المتوسطية من المنتجات الزراعية والغذائية ، تأتي بقية العالم المجموعة المختلفة من الدول ، تزودها 

مليار  2.9٪ ، تليها البرازيل بقيمة 14دوالر أي بنسبة مليار  4.5بمنتجات غذائية صغيرة بقيمة 
، ٪34.3)النافتا +البرازيل + تكتل الميركوسور(األمريكتين  ، وعند جمع واردات ٪ 9 نسبةدوالر ب
الكتل األوروبية والواليات المتحدة ٪  ، وبالتالي فإن 32 االتحاد األوروبيفإنها تتجاوز واردات  بذلك
البحر األبيض المتوسط لقيادة في وتنافس على ا حجم الواردات للدول المتوسطية أكثر من ثلثي توفر 

وهو ما يوضحه الغذائية لدول العالم ، ، أما توزيع صادرات الدول المتوسطية من المنتجات الزراعية و 
 الموالي . 22الجدول رقم 
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 2009توزيع صادرات الدول المتوسطية من المنتجات الزراعية والغذائية حسب المناطق  لسنة  :22الجدول رقم 

 الحصة من الصادرات العالمية ادراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص درةـــــــــالمصة ــــالجه

 % % مليار $
 3,4 36,1 7,26 باقي دول العالم
 1,6 35,6 7,17 االتحاد األوروبي
 7,2 11,3 2,27 الدول المتوسطية

 5,0 5,9 1,19 روسيا
 0,8 5,2 1,04 النافتا
 3,2 4,2 0,84 افريقيا
 0,5 1,1 0,22 اليابان
 0,1 0,3 0,06 الصين
 0,8 0,3 0,05 البرازيل

 0,2 0,1 0,02 الميركوسور
 2,1 100 20,13 المجموع

        Source : jean-louis rastoin et autres , pour une politique agricole et 
agroalimentaire euro-méditerranéenne ,IPEMED ,2012 ,p 12. 

، ٪ 36 بنسبةالعالم  إلى  بقية مناطق زراعية والغذائيةتصدير منتجاتها التقوم الدول المتوسطية ب
الدول ، تليها التجارة بين مليار دوالر 7.1 ٪ أي بنسبة35.6لوحده ما يعادل االتحاد األوروبي وهو 

، وبذلك فإنه الوجهة األولى لصادرات المجموعة  ٪11.3دوالر أي  مليار 2.3بقيمة  المتوسطية
 المتوسطية . 

 للمنتجات الزراعية المتوسطية  االتحاد األوروبياإلعفاءات   -3
بأفضليات وا عفاءات عند دخولها األسواق األوروبية ،  تتمتع المنتجات الزراعية للدول المتوسطية

 وهو ما ال تجده الدول المتوسطية  من ميزة تفضيلية ضمن عضويتها في منظمة التجارة العالمية ،
 .المتيازات في المنتجات الزراعيةيوضح الدول المتوسطية المستفيدة من االموالي ، الذي  23والجدول رقم 

 
 لمنتجات الزراعية لبعض الدول المتوسطيةا االتحاد األوروبي على : اإلعفاءات 23 الجدول رقم
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التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، لمصدر :ا

 .68، ص 2005، نيويورك ، المتحدة، العربيةواآلثار المتوقعة على النفاذ إلى األسواق بالنسبة للصادرات الزراعية 

هناك تباين في األفضليات الممنوحة للدول العربية المذكورة في التجارة  ،23من خالل الجدول  
تحفظ ، والثانية ذات تحرير الزراعية ، حيث يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : األولى ذات تحرير م

 ن يكون تحريرا جوهريا بين الجانبين .، إال أن كال المجموعتين ال يرقى إلى امتوسط
أما المجموعة األولى ، تشمل االتفاقات مع األردن ومصر ، حيث أن محدودية عناصر التحرير 
الجمركي المقدمة من االتحاد األوروبي ، والتي يقابلها تحرير متحفظ من الجانب اآلخر ،ولم تشمل 

جمركيا زراعيا للدولتين على التوالي ، ما يعني إلقاء بندا  50و 70اإلعفاءات بشكل أساسي إال حوالي  
الزراعية على جوالت المفاوضات الثنائية القادمة ، تنفيذا  الحصول على إعفاءات أوسع للتجارة عبء

من اتفاقي الشراكة األوروبية مع كل من األردن ومصر  ، وتتصف المجموعة الثانية  13و 15للمادتين 
رة الزراعية كاتفاقية لبنان ، التي تبين  القراءة األولية بأنها أكثر اتفاقات الشراكة بأنها أكثر تحريرا للتجا

تحريرا في الجانب الزراعي ، تليها االتفاقات مع كل من تونس والمغرب فالعالقات السياسية واالقتصادية 
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فضيال عن غيرها بين الدول ، لعبت دورا أساسيا في صياغة اتفاقات الشراكة معها ، بشكل يبدو أكثر ت
من الدول ، فالمجموعة األولى مطالبة بالدخول في مباحثات لتوسيع التحرير الزراعي بموجب اتفاقات 

 1الشراكة .
مستوى الحماية الجمركية المطبق على واردات االتحاد األوربي من المنتجات الزراعية  -4

 وغير الزراعية
ص تحرير التبادالت في مختلف دول متوسطية من عدم التجانس في حص-تعاني السوق األورو

جنوب المتوسط ، ومن خالل إقامة منطقة التبادل الحر األجنبية تسهل من الوصول السلع الدول 
المتوسطية إلى السوق األوروبية، وبالمقابل تمنح دول االتحاد األوروبي منافع تفضيلية لصادرات تلك 

حد من الوصول إلى السوق األوروبية ، بشكل معقد  الدول المتوسطية ، إال أن نظامها الحمائي التجاري 
 وفيما يلي التعريفات الجمركية المطبقة من قبل الدول المتوسطية على الواردات من االتحاد األوروبي .

مستوى الحماية الجمركية المطبق على واردات االتحاد األوربي من المنتجات الزراعية وغير الزراعية  :24الجدول رقم 
 2014لسنة 

 المنتجات غير زراعية المنتجات الزراعية الدولة المتوسطية
 EU الواردات

 )مليون $(
   EU الواردات الرسوم الجمركية ٪

 )مليون $(
 الرسوم الجمركية ٪

 3,7 35,96 12,7 61 الجزائـــــــــر
 4,5 9,868 14,8 1,002 مصــــــــــــــر

 4,3 12,041 15,3 1,180 الكيان الصهيوني
 4,4 381 - - األردن
 4,2 309 15,2 113 لبنـــــــان
 5,1 11,442 15,0 2,015 المغرب
 4,9 10,772 13,8 340 تونــــس
 4,5 62,654 15,7 5,257 تركـــــيا

 من إعداد الطالبة بناء على معطيات مجمعة من المرجع  :المصدر : 
,2016. Profiles, Word Tariff  ,OCDE ,ITS OMC 

عند تقييم مستويات التعريفة المفروضة على واردات االتحاد األوربي ، نجد أنها ما زالت بعيدة 
تطبيقه في اتفاق الشراكة فنسب التعرفة المطلقة على القطاع الزراعي تبدو مرتفعة  عن المستوى المطلوب

تحريره معلقا ،  نظرا ألهمية القطاع الزراعي في اقتصاديات   مقارنة بالقطاع غير الزراعي ، والذي بقي
                                                           

التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة واآلثار المتوقعة على النفاذ إلى  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، 1
 .69، ص  2005نيويورك ، المتحدة، ، األسواق بالنسبة للصادرات الزراعية العربية
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الدول التي تعمل على حمايته منه االتحاد األوروبي، وتبقى عملية التحرير التجاري عائقا أمام نجاح 
متوسطية ، من المفروض أن الدول المتوسطية قامت بتحرير التجارة الكامل -منطقة التبادل الحر األورو

تخضع إلعادة الهيكلة ، و أنها واجهت مشكل اقتصاداتها سنة ، وهذا راجع إلى أن  12 في أجل أقصاه
هيكلة  إعادة  مالية نتيجة عملية التفكيك الجمركي أثرت بشكل كبير على إيراداتها ، إال أنها تستطيع وهذا

التي من المفروض التفكيك الجمركي وتمديدها ، بموافقة  لجنة الشراكة ، وهو ما حدث فعال مع  الجزائر 
تكون قد قامت بتحرير القطاعات ، أجلت عملية التفكيك النهائي للتعرفة الجمركية  2017بدخول سنة 
، وهي األولى من نوعها ، أين يطلب بلد متوسطي مراجعة اتفاق الشراكة ، وفي أعقاب  2020حتى سنة 

 . 2020إلى غاية  2017ثمان جوالت تفاوضية ، تم تأجيل منطقة التبادل الحر من سنة 

 المتوسطي -األورو : عقبة للتبادلالحواجز غير الجمركية -5
لغاء -عملية التكامل األورو إلتمامتخفيض التعرفة الجمركية غير كاف إن  متوسطي ، وا 

، فالحواجز غير التعريفية ال تزال تشكل عقبة رئيسية أمام نهائياالتعريفات ال يعني إلغاء الحماية التجارية 
متوسطية، كحماية القطاع -متوسطي ، وتحد هذه الحواجز من إمكانات الشراكة األورو-التكامل األورو

 ، والحواجز التقنية أمام التجارة.قواعد المنشأ التقييديةوالتحرير غير الكامل للخدمات ،الزراعي ، 
 الدعم الزراعي -أ

حتى اآلن اختلف نموذج دعم السياسات الزراعية العامة ،ويمكن التمييز بين  1962منذ عام 
 1992(، وآخر جديد من  1992حتى عام  1962نموذجين لهذا الدعم ، نموذج قديم )من عام 

ولتاريخه، فقد كان النموذج القديم مرتبطا بكمية اإلنتاج، حيث أن الدعم المقدم من خالل السياسات 
عرية والتدخل باألسواق دعم مرتبط ونسبي إلى الكمية المنتجة )المزارع األكثر إنتاجا  هو المزارع األكثر الس

( 1992تلقيا  لدفعات الدعم( ،رافق هذا النموذج السياسات الزراعية العامة من أيامها األولى حتى عام 
ريخ دعم الزراعة األوربية ،حيث بدأ العام الذي تم فيه إصالح ماك شاري( ،والذي يعتبر نقطة تحول في تا

النموذج يتحول باتجاه نموذج غير مرتبط باإلنتاج الزراعي معتمدا  على دفعات مباشرة مبنية على أساس 
صالحات عامي  2000اإلنتاج وأعداد الحيوانات لفترة مرجعية، بعد رزنامة عام  ،  2004و 2003وا 
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وهو ما  ،1%تقريبا  منفصل عن اإلنتاج 75لى نسبة أصبح معدل الدفعات غير المرتبطة أعلى ليصل إ
  الموالي . 25يوضحه الجدول رقم

 2001-1995التحاد األوروبي خالل الفترة لالمقدم  ومؤشراته الزراعيالدعم :   25الجدول رقم
 الوحدة: مليون أورو                 

الصندوق  سقف االلتزام السنوات
 االصفر

الصندوق 
 االزرق 

الحد دعم 
 األدنى

الصندوق 
 األخضر

 قيمة اإلنتاج الدعم

1995-1996 78 672 50 026 20 746 777 18 779 71 649 607 400 

1996-1997 76 369 51 009 21 521 727 22 130 73 258 219 700 

1997-1998 74 067 50 194 20 443 487 18 167 71 164 217 800 

1998-1999 71 765 46 673 20 504 347 19 168 67 535 213 500 

1999-2000 69 463 47 886 19 792 290 19 930 67 968 233 700 

2000-2001 67 159 43 654 22 223 538 21 844 66 415 243 359 

واآلثار المتوقعة على النفاذ التقدم المحرز في مفاوضات جولة الدوحة الخاصة بالزراعة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، المصدر : 
 62، ص 2005، نيويورك ، المتحدة، إلى األسواق بالنسبة للصادرات الزراعية العربية

هو من أكثر أنواع الدعم تشويها للتجارة ، ويتضمن الدعم السعري والمدفوعات المباشرة المرتبطة  : الصندوق األصفر مالحظة :
 باإلنتاج ، ويشمل نوعين من الدعم :الدعم الكلي المقدم للمنتجين المزارعين ، الدعم الكلي المقدم لمنتجات محددة .

ق األصفر ،وينقسم إلى نوعين ، دعم محلي مقدم إلى منتج معين : هو الجزء المعفى من الدعم في إطار الصندو  الحد األدنىدعم -
 ٪ من قيمة االنتاج الزراعي الكلي 5٪ من قيمة االنتاج الكلية  للدولة، ودعم محلي غير مرتبط بمنتج معين ال يزيد عن 5ال يزيد عن 

، وتعتبر كل من الصندوق األصفر، اإلنتاج : يتضمن هذا الصندوق أنواع الدعم المقدمة في إطار برامج الحد من الصندوق األزرق -
 : هو دعم غير مشوه للتجارة . الصندوق األخصر، أما دنى والصندوق األزرق ، أنواع من الدعم المشوه للتجارة الحد األدعم و 

 
يوضح  سعي االتحاد األوروبي إلى تخفيض سقف االلتزام منذ الذي ،  25رقم من خالل الجدول 
لمقدم ، ،و بالمقارنة مع الدعم ا 2001مليون أورو في  67159مليون أورو إلى  78672،من  1995

في إطار الصندوق األصفر تناقصا مستمرا ،  مع   الدعم المقدم نالحظ أنه مازال مرتفعا ، كما شهد
استمرار الصندوق األزرق في الزيادة ، أما مجموع الصناديق األصفر والزرق والحد األدنى يقترب من 

                                                           
 المركز الوطني للسياسات الزراعية (،18محة عن السياسات الزراعية العامة في االتحاد األوروبي)مذكرة سياسات رقم لمحمد علي محمد،  1

NAPC، 2006 03، ص . 
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فمعدل استيفاء سقف االلتزام ) الدعم المقدم من الصندوق األصفر واألزرق / سقف يات االلتزام، مستو 
،أما نسبة الدعم المشوه للتجارة  2001٪ سنة 98إلى 1995٪ سنة 91االلتزام( في ارتفاع مستمر ، من 

 إلى اإلنتاج فهي في انخفاض مستمر .
 تدابير الوقاية الخاصة -ب 
 الكميات تجاوزه ما إذا،  safeguards spicial الخاصة الوقاية تدابير األوربي اإلتحاد مستخدي
 المستوى  على األوربي اإلتحاد يعتبر حيث المحددة، المرجعية الكميات معين زراعي منتج من المستوردة
 اإلتحاد فيها أستخدم التي المرات عدد استعراض تم حيث الخاصة الوقاية آليات مستخدمي أكبر العالمي
-1995الفترة  خالل الوقاية العامة البنود وضمن أيضا األوربي اإلتحاد أن والواقع تدابير ، األوربي
 اتفاقيات تضمين على حرص قد والمصنعة، الزراعية المنتجات من كل على تنطبق التي ، 2005
 أو تهدد بحيث معين جمنت من الواردات زيادة حالة في استخدامها يتم الوقائية للتدابير نصوصا الشراكة
 تشمل التدابير هذه أن المعروف ومن معين، إقليم أو إنتاجي لقطاع أو المحليين للمنتجين تهديدا تسبب
 تضييق أو جمركية رسوم فرض وا عادة الجمركي، التفضيل إلغاء مثل طرق  باستخدام الواردات تقييم

 ذات في تستخدم اإلجراءات هذه من خليط فرض أو المنتج ذلك عن تماما التوقف أو االستيراد حصص
 زيادة إمكانية عدم وبالتالي حمائية، آليات من موجود أصال هو ما إلى باإلضافة ذاتها، التدابير الوقت

ن ألن ذلك القائمة المستويات فوق  ملموس بشكل األوربي اإلتحاد إلى الزراعية العربية الدول صادرات  وا 
 .1عليها المنصوص والوقاية الحماية بآليات الصادرات تلك فستواجه تم،
 التحاد األوروبي قواعد المنشأ التفضيلية ل ج. 

 ، ويقصدالقواعد المطبقة على التجارة بين دول االتحاد األوروبي والدول المتوسطية " هي و 
 دولة منشأ اكتسبت التي المنتجات باستخدام يسمح أن متوسطية -األورو االتفاقات إطار في بالتراكم

                                                           
ع ، مرج -التركيز على تجارة المنتجات الزراعية -اتفاقيات الشراكة أورو عربية: شراكة اقتصادية حقيقية... أم شراكة واردات،حسنمعالوي محمد  1
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 المنتج بها يتمتع التي التفضيلية بالمعاملة اإلخالل دون  أخرى  دولة منشأ ذات المنتجات و عضو
 1 .النهائي

 كل في تتم التي التصنيع أو التشغيل عمليات تكون  أن الضروري  من ليس التراكم، حالة وفي 
( 6)  المادة في ورد لما طبقا لكنها و " كافية،  تصنيع أو تشغيل عمليات " ناشئ على منتج عضو دولة

 في المذكورة البسيطة العمليات تفوق  تصنيع أو تشغيل عملية تكون  أن البد ،من اتفاق الشراكة األوربية
 الجزائر ، إلى األوروبي االتحاد في بالكامل عليها متحصل سلعة إرسال حالة في( ،  مثال 7) المادة

 السلعة االتفاق( ،فإن في عليه منصوص هو )كما البسيطة العمليات تفوق  تشغيل عمليات عليها وأجريت
 التشغيل التصنيع أو عمليات ألن الجزائري ،  المنشأ اكتسب النهائي فالمنتج الجزائري ، المنشأ تكتسب
 ( .7المادة) في الواردة البسيطة العمليات مجرد فاقت الجزائر  في عليه أجريت التي

 متوسطية-تناولها في ظل الشراكة األورو التراكم التي تم  من أنواع ثالثة يوجد:  أنواع التراكم •
 القطري ،التراكم الكلي . الثنائي،  التراكم التراكموهي : 

 الدولتين ،  من أي في المنتج  أن به دولتين ،ويقصد بين الثنائي التراكم : يطبق التراكم الثنائي-
 عمليات فإن ، بلده  في ناشئة كانت لو كما األخرى ، دولة في ناشئة ومكونات مواد  استخدام يمكنه

 اآلخر الدولة في تجري  التي العمليات مع تتراكم أن يمكن الدولتين ، احد في إجرائها يتم التي التشغيل
 االتحاد منشأها كتان من أقمشة تصدير منهما ، كأن يتم  أي ا منشأ بينهما المتبادلة السلعة إلكساب
 تلك تصدير و ،باستخدام جاهزة مالبس تصنيع و وقصها تقطيعها تم حيث الجزائر ، إلى األوروبي
منشأ  أنها ذات علي تعامل فإنها األوروبي ، اإلتحاد األقمشة منشأ وكون  األوروبي، االتحاد إلى المالبس
 ة مكتسب انها على لمشاركه ا الدول من أي إلي الجاهزة المالبس تلك تصدير كذلك يمكنو   جزائري ،
 " .  القطري  التراكم " إ طار في لكن و الجزائري ، التفضيلي للمنشأ

 تطبيق على تنص اتفاقيات بينها دولتين،  من أكثر بين القطري  التراكم يطبق التراكم القطري: -
 Aالدولة  فإن ،، المنشأ إلكتساب الالزمة التصنيع أو التشغيل بعمليات يتعلق فيما واحدة منشأ قواعد
 النوع هذا بتطبيق بينهم االتفاق يسمح أن بشرط،  C و Bمع  تجارتها في القطري  التراكم تطبق أن يمكنها
مستوفي  منتج إلنتاج B) و (C)في الدولتين ناشئة مواد استخدام يمكن المثال سبيل التراكم، فعلي من

  ألحكام   ،وفقا    CوBالدولتين  من أي و )A(الدولة  بين االستيراد ، يتم )A(، (الدولة في المنشأ
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 المكونات منشأ إلى الرجوع يجوز واحدة منشأ لقواعد الثالث الدول لتطبيق نظر ا انه إال الثنائية، االتفاقية
 المنشأ . النهائية السلعة إلكساب جميعها

 فقط يطبق الكلي التراكم ،فإن متوسطي -األورو التراكم منشأ قواعد إطار : في التراكم الكلي -ج
 مع موقعة بروتوكوالت على بناء تطبيقه يتم ، كذلك  (EEA) األوروبية اإلقتصادية المنطقة أعضاء بين
 . والجزائر والمغرب تونس من كل

 األورومتوسطيةأشكال قواعد المنشأ   •
ومن أشكال تعقيد تطبيق تراكم قواعد المنشأ المطبق من قبل االتحاد على منتجات الدول 
المتوسطية ، أن يكون منتج االتحاد األوروبي نصف النهائي الذي تم تصديره إلى الدول المتوسطية من 

في وقت تصدير أجل االنتهاء )المرحلة النهائية(، فإنه ال يستفيد استفادة كاملة من تراكم قواعد المنشأ 
المنتج النهائي إلى االتحاد األوروبي، يجب أن تكون هذه المنتجات من أصل االتحاد األوروبي بحيث 
يمكن شحنها إلى االتحاد األوروبي ، ترتكز قواعد المنشأ على الصناعة، وتلخص بعض حاالت القيود 

 .  26رقم حاد األوروبي. في الجدول المتعلقة بهذه القواعد في الدول المتوسطية في تجارتها مع دول االت
 قواعد المنشأ بين االتحاد األوروبي والبلدان المتوسطية :26الجدول رقم 

 الدول المتوسطية القطــــــــــــــــــــــــــاع قواعد المنشأ لالتحاد األوروبي
قواعد المنشأ المعقدة: القيود، البيروقراطية للحصول على 

 المنشأ...شهادات 
الكيان المغرب ، تونس ، اآلالت

 الصهيوني .
 السيارات والتقل

 أغلب الدول المتوسطية المنسوجات قواعد المنشأ ال تتماشى مع تطور االقتصاد الحديث
 قواعد المنشأ تطبق بشكل تعسفي المنتجات

 
 تونس مادة كيميائية

Source : Leila mkimer-bengeloune , modelisation des barrieres non tarifaires 
et leur impact sur les echange internationaux : une application aux 
méditerranéens ,thèse pour obtenir le grade de docteur,en sciences economique, 
école doctorale,toulon ,2013 /2014  ,p159. 

قواعد المنشأ تسهل  إال أن هذه القواعد ليست معممة على كل الدول المتوسطية ، فهناك إجراءات
التبادالت بين شريكين،  تعتمد على الدولة وقطاع النشاط،  وهو ما حدث فعال على بعض الصادرات من 

 . من تنفيذ قواعد المنشأ المبسطة مصر إلى دول االتحاد األوروبي التي تستفيد
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 المنظمة العالمية للتجارةو : االتحاد األوروبي ث الثالث المبح
اتجاه التجارة على كبيرة ، يتجلى ذلك في سيطرته  اقتصادية دولية  قوة يعتبر االتحاد األوروبي

ذلك أصبح مركزه داخل النظام التجاري متعدد األطراف  ، الدولية بتفضيل التجارة البينية على الدولية 
، وكان له التأثير الكبير  قرارات المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالميةيتحكم في توجيه يؤهله لكي 

خارج االقليم في نجاح أو فشل تلك المؤتمرات الوزارية في المنظمة ، كما أنه قام بفرض سياسته التجارية 
،بمنح مزايا  التفرقة بين الدول الناميةفضيالت الممنوحة للدول النامية على حد سواء ، فقد قام بلتمس بالت

على حساب الدول النامية    افريقيا ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادئتفضيلية لدول نامية كالدول 
 ، ويظهر ذلك من خالل مايلي .أخرى 

 من السوق األوربية المشتركة GATTالمطلب األول : موقف 
 إضفاءنظرا لالنتشار الكبير لالتفاقات التجارية اإلقليمية ، عملت المنظمة العالمية للتجارة على 

نوع من الشرعية لتلك االتفاقات التجارية ، لكي تكون تلك االتفاقات التجارية االقليمية منظمة وعلى 
والمادة الخامسة من  GATTمن  24قوانين عامة وخاصة ، من خالل المواد  شفافية تامة تحكمها

مناطق حرة واتحادات جمركية  مؤقتة ،وعليه فإن  بإقامة،فقد وردت استثناءات تسمح  GATSاتفاقية
االتحاد األوروبي يتعارض مع أهم مبادئ  المنظمة العالمية للتجارة من خالل مبدأ عدم التمييز ومبدأ  

 األولى بالرعايا .الدولة 
 العريضة بأن المبدأ هذا ويستوجب التمييز، عدم مبدأ مع  األوروبية االقتصادية تتعارض الجماعة

موحدة  و متساوية تجارية تعامالت تبرم أو تقيم التي الدول لجميع المعاملة بنفس بااللتزام معنية كل دولة
 .االقتصادي ووضعها الدولة هذه صفة كانت مهما

 األوروبية السوق  لدول جمركي اتحاد إنشاء هو 1957 مارس 25 روما اتفاقية من الغرض كان
 هذا شأن من كان إذا أكثر، أو إقليمين محل جمركي إقليم حلول هو الجمركي االتحاد و المشتركة،
 بصفة التجاري  التبادل يقتضيه حسبما التجارة قيود و الجمركية الرسوم تحديد أو إقليم إلغاء الحلول
 .  لالتحاد المكونة األقاليم بين أساسية
 أصبحت ولقد الجات، اتفاقية مع الوقت ذلك في روما معاهدة تتعارض األسس هذه ضوء وعلى
 طريق وعن الوزراء اجتماعات مستوى  على الجات، قبل من ودقيقة فعلية دراسة محل االتفاقية هذه

 .متخصصة عمل مجموعات
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 من 24 المادة ألحكام مخالف األوروبي التكامل مشروع أن القانونية الناحية من ترى  الجات كانت
 من بأنه الوساطة لجنة رأت المتعاقدة، لألطراف عشر الثالثة الدورة نهاية وفي العامة، االتفاقية

 و مفتوحا، النقاش على اإلبقاء و األوروبي االتحاد مع المباشر االصطدام و المواجهة المفيد تجنب
 المختلفة . النظر وجهات تقرب توفيقية حلول عن البحث

 OMC قرارات علىاالتحاد األوروبي  تأثير: ثانيالمطلب ال
لقد أثر االختالف في المواقف المسبقة للدول األعضاء المشاركة على السير العادي للمفاوضات 

خاصة بين الدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي و المنظمة العالمية للتجارة، 
ف التي ساهم االتحاد وغيرهم من الدول التي أثرت على مسار تحرير التجارة الدولية ، ومن بين المواق

 األوروبي في تقرير مسار المؤتمرات ما يلي:
 مؤتمر سياتل  الفرع األول :

لقد كان الملف الزراعي في مؤتمر سياتل عبارة عن حجر الزاوية في المفاوضات و ذلك بسبب 
 اعا قوياشهد مؤتمر سياتل صر عدم تحرير تجارة السلع الزراعية تحريرا كامال في جولة أوروجواي ، لذلك 

،  وتوسع الدول في االتحاد  الدول الناميةو  الصناعية المتقدمة الرأسماليةبين الدول  ومواجهة كبيرة
 األوروبي في إتباع سياسات التدخل، و الدعم للقطاع الزراعي.

ســـعى االتحـــاد األوروبـــي إلـــى عـــدم قبـــول تحمـــل التزامـــات جديـــدة تتطلـــب تغييـــر السياســـة الزراعيـــة 
وبــي، كمــا ترغــب الــدول األخــرى التــي تؤيــده فــي مراعــاة الطبيعــة الخاصــة لقطــاع الزراعــة عنــد لالتحـاد األور 

تحديد معدالت التحرير، وهنا يتضح أن القضـية تشـمل شـقين يتعلـق إحـداهما بخـالف بـين الـدول الناميـة و 
السـلع الزراعيـة الدول المتقدمة حيث أنه على الرغم من أن جولة أوروجواي تقرر إال تحرير ا جزئيا لتجـارة 

فإن حتى هذا التحرير الجزئي لم يكن محل التزام من الدول المتقدمة التي استمرت في وضع العراقيل أمام 
الصادرات الزراعية بالنسبة للدول النامية، والشق الثاني الخالفات القائمة داخل الدول المتقدمة نفسها حيث 

 1دعم لصادراتها الزراعية. أن العديد من الدول الصناعية المتقدمة تمنح ال

وبالتالي فإن الدول األوروبية تريد معاملة القطاع الزراعي معاملة خاصة ، ما يعني إبقـاء نـوع مـن 
القيود على تحرير تجارة السلع الزراعي ، وهو ما يفسر ببقاء الملف الزراعي خارج مجال التحريـر التجـاري 

  على تعثر مسار التحرير التجاري .بسبب قرارات االتحاد األوروبي التي أثرت فعال

                                                           
 . 176حشماوي محمد ، مرجع سابق، ص  1
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 الفرع الثاني : مؤتمر الدوحة 
من أهم المواقف األوروبية التي من المفروض أنها أثرت على مسار مفاوضات مؤتمر الدوحة ،  

التي تمثل سببا في فشل المؤتمر ، ألنها لم تتعدى أن تكون وعودا ، التي لم تطبق فعال  خالل هذه 
 الجولة ، بل طبقت الحقا في المؤتمرات الالحقة :

رفع الدعم عن القطاع الفالحي ، ولكنه لم يحدد خطة زمنية  فقد قام االتحاد األوروبي بطرح فكرة  -
بهـذا الشــأن ، أمــا فــي مجــال البيئــة فقــد تــم فــتح بــاب المفاوضــات بشــأنها بــين الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة " 

 1كيوتو" المتعلقة بالمنتجات المتسببة في االحتباس الحراري .
نحـو  على الزراعية اإلعانات إلغاء إلى شارةإ أي الوزاري  اإلعالن تضمين األوروبي االتحاد رفض -
 جولة جديدة إطالق على االتفاق األعضاء للدول يتسنى حتى زواله من البد الذي الرفض هو و تدريجي،

 اإلعانـات بتخفيـف يقبـل قـد االتحـاد إن األوروبـي النـاطق قـال و العالميـة، التجـارة تحريـر مباحثـات مـن
 تقـدمها التـي المسـاعدات خفـض علـى األمريكيـة المتحـدة الواليـات خاصـة اآلخـرين موافقة شريطة الزراعية
 أوروبيـة تعهـدات هنـاك يكـون  لـن أنـه أضـاف لكنـه المجـال هـذا فـي التجارة تعوق  التي و الزراعي، للقطاع
 2المسألة . هذه على المستقبلية المفاوضات بدء قبل الزراعية المساعدات لرفع

 مؤتمر كانكون الفرع الثالث : 
دائما في الملف الزراعي ، فقدم االتحاد ألوروبي في مؤتمر كانكون رؤيته إلصالح السياسة 
األوروبية المشتركة تجاه تحرير التجارة الزراعية، وهي رؤية ال تتخلى عن دعم دول االتحاد للزراعة على 

في دول االتحاد ما  2000ة صعيد دعم الصادرات الدعم المحلي ،حيث بلغ إجمالي الدعم الزراعي سن
 3 :، وقد تضمن موقف االتحاد ما يلي   مليار دوالر 112,5يقارب 
خفض جوهري في الدعم السعري والمدفوعات المرتبطة باإلنتاج وتحويل الفائض إلى دعم المنتج  -

الملتزم بتشريعات البيئة، وسالمة الغذاء،وصحة النبات والحيوان، ويشمل ذلك:الحبوب،المحاصيل 
البروتينية، المنتجات المولدة للطاقة ،القمح ، البطاطا، العلف المجفف،األرز والمكسرات، منتجات األلبان 

 والشيح ؛
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االستعداد لتقديم تنازالت في الدعم المحلي المشوه للتجارة شريطة السماح باستمرار الدعم المقدم  -
ر إلى أن دعم الصندوق األزرق اقل في الصندوقين األخضر واألزرق، معتمدا في ذلك على دراسات تشي

 تشوها للتجارة من الدعم السعري والدعم المرتبط باإلنتاج؛ 
 

 الفرع الرابع : موقف االتحاد األوروبي في مؤتمر هونغ كونغ
كان لالتحاد األوروبي موقفا ايجابيا في مؤتمر هونغ كونغ ، فقد قام بإلغاء دعم صادراته من 

 2013قطن ، السلعة التي تمركزت حولها المفاوضات ، وذلك حتى سنة المنتجات الزراعية خاصة ال
ولكنه لم يلتزم بوقف الدعم لمنتجيه المحليين ،باإلضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على واردات 

% ، رغم أنه وعد بإلغاء دعم الصادرات في سياسته الزراعية 60% إلى 35المنتجات الزراعية في حدود 
 1لتزم بذلك .المشتركة ولم ي

  األوروبية التفضيلية المنشأ قواعد :  ثالثال مطلبال
 ذات اإلدارية والقرارات والتعليمات القوانين أنها على المنشأ قواعد العالمية التجارة منظمة تعرف

 إلى تؤدي ال والتي للسلعة المنشأ بلد تحديد في والمستخدمة المنظمة في عضو قبل أي من العام التطبيق
 مطبقة تكون  أن يجب والتي المنشأ لقواعد العالمية التجارة منظمة اتفاقية تعريفية ، وبموجب أفضليات منح
 لتحديد الدول إليه تحتاج معيار فهي العالمية ، وبالتالي التجارة منظمة أعضاء جميع بين متماثل بشكل
 .2للسلعة الوطني المنشأ

 يتم التي اآللية العالمية، التجارة منظمة إطار في المنشأ قواعد اتفاقية من الخامسة المادة تحدد
 عضو كل يقدم أن على األولى الفقرة في نصت حيث الجديدة، االتفاقية مع دولة كل تعامل خاللها من
 المتعلقة العام التطبيق ذات اإلدارية والقرارات القضائية واألحكام به الخاصة "المنشأ قواعد" المنظمة، في

 إلى  ،العالمية( التجارة منظمة مفعول سريان )تاريخ التاريخ  ذلك في المفعول السارية المنشأ، بقواعد
 تلك خالل تقديمها يتم لم ما قاعدة نسيان حال وفي االتفاقية، سريان من يوم ا تسعين خالل العامة األمانة

 بتعميم العامة األمانة وتقوم معروفة، القاعدة هذه تصبح أن بعد فور ا بتقديمها المعني العضو الفترة، يقوم
 على تعديالت إجراء حال وفي ،األعضاء باقي على األعضاء من لديها والمتاحة إليها الواردة المعلومات
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 01، ص 2006، المركز الوطني للسياسات الزراعية ،  19،مذكرة سياسات رقم  قواعد المنشأهاجر بغاصة ،  2 
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 العضو ذلك على بذلك، العامة األمانة يبلغ لم عضو أي قبل من جديدة قواعد استخدام أو المنشأ، قواعد
ا 60 قبل الجديدة، القواعد أو التعديالت تلك ويعمم ينشر أن  بطريقة القاعدة، نفاذ بدء من األقل على يوم 

 1الجديدة. القاعدة استخدام أو التعديل من القصد على الوقوف من المعنية، األخرى  األطراف تمكن
لذلك فإن  ،التجارة العالميةقواعد المنشأ تختلف وفقا لالتفاقات ، فهي غير محددة من قبل منظمة  

االتحاد األوروبي وشركائه يتفاوضون حول قواعد المنشأ على أساس كل حالة على حدى، حاليا تتاجر 
الدول التي وقعت أو تتفاوض مع االتحاد األوروبي التفاقيات التجارة الحرة أو االتفاقيات المؤقتة بموجب 

اقيات التجارة الحرة التي وقعها االتحاد األوروبي أو تفاوض فإن جميع اتف وهكذا قواعد المنشأ المختلفة ،
ا يشير إلى قواعد منشأ محددة لالتفاقية ، حيث أن ات غالب ا ما يتم تضمينها هذه االتفاق بشأنها تتضمن بند 

قواعد المنشأ األوروبية ل النظم المختلفة الذي يوضح 04 لملحق رقمل فقا، و 2كمرفقات في اتفاقات الشراكة 
 .االقليمية  لمطبقة وفقا التفاقات الشراكةا

األوروبية لقواعد صارمة من شأنها عرقلة عمل المنظمة العالمية  التفضيلية المنشأ قواعد تخضع
 3:وهي  ،للتجارة 
 يشترط االتحاد األوربي يتوجب المثال سبيل فعلىومكلفة،  معقدة تكون  قد المنشأ قواعد أن هي -
 بالسجالت االحتفاظ األورومتوسطية التجارة منطقة من لالستفادة يسعون  والذين العربية الدول منتجي على
نما النهائية للمنتجات فقط ليس الجمركية التعريفة تصنيف تتضمن التي  والوسيطة األولية للمواد أيضا وا 

 وتتراوح كبيرة بأنها الحدودية اإلجراءات لتنفيذ الالزمة اإلدارية وتقدر التكاليف ،أخرى  دول من المستوردة
 ؛ السلعة المصدرة قيمة % من5% و3 بين

 التفضيلية بالمعاملة المتمتعة الدول في اإلنتاج نظم كفاءة على التأثير نتيجة التجارة انحراف  -
 من يطلب قد األوروبي االتحاد يفرضها التي المنشأ قواعد متطلبات تحقيق أجل من المثال سبيل فعلى
 األوروبي االتحاد من معينة مستلزمات تستورد أن التفضيلية بالمعاملة متمتعة دول بصفتها العربية الدول

                                                           
 . 103بن داودية وهيبة ، مرجع سابق ، ص  1

2 Adrien Brondel , SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET AGRICULTURE DANS LES ACCORDS DE LIBRE-
ÉCHANGE DE L’UNION EUROPÉENNE AVEC LES PAYS DU SUD ,  Contenu et flexibilités des accords de 
l’Union Européenne ,partie 02 ,2010 , p 36 

    ،2016، 17، مجلة العلوم االقتصادية، العدد  معوقات نفاذ الصادرات الزراعية للدول العربية الشريكة لألسواق األوروبيةسعد هللا عمار ، 3
 . 101ص 
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 لبعض فعالة حماية يشكل األمر هذا يجعل مما ،أخرى  دول من المستوردة تلك من تكلفة األكثر
 ؛ األطراف متعدد التجاري  النظام أهدافو  تتوافق ال وهو ما األوروبي، االتحاد في الحساسة القطاعات

 الحرة التجارية المناطق اتفاقيات لتشابك العملية المشاكل إدراك ضرورة في فتتمثل الثالثة أما  -
 تخضع لمواد رادهماست مختلفة )بسبب إنتاج تكاليف يواجهون  الذين المنتجين بين التنافس إلى تقود لكونها

 من النوعية هذه بين التشابك أنظمة إلى يشار ما وعادة المصدرة( للدولة تبعا مختلفة ورسوم لتعريفات
 األوروبي االتحاد في المنتجون  أن حيث، Hup and Spoke"المحور والمحيط "،" بنظام االتفاقيات

 أفضل التكاليف في بمزايا يتمتعون  ما عادة المحور( اتفاقيات المناطق الحرة )بلد من بعدد يرتبطون  اللذين
 دولة مع باتفاقية المحيط دولة تتمتع الشريكة ( ، حيث المحيط )الدول العربية دول من دولة كل من

  . فقط المركز
  )اتفاق كوتونو(النظام التفضيلي المعمم :  الرابع مطلبال

بادرت الدول المتقدمة إلى ابرام اتفاقات مع الدول النامية في إطار التنمية والتعاون الدوليين ، 
عليها اسم " اتفاقات تجارية  أطلقجنوب في الساحة الدولية ، –وبذلك انتشرت ظاهرة التعاون شمال 

اقليمية غير متجانسة " ، إال أن هذا النوع من االتفاقات اإلقليمية بقي بدون تسوية ، فقد حظيت الدول 
 GATTمن اتفاقية  24النامية بمعاملة خاصة بشرط التمكين والنظام التفضيلي ، في حين تطبق المادة 

بي نموذجا مثاليا في تعاونه مع دول الجنوب من خالل على الدول المتقدمة ، يعتبر االتحاد األورو 
اتفاقات تجارة وتعاون مع الدول اإلفريقية ، وأيضا اتفاقية لومي التي تجمع بين االتحاد األوروبي ودول 

ACP   من اتفاقية  24، هذه االتفاقية  لم تدرج في المادةGATT. 
، إال الممنوح للدول النامية   SGPلعام هناك رأي قائل بضرورة إدراجها ضمن النظام التفضيلي ا

نما يوجد تعهد تعاقدي بين األطراف المتعاقدة ، ومن جهة  أن االتحاد األوروبي ال يقدم منح لهذه الدول وا 
تكون لصالح الدول النامية دون تمييز ، أما مزايا اتفاقية لومي  SGPأخرى التفضيالت الممنوحة للنظام 

ال تنتمي لقائمة الدول التي تعنى  ACP،  فقرر فريق عمل كندا عدم أن دول   ACPتخص دول 
بمعاملة خاصة في العالقات التجارية ، وبالتالي فإن ال يمكن األخذ بمعيار المعاملة بالمثل في اتفاقية 

 ول% لواردات د99لومي كون االتحاد األوروبي يلتزم ازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بنسبة 
ACP  دون أي التزام متبادل منها ، لذلك اتفاقية لومي ليست منطقة تبادل حر وبالتالي ال تخضع األحكام
التي تفرض التزامات متبادلة بين األطراف المتعاقدة  ،فكان الحل في  GATTمن اتفاقية  24المادة 
وروبي لتصحيح حاالت التنافي ، والتي يعمل االتحاد األ GATTفي الفقرة الخامسة من اتفاقية  25المادة 
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القانونية الواردة باتفاقية لومي مع النظام التجاري متعدد األطراف ، من خالل تحضير مفاوضات جديدة 
لتأخذ في وقت  ACP، إلزالة تدريجية للتفضيالت األحادية الخاصة بدول  ACPمع دول  2002منذ 

 GATT  .1فاقية من ات 24الحق شكل مناطق حرة تتطابق مع قواعد المادة 
 أفضليات كوتونو : 

منح االتحاد األوروبي أفضليات تجارية للدول األقل نموا من خالل اتفاق كوتونو للشراكة مع دول 
،وقد حددت األفضليات كما  افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ، من خالل نظام األفضليات المعمم

 2   يلي : 
ا من بلدان افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ باالستفادة من أفضليات قل نمو األقامت الدول  -أ

من الدول األخرى األقل نموا من نظام األفضليات المعمم ، فقد تجاوزت متوسط  استفادةأكمل كوتونو 
، وهذا المعدل المرتفع  2002و 1998% بين سنتي 70معدالت االستفادة من أفضليات كوتونو بنسبة 

في االستفادة من تلك األفضليات ناشئ عن الطبيعة الزراعية الغابية لصادرات دول افريقيا والبحر  ألداءل
الكاريبي والمحيط الهادئ ، ألنه من األيسر االمتثال لقواعد المنشأ في حالة هذه المنتجات مما في حالة 

 المنتجات المصنعة ؛
لم يكن خاضعا للرسوم الجمركية إال ربع السلع التي استوردها االتحاد األوربي من الدول  -ب

سلع تخضع للرسوم الجمركية لو كانت  األقل نموا في إفريقيا والبجر الكاريبي والمحيط الهادئ ) وهي
مصدرة من دول غير معنية باألفضليات( ، وفي المقابل كان ثالث أرباع الصادرات من تلك الدول إلى 
السوق األوروبية الوحيدة معفاة من الضرائب على أساس شرط الدولة األولى بالرعايا ، أما المنتجات 

خطوط تعريفية تفادة من أفضليات كوتونو فقد وقعت في تسعة الزراعية المصدرة من تلك الدول واألكثر اس
 . 05الملحق رقم رد بعضها في يو  2002سنة 

أن ينتقل  ، كان من المتوقع 2001نفاذ مبادرة " كل شيء ماعدا السالح" لسنة  وبعد -ت
مصدرو الدول األقل نموا في افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ من االستفادة من أفضليات كوتونو 
إلى شروط نظام األفضليات المعمم ، إذ يشكل نظام األفضليات المعمم النظام المالئم لتلك الدول األقل 

بأفضليات كوتونو رغم ان نظام  2002نموا ، غير أن غالبية تلك الدول ظلت تصدر سلعا في سنة 
                                                           

، مذكرة ماجستير  ، تخصص قانون األعمال المقارن ،  االقليمية على ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية االتفاقات التجاريةبن هدي أمال ،  1
 . 95-94، ص ص: 2012/2013غير منشورة ، جامعة وهران ، 

، مذكرة من أمانة تآكل األفضليات التي تستفيد منها أقل البلدان نموا: تقييم اآلثاروخيارات التخفيف منها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،  2
  . 10، ص 2005األنكتاد ، جنيف، 
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العالمي أفل مالءمة للدول األقل نموا من المخطط المعزز لنظام  على المستوى  أصبحكوتونو قد 
األفضليات المعمم ،وهذا الوضع الغريب الذي يوضح فئتي السجالت التجارية) شروط كوتونو وفئة مبادرة 

الفرق بين شهادة المنشأ اتفاق كوتونو وشهادة  سببه، 05الملحق رقم كل شيء ماعدا السالح( المبينة في 
المنشأ نظام األفضليات المعمم ، فالمصدرون بموجب اتفاق كوتونو الذين اعتادوا استخدام شهادة المنشأ  

ما اعتادوا عليه بدال  2002"المفروضة بموجب ذلك االتفاق واصلوا في سنة EURO 1"  " 1" أوروبا 
 المطلوبة بموجب نظام األفضليات المعمم. "FORM 1" االستمارة أ" "  من شهادة المنشأ المسماة

  األزماتزمن  على اتجاه التجارةاالتحاد األوروبي تأثير لرابع :ا بحثالم
في مجال التجارة ، غير االتحاد األوروبي من سياسة الحمائية مع مرور الوقت أثناء جولة 

ممثل مغلق مع أعلى التعريفات الجمركية )على غرار اليابان أوروغواي ، فقد كان ينظر إليه على أنه 
ا في السوق،إال  والنرويج وسويسرا( ، ومنذ بداية جولة الدوحة ، أصبح االتحاد األوروبي ممثال  أكثر انفتاح 

، يمكن مالحظة حدوث ارتجاع نحو الحمائية  2008في بعض الحاالت  عند حدوث األزمة المالية سنة 
التحاد األوروبي من أكثر الدول هيمنة على إقامة حواجز تجارية جديدة ، و واء العالم ،في جميع أنحا

، خاصة على قطاع  2005٪ من إجراءات الحماية الجديدة سنة 10يكون االتحاد األوروبي مسؤوال  عن 
الخدمات واآلالت، في حين أن الزراعة والمواد األولية بالكاد كانت محمية أساسا ،استخدمت تلك التدابير 

من قبل منظمة التجارة العالمية، كتدابير الدفاع التجاري )المسموح بها إذا تم تطبيق علنا لتي سمحت ا
  .بعض المساعدات الحكومية في األزمات، و اإلعانات أو اإلغراق المحظورة من قبل الشركاء التجاريين( 

 2011أزمة الديون السيادية  األول :المطلب 
 الوحدة النقدية واالقتصادية األوروبية ألعنف أزمة لها على اإلطالق منذ طرحتعرضت دول منطقة 

العملــة األوروبيــة الموحــدة ،عرفــت بأزمــة الــديون الســيادية األوروبيــة ، التــي بــدأت باليونــان ثــم انتشــرت إلــى 
تــه مــع ، مــن خــالل تراجــع حجــم مبادال 2008بــاقي دول االتحــاد األوروبــي ، وكــذلك تــأثره باألزمــة الماليــة 

العــالم الخــارجي ، مــا ولــــــــد لديــه تصــاعد النزعــة الحمائيــة مــن أجــل حمايــة اقتصــاداته مــن اآلثــار الســلبية 
 لألزمة ، باستخدام عدة أساليب جديدة من شانها تقييد التجارة االقليمية والتجارة متعددة األطراف .
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 نشأة األزمة : .1
بيرة منذ تعرض اليونان ألزمة التوقف عن سداد شاع استخدام مصطلح الديون السيادية بصورة ك

ديونها  نحو دائنيها، ففي حالة تقوم الحكومة بإصدار سندات دين ، تكون أمام  خيارين  ،األول سندات 
بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين في السوق المحلي، وفي هذه 

ملية اإلصدار "الدين الحكومي" ، والخيار  الثاني إصدار سندات بعملة الحالة يسمى الدين الناجم عن ع
 ،1دولية أخرى ، تكون موجهة للمستثمرين في الخارج ، يسمى الدين في هذه الحالة بالدين السيادي

، حينما تراكم الدين الحكومي في  2010وبداية عام  2009بدأت هذه األزمة  في نهاية عام 
األورو، وتعد اليونان أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الديون في منطقة  منطقة ثالث بلدان من

%، بالمقارنة بنسبة    4.2زاد الطلب المحلي بمقدار   2007-2002األورو، حيث أنه خالل الفترة 
٪  نموا في منطقة األورو بأكملها ، تعود أسباب هذه الزيادة إلى القروض الخارجية التي عقدتها  1.8
المالئمة لضمان كفاية التدفقات  ان من أجل تمويل مشاريعها التنموية، دون أن تتخذ اإلجراءاتاليون

الجاري، الذي ارتفع من  النقدية للوفاء بقروضها الخارجية، األمر الذي أدى إلى حدوث عجز في حسابها
لسنة  ية،كما بلغ العجز في الميزانية الحكوم  2008% في سنة  14.4إلى  2004% في سنة  5.8

% في  13.6% من الناتج المحلي اإلجمالي ، وما لبث أن وصلت تلك النسبة إلي  7.7حوالي  2008
%،و بلغ في سنة  112إلى   2008، ووصل حجم الدين العام في اليونان في سنة  2010أبريل سنة 

 2مليا دوالر أمريكي . 18إلى   2011
 
 
 
 
 
 

                                                           
، تاريخ  http:// alphabeta.argaam .comالموقع :  متاح على، مجلة اقتصادية الكترونية ،  ما هي الديون السياديةابرهيم السقا ،  1
 .14:30، على الساعة :10/01/2017طالع يوم : اال
جامعة قاصدي مرباح ، 2013، سنة  13، مجلة الباحث ، العدد  أزمة الدين السيادي في اليونان : األسباب والحلولبوالكور نور الدين ،  2

 . 59ص  ورقلة،
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 أسباب األزمة اليونانية .2
 أسباب أزمة اليونان السيادية بين داخلية وخارجية يمكننا ايجازها فيما يلي:تعددت 

 1تتمثل في ما يلي :أسباب  داخلية :  -أ

القابلة  نسبة ألسعار المنتجات المحلية التي ارتفعت األنشطة وأسعار النمو تسارع -
وبعيدا عن  القابلة للتداولغير  أقل إنتاجية لقطاعات وارداتها، وجذب االستثمارات أو للتصدير
 مع واردات ؛ المتنافسة والصناعات الصادرات

)GIIPSفي الضرائب عائدات الطلب المحلي وتوسيع خفض تكاليف االقتراض عزز -

) ،

النمو، وزيادة  تباطأ عندما المكاسب غير المتوقعة وحفظ المؤقتة اإليرادات من االعتراف بهذه وبدال
في  المالية الصارخة للمشاكل اإلنفاق زيادة كبيرة، فضال  عن سوء اإلدارةفي  GIIPS حكومات الـ

 اليونان؛
% وعجزا  في  5كانت اليونان تعاني من متوسط عجز ميزانية سنويا  2001منذ عام  -

% وكان هذا العجز أكثر من الشروط الموضوعة لالنضمام لالتحاد األوروبي  9الحساب الجاري 
 % على التوالي ؛ 1% و 2
من أجل المحافظة على عضوية االتحاد  هاكانت اليونان تقدر أرقام منخفضة لديون -

مليار يورو ديون، مما أدى إلى تراجع ثقة  300تعاني اآلن من ما يقرب  وهو ما جعلهاالنقدي، 
العالم في االقتصاد األوروبي، ودفع أداء ديون كل من البرتغال وايرلندا وايطاليا واسبانيا للظهور 

 السطح أيضا ؛ على
عن طريق االقتراض في أسواق رأس في الميزانية والحساب الجاري تمول اليونان العجز المزدوج 

من الناتج المحلي اإلجمالي في  115% المال الدولية وهو ما أسهم في ارتفاع الديون الخارجية لـ
 . 2009 عام
 

                                                           
مداخلة ضمن  ،(واالنحسار األوروبي )قراءة في خطط وحلول األزمةاألزمة اليونانية بين االنتشار ،  ، موسى رحمانيرحيمة بوصبيع صالح  1

الثاني حول : واقع التكتالت االقتصادية زمن األزمة ، كلية العلوم االقتصادية والتجاري و علوم التسيير ، المركز الجامعي  يأعمال الملتقى الدول
 . 06، ص  2012فيفري  27و 26بالوادي ، يومي 

-   اليونان، إيطاليا، إيرلندا، البرتغال، إسبانيا، كما تدعى أيضاPIIGS  أوPIGS. 



 كتكتل اقتصادي على مسار تحرير التجارة الدوليةاالتحاد األوروبي  .............. تأثيرالفصل الرابع:

 

272 

 

 1تتمثل أهم األسباب الخارجية في : أسباب خارجية : -ب
أصدرت الحكومة اليونانية بيانات اقتصادية غير الدخول في عضوية العملة األوروبية :  -

نسب الدين العام وعجز ميزان المدفوعات إلى مجمل الناتج  -حقيقية، تتماشى مع اتفاقية ماسترخت
بية، مما أدى إلى التأخير في اتخاذ ، وذلك لكي يتسنى لها دخول عضوية العملة األورو  -المحلي

 إجراءات مالية واقتصادية لحل هذه المشاكل ؛
تأثرت اليونان باألزمة المالية العالمية، ودخلت في ركود :  2008األزمة المالية العالمية  -

اقتصادي بسبب ضعف الدخل من السياحة والنقل البحري، وضعف التنافسية، مما أدى إلى زيادة 
، وبلغت نسبة عجز ميزان المدفوعات إلى مجمل الناتج   2009% سنة 9لة لتصبح نسبة البطا
 %؛115%من نفس السنة  ، كما بلغت نسبة الدين العام إلى مجمل الناتج المحلي  13.6المحلي 
، ازدادت مخاوف الدائنون والمستثمرون في  2009منذ نهاية عام المبالغة في الدين العام :  -

األوروبية)اليونان، ايرلندا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال ( ،وهو ما أدى إلى ظهور أزمة بعض الدول 
ثقة في السندات الحكومية اليونانية، و مصاحبة تخفيض التصنيف االئتماني لليونان لهذه المبالغة 

 في الدين العام، أدى إلى قرع جرس اإلنذار في األسواق المالية .

 2013-2008 األوروبيةالمبادالت التجارية جم حتراجع  المطلب الثاني:

احتل االتحاد األوروبي مكانة رائدة في أكبر تصدير للسلع في العالم ، بحصة  2013في سنة 
ثاني أكبر المصدرين في العالم هي ٪ ،  يليه  15.3أي بنسبة  أمريكي دوالر بليون  2307سوقية تبلغ 

٪ ، ثم  الواليات المتحدة بحصة سوقية تقدر بــــ  14.7دوالر أمريكي أي بنسبة  بليون  2209الصين 
حددت منظمة التجارة العالمية أكبر أما من ناحية الواردات فقد ،   ٪ 10.5المقابلة دوالر  بليون  1.5

 بليون  2329متحدة األمريكية بمبلغ الواليات ال -رائدة  شركات 3مستورد في العالم ، وهي نفس أكبر 
 12.9٪( ، والصين ) 14.8والر )د بليون  2235التحاد األوروبي بقيمة ٪( ، وا 15.4دوالر أمريكي )

 . 2013 ، وفي سنة٪( 
 
 

 

                                                           
 . 61بو الكور نور الدين ، مرجع سابق ، ص  1
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 2013-2008تطور الصادرات والواردات األوربية خالل الفترة  : 32الشكل رقم
 

 
Source :Guinita Mazure ,Sandra Tiltina, EXPORT-IMPORT DYNAMICS WITHIN THE 
EUROPEAN UNION TRADE POLICY, Proceedings of the 2015 International 
Conference  “ ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT ”No37 , Jelgava ,LLU 
ESAF, 23 -24 April 2015,   Faculty of Economics and Social Development, Latvia 
University of Agriculture p 271. 

-2008ز إجمالي واردات االتحاد األوروبي خالل الفترة ، فقد تجاو  32كما هو مبين في الشكل 
ومع ذلك فقد بلغ مستوى الصادرات ،  حجم الصادرات ، مما أدى إلى وجود رصيد تجاري سلبي 2012
 116.19بليون أورو ، في حين انخفض مستوى الواردات بمقدار 1737.02ما مجموعه   2013سنة  

المرة األولى التي يكون فيها الميزان التجاري إيجابي ا بفضل ، وهذه هي 2012بليون أورو مقارنة بسنة 
، هذه األزمة التي أثرت على التجارة 2011، بسبب تداعيات ازمة اليونان التنفيذ الناجح للسياسة التجارية 

 1األوروبية بشكل كبير .

                                                           
1 Guinita Mazure ,Sandra Tiltina, EXPORT-IMPORT DYNAMICS WITHIN THE EUROPEAN 
UNION TRADE POLICY, Proceedings of the 2015 International Conference“ ECONOMIC 
SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT ”No37 , Jelgava ,LLU ESAF, 23 -24 April 2015,   
Faculty of Economics and Social Development, Latvia University of Agriculture p 271. 
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 : تصاعد النزعة الحمائية الجديدة في االتحاد األوروبي الثالث المطلب
 إرتفاع تسجيلها رغم الحمائية أن أكد قتصاديةاال السياسة أبحاث مركز أعده الذيأكد التقرير 

 سنة من األخير الربع إلى تعود فترة أسوء أن إال ،2009 سنة من األول الربع زمةاأل فترة في مذهل
 من األخير الربع مابين رصده تم حمائي إجراء 431 بينومن ، 2012 سنة من األول ربعلل او 2012
 الرسوم الوقاية،( التجاري  الدفاع تدابير يشمل ءاإجر   110هناك ، 2013 سنة من األول والربع 2012

 ودعم المحلي الدعم( بالدعم تعلقإجراء 95  هناك حين في ،)قرالإلغ المضادة ءاتاواإلجر  التعويضية
 تم كما ،% 15 حوالي تمثل فهي الجمركية الرسوم زيادة بخصوص أما اإلنقاذ، وسياسات )تار الصاد
 أخر إجراء 87 هنالك حين في ،رةالتجا على ةر المؤث رةالهج على القيود :مثل جديدة ءاتراإج رصد

يوضح عدد االجراءات التي اتخذها االتحاد األوروبي  ، الذي اليالمو  27رقم والجدول  ،1 مختلف
 . 2008و 1967-1985

 2008-1967: تطور االجراءات الحمائية  في االتحاد األوروبي خالل 27الجدول رقم 
 1967-1980 1980-1985 2008 

 غ.م 7 6 المنسوجات
 غ.م 2 1 المنتجات الجلدية
 غ.م 9 8 الخشب والورق 

 غ.م 30 15 الكيماويةالمطاط والسلع 
 غ.م 18 24 الصلب والمعادن
 غ.م 3 1 معدات النقل
 غ.م 6 8 الماكنات
 غ.م 22 7 سلع أخرى 
 372 97 70 المجموع
 . : غير متوفر غ.م مالحظة :
  المرجعين :معلومات مجمعة من من إعداد الباحثة بناء على   المصدر:

، مجلة  التكتالت االقتصادية : وجه جديد للحماية التجارية في ظل األزمة االقتصادية العالميةعبد السالم مخلوفي ،سفيان بن عبد العزيز ،  -
 .14ص  ، 2012، جوان  02رؤى االقتصادية ، العدد 

مع اإلشارة إلى حالة -النامية على ضوء نظام تجاري متعدد األطرافالتحديات الراهنة للتجارة العالمية وتأثيرها على الدول بلعز خير الدين ،  -
 .238، ص 2014/2015،أطراحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية ، تخصص تجارة دولية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  -الجزائر

                                                           
 .238بلعز خير الدين ، مرجع سابق، ص  1
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التحاد الحمائية المتخذة من قبل ا لإلجراءاتنالحظ أن النزعة الحمائية في تصاعد مستمر 
،   2008 إجراء حمائي حتى سنة  372إلى  1980- 1967إجراء خالل الفترة  70األوروبي من 

 بتداعيات األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد األوروبي . 2008ويفسر هذا االرتفاع الكبير حتى 

 األزمات األوروبية الناتجة عنحمائية ال األساليب  :الرابعالمطلب  
أزمة الرهن العقاري وما صاحبها من آثار سلبية على اقتصادات الدول ، من إفالس مؤسساتها  

وتراجع تجارتها مع الغير ، فاتجهت العديد من الدول إلى سياسة الحماية ، بعدما كانت سياسة الحرية 
العودة  التجارة مسيطرة على العالقات االقتصادية الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، من خالل

األخيرة  جزءا من الحلول التي  تطبيق أساليب حمائية جديدة ، مثلت هذه لتدخل الدولة لمعالجة األزمة و
تبنتها العديد من الدول لمواجهة األزمة، دون األخذ بعين االعتبار اإلضرار بالدول األخرى ، فقد ساعدت 

 1هذه األزمة بعودة ظاهرة الحمائية من جديد ،  ومن بين هذه األساليب الحمائية ما يلــــــــــي:

 : اإلعانات المالية أوال
التدابير الحمائية الجديدة ، األكثر انتشارا واستخداما ، هي أسلوب اإلعانات المالية إلنقاذ من بين 

بعض القطاعات ، وهو األسلوب الذي تلجأ عموما الدول المتقدمة ، في حين تستخدم الدول النامية في 
اإلعانات ، ومن الغالب أساليب أكثر بساطة كالرسوم الجمركية ، ومن أكثر القطاعات استفادة من هذه 

والسويد كل من فرنسا ،ألمانيا ،كندا ،بريطانيا ،  في الدول التي قررت تقديم الدعم لصناعة السيارات لديها
باإلضافة إلى صناعة الطائرات الفرنسية والبريطانية اللتان ال تزال تحصل على دعم حكومي كبير ،

 ا على السوق العالمي ؛لتطوير طائرة الكونكورد ، بغرض فرض سيطرتها وبسط نفوذه

 : الحمائية الشرعيةاثاني
التي أصبحت القالب الحمائي الجديد الذي تتستر خلفه الدول المتقدمة في مجال القطاع الزراعي ، 
فالقوانين السارية تؤدي تلقائيا إلى زيادة اإلعانات المالية ، نتيجة انخفاض أسعار الخامات الزراعية ،هناك 

ية المواد الغذائية المحلية ، تحديدا دول االتحاد األوروربي التي تقضي بحماية العديد من برامج حما
المزارعين من انخفاض األسعار ، لذلك عندما تنخفض األسعار تزيد اإلعانات المباشرة تلقائيا التي تقدمها 

 ؛ر التجارة الدوليةائقا أمام تحريالدولة للمنتجين ، إن إمكانية زيادة الرسوم الجمركية بصورة شرعية تمثل ع

                                                           
 .19،20، 18 ص ص: ، صمرجع سابق عبد السالم مخلوفي ،سفيان بن عبد العزيز ،  1
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 األوروبية الداخلية : الحماية  اثالث
خالفا للرأي السائد حول الحرية المطلقة للتجارة في إطار االتحاد األوروبي ، ظلت الدول والشركات 
األوروبية ، حتى في سنوات النمو االقتصادي السريع ، تحتفظ احتياطيا بمجموعة من التدابير الحمائية 

الفرنسية،  Renaultتردد في استخدامها عند الضرورة ، فقبل عدة سنوات عمدت شركة القاسية ، ولم ي
)هيال( األلمانية المنتجة لقطاع الغيار ،  Hellaمراكز الصيانة المتعاقدة معها في وجه شركة  إقفالإلى 

مليار  2,5وبدورها ردت شركات الصيانة األلمانية العاملة في السوق األلمانية والبالغ حجم دورتها المالية 
دوالر ، بمقاطعة الشركات الفرنسية المنتجة لقطاع الغيار المخصصة للسيارات األلمانية ، مما أدى إلى 

 يار بالنسبة للمستهلك ؛مضاعفة أسعار قطع الغ

 :أسلوب التركيز على العمالة المحلية ارابع
فصال جديدا في تاريخ السياسة الحمائية ، فقد أصبحت حماية  2008لقد فتحت األزمة المالية 

أسواق العمل المحلية ظاهرة عامة واسعة االنتشار ، فصارت النقابات العمالية في العديد من الدول 
لى استخدام العمالة األجنبية ، وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في أكبر دول االتحاد تطالب بفرض قيود ع

األوروبي ، ففي بريطانيا أدى استخدام األجانب في مصافي النفط التابعة لشركة روايال داتش/ شل 
Royal datch/ chaille  حيث اعتبر العمال  2009، إلى موجة احتجاج واسعة في مطلع ،

الشركة تتجاهل وجود كوادر ماهرة ذات كفاءة عالية في البلد ، و تفضل استخدام اليد البريطانيون أن 
 العاملة األرخص من دول أوروبا الشرقية والجنوبية .

   :الحماية التنظيمية ) حماية المعايير(  اخامس
توجد وسائل أخرى غير تقليدية للحماية تم إدخالها أعقاب األزمة على غرار الحمائية التنظيمية 
المتعلقة بالمعايير الواجب توفرها في المنتجات ، إذ تشير التقارير المتواترة إلى تطبيق أكثر صرامة 

ط تجارة االنبعاثات خاصة لمعايير التقنية والسالمة الغذائية على الواردات منذ بدء األزمة ، فبسبب  خط
في االتحاد األوروبي ، التي تفرض تكاليف كبيرة على القطاعات ذات االستهالك الكثيف للطاقة محليا ، 
فمن المتوقع أن يزيد الضغط لفرض تكاليف مماثلة على إنتاج أرخص ذو استهالك عال من الكربون في 

طل شبح العقوبات التجارية على الدول التي أماكن أخرى ال تخضع لسياسات خفض الكربون ، ومن ثم ي
أو تتحمل أقل من نصيبها العادل من تكاليف ،تستهلك أكثر من نصيبها العادل من الموارد الحكومية 

اإلنتاج ، خاصة الصين ، وتم التهديد أيضا بفرض تعريفات على الكربون في إطار ما يصطلح عليه 
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يمكن أن تشمل أيضا إعانات خضراء تنطوي على  خ هذه ولكن حمائية تغير المنابضرائب الكربون ، 
 تمييز لصالح المنتجين المحليين وجميع انواع المعايير التمييزية األخرى .
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 ل :ــــــــــة الفصــــــخالص
،  األوروبيات التجارة الحرة لالتحاد من خالل اتفاق من خالل التحليل المعروض في هذا الفصل

بات التي تعرقل وأن يتم القضاء بسرعة على العق التحرير التجاري ،أصبح من الضروري أن تعمق عملية 
 التجارة الحرة، حتى يتسنى االستغالل الكامل إلمكانات التنمية في منطقة  المتعاقدة طرافألالتجارة بين ا

إال أن االتحاد األوروبي يشجع االتفاقات أكثر مصداقية ، وتفاعال بين أطرافها ،  االتفاقية هذه ، وجعل
من في المتوسط %  70النسبة  التجارية البينية أكثر من االتفاقات التجارية اإلقليمية وهم ما تفسره 

 بينية . تجارة إجمالي التجارة األوروبية هي
 السوق  إلى النفاذ حرية مبدأ تقر ال األوربي واالتحاد ةيالمتوسط الدول بين الشراكة اتفاقيات أنكما  
 لقيود تتعرض المتوسطيةو  العربية الدول من القادمة األوربي لالتحاد الزراعية الواردات أن بل ، األوروبية
 ، في حين قياماألوربي االتحاد معمول به داخل هو ما مع المعايير مطابقة مسمى تحت وصارمة شديدة
 ال المقابل في  ، الجمركية وغير الجمركية األساليب بشتى الزراعي إنتاجه حمايةب األوربي االتحاد
سواء  حد على والصناعية الزراعية المنتجات تعاني حيث،  الحماية تلك تمارس ان العربية الدول تستطيع

 دعم أي تقديم من األوربي االتحاد إلى منتجاتها تصدر التي المتوسطية العربية الدول قدرة عدم من
، وهو ما يخالف مبدأ الحرية التجارية في ظل النظام التجاري متعدد  األوروبية السوق  الى اتهلصادرا

اقيل التجارية غير التقليدية عر األطراف ، ويبدو أكثر وضوحا خالل األزمات ، من خالل التطبيق المفرط لل
 االتحاد األوروبي بها يتمسك التي المنشأ قواعد ،العوائق الفنية النظام التفضيلي ،الحصص الجمركية ،ك
االتحاد  لدول التصدير على قدرتها من وتحد نطاقه عن الخارجة الدول تعيق االتحاد خارج من وارداته في

بار ذلك انتقاال من عصر الحمائية حلت محل جميع التدابير التقييدية األخرى،  ويمكن اعت ، كلهااألوروبي
إلى عصر يتسم بتنظيم استبدال ، الذي يتسم بالصيانة القوية ألنواع مختلفة من الحواجز غير الجمركية 

 .الجمركية بالتدابير غير الجمركية الحواجز غير 
إلغائه في  تم  بالرعاية الذي تنادي به المنظمة العالمية للتجارة األولى الدولة وبالتالي فإن مبدأ

 األفضليات نظام عن الناتج األفضليات تآكل ظاهرة بسبب اتفاقات االتحاد األوروبي مع الدول األخرى 
فالنظام  التفضيلي   جديدة، حرة تجارة اتفاقية أي على التوقيع عند األوروبي االتحاد يقدمه الذي المعمم، 
حبر على ورق  ، ال   إال هو ما الحرة التجارة اتفاقات من خالل األوروبي االتحاد له يروج التي األوروبي

 يمت صلة  بالواقع .
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 تزايد عن ناتج هذا و اإلقليمية االقتصادية التكتالت إنشاء كبيرا نحو توجها القرن العشرين  يشهد 
مبدأ التخصص  وتقسيم العمل  مع للتكيف جديد كإطار اإلقليمي المدخل بأهمية الدول لدى الشعور

التي جعلت العالم   أخرى، جهة من العولمة  فرضها التي االقتصادية للتغيرات استجابة و الدوليين ،
 بتزايد إقامة اتفاقات تجارية إقليمية  نحو العام التوجه هذا تزامن قد كقرية صغيرة ، معدومة الحواجز ، و

  العالقة هذه طبيعة حول اآلراء من ،  وهو ما أثار العديد الدولية التجارة لتحرير األطراف متعددة الجهود
 من األطراف متعدد النظام إعاقة و عرقلة إلى  ارية اإلقليمية تسعىاالتفاقات التج  أن البعض يرى  حيث
 تجاه حمائية سياسات فرضمع  ، للدول األطراف في االتفاقية والتفضيالت الجمركية  المزايا تبادل خالل

ضرورة إحداث توافق بين في حين يرى البعض اآلخر  الخارجة عن االتفاقية ،  األخرى  األطراف
الدول غير  راكاالتفاقات االقليمية ومتعددة األطراف من أجل  تحرير التجارة أكثر ، من خالل  إش

 . إقليميةضمن اتفاقات تجارية األعضاء في منظمة التجارة العالمية 
 : اتنتائج اختبار الفرضي -1

التجارية اإلقليمية ومتعدد من خالل هذه الدراسة التحليلية والمقعمة للتحرير التجاري بين االتفاقات 
 األطراف ، تمكنا من تقييم صحة الفرضيات السابقة :

ميزان القوى داخل النظام التجاري العالمي يرجح كفة االتفاقات التجارية  " الفرضية األولى -أ
، "لدول األخرى المشاركة كالددول الناميدة لاإلقليمية للدول المتقدمة على حساب االتفاقات متعددة األطراف 

خاصددة مددن االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة تلددك يقددوم علددى سدديطرة فعددال الواقددع  ألن،  صييحيحة فرضييية وهددي
، الذي يسعى إلدى إقامدة اتفاقدات تجاريدة  )محل الدراسة( االتحاد األوروبيك لدول الصناعية الكبرى طرف ا

فددي ظددل اإلقليميددة ، جنددوب(-وفقددا لسياسددته الجواريددة )شددمالوخاصددة مددع الدددول الناميددة اقليميددة حددول العددالم 
الواليددات  أمددام ا يتعددارض مددع مصددالحه ، نظددرا لمدداالتفاقددات التجاريددة متعددددة األطددراف  الجديدة،أفضددل مددن
ي مجال الزراعة والخدمات اللتان لدم يدتم تحريرهمدا بالكامدل، وهدو مدا يفسدر ف،   ،واليابانالمتحدة األمريكية 

 بالتزايد المستمر لالتفاقات التجارية االقليمية .
يعتبددر التزايددد المسددتمر لالتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة محشددر قددوي لنجددا  "  الفرضييية النانييية -ب

ممكدن مدن التبدادل التجداري اإلقليمدي  والقضداء  رالنظام التجاري متعدد األطراف من خالل تحرير أكبر قدد
علددى المسددائل العالقددة ضددمن النظددام التجدداري متعدددد األطددراف ، وبالتددالي تشددجيع التحريددر التجدداري متعدددد 
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، ألن الزيددادة الكبيددرة فددي عدددد االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة تشددكل تهديدددا فرضييية خاةئيية األطددراف" ،وهددي 
راف فددي ظددل اجتيددا  العولمددة ،ألن هددذا النددوت مددن االتفاقددات التجاريددة اإلقليميددة للنظددام التجدداري متعدددد األطدد

يتضمن التزامات أكثر تشددا من تلدك االلتزامدات الدواردة فدي االتفاقدات التجاريدة متعدددة األطدراف ، خاصدة 
ا تجداوزت المدادة والتي تبين أنهتلك القائمة بين الدول المتقدمة والدول النامية في إطار اإلقليمية الجديدة ، 

 القائمة على مبدأ الدولة األولى بالرعايا ومبدأ عدم التمييز . GATTمن اتفاقية  24
اتفاقات االتحاد األوروبدي االقليميدة في تجارة الحق األفضلية يرجح كفة  " الفرضية النالنة -ت

، خاصدددة  وهييص صييحيحة" إطددار المنظمدددة العالميددة للتجددارة  علددى حسدداب االتفاقددات متعددددة األطددراف فددي
، فقددد تجددازت نسددبة التجددارة البينيددة لالتحدداد األوروبددي إلددى التجددارة  االقلدديمداخددل اتفاقددات االتحدداد األوروبددي 
في أغلدب دول االتحداد  ، وهدو محشدر لتفضديل التجدارة اإلقليميدة علدى  % 60الخاريجية لالتحاد األوروبي 

 الدولية .حساب التجارة 
يمددارا االتحدداد األوروبددي نددوت مددن الالعدالددة فددي توزيددع المكاسددب مددن "  الفرضييية الراب يية -ث

، مددن خددالل صييحيحة " وهددي فرضددية مددة العالميددة للتجددارة األقددل نمددوا التجددارة الدوليددة مددع بدداقي دول المنظ
ول المتوسددطية ) شدددراكة بددين الدددد ّالمقارنددة بددين اتفاقدددات االتحدداد األوروبددي والددددول الناميددة ، نجددد أنددده  فددر  

،فقد اسدتفادت  (اتفا  كوتونو  ضمن APCوالبحر الكاريبي والمحيط الهادي ) افريقياأورومتوسطية( ودول 
من أفضليات كوتونو أكمل استفادة من الدول األخرى األقدل افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ودول 

تجدداوزت متوسددط معدددالت االسددتفادة مددن أفضددليات كوتونددو بنسددبة نمددوا مددن نظددام األفضددليات المعمددم ، فقددد 
رغم كونهم دوال نامية أيضدا مدن  ، في حين لم تستفد الدول المتوسطية 2002 و 1998بين سنتي  70%

 تلك االستفادة .
تتعددددرض الددددول غيددددر األعضددداء فددددي االتفاقدددات التجاريددددة اإلقليميددددة "  الفرضيييية الخا  يييية -ج

 ، خاةئة " وهي فرضية OMCإلى خسائر نتيجة لتحويل التجارة رغم كونها أعضاء في لالتحاد األوروبي 
التدي تضدع شدروطا لتشدكيل المنداطق الحدرة واالتحدادات الجمركيدة ،   GATTمدن اتفاقيدة   24وفقدا للمدادة 

لكنها لم تقر حق تعدويض األطدراف المتكتلدة تجداه الددول غيدر األعضداء فدي االتفاقيدة بسدبب الخسدارة التدي 
يتكبدونها نتيجة األثر السلبي لالتفاقية ، المتمثل في تحويل التجارة من الدول غير األعضاء لصالح الدول 

إذا كانت هذه االتفاقية اتحادا جمركيا أي أعضاء اإلتحاد الجمركي يضعون تعريفة  اء في االتفاقية األعض
جمركية مشتركة للسلع المستوردة تفو  تلك التي كانت قبل إقامة اتحاد جمركي ، فإنه من حق الدولة غير 

سياسددة تجاريددة مشددتركة  بمعنددى ال توجددد كانددت هددذه االتفاقيددة منطقددة حددرة أمددا إذا،العضددو طلددب التعددويض 
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وبالتالي حق الدول غيدر األعضداء فدي االتفاقيدة محفدو  تجاه الدول غير األعضاء في المنطقة التجارية ، 
 . GATTشرط أن يكون حق التعويض غير منافي التفاقية 

الحمائيددة التجاريددة  كورقددة رابحددة فددي ظددل يسددتخدم االتحدداد األوروبددي "  الفرضييية ال اة يية - 
 فرضيييةوهددي ، المنافسددة األجنبيددة " أسددواقه الداخليددة مددن األزمددات لتشددجيع التجددارة األوروبيددة البينيددة وحمايددة

تتجلددى هددذه الخاصددية فددي اتفاقاتدده الخاصددة بالمندداطق التجاريددة الحددرة ، هددذه األخيددرة التددي و ة      صييحيح
فمددثال فددي إطددار الشددراكة  األعضدداء ، رتتميددز بتوحيددد سياسددته الجمركيددة الموحدددة تجدداه الدددول األخددرى غيدد
ليسدت طرفدا فدي اتفدا   افريقيدة أو عربيدة األورومتوسطية هناك تمييدز ضدد السدع المسدتوردة مدن دول أخدرى 

نفسها المستوردة من دولة ضمن اتفا  الشراكة  كتركيا ،باعتبارها  الشراكة األورومتوسطية لمصلحة السلعة
 .عضو في منطقة التجارة الحرة

  ة :لةرا نتائج ا -2

 الخروج بالنتائج التالية :من ا مكنتمن خالل هذه الدراسة ، 

أصبح اللجوء إلى إلقامة تكتالت اقتصادية هربا من القضايا العالقة التي لم يتم التوصل فيها  -
إلى حلول في ظل النظام التجاري متعدد األطراف  ، من أجل تحقيق مستويات أعلى من التحرير التجاري 

. 

رغم التطور الكبير الذي عرفته التجارة الدولية من تحرير كامل ، من خالل المنظمة العالمية للتجارة ،  -
إال أن االتفاقات التجارية االقليمية التي تدعو للتحرير في الظاهر ،إال أنها تستخدم أيضا للحماية  عند 

 األزمة لمواجهة االقتصادية الحياة في لةالدو  تدخل من شتداد األزمات ، هذه األخيرة التي أثبتت أنه البدا
حدة األزمة ، وهو ما حدث فعال في أغلب الدول المتقدمة  من التخفيف اقتصادها و على وتداعياتها
 الرأسمالية .

من اتفاقية العامة  24تقبل المنظمة العالمية للتجارة للدول بإقامة تكتالت اقتصادية ، وفقا للمادة  -
، نظرا لما تقوم به تلك التكتالت من تسريع عملية التحرير التجاري ، إال أنها  5والتجارة والمادة للتعرفة 

استخدمت في تعزيز الحماية التجارية ، وهو ما يقوم به االتحاد األوروبي من خالل خلق عقبات جديدة ، 
 ؛واستبدالها بالتعرفة الجمركية رغم النتائج التي جاءت بها جولة األرغواي من إزالة العقبات غير الجمركية
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 تحقيق إلى أدت إال إذا اإلقليمية التكتالت قيام تبرير الصعب من متعدد األطراف، اإلطار في ظل -
 إذا التكتالت هذه قيام تبرير يمكن وبالتالي التجارية ، القيود إزالة طريق عن الرفاهية االقتصادية للدولة ،

 ؛  األعضاء الدول غير ضد التجارية القيود تخفيض مع تحويلها، ال التجارة من المزيد خلق إلى أدت

٪ على كل  15بنهاية جولة األورغواي تم االتفا  على قيام الدول بحد أدنى من التخفيض بنسبة  -
لم ينتج تخفيض جوهري ، ألن التخفيض كان على أساا التعريفة  منتج في الدول المتقدمة ، إال أنه

عملية وهذا جراء   أعلى  من التعريفة المطبقة ، ( ، التي تكون في اغلب األحيانboundالمربوطة ) 
 لقيود غير التعريفية إلى المبالغة في مستويات التعريفة المربوطة ،التي حولت ا

طبقة على تلك قطاعي الزراعة والخدمات أكثر من مازالت معدالت التعريفة الجمركية م -
أخفقت في تحرير قطاعي الزراعة والخدمات و الذين بقيا  GATTقطات الصناعة ، وبالتالي فإن الدد

تحرير تجارة السلع الزراعية أمال يراود الدول الزراعية التي عجزت ّ لوقت طويل خاضعين للحماية، وظل
واليات المتحدة األمريكية خالل عقدي الخمسينات والستينات من عن تحريرها أمام إصرار كل من ال

 ؛ القرن العشرين ومجموعة الدول االقتصادية األوروبية في بداية الستينات من القرن العشرين
الحواجز غير التعريفية القائمة في التجارة األوروبية المتوسطية ال تزال غير كافية إن تخفيض  -

، وخاصة االتحاد األوروبي الذي بالغ  غير التعريفية في تجارة كال الشريكين الحواجزهذه  نظرا ألهمية 
 بما يتماشى واقتصاداته ؛في تقدير تلك الحواجز 

 من التجارة، على ونتائجها تأثيرها تقييم يصعب وبالتالي نسبيا، حديثة الحرة التجارة اتاتفاق معظم -
 التجاري  التبادل أن تحكد ، إليها التوصل تم التي األبحاث نتائج أن إال حاليا، المتوفرة المعطيات منطلق
 أعمق اندماج فتحقيق إمكاناته، مستوى  دون  يزال ال المتوسط وشر   جنوب ودول األوروبي االتحاد بين
 لدول مشابه مستوى  إلى لتصل المتوسط دول في الجمركية وغير الجمركية العوائق تخفيف على يعمل
 .الكتلتين هاتين بين التجاري  التبادل نطا  توسيع إلى يحدي الذي  األوروبي، االتحاد

 
 ال جزء وهي للتجارة، والمشوهة المكلفة السياسات أكثر من واحدة هي ألوروبا المشتركة الزراعية السياسة-

 تسعى دولة أي فإن وبالتالي ، ميزانيته أربات ثالثة حوالي تستهلكالتي  األوربي، االتحاد سياسة من يتجزأ
 وسلبيات مخاطر  ستجد ما بقدر التجارة، تحويل لمخاطر تتعرض ال قد األوروبي، لالتحاد االنضمام إلى
 . للعضوية مسبق كشرط بها لاللتزام تظطر التي،  التنظيمية اللوائح في
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 تبقى المتوسط األبيض البحر جنوب دول من ما دولة إلى األوروبي اإلتحاد يمنحها التي التسهيالت إن- 
 ما أو الجمركية للرسوم اإللغاء أو بالتخفيضات المتمتعة المواد نوعية أو عدد حيث من سواء محدودة
 إلى المصنعة الزراعية المنتجات نفاذ ظروف وتحسين الحماية، بإجراءات أو الحصص بتحديد يتعلق
تكون تلك التسهيالت خارجة عن متطلبات سياسته أال  مرهونا بشرطين ، يبقى،  األوروبي اإلتحاد سو  

 األمريكية من جهة أخرى . المتحدة الزراعية ، فضال عن عدم معارضتها لمفاوضاته مع الواليات
 الحواجز لتحرير التجارة الدولية بإلغاء العالمية التجارة منظمة توصيات من الرغم على -
 معقد نظام ايجاد استطات األوروبي اإلتحاد أن الإالتجارة الدولية ،و غير الجمركية أمام حركة  الجمركية

 التعريفة، تصعيد،  الزراعي الملف :من خالل  التوصيات هذه تجاوز خالله من استطات التعريفات من
، واستغالل كل الثغرات التي لم تستطع المنظمة العالمية  الجمركية الحصص ونظام التفضيلية، الهوامش
 حريرها بالكامل .للتجارة ت

 التوصيات : -3

 من خالل النتائج المتوصل لها ، نقتر  التوصيات التالية :

كون المنظمة العالمية للتجارة اإلطار الرئيسي لتحرير المبادالت التجارية الدولية ، عليها  -
تكثيف مجهوداتها في مجال التحرير من خالل المحتمرات الوزارية ، وسد الثغرات واالستثناءات التي 

 .لتكتلها ، وجعلها أكثر شفافية ووضو  تستخدمها االتقافات التجارية اإلقليمية كأساا 
، وتكييفها بما  اإلقليمية  والتبادلية التجارية سياستها البد على الدول المتوسطية مراجعة -

وهي   على تمديد الفترة االنتقاليةاالتحاد األوروبي  دول معبدال من إعادة التفاوض  تماشى واقتصادها ،ي
 غير مستعدة على األقل في المدى القصير .

 االستفادة لجزائرا للدول المتوسطية وخاصة متوسطية يمكن -من خالل الشراكة األورو -
دخالالقطات الزراعي والخدماتي ، و  لتأهيل طموحة برامج مةقاإل ة ،تجربال  من الحديثة ،  التكنولوجيا ا 

 خاصة وأن تلك القطاعات لم تحرر كامال بعد ؛
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 آفاق الةرا ة :-4
يعتبر  تحرير التجارة الدولية ، من المواضيع الشائكة والمتجددة ، نظرا لتأثرها الكبير 

 بالمتغيرات االقتصادية الراهنة ، نذكر أهم تلك المتغيرات التي :
 الجديدة ؛العولمة و اإلقليمية التفاعل بين  -
 ؛  خاصة الجزائر كة التجارة للدول الناميةر توجهات ح تأثير األزمات االقتصادية على -
 . لالتحاد األوروبي أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على التجارة البينية والدولية -
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 ، دار الجامعة الجديدة، مصر .االقتصاد النقدي مبادئمحمود حميدات ، أسامة الفولي،  .73
، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدوليةمحمود صفوت قابل ،  .74

2008/2009 . 
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محمود محمد أبو العال ، الجات ) النصوص الكاملة التفاقية العامة للتعريفات والتجارة، ،لقرارات  .75
 المصدرة لها في مصر( ، دار الجميل ، االسكندرية ، بدون ذكر سنة النشر.

، الدار الجامعية ، االسكندرية  أساسيات االقتصاد الدوليمحمود يونس محمد ، علي عبد الوهاب نجا ،  .76
،2009  . 
 ) النظرية العامة للمناطق االقتصادية التطورات العالمية في االقتصاد الدوليمحمودي مراد ،  .77

 . 2002الحرة( ، دار الكتاب الحديث، الجزائر 
معة الجديدة ، ، دار الجا األسواق الدولية ) المفاهيم والنظريات والسياسات (مصطفى رشدي شيحة ،  .78

 . 2003االسكندرية ، 
،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة اليورو: اآلثار على اقتصاد البلدان العربية والعالممغاوري شلبي علي،  .79

،2000. 
 . 2007، دار المريخ ، الرياض ،  االقتصاد الدولي )مدخل السياسات (موردخاي كريانين ،  .80
 . 2001، دار صفاء ، عمان ،  التجارة الخارجيةموسى سعيد مطر وآخرون ،  .81
 ،عمان . 2011، الجنادرية للنشر و التوزيع ، تاريخ األوروبي الحديثنصري ذياب خاطر، ال .82
، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، العالقات االقتصادية الدولية المعاصرة هشام محمود اإلقداحي ،  .83

2009. 
 . 2013،دار جرير للنشر والتوزيع ،عمان ، تحليل االقتصاد الدوليهوشيار معروف ،  .84

 . 2010، دار هومة ، الجزائر ، دراسات في التجارة الدوليةيوسف مسعداوي ،  .85
II. الملتقيات الدولية والوطنية 

موسى رحماني ، األزمة اليونانية بين االنتشار واالنحسار األوروبي )قراءة في رحيمة بوصبيع صالح ،  .86
، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولى الثاني حول : واقع التكتالت االقتصادية زمن خطط وحلول األزمة(

 27و 26كلية العلوم االقتصادية والتجاري و علوم التسيير ، المركز الجامعي بالوادي ، يومي األزمة ، 
 . 2012فيفري 

، مداخلة مقدمة  األزمات المالية وعالقتها بسعر الفائدةزهية كواش ، فتحية بن حاج جياللي مغراوة ،  .87
ئل المالية والمصرفية ) النظام المصرفي ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني : األزمة المالية الراهنة والبدا

 ، جامعة خميس مليانة. 2009ماي  06و05اإلسالمي نموذجا ،يومي 
، مداخلة مقدمة  أزمة النظام المالي العالمي وبديل البنوك اإلسالميةصالح مفتاح ، فريدة معارفي ،  .88

لمالية والمصرفية ) النظام المصرفي ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني : األزمة المالية الراهنة والبدائل ا
 ، جامعة خميس مليانة  . 2009ماي  06و05اإلسالمي نموذجا ،يومي 

، مؤتمر الجوانب القانونية  GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات صفية أحمد أبو بكر ،  .89
 واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العالمية .
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،  والصعوبات التي تواجه الدول العربية في تنفيذ اتفاقات التجارة العالميةالمشاكل محمد خالد المهايني،  .90
مداخلة مقدمة إلى  أعمال المؤتمر العربي الثالث حول منظمة التجارة العالمية في ضوء مفاوضات جولة 

 . 2008المفاوضات (، دمشق ، مارس  –اإلجراءات  –الدوحة )االنضمام 
قراءة لسياسات البنك المركزي األوروبي الحديثة في مواجهة األزمة محمد محمود الداغر،طارق قدوري، .91

، مداخلة مقدمة ضمن المتقى الدولي الثامن حول: إدارة اإلتحادات النقدية في ظل  المالية الحالية
أ,ت  20، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة  2013ماي  08و07األزمات، يومي 

 . بسكيكدة 1955
؟، ندوة الثالثاء االقتصادية الثالثة هل حقا أن تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنمومنير الحمش،  .92

 . 23/03/2010والعشرون، جمعية العلوم االقتصادية السورية، 
 :األطراف المتعدد التجاري  النظام على وآثارها اإلقليمية التكاملية الترتيبات قوسام، بركنو سمير، ميموني .93

 التجاري  النظام في للترتيبات الراهن الوضع ضوء على التعددية مواجهة في اإلقليمية إلشكالية تحليل
 زمن االقتصادية التكتالت واقع :حول الثاني الدولي الملتقى في للمشاركة مداخلة مقدمة ،العالمي

 .  بالوادي الجامعي ، بالمركز 2012 فيفري  27و26 يومي األزمات،
: طبيعتها، أسبابها وتأثيراتها المستقبلية على االقتصاد  2008األزمة المالية العالمية وليد أحمد صافي ،  .94

، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الدولي الثاني : األزمة المالية الراهنة والبدائل  العالمي والعربي
، جامعة خميس  2009ماي  06و05المالية والمصرفية ) النظام المصرفي االسالمي نموذجا ،يومي 

 .مليانة 
III. العلمية والدوريات المجالت العلمية 

 
 81، مجلة جسر التنمية ، الكويت، العدد  والتكامل االقتصادي اإلقليميالتجارة الخارجية أحمد الكواز ،  .95

 .2009، مارس 
السياسة الخارجية المشتركة لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط)اعالن برشلونة أنور محمد فرج ،  .96

 .39دراسات دولية، العدد  نموذجا(،
لالتحاد األوروبي تجاه الشرق األوسط )اعالن برشلونة السياسة الخارجية المشتركة أنور محمد فرج ، .97

 .39(، دراسات دولية، العددنموذجا
انعكاسات إصدار العملة األوربية الموحدة" اليورو" على اقتصادات البلدان األعضاء في أوكار غورالر،  .98

 . 2003، مجلة التعاون االقتصادي بين الدول االسالمية ، منظمة المؤتمر اإلسالمي
أثر قيام السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا ) الكوميسا( على بوجمعة ، فرطاقي جابر ،  بالل .99

 ، جامعة أحمد درارية ، أدرار . 2015، مارس  05، مجلة التكامل االقتصادي ، العدد التجارة البينية 
مجلة  ،أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجية لدول شمال افريقيا بن داودية وهيبة ،  .100

 ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف .2009، سنة  06اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد 
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، مجلة الباحث ، العدد  أزمة الدين السيادي في اليونان : األسباب والحلولبوالكور نور الدين ،  .101
 ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة . 2013، سنة  13

في تعزيز تكامل االتحاد األوروبي: البرلمان  دور المؤسسات فوقية القوميةحسين طالل مقلد،  .102
 مجلة المستقبل العربي. األوروبي نموذجا،

، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية  النظرية الحديثة التجارة الدوليةرائد فاضل جويد ،  .103
 . 2013، 17، العدد05،دمشق ،المجلد 

 معوقات نفاذ الصادرات الزراعية للدول العربية الشريكة لألسواقسعد هللا عمار ، .104
 2016، 17، مجلة العلوم االقتصادية، العدد  األوروبية

أداة  TRIPSتبطة بالتجارة اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المر عبد السالم مخلوفي ،  .105
 . 2005، ديسمبر  03؟ ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد  لحماية التكنولوجيا أم الحتكارها

التكتالت االقتصادية :وجه جديد للحماية التجارية عبد السالم مخلوفي ، سفيان بن عبد العزيز ، .106
،جامعة حمة  2012، جوان 02، مجلة رؤى اقتصادية ، العدد  في ظل األزمة االقتصادية العالمية

 لخضر الوادي .
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية  العولمة والخيارات العربية المستقبليةالعزيز المنصور ،  .107

 . 2009، السنة 02، العدد 25والقانونية ،المجلد  
اقتصادية حقيقية... أم شراكة اتفاقيات الشراكة أورو عربية: شراكة عالوي محمد محسن، .108

، 16، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد  -التركيز على تجارة المنتجات الزراعية -واردات
 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة .2012

( " نموذج ASEANرابطة جنوب شرق آسيا )اآلسيان علي خالفي ، عبد الوهاب رميدي ،  .109
جامعة حسيبة بن بوعلي ،  06، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد  "الدول النامية لالقليمة المنفتحة

 الشلف .
، مجلة  تأهيل المؤسسات الجزائرية في ظل الشراكة األورومتوسطيةعلي لزعر ،بوعزيز ناصر ، .110

دارية، العدد الخامس، جوان   ،جامعة محمد خيضر بسكرة .2009أبحاث اقتصادية وا 
آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين  ، عياش قويدر ، ابراهيمي عبد هللا .111

، جامعة حسيبة بن بوعلي 2005، سنة  02، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، العدد  التفاؤل والتشاؤم
 الشلف .

، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ،  تحديات العولمة وآثارها على العالم العربيغربي محمد ،  .112
 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف . 2009  العدد السادس ،

، مجلة العلوم  التكتالت االقتصادية العالمية  وانعكاساتها على الدول الناميةفوزية خداكرم ،  .113
 ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد . 43السياسية ، العدد 
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،، جامعة 03مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد  النظام النقدي األوروبي،ماجدة مدوخ ،  .114
 . 2008غرداية ، 

ت المالية  ، مجلة االقتصادياأبعاد العولمة واشكالية األلفية الجديدة مبروك رايس ، هشام حريز ،  .115
دارة األعمال ، العدد االفتتاحي،السنة غير مذكورة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر .  البنكية وا 

توسيع االتحاد األوروبي وانعكاساته على البلدان مجلة التعاون االقتصادي بين الدول االسالمية،  .116
 . 2005،  األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

خبرات التكامل اآلسيوية ودالالتها بالنسبة إلى التكامل العربي ) حالة محمد السيد سليم ،  .117
 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان . 2009، أوت 366،مجلة المستقبل العربي ، العدد اآلسيات( 

، مجلة  اإلقليمياإلقليمية الجديدة : المنهج المعاصر للتكامل االقتصادي محمد لحسن عالوي ،  .118
 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة . 2009/2010،  07الباحث ، العدد 

 02مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد العولمة المالية، مفتاح صالح،  .119
 . 2005،جوان 

 ، مجلة الباحث ، العولمة و تأثيرها على االقتصاد العربيمقدم عبيرات ، عبد المجيد قدي ،  .120
 ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة .  2002،  01العدد 

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة : األهداف و ناصر دادي عدون ،  متناوي محمد ، .121
 . 2004، سنة  03،مجلة الباحث ، العدد  العراقيل

 ل أم تناقض ؟العالقة بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية : تكامياسر الحويش ،  .122
 . 2013،  03، العدد  29،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 

IV. أطروحات الدكتوراه و مذكرات الماجستير 
 
آثار تحرير التجارة العالمية للمنتجات الزراعية على القطاع الزراعي في األخضر بن عمر ،  .123

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص ،مالية ونقود   الدول العربية
 . 2006/2007،غير منشورة ،جامعة الجزائر ، 

التكتالت االقتصادية االقليمية و حركة التجارة الدولية في إطار المنظمة العالمية آسيا الوافي ،  .124
العلوم االقتصادية ،تخصص اقتصاد دولي ، غير  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في للتجارة

 .  2006/2007منشورة ، جامعة الحاج للخضر باتنة ، 
المنظمة العالمية للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجية ) دراسة آيات هللا مولحسان ،  .125

اد التنمية ، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص اقتص مصر( -حالة الجزائر
 . 2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

، رسالة مقدمة لنيل التحرير التجاري وسعر الصرف الحقيقي )دراسة حالة الجزائر(باريك مراد ،  .126
، شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص : اقتصاد قياسي مالي وبنكي ، غير منشورة 

 . 2013/2014جامعة أبو بكر تلمسان بلقايد ، 
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التحديات الراهنة للتجارة العالمية وتأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام بلعز خير الدين ،  .127
،أطراحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية  -مع اإلشارة إلى حالة الجزائر-تجاري متعدد األطراف

 .2014/2015، تخصص تجارة دولية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
، مذكرة  االتفاقات التجارية االقليمية على ضوء قواعد منظمة التجارة العالميةبن هدي أمال ،  .128

 . 2012/2013ماجستير  ، تخصص قانون األعمال المقارن ، غير منشورة ، جامعة وهران ، 
، أطروحة  االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةحشماوي محمد ،  .129

 . 2006دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية ، غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 

أثر التكتالت االقتصادية االقليمية على حركة التجارة الدولية ) دراسة حالة خلوفي عائشة ،  .130
، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص اقتصاديات األعمال والتجارة االتحاد األوروبي(

 الدولية، ، غير منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف.
ة وتأثيرها على الدول النامية على ضوء نظام التحديات الراهنة للتجارة العالميخير الدين بلعز ،  .131

،أطراحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية  -مع اإلشارة إلى حالة الجزائر-تجاري متعدد األطراف
 . 2014/2015، تخصص تجارة دولية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 الخليج العربي وآفاقه واقع التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون لدولالسعيد بوشول ،  .132
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص تجارة دولية ، مذكرة غير منشورة ، 

 . 2008/2009جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع شنافة ، الصادق بو  .133

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص -مجمع صيدالحالة –صناعة األدوية 
 . 2006/2007تخطيط ،غير منشورة ، جامعة الجزائر ، 

حركة التجارة الدولية في إطار التكامل االقتصادي على ضوء المتغيرات عبد الرحمان روابح ،  .134
 (2010-2000مجلس التعاون الخليجي  االقتصادية الحديثة) دراسة تحليلية تقييمية للتجارة الدولية دول

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص اقتصاد دولي ، غير منشورة ، 
 .   2012/2013جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

، أطروحة دكتوراه ،غير  تنظيم وتطور التجارة الخارجية )حالة الجزائر(عبد الرشيد بن ديب ، .135
 ،2002/2003رع التسيير ،جامعة الجزائر ، منشورة ، ف

آثار تحرير تجارة الخدمات على التجارة الخارجية في الدول العربية مع ٌاشارة عتيقة وصاف ،  .136
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، (،1999-2009إلى حالة الجزائر )

 . 2013/2014تخصص غير مذكور ، غير منشورة ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
آثار سياسات تحرير التجارة الدولية على تحقيق األمن الغذائي المستدام في الدول عريبي مريم ، .137

،  لى األمن الغذائي المستدام في االقتصاديات المغاربية(النامية ) دراسة تحليلية مقارنة آلثار التحرير ع
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